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ФИЛОЛОГИЯ                                                                                                                                   ФИЛОЛОГИЯ 
 

 МАСЪАЛАҲОИ ИҚТИСОДИЁТ ВА ХОҶАГИИ ҚИШЛОҚ ДАР ОСОРИ  
ПУБЛИТСИСТИИ ТУЛҚИН ХОҶА 

 

Самадова М 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 

 

Тӯлқин Хоҷа адиб, журналист ва публитсисте мебошад, ки масъалаҳои иқтисодиёт ва 
хоҷагии қишлоқ дар осораш нақши меҳварӣ доранд. Ӯро дар навбати аввал масъалаи 
некуаҳволии зиндагии халқ мутаваҷҷеҳ менамояд. Аз мазмуни мақолаву очерҳои ӯ бармеояд, ки 
беҳтар гаштани вазъи иқтисодӣ ва шароити зиндагии беҳтари деҳотиён муҷиби қаноатмандии 
муаллифанд. Он масъулоне, ки коргару деҳқонро дастгирӣ менамоянду ҳавасманд мекунанд, 
мавриди таҳсину тавсиф қарор дода мешаванд, ки ин бо дарназардошти манфиати омма 
мутобиқате ба «...фазову муҳити иттилоотии маҳалҳо» [3, с. 299] дорад. Чун як журналисти 
соҳавӣ нозукиҳои зиёди ин масъаларо таҳлилу баррасӣ карда метавонад ва дар асоси факту 
далелҳои зиёд роҳи ҳалли масъалаҳоро бозгӯву пешниҳод менамояд. Масалан, дар мақолаи 
«Данғара – ғарами дон» [11] муаллиф аз он мамнун аст, ки ноҳияи Данғара соҳиби имкониятҳои 
зиёдест, ки дар маҷмӯъ дар беҳтар гаштани вазъи иқтисодии ҷумҳурӣ нақш гузошта метавонад. 
Ғаллакорӣ дар ин ноҳия анъанаву шуғли асосии деҳқонон ба ҳисоб меравад. Хоҷагиҳои 
фермерии пуриқтидор, ба монанди «Сомонҷон», имрӯз дар ноҳия намунаи ибрат нишон дода 
мешавад. Аз рӯи маълумоту далелҳои пешоварда маълум мегардад, ки ноҳияи Данғара дар 
миқёси ҷумҳурӣ дар истеҳсоли ғалладона дар ҷои аввал қарор дорад. Барои тақвияти 
андешаҳояш муаллиф аз суханронии Президенти мамлакат мисол меорад: «...Эмомалӣ Раҳмон 
дар машварати ҷумҳуриявии кишоварзон калимаи «Данғара»-ро ғарами дон маънидод карда, 
ноҳияҳои ҳамҷаворро ба баҳрабардорӣ аз ғарамҳои дон ва коҳу алафҳои табиии ин сарзамин 
даъват намуд» [11]. Дар ин ноҳия ба роҳ мондани кишти гандумҳои навъҳои Босирбой, Ҷайҳун, 
Сето-Сероз, Краснодар, Ясавул, Иришка ва навъи ҷави Добриний, ки хеле серҳосиланд, таъкид 
карда мешаванд. Дар маҷмӯъ ҳамасола деҳқонони ноҳия аз ҳар гектар 55-60 сентнерӣ ҳосил 
мегиранд, ки дар шароити заминҳои лалмӣ ин нишондод баланд мебошад. Тавре зикр гашт, 
муаллифро масъалаи ҳавасмандгардонии деҳқонон ва шароити беҳтари зиндагии онҳо бештар 
мутаваҷҷеҳ менамояд. Бо баъзе далелу фактҳо ин масъала таблиғу ташвиқ мегардад: «...Боқӣ 
ҳосили зироатҳое, ки дар байни қатори анорҳо корида мешаванд, ба ихтиёри некуаҳволии 
боғбонҳо ҳавола шудааст. Бар замми ин, онҳо боз маош мегиранд» [11]. Соҳаи аграрӣ дар ноҳияи 
мазкур асоси пешравии иқтисодиро ташкил медиҳад ва муаллиф дар нишон додану таҳлили 
масъала танҳо дар доираи кишти ғалладона маҳдуд намешавад. Аз мазмуну муҳтавои мақола 
бармеояд, ки қатъи назар аз заминҳои зиёди нимбиёбон доштани ин ноҳия имконияти ба роҳ 
мондани дигар навъи истеҳсолоти кишоварзию чорводорӣ вуҷуд дорад. Маълум мешавад, ки 
баъзе хоҷагиҳои деҳқонии ноҳия бо дарназардошти даромади бештар умуман аз кишти ғалла 
даст кашидаанд. Ин масъала танҳо дар мисоли Кооперативи истеҳсолии Имоми Аъзам чунин 
баррасӣ гардидааст: «Ин хоҷагӣ дорои 70 гектар замин аст. Дар 50 гектари он дарахтони 
гуногуни боровар шинонида шудааст, ки аз 8 гектар гелос, 8 гектар шафтолу, 16 гектар 
зардолу, 4 гектар бодом, 2 гектарӣ олую чормағзу себу ноку писта ва боқӣ хурмою анор иборат 
мебошад» [11].  

Соҳаи моҳипарварӣ низ аз нигоҳи муаллиф сердаромад буда, дар чандин хоҷагиҳо ба роҳ 
мондани парвариши он зикр карда мешавад. Он андеша дар мақолаи мазкур ҷолиб аст, ки 
мардуми ноҳия дар гузашта танҳо бо заминҳои лалмӣ ва чорводорӣ сару кор доштаанд. Фароҳам 
овардани шароити зиёд барои рушду инкишофи соҳаҳои сердаромад (моҳипарварӣ, 
сабзавоткорӣ, бунёди боғҳои себу анору писта ва ғайра)-ро муаллиф бештар таъкид кардааст.  

Матбуот ба сифати «...инъикоскунандаи масъалаҳои доғи рӯзи иқтисодиёт, иҷтимоиёт, 
фарҳангу илму ирфон ва инқилоби маданӣ» [1, с. 6] дар ҳама давраҳои таърихӣ нақши роҳнамоиву 
кашшофии худро нигоҳ медорад. Вазифаҳои матбуот васеъ аст ва бо рӯҳияи иҷтимоии худ ба 
тамоми мавзӯот дахл намуда, манфиати иҷтимоии матолиби он дар ҳалли масъалаҳои гуногун 
таъсир мерасонаду раванди ҳаводисро дигар менамояд. Бо дарназардошти ҳунару маҳорати 
таҳлилии муаллифони гуногун дар як навъ қиёс бо дигар мавзӯъҳо масъалаи кишоварзиву 
иқтисодӣ ҳамеша нақши амиқтар дорад. Аудитория ҳамеша интизори он аст ва як андоза назорат 
ҳам менамояд, ки ҳар як расона то кадом андоза дар некуаҳволии ҳаёти аҳли ҷомеа таъсир 
гузошта метавонад. Яъне журналисте, ки мавзӯъро пурра омӯхтааст, метавонад, ки дар доираи 
факту далелҳо андешаи тозаеро пешниҳод кунад, ки манфиати иҷтимоӣ дошта бошад. Тӯлқин 
Хоҷа адиби назмсаро бошад ҳам, ба пешравии ҳаёти иқтисодии халқ таваҷҷуҳи доимӣ дорад. 
Лавҳаи проблемавию портретии «Аз пахтакорӣ ба некуаҳволӣ» [8] ба гуфтаҳои боло мисол шуда 
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метавонад. Аз андешаҳои муаллиф бармеояд, ки ӯ як андоза аз системаи колхозии замони шӯравӣ 
ҷонибдорӣ мекунад: «...аксари хоҷагиҳои деҳқонӣ ба шаклҳои нави хоҷагидорӣ гузаштанд, лекин 
хоҷагии ба номи Лангарӣ Лангариев дар ҳамон сохти пешина боқӣ монд. Ҳадаф аз таҷдиди 
сохторҳои кишоварзӣ аз бунбастҳои буҳронӣ бадар овардани онҳост, на пайгириҳои хушку холӣ 
аз падидаҳои навин» [8]. Дар ҳақиқат, парокандашавии низоми хоҷагидории шӯравӣ (колхозу 
совхозҳо) риштаҳои иқтисодии шаклгирифтаро барҳам зад. Давраи гузариш то ба ҳол идома 
дорад ва барои мардуми кишоварз ҳар як дастоварди иқтисодӣ дар шароити рақобатҳо муҳим 
буда, беҳтаршавии зиндагӣ ба нишондодҳои меҳнатӣ вобаста карда мешавад. Муаллифи лавҳа 
дар бораи иҷрои нақшаҳову уҳдадориҳои хоҷагии мазкур нақл карда, бештар аз ҳалли 
проблемаҳои мавҷудаи хоҷагӣ ёдовар мешавад. Дар асоси таҳлилҳо муаллиф чунин 
хулосабардорӣ дорад, ки соҳаи пахтакорӣ дар кишвар метавонад муҷиби аслии пешравии 
иқтисодӣ гардад. Деҳқонони хоҷагӣ нақшаро 150 фоиз иҷро кардаанд ва асрори комёбӣ ба он 
вобаста карда мешавад, ки ҳавасмандиву риояи адолат омили асосии пешравии кор аст: 
«...муҳлати пардохти маош аз моҳ ба моҳ партофта шуда, пахтакор сарсон намешавад ва ягон 
нафар деҳқон мавриди ноҳақию беадолатӣ қарор намегирад» [8]. 

«Ҳунар чу мушк бувад...» [10] очерке мебошад, ки дар бораи дастоварду муваффақиятҳои 
хоҷагии фермерии «Раҳмонҷон» нақл мекунад. Ҳадафи очерк тавсифу таблиғи симо бошад ҳам, 
аммо проблемагузории соҳаи кишоварзӣ дар он мавқеи назррастар пайдо мекунад. Зерсарлавҳаи 
он оҳанги таблиғу ташвиқ нисбат ба кордониву пешрафти корҳои кишоварзиро соҳиб аст: «...Ё 
хоҷагидориро аз мактаби хоҷагидории «Раҳмонҷон» ва сарвари ин хоҷагии деҳқонӣ – акаи 
Нуриддин метавон омӯхт» [10]. Системаи хоҷагидории замони шӯравӣ аз байн рафт ва барои 
деҳқонону кишоварзони кишвар ба шакли нави хоҷагидорӣ гузаштан дар оғоз мушкилиҳо дошт. 
Баъд аз барқарор гаштани сулҳу ваҳдат, махсусан баъд аз солҳои 2000 ин ҷониб, хоҷагиҳои 
деҳқониву фермерӣ заминаи аслии пешрафти соҳаи хоҷагии қишлоқ гардид. Ин нукта аз назари 
муаллиф канор намемонад ва дар муқаддимаи навишта аз таърихи таъсиси чунин хоҷагӣ нақл 
карда мешавад: «...ташкилу таъсиси хоҷагиҳои хусусӣ дар сартосари кишвар тадриҷан 
меафзояд. Хоҷагии деҳқонии «Раҳмонҷон» низ тавлиде аз ҳамин гуна пайгириҳои талаботи 
даврон аст. Хоҷагии мазкурро марди наҷиб ва кордону соҳибтаҷриба Хайриддин Раҳмонов 
таъсис додааст» [10].  

Т. Хоҷа андешаҳояшро дар асоси қиёсҳо самт бахшида, хоҷагиҳои давлатии аз замони 
шӯравӣ боқимондаро инкор наменамояд. Таҳлилҳои муаллиф аз баёни иқтидори хоҷагии мазкур 
иборат мешавад ва маълум мегардад, ки дар соли 2005 хоҷагии мазкур чандон иқтидори бузурги 
молиявию техникиро соҳиб набуд. Бо вуҷуди ҳанӯз пуриқтидор нагардидани хоҷагии мазкур, 
муаллиф аз он ишора дорад, ки техникаҳои хоҷагӣ барои пешравии корҳо кифоя мекунанд. 
Муҳимтарин ҷиҳати пешрафти кор он дониста мешавад, ки дар хоҷагӣ мутахассисони кордидаву 
фаъол ширкат доранд: «...Хоҷагӣ дар ихтиёраш се адад трактори тасмачарх, як адад комбайн, 
култиватор, трактор ва мошини боркаш дорад. Ба ҳар соҳа мутахассисони варзида роҳнамоӣ 
доранд» [10]. Қаноатмандии муаллиф нисбат ба корҳои ин хоҷагӣ дар он дида мешавад, ки 
маҳсулоти истеҳсолкарда зуд ба бозор бароварда мешавад. Истеҳсоли ғалла тавонист, ки дар 
душвортарин солҳои камбуди ғизо нархи онро дар бозорҳои маҳаллӣ дар тавозуни муайян нигоҳ 
дорад. Хоҷагии мазкур навовар будан мехоҳад ва аввалин шуда дар вилояти Хатлон усули 
зериплёнкагии кишти чигитро дар 6 гектар амалӣ менамояд. Маълум мешавад, ки дар ин масъала 
муаллиф бо мутахассисони соҳа робита дорад ва чунин таҷрибаро дар кишварҳои пешрафтаву 
вилояти Суғди ҷумҳурӣ асоси даромади хоҷагиҳо мешуморад. Як бартарии хоҷагии 
«Раҳмонҷон» ҳамин аст, ки хоҷагии таҷрибавӣ низ мебошад. Танҳо дар соли 2004 дар ин хоҷагӣ 
парвариши 12 навъи пахта ба роҳ гузошта шудааст ва аз навъҳои серҳосили он 29-35 сентнерӣ 
ҳосил гирифта мешавад. Заминҳои кишти пахта дар ин давра 58 гектарро ташкил медиҳад ва 85 
нафар коргар дорад. Ҳамчун як очерки проблемавӣ ин навишта соҳаи кишоварзиро асос ва 
заминаи пешрафти иқтисодии ҷумҳурӣ баҳогузорӣ менамояд. Ноҳияи Данғара бошад, бо 
имконияти дарбар гирифтани заминҳои васеъ ва шароити мусоди парвариши чорво яке аз 
минтақаҳои мувофиқ баҳогузорӣ карда мешавад. Ба андешаи муҳаққиқ И. Усмонов, «…шахс, 
проблема ва хулоса» [7, с. 41] навъҳои гуногуни очеркро ба вуҷуд оварда, бо ин васила рӯҳияи 
иҷтимоии навишта дар нишон додани набзи ҳаёт мусоидат менамояд. Дар навиштаи боло низ 
шахсияти Нуриддин Раҳмонов проблемаҳои кишоварзии ноҳияи Данғара ва хулосабардориҳои 
муаллиф, ки дар заминаи ҷустуҷӯву коркарди фактҳо сурат гирифтаанд, соҳаи кишоварзиро хеле 
амиқ дар доираи фаъолияти як хоҷагӣ мавриди баррасӣ қарор додаанд. Нақлҳо дар ин очерк то 
андозае маълумотӣ ба назар расанд ҳам, вале «образи муаллиф ва ноқил, ки бештар муроҷиати 
муаллиф ба хонанда мебошад» [4, с. 276] дар навбати аввал нақши як нафарро дар пешравии 
самтҳои соҳа таъкид менамоянд. 
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Матбуот оинаест, ки ҷомеа дар партави он ҷараёни зиндагии худро дидан мехоҳад. Ҳамон 
андоза халқияту рӯҳияи баланди иҷтимоӣ доштани он баланд бошад, ҳамон андоза эътимоди 
хонанда ба он меафзояд. Матбуот бо воқеиятбинии худ метавонад, ки дар ҷараёни зиндагӣ 
таъсири бештари худро дошта бошад ва дар ҳалли проблемаҳои рӯз мусоидат намояд. Мункир 
наметавон гашт, ки матолиби матбуот дар аксар ҳолатҳо қолабиву берӯҳанд ва ин гуна матолиб 
ба он муаллифоне дахл дорад, ки ба умқи масъала фурӯ рафта наметавонанд. Аз ҷониби дигар, 
умумигӯиҳои муаллифон боис мешавад, ки инъикоси набзи ҳақиқии зиндагӣ канор монда шавад. 
Ин ҳолати матбуоти замони истиқлолро дар оғози солҳои 2000 ба эътибор гирифта, муҳаққиқ О. 
Салимзода чунин андеша дорад: «…Матбуоти имрӯзаи тоҷик ба таҳлили амиқи воқеоти 
зиндагӣ, масъалагузорӣ, пешбурди соҳаҳои хоҷагии халқ камтар аҳамият медиҳад. Чӣ ҷои 
пинҳон аксаран маводи рӯзномаҳо хому рӯякӣ, таҳлилҳояшон ноаниқанд. Пешниҳоду ҳалли 
проблемаҳо аҳёнан ба чашм мерасанд» [6, с. 5]. Дар асоси андешаи боло қайд кардан ҷоиз аст, 
ки рӯзноманигорону адибони алоҳида гоҳо бо ҷуръати комил қолабшикан мешаванд, ки Т. Хоҷа 
аз ҷумлаи онҳост. Албатта, Т. Хоҷа низ аз назари умумии тавсифӣ парҳез надошта, дар баробари 
васфияҳо кӯшиш менамояд, ки ҷавҳари ҳақиқатро пӯшида боқӣ намонад. Дар таҳлилу баррасии 
масъалаи маълум донишҳову ҷаҳонбиниҳои кофӣ дорад. Аз ҷумла, пешравии хоҷагии қишлоқ 
асоси устувории иқтисодиёти кишвар дониста мешавад. Дар мақолаи «Данғара: марҳалаи нави 
обёриву ободонӣ» [9] таваҷҷуҳи муаллифро масъалаи обёрии заминҳои нокорами ин ноҳия 
бештар ҷалб кардааст: «Обёрии даштҳои Данғара тавассути канали Данғара-3 то кунун идома 
дорад. Имрӯз коргарони тоҷику турк сохтмони каналро даст ба даст мувофиқи мақсад пеш 
мебаранд» [9]. 

Ноҳияи мазкур аз нигоҳи масоҳат дар кишвар яке аз бузургтаринҳо ба шумор рафта, ҳанӯз 
аз даврони шӯравӣ бештар дар самти ғаллакориву чорводорӣ шинохташудаву шуҳратёр аст. Ба 
андешаи муаллиф, даштҳои Данғара аксаран заминҳои лалмӣ буда, сифати пасти ҳосил ба ин 
иллат вобаста кунонида мешавад. Аз ҷумла қайд карда мешавад, ки аз рӯи ҳисоби мутахассисон 
ҳосили заминҳои обӣ дар қиёс бо заминҳои лалмӣ 15-20 маротиба зиёд аст. Тамоми аҷзои 
мақоларо ҳамин масъала фаро гирифтааст ва муаллиф хоҳони он аст, ки нақшаҳову лоиҳаҳои 
нотамом дар мавриди сохтмони каналҳо ва хатҳои об зудтар амалӣ кард шаванд. Аз рӯи 
андешаҳои муаллиф ба нақша гирифта шудааст, ки тавассути канали Данғара-3 ба воситаи 
насосҳо мавзеҳои доманкӯҳи наздик обёрӣ карда мешаванд. Дар асоси таҳлилҳои амиқ муаллиф 
ба хулосае меояд, ки ин иқдому нақшаи хайре мебошад, ки ба манфиати сокинони маҳаллист: 
«Агар ин эҳтимолият ба воқеият мубаддал гардад, танқисию камчинии об, бахусус оби 
нӯшиданӣ, дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Пушинг барҳам хоҳад хӯрд» [9] . 

Тулқин Хоҷа адиб ва публитсистест, ки манфиати халқу диёри худро ҷонибдор асту 
пуштибонӣ менамояд ва қаноатманд аз он аст, ки шароити мусоиди табиӣ барои Тоҷикистон 
муҳайё мебошад. Танҳо ишораи муаллиф ба он нисбат дода мешавад, ки аз чунин шароиту 
имконият истифода карда намешавад. Ишораи ӯ ба ҷониби сарватмандону ҷавонмардони 
бонангу номуси диёр аст, ки метавонанд бо обёрӣ кардани заминҳо дар беҳтаршавии вазъи 
иқтисодии зиндагии ҳамватанон мусоидат кунанд: «Оби нақбе, ки дар Осиёи Марказӣ назир 
надорад, танҳо насиби мардуми мо шудааст. Дар самарнок истифода шудани он бояд ҳар як 
ҷавонмарди бонангу номуси тоҷикистонӣ саҳмгузор бошад. Охир қариб 90 фоизи об дар обанбор 
беҳуда истодааст» [9]. Дар шароити кунунии Тоҷикистон масъалаи обёрии заминҳо ва аз 
захираҳои обӣ самаранок истифода кардан яке аз масъалаҳои мубрам ба шумор меравад. 
Масъалаи нақши Тоҷикистон дар ҳалли проблемаҳои марбут ба об дар минтақа ва ҷаҳон аз 
назари адиб дур намемонад. Пешниҳодҳои ҷониби Тоҷикистон, ки аз ҷониби ҷомеаи 
байналмилалӣ дастгирӣ ёфтааст, як навъ ифтихори ватандӯстии муаллифанд ва дар ин самт 
диққати ӯро бештар ҷанбаи иқтисодии об ҷалб менамояд. Мақолаи мазкур бо таҳлилҳои фарох 
масъалаи обёрии заминҳоро аз чандин равзана баҳогузорӣ кардааст. Сохтмони каналҳо, таъмини 
аҳолӣ бо оби ошомиданӣ, татбиқи пурраи лоиҳаҳои аз замони шӯравӣ мавҷудбуда, нақши 
Президент дар ҳалли мушкилоти об ва амсоли ин масъалаҳои фарогирифташудаи муаллиф дар 
ин мақолаанд. Дар ҳалли ин масъала талошу тасмимҳои Президенти мамлакат махсус зикр карда 
мешавад. Муаллиф ба масъалаи мазкур тавре муносибат кардааст, ки натиҷаи омӯзишҳову 
ҷустуҷӯҳои ӯ нисбат ба мавзӯи мазкур мебошанд. «...Танҳо соли 2001 бо ҷаҳду талошҳои 
пайгирона ва муваффақонаи Эмомалӣ Раҳмон, Президенти мамлакат, пешниҳоди ҲҶТ нисбат 
ба обёрии даштҳои Данғара аз ҷониби Бонки Исломии Рушд дастгирӣ ёфт ва лоиҳаи азхудкунии 
6000 га замини нав мураттаб шуда, кор оғоз гардид» [9]. Дар маҷмӯъ ба он метавон иктифо кард, 
ки Т. Хоҷа ба масъалаҳои иқтисодӣ чун як мутахассиси соҳа муносибат карда метавонад. Аз 
ҳаёти кишоварзӣ воқиф аст ва доир ба проблемаҳои фарогири соҳа факту рақамҳои зиёдеро пеш 
меорад. Мақсади меҳварии муаллиф дар ин мавзӯъ беҳтар гаштани сатҳи зиндагии мардуми 
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деҳот аст, ки бо оҳанги махсуси публитсистӣ (танқид, тавсиф, шарҳ, ҳукм, даъват, хитоб ва ғайра) 
ифода гардидааст. 
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МАСЪАЛАҲОИ ИҚТИСОДИЁТ ВА ХОҶАГИИ ҚИШЛОҚ ДАР ОСОРИ  
ПУБЛИТСИСТИИ ТУЛҚИН ХОҶА 

 

Дар ин мақола дар бораи мавқеи мавзӯоти иқтисодиву иҷтимоӣ дар осори Т. Хоҷа сухан меравад. 
Тӯлқин Хоҷа, ки ҳамчун адиб, журналист ва публитсисти русто шинохта мешавад, масъалаҳои 
иқтисодиёту хоҷагии қишлоқ меҳвари андешаҳои ӯро ташкил медиҳанд. Ӯ чун як журналисти соҳавӣ 
нозукиҳои зиёди ин масъаларо таҳлилу баррасӣ кардааст ва дар асоси факту далелҳои зиёд роҳи ҳалли 
масъалаҳоро бозгӯву пешниҳод менамояд. Дар ин самт, беш аз ҳама, ӯро ҳаёти кишоварзии кишвар 
мутаваҷҷеҳ кардааст ва масъалаи таъмини озуқаворӣ ба ҳамин соҳа вобаста кунонида мешавад. 
Тоҷикистонро, муаллиф кишвари аграрие медонад, ки танҳо дар сурати оқилона муносибат кардан ба 
захираҳои табиӣ метавон дастовардҳои баланди меҳнатиро ноил гашт. Муаллиф рӯҳияи иҷтимоии ҳар як 
матлабро дарк карда метавонад ва журналисте, ки мавзӯро пурра омӯхтааст, метавонад, ки дар доираи 
факту далелҳо андешаи тозаеро пешниҳод кунад, ки манфиати иҷтимоӣ дошта бошад. Тӯлқин Хоҷа адиби 
назмсаро бошад ҳам, ба пешравии ҳаёти иқтисодии халқ таваҷҷуҳи доимӣ дорад. Муаллиф дар 
навиштаҳояш дар бораи иҷрои нақшаҳову уҳдадориҳои хоҷагиҳои кишоварзӣ нақл карда, диққати ӯро ба 
ҳалли проблемаҳои мавҷуда бештар ҷалб менамояд. Баъд аз солҳои 2000 ин ҷониб, хоҷагиҳои деҳқониву 
фермерӣ заминаи аслии пешрафти соҳаи хоҷагии қишлоқ гардидаанд, ки ин масъала дар навиштаҳои адиб 
хеле зиёд баррасӣ гардидааст. Баланд будани халқияту рӯҳияи баланди рӯзнома эътимоди хонандаро 
устувор месозад. Бо чунин воқеиятбинии худ матбуот метавонад, ки дар ҷараёни зиндагӣ таъсири бештар 
дошта бошад ва дар ҳалли проблемаҳои рӯз мусоидат намояд. Пӯшида нест, ки матолиби матбуот дар аксар 
ҳолатҳо қолабиву берӯҳанд ва ин гуна матолиб ба он муаллифоне дахл дорад, ки зоҳирбинанд. 
Рӯзноманигорону адибони алоҳида гоҳо бо ҷуръати комил қолабшикан мешаванд, ки Т. Хоҷа аз ҷумлаи 
онҳост. Т. Хоҷа низ аз назари умумии тавсифӣ парҳез надошта, дар баробари васфияҳо кӯшиш менамояд, 
ки назари интиқодӣ дар навиштаҳояш ночиз набошад. Дар мақолаҳои «Данғара – ғарами дон», «Аз 
пахтакорӣ ба некуаҳволӣ», «Ҳунар чу мушк бувад...», «Данғара: марҳалаи нави обёриву ободонӣ» ва 
ғайраҳо, ки дар нашрияҳои гуногун ба табъ расидаанд, муносибати мушаххаси муаллиф ба масоили 
иқтисодиву иҷтимоӣ ба назар мерасад.  

КАЛИДВОЖАҲО: иқтисодиёт, кишоварзӣ, матбуот, таъсир, афкор, мушаххас, таъинот, хулоса, 
таҳлил, таблиғ, ташаккул, анъана, иттилоот, таҳлил .  
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ВОПРОСЫ ЭКОНОМИИ И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ 
ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ТУЛКИНА ХАДЖА  

 

В этой статье речь идет о месте социально-экономической тематики в произведениях Т. Хаджа. 
Тулки Хаджа известен как литератор, журналист и публицист, вопросы экономики и сельского хозяйства 
составляют стержень его взглядов. Он как отраслевой журналист подверг анализу и рассмотрению многие 
тонкие стороны этой проблемы и на основании многих фактов и доказательств предложил пути её 
решения. В этом направлении более всего  он уделял внимание проблемам сельского хозяйства страны, 
так как обеспечение продовольствием связано с этой отраслью. Автор считает Республику Таджикистан 
аграрным краем и полагает, что только при рациональном подходе к природным ресурсам можно 
добиваться высоких трудовых достижений. Автор правильно воспринимает социальный дух времени. В 
полном объёме изучает тему, на основании фактов и доказательств предлагает новые мысли, имеющие 
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социальную пользу. Тулкин Хаджа постоянно уделяет внимание проблемам народного хозяйства. Автор в 
своих статьях, рассказывая о выполнении планов и обязательств в сельскохозяйственной отрасли, 
основное внимание направляет на решение существующих проблем. После 2000 года дехканские 
(фермерские) хозяйства способствуют прогрессу в сельском хозяйстве и эта проблема рассмотрена в 
сочинениях литератора. Народность и высокий дух газеты укрепляют убеждение читателя. Таким 
реальным видением жизни пресса может оказывать огромное влияние на процессы жизни и 
способствовать решению злободневных проблем. Как известно, пресса во многих случаях однобока, так 
как журналисты имеют поверхностный взгляд на проблему. Отдельные журналисты и литераторы, в том 
числе и Т. Ходжа ломают стереотипы. Не отказываясь от восхвалений, он критически относился к 
рассматриваемой проблеме. В статьях «Хлопководство ведёт к благосостоянию», «Ремесло как мускус...», 
«Дангара – новый период орошения и благоустройства», опубликованных в различных изданиях,  
наблюдается личное отношение автора к социально-экономическим вопросам. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: экономика, сельское хозяйство, пресса, влияние, мысль, конкретность, 
традиция, информация. 
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ISSUES OF ECONOMY AND AGRICULTURE IN THE PUBLIC WORKS OF TULKIN HAJA 
 

This article deals with the place of socio-economic themes in the works of T. Hajj. Tulki Hajja is known as 
a writer, journalist and publicist; issues of economics and agriculture are the core of his views. As an industry 
journalist, he analyzed and considered many subtle aspects of this problem and, based on many facts and evidence, 
suggested ways to solve it. In this direction, most of all, he paid attention to the problems of the country's 
agriculture, since the provision of food is associated with this industry. The author considers the Republic of 
Tajikistan an agrarian region and believes that only with a rational approach to natural resources can one achieve 
high labor achievements. The author correctly perceives the social spirit of the time. To fully study the topic, based 
on facts and evidence, offers new thoughts that have social benefits. Tulkin Hajja constantly devoted himself to 
the problems of the national economy. The author in his articles, talking about the implementation of plans and 
commitments in the agricultural sector, focuses on solving existing problems. After 2000, dekhkan (farm) 
households contribute to progress in agriculture and this problem is considered in the writings of the writer. The 
nationality and high spirit of the newspaper strengthen the reader's conviction. With such a real vision of life, the 
press can have a huge impact on the processes of life and contribute to the solution of pressing problems. As you 
know, the press is in many cases one-sided, since journalists have a superficial view of the problem. Certain 
journalists and writers, including T. Hodge, break stereotypes. Without refusing to praise, he was critical of the 
problem under consideration. In the articles «Cotton growing leads to prosperity», «Craft is like musk ... », 
«Dangara - a new period of irrigation and improvement», published in various publications, the author's personal 
attitude to socio-economic issues is observed. 

KEY WORDS: economy, agriculture, press, influence, thought, concrete, tradition, information. 
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ИФТИХОРИ ВАТАНДОРӢ ДАР ТАСВИРИ ҒАФФОР МИРЗО 

 

Аҳмадов С.Г. 
Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 

 

Ҷо ёфтани оҳангҳои ватандӯстона ва миллатпарварона дар шеър аз ҷумлаи муҳимтарин 
вижагиҳои шеъри тоҷикӣ дар нимаи дувуми асри XX мебошад. Аз ҷумлаи аввалин асосгузорони 
ин иқдоми наҷиб, ки дар парвариши ҳисси ватандӯстӣ ва ҳувияти миллии мардум таъсири 
беназире гузоштааст, шоири тозагӯ ва маъниофари тоҷик Ғаффор Мирзо буд. Дар ашъори ин 
намояндаи барҷастаи адабиёти муосири тоҷик васфи Ватан ва тарғиби ифтихори миллӣ мақоми 
хеле барҷаста дорад. Қисмати зиёде аз шеърҳои Ғаффор Мирзо дар тавсифу таърифи 
Тоҷикистони азиз буда, ин шеърпораҳоро як навъ изҳори зебову шоиронаи муҳаббати поки 
фарзандӣ метавон номид. Ба ин гурӯҳ шеърҳои «Сангҳои муҳраи фармуда», «Наҷмҳои мозиву 
хуршеди истиқболи ман», «Бо ифтихори фарзандӣ», «Рангҳои байрақи тоҷик», «Кашфи нахуст» 
ва ғайраро метавон номбар намуд. 

Навиштани ин гуна шеърҳои ватандӯстона ва миллатпарастона дар даврони шӯроӣ 
ҳодисаи наву нодир ва камназир буда, ҷасорати эҷодкориро талаб менамуд. Ба қавли устод 
Абдулҳамиди Самад, «рӯҳи миллӣ, ғояи худшиносӣ, ифтихори таърихиву ватандорӣ аз оғоз дар 
эҷодиёти Ғаффор Мирзо бо овози баланд, хеле боҷуръатона садо додааст. Солҳое садо додааст, 
ки аз тарси сиёсат ва ба гардан гузоштани тамғаи миллатгароӣ на ҳар кас бо ин оҳангу ҷасорат 
«Тоҷикам ман» мегуфт» [6, с. 3]. 

Дар манзумаи «Наҷмҳои мозиву хуршеди истиқболи ман» шоир аз он ифтихор мекунад, 
ки ватани ӯ бо вуҷуди борҳо мавриди ҳамлаи аҷониб қарор гирифтан, истиқлоли фикриву зеҳнии 
мардуми худро аз даст надодааст. Душманони истилогар, ки маданияту фарҳанги нисбат ба 
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халқи тоҷик пасттаре насибашон гашта буд, ба ин миллати мутамаддин чизе дода 
наметавонистанд, баръакс, аз халқи тоҷик илму адаб ва маърифату маданият меомӯхтанд. Дар 
давоми садсолаҳои ҳукмронӣ яғмогарони юнониву арабу турку муғул барои насли оянда ёдгории 
арзандае боқӣ гузошта натавонистанд, вале халқи мазлуми тоҷик дар ин давра низ аз пайи 
офариниш ва навсозиҳои илмиву маданӣ буд, ки то имрӯз нишонаҳои ин маданият ҳам ба таври 
ошкору солим ва ҳам дар сурати ниҳонӣ дар ботини хоки пурсарвати диёр маҳфуз аст. Ғаффор 
Мирзо ин маъниро дар шеъри фавқуззикр хеле зебову муассир ва шоирона ба назм овардааст: 

Тоҷикам ман. 
Ифтихорам аз гузашта бо дами шамшер нест, 
Ифтихорам тохтан не, сӯхтан не, ғорату тасхир нест. 
Се ҷиҳозам буд аз рӯзи азал дар рӯзгор, 
Се силоҳи зиндагонӣ: 
Хомаву ною сипор. 
Тоҷикам ман, куҳнабунёдам, ки аз ҳар решаам 
Миллате, халқе ба дунё омаду шуд мустақил, 
Навдаҳову хадраҳоям ёди хешӣ мекунанд 
Аз халиҷи Форс то Помир, то дарёи Нил. 
Ман асиру золими ман аз асири хештан 
Дарси деҳқонию таъриху тамаддун мегирифт, 
Пой дар завлона будам, лек бо тадбири ҳақ 
Ҳинду Чинро шуҳратам бе ҷангу бе хун мегирифт. 
Не, ман аз бигзаштаҳо шармандаву маҳзун наям, 
Нест дар таърих асре бенишон аз буди ман. 
Иддаои бартарӣ, болонишиниям набуд, 
Лек умре вусъати таърих буд маҳдуди ман [2, с. 318].  

Ин манзума баъди ба нашр расидан хеле шуҳратёр гардид ва тавре ки устод Абдулҳамиди 
Самад шаҳодат медиҳад: «Баъдҳо аз ҳар сатр, ҳар образ, ҳар талмеҳи ин шеъри тӯлонии Ғаффор 
Мирзо шоирону навқаламони зиёде шеър сохтанд» [6, с. 68]. 

Манзумаҳои «Сангтӯда», «Кӯҳи Чилдухтарон», «Шаршараи Восеъ», «Қиссаи оби ҳаёт», 
«Қиссаи Офтобу Моҳтоб» дар асоси ривоятҳои мардумӣ эҷод шуда, баъзеи онҳо, бахусус се 
шеъри аввал, ба таърихи гузаштаи халқи тоҷик иртибот доранд. Ин шеърҳо бо ҳисси баланди 
ватандӯстӣ навишта шуда, тасвири шуҷоату қаҳрамонии бемонанд ва дар роҳи ҳимояи ватан 
фидокориву ҷонбозии мардуми сарбаланди моро дар бар мегиранд. 

Маълум аст, ки халқи тоҷик дар давоми мавҷудияти дуру дарози худ борҳо ҳадафи қатлу 
ғорати душманони бераҳму шафқат гардидааст, вале ин низ пӯшида нест, ки истилогаре ба 
пуррагӣ ба мақсади худ нарасида, аз гузаштагони мо дар ивази таҷовузи худ зарбаи ҷавобии 
кироие хӯрдааст. Шеърҳои «Сангтӯда» ва «Кӯҳи Чилдухтарон» ҳамин мазмунро дар бар 
мегиранд.  

Дар шеъри «Сангтӯда» шоир хостааст дар асоси ривоятҳои мардумӣ сабаби пайдоиши ин 
тӯдаҳои сангро, ки дар гӯшаҳои гуногуни ватани азизи мо мавҷуданд, муайян намояд. Мувофиқи 
ривоятҳо, дар замонҳои пеш шоҳи истилогаре бо лашкари бешумор ва сарбозони ҷаррор ба 
сарзамини аҷдодии мо ҳуҷум мекунад. Пеш аз шурӯи ҷанг шоҳ ба ҳама лашкариён фармон 
медиҳад, ки аз санглох ҳамчун нишона яксангӣ гирифта, дар як гӯшае боло ба болои ҳам 
партоянд. Лашкари бешумор як шаби дароз аз ин ҷой мегузашт ва ҳар як сарбоз яксангӣ ба ин 
гӯша меандохт, ки дар натиҷа тӯдаи бузурге аз ин сангҳо ба вуҷуд омад. Шоҳи аз зиёдии лашкари 
худ мағрур баъди як соли ҷанг хаставу афсурда бо миқдори ками сарбозони маҷрӯҳу нотавон боз 
ба назди ин тӯдаи санг мерасад ва фармон медиҳад, ки ҳар як сарбоз санги худро бозпас гирад: 

Пас гирифтанд сангҳошонро 
Зинда баргаштагони лашкари ӯ, 
Сангтӯда хабар нашуд аммо: 
Ин қадар мурда буд лашкари ӯ. 
Шоҳ дар пои сангтӯдаи марг 
Зад ба зонуву зор-зор гирист… [1, с. 9].   

Шеъри «Кӯҳи Чилдухтарон» низ тақрибан ба ҳамин мазмун буда, дар асоси ривояти 
мардумӣ навишта шудааст. Мувофиқи ин ривоят ҳангоми ҷанг бо лашкари Искандари Мақдунӣ 
тамоми мардони шаҳри Барбар (шаҳри қадимае дар водии Кӯлоб) аз по меафтанд ва танҳо чил 
духтари мубориз рӯ ба рӯйи душмани бешумор устувор боқӣ мемонанд: 

Баъди нуҳ рӯзи ҷанг дар Барбар 
Шаҳри Барбар бигашт зеру забар. 
 



11 

Хурд дар ҳафту пир дар ҳафтод- 
Ҳар касе, ки ба ҷанг рафт, афтод. 
Монд дар байни хоку хокистар 
Зидди душман ба пой чил духтар [1, с. 21].  

Искандар мафтуни шуҷоату қаҳрамонии ин духтарон шуда, фармон медиҳад, ки онҳоро 
барои ҳамсарии минбаъда зинда ба даст оранд. Духтарони шуҷоъ бо тамоми қуввату мадор бо 
душмани бешумор ҷанг намуда, ҳангоме ки нотавонии худро ҳис мекунанд, аз Худованд илтиҷо 
менамоянд, ки онҳоро санг гардонад, то асири душмани манфур нашаванд. Худованд низ дуои 
духтарони муборизро иҷобат намуда, ҷисми онҳоро ба кӯҳ мубаддал мегардонад, то барои 
ҳамешагӣ дар Ватан бошанд ва ҳамчун рамзи матонату устувории зани тоҷик боқӣ монанд: 

Пеши чашми ҳазор ғоратгар 
Гашт кӯҳе ба по зи чил духтар [1, с. 22]. 

Яке аз шеърҳои ҷолиби Ғаффор Мирзо шеъри «Ёди диёри меҳрубон» мебошад. Шеър 
зоҳиран дур аз ватан (Тоҷикистон) навишта шуда, ифодагари ҳиссиёти мусофирест, ки зодгоҳи 
худро бениҳоят ёд намудааст ва аз ҳамин рӯ, ҳангоми тамошои дилхоҳ манзараи мулки дигар 
манзараи ба ҳамон монанди ватани худро ба ёд меорад ва монандиву тафовуте байни ин ду 
манзара меҷӯяд. Вале ин ҷустуҷӯ ва баҳодиҳӣ ҳаргиз холисона набуда, ишқи ватан мусофирро 
водор мекунад, то манзараи ватани худро зеботару болотар шуморад. Дар шеъри мазкур Ғаффор 
Мирзо дарёҳои бузурги Рус – Волгаву Дону Дунайро бо дарёчаҳои шӯху сармасти Тоҷикистон – 
Вахшу Кофарниҳон муқоиса намуда, мувофиқи ҳамон ҳуббулватане, ки гуфтем, дарёҳои ватани 
худро беҳтару болотар меҳисобад. Шоир дарёҳои бузурги Русро ба паҳлавони пиру дунёдида 
монанд намудааст, ки дигар ҳар чиз онҳоро ба ваҷд намеорад ва сабаби ҷӯшу хурӯши онҳо 
намешавад, вале дарёчаҳои Тоҷикистон, баръакс, саропо ҷӯшу хурӯш ва қудрату қуввати 
ҷавонианд, медаванд, меафтанд, мехезанд, бо ҳазор санг сарбасар мезананд, вале боз роҳи худро 
шоду хандон ва бозикунон давом медиҳанд:  

Дар канори Волгаву Дону Дунай 
Мекунам ёди диёри меҳрубон. 
Не, ба табъи ман, мани фарзанди кӯҳ 
Рӯд чун Вахш аст, чун Кофарниҳон. 
Рӯдҳои Ғарб меоранд ёд 
Паҳлавони пирро, пурдидаро, 
Рӯдҳои мо ҷавони шӯхро, 
Дар саворӣ тойи носанҷидаро. 
Рӯдҳои Ғарбро гӯё дигар 
Дар тааҷҷуб менаорад ҳеҷ чиз, 
Рӯди мо чун бача мепурсад мудом: 
«Баъди ин гардиш, паси ин санг чист?» [2, с. 173].   

Аз ин шеър мазмуни дигаре низ метавон ҳосил намуд ва шояд Ғаффор Мирзо, ки дар 
мазмунсозӣ беҳамто буд, ин маъниро низ дар назар дошт. Яъне, тасвири дарёҳо ва ҳолату 
ҳаракати онҳо қисмати халқҳои русу тоҷикро таҷассум намудаанд. Сарзамини паҳновари Рус бо 
рафоҳияту вусъат ва имкониятҳои бениҳояти худ дар тамкину оромӣ ва фориғболии ҳама 
мавҷудоти ин сарзамин, аз он ҷумла одамон, таъсиргузор будааст, вале сарзамини камзамини мо, 
ки бар замми камҳудудӣ борҳо ҳадафи ҳамлаи аҷониб гардидааст, сабабгори зиндагии 
ҷонсахтона, шӯхиву саркашӣ ва устувориву матонати ҳама мавҷудот, билхоса одамон 
гардидааст. Халқи тоҷик дар давоми мавҷудияти дуру дарози таърихии худ борҳо бо душманони 
зӯру тавоно рӯ ба рӯ ва сар ба сар гардидааст ва садҳо бор афтодаву бархостааст, вале ҳеҷ гоҳ ба 
душмане, ки мехост ӯро ҳамчу миллат маҳв намояд, тан надода, ба мисли дарёчаҳои шӯху 
саркаши ватани худ сар ба садҳо санг зада, муборизаро барои ҳамчу халқу миллат боқӣ мондан 
давом додааст.  

Ҳамин мазмун дар яке аз шеърҳои пештар гуфтаи Ғаффор Мирзо «Афсонаҳои сангӣ» дар 
мисоли муқоиса ва муқобилгузории намодҳои «кӯҳ» ва «дашт» баён шудааст. Дар ин шеър 
кӯҳистони сарфарози Тоҷик бо даштҳои нопайдоканори Рус муқоиса гардида, баръакси вусъату 
паҳноварии сарзамини Рус, ки дар он даштҳову бешазорони гуногун бемалол мегунҷанд, 
камҳудудии Тоҷикистон таъкид шудааст, ки гӯё аз тангии ҷой кӯҳу теппаҳо имкони доман паҳн 
кардан наёфта, боло ба болои ҳам ҷой гирифтаанд: 
 Дар Россия ба тамкину тартиб 

Дашт аз пушти дашт гардад сар, 
Лек дар хоки тоҷикон ҳар кӯҳ 
Бетакаллуф савори кӯҳи дигар [2, с. 64].     
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Барои шоири мардумгаро ва дардошно солҳои навадуми асри бист муддати якчанд сол ба 
майдони ҳарбу зарб ва саҳнаи разолату қабоҳат ва номардиву хиёнат мубаддал шудани 
Тоҷикистони азиз хеле дардноку аламовар буд. Таъсири ин воқеаҳои сиёсӣ дар ҳама шеърҳои 
дар ин давра гуфтаи шоир, аз қабили «Пойгаи кӯрон», «Таҷрибаи пири ситамгар», «Мумкин 
будаст», «Тоҷикистонро Худо дорад нигоҳ», «Фармудаи кампири ҳаюло», «Киноя», «Биёед, 
ёрон, биёед бас», «Ин ҳақиқатро тарафдорем мо», «Дар пойи вафош ҷон супорем»… равшан 
намоён аст. 

Масалан, дар шеъри «Дар пойи вафош ҷон супорем» шоир вазъи сиёсии Тоҷикистони 
онрӯза ва муносибати афроди гуногуни ҷамъият, махсусан зиёиёнро ба воқеаву ҳаводиси ҳамон 
давра таҳлил намудааст. Ба андешаи ӯ, бардошту хулосаи одамон аз ин рӯйдод ҳархела ва 
гуногун буд: агар иддае ҳақиқатан аз вайронии Ватан ва нобасомонии зиндагии мардуми 
Тоҷикистон ғамгин буд ва пайи ислоҳи он илоҷ меҷуст, иддаи дигар ин бесарусомониро фурсати 
муносибе барои расидан ба мақсадҳои нопоки худ меҳисобид, гурӯҳи сеюм бошад ҳамчун 
ашхоси бетараф аз ин тӯфони ҳаводис худро канор кашидан хоста, барои зиндагии орому осуда 
тарки Ватан менамуд. 

Дар ин манзума шоир баробари таҳлили вазъи сиёсии мамлакат ва муносибати одамони 
гуногун ба ин воқеот мавқеи худро низ дар ин давра муайян намудааст. Ин шеърро метавон як 
навъ ҷавоби манзуме ба таънаву маломати шахсиятҳое ҳисобид, ки мехостанд шоирро ба 
замонасозӣ ва муросокорӣ муттаҳам намоянд. Ӯ баръакси бисёр зиёиёне, ки аз рӯйи маҷбурият 
ва ё танҳо аз рӯйи ҳавову ҳавас тарки ватан намуда, аз берун ба хоки шарифи Тоҷикистон санги 
таънаву маломат меандохтанд ва барои қадрношиносӣ халқу Ватанро таъна мезаданд, дар рӯзҳои 
сахту мушкил ва қаҳтиву нодорӣ паҳлуи мардуми Тоҷикистон истод ва баробари тамоми ин 
мардум ҳама сахтиҳоро таҳаммул карда, дигаронро низ ба иҷрои ин амал таҳрику ташвиқ 
менамуд. Ба андешаи ӯ, ғояти мардӣ ва мардумгароӣ низ дар ҳамин аст: 

Мард он ки чу пеши модари худ 
Шарте ба ватан намегузорад, 
Мард он ки диёри хештанро 
Бе шарту гарав азиз дорад. 
Мард он ки ба хотири муросо 
Дар зуъмии хеш суст гардад, 
Гар манфиати Ватан биёяд, 
Бо душмани мард дӯст гардад [4, с. 9].  

Ҳамин тавр, мавзӯи Ватану ватандорӣ аз маъмултарин мавзӯоти ашъори Ғаффор Мирзо 
буда, дар доираи як мақолаи кӯчак таҳлилу баррасии ҳаматарафаи он номумкин аст. Аз ин 
мухтасаргуфтаҳои мо чунин хулоса баровардан мумкин аст, ки ашъори ватандӯстонаи Ғаффор 
Мирзо имрӯз низ дар тарбияи ҳисси ватандӯстӣ ва ифтихори миллии насли даврони истиқлолият 
таъсиргузор хоҳад буд.  
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ИФТИХОРИ ВАТАНДОРӢ ДАР ТАСВИРИ ҒАФФОР МИРЗО 
 

Густариши мазомини ватандӯстона дар адабиёти бадеӣ, ки дар бедории миллӣ ва ҳисси худшиносии 
халқи тоҷик саҳми беназире гузоштааст, аз муҳимтарин вижагиҳои ҷараёни адабии нимаи дувуми асри 
бист мебошад. Аз саромадони ин иқдоми наҷиб шоири тозагӯ ва маъниофари тоҷик Ғаффор Мирзо ба 
ҳисоб меравад. Ғаффор Мирзоро метавон аз ҷумлаи боҷуръаттарин шоирони тоҷики даврони шӯравӣ 
қаламдод кард, ки аз маҳдудаи сиёсии Ҳокимияти Шӯравӣ по берун гузошта тавонист ва бо садои баланд 
«Ман тоҷикам» гуфт. Минбаъд даҳҳо ҷавоншоири тоҷик аз ин иқдоми наҷиб пайравӣ карданд ва дар 
радифи кишвари паҳновари Шӯравӣ ба васфу ситоиши Тоҷикистони кӯчаку дӯстдоштанӣ пардохтанд. 
Ашъори ватандӯстонаи Ғаффор Мирзо имрӯз низ дар тарбияи ҳисси ватандӯстӣ ва ифтихори миллии насли 
даврони истиқлолият таъсиргузор аст ва ҳамин омил зарурати нақду баррасии мавзӯи мазкурро ба миён 
мегузорад.  

Муаллиф дар ин мақола ба нақду баррасии ашъори ватандӯстонаи Ғаффор Мирзо машғул гардида, 
дар мисоли таҳлили якчанд порашеъри шоир ҳузури ин мавзӯъро дар эҷодиёти ӯ пайгирӣ кардааст. 
Муаллифи мақола дуруст қайд кардааст, ки мавзӯи Ватану ватандорӣ аз маъмултарин мавзӯоти ашъори 
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Ғаффор Мирзо буда, дар доираи як мақолаи кӯчак таҳлилу баррасии ҳаматарафаи он номумкин аст. Бо 
вуҷуди ин кӯшиши муаллиф барои таҳқиқи иҷмолии масъалаи мазкур қобили таҳсин ва тақдир аст.  

КАЛИДВОЖАҲО: шеъри ватандӯстона, ифтихори ватандорӣ, худшиносии миллӣ, вафодорӣ, 
садоқат ба Ватан, истиқлолият, моҳияти ахлоқӣ. 
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e-mail: ahmadovsafar74@mail.ru 
 

ПАТРИОТИЗМ В ИЗОБРАЖЕНИИ ГАФФОРА МИРЗО 
 

Распространение патриотического содержания в художественной литературе, внёсшего 
неоценимый вклад в национальном пробуждении и чувстве самопознания таджикского народа, является 
важнейшей особенностью литературного процесса второй половины ХХ века. Одним из основателей этого 
начинания считается таджикский поэт-новатор Гаффор Мирзо. Гаффор Мирзо является одним из самых 
смелых таджикских поэтов, который выходил за рамки политической цензуры Советской власти и громко 
произнёс: «Я  таджик». Впоследствии десятки таджикских юношей последовали этому начинанию и 
наряду с восхвалением Советского Союза приступил к воспеванию любимого Таджикистана. 
Патриотическая поэзия Гаффора Мирзо и ныне оказывает серьёзное влияние на воспитание чувства 
патриотизма и национальной гордости поколения периода независимости и этот фактор наталкивает на 
мысль о необходимости рассмотрения данной темы. 

Автор в этой статье, занимаясь рассмотрением патриотической поэзии Гаффора Мирзо, на примере 
анализа нескольких отрывков стихов поэта преследует присутствия этой темы в его творчестве. Автор 
статьи правильно отмечает, что тема Родины и патриотизма часто наблюдается в поэзии Гаффора Мирзо, 
поэтому анализ и всестороннее её исследование считается невозможным в рамках одной статьи. Несмотря 
на это, усилия автора в кратком исследовании данной проблемы заслуживает одобрения. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: патриотическое стихотворение, патриотическая гордость, национальное 
самопознание, верность, верное служение Родине, независимость, нравственный суть. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Ахмадов Сафармад Гадомадович, кандидат филологических наук, 
доцент кафедры таджикской литературы БГУ имени Носира Хусрава. Тел.: (+992) 907 -56-43-77; e-mail: 
ahmadovsafar74@mail.ru 

 

PATRIOTISM IN THE IMAGE OF GAFFOR MIRZO 
 

The spread of patriotic content in fiction, which has made an invaluable contribution to the national 
awakening and sense of self-knowledge of the Tajik people, is the most important feature of the literary process 
of the second half of the twentieth century. One of the founders of this undertaking is considered the Tajik poet-
innovator Gaffor Mirzo. Gaffor Mirzo is one of the most daring Tajik poets, who went beyond the political 
censorship of the Soviet government loudly said: "I am a Tajik." Subsequently, dozens of Tajik youths followed 
this initiative and, along with the praise of the Soviet Union, began to glorify their beloved Tajikistan. The patriotic 
poetry of Gaffor Mirzo still has a serious impact on fostering a sense of patriotism and national pride in the 
generation of the independence period, and this factor suggests the need to consider this topic. 

The author in this article, considering the patriotic poetry of Gaffor Mirzo, using the example of analyzing 
several excerpts of the poet's poems, pursues the presence of this theme in his work. The author of the article 
correctly notes that the theme of the Motherland and patriotism is often observed in the poetry of Gaffor Mirzo, 
therefore, an analysis and comprehensive study of it is considered impossible within the framework of one article. 
Despite this, the author's efforts to briefly investigate this problem are commendable. 

KEY WORDS: patriotic poem, patriotic pride, national self-knowledge, loyalty, faithful service to the 
Motherland, independence, moral essence. 
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МУХТАССОТИ ҒАЗАЛИЁТИ ШАВКАТИ БУХОРОӢ  
 

Наимзода Қ.Қ. 
Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 

 

Мусаллам аст, ки гурӯҳе ғазалро сарлавҳаи осори завқию фикр медонанд. «Ғазали форсӣ 

оинаи тамомнамои латифтарин эҳсосот ва авотифи башариву маҷмӯаи нафисе аз куллияи 

кайфиёти рӯҳӣ ва тамоилоти олии инсонист» [2, с. 70]. 

Ғазал матбӯътарин ақсоми шеъри форсӣ аст, ки аз дилу ишқ ва шӯру иштиёқ сухан мегӯяд 

ва ин маонӣ беш аз соири мавзуоти мақбули табъи одамӣ аст, ҳадиси ишқ поён надорад ва ба 

гуфтану шунидан ҳам охир намешавад, оташи муҳаббат ҳамвора шуълавар аст ва дар конуни 

синаи зиндадилон забона мезанад.  

 Шоир дар сохтани қасидаву бештари дигар ақсоми шеър як амри хориҷиро адо мекунад 

ва ин ғолибан иртиботе бо завқу эҳсосоти ӯ надорад, аммо чизе, ки ӯро ба сохтани ғазал во 

медорад, ҳамон шӯру инҷизоби даруни ӯст. Шоир дар сохтани ғазал пайравӣ аз фармони дил 
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мекунад, дар ин маврид оташе дар даруни ӯ шуълавар мешавад ва саропои вуҷуди ӯро дар бар 

мегирад. Он гоҳ беихтиёр лаб мекушояд ва калимоте бо сӯзандагии оташу ба бурандагии шамшер 

берун мерезад. Сурудани ин нағмаҳои оташин зарурист ва шоир аз ибрози онҳо гузире надорад. 

Шоир, ки дил аз каф дода ва беқарор бошад, ба зарурате нағма оғоз мекунад ва шарҳи 

орзумандиву иштиёқи худро дар қолаби калимот ва ибороти мавзунӣ тақрир менамояд. Ин 

таронаҳои дилкашу нағмаҳои дилпазир, ки намояндаи сӯзандатарини эҳсосоту орзуҳои ошиқи 

беқарорест, чун аз ҷон баромада ва ҳангоми назми тоири фикр асири иштиёқ буда, лоҷарам бар 

дил менишинад ва нақли маҷлиси аҳбобу шамъи базми сӯхтагон мегардад. Ин аст рози он чӣ, ки 

ғазалҳои Шавкатро овозадор ва соҳибдилонро ба мутолиаву ҳамдами он будан раҳнамоӣ 

мекунад. Худи шоир низ бо ифтихор чунин зикр кардааст:  
Худ ба худ овозаи мо мавҷи шуҳрат мезанад, 
Анбари оби нигин бошад саводи номи мо [7, с. 58].  

Шавкати Бухороӣ дар таърихи адабиёти форсии тоҷикӣ аз зумраи шоироне аст, ки дар  
офариниши маонии ноб, тасвирҳои шоирона ва ҳунари шоирӣ мақоми шоистаеро бархӯрдор 
гардидааст. Мақоми ӯ дар мазмунсозӣ, офариниши маонии тоза ва аз ин мавқеъ ривоҷ додани 
ҳунари шоирӣ ҳанӯз дар замони зиндагии шоир эътироф гардида буд. 

Гувоҳ он аст, ки мардуми соҳибзавқу адабиётдӯст ӯро чун шоири маъруф мешинохтанд ва 
ба ӯ ихлосу эҳтиром доштаанд.  

 Муаллифи тазкираи «Музокир-ул-асҳоб» Малеҳои Самарқандӣ дар бораи ин ҷанбаи 
ҳунарии шоир сухан ронда, ӯро баъд аз Хоқонии Шарвонӣ ва Калими Кошонӣ «халлоқулмаонии 
солис» номида, ҳамзамон дар радифи ин матлаб Малеҳо оид ба мақоми Шавкат дар Эрон ва 
минтақаҳои берун аз Мовароуннаҳр чунин андешаронӣ намудааст: «Аммо аз рӯшноии чун офтоб 
шуҳрате дошт, ки аён буд. Аз кӯчак ва бузург ва аз шоҳ то гадо дар мулки Эрон ҳамаро хоҳиши 
суҳбат ва орзуи улфати ӯст» [4, с. 1]. 

Аксари пажӯҳишгарони адабиёти форсии қарни XVII, ки замони ривоҷи сабки ҳиндӣ 
маҳсуб мешавад, Шавкатро ҳамчун суханвари тавонои ин сабк эътироф намудаанд. Дар ин бора 
адабиётшинос Юсуфҷон Салимов чунин андешаи худро баён кардаанд: «Дар асри XVII дар 
Хуросону Мовароуннаҳр ба як бор се намояндаи сабки тоза, ки «сабки ҳиндӣ» ном гирифт, 
зиндагӣ кардаанд: Соиби Табрезӣ, Шавкати Бухороӣ ва Сарафроз. Хусусан Соибу Шавкат дар 
инкишофи сабки ҳиндӣ дар Хуросону Мовароуннаҳр мавқеи бузурге доштанд...» [5, с. 207]. 

Чун арзиши ҳунари Шавкатро аз ғазалҳои ӯ метавон шинохт, пас мусаллам аст, ки 
тозакориҳои ӯ низ дар ғазал ва ғазалсароӣ сурат гирифта ва дар аксари ҳол аз ин навгониҳои 
тарзи хеш ёд низ кардааст. 

Бояд гуфт, ки суханваре мисли Шавкат кам пайдост, ки чеҳраи ҳунарии худро дар оинаи 
ашъори хеш ба равиши нотакроре баён карда бошад. Хаёлпардозиву ҳисомезӣ, жарфандешӣ дар 
маъно ва печидагӯӣ, ки аз вижагиҳои хоси сабки ҳиндӣ ба шумор меояд, дар офаридаҳои Шавкат, 
ки бархе асосгузори ин сабкаш шинохтаанд, ба гунае бориз ва равшан ҳувайдост. Шавкат бо 
бардошт ва истифодаи устодона аз анъаноти ғазалсароӣ дар адабиёт навгониҳое бад-он ворид 
кард, ки маҳз ҳамон вижагиҳои ҳунарии шоир Шавкатро қулланишини сабки тозаи маъруф ба 
«ҳиндӣ» кард. 

Шоир дар бораи мафҳуми «тарзи нав» аз истилоҳи «маънии бегона» истифода мекунад, ки 
намунааш абёти зерин мебошад. 

Бегона кардааст маро аз диёри хеш, 
То гаштаам ба маънии бегона ошно [7, с. 118]. 
 

Хаёли маънии нозук зи бас заифам кард, 
Касе чу накҳати гул нашнавад каломи маро [7, с. 27]. 
 

Тани ӯ аз қабои лолагун лутфи дигар дорад, 
Бувад фонуси гулгун лафзи рангин шамъи маъниро [7, с. 241.  

Агар бар осори классикии адабиёти форсӣ-тоҷик аз асри X шурӯъ намуда, ба баъд таваҷҷуҳ 
шавад, маълум мегардад, ки шоирон дар миёни ҳамаи ашёву мазоҳири табиат, беш аз ҳама, ба 
шамъ ва ҷилваҳои он таваҷҷуҳ доштаанд. Ба шамъ розҳо гуфтаанд, сӯзу гудози ботиниву авотифи 
худро бо ҷилваҳои он ташбеҳ кардаанд, бисёре аз ақоиди фалсафии худро аз забони «шамъ» баён 
намудаанд. Чунончи:  

Маро ин нукта равшан аз забони шамъи маҷлис шуд, 
Ки меорад ба поён саркашӣ болонишинонро [7, с. 83]. 
 

Ҳамчу шаб бе ту фиғон мекунаму хомӯшам, 
Партави шамъ бувад шуълаи овоз маро [7, с. 37]. 
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Ҳама тан сӯхтам аз оташи ҳасрат чун шамъ, 
Рафтам аз маҷлису ангушт ба дандон рафтам [7, с. 54]. 

Бояд гуфт, ки Шавкат дар радифи шамъ аз калимаи «фонус» ва «чароғ» низ истифода 
мекунад. 

Он кӣ дар ҳар хона афрӯзад чароғи маърифат, 
Ояд аз равзан бурун нури нигоҳи ошно [7, с. 18]. 
 

Бодо чароғи умри ту равшан, ки душманат, 
Аз дуди шамъи кушта чароғи мазор кард [7, с. 92]. 

Маълум аст, ки ғазали форсиро пояи асосӣ байт маҳсуб мешавад ва дар як ғазал метавонад 
дар байтҳои алоҳида мавзуоти матраҳшаванда байни худ як иртиботу пайвастагии махсусе дошта 
бошад, ки ин амр барои ғазалиёти Шавкат бегона нест.  

Дар Тоҷикистон «Девони ашъори Шавкати Бухороӣ»-ро адабиётшиносон Амрияздон 
Алимардонов, Ҷобулқо Додалишоев ва Асғари Ҷонфидо дар заминаи нусхаи таҳти рақами 499, 
ки дар ганҷинаи дастнависҳои шарқии Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон нигоҳдорӣ 
мешавад [3, с. 26] ва нусхаи қаламии девони Шавкат буда, бо аломати шартии А муаррифӣ 
шудааст, нашр кардаанд. Ин девон 6389 байтро дарбар гирифта, нисбатан бештар пораҳои шеърӣ 
ва ғазалиёти шоир дар он фароҳам омадааст. Таҳиягарони девон асоси матни илмию интиқодии 
нусхаи дастхатти шояд дар замони зиндагии шоир (соли китобат 1109 ҳиҷрӣ мутобиқи 1697 
милодӣ) китобаткардаи хаттот Мир Ҷалол ибни Мир Камолро, ки дар қалъаи «Дабӯсаи 
Самарқанд» китобат шудааст, қарор додаанд, аз ин сабаб он қадру қимати баландро соҳиб 
мебошад. Тахмин меравад, ки ин нусха шояд яке аз се девони аз дасти Шавкат бурдаи котибон 
бошад.  

Фарқияту тафовути 5 нусхаи мавриди корбурд қарордодаи муалифони мазбур дар ҷадвали 
алоҳида таҳия гардида, равшану сареҳ дарҷ гардидааст. Маълум мегардад, ки дар нусхаи А-и ин 
ҷадвал миқдори ғазалҳои шоир 774-адад, дар нусхаи Б-724 адад, дар нусхаи Т-416 адад, дар 
нусхаи Ҷ-449 адад ва дар нусхаи Д-730 адад нишон дода шудааст. Адади қасидаҳо: нусхаи А 
надорад; Б 12; Т 12; Ҷ 12; Д надорад; Ҳ 13 адад аст. Аксари қасоиди Шавкат аз 25 то 112 байтро 
шомил аст. Рубоиёт: нусхаи А 19; Б 18; Т 11; Ҷ 8; Д 9 адад аст. Фардиёт: нусхаи А 171; Б 464; Т 
надорад; Ҷ 6; Д 59 адад аст. Аксари абёти фардиёт мустақил набуда аз қасоид ё аз ғазалиёти ӯ 
гирифта шудааст. Нусхаи А 277; Б 292; Т 3; Ҷ 104; Д 160 абёт доранд. Абёти пароканда низ на ба 
шакли мустақил, балки аз қасоиду ғазалиёт ахз шудаанд.  

Мавзӯю мундариҷаи осори Шавкати Бухороиро метавон чунин табақабандӣ кард:  
1. Ашъори ба мавзӯи ҷовидонии ишқу муҳаббат сурудаи шоир фарогири ду ҷанбаи эҳсоси 

ошиқонаи ӯст: яке тараннуми ишқи ҷавонии дунявӣ ва дигаре шукргузориву ситоиши муҳаббати 
Зоти азалист, ки асосан афкори ирфонии адибро таҷассум кардаанд.  

2. Дар таркиби девони шоир ашъори аз ҷиҳати муҳтаво ҳасбиҳолӣ низ ба чашм мехӯранд, 
ки дар онҳо вазъи рӯзгор, танқиди замона, номусоидии зиндагӣ ва кайфияти шоир акси худро 
ёфтаанд.  

3. Як қисмати сурудаҳои Шавкатро тасвири зебоиҳои табиат, манзараҳои ҷолиб, бо ҳама 
таровату малоҳат, ташкил додаанд.  

Ишқ мавзӯи ҷовидонаи адабиёт аст, бахусус дар адабиёти тоҷику форс, мавзӯи ишқ 
фарохтар аз тасаввури заминии шуарои Аврупо ва рус буда, тамоми осори адибони классики мо 
аз чашмаҳои мусаффои муҳаббати Ҳақ об хӯрдааст. Ашъори Шавкати Бухороӣ низ пур аз 
тасвироти муъҷаз ва шигифтангез, эҳсоси дилпазири ошиқона мебошанд ва чи хеле ки зикр 
гардид, ҳам ишқи инсонию заминӣ ва ҳам ишқи илоҳию осмониро фарогиранд. Чунончи: 

Шер рам мекунад аз шӯриши девонаи ишқ, 
Дидаи дев бувад шамъи парихонаи ишқ. 
Бехудиҳо чу балад гашт, раҳат кӯтоҳ аст, 
То сари дор бувад лағзиши мастонаи ишқ. 
Куфру ислом дар ин роҳ ду нақши қадам аст, 
Каъба сангест зи девори санамхонаи ишқ. 
Пунбаи шишаи мо мағзи сари Ҳаллоҷ аст, 
Сари тавҳид бувад нашъаи паймонаи ишқ. 
Мекунад шамъ худ оташ зи ғуборам равшан, 
Шуъла фаршест ба хокистари парвонаи ишқ. 
Бехудӣ хайманишин аст ба саҳрои насим, 
Сояи абри баҳор аст сияҳхонаи ишқ. 
Паи гумкарда раҳи хонаи хешӣ, Шавкат, 
Бехабар бурд маро то ба дари хонаи ишқ [7, с. 103].  
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Ҷои дигар Шавкат таъкид медорад, ки: 
Гиромӣ гавҳари ишқ аст, қадру қиматаш машкан, 
Дили ошиқ, ки пайдо кам шавад, бисёр гум гардад [7, с. 97]. 

Аз нигоҳи Шавкат, муҳаббат инсонро саропо дигар месозад ва мисли оҳанрубо моро ба сӯи 
хеш мекашад:  

Муҳаббат мекашад моро ба сӯи хеш, пиндорӣ, 
Ки кӯҳи Бесутун оҳанрубо шуд тешаи моро [7, с. 52]. 

Тавре Шавкат таъкид медорад, роҳравони ин водӣ аз обилаи пойи хеш хори ин саҳроро 
сабз намудаанд: 

Чӣ водияст муҳаббат, ки хори саҳрояш 

Зи оби обилаи пои раҳравон сабз аст?! [7, с. 35]. 

Пеш аз он ки ошиқони роҳи ҳақиқат роҳи ин водиро интихоб мекунанд, медонанд, ки аз 

риёзату маломат ҳаросе надоранд ва танҳо ба лутфи илоҳӣ умед мебанданд: 

Хирад осуда аз базми муҳаббат барнамегардад, 

Касе аз бешаи шерон саломат барнамегардад [7, с. 107].  

Дар ғазалҳои Шавкат тасвироти ҳолати рӯҳии қаҳрамон басо ҷолиб ва бо ташбеҳоти 

хотирнишин ифода меёбад: Чунонки дар ин байтҳо: 

Ба базми дил хаёлаш Шавкат имшаб маст афтодаст, 

Хабар аз мо расон маъшуқи ошиқпешаи моро [7, с. 68].  

Ё    

Ба базми васл ҳам Маҷнуни мо фикри ҷунун дорад, 

Хаёли ҳалқаи занҷир созад чашми Лайлиро [7, с. 41]. 

Ошиқе, ки Шавкат дар ашъори худ тавсифу тасвир мекунад, шахсест, ки аз сӯхтан худро 

нав месозад, яъне барои шинохтани некию бадӣ ва дарёфти асолати худ ишқро марҳалаи 

шинохти худ қарор додааст: 

Мекунад дил интихоби ишқ баҳри сӯхтан, 

Нек медонад сипандам хубу зишти шуъларо [7, с. 79].  

Ё 

Кори ошиқ сӯхтан бошад ба ҳар ҷое, ки ҳаст, 

Шамъ аз кофури дил сардӣ намедонад, ки чист [7, с. 137]. 
 

Зи бори хотири худ мекашад саргаштагӣ ошиқ, 

Гаронҷонӣ сабукпарвоз месозад фалохунро [7, с. 23]. 

Образҳои анъанавии адабиёт дар эҷодиёти Шавкати Бухороӣ чун рамзҳо ва тасвири 

хаёлоти тоза корбаст шуда, маънии нав касб мекунанд. Чунончи, шамъу парвона аз образҳои 

маълуму машҳури инъикоскунандаи симои ошиқу маъшуқ дар адабиёти форсу тоҷик ва 

минҷумла адабиёти тамоми олам, маҳсуб мешаванд. Шамъу парвонаи батасвиргирифтаи Шавкат 

барои ифодаи ҳолати зоҳирӣ ва ботинии худи ӯ хидмат кардаанд: 

Абири ҷисмам аз хокистари парвона аст имшаб, 

Зи тори шамъ пиндорӣ, ки тори пираҳан дорам [7, с. 317].  

Ё ин ки ба наргис шабеҳ кардани чашми маҳбуба, ки аз анъана ва суннатҳои дерини 

адабиёти мо аст, дар тасвироти Шавкат рангу таровати дигар гирифтааст: 

Рангинкарашма наргиси чашмат ба боғи ҳусн, 

Бӯи нигоҳи ранги ҳаё ошкор кард [7, с. 64]. 

Ишқ ҳамчун истилоҳи ирфонӣ беҳтарин василаи ифодаи эътиқод ва эҳсоси инсони хокӣ ба 

Зоти ягона маҳсуб мешавад. Чунонки аз рӯзгори шоир бармеояд, Шавкати Бухороӣ охири умри 

худро ба риёзат ва ибодат бахшидааст ва аз ин лиҳоз, ситоиши муҳаббати илоҳӣ саропои ашъори 

шоирро фаро гирифтааст. Дар ашъори ӯ дар баробари тараннуми ишқи ҳақиқӣ, роҳҳои расидан 

ба маъшуқи азалӣ, тай намудани водиҳои муҳаббат ва дигар рукнҳои тасаввуф ҷаззобу шоирона 

ҷилвагар гаштаанд: 

Ё раб, кӣ об дод ба теғи забон, ки боз  

Хуни хамӯшӣ аз лаби мо мавҷ мезанад. 

Хоҳӣ ба шиша, хоҳ ба паймона як мул аст, 

Аз дайру каъба нури Худо мавҷ мезанад [7, с. 44]. 

Ё 

Аз майи ҷӯши муҳаббат дили мо холӣ нест, 

Тахтаи сина бувад хишти сари хум моро [7, с. 241]. 
Мавзӯи қаноатпешагӣ, хоксорӣ, ростиву росткорӣ, ки аз зинати хилқати инсонанду аз 
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мавзӯоти анъанавӣ маҳсуб мешаванд, дар эҷодиёти шоир мавқеи хосса дорад. Ӯ ростию 
хоксориро талқин мекунад ва таъкидоташ басо шоирона аст. Тавре дар байтҳои зерин дида 
мешавад: 

Магӯ ба суҳбати арбоби сидқ беш дурӯғ, 
Ки мехалад ба раги ростон неши дурӯғ [7, с. 172]. 
 

Каҷравиҳо кори ман, чун гардиши паргор нест, 
Ростӣ пайдост чун ҷадвал зи нақши пои ман [7, с. 306]. 

 

Чу набвад ростӣ, натвон зи олам чашм пӯшидан, 
Аз ин кӯрӣ нигаҳдорӣ, Худоё, беасоёнро! [7, с. 85]. 

 

Поям ба гил зи ростравиҳо фурӯ шудаст, 
Аз ҷӯйи ҷода об ба роҳам фитодааст [7, с. 346]. 

Ғазали Шавкат, сарфи назар аз ошиқона ё орифона буданаш, ба ҷиҳати ҳунар ва 
забоноварӣ, латофат ва фасоҳат ҳамвора мавриди таваҷҷуҳи ҳамагон будааст. 

Ғазали Шавкат дорои вижагиҳои сохторӣ ва дарунмояҳои инҳисории хосе аст. Аз диди 
сохтор ҳар ғазалии Шавкат ҳосили ҳамоҳангии фикру ниёзҳои зеҳнӣ, ҳунармандӣ ва 
ҳунаршиносии ин шоири бузург аст, ки бо калимоту таркибот ва қолабҳое, ки қавофӣ, вазн дар 
радифи инҳо ҳушмандона баргузида шудаанд ва маҷмӯан тасвири зиндаву пӯёро ироа мекунанд. 
Чунин амал, аз як тараф, ба хубӣ метавонад мавқеи шоирро дар лаҳзаи иншои шеър ба тамошо 
бигзорад, аз сӯи дигар, эҳсосҳои ошно ва ранҷу зебоиҳоро бо худ мутобиқ сохта, дар натиҷа 
лафзу маъноро дар ғазали Шавкат ба ваҳдати истисноию калидии шубҳанопазир, ки аз қудрати 
таъвилнопазирию хирадмандона будани истеъдод аст, бархӯрдор созад. 

Дар ғазалҳои Шавкат аз ҷиҳати сохтор ҳама чиз, дақиқан таносуб, ҷойгоҳи вижаву ҳувияти 
хоси худро доранд ва калимаҳову таркибот ҳам саҳми умдае дар илқои маънову фикри 
ҳунармандро бар уҳда мегиранд. Ин сабаб мешавад, ки каломи шоир аз таъсири амиқу нуфузи 
ҳамаҷониба бар зеҳни мардум бархӯрдор бошад. Ва дар ҳамон ҳоле, ки дар он ғаробату тозагии 
ҳунармандонаеро эҳсос мекунанд, «назми»-и Шавкатро то пойгоҳи «шоири ноб» боло мебарад.  

Шавкат бо балоғати устувору ҳунармандона ва дарёфти зираконаву маъқул, ки бо 
тафаккурот ва андешаҳои гуногуни ӯ оростагӣ дорад, қолаби адабӣ, анвои шеър, гунаҳои маънию 
роҳҳои мухталифи таъсиргузории мутаносибро интихоб мекунад ва ба ҳамин ҷиҳат гуфтаҳои 
орифона ва ақидаҳои маънавию рӯҳонии худро дар назми хеш матраҳ месозад ва зулолтарин ва 
бепардатарин авотифу эҳсосоти шахсиву ғиноии хешро яксара дар «ғазал» мунъакис месозад ва 
«ғазал»-ро вақфи ишқу мастӣ месозад. Ғазалҳои Шавкат на танҳо диди ошиқонаву 
зебоиписандонаи шоирро зебою булӯрин месозанд ва эҳсосу ранҷҳову шодиҳои ин шоири 
ошиқпешаро дар сурати ошиқи одӣ ва ирфонӣ ё заминию осмонӣ нишон медиҳанд, балки онҳо 
оинаи нигарониҳову шӯру ҳоли мардум низ ҳастанд.  

Аз мутолиаи девони шоир маълум мегардад, ки Шавкат дар ашъори хеш аз ҳад зиёд мазмун 
ва қофияро ҳар замон бомаврид, ё бемаврид такроран истифода кардааст. Ҳатто ба назари доктор 
Шамисо ин бузургтарин айби шеъри Шавкат аст. Ӯ мегӯяд: «Бузургтарин айби шеъри Шавкат 
такрори қофия аст, ки ба ҳадди ифрот расидаат. Барои намуна дар қасоиди девони шоир 
мутаваҷҷеҳ мешавем, ки вожаи «по» беш аз 18 бор такрор шудааст. Ҳамчунин вожаҳои «вафо», 
«ҷудо», «дуо», «тӯтиё», «намо», «сафо», «ҳино», «ризо», «буриё», «кибриё» низ батакрор қофия 
шудаанд» [6, с. 51]. 

Намунаи дигари ин равиши кори шоир ғазали зерин аст, ки дар шаш байт калимоти 
«булбул, гул ва сунбул»-ро такроран овардааст.Чунончи:  

Навбаҳори ҳайратам ранги нигоҳи булбулам, 
Тирабахтам, бевуҷудам, сояи бӯи гулам. 
Бӯи хуш маъшуқи ман бошад димоғи нозукам 
Нест кам аз чини кокул мавҷи бӯи сунбулам. 
Беқарориҳои ишқам карда расво ҳуснро, 
Мекунад парвоз ранги гул ба боли булбулам. 
Сабзаи мижгонам аз оби зумуррад хуррам аст, 
Баски маҳви навхатони чеҳрсабзи кобулам. 
Гӯ, наёяд аз фалак сарриштаи корам ба даст, 
Сояи торе кифоят мекунад аз кокулам. 
Дидаам илҳоми худ з-оғози кори хештан, 
Бештар, Шавкат, зи чандин даста мегардад гулам [7, с. 134]. 

Бояд гуфт, ки ин навъ такрори мазмуну қофия на танҳо ба Шавкат хос будаву халос, балки 
ба дигар шоирони сабки ҳиндии асрҳои 17-18 низ хос аст. Ин гуна тарзу тафаккурро Аҳмад 
Гулчини Маонӣ – муҳаққиқи Эрон ҳангоми тартиб додани матни интиқодии девони Соиби 
Табрезӣ ба тариқи зер мавриди таъйид қарор додааст: «Ҳар гоҳе ки ба девони Соиб руҷӯъ 
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доштам, ба шеъре бармехӯрдам, ки лафзан ва маънан ба назарам ошно меомад ва тааҷҷуб 
мекардам, ки бо он ки тоза ба ин саҳифа расидаам, байт ё мисроъ ё мазмуни мавриди назарро 
қаблан дида ва аз он гузаштаам ночор барои рафъи тардид ба ақиб бармегаштам ва чандон 
ҷустуҷӯ мекардам, то мушобеҳ ба он маониву мазмунро ба андак ихтилофе дар лафз меёфтам ва 
он мазомини такрорӣ ё маонии мушобеҳро ҷудогона ёддошт мекардам. Ин ёддоштҳо рафта–
рафта ба ҳаҷми китобе расид» [1, с. 218]. 

Ғайр аз такрори мазомину қофия боз як хусусияти ашъори Шавкат ин аст, ки дар ҳар 
маврид ӯ ба истилоҳҳои дӯстдоштааш ба монанди: «девори ҳарам, оҳуи ҳарим, сайри олами 
нестӣ, ҳалоки ҷон, шамъи кофур, шуълаи ҷаввола, судаи ёқут, ҷавволаи ёқут, санги санам, шишаи 
айш, мушти ғубор, оташи шавқ, рами оҳу, ранги ҳино, назари дур, тори нигоҳ, раги мижгон, 
шоҳиди нутқ, хомӯшии ҳарф, хоки оташин, кӯдаки шеър, тифли шеър, роҳуфтода, шамъи ҷодаҳо, 
дидгоҳи бебасират, ғубори дидаи тасвир, саргаштаи хаёл, дидаи хокхӯрда» такрор ба такрор 
муроҷиаву истифода мекунад. 

Ба ҳамин тартиб, метавон хулоса кард, ки ишқ барои Шавкат дилгудозӣ, ҷоннавозӣ аст ва 
муслиҳонро ба кор меояд, то ба ёрии ишқ мардонагӣ омӯзанд. Омӯзишу таҳқиқи осори Шавкат 
барин шоирони соҳибзавқу маънипараст адабиёти моро ғанӣ гардонида, арзиши баланд доранд. 
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МУХТАССОТИ ҒАЗАЛИЁТИ ШАВКАТИ БУХОРОӢ 
 

Дар мақола дар бораи таркиби ашъори яке аз намояндагони сабки ҳиндӣ, шоири асри XVII Шавкати 
Бухороӣ сухан маравад. Муаллиф кӯшиш намудааст, ки бо овардани намунаҳо аз осори шоир мақоми 
ғазалро дар таркиби девони шоир нишон диҳад. Ҳамзамон муаллиф масъалаи омӯзишу пажӯҳиши бештари 
ашъори шоирро дар назди муҳаққиқони соҳаи адабиёт ба миён мегузорад. 
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СПЕЦИФИКА ГАЗЕЛЕЙ ШАВКАТА БУХОРОИ 
 

В статье речь идёт о структуре стихов одного из представителей индийского стиля, поэта XVII века 
Шавката Бухорои. Автор прилагает усилия показать специфические особенности газеля в структуре 
дивана поэта. Автор также перед литературными критиками ставит проблему изучения и исследования 
большинства стихов поэта.  
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SPECIFIC GAZELS OF SHAVKAT BUKHOROI 
 

The article deals with the structure of the verses of one of the representatives of the Indian style, the poet 
of the 17th century Shavkat Bukhoroi. The author makes an effort to show the specific features of the gazelle in 
the structure of the poet's sofa. The author also poses the problem of studying and researching most of the poet's 
poems before literary critics. 
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ПАРАДОКС ВА ҲИСОМЕЗӢ ДАР АШЪОРИ НАЗИРИИ НИШОПУРӢ 
 

Маҳмудзода О.Б.  
Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ 

 

Парадокс ё ба таъбири донишманди соҳибном устод Шафеии Кадканӣ [1, с. 54] тасвирҳои 
муноқизнамо ҳарчанд дар адабиёти гузаштаи на танҳо тоҷик, балки адабиёти ҷаҳон низ роиҷ 
будааст, аммо бо сабаби нуфузи он дар қаламрави сабки ҳиндӣ чун яке аз вижагиҳои ин сабк ба 
шумор меравад. Дар бораи ҷанбаҳои назарӣ ва сайри таърихии он дар таҳқиқоти донишварони 
соҳибноме чун Шафеии Кадканӣ [1], Маҳмуди Футуҳӣ [5] ва дигарон метавон матолибе ба даст 
овард, ки ҷавҳари андешаҳои онҳоро ҳамин таъкиди эҷоди тасвирҳое мутаноқизнамо ба вуҷуд 
овардааст. Дар фасле аз рисолаи олими тоҷик Нуралӣ Нуров «Поэтикаи ғазалиёти Мирзо 
Абдулқодири Бедил», ки «Тасвирҳои парадоксӣ дар ғазалиёти Бедил» унвон дорад, маҷмӯи 
андешаҳои донишмандони ватаниву хориҷӣ ва сайри таърихии ташаккули тасвирҳои парадоксӣ 
таҳлилу баррасӣ шудааст [3, с. 248-251].  Аз ин нуқтаи назар мо баррасии ҷанбаҳои назарии ин 
навъи тасвирҳоро сарфи назар мекунем ва асосан ба ҷойгоҳи ин падидаи ҳунарии шеър дар 
ашъори Назирии Нишопурӣ муроҷиат хоҳем намуд.  

 Назирии Нишопурӣ бо онки ки яке аз аввалин намояндагони сабки ҳиндӣ ва тарзи тоза 
эътироф гардидааст, дар баробари дигар вижагиҳои ин сабки адабӣ дар ривоҷи шеваҳои баёни 
парадоксӣ ва ба вуҷуд овардани тасвирҳои мутаноқизнамо нақши муҳим дорад. Таҳлилу 
баррасии ҷойгоҳи ин падидаи сабкӣ ва ҳунарӣ дар эҷодиёти шоир воқеияти ин андешаҳоро собит 
намуда, мақоми шоирро дар ин ҷода муайян мекунад.  

Дар байти зерин ибораи тамом кардани нотамом навъе ифодаи парадоксӣ мебошад, зеро 
чизе, ки аллакай ба поён расидааст, онро дубора тамом кардан зоҳиран зиддияте  дорад. Аммо 
агар ба муҳтавои байт муроҷиат шавад, маълум мегардад, ки ин ҷо сухан дар бораи он меравад, 
ки шоир таъкид дорад: моҳе, ки бояд ба моҳи комил, яъне бадр ё моҳи пурра табдил ёбад, напоид: 

Бар боми мо дареғ напоид ҳафтае, 
Моҳе, ки ӯ тамом кунад нотамомро [2, с. 20]. 

Дар байти дигари Назирӣ зоҳиран ишорат мешавад, ки аз асари борони гиря табъи суханвар 
баҳор шуд ва ҳамакнун боди сабо куҷост, ки ба гулистон аз мо паём бирасонад. Дар асл дар 
таркиби «аз борони гиря баҳор сохтан» зоҳиран маънии зидде дорад, чун борони гиря бештар аз 
ғам ҳосил шавад ва аммо баҳор рамзи шодиву нишот аст. Таъби баҳор ба маънии чеҳраи равшан 
ва кушодаро ифода мекунанд ва ин ҷо ҳам зоҳиран баёне парадоксӣ аст, чун аз гиря дар асл табъи 
инсон баҳорӣ намешавад: 

Борони гиря табъи Назирӣ баҳор сохт, 
Ку бод то барад ба гулистон паёми мо [2, с. 21]. 

Вале бо таваҷҷуҳ ба маънии дарунии байт метавон онро ба таври зайл шарҳ дод, ки ин ҷо 
таносуб миёни борони гиря ва ҳавои баҳорист, ки баъди боридани борон равшание эҷод мешавад. 
Ба ин хотир Назирӣ дар мисраи дувум таъкид мекунад, ки куҷост он боди баҳорӣ, ки аз мо ба 
гулистон паём бирасонад, ки ҳавои вуҷуди мо ҳам баҳорист ва метавонад гулистоне эҷод кунад. 

Дар байти дигар ҷилваи тасвири парадоксиро дар таркиби ибораи «хазон будани баҳор»-
ро мушоҳида мекунем ва ҳатто аз дами сарди дай тоза шудани баргу бар низ навъе баёноти 
парадоксӣ аст. Дар назари аввал, хазон будани баҳор ба сабаби ду унсури ба ҳам зид будани 
таркиби онҳо имконнопазир аст, аммо шоир дар шеър ин матлабро ба сурат шоирона медорад ва 
менависад:  

Монанди таранҷум, ки хазон аст баҳораш, 
Дамсардии дай тоза кунад баргу барамро [1, с. 22]. 

Дар байти дигари шоир бошад. ибораи «ба талхӣ нахаридани шакар» дар таркиби худ 
тасвири парадоксӣ дорад, зеро дар асл талхӣ ва шакар ду унсури муҳими ба ҳам зид ҳастанд ва 
мақсади шоир он аст, ки аз устувориву истодагии худ садҳо илтимос кардам, вале ту боре ҳатто 
ба талхӣ шакари маро нахаридӣ. Ин ҷо манзур аз ба талхӣ шакари маро нахаридан он аст, ки 
садҳо илтимосу илтиҷои маро қабул накардӣ ё нашунидӣ. Ин маънӣ дар робита ба таносуби 
мисраи аввал ҳосил мегардад: 

Сад лоба ба умеди як иброми ту кардам, 
Як бор ба талхӣ нахаридӣ шакарамро [1, с. 22]. 

Дар байти дигар ибораи «аз харобӣ устувор шудани бунёд» таркибе парадоксӣ мебошад, 
зеро дар асл аз харобӣ устувор гардидани бунёд ғайриимкон аст. Аз ин рӯ, бо таваҷҷуҳ ба ҷанбаи 
ирфонӣ доштани байт метавон аз он чунин маънӣ гирифт, ки дар шикасти унсури ҷисмонӣ ва 
раҳоӣ аз бандҳои олами имкон инсон метавонад вуҷуди хешро устувор намояд, ки ин ҷо ҳамин 
маънӣ дар назар аст: 

Бунёди мо харобии мо устувор кард, 
Гӯӣ, кӯи суди мост Назирӣ зиёни мо [1, с. 23]. 
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Ҳатто ба мушоҳида мерасад, ки дар мисраи дувуми байт низ навъе парадокс ҷой 
гирифтааст, зеро таъбири «кӯи суд будани зиёни мо» дар асл ҳамин гунае ифодаро дар вуҷуди 
хеш маскан додааст. Зоҳиран, зиён наметавонад, ки суд бошад, чун ҳар ду мафҳуми ба ҳам зид 
ҳастанд, аммо ба воситаи ин таъбир Назирӣ мехоҳад мазмуни орифонаеро баён намояд, ки дар 
заминаи аз даст додани воситаҳои вобаста шудан ба дунё, ки асоси вобастагии инсон ба ҷаҳон ба 
шумор меравад, инсон метавонад ба манфиати хеш кор кунад, яъне фазилатҳои маънавӣ ва 
инсонии хешро афзун созад:  

Имрӯз соҳибзавқу дил ғайри Назирӣ нест кас, 
Рашк аст бар кохи гадо султони ҳафт иқлимро [1, с. 23]. 

Ибораи «об аз шарор» хӯрдан дар байти дигари Назирӣ аз ифодаи парадоксӣ сарчашма 
мегирад, зеро об аз шарор хӯрдан дар асл ғайриимкон бошад, чун обу оташ ба ҳамдигар мутазод 
ҳастанд. Аммо шоир мехоҳад ҳоли ошиқонаи худро ба парвона монанд кунад, ки ошёни вай 
шӯъла аст ва об аз шарори ашк мехӯрад. Ин ҷо манзур аз шарори ашк ҳамон қатраи ашки шамъ 
аст, ки дар худафрӯзии парвона дар он асли зиндагонии хешро пайд мекунад: 

Парвонаему шӯъла бувад ошёни мо, 
Об аз шарори ашк хӯрад гулситони мо [1, с. 23]. 

«Бар гуноҳи мо рашк бурдани аҳли дузах» дар байти дигари Назирӣ таркибе мебошад, ки 
дар он ифодаи парадоксӣ ба мушоҳида мерасад. Дар асл аҳли биҳишт ба сабаби анҷоми амалҳои 
савоб ин маконро ихтиёр мекунанд, аммо Назирӣ ин ҷо ба усули муқоиса таъкид медорад, ки 
агар сабаби ба дӯзах рафтани инсонҳо чошнии оташи дил аст, пас аз аҳли биҳишт ба гуноҳи мо 
рашк мебаранд, ки мо бар асоси хостаҳои дил амал кардаем ва на ҳаваскор будем. 

Дӯзах агар ба чошнии оташи дил аст,  
Аҳли биҳишт рашк баранд бар гуноҳи мо [1, с. 27]. 

«Ниҳояти афтодагӣ будани меъроҷ» низ дар мавриди дигар баёне парадоксӣ мебошад. Дар 
асл афтодагӣ мақоми поин аст ва меъроҷ боло рафтан ба шумор меравад. Ин ҷо манзури Назирӣ 
он бошад, ки чун афтодагӣ ифодагари хоксориву фурутанӣ аст, инсон тавассути он меъроҷ 
мекунад, яъне ба мақоми баланди маънавӣ соҳиб мегардад. Аз ин рӯ, дар афтодагӣ ба ҷониби 
камолот меравад.  

Меъроҷи мо ниҳояти афтодагӣ бувад, 
Дар ишқи Сидра бувад қаъри чоҳи мо [1, с. 27]. 

Ибораи «ҳаловати осудагӣ наёфтан» зимнан дар байти дигари Назирӣ ҳамин гуна маънии 
парадоксӣ дорад, ба тақозои он ки осудагӣ зимнан худ маҳсули ҳаловат аст ва ҳаловати осудагӣ 
дар наёфтан агар ба ҷавҳари маънии таркиб андешем, ҳамин гуна мазмун касб мекунад: 

Ҳаргиз дилам ҳаловати осудагӣ наёфт, 
Талх аст хоб дидаи дархунғунударо [1, с. 28]. 

Ин ҷо андешаи шоир ба он пайванд мегирад, ки дили ман ҳаргиз ҳаловати осудагӣ наёфт, 
зеро хоб барои дидаи дар хун хуфта талх аст. Талх будани хоб ҳам навъе ҳамин шеваро дар худ 
ҷой додааст, зеро калимаи хоб аллакай худ оромиш ва роҳатро ифода мекунад, вале талх шудани 
хоб зоҳиран метавонад аз мавҷудияти боз як баёни парадоксӣ хабар диҳад. 

Дар мавриди дигар шоир таъкид мекунад, ки кошкӣ Назирӣ бинмоӣ, ки дар соғари хеш чӣ 
дорӣ, он вақт мебинӣ, ки дар назди зоҳидон қадри гунаҳкорон пайдо мешавад: 

Назирӣ кош бинмоӣ, ки дар соғар чӣ медорӣ, 
Ки пеши зоҳидон қадри гунаҳкорон шавад пайдо [1, с. 24]. 

Ифодаи парадоксӣ дар ин байт дар он ба зуҳур мерасад, ки зоҳидон ё аҳли зуҳд ҳамеша аз 
гуноҳ мепарҳезанд, то ба биҳишт роҳ ёбанд. Зоҳиран, зоҳид ва гунаҳкорӣ ду мафҳуми ба 
ҳамдигар мухолиф ҳастанд, аммо Назирӣ ин ҷо таъкид ба он чӣ дар соғар доштани худ мекунад. 
Дар адабиёти ирфонии мо вожаи соғар ба маънии мазҳари таҷаллӣ ифода мешавад ва ин ҷо 
ишорати Назирӣ ҳам ба он аст, ки агар зоҳид медонист, ки дар соғари мо ҷойгоҳи таҷаллои лутфи 
Эзидӣ аст, ба қадри ин гуноҳамон мерасид ва ҳатто ба он ҳавас менамуд. 

«Чошнии ҳазор оштӣ будани ҷанг» таркибе дар байти зер аст, ки аз тазоди ду мафҳуми ба 
ҳамдигарӣ зид оштӣ ва ҷанг эҷод шудааст. Чошнии оштӣ будани ҷанг наметавонад ба зоҳир 
имконпазир бошад, аммо Назирӣ барои ифодаи матлаби хеш дар мисраи аввал имконияти вуҷуди 
маъноии онро тафсир мекунад ва қайд месозад, ки чун ҳарфи талх мефурӯшӣ, ман аз он барои 
худ шакар мегирам:  

Ту ҳарфи талх фурӯшиву ман шакар нӯшам, 
Ки чошнии ҳазор оштӣ аст ҷанги туро [1, с. 26]. 

Ин ҷо дар мисраи аввали ин байт «аз ҳарфи талх шакар нӯшидан» ҳам ифода ё тасвири 
парадоксист, чун дар асл ғайриимкон аст, аммо дар шеъри классикии мо аз ранҷу азият ва 
ҳарфҳои талхи маъшуқ лаззати маънавӣ бурдани ошиқ маъруф аст. Ҳофизи Шерозӣ ҳам 
фармуда: 
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Агар дашном фармоӣ, в-агар нафрин дуо гӯям, 
Ҷавоби талх мезебад, лаби лаъли шакархоро [6, с. 43]. 

Ҳатто дар ҳамин байти Ҳофизи Шерозӣ низ ба мушоҳида мерасад, ки як навъ баёне 
парадоксӣ ҷой гирифтааст, ки он дар ҳарду мисраъ ба мушоҳида мерасад. Аввал нафрин дуо 
кардан, ки маънии дуои бад карданро ҳам дорад ва дар худи мисраи дувум, ки ҷавоби талх ба 
лаби лаъли шакархо зебанда аст. 

Ибораи «гуҳари нонамуда» дар байти дигари Назирӣ зоҳиран тасвире парадоксӣ аст, чун 
агар шакли комили тасвирро баррасӣ кунем, ин ҷо «намудани гуҳари нонамуда» мебошад. Дар 
асл гуҳар вақте ба намоиш гузошта мешавад, он асли худро ба ҷилва меоварад. Ин ҷо маънии 
байт чунин тафсир шавад, ки боре он ёр маро ба хандаи дандоннома, ки аз ҷумлаи унсурҳои 
зебоии зоҳирии маъшуқ шинохта мешавад, шод накард ва интизорам, ки кай он хандаро барои 
мо нисор кунад: 

Як раҳ хушам ба хандаи дандоннамо накард, 
То кай намояд он гуҳари нонамударо [2, с. 29]. 

Шоир дар мисраи дувум гунае тамсиле офарида таъкид кардааст, ки оё замоне мерасида 
бошад, ки гаҳвари нонамударо ба мо нишон диҳад, яъне ин ҷо «гавҳари нонамуда» киноя аз 
ҳамон дандонҳои сапеди маъшуқ бошад, ки бар асари хандаи ӯ ҷилвагар шаванд. 

Дар байти дигари шоир ибораи «аз зулмат партав рехтан» ба назар мерасад, ки маҳсули 
андешаи худи Назирӣ мебошад, ки дар коргоҳи хаёли вай шакл гирифтааст. Чун зулмат ва партав 
ҳар ду унсури ба ҳам зид ҳастанд, ки дар эҷоди як маънии нав таъсиргузор омадаанд: 

Ангехт аз он зулмату партав тану ҷоне, 
В-аз парда бурун омаду дар хонаи ҷон рафт [2, с. 69]. 

Аз зулмат ангехтан ҳам дар ин ҷо ба асли тасвирсозии парадоксӣ таъсиргузор омадааст. 
Гоҳо шоир барои эҷоди тасвирҳои парадоксӣ аз вазъ ва ҳолати худ кор мегирад ва навъе 

танзомез сухан мекунад. Масалан, дар байти зерин таъкид мекунад, ки ҳарчанд ба даргоҳи 
Офаридгор бо зикри «Ё Раб, Раб» нолидам, аммо ин ноларо асаре нест, зеро гӯё ин боми хонаи 
сиёҳи моро равзане нест, ки он аз он ба боло меравад: 

Гӯшҳо кар гашту Ё раб Ё рабам коре накард, 
Нест гӯё равзане ин сақфи қирандударо [2, с. 29]. 

Эҳсос мешавад, ки гоҳо дар ҳолати ранҷу азобу сахтиҳои хеш шоир ба чунин натиҷа 
мерасад, ки гӯё нидову дуову илтиҷои вай коре накард. Дар баробари ин, аз сақфи хонаи беравзан 
берун нарафтани садо ё дуо ҳам зоҳиран баёне парадоксӣ аст, чун дуои инсонҳо ҳаргиз ба бому 
равзан сару кор надорад, чун аз ҷон баромадаву ба ҷонон мерасад ва ҳаргиз бому даре онро монеъ 
намешавад.  

Тасвирҳои парадоксӣ дар ғазалиёти Назирӣ маҳдуд нестанд, чун ин шоири маъниофар ва 
навҷӯ дар қасидаҳои хеш низ аз ин махсусияти шоирӣ пайваста кор гирифтааст. Аз ҷумла, дар 
қасидае аз ӯ мехонем: 

Зи баҳри ташналабам сар кашид зи истиғно, 
Чу абри сӯхтаи хушкмағзи савдоӣ [2, с. 465]. 

Дар ин ҷо ибораи «баҳри ташналаб» ифодаи парадоксӣ ё тасвире ба ин сурат аст, чун баҳр 
ҳамеша ҳастии худро бо об ҷилвагар месозад. Шоир барои офаридани маъниҳои шоирона ин 
ибораро эҷод мекунад ва ҳосили матлаб ба он мепайвандад, ки бо он ҳама серобӣ баҳр, ки лаб 
мезанаду мавҷ шоир ҳамин ҳолатро ба ташналабии вай монанд кардааст.  

Дар байти дигар аз қасидаи Назирӣ ба мушоҳида мерасад, ки ӯ таркибе ба ин шакл оварида, 
ки «аввалин дидани пояи нуҳумини чарх». Дар асл ин амал ғайриимкон аст, аммо шоир барои 
баёне иғроқомез ин маъниро офаридааст, ки ҷилвае парадоксӣ ба худ гирифтааст: 

Туро нишемани ишрат ба рифъате бодо, 
Ки пояи нуҳум чархаш аввалин бинӣ [2, с. 464]. 

Баррасии чанд намуна аз тасвирҳои парадоксӣ дар шеъри Назирии Нишопурӣ маълум 
месозад, ки дар тамоми навъҳои шеърии дар таркиби девони шоир мавҷуд мо ба намунаҳои 
барҷастаи ин падидаҳои ҳунарии шеър дучор меоем. Ин худ гувоҳ бар он аст, ки воқеан Назирии 
Нишопурӣ яке аз аввалин шоирони сабки ҳиндӣ мебошад, ки дар эҷоди чунин хусусиятҳои 
ҳунарии ин мактаби адабӣ нақши муҳим гузоштааст.  

Дар канори парадокс дигар аз падидаҳои ҳунарии ашъори Назирии Нишопурӣ корбурди 
ҳисомезӣ ба шумор меравад, ки тавре аз унвони он маълум аст, дар асоси ба ҳам омезиш додани 
унсурҳои чанд навъи ҳисси инсонӣ маъниофариҳои шоирона сурат мегирад. Барои намуна ба ин 
навъи падидаи ҳунарии хоси сабки ҳиндӣ ба чанд байт муроҷиат мекунем:  

Бонги най мебарад зи ҳуш маро, 
Медиҳад май зи роҳи гӯш маро [2, с. 19]. 
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Дар ин байт корбурди ибораҳои бонги най ва май аз роҳи гӯш додан барои эҷоди ҳисомезӣ 
нақши муҳим гузоштаанд. Бонги най дар мисраи дувум ҳамон май аст, ки аз роҳи гӯш барои 
эҷоди мастӣ омил мешавад. Чун бонг хоси шунавоӣ аст, аммо эҳсоси майро танҳо ҳисси шома 
метавонад қабул кунад, вале шоир бо офаридани ибораи аз роҳи гӯш додани май ишорат ба ҳамон 
бонги най мекунад, ки дар натиҷа маънисозӣ тавассути омезиши ҳисси шомма ва сомеа сурат 
мегирад. 

Тар кардани машом дар байти дигар низ навъе ҳисомезист, чун машом одатан тавассути 
шамидан ё бӯй кардан ҳосил мешавад, вале тар шуданро инсон ба воситаи ҳисси ломиса эҳсос 
мекунад. Дар ин ҷо маълум мегардад, ки Назирӣ бо омезиши ду навъ ҳисси инсонӣ – ломиса ва 
шомма як ҳисомезии зебо эҷод кардааст: 

Дархур наям агар майи лаълфомро, 
Эй кош тар кунанд ба бӯе машомро [2, с. 20]. 

Корбурди таркиби «чу гул ниҳон карда натавонистани буву ранг» ба таври равшан аз 
истифода ҳисомезӣ дарак медиҳад, зеро гул ду унсури аслии ҷилваи зебоӣ дорад, ки яке бӯ ва 
дигаре ранг аст ва инсон аввалиро ба воситаи шомма ва дувумиро тавассути босира ҳис мекунад. 
Ҳисомезии шоиронаи Назирӣ дар ин байт ба василаи шомма ва босира ба зуҳур расидааст: 

Ту аз насими Назирӣ ба шур меоӣ, 
Чун гул ниҳон натавон кард буву ранги туро [2, с. 26]. 

Ба таври умум, дар заминаи баррасии ҷойгоҳи тасвирҳои парадоксӣ ва ҳисомезӣ дар 
ашъори Назирии Нишопурӣ метавон ба чунин хулоса омад, ки ин суханвари маъруф чун яке аз 
аввалин намояндагони сабки ҳиндӣ барои эҷоди чунин унсурҳои муҳимми сабки ҳиндӣ саҳми 
барҷаста дорад. Ҳарчанд дар марҳалаҳои баъдии рушди сабки мазкур ин ду унсури ҳунарии шеър 
ҳамчун хусусияти марказии сабки ҳиндӣ эътироф шуданд, аммо саҳми Назирии Нишопурӣ дар 
ташаккули ин пояҳои бадеии шеъри ин давра хеле бузург аст. Мо бо муроҷиат ба намунаҳое 
ҷудогона ба ҷойгоҳи парадокс ва ҳисомезӣ дар шеъри Назирии Низопурӣ ин мавзӯъро баррасӣ 
намудем ва маълум гардид, ки ҷилваи онҳо танҳо маҳдуд ба ғазалиёти шоир нест, балки дар 
қасоид ва дигар анвоъи шеърӣ низ ба чашм мерасад. Албатта, баррасии амиқи ин мавзӯъ дар 
ашъори Назирӣ метавонад ба ҷойгоҳи амиқи он дар ашъори шоир ва навъҳои дигари он ҳам 
ишорат кунад, ки он аз матолиби меҳварии корҳои таҳқиқии оянда хоҳад буд.  
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ПАРАДОКС ВА ҲИСОМЕЗӢ ДАР АШЪОРИ НАЗИРИИ НИШОПУРӢ 
 

Мақола ба таҳқиқу баррасии ҷойгоҳи ду унсури муҳимми ҳунарии хоси сабки ҳиндӣ – парадокс ва 
ҳисомезӣ дар ашъори Назирии Нишопурӣ бахшида шудааст. Муаллиф дар заминаи омӯзиши эҷодиёти ин 
шоири тозаҷӯ ва тозаназар муайян намудааст, ки ҳарчанд ин ду хусусияти муҳимми сабки ҳиндӣ дар 
давраҳои баъди инкишофи ин сабки адабӣ ривоҷи бештар касб намудаанд, аммо дар ашъори Назирии 
Нишопурӣ ҳамчун намояндаи шоирони аҳли аввали ин сабк аз ҷойгоҳи муҳим бархӯрдоранд. Натиҷаҳои 
бадастовардаи муаллиф бозгӯи онанд, ки корбурди парадокс ва эҷоди тасвирҳои парадоксӣ ва ҳисомезӣ ба 
ғазалиёти шоир маҳдуд нестанд, балки дар дигар намунаҳои эҷодиёти шоир низ мушоҳида мешаванд.  

КАЛИДВОЖАҲО: Назирии Нишопурӣ, ғазал, қасида, парадокс, ҳисомезӣ, сабки ҳиндӣ, 
падидаҳои ҳунарӣ, тасвирҳои мутаноқизнамо. 
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ПАРАДОКС И СИНЕСТЕЗИЯ В ПОЭЗИИ НАЗИРИ НИШАПУРИ 
 

Статья посвящена исследованию и рассмотрению роли и места двух важных элементов, 
характерных для индийского стиля - парадокса и синестезии в поэзии Назири Нишапури. Автор статьи на 
основе изучения творчества этого поэта - новатора определяет, что хотя эти две значимые характерные 
особенности индийского стиля приобрели наибольший расцвет в периоды после формирования и развития 
данного литературного стиля, однако в поэзии Назири Нишапури как представителя первой плеяды поэтов 
этого стиля они занимают важное место. Результаты и выводы автора статьи свидетельствуют, что 
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использование синестезии и создание образов-парадоксов и не ограничивается рамками его газелей, но 
также наблюдаются и в других образцах его творчества.  
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 PARADOX AND EMOTION IN NAZIRI NISHAPURI`S POETRY 
 

The article under consideration dwells on the study beset with the place of two basic and special elements 
of Indian style, namely paradox and emotion in Naziri Nishapuri`s poetry. Proceeding from the study in regard to 
the talented and righteous poet`s creations, the author of the article determines that although these two important 
peculiarities of Indian style in the later stages targeted at the relevant literary style development, Naziri Nishapuri 
occupies more important role as a representative of the first poets of the motioned style. In conformity with the 
author`s opinion one can assert that using paradox and creation of paradoxical and emotional images are not limited 
to the poet`s ghazals, but it can be noticed in other patterns of the poet`s creations either. 
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contradictory images. 
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ШИНОХТ ВА АРЗЁБИИ ВОҚЕИЯТ ВА БАДЕИЯТ ДАР ТАЪЛИФОТИ МУҲАҚҚИҚОН 
 

Шарипов С.И. 
Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 

 

Дар асарҳои адабию публитсистӣ воқеият ва бадеият мақоми асосӣ дорад. Бо чунин унсур 
ва ҷузъи асар чӣ гуна муносибат намудан, аз як тараф, ҷаҳонбинӣ ва огоҳии муаллиф аз 
қонунмандиҳои эҷоду эҷодкорӣ равшан мегардад, аз сӯи дигар, ин амал ифодагари маҳорату 
истеъдоди нигорандагии ҳар муаллиф низ буда метавонад. Санъати ҳунари нигорандагӣ дар 
адабиёт, публитсистика ва журналистика шохаҳои зиёд дорад, ки дар навбати худ он ба равияҳо, 
равияҳо ба ҷинсҳо, ҷинсҳо ба жанрҳо ва жанрҳо бо махсусиятҳои худ аз ҳамдигар фарқ мекунанд. 
«Баъзе асарҳо сирф моли ин ё он ҷинс ҳастанд, - менависад М.С. Черепахов, - баъзеи дигар 
махсус. Омезиши намудҳои гуногуни эҷод эҷоди адабиро инкор намекунад, балки ба ҳамдигар 
алоқаи ногусастанӣ дорад» [15, с. 267]. Дар воқеъ, шаклгирии ҷанбаҳои воқеият ва бадеият дар 
муассириву хонданбоб гардидани ҳама гуна асар мусоидат мекунанд. Чӣ гуна истифода 
намудани ин аломатҳо ба донишу малака ва маҳорату ҷаҳонбинии нигоранда вобаста аст. Адиби 
литвонӣ Э. Межелайтис оид ба махсусият ва тағйирпазирии воситаву унсур ва омилҳои инъикоси 
баёни фикр чунин қайд мекунад: «Шаклҳои бадеии ифода, жанрҳо ва услубҳо, тарзу усули эҷод 
тавлид мешаванд ва нобуд мегарданд, аз якдигар месабзанд, баъзан бо ҳам пайванд мешаванд, 
дар ҳамбастагӣ бо ҳам мусобиқа мекунанд, нест мешаванд ё аз нав дар шакли синтез тавлид 
мегарданд. Замонҳои ивазшаванда ранг, овоз, оҳанг ва принсипҳои эстетикии худро интихоб 
мекунанд» [7, с. 151]. Таносуб аз усули муҳимми санъати нигорандагӣ буда, дар он воқеияти 
мавҷуда тавассути имконоти бадеӣ қавӣ гардонида мешавад.  

Дарунмояи асарҳои публитсистӣ ва бадеӣ аз ҳуҷҷатҳои воқеӣ, рӯйдодҳо, характеру 
хислатҳои қаҳрамонҳои мушаххас таркиб ёфта, дар кушодани масъалаҳои иҷтимоӣ замина 
мегузорад. Эътибори чунин нигоштаҳо ба назокати тасвири воқеият ва бадеият, ки дар он 
раванди ҳодисаю падидаҳо, тавзеҳи сужаҳо, амалиёту андешаи қаҳрамонҳо, саҳнаҳои фаровон 
мушаххас ва пурмаънӣ ифода мегардад, вобастагии зиёд дорад. «Пас метавон гуфт, ки факт ва 
воқеаҳо дар жанрҳои публитсистӣ ҳақиқӣ ва дар жанрҳои адабӣ хаёлӣ ё пероста бо образҳои 
хаёлианд. Дар адабиёти бадеӣ чигунагии воқеа ба тахайюли нависанда вобаста аст, дар жанрҳои 
публитсистӣ хислат ва имкони истифодаи тахайюл ба чигунагии воқеаи асосӣ вобаста аст» [10, 
с. 46].  

Воқеият ва бадеият дар ҳамаи навъҳои санъат мавҷуд аст. Ҳусну қубҳи асар ба қобилияти 
эҷодкор, ҷаҳонбинӣ, ҳунару истеъдод ва шеваи тасвир вобаста аст. Ба қавли А. Саъдуллоев, 
«Нависандаи асилу соҳибтаҷриба тамоми ҷиҳоти моҳияти як шахс, ҳодиса, муаммо ё чизи 
дигарро дар як асар тарзе ҷо медиҳад, ки маънии мавриди назарро басо нозукона ифода 
менамояд» [11, с. 169]. Пурмуҳтаво сухан гуфтан, мазмуну моҳияти масъаларо дарк ва маърифат 
намудан аз таҷрибаи рӯзгор, омӯзишҳои пайваста, мушоҳидаҳои мақсаднок аз атроф ва 
истеъдоди нависандагӣ маншаъ мегирад. 

Аз таҳқиқу омӯзиш ва хулосаҳои муҳаққиқон бармеояд, ки дар нигоштаҳои публитсистон 
на ҳамеша таносуби воқеият ва бадеият риоя мегардад. Чунин шеваи кор ба ҳолатҳои гуногуни 
эҷодкор, аз ҷумла афкору ҷаҳонбинӣ, вазъи иҷтимоиву равонӣ, ҳунари тасвиру таҳлилгароӣ, 
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авзои ҷомеа ва монанди ин вобаста аст. Аммо умумияте дар ин гуна ҳунар ва асарҳо дида 
мешавад, ки аз ҳақиқат, орзуву мақсадҳои нек намояндагӣ мекунад. «Аз осори онҳо хонанда на 
танҳо ба маъниҳои барҷаста сарфаҳм меравад, балки завқи бадеӣ мегирад, аз намуди дилкаши 
онҳо лаззат мебарад. Воситаҳои тасвироти бадеӣ ҳамин гуна ҷузъи муҳимми асари бадеӣ 
мебошанд, ки адиб онҳоро барои ифода кардани ғояи асосии худ истифода менамояд» [2, с. 9]. 
Ба муҳаққиқону донишмандони соҳа маълум аст, ки осори публитсистӣ вобаста ба вазъи сиёсиву 
иҷтимоии замон, шароиту монеъаҳо, усули тасвир ва шакли худро дигаргун мекунад. 
Публитсистика ҳамеша набзи ҷомеаро таҷассум намуда, пешрафту мушкилот ва дурнамои онро 
тарзе ба таҳқиқ мегирад, ки дар он ҳам унсурҳои воқеӣ ва ҳам бадеӣ бо ҳам шакл гирифта, асарро 
ҷаззобу дилкаш менамоянд.  

Муҳимтарин унсури асарҳои публитсистиву бадеӣ дар баробари сохтори жанрӣ, муҳтавою 
шакл, образнокӣ, маърифати ҳодисаву зуҳурот, инчунин шинохти қаҳрамонҳо, услуби баён, 
таносуби лаҳзаҳои воқеӣ ва тахайюлӣ мебошанд. Агар ҷиҳати асосии адабиёт образнокӣ, 
тахайюл бошад, дар публитсистика ин унсур барои ҷаззобу дилкаш ифода намудани ҳадафи 
асосӣ хизмат мекунад. «Дар публитсистика образ ва мафҳум, образнокӣ ва мантиқи баён, бадеият 
ва илмият, ҷиҳатҳои эҳсосӣ ва ақлӣ ба ҳам пайванди азалӣ доранд ва ин ҳақиқати бебаҳс аст» 
[11, с. 46]. Солҳои охир таҳлилу таҳқиқи баъзе масъалаҳои пайванди ҳақиқати воқеӣ ва бадеӣ 
диққати олимони хориҷу дохили соҳаҳои адабиёту публитсистика, аз ҷумла Э. Межелайтис, Г.В. 
Тихонов, М.С. Черепахов, Н. Шудря, Х. Шарифов, Ю. Бобоев, А. Нуралиев, А. Саъдуллоев, И. 
Усмонов, У. Гулмуродов, Ю. Акбаров, Р. Мусулмониён, А. Саъдуллоев, Б. Камолиддинов, М. 
Муродов, Ш. Раҳмонов, С. Гулов, Б. Қутбиддин ва чанде дигаронро ҷалб намуда, дар ин самт 
китобҳои зиёде таҳия ва нашр шудаанд, ки аҳамияти баланди илмиву амалӣ доранд.  

Бояд қайд намуд, ки робитаи ҳақиқати воқеӣ ва бадеӣ унсури муҳимми эҷод буда, он ба 
гузаштаи дури таърихи илму адаби форсу тоҷик алоқаманд аст. Осори бузургони классик ва 
муосири тоҷик дар заминаи пайвастагии ҳақиқати воқеӣ ва бадеӣ шакл гирифта, тавассути 
тасвирҳои ҷолибу муассир мазмуни олӣ касб кардаанд. Махсусан «Сафарнома»-и Носири 
Хусрав, «Бадоеъ-ул-вақоеъ»-и Зайниддин Маҳмуди Восифӣ, «Туҳафи аҳли Бухоро»-и Мирзо 
Сироҷи Ҳаким, «Наводир-ул-вақоеъ»-и Аҳмади Дониш дорои чунин хусусият мебошанд. Дар 
осори онҳо «ғояҳои баланд, маъниҳои барҷаста ва мазмунҳои нозуку латиф дар шакли зебое бо 
калима ва таркибҳои суфтаву ҳамвор, бо роҳи тасвироти бадеию саноеи адабӣ ифода ёфтаанд» 
[2, с. 9]. Ҳарчанд ҳақиқати бадеӣ дар пояи ҳақиқати воқеӣ ифода ёбад ҳам, он бо махсусияти худ 
аз он фарқ мекунад. Ҳақиқати воқеӣ инъикоскунандаи рӯйдоду вазъият, падидаю ҷараён, амалу 
рафтор, сохтору сифат ва аз равандҳои гуногуни ба ҷамъият аҳамиятнок таркиб ёфта, дар ҳама 
давраи фаъолият ва зиндагии инсоният ба мушоҳида мерасад. Ҳақиқати бадеӣ бошад, пурра 
андешаву тахайюл, ҷаҳонбиниву фаҳмиши адибро оид ба масъалаҳои ҳаётиву рӯзмарра, дар 
хаёлоти рангин, қиссаву ҳодисаҳои аз ҳақиқат берун, аммо дар мадди назар қарордоштаро дар 
бар мегирад. Ба ифодаи Р. Мусулмониён, «Ҳақиқати воқеӣ - он ҳодисаю ҳолат, ашёву махлуқот 
ва амсоли инҳост, ки воқеан ҳам мавҷуд будаанд, ё мавҷуданд ва ё мавҷуд хоҳанд буд. Ҳақиқати 
бадеӣ - он мундариҷаи ғоявиест, ки тавассути образ дар асар ифода меёбад» [9, с. 73]. Ҳақиқат, 
новобаста аз шакли тасвир, буд, ҳаст ва хоҳад монд, зеро он ҳамеша ба рӯзгор ва фаъолияти 
инсон иртибот дорад. Аммо бадеият низ бидуни дарки ҳақиқат, маърифати ҳодисаҳо ва коркарди 
он буда наметавонад. Ба ин маънӣ А. Саъудуллоев дуруст қайд мекунад, ки «… образи бадеӣ як 
шакли инъикоси воқеият, манзараи мушаххас ва муҷтамеи ҳаёти инсон асту тавассути тахайюли 
бадеӣ офарида мешавад. Вай, бешубҳа, бозгӯкунандаи моҳияти ҳаёт аст, аз хислату рафтор, 
мақоми иҷтимоию шаҳрвандӣ, аз сатҳи маърифат, ҷаҳонфаҳмӣ, худогоҳиҳои инсон қисса 
мекунад ва аз ин ҷиҳати тавзеҳ, хоҳу нохоҳ ифодакунандаи ғоя ё фикри муайянест, ба замоне, 
идеале, ғояе хизмат мегузорад» [11, с. 42]. Маҳз масъулияти шаҳрвандӣ, дар назди адибон вазифа 
мегузорад, ки дар асарҳояшон авзои ҷомеаро дар асоси пайвастагии ҳақиқати воқеӣ ва бадеӣ 
тасвир намоянд. Дар заминаи он ақидаву ҷаҳонбинӣ, муносибат ба сохти сиёсии давлат ва мавқеи 
шаҳрвандии эҷодкор муайян мегардад. Тахаюлу образ, фардияту тасвир ва таносуб унсурҳои 
асосии табдили ҳақиқати воқеӣ ва бадеӣ буда, барои ҳадафмандии сухан ва бунёди инсони комил 
замина мегузорад. Ба қавли Г.В. Тихонов, «Санъаткор бо образаш фикрашро баён мекунад. 
Публитсист афкори худро тариқи хулосаи мантиқӣ изҳор медорад» [12, с. 98]. Яъне, хонанда ба 
амалу рафтори қаҳрамонҳои асари публитсистӣ таваҷҷуҳ намуда, онро қабул ва ё рад мекунад.  

Бештари эҷодкорон барои пуртаъсир гардидани калом аз роҳу усулҳои гуногуни шеваи 
баён истифода карда, осори худро муассир ва ба завқи хонанда мувофиқ таҳия намудаанд. Ин 
омил, аз як тараф, ба маърифат ва дарки проблемаву воқеаҳо, рушди тафаккури фардӣ, шинохти 
олами воқеӣ асос ёбад, аз тарафи дигар, дар ҳисси худшиносиву худогоҳӣ, эҳтироми арзишҳои 
миллӣ, инсондӯстӣ, зебоипарастӣ ва меҳнати софдилона дар пайравии амалу андешаи 
қаҳрамонҳои мусбати асар ба хонанда бетаъсир намемонанд. Бо инкишофи соҳаҳои ҷомеа афкор 
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ва завқи хонанда низ тағйир меёбад, рушд мекунад ва ин аз адибон масъулияту дониши 
замонавиро тақозо мекунад. Дар чунин ҳолат «... бо мурури вақту тағйири психологияи хонанда 
ё тамошобин ҳамвора бо дигаргуниҳои бемисли техникию равонӣ ва умуман коммуникатсияи 
муосир завқу талаби инсон ҳам тағйир меёбад, ҳини хондан ё дидан вай на тасвирҳои муҳташам, 
балки аслан ба муҳтавои умумӣ, тарзи тақвияти фикр ва баррасии муаммо эътибори бештар 
медиҳад» [11, с. 170]. Ба эътибор гирифтани қисматҳои назарии пайванди ҳақиқати воқеӣ ва 
бадеӣ, риояи меъёри он дар асарҳои публитсистӣ рукни муҳим мебошад.  

Ҳамеша ва дар ҳама асарҳои эҷодкорон ифодаи ҳақиқати воқеӣ (дар осори рассомон, 
таърихнигорон, ҷомеашиносон, адибону шоирон, публитсистону рӯзноманигорон ва ғайра) аз 
масъалаҳои басо муҳиммест, ки он дар мадди аввал қарор дорад. Тавре маълум аст, ҳама гуна 
тасвири ҳодисоти воқеӣ ва бадеӣ заминаи хос дошта, нигоранда дар таҷассуми паҳлуҳои он ба 
донишу маҳорати касбӣ, таҷрибаи рӯзгор ва мушоҳидаҳои мақсаднок такя мекунад. Адиб барои 
таҷассуми ҳақиқат санади зиёд ҷамъ меоварад, бо нафарони зиёд мусоҳиба мекунад, ба ҳодисаву 
падидаҳо бо чашми таҳқиқ менигарад ва ниҳоят он ҳамаро маърифат намуда, сужаву воқеаҳо 
меофарад. Дар раванди эҷод фикрҳои муаллиф, мавқеи иҷтимоии ӯ дар ин гуна ҳолат ошкор ва 
муайян мешавад. «Ҳақиқати бадеӣ, - қайд кардааст муҳаққиқи осори публитсистӣ Н. Кӯчарова, 
- дар заминаи ҳақиқати воқеӣ офарида шавад ҳам, нависанда ба воситаи тахайюл дар асар фикру 
мулоҳиза, муносибат ва мавқеи иҷтимоии худро низ ба хонанда пешкаш менамояд. Пас, агар 
ҳақиқати воқеӣ ба таври объективӣ ва новобаста ба хости шахсиятҳо вуҷуд дошта бошад, дар 
ҳақиқати бадеӣ ҷанбаи субъективӣ пурқувват аст, зеро онро субъект, яъне нависанда меофарад 
ва барои ҷалб намудани ҳусни таваҷҷуҳи хонанда кӯшиш менамояд, ки хубро хубтар ва бадро 
бадтар карда нишон диҳад» [3, с. 15-16]. Аз ин лиҳоз, публитсист ҳамеша кӯшиш менамояд, ки 
хислату рафтори қаҳрамонҳои худро тарзе таҷассум намояд, ки ба хонанда писанд ояд ва ба 
шуури ӯ таъсир расонад. «Агар дар услуби бадеӣ ҷанбаи муассирӣ аҳамияти фавқулода касб 
кунад, дар услуби публитсистӣ ҷанбаи ташвиқу тарғиб, бовар кунондан ва омода намудан ба 
фаъолият муҳимтар аст» [4, с. 131]. 

Адибон барои таъсирнокии сухан ҳамеша аз бадеият истифода намуда, ҳақиқати воқеиро 
дар баъзе маврид сарфи назар мекунанд. Чунин муносибат ҳеҷ гоҳ ҳусни асарро намекоҳонад, 
баръакс, шавқу ҳаваси хонандаро барои мутолиа, дарки мушкилоти ҷомеа, маърифати ҳодисаву 
падидаҳо ва амсоли ин бештар менамояд. Ҷанбаи дигар он аст, ки воқеаҳо, саҳнаҳо, ашёву 
махлуқоти гуногун ва амалу кирдори қаҳрамонҳо, новобаста аз шаклҳои бадеӣ, ҳамеша 
ҳақиқатро намояндагӣ мекунанд, то некӣ ба бадӣ, равшанӣ ба торикӣ, гармӣ ба сардӣ пирӯз ояд. 
Таносуби ҳақиқат дар образи публитсистӣ ва бадеӣ ба сатҳи маърифат, тахайюли рангини адиб 
ва маҳорати тасвиргароии ӯ вобаста аст. «Образи публитсистию бадеӣ, - менависад профессор 
М. Муродов, - аз образи сирф бадеӣ аз чанд ҷиҳат фарқ мекунад. Аввалан, образи публитсистӣ 
дар муқоиса ба образи бадеӣ тамоман бофтаи хаёлии нигоранда набуда, он дар доираи вақт ва 
фазои муайян сохта мешавад. Баъдан, дар образи публитсистӣ мавқеи муаллиф фаҳмо ва муайян 
аст» [8, с. 191-192]. Баъзе хусусияти масъалаи назарияи пайванди ҳақиқати воқеӣ ва бадеӣ ба 
образ, ба факту далел, воқеаву ҷараён ва ба андешаи нигоранда вобаста аст, ки он мақсад ва ғояи 
асарро ифода мекунад. Чунин тағйирпазирӣ далолат аз он мекунад, ки осори публитсистӣ 
ҳамеша такондиҳандаи афкори омма, ҳамқадами ҳаёт, балки пешгомтар аз дигар намуди санъат 
аст.  

Шинохт ва маърифати образҳо мазмунан ва шаклан ду намуд мешавад: образҳои мушаххас 
ва бадеӣ-тахайюлӣ. Дар образҳои мушаххас нигоранда ба инъикоси амали муқаррарии 
қаҳрамонҳо таваҷҷуҳ зоҳир менамояд. Мақсад нишон додани ҳақиқат бе ифодаи иловаҳо 
мебошад. Аммо дар образҳои бадеӣ-тахайюлӣ баракси ин ҳолатро мушоҳида менамоем. 
Чунончи: «Дар ҳолати якум шинохтани символҳо, расмҳо, образҳои дидашаванда ва 
шунидашаванда ва умуман, объектҳои ҳақиқии олами иҳотакунанда, дар назар дошта шудааст. 
Дар ҳолати дуюм мо аз ҳодисаҳои гузашта бохабар мешавем, ҳалли масъалаеро меёбем» [13, с. 
2] ва таҷассуми онро дар амалу рафтори қаҳрамонҳои асар бо ифодаи бадиеиву тахайюлӣ ба 
назар мегирем, то рӯҳи иҷтимоии он пурқувват гардад. 

Дар воқеъ, истифодаи бамаврид аз имкониятҳои бадеӣ дар саҳнаҳои воқеӣ дар ҷолибияту 
муассирии он кумак менамояд. Ҳақиқати воқеӣ як объекти муқаррарӣ, ҳаётӣ ва дарккунанда аст. 
Адиб аз силсилаи ҳодисаҳои воқеӣ як ё якчанд лаҳзаҳои онро интихоб карда, ба он арзиши бадеӣ 
мебахшад. Ба ин маънӣ муҳаққиқ Н. Шудря қайд кардааст: «Бадеият ҷузъи иловаи ороиши 
бадеии мундариҷаи асари публитсистӣ набуда, фаъолияти деринаи асари публитсистӣ мебошад» 
[14, с. 8]. Мақсади ҳама гуна санъат тарбияи инсон аст, ки бо ин роҳ табаддулоти ҷиддӣ дар 
афкори хонанда ба вуҷуд овардан, пайравӣ аз корҳои неку шоиста ва маҳкум намудани бадиву 
разолат амалӣ мегардад. Ба ин маънӣ А.М. Горкий гуфтааст: «Санъат ният дорад, ки хубро аз 
будаш зиёд нишон диҳад, то хуб хубтар бошад ва бадро - душману маслуқкунандаи одамро аз 
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будаш зиёд нишон медиҳад, то нафратро бедор кунаду иродаеро афрӯзад, ки айбу қабоҳати 
офаридаи зиндагии мешании ҳарису зиштро барҳам мезанад» [1, с. 251-252]. Ҳамаи эҷодкорон, 
новобаста аз шакли фаъолият, ҳамеша дар бораи мушкилоти сиёсиву иқтисодӣ, маънавию 
иҷтимоӣ ва фарҳангии замони зиндагии худ асарҳо офаридаанд, ки онҳо ба ин ё он воқеаю 
падидаҳо асос ёфтааст. Ин асарҳо аз лиҳози банду басти адабӣ, мубрамият на танҳо дар замони 
худ, балки баъд аз он ҳам қимати худро гум намекунанд. Дар таърихи илму адаби тоҷик асарҳои 
зиёде ҳастанд, ки аз як рӯйдоду зуҳурот нақл мекунанд ва адибон ба паҳлуҳои он аз самтҳои 
гуногун наздик шуда, онҳоро мавриди таҳлилу баррасӣ қарор додаанд. Чунончи Р. Мусулмониён 
навиштаст: «Дар атрофи як ҳодиса ё масъалаи нисбатан муҳим асарҳои сершумор эҷод 
мешаванд, вале боиси коҳиши хонандагону суханшиносон нахоҳад шуд» [9, с. 82]. Тавре маълум 
аст, ҳама гуна тасвири ҳодисоти воқеӣ ва бадеӣ заминаи хос дошта, нигоранда дар таҷассуми 
паҳлуҳои он ба донишу маҳорати касбӣ, завқу салиқа, аҳамияти ҷамъиятӣ ва амсоли ин такя 
мекунад.  

Асосан, ҳадафи эҷоди ҳама гуна осори публитсистӣ нишон додани ҳақиқати воқеӣ бо 
омезиши унсурҳои бадеиву тахайюлӣ ва фаъол намудани аҳли ҷомеа дар раванди истеҳсолот, 
ҳаёти сиёсиву иқтисодӣ, иҷтимоиву фарҳангӣ мебошад. Дар эҷоди асар ҳар як публитсист ба 
ҳодисаву равандҳо бояд баҳои воқеӣ диҳад, то онро аҳли ҷомеа дуруст дарк намоянд. Чунин 
муносибати холисона ва баҳои воқеӣ додан ба ҳодисаву рӯйдод имрӯз ва фардо муайян мешавад. 
Ин омил аз муаллиф дурандешиву масъулиятшиносиро талаб менамояд. «Масъалаи табдили 
ҳақиқати воқеӣ ба ҳақиқати бадеӣ, - менависад Р. Мусулмониён, - масъулияти ҷиддиеро аз 
нависанда талаб менамояд. Адиб вазифадор аст, ки тамоми тарафҳои мавзӯи интихобкардаашро 
омӯзад, сабабҳои воқеа ва равишу натиҷаҳои онро равшан намояд» [9, с. 80]. Адиб дар натиҷаи 
омӯзиши пайвастаи мавзӯи асар, ҳодисаҳои таърихӣ, мушоҳидаҳои шахсӣ, ҳуҷҷатҳо ва суҳбат бо 
ашхоси огоҳ аз падидаҳои мухталиф, фаъолияти қаҳрамонҳоро бо он мувофиқ гардонида, сабабу 
омилҳои ба вуҷуд омадани онро муайян мекунад. Тибқи ақидаи А. Саъдуллоев, «Воқеият 
мактаби бузурги маърифати ҳастӣ, тағйир ва ангезаи шуур аст. Дар ҷараёни маърифати воқеият 
ҳусни тафоҳуми инсон бо олами аз ӯ берун ба амал меояд» [11, с. 5] ва ин омил дар шинохти 
ҳақиқати воқеӣ ва бадеӣ табодули афкорро ба вуҷуд меорад. 
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ШИНОХТ ВА АРЗЁБИИ ВОҚЕИЯТ ВА БАДЕИЯТ ДАР ТАЪЛИФОТИ МУҲАҚҚИҚОН 
 

Дар мақола раванди истифодаи воқеият ва бадеият дар асарҳои бадеӣ ва публитсистӣ мавриди 
таҳлилу арзёбӣ қарор гирифта, ҳамчунин дар ин замина хулосаҳои муҳаққиқон оид ба ин унсурҳои 
таркибии ҳама гуна асар зикр шудааст. Аз таҳқиқу баррасии муаллиф оид ба таносуби ҳақиқат дар образи 
публитсистӣ ва бадеӣ маълум гардид, ки он ба сатҳи маърифат, тахайюли рангини адиб ва маҳорати 
тасвиргароии ӯ вобаста аст. Ҳамчунин дарунмояи асарҳои публитсистӣ ва бадеӣ аз ҳуҷҷатҳои воқеӣ, 
рӯйдодҳо, характеру хислатҳои қаҳрамонҳои мушаххас таркиб ёфта, дар кушодани масъалаҳои иҷтимоӣ 
замина мегузорад. Эътибори чунин нигоштаҳо ба назокати тасвири воқеият ва бадеият, ки дар он раванди 
ҳодисаю падидаҳо, тавзеҳи сужаҳо, амалиёту андешаи қаҳрамонҳо, саҳнаҳои фаровон мушаххас ва 
пурмаънӣ ифода мегардад, вобастагии зиёд дорад. 
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УЗНАВАНИЕ И ОЦЕНИВАНИЕ РЕАЛЬНОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ И 
ХУДОЖЕСТВЕННОСТИ В СОЧИНЕНИЯХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 

 

В статье подвергается анализу и оценивания процесс использования реальной действительности и 
художественности в художественных и публицистических произведениях, также на этой основе 
приводятся выводы исследователей о составных элементах всякого произведения. Из исследования автора 
о соотношении правды в публицистическом и художественном образах стало известно, что она связана с 
познанием, глубоким мышлением литератора и его художественным мастерством, суть публицистических 
и художественных произведений состоит из реальных документов, событий, характера конкретных героев, 
способствует раскрытию социальных проблем. Достоинство таких сочинений в большей степени связано 
с красочным изображением реальной действительности, в котором конкретно выражается процесс 
событий и явлений, разъяснение сюжетов, поступки и мысли героев и многочисленные сцены. 
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RECOGNITION AND EVALUATION OF REAL REALITY AND ARTISTIC  
IN THE WORKS OF RESEARCHERS 

 

The article analyzes and evaluates the process of using real reality and artistry in artistic and publicistic 
works, and on this basis, the conclusions of researchers about the constituent elements of any work are presented. 
From the author's research on the relationship of truth in publicistic and artistic images, it became known that it is 
associated with knowledge, deep thinking of the writer and his artistic skill, the essence of journalistic and fictional 
works consists of real documents, events, the nature of specific characters, contributes to the disclosure of social 
problems. The dignity of such works is largely associated with a colorful depiction of reality, which specifically 
expresses the process of events and phenomena, the explanation of plots, the actions and thoughts of the heroes 
and numerous scenes. 
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«ҲАФТ ПАЙКАР»-И НИЗОМӢ ВА ДОСТОНИ «ПОДШОҲИИ БАҲРОМИ ГӮР»  

ДАР «ШОҲНОМА»-И ФИРДАВСӢ 
 

Ашурова Н.Ҷ. 
Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ 

 

«Хамса»-и Низомӣ ва «Шоҳнома»-и Ҳаким Фирдавсӣ аз назари ҳамгунии ошкор дар 
сохтори мундариҷавӣ се маврид бо ҳам монандиҳо доранд. Яке дар достони «Хусрав ва Ширин», 
дигаре дар «Ҳафт пайкар» ё «Ҳафт гунбад», ки «Баҳромнома», низ гуфта мешавад ва сеюм дар 
«Искандарнома», ки худ шомили ду қисм бо номҳои «Шарафнома» ва «Иқболнома» мебошад. 
Низомӣ дар офаридани се достони мазкур ҳарчанд ба Ҳаким Фирдавсӣ пайравӣ карда бошад ҳам, 
кӯшиш намудааст, ки дар офаридаҳояш навоварӣ намояд ва дар зимн «ҷойҳои ногуфтаи он 
нағзгӯю чобукандеша»-ро гуфта бошад [7, с. 215-217]. Бидуни шубҳа, кори Низомӣ ба ҳеҷ ваҷҳ 
ҷанбаи тақлид ба Фирдавсиро надорад ва, дар ҳақиқат, пири Ганҷа парҳез аз такрору тақлид 
дорад. 

Ба мушоҳидаи саҳеҳи Абдулҳусайни Зарринкӯб, «аз гӯяндагони гузашта Низомӣ бештар 
ба Фирдавсӣ назар доштааст... Нуфузи Фирдавсӣ аз ҳайси мавод дар «Хусраву Ширин», дар 
«Ҳафт гунбад» ва дар «Искандарнома» ҳаст ва шоир дар ҳамаи онҳо аз маводи «Шоҳнома» кор 
гирифтааст. Бо ин ҳама дар ҳар се ҷо достонсарои Ганҷа аз бархурд бо Фирдавсӣ ва такрори 
ривоёти «Шоҳнома» – ба зиракию хирадмандӣ – иҷтиноб мекунад ва мекӯшад, то он чиро 
«гӯяндаи дигар» гуфтааст, бозгӯ накунад. Бад-ин гуна вай аз достони «Хусрав ва Ширин» ба 
баёни ишқҳои ӯ пардохт, ки Фирдавсӣ бад-он таваҷҷуҳ наварзида буд ва аз достони Баҳром 
бештар ба базму шикор ва айшу ромиши ӯ таваҷҷуҳ кард, ки дар «Шоҳнома» зиёда мавриди назар 
воқеъ нашуда буд, чунонки аз саргузашти Искандар низ ҳар ҷо Фирдавсӣ ба иҷмол басанда карда 
буд, вай ба тафсил гароид ва ин ҳама барои он буд, ки бо устоди Тӯс рӯй дар рӯй наистад ва 
шеъри худро дар арзагоҳи сухани ӯ наниҳад, аммо он ҷо низ, ки бо устоди Тӯс ошкоро бо чолиш 
бархостааст, суханаш аз шеваи дигар аст» [8, с. 28-29].  

«Ҳафт пайкар» маснавии чаҳоруми Низомӣ буда, бо супориши ҳоким ва фармонфармои 
Мароға Султон Алоуддин Карп Аслони Ақсунқурӣ (1174-1208) таълиф ёфтааст. Шоир Баҳроми 
Гӯрро қаҳрамони асосии асари худ интихоб намудаст. Баҳроми Гӯр ё Баҳроми панҷуми Сосонӣ 
аз шахсҳои таърихии давраи Сосонӣ буда, номи вай Баҳром ё Вараҳрани V, писари Яздигурди 
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аввал аст, ки дар тӯли солҳои 421-438 дар таҳти шоҳаншоҳии Эрон ҳукмронӣ кардааст. Бо ин 
образ ва ё шахси таърихӣ аз рӯи «Шоҳнома»-и Ҳаким Фирдавсӣ шинос будан барои он зарур аст, 
ки дар «Ҳафт пайкар»-и Низомӣ ва «Ҳашт биҳишт»-и Амир Хусрави Деҳлавӣ ба сифати 
қаҳрамони асосӣ ё марказӣ аз  «Шоҳнома» гузашта, инкишоф дода шудааст.  

Ба саргузашти Баҳроми Гӯр адибон, таърихнигорон ва донишмандони ҷаҳон зиёд таваҷҷуҳ 
карда, дар атрофи шахсияти таърихӣ ва образи бадеии вай ақидаҳои гуногун баён кардаанд. Дар 
адабиёти классикии форс-тоҷик Ҳаким Фирдавсӣ, Низомии Ганҷавӣ, Амир Хусрави Деҳлавӣ ва 
чанде дигар ба ин чеҳраи таърихӣ достонҳо бахшида, аксаран ӯро ҳамчун чеҳраи нексиришт 
намоён кардаанд.  

Албатта, ба ҳеҷ ваҷҳ наметавон гуфт, ки образҳои офаридаи адибони болозикр дар бозтоби 
симои Баҳром бардошт аз якдигар мебошад. Ба ҳар сурат, бар асоси назариёти байноматнӣ ба 
ҳақиқати масъала даст ёфтан мумкин аст. Бо ҳамин мақсад мо тасмим гирифтаем, ки бозтоби ин 
образи барҷастаи адабиро дар «Ҳафт пайкар»-и Низомӣ ва достони «Подшоҳии Баҳроми Гӯр» 
дар «Шоҳнома»-и Ҳаким Фирдавсӣ баррасӣ намоем. 

Дар таҳлили муқоисавии образи Баҳром бояд дар назар дошт, ки достони «Подшоҳии 
Баҳроми Гӯр»-и Ҳаким Фирдавсӣ 2600 байт аст, дар сурате ки «Ҳафт пайкар»-и Низомӣ 5136 
байт мебошад. Ботафовут ба ин шумораи байтҳо ҳаҷми чашмраси асари Низомиро дар қиёс бо 
матни Ҳаким Фирдавсӣ мебояд мушоҳида кард.  

Низомӣ барои беҳтару аҷибтар кардани сюжету мундариҷаи достони худ, на танҳо ба 
«Шоҳнома»-и Фирдавсӣ, балки ба маъхазҳои дигар ҳам муроҷиат кардааст. Шоир аз 
сарчашмаҳои хаттӣ ва яқинан, аз нақлу ривоятҳое, ки дар замони ӯ дар Озарбойҷон мавҷуд 
буданд, хабар доштааст. 

Баҳроми Гӯр чун шахсияти воқеӣ «таърихан аз подшоҳони дигари ҳамавлодаш дар 
салтанату давлатдорӣ фарқе надоштааст» [2, с. 134], вале бар асари баъзе омилҳои таърихӣ 
афсонаву ривоёти зиёде миёни мардум ва осори адабиву таърихӣ дар бораи ӯ пайдо гардидаанд. 
Яке аз чунин ривоёте, ки дар бораи Баҳроми Гӯр ва шахсияти ӯ ба вуҷуд омадааст, ривояти 
нахустин бор шеъри форсӣ гуфтани ӯст, ки дар осори муаллифони исломӣ борҳо ёдрас  
гардидааст.  

Ховаршиноси рус Е.Э. Бертелс дар асараш «Таърихи адабиёти форсӣ-тоҷикӣ» қиссаеро дар 
бораи Ҳайра – маркази махсуси фарҳангӣ, ки онро бани Лаҳм - фармонбардори Сосониён дар 
садаи панҷуми тарсоӣ сохта буданд, овардааст. Ӯ менависад: «Огоҳем, ки шоирони араб бо 
ҳавасе бисёр ба Ҳайра мерафтанд ва ин, ки сухандонӣ дар он ҷо ташвиқ мешудааст. Дар маъхаз 
байтҳои пароканда ҳаст, ки гӯё Баҳроми Гӯр онҳоро ба тозӣ сурудааст. Пайдост, ки наметавон 
ба дурустӣ ин суханонро бовар дошт, аммо дар ин низ шакке нест, ки Баҳроми таърихӣ, яъне 
Вараҳрани панҷуми сосонӣ метавонистааст ба арабӣ шеър бигӯяд. Нахустин байти бозмондаи 
порсии дариро ҳам аз Баҳроми Гӯр медонанд» [3, с. 248-249].  

Ин подшоҳи Сосонӣ ба иллати иштиёқ ва дилбастагии зиёд доштанаш ба шикори гӯрон 
(гӯрхарҳо) Баҳроми Гӯр лақаб гирифта буд. Баҳроми Гӯр бо ишқбозиҳояш низ дар байни халқ, 
хусусан, наслҳои минбаъда афсона шуда, саргузаштҳои ӯ ба қиссаҳои маъруф табдил ёфта 
буданду ҳамаи инҳоро Фирдавсӣ дар «Шоҳнома» ва  Низомӣ дар «Хамса»-и худ дарҷ кардаанд. 
Ин фикрро мушаххастар ховаршиноси фавқуззикр баён кардааст: «Ҳамаи бахши вобаста ба 
подшоҳии ин шаҳриёр (Баҳроми Гӯр – А. Н.) ҳамоно достонҳое ҷудо ва новобаста ба якдигар ва 
ёдовари вижагиҳои асосии Баҳром: диловарӣ, дӯст доштани корҳои паҳлавонӣ ва, пеш аз ҳама, 
алоқа ба нахчир (шикор), кӯшиш дар роҳи додгарӣ ва саранҷом, гироиш ба моҷароҳои ошиқона 
аст» [3, с. 249]. 

Дигар аз масъалаҳои марбут ба шахсияти Баҳроми панҷум, ки муаллифони сарчашмаҳои 
адабӣ ва таърихӣ ёдрас мекунанд, алоқаи ӯ бо суруду мусиқӣ ва мутрибону навозандагон аст. 
Бино ба ахбори Масъудӣ дар «Муруҷ-уз-заҳаб» ва Саъолибӣ дар «Ятимат-уд-даҳр», «Баҳром 
подшоҳе нерӯманду комрон буд ва ҳама касро ба истифода аз лаззоти зиндагонӣ ташвиқ мекард 
ва ашъоре ба лисони араб месуруд ва ба чандин забон сухан мегуфт» [6, с. 18]. 

Баҳром бо се забон: порсӣ, арабӣ ва юнонӣ сухан мекард, ки ин забонҳоро ӯ зери таъсири 
тарбияи Мунзир – писари ҳокими Яман Нуъмон аз худ мекунад. Инчунин, дар омӯхтани як қатор 
илмҳо, аз ҷумла ситорашиносӣ ва ҳунарҳои камонварӣ ва тирандозию шамшерзанӣ дастболо 
мегардад [6, с. 85]. Ба ҳар сурат, чизе ки ба шахсияти воқеии Баҳроми Гӯр робита дорад ва яке аз 
ҷанбаҳои хислати ӯро возеҳ мекунад, он аст, ки Баҳром ба мусиқиву шеъру суруд ва аҳли 
ҳунарҳои зебо дилбастагие доштааст ва намояндагони ин ҳунарҳо дар дарбори ӯ ва айёми 
салтанати вай қадру эътибори зиёде доштаанд ва чунин хислатҳои фарҳангдӯстонаи ин шоҳи 
ориёӣ дар симоҳои офаридаи Ҳаким Фирдавсӣ ва Низомии Ганҷавӣ бозтоб шудааст. 

Таҳлилу баррасии чеҳраи Баҳроми Гӯр дар «Достони подшоҳии Баҳроми Гӯр»-и Ҳаким 
Фирдавсӣ ва «Ҳафт пайкар»-и Низомӣ саҳифаҳои зиёдеро метавонад дарбар гирад ва мо пеши 
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худ ҳадаф нагузоштаем, ки ҳама паҳлӯҳои саргузашти Баҳроми Гӯрро дар бозтоби ин ду нобиғаи 
адабиёти форс-тоҷик нишон диҳем. Ҳадафи мо баҳс дар атрофи ҷойгоҳи зан дар замони 
фармонравоии Баҳроми Гӯр ва назари Фирдавсию Низомӣ ба ҳамин ҷиҳати масъала мебошад. 

Намоди занони аз ҳама намоён дар Баҳромномаҳои Фирдавсӣ ва Низомӣ чеҳраҳои Озода, 
модари кӯдаки кафшгар, духтарони осиёббон (Мушкноз, Мушкинак, Нозёб, Савсанак), зани 
полезбон, духтарони Барзиндеҳқон (Моҳофарид, Фаронак, Шанбалид), Орзуй – духтари 
гавҳарфурӯш, Сапенуд – духтари подшоҳи Ҳинд Шангул, Фитна – канизаки чангнавоз, модари 
Баҳром – маликаи Эрон, ҳамсарони Баҳроми Гӯр – духтари шоҳони ҳафт иқлим (Фавракном, 
Яғмоноз, Нозпарӣ, Насринпӯш, Озарюн, Ҳумой, Дурситӣ), занон аз афсонаҳои ҳафт зани Баҳром, 
духтари курд ва дигарон мебошанд. 

Қисматҳои «Подшоҳии Баҳроми Гӯр» ва «Ҳафт пайкар» бо овардани ҳикоя ва қиссаҳои 
фаровони афсонавӣ аз қисмҳои дигари «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ ва «Хамса»-и Низомии Ганҷавӣ 
фарқ доранд. Дар ин қисмҳо корномаю дигар ҳунарҳои Баҳроми Гӯр бо мазмунҳою сюжетҳои 
гуногун оварда шудаанд. Як қисми ин коргузориҳо ва рафторҳои аҷоиби Баҳром дар ҳар ду 
достон бо занон алоқа дорад. Чунин аст, масалан, низои байни Баҳром ва мутрибае бо номи 
Озода. 

Фирдавсӣ ин достонро хеле кӯтоҳ, ҳамагӣ дар 35 байт овардааст, аммо Низомии Ганҷавӣ 
ин қиссаро муфассал баён кардааст. Дар достони Фирдавсӣ ин қисса бо куштани Озода агар 
анҷом ёфта бошад, дар достони «Ҳафт пайкар»-и Низомӣ он ба гунаи дигар ба охир мерасад. 
Низомӣ ба ҷойи тасвири оташи ғазаби ваҳшиёнаи Баҳром чунин ҳикояти шавқангезро меорад, 
ки канизак Баҳромро маҷбур мекунад, ки тавба карда, ӯро ба занӣ гирад. 

Дар достони «Подшоҳии Баҳроми Гӯр» дар «Шоҳнома»-и Абулқосим Фирдавсӣ дар бораи 
иродатмандӣ ва ҳунарнамоии занон, ки бо ишқи самимӣ ва ҳунари волои мутрибӣ ва чомасароии 
худ дили Баҳромшоҳро тасхир кардаанд, намунаи дигари барҷаста оварда шудааст ва он дар 
фаслҳои «Ҳунар намудани Баҳроми Гӯр ба нахчир ва хостани духтари гавҳарфурӯш» ва 
«Куштани Баҳром шеронро ва рафтанаш ба хонаи гавҳарфурӯш ва хостан духтари ӯро» ба тасвир 
омадааст.Достони мазкур дар радифи достонҳои «Достони Баҳроми Гӯр бо чаҳор духтарон», 
«Рафтани Баҳроми Гӯр ба нахчир ва хостани духтарони Барзиндеҳқон» ҷой ёфтааст. Ин достон 
ҳам аз ҳамин гуна корномаҳои Баҳром аст. Достони «Баҳром ва Орзу» бо ҳунарнамоии Баҳроми 
Гӯр дар шикор сар мешавад.  

Баҳром бо ҳамроҳии Рӯзбеҳ ва ҳазор савор дар айёми баҳор ба дашт, барои шикор омад. 
Баҳром ду тирро дар камон ҷой кард ва ду гӯри нар ба ҳам барошуфта, гӯри пирӯз бо гӯри мода 
пайваст. Баҳром тирро бизад, ки гӯри нарро шикофта, ба мода расид ва онҳоро ба ҳам пайваст. 
Аз он ҷо аспи шоҳ барангехт, биное пеш омад ва дар пеши он ду шери жиёнро бидид. Ин ду 
шерро ҳам бикушт, ҳамаи сипоҳ офаринаш хонданд. Аспро ба сӯйи марғзор ронд, бешаи пур аз 
гӯсфандон дида, аз кӣ буданашонро аз саршубон пурсон шуд, ӯ хонаи гавҳарфурӯшро нишон 
дод. Он мард ба шоҳ гуфт, ки ҳангоми шаб дар ин хона ҷашн барпо мегардад ва овои нӯшу чанг 
ба гӯш хоҳад омад.  

Баҳром дар он деҳхонаи марди гавҳарфурӯшро пайдо карда, ба меҳмонӣ рафт, аммо кӣ 
буданашро ошкор насохта, худро Гуштосп –марди сипоҳӣ номид.  

Муҳаққиқ Ш. Музаффарова дуруст қайд мекунад, ки «Фирдавсӣ бо офариниши достони 
Баҳроми Гӯр ва тамоми достонҳои дигари «Шоҳнома» ба ҷуз зинда кардани фарҳанги рӯ ба завол 
овардаи Эрони бостон ҳадафи олитаре доштааст ва бо таълифи асари хеш мехостааст, ба 
муосирону ояндагони худ роҳу равиши дурусти подшоҳӣ ва раъиятдориро намоиш диҳад [12, с. 
76] ва «ҳокимони рӯзгори хешро аз ояндаи шуме, ки дар интизорашон будааст, биогоҳонад» [14, 
с. 88].  

Ба ин маънӣ достонҳои «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ ифодагари меҳру кини сиёсист, меҳр ба 
низому ҳукумати худӣ ва кин нисбат ба бегонагони таҷовузкор мебошад.  

Баъди ин суханони вазир чунин интизор бояд шуд, ки Баҳром бо духтари гавҳарфурӯш бо 
шаҳвату ишрат машғул мешавад ва аз давоми достон ҳаминро интизор шудан мумкин аст. Дар 
асл воқеа дигар хел сурат мегирад. Баҳром бо гавҳарфурӯш май мехӯрад, чангнавозию чома 
хондани ӯро мешунавад ва шаб ба хоб меравад. Баҳром ба сифати як паҳлавон ба хона ворид 
шуда, худро дар шароит ва муҳити табиӣ дармеёбад ва муносиби мавқею ҳол рафтори 
боинсофона мекунад, соҳиби хонаро, бо вуҷуди рафтори мастонааш, намеозорад, ба духтар 
мувофиқи расму ойин рафтор мекунад [1, с. 105]. 

Орзу фардо, пас аз издивоҷ кӣ будани ҳамсарашро фаҳмида, бо зебу зиннат ва туҳфаҳои 
зиёде назди Баҳром меояд. Баҳром духтарро дида мегӯяд: 

Ҳамон чомаву чанг моро бас аст, 
Нисори занон баҳри дигар кас аст [15, с. 159]. 
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Дар ин гуфтаи ӯ ба зебоии зоҳирӣ эътибор надодан ва ҳунарро зебоӣ шинохтани Баҳром, 
ки он ақидаи шоир мебошад, акс ёфтааст [9, с. 362]. 

Дар аксар маврид дар достон шоҳ Баҳром дар иҳотаи мардуми ҳунарманд – барзгару 
деҳқон, кафшгару гавҳарфурӯш, мутрибу чомасаро қарор дорад. Интихоби ҳамсар низ дар амалу 
кирдори шоҳи мазкур вижа мебошад ва аз дигар шоҳони дар «Шоҳнома» тасвиршуда тафовут 
дорад. Дар байни занони ин шоҳи дилбохтаи зебоии занон ва базму шаробу хушгузаронӣ ҳам 
шоҳдухтҳо, ашрофзодагон (Сапенуд – духтари шоҳи кишвари Ҳинд) ва ҳам духтарон аз 
табақаҳои гуногуни ҷамъиятӣ, аз қабили ҳунармандону деҳгонон (Орзу – духтари Моҳёри 
гавҳарфурӯш, се тан духтарони Барзиндеҳқон, чор духтари осиёббон ва ғайра) ба назар мерасад. 
Хулосаи аксари қиссаҳои дар достони «Подшоҳии Баҳроми Гӯр» омада, аз қабили Баҳром ва 
Меҳрбандод, Баҳром ва Барзиндеҳқон, Баҳром ва духтари гавҳарфурӯш, Баҳром ва Сапенуд он 
аст, ки шоҳ Баҳром дар гаштугузорҳои худ дар хонаҳои гуногун шабро басар мебарад, ҳам дар 
хонаҳои тавонгарон ва ҳам дар кулбаҳои дарвешон ва дар ҳар куҷо, ки дӯшизаи зеборӯй медид, 
бе дарназардошти мавқеи иҷтимоии духтарон онҳоро дарзамон ба занӣ мегирифт [3, с. 249]. Ин 
нукта дархури таваҷҷуҳ менамояд, ки шоҳ Баҳром дар интихоби ҳамсар ба масъалаи баромади 
иҷтимоии маликаи оянда беэътиноӣ зоҳир мекунад. Аз ин ҷост, ховаршиноси аврупоӣ Ҳенри  
Моссе Баҳроми Гӯрро «шоҳи ошиқпеша» номидааст [11, с. 163]. 

Зимнан, тафсилоти бештари муносибати Баҳром бо занон дар достони «Подшоҳии 
Баҳроми Гӯр» дар «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ дар фасли «Ба занӣ кардани Баҳроми Гӯр духтари 
шоҳи Ҳиндустонро» оварда шудааст. Ин достон як ҳисса аз корномаи Баҳром дар Ҳиндустон аст. 
Моҷарои Эрону Ҳинд, масъалаи боҷ додани Ҳиндустон, аҳдномаи миёни ду кишвар асоси 
подшоҳии Баҳром дар ин фасли «Шоҳнома» мебошад. Баҳром ҳамчу шоҳаншоҳи Эрон бояд ин 
моҷарои азими давлатиро ҳал кунад. Роҳи аз ҳама маъмулии ҳалли онҳо ҷанг бо Ҳиндустон, 
шикаст додан ва ба итоат оварданаш аст. Аммо Баҳром ин роҳи харобиовар, ҳамроҳ бо куштору 
мушкилиҳоро пеш нагирифт, балки нияти сафар ба кишвари Ҳиндро дар симои фиристода ва 
бозаргон кард.  

Пас аз ба дарбори подшоҳи Ҳинд – Шангул омадан шоҳи худкома Баҳромро бо куштӣ ва 
дар боргоҳи худ, бо кӯшиши ҷанг ба муқобили каргу аждаҳо меозмояд. Баҳром дар ҳар се маврид 
пирӯз мешавад. Шангул қасди куштани «фиристода»-и паҳлавону мағлубнопазирро карда, 
фикрашро ба меҳтарону бузургони кишвар баён медорад. Онҳо хавфу хатари сар задани ҷанг ва 
шикаст хӯрдани мамлакаташонро ба шоҳ баён дошта, ба ӯ маслиҳат медиҳанд, ки шоҳ яке аз 
духтаронашро ба фиристода ба занӣ диҳад. Аз байни шоҳдухтарон Баҳром Сапенудро, ки бо 
ҳусну ҷамол ва шарму ноз аз дигарон бартарӣ дошт, интихоб мекунад:  

Чу хуррамбаҳоре Сапенудном, 
Ҳама шарму нозу ҳама рою ком [15, с. 253]. 

Барои Баҳром чунин муносибат маънои пайвастани хонадони подшоҳии Ҳиндустону 
Эронро бо ҳам дошт. Шангул низ падарарӯси Баҳром шуда, масъалаи ҷангу моҷаро аз миён 
бардошта мешавад. Аммо шоҳи Ҳинд баргаштани Баҳромро ба ватанаш намехост, аз ин рӯ, 
Баҳром бо маслиҳату ёрии Сапенуд чораи гурехтанро мекунад. Шангул танҳо ҳамон вақт ба 
«гурезагон» мерасад, ки онҳо аз дарё гузаштанӣ буданд. Баҳром, ки аллакай кӣ будани худро ба 
ҳамсараш – Сапенуд гуфта буд, ин дафъа сирри худро назди Шангул ошкор месозад. Аз ин гуна 
ранг гирифтани кор шоҳи Ҳиндустон хурсанд мешавад ва бо даъвати Баҳром ба Эрон бо 
подшоҳони ҳафт кишвар меҳмон мешавад ва он ҷо ӯро Баҳром муддати як моҳ пазируфта, бо 
эҳтироми зиёд нигоҳ медорад. Пас аз маҷлиси шоҳвор ва қабули меҳмон дар сатҳи олӣ Шоҳи 
Ҳинд хоҳиши дидани духтарашро кард. Ходимони сипоҳ падарро ба назди духтараш роҳ доданд. 

Шангул бо ходимони номдор мерафт, сарои дигаре чун навбаҳор дид: 
Чу духтар-шро дид бар тахти оҷ, 
Ба сар барниҳода зи беҷода тоҷ,  
Биёмад падар, бар сараш бӯса дод, 
Рухонро ба рухсори ӯ барниҳод. 
Падар зор бигрист аз меҳри ӯй, 
Ҳамон бар падар духтари хубрӯй. 
Ҳаме даст барсуд Шангул ба даст, 
Аз он коху айвону ҷойи нишаст. 
Сапенудро гуфт: Инат биҳишт, 
Бирастӣ зи кохи баду ҷойи зишт  [15, с. 273-274]. 

Падар ба духтар ҳадяҳо дод ва пас аз як моҳи бо хурсандию нишот гузаронидан боз ба 
назди духтари хеш рафта, қаламу ранг хост. Хатте бо ҳиндуӣ пур аз дод монанди паҳлавӣ навишт. 
Маншури Ҳиндро ба Сапенуд медиҳад, ки ин маънои тобеъ шудани он кишварро ба Эрон дошт. 
Баъди ин ба шоҳаншоҳ дастури бозгаштан ба Ҳиндустон маслиҳат мешавад. 
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Гарчи Баҳром аз рӯйи зарурат бо Сапенуд издивоҷ мекунад, вале муносибати ӯ бо 

ҳамсараш бисёр самимӣ аст. Баҳром ба падари Сапенуд ваъдаи эҳтирому ҳимоят карданро 

медиҳад, барои Сапенуд қасри хосса месозад, ӯро ба дини худ медарорад. Хулоса, Баҳром ҳамаи 

эҳтиромро ба Сапенуд ба ҷой меорад, яъне муносибаташ бо ӯ аз рафтор ва муносибаташ нисбат 

ба вай маълум мешавад. Ягон бор Баҳром ба Сапенуд суханҳои ошиқона, ба монанди достонҳои 

ишқӣ намегӯяд. Мақсад аз қабули Сапенуд бо ӯ издивоҷ кардан аст ва Баҳром рафтори шоистаи 

ин мақсадро мекунад [1, с. 122].  

Ҳамин тавр, ҳамаи занонеро, ки Фирдавсӣ дар достонҳои Баҳроми Гӯр офаридааст, «иҷрои 

нақшеро уҳдадоранд» ва «аз дастаи занони нек ва дархури ситоишанд» [14, с. 693]. 

Дар пайравӣ ба «Шоҳнома»-и Ҳаким Фирдавсӣ Низомии Ганҷавӣ низ бахшида ба зиндагӣ 

ва фаъолияти шоҳи номвари сулолаи шоҳони Сосонӣ, писари Яздгурди I, Баҳром ё Вараҳрани V 

(421-438-и милодӣ) асаре бо номи «Ҳафт пайкар»-ро меофарад. 

Е.Э. Бертелс сабаби шуҳрат ёфтан ва пайдо шудани қиссаҳои зиёд дар атрофи Баҳроми 

Гӯрро вобаста ба номи шоҳи мазкур медонад: «...аз ин ки номи ӯ [Баҳром – А.Н.] бо номи худои 

бостонии ҳиндуэрониҳо, худои раъд Вартраган ҳамсон буд, тахайюлоти халқӣ (фантазия) онро 

бо силсилаи қиссаҳо пайваста, дар партави хусусиятҳои наҷиб иҳота ва бо фарогирӣ аз 

хусусиятҳои аҷибу ғариб, ӯро ба шикорафкани хастанопазире табдил гардонид, ки дар роҳи 

комгорӣ ба хостҳои худ таҳаммулро намеписандид ва ҳайбатбор дар ишқу нафрат буд» [4, с. 

315]. 

Сухани худро идома дода Е.Э. Бертелс овардааст, ки мувофиқи гуфтаи академик И.А. 

Орбели, номи Баҳром дар байни халқҳои арману гурҷӣ ҳам шуҳрат доштааст ва ин тасбити он 

ақидаест, ки қиссаҳо дар бораи Баҳром мисли достони «Хусрав ва Ширин» дар байни халқҳои 

Қафқоз кайҳо боз паҳн шуда будааст. Ӯ чунин овардааст: «Баҳром дар сухансароии халқии 

кишварҳои Арманистону Гурҷистон аз тариқи омезиш бо намодҳои қаҳрамонии Вахагна ва 

Вахтанг нақши ниҳоят муҳиммеро иҷро мекунад. Наздик ба яқин аст, ки иртиботи сужа дар 

алоқамандӣ бо зиндагии мардумони Вароқафқоз (Закавказия) Низомиро ба андешаи офариниши 

ин сужа савқ додааст. Метавон ба ёд овард, ки достони «Хусрав ва Ширин»-и Низомӣ, пеш аз 

ҳама, бо Вароқафқоз алоқаманд аст» [4, с. 315]. 

Баҳроми офаридаи Низомии Ганҷавӣ низ шоҳи халқдӯст ва раъиятпарвар буда, пайваста аз 

худ нисбат ба мардум ғамхорию меҳрубонӣ нишон медиҳад. Мувофиқи идеали шоир, Баҳром 

бояд подшоҳии одилона барпо кунад. Дар ин бора Низомӣ дар фасли «Сифати авзои Баҳром дар 

подшоҳӣ» ӯро ҳамчун шоҳи одил ба қалам овардааст: 

Расми инсоф дар ҷаҳон овард, 

Адлро сар бар осмон овард. 

Кард бо додпарварон ёрӣ, 

Бо ситамкорагон ситамкорӣ... 

Кори олам зи нав гирифт наво, 

Бар нафасҳо кушода гашт ҳаво [7, с. 271].  

Дар замони подшоҳии Баҳром мулк обод шуд, фаровонҳосилӣ рӯй дод, аз кишвар 

гурехтаҳо боз гаштанд, зиндониёни бегуноҳ озод шуданд, ҳар кас мувофиқи ҳолаш мартабае ёфт, 

илм тараққӣ кард, дасти золим кӯтоҳ карда шуд. Дар корҳои давлатӣ Баҳром ба халқи мулки худ 

такя карда, кор мебурд [11, с. 357]. 

Ҳам дар «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ ва ҳам дар «Ҳафт пайкар»-и Низомӣ Баҳром оварда 

шудааст, ки аз ҳафт рӯзи як ҳафта Баҳром ҳамагӣ як рӯзашро ба корҳои давлатӣ мебахшид, шаш 

рӯзи дигар бо ишқбозӣ машғул мешавад: 

Рӯзе аз ҳафта корсозӣ кард, 

Шаши дигар ба ишқбозӣ кард [7, с. 272]. 

Дар замони ҳукмронии Баҳром хушксолӣ мешавад. Одамон ба хӯрдани гиёҳ мепардозанд. 

Баҳром чунин аҳволро дида фармон медиҳад, ки дарҳои анборҳои давлатиро кушода, ба мардум 

озуқа диҳанд. Хушксолӣ чор сол давом мекунад ва дар ин ҳангом ҳамагӣ як нафар аз гуруснагӣ 

вафот меёбад, ки шоҳ дар марги ӯ ашк мерезад. 

Дар ин фасл халқпарварӣ ва инсондӯстии Баҳром тасвир ёфтааст, ки ин, бешубҳа, идеали 

шоир мебошад. Барои овардани намунаҳо дар мавриди сифатҳои неки Баҳроми Гӯр ҳамчун шоҳи 

одилу хирадманд ба ҷустуҷӯ намепардозем, зеро мавзӯи баҳси мо нест. Дар атрофи ҷойгоҳи зан 

дар замони фармонравоии Баҳроми Гӯр гуфтан мумкин аст, ки образи занони тасвирнамудаи 

Низомӣ дар достони мавриди назар аз симои занони офаридаи Ҳаким Фирдавсӣ комилан тафовут 

дорад.  
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Дар «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ нақши занон нисбат ба симои занони офаридаи шоири Ганҷа 
намоён буда, онҳо дар воқеа ва ҳодисоте, ки дар атрофи Баҳром мечарханд, фаъолона иштирок 
доранд. Аз байни занони офаридаи Низомӣ танҳо образи канизаки чинӣ – Фитна ба образи 
Озодаи чангзан дар достони «Подшоҳии Баҳроми Гӯр»-и Фирдавсӣ монанд аст. Низомӣ анҷоми 
қиссаи ба шикоргоҳ бурдани канизакро тағйир дода, онро на чун достони Фирдавсӣ бо фоҷеа – 
марги духтари чангзан, балки бо фарҷоми нек – издивоҷи Баҳроми Гӯр бо Фитна, зани далеру 
хирадманд, кордону чораҷӯ ба поён мерасонад.  

Ҳамин тариқ, қиссаи ишқи шоҳ бо канизак дар қиссаи шоҳдухтари иқлими дувум – 
шоҳдухтари туркистонӣ Яғмоноз дар «Ҳафт пайкар»-и Низомӣ бо унвони «Нишастани Баҳром 
рӯзи якшанбе дар гунбади зард ва афсона гуфтани духтари подшоҳи иқлими дувум» ва қиссаи 
духтари подшоҳи иқлими севум, шоҳдухтари подшоҳи Хоразм – Нозпарӣ дар достони 
«Нишастани Баҳром рӯзи душанбе дар гунбади сабз ва афсона гуфтани духтари подшоҳи иқлими 
севум» пас аз анҷоми саргузашти аҷоибу ғароиб ва моҷароҳои тӯлонӣ фарҷоми нек дошта, 
қаҳрамонон оқибат ба муроди хеш мерасанд ва хурраму хушбахт зиндагӣ мекунанд.  

Аз ин лиҳоз, қиссаҳои мазкур афсонаҳои халқӣ ва фарҷоми неки онҳоро ба хотир 
меоваранд. Қиссаҳои дигари занони Баҳроми Гӯр ва нақши занон дар онҳо ҳам аз ҳамин навъанд.  

Ҳамин тавр, бозтоби чеҳраи Баҳроми Гӯр дар офариниши Ҳаким Фирдавсӣ нисбат ба 
тасвири Низомии Ганҷавӣ тафовутҳои чашмгире дорад. Ошкор аст, ки Ҳаким Фирдавсӣ дар 
«Шоҳнома» бештар ба тавсифи таърихи давлатдории эрониён таваҷҷуҳ намуда, ҳодисаҳоро бар 
пояи достонҳои таърихӣ, бо обуранги бадеӣ пардохтааст. Беҳуда нест, ки дар мавриди нақли 
саргузашти Баҳроми Гӯр ё Баҳроми панҷум иддае аз донишмандон, чун М. Ҷавоншерӣ, 
ривоятҳои таърихнигорони барҷаста Табарӣ ва Саъолабиро шабеҳи «Шоҳнома»-и Ҳаким 
Фирдавсӣ донистаанд [16, с. 186]. 

Дар ҳақиқат, Ҳаким Фирдавсӣ ба симои Баҳроми Гӯр як силсила кирдору рафтори некро 
афзуда, ба қавли Теодор Нёлдеке, ӯ «...комилан паҳлавони маҳбуб ва афсонаомез манзур 
шудааст» [13, с. 127]. Аммо образи Баҳром дар тавсифи Низомии Ганҷавӣ бештар ҷанбаи хаёлӣ 
ва фантастикӣ дорад. Дар достони «Ҳафт пайкар» Баҳроми Гӯр чеҳраест, ки бештари вақти худро 
ба ишқварзӣ ва майхорагӣ мегузаронад. Соатҳои зиёдеро барои гӯш фаро додан ба саргузаштҳои 
шоҳон, аз забони дӯшизагони ҳафт иқлим (ҳафт пайкар) сипарӣ мекунад. 

Дар умум, ҳам Фирдавсӣ ва ҳам Низомӣ саргузашти шоҳони замонаҳои дурро ба хотири 
тарбияи мардум, барои ривоҷу густариши додхоҳӣ, раъиятпарварӣ, зебоишиносӣ, ҷавонмардӣ ва 
эҳтироми хосса доштан ба зан ҳамчун ба идомабахши ҳаёт дар рӯи замин, қудрати сухани дариро 
устодона ба кор бурдаанд. 
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«ҲАФТ ПАЙКАР»-И НИЗОМӢ ВА ДОСТОНИ «ПОДШОҲИИ БАҲРОМИ ГӮР»  

ДАР «ШОҲНОМА»-И ФИРДАВСӢ 
 

«Ҳафт пайкар» аз достонҳои рамзии «Хамса»-и Низомӣ ба ҳисоб рафта, бо мухтассоти бадеии худ 
шомили мавзӯъҳои пандомӯз мебошад. Нигоҳи Низомӣ дар тасвири симои таърихии Баҳроми Гӯр дар қиёс 
ба Фирдавсӣ тобиши ирфонӣ гирифтааст. Шоир бо овардани ҳафт гунбад ва ё ҳафт пайкар нақши Баҳромро 
дар ин достон устувор муҷассам намуда, дар тасвири симои шахсиятҳо ба мавзӯъҳое, чун накӯҳиши ҷаҳон 
ва бевафоии он таваҷҷуҳ карда, ҳадафи хешро бозгӯ намудааст, ки ҳамаи ин мавзӯъҳо дар атрофи 
қаҳрамони марказии ин достон – Баҳроми Гӯр мечарханд. Қиссаи Баҳроми Гӯр аз ривоятҳои зебои бостон 
буда, дар он тамоми аносири раиятпарварӣ дар ҳукумати одилонаи Баҳромшоҳ тасвир ёфтааст. 

Достони «Подшоҳии Баҳроми Гӯр» дар «Шоҳнома»-и Ҳаким Фирдавсӣ низ бо ривоятҳои машҳури 
шоҳони Сосонӣ алоқамандӣ дорад. Шоир ба ғайр аз Баҳроми Гӯр таваҷҷуҳи хонандаро ба ҳунару дониш, 
накӯиву зебоипарастии образҳои дигар, ки дар атрофи Баҳром ба ҳам омаданд, ҷалб менамояд ва бо ин роҳ 
тавсифи раъиятпарварии шоҳ Баҳроми Гӯрро ба намоиш мегузорад.  

Дар ин мақола пажӯҳиш перомуни татбиқи симои Баҳроми Гӯр дар «Ҳафт пайкар» ва «Подшоҳии 
Баҳроми Гӯр» дар «Шоҳнома», умумият ва тафовутҳои симои Баҳром дар тасвири Ҳаким Фирдавсии Тӯсӣ 
ва Низомии Ганҷавӣ сурат гирифта, баррасиҳо бо назари адабпажӯҳони ватанию хориҷӣ ҷанбаи илмӣ 
гирифтаанд. Муаллиф ба чунин натиҷа расидааст, ки бозтоби чеҳраи Баҳроми Гӯр дар офариниши Ҳаким 
Фирдавсӣ нисбат ба тасвири Низомии Ганҷавӣ тафовутҳои чашмгире дорад. Фирдавсӣ ба симои Баҳроми 
Гӯр як силсила кирдору рафтори некро афзуда, вайро ҳамчун паҳлавони маҳбуб ва афсонаӣ манзур 
кардааст. Аммо образи Баҳром дар тавсифи Низомии Ганҷавӣ бештар ҷанбаи хаёлӣ ва фантастикӣ дорад. 
Дар достони «Ҳафт пайкар» Баҳроми Гӯр чеҳраест, ки бештари вақти худро ба ишқварзӣ ва майхорагӣ 
мегузаронад. Соатҳои зиёдеро барои гӯш фаро додан ба саргузаштҳои шоҳон, аз забони дӯшизагони ҳафт 
иқлим (ҳафт пайкар) сипарӣ мекунад. 

КАЛИДВОЖАҲО: Фирдавсӣ, Низомӣ, «Ҳафт пайкар», «Шоҳнома», Баҳроми Гӯр, муқоиса, 
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«СЕМЬ КРАСАВИЦ» НИЗАМИ И ПОЭМА О «ЦАРСТВОВАНИИ БАХРАМА ГУРА»  
В «ШАХНАМЕ» ФИРДОУСИ 

 

«Семь красавиц» («Ҳафт пайкар») относится к числу аллегоричных поэм «Хамса» (Пятерицы»), 
содержащей и дидактическую тематику в смысле художественной особенности. Взгляд Низами в создании 
исторического образа Бахрама Гура по сравнению с Фирдоуси носит мистический (ирфанический) 
оттенок.  Поэт, описывая семь куполов или семь красавиц, создавая в этой поэме яркий образ Бахрама, в 
изображении образов героев, затрагивая такие темы как порицание мира и его бренность, переходит на 
изложение своей цели. Вся эта тематика связана с главным героем поэмы – Бахрамом Гур. Сказание о 
Бахраме Гуре, являясь одним из увлекательных древних сказаний, в которой изображены все 
составляющие заботы о подданных в справедливом царствовании царя Бахрама.  

Поэма о «Царствовании Бахрама Гура» в «Шахнаме» Фирдоуси связана с известными преданиями 
о Сасанидских царях. Поэт в дополнение к Бахраму Гур, обращает внимание читателя на мастерство, 
знания, доброту и на любовь к прекрасным другим образам, окружения Бахрама и таким способом 
выставляет на показ заботу царя Бахрама Гура о подданных.  

В предлагаемой статье в сравнительном ключе рассматривается образ Бахрама Гура в «Семи 
красавицах» и сказании «О царствовании Бахрама Гура» «Шахнаме», с учетом научных взглядов 
отечественных и зарубежных литературоведов, выявлены общности и отличия образа Бахрам в 
изображении Фирдоуси и Низами. Автор приходит к заключению о том, что изображение образа Бахрама 
Гура в описании Фирдоуси заметно отличается от изображения Низами.  Фирдоуси, приписывая образу 
Бахрама Гура ряд добрых деяний и поступков, представляет его как любимого и легендарного богатыря.  
При этом образ Бахрама в изображении Низами преимущественно носит вымышленный и фантастический 
характер. В поэме «Семь красавиц» Бахрам представлен как герой, проводящий большую часть своего 
времени в любовных похождениях и потреблении вина. Он проводит множество часов для слушания из 
уст красавиц семи климатов (семи красавиц) приключений царей. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Фирдоуси, Низами, «Семь красавиц», «Шахнаме», Бахрам Гур, сравнение, 
общность, отличие.  
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«SEVEN BEAUTIES» NIZAMI AND THE POEM ABOUT THE «RING OF BAHRAM GUR»  
IN THE «SHAHNAM» FIRDOUSI 

 

«Seven Beauties» («Haft Paykar») is one of the allegorical poems «Khamsa» (The Five), which also 
contains didactic themes in terms of artistic features. Nizami's view in creating the historical image of Bahram 
Gur, compared to Ferdowsi, has a mystical (irfanic) shade. The poet, describing seven domes or seven beauties, 
creating in this poem a vivid image of Bahram, in the depiction of the images of heroes, touching upon such topics 
as the censure of the world and its frailty, goes on to present his goal. This entire theme is associated with the main 
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character of the poem - Bahram Gur. The legend of Bahram Gur, being one of the fascinating ancient legends, 
which depicts all the components of caring for the subjects in the just reign of King Bahram. 

The poem about «The Reign of Bahram Gur» in «Shahnama» by Firdousi is connected with the famous 
legends about the Sassanid kings. The poet, in addition to Bahram Gur, draws the reader's attention to the skill, 
knowledge, kindness and love for the beautiful of other images, the environment of Bahram, and in this way 
exposes the concern of King Bahram Gur for his subjects. 

In the proposed article, the image of Bahram Gur in the «Seven Beauties» and the legend «On the reign of 
Bahram Gur» «Shahnameh» are considered in a comparative vein, taking into account the scientific views of 
domestic and foreign literary critics, the similarities and differences of the image of Bahram in the image of 
Firdousi and Nizami are revealed. The author concludes that the image of Bahram Gur in the description of 
Ferdowsi differs markedly from the image of Nizami. Ferdowsi, attributing a number of good deeds and actions 
to the image of Bahram Gur, presents him as a beloved and legendary hero. At the same time, the image of Bahram 
in the image of Nizami is predominantly fictional and fantastic. In the poem, «Seven Beauties» Bahram is 
presented as a hero who spends most of his time in love affairs and drinking wine. He spends many hours listening 
to the adventures of kings from the beauties of the seven climates (seven beauties). 

KEY WORDS: Ferdowsi, Nizami, «Seven beauties», «Shahnameh», Bahram Gur, comparison, 
commonality, difference.  
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В СОВРЕМЕННЫХ 
УСЛОВИЯХ МНОГОЯЗЫЧНОЙ СРЕДЫ 

 

Тошова Б.Р. 
Таджикский государственный институт языков имени Сотима Улугзода 

 

Развитие речи – проблема сложная и, вместе с тем, весьма актуальная и необходимая при 
обучении как родному, так и неродному языку. Сложность проблемы в общей постановке 
преподавания и изучения русского языка как неродного заключается в том, что она касается 
такого важного и трудного явления, как речь обучаемого. Проблема имеет неразрывное 
отношение не только с изучением основ русского языка и русской речи, то есть это не только так 
называемое лингвистическое восприятие языкового явления, но и имеющее соотносительное и 
прямолинейное отношение с такими предметами, как литература, культура, 
лингвострановедение, история и прочее. 

Относительно проблемы развития речи имеется весьма богатая методическая, 
педагогическая, психологическая и психолингвистическая литература. Речь в них идет не только 
о специфике организации работы в ходе учебного процесса по развитию речевой деятельности 
субъектов обучения, но и об аргументациях необходимости развивать у обучаемых дар слова, 
рекомендациях практического направления, исследованиях, посвященных изучению 
особенностей речевой деятельности. Еще не было ни одного случая в истории педагогической, в 
том числе методической мысли, когда кто-либо из педагогов, методистов, учителей, 
преподавателей вузов оставались бы равнодушными к проблемам развития речи и речевой 
деятельности. 

Современная отечественная методика развития речи учащихся/студентов образовательных 
учреждений Республики Таджикистан ведет собственную исследовательскую линию, имеет 
определенную дидактическую, психологическую и лингвистическую базу в целях упорядочения 
системы основных методических понятий, определения их, прийти к конкретным выводам из 
накопленных в передовой методической науке опыта развития речевой деятельности субъектов 
образовательных учреждений. 

Овладение профессией среднего медицинского персонала, выполнение врачебной 
деятельности (общение с больными, коллегами и другими сотрудниками медицины на русском 
языке, непрерывное дополнительное образование, чтение соответствующей литературы) 
требует от студентов – носителей таджикского языка надлежащего профессионального уровня 
общения и речевой деятельности. 

Умение общаться помимо родного языка на русском языке на современном этапе развития 
многоязычия и поликультурной среды в Республике Таджикистан является одним из 
социокультурных условий формирования профессиональной личности студенческой молодежи, 
в том числе медицинской профессии. Врач обязан владеть русским языком, на котором 
существует огромная медицинская литература, способствующая постоянному обогащению 
словарно-терминологического запаса студентов медицинского колледжа, повышению 
коммуникативных умений и компетенций на уровне высокого профессионального образования. 
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Кстати, это отмечено в международных документах, таких как материалы Совета Европы по 
ключевым компетенциям (1997), Закон Республики Таджикистан «О среднем, высшем и 
послевузовском профессиональном образовании» (2014), Концепции национального 
образования в период до 2030 года и др. 

Отсюда одним из ключевых вопросов подготовки будущего среднего медицинского 
персонала в стенах медицинских колледжей Республики Таджикистан из числа студентов – 
носителей таджикского языка является формирование речевых умений средствами русского 
языка. Такая постановка вопроса говорит о том, что обучение студентов–таджиков русскому 
языку в медицинских колледжах республики должно иметь практическое направление в целях 
обеспечения профессионального общения как в медицинской деятельности, так и будущей 
учебы в медицинских вузах страны и за рубежом, преимущественно в Российской Федерации. 
Для этого весьма необходима глубокая языковая подготовка в целях эффективной деятельности 
в условиях клинической практики, а также на этапе подготовки для продолжения учебы в 
медицинском вузе. Исходя из этих высоких мотивов и целей языковой подготовки 
приоритетными являются пересмотр объема, содержания и методов обучения русскому языку в 
медицинских колледжах страны. 

Формирование речевой компетенции субъектов профессионального образования 
рассмотрены в многочисленных исследования отечественных и русских ученых-педагогов и 
методистов. Здесь можно назвать работы М. Лутфуллоева, И. Каримовой, Ф. Шарифзода, Т.В. 
Гусейновой, С. Негматова, У.Р. Юлдашева, М. Абдуллаевой, В.И. Байденко, Т.М. Балыхиной, 
М.Н. Вятютнева, И.А. Зимней, Д.И. Изаренкова, Л.П. Клобуковой, А.К. Марковой, Е.И. Пассова, 
В.В. Сафоновой, A.B. Хуторского, А.Н. Щукина, зарубежных исследователей H. Hummel, Р. 
Kirschner, P.V. Vilsteren и мн. др.  

Рассматривая речевое общение как объект обучения, известный советский психолингвист 
А.А. Леонтьев ставит вопрос и отвечает на него «Что такое общение? Наиболее 
распространенный тип определений включает в себя понятие «обмена» или «передачи»: 
передача информации от одного человека к другому, передача или сообщение мыслей, чувств, 

обмен мыслями и чувствами и так далее» 1, с. 16. 
В Лингводидактическом энциклопедическом словаре (под ред. А.Н. Щукина) читаем 

следующее определение понятия «речевое общение»: «речевое общение – это общение с 
помощью речи, направленное на достижение цели коммуникации; форма взаимодействия двух 
или более людей посредством языка, включающая обмен информацией познавательного или 

аффективно-оценочного характера» 2, с. 276.  
Согласно концепции А.А. Леонтьева, процесс собственно речи представляет собой 

процесс перехода от «речевого замысла» к его воплощению в значениях того или иного языка и 

далее к реализации во внешней речи – устной или письменной 3. 
Первым условием развития речи студентов медицинского колледжа при изучении 

русского языка является развитие их речевых способностей, потребность общения. Организация 
работы по достижению этой важной цели обучения русскому языку в условиях современного 
двуязычия и многоязычия, в том числе в медицинском колледже, возможна только с помощью 
определенных знаков. Это, прежде всего, слова, словосочетания, различные обороты и образцы 
речи. По сути, студенты все время должны находиться в условиях реальной языковой и речевой 
среды. От последней зависит очень многое, ибо только речевая среда способствует богатству и 
разнообразию речи студентов в ходе выполнения профессиональных задач.  

Для многих преподавателей, работающих в системе медицинского колледжа 
традиционный вопрос методики «Чему учить?» в развитии речевой компетентности студентов 
– носителей таджикского языка при изучении русского языка не всегда представляет собой 
четко продуманную эффективную работу. В большинстве случаев отсутствует четкая целевая 
установка, конкретность содержания того или иного упражнения, а также работа по тексту. 
Например, студенты при выполнении задания по теме «стационарное лечение больных» должны 
написали рассказ с элементами конкретного описания работы с больными пациентами. 
Преподаватель оценил каждую выполненную работу, указал на речевые и языковые ошибки, 
обратил внимание студентов на степень понимания ими допущенных ошибок, а также 
мыслительных способностей. При подведении итогов работы студентов их внимание было 
сосредоточено на самое главное: какой конкретный вклад внес рассказ в систему речевого 
развития и речевой компетентности студентов по избранной им профессии средствами русского 
языка. 

Итак, речь – это, прежде всего, конкретная целеустремленная деятельность, направленная 
на возможности использования языка как орудия и средства общения. Будучи реальной формой 
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коммуникации, активизация речевой деятельности студентов – носителей таджикского языка 
является формой проявления полученных знаний, умений и навыков в передаче и получении 
конкретной информации, удовлетворяющая участников акта общения.  

Безусловно, сам процесс речевого общения немыслима без взаимодействия 

коммуникантов средствами изучаемого языка. Последнее является самым важныи и 

приоритетным нправлением иноязычного обучения в современных условиях билингвизма и 

многоязычия. Оно имеет одновременно рецептивный (аудирование, чтение) и продуктивный 

(говорение, письмо) характер. Это столпы или основополагающие компоненты речевой 

деятельнсти, формирование которых идет долгим, сложным и непростым путем. Ведь речь идет 

об изучении неродного языка, которое сопровождается накоплением словарно-

терминологического запаса, усвоением грамматических элементов, отсутствующих в родном 

языке обучаемых, преодолением языковой и речевой интерференции, встречающей порой часто 

при высказывании и использовании языка в конкретных целях общения. 

В современной методике выделяют в учебном процессе аспекты обучения (язык – речь – 

речевая деятельность) и толкование речевой деятельности. Последнее происходит в «виде 

активного, целеустремленного, опосредованного языковой системой и обусловленного 

ситуацией общения процесса приема и передачи информации» 5, с. 552. 

 Можно утверждать, что развитие навыков речевого общения обучаемых признается в 

качестве ведущей цели обучения русскому языку в системе медицинских колледжей Республики 

Таджикистан, так как она направлена, прежде всего, на овладение данным языком как средством 

общения. Изучение научной литературы позволило нам обратить внимание на весьма 

интересную дискуссию и полемику вокруг дефиниции «речевая деятельность» и 

«коммуникативная компетенция» как цели обучения. Что весьма примечательно, начиная со 

второй половины прошлого столетия направление обучения неродному/иностранному языку 

осторожно перемещалась с речевой деятельности на речевое общение.  

Следует отметить, что в процессе речевого общения обучаемые пользуются средствами 

языка, прежде всего, его словарём и грамматикой - для построения высказываний, которые были бы 

понятны адресату. Однако знание только словаря и грамматики недостаточно для того, чтобы 

общение на неродном или иностранном языке было успешным: надо знать ещё условия 

употребления тех или иных языковых единиц и их сочетаний 4.  

Практика показывает, что медицинский персонал часто имеет дело с пациентами, лучше 

понимающими передаваемую информацию в области оказания медицинской помощи на 

русском языке. Информация подобного рода специфическая с учетом наличия в речи множества 

слов и словосочетаний терминологического и специфического характера. Тут налицо живое 

общение между пациентом и медицинским персоналом среднего звена, которые практически 24 

часа находятся в непосредственной связи с больными. 

Развитие русской речи и навыки говорения студентов – будущих сотрудников среднего 

медицинского звена – многоаспектная и комплексная работа, требующая учета ряда других, не 

менее важных требований, в том числе ясности высказывания. Ясность речи субъекта – носителя 

и передатчика информации должна быть доступной тем, кому она адресована. В условиях 

профессиональной деятельности в медицинских учреждениях адресатом могут быть не только 

больные пациенты, но и коллеги, старший медицинский персонал, посетители, родные и 

близкие находящихся в нем на лечении. Происходит постоянное общение и обмен мнениями 

между различной категорией людей, включая средний медицинский персонал. 

Для будущего младшего медицинского персонала, обучающегося в стенах медицинского 

колледжа важное место занимает профессиональная компетенция средствами русского языка, 

приобретаемая в ходе обучения. Профессиональная компетенция в данном случае означает 

умение владеть языком в качестве эффективного обмена мыслями, передачи и получения 

информации, выполнения прямых обязанностей в условиях точного и объективного 

высказывания. Более того, речь должна быть максимально близкой к уровню носителей русского 

языка и профессионально грамотно и доступна. 

Таким образом, формирование речевой компетентности студентов - будущих медиков 

среднего персонала в плане овладения русским языком в целях общения имеет не только свои 

закономерности, но и специфические механизмы создания и порождения речи. Такая работа 

требует самостоятельной активности студентов в плане работы над собственной внутренней и 

внешней речи, которые взаимосвязаны и дополняют друг друга. 
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ТАШАККУЛИ МАЛАКАҲОИ МУОШИРАТИ НУТҚИИ ДОНИШҶӮЁНИ КОЛЛЕҶИ ТИББӢ ОИД БА 

ЗАБОНИ РУСӢ ДАР ШАРОИТИ МУОСИРИ БИСЁРЗАБОНА 
 

Дар ин мақола масъалаи ташаккули малакаҳои гуфтор ва муоширати донишҷӯёни коллеҷҳои тиббӣ 

ҳини омӯзиши забони русӣ дар шароити муосири муҳити бисёрзабонӣ мавриди баррасӣ ва таҳқиқ қарор 

гирифтааст. Зикр мегардад, ки методикаи инкишофи нутқи хонандагон ва донишҷӯёни муассисаҳои 

таҳсилоти Ҷумҳурии Тоҷикистон роҳу равиши хоси худро дошта, заминаҳои методӣ, дидактикӣ, 

психологӣ ва лингвистиро дар самти ба низом даровардани мафҳумҳои методӣ бо дарназардошти таҷрибаи 

пешқадами таълиму тадрис ба назари эътибор мегирад.  

Ба ақидаи муаллиф, маҳорату малакаи гуфтор ба ҷузъ забони модарӣ ҳамчунин ба забони русӣ дар 

марҳалаи кунунии рушди бисёрзабонӣ ва гуногунфарҳангӣ аз шартҳову заминаҳои устувори ташаккули 

шахсияти касбии толибилмон, аз ҷумла, мутахассиси ояндаи соҳаи тиб маҳсуб меёбад.  
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА ПО 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ МНОГОЯЗЫЧНОЙ СРЕДЫ 
 

В настоящей статье рассматривается проблема формирования навыков речевого общения студентов 

медицинского колледжа по русскому языку в современных условиях многоязычной среды. Отмечается, 

что современная отечественная методика развития речи учащихся/ студентов образовательных 

учреждений Республики Таджикистан ведет собственную исследовательскую линию, имеет 

определенную дидактическую, психологическую и лингвистическую базу в целях упорядочения системы 

основных методических понятий, определения их прийти к конкретным выводам из накопленных в 

передовой методической науке опыта развития речевой деятельности субъектов образовательных 

учреждений. Умение общаться помимо родного языка на русском языке на современном этапе развития 

многоязычия и поликультурной среды в Республике Таджикистан является одним из социокультурных 

условий формирования профессиональной личности студенческой молодежи, в том числе медицинской 

профессии. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: речь, речевое общение, русский язык, колледж, медицинский, 

формирование, обучение, говорение, речевая деятельность, многоязычие, Республика Таджикистан, 

методика, умение, навык, знание. 
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FORMATION OF SPEECH COMMUNICATION SKILLS OF MEDICAL COLLEGE STUDENTS IN 

RUSSIAN LANGUAGE IN MODERN CONDITIONS OF A MULTILINGUAL ENVIRONMENT 
 

This article examines the problem of the formation of the skills of speech communication of students of a 

medical college in the Russian language in the modern conditions of a multilingual environment. It is noted that 

the modern domestic methodology for the development of the speech of pupils / students of educational institutions 

of the Republic of Tajikistan leads its own research line, has a certain didactic, psychological and linguistic base 
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АНТРОПОНИМҲОИ МУРАККАБ ВА ТАРКИБӢ ДАР НАСРИ АҲМАДИ ДОНИШ 
 

Шамсуддинова М.  
Донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода 

 

Калимасозӣ чун яке аз рукнҳои асосии грамматикаи забони тоҷикӣ муддатҳои мадид аст, 
ки дар маркази диққати омӯзиши аҳли иштиёқманд қарор дорад. Вале то ҳанӯз дар бахши 
грамматикаи ономастика дастовардҳои чашмгир ба назар намерасад, зеро то ҳол моҳият, мақсаду 
вазифа, тарзу усул ва дигар хусусиятҳои калимасозӣ ба як чорчӯбаи муайян танзим нашудааст. 
Илова бар ин, дар ин ҷабҳа махлут сохтани мабҳасҳои омӯзиши калимасозӣ ва морфология, 
мафҳуму воҳидҳои онҳо ва ҳатто баъзан усулҳои таҳлили калимасозию морфологӣ ба мушоҳида 
мерасад. Зери истилоҳи «калимасозӣ» дар забоншиносӣ роҳу равиш, тарзу усул ва қавонини 
сохта шудани калимаҳо дар назар дошта шуда, ҳамзамон ин истилоҳ соҳаи томи забоншиносиро 
ифода мекунад [1, с. 58].  

Ҳама гуна ҳиссаҳои нутқ, инчунин ҳар ду асоси феълӣ низ бо як осонӣ бо ҳам як шуда 
исмҳои мураккаб сохтан мегиранд. Профессор Ш. Рустамов дар ин бобат чунин менависад: 
«Бисёр калимаҳои наве, ки дар натиҷаи дигаргуниҳои иҷтимоӣ, хоҷагӣ, инкишофи илму 
маданият ва ғайраҳо пайдо мешаванд, бо роҳи калимасозӣ ба амал меоянд, ки онҳо бо сохти 
грамматика ва қонунҳои дохилии забон пурра мувофиқат мекунанд. Бо роҳи калимасозӣ 
бойшавии таркиби луғавӣ бар хилофи бевосита гирифтани калимаҳо аз дигар забонҳо ҳамеша 
инкишоф меёбад, чунки вай аҳволи забонро пурра инъикос мекунад» [2, с. 11].  

Дар ҳамин замина бояд қайд намуд, ки антропонимҳо, ки ифодакунандаи исми хос 
мебошанд, аз рӯйи сохт сода, мураккаб ва таркибӣ мешаванд. Воқеан, дар инкишофи номҳо 
бештари чизҳо номуайн монанд ҳам, ҳамаи ин ба ҳаводиси таърихӣ сахт марбут аст. Ҳарчанд ба 
таҳқиқи антропонимҳо таваҷҷуҳ намоем, ҳамон қадар маълум кардан мумкин аст, ки номҳои 
ашхос ин ёдгориҳои хоси фарҳангӣ ва таъсирпазирии фарҳангҳои бегона ба шумор меравад. Ба 
ин маънӣ, таркиби номҳои ашхоси насри Аҳмади Дониш аз нигоҳи сохт содда, сохта, муракаб ва 
таркибӣ мебошанд. Дар мақолаи фавқ антропонимҳои таркибӣ ва мураккаб мавриди таҳқиқ 
қарор гирифтааст:  

1. Антропонимҳои мураккаб 
Ш. Рустамов калимасозии исмро махсус ба таҳқиқ гирифта, дар асари худ бо номи 

«Калимасозии исм дар забони адабии ҳозираи тоҷик» таъкид менамояд, ки «Исм яке аз ҳиссаҳои 
калонтарини нутқ буда, дар он тарзҳои зерини калимасозӣ мушоҳида мешавад: морфологӣ, 
морфологӣ-синтаксисӣ, луғавӣ-синтаксисӣ, луғавӣ-семантикӣ» [2, с. 12].  

Аз ин гурӯҳбандӣ маълум мегардад, ки калимасозӣ дар забони адабии ҳозираи тоҷик дар 
асоси қолабҳои гуногун ба амал меояд ва дар бобати мукаммал сохтани таркиби луғавии забон 
аз омилҳои асосӣ ҳисоб меёбад.  

Калимаҳои мураккаби забони тоҷикӣ вобаста ба хелҳои алоқа ва муносибати ҷузъҳои 
таркибашон одатан ба ду гурӯҳи калон ҷудо мешаванд:  

1. Калимаҳои мураккаби пайваст. Ин навъи калимаҳо аз асосҳои баробарҳуқуқ таркиб 
меёбанд: ғалладона, каллапоча, ширбиринҷ, саломалек, даводав. 

2. Калимаҳои мураккаби тобеъ. Дар ин гурӯҳи калимаҳо як ҷузъ ба ҷузъи дигар тобеъ буда, 
онро аз ягон ҷиҳат эзоҳ медиҳад. Ҷузъҳои ин навъи калимаҳои мураккаб бештар аз исму исм, 
исму сифат, исму шумора, исму асосҳои феъл ва сифату исм иборат мебошанд: модарарӯс, 
аждаҳопайкар, ҷавонмард, сайругашт, нигоҳубин. 

Дар забони тоҷикӣ калимаҳои мураккаб чандин омили зуҳурот доранд. Аммо «Заминаи 
асосии калимаҳои мураккаб воҳидҳои синтаксисӣ, пеш аз ҳама, ибораҳо мебошанд» [3, с. 119].  

Бояд гуфт, ки аз ибораҳо ва дигар таркибҳои синтаксисӣ сар задани калимаҳои мураккаб 
дар забон қонуну қоидаҳои махсуси худро дорад. Бинобар ин, риоя накардани ин қоидаҳо ба 
вайрон гардидани низоми калимасозӣ оварда мерасонад. Назарияи аз калимаҳои сода ва таркибу 
ибораҳо ба вуҷуд омадани калимаҳои мураккаб дар забоншиносии тоҷик нав набуда, балки 
таърихи пешин дорад. Ин ҳодисаи забонӣ водор сохт, ки олимони соҳаи забоншиносӣ дар хусуси 
роҳҳои пайдоиши калимаҳои мураккаб ва тарзу тариқи ташаккулу таҳаввули онҳо ба андеша 
раванд. То замони Шӯравӣ ба таҳқиқи ин мавзӯъ асосан луғатнигорон машғул шуданд. Масалан, 
дар «Ғиёс-ул-луғот», ки соли 1827 тартиб дода шудааст, мураттиби он Ғиёсиддини Ромпурӣ дар 
хусуси ҳодисаи «факки изофат», ки яке аз омилҳои асосии ба зуҳур омадани калимаҳои мураккаб 
мебошад, муфассал маълумот додааст [4, с. 58] . 

 Калимаҳои мураккаб дар забон барои мухтасар ва рехта баён намудани фикр имконият 
фароҳам меоранд. Онҳо ҳатто ибораҳо ва ҷумлаҳоро низ метавонанд иваз созанд. Аз ин рӯ, вақте 
ки оид ба калимаҳои мураккаб сухан ба миён меояд, бояд муносибати онҳоро бо ибораҳо ба 
ҳисоб гирем: 
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 1. Ҷузъҳои калимаҳои мураккаб зимни васлшавӣ бо ҳамдигар ба асос табдил ёфта, ҳамчун 
морфема мавқеъ пайдо мекунанд. Ҳиссаҳои калимаҳои мураккаб аломати грамматикии ҳиссаҳои 
нутқеро, ки аслан ба онҳо тааллуқ доранд, қабул намекунанд.  

 2. Калимаҳои мураккаб як зада доранд, вале дар таркиби ибора чанд калимае, ки бошад, 
ҳар кадоми он задаи худро дорад.  

 3. Ибораҳо муносибатҳои гуногуни грамматикиро ифода мекунанд, ки ин гуна 
хусусиятро дар калимаҳои мураккаб дучор омадан мумкин нест.  

 4. Сабаби ба калимаи мураккаб табдил ёфтан дар он аст, ки вай мафҳуми предметӣ пайдо 
карда, хусусияти номинативӣ зоҳир менамояд.   

 Дар мавриди антропонимҳои мураккаб ва роҳҳои сохта шудани он ҳангоми омӯзиши 
антропонимҳои «Самаки айёр» Шоев Р. тазаккур медиҳад, ки «Ҷузъҳои антропонимҳои 
мураккаби асар калимаҳои комил буда наметавонанд. Онҳо дар асари васлшавӣ ба асос мубаддал 
гардида ва чун морфема шинохта мешаванд. Яъне ҷузъҳои антропонимҳои мураккаб аз 
пазириши аломатҳои грамматикии ҳиссаҳои нутқе, ки аслан ба онҳо тааллуқ доранд, дар канор 
мемонанд. Чунин антропонимҳо маъмулан як задаи асосӣ доранд, вале дар ибора теъдоди задаҳо 
ба шумораи калимаҳо вобастагӣ дорад. Ибора ҳамон вақте ба калимаи мураккаб табдил мешавад, 
ки агар он манбаи ашёӣ пайдо карда, вазифаи ифодакунандаи номҳоро ба уҳда дошта бошад» [1, 
с. 166].  

Ҳамзамон, муаллиф бар он андеша аст, ки «Антропонимҳои мураккаби асарро вобаста ба 
таркиби ҷузъҳояшон ба ду қисм ҷудо кардан мумкин аст: 

а) Антропонимҳои мураккаби пайваст. 
б) Антропонимҳои мураккаби тобеъ» [1, с. 166].  
Дар ҳамин замина бояд зикр намуд, ки дар насри Аҳмади Дониш антропонимияи 

мураккаби зерин ба чашм мерасанд, ки хоси забони форсӣ-тоҷикӣ мебошанд: Исфандиёр < aв. 
Spаntaiāta, Spandyāt > Spandyād > ф.м. Esfandiyār, ф.н. Esfandiyor» офаридаи муқаддас». 

Нӯшервон- // Нушервон // Анушер // Шервон < ф.м. Anu šakrvān // Anuširvān // Noširvān 
// Nušinrvān, ф.н. Anuširvān // Nušervon // Anušer // Šervon «равони ҷовидон», «рӯҳи ҷовидон».  

Рустам < ав. Raostaхma, ф.м. ва ф.н. Rustam (аз raoi «болидан», «рустан» ва taхma «қавӣ», 
«паҳлавон»), айн. «қавиҷуссаи баланд». 

Фаридун // Фрайдун < ав. Fraětaona, ф.м. ва ф.н. Faridun // Fraydun (аз vr(i) «се» ва 
aětaona «айдун», «чунин») «се айдун» Ҷамшед - Ҷамшед < ав. Yima хšaēta, ф.қ.Yama хša, ф.м. 
ва ф.н. Jamšēd (аз Yima «ҳамзод», «ҷамъ» ва хšaēta «нур») айн. «ҳамзоди нур», «ҷамъи нур». 
Бузарҷмеҳр //Абузарҷмеҳр // Бузургмеҳр – аз ҷузъҳои мустақили «бузург» ва меҳр» сохта 
шудааст. Зардӯшт || Зартушт \\ Зардуҳушт \\ - аз решаҳои зард ва ушт (уштур), яъне дорандаи 
уштури зард сохта шудааст. 

Кайқубод - аз ҷузъи «Кай» (ба маънои фарзанд) ва Қубод - исми хос иборат мебошад. 
Кайхусрав аз ҷузъи «Кай» (ба маънои фарзанд) ва Хусрав - исми хос иборат мебошад. Дар умум 
аз авлоди Каёнро мефаҳмонад. 

Номҳои мураккаб дар асоси моделҳои зерин сохта шудаанд: Абд+(ал//ул)+ ном: ном 
+(уд//ид)+дин; ном +(ул//ил)+оллоҳ; ном +(ал)+ ном; 3. ном+(ул) + ном. артикл (ал, ул) дар 
мобайн барои пайваст кардани ҷузъҳо истифода карда мешаванд. 

 Аҳмади Дониш шакли мазкурро на ҳама вақт истифода намудааст: Абду(л)карим 
[Abdulkarim], Абду(л)азиз (Abdulaziz], Абдуносир [Abdunsir], Абдусамеъ [Abdusame], 
Абдусаттор [Abdussattr], Абдураҳмон [Abdurahmn].  

1. Бо артикли –ал-; -ул-; Абдулфаттоҳтӯра, Абдулазиз, Иноятуллоҳ, Абдураҳмон, 
Абдулмаҷид, Абдуллоҳ, Абулмаонӣ, Низомулмулк. 

2. Бо артикли –уд-; Насруддиншоҳ, Сайфуддин, Исомуддин. 
3. Дар асарҳои Аҳмади Дониш номҳои аз ҳиссаҳои куниясоз танҳо аб (падар ба қайд 

гирифта шуда, дар таркиби қолаби Аб + (ул//ӯл) + ном омада, номи мураккаб месозад ва инҳо 
ашхоси бузурги тамаддуни тоҷик пас аз ислом мебошанд: Абӯҳанифа - Абӯ+ҳаниф+а. Абулбашар 
-: Аб+ул+башар Абулмаонӣ – Аб+ул+маон+ӣ. 

Дар «Наводир-ул-вақоеъ» номҳои ашхоси таърихӣ низ ба чашм мерасанд, ки ҳар ду ҷузъи 
он исм мебошад: Уктуриёмалика – Уктуриё (Виктория)+малика. 

Ҳорунаррашид Ҳорун+рашид, Холмуҳаммад - аз ду исм сохта шудааст: Хол+Муҳаммад. 
Мирзоқаландар - аз ду ҷузъ, ки ҳар дуи он исм мебошад: «Мирзо» ва «Қаландар» таркиб ёфтааст. 

Ҷузъҳои устувори номсози -бек, мир- , -шоҳ, -қул ва -хон дар номи персонажҳои осори 
Аҳмади Дониш ба назар мерасанд, ки онҳо ашхоси воқеӣ буда, ин аз он далолат мекунад, ки дар 
замони Аллома Аҳмади Дониш чунин номгузорӣ маъмул будааст: 
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Шукурбек - шакли дурусташ Шукрбек –аз вожаи арабии шукр ва туркии бек сохта шудааст. 
Ҷузъи бек ба маънои соҳиб меояд. Насруддиншоҳ- Антропоними Насруддиншоҳ вожаи арабӣ 
буда, ба он ҷузъи форсии шоҳ низ ворид гардидааст: Наср+уд+дин+шоҳ. Ҷузъи шоҳ асосан дар 
таркиби анропонимҳои сохти тоҷикӣ меоянд. Ҷаъфархон - антропоними Ҷаъфар арабӣ буда, ба 
он ҷузъи туркии хон ҳамроҳ шудааст. Аз сеҷузъ: Абдулаҳадхон – Абду+Аҳад+хон. Ду ҷузъи 
аввал аз забони арабӣ буда, ҷузъи охир мансуб ба забони туркӣ мубошад. 

Остонқул – Остон вожаи тоҷикӣ буда қул ҷузъи туркӣ мебошад ва маънои ғуломро 
дорад. Туроббек - Ҷузъи Тӯрра ба хотири эҳтиром истифода мегардад. Чунин сохт дорад: 
Турро+бек. Козимбек (Козиммутарҷим)- мутарҷим ва аз зумраи масъулон оид ба робита бо 
кишварҳои Осиё дар Русияи подшоҳӣ. Козимбек дар матн дар шакли Козим ва Козиммутарҷим 
низ омадааст. Чунин сохт дорад: Козим+бек. 

Антропонимҳои мураккаби дорои се ҷузъ низ дар осори Аҳмади Дониш ба назар мерасанд: 

Шералихон – Шер+алӣ +хон. Баротқулибеки Додхоҳ - Ҳамасри Аҳмади Дониш ва яке аз 
сафирон. Чунин сохт дорад: Барот+қул+и+бек. Мирдодхоҳ - чунин сохт дорад: Мир+дод+хоҳ. 
Ду ҷузъи охири он аз асосҳои феълӣ сохта шуда, вазифа ва касби хоси аморати Бухороро 
мефаҳмонад. 

2. Антропонимҳои таркибӣ 
Дар осори мансури Аҳмади Дониш антропонимҳои таркибии хоси сохти забони тоҷикӣ ва 

забони арабӣ ба назар мерасанд: 

1. Номҳое, ки таъкиди насаби арабӣ доранд ва тавассути ибн ابن (писар, фарзанди мардина) 
сохта мешаванд: Ибни Аббос, ибни Масъуд, ибни Умар, Ибни Ямин, Ибн-ил-Ҳусайн,Марвон 
ибн-ал-Ҳакам, Мусъаб ибни Зубайр, Муҳаммад ибни Каъб, Муҳаммад ибни Қаъаби Қуртубӣ,  
ибни Урваро, Муборак бинни Фазола, Амр ибни Лайс, Аҳмад ибн-ан-Носир ас-Сиддиқӣ ал-
хифо ал-Бухорӣ.  

2. Аз исми абд  عبد (банда, ғулом) мансубияти инсонро ба бандагии Худованд мефаҳмонад: 
Абдулқодирбеки Додхоҳ, Абдулло бинни Ҷаъфари Тайёр, Абдуллоҳ ибни Масъуд, 
Абдулмаҷиди Қайсар, Абдураҳмон ибни Авф. 

 3. Номҳои дигар бо тартиби номсозии тоҷикӣ ва бо иловаи бандаки изофии «-и» 
омадааст: Мулло Хол, Мулло Хол-муҳаммад, Муҳаммад Исҳоқи Чилла, Нӯшервони Одил, 
Сайид Абдулфаттоҳтӯра, Сайфиддини Бохарзиро, Сиддиқи Акбар, Умари Абдулазиз, Фузайли 
Аёз, Халифа Ниёзқулӣ, Хотам Хоҷа Муҳаммади Искор, Хоҷа Муҳаммади Паррон, Ҳушоми 
Абдулмалик, Яҳёи Аксам, Яъқуби Лайс, Яъқуби Саффор, Аббоси Надим, Абӯмӯсои Ашъарӣ. 

4. Антропонимҳое, ки муносибат ба гурӯҳҳои иҷтимоӣ ва табақаҳои ҷамъиятӣ доранд. Ин 

гурӯҳи антропонимҳо аслан шомили лақабҳои ифтихорӣ мебошанд: Амир امیر (шоҳ; 

соҳибихтиёр, амрдиҳанда, фармондиҳанда, фармонраво, ҳукмраво, ҳоким) 5: Амир 
Абдураҳмонхон, Амир Насрулло, Амри Лайс, Амир Абдулаҳад. Шайх  شیخ вожаи арабӣ буда, 
маъноҳои марди пир; шайху шоб пиру ҷавон; маҷ. ҳама, ҳама кас, муршид, пешвои рӯҳонӣ, эшон; 
лақаби табақаи обид, зоҳидро мефаҳмонад: Шайх Абдулазизи Деҳлавӣ, Шайх Наҷмиддини 

Кубро, Шайх Ҳусайни Мансур. Имом  امام пешво, пешрав, роҳбар, касе, ки дар вақти намоз 
намозхонҳо ба вай пайравӣ мекунанд; пешвои дин, имоми ҷамоат муллое, ки дар пешгоҳи 

намозгоҳ меистад ва дар вақти намоз дигарон ба вай иқтидо мекунанд 6: Имом Ғаззолӣ, Имом 
Маҳдӣ, Имом Муҳаммад, Қозӣ Яҳё валади Бақохоҷа, Мавлавӣ Иноятуллоҳ, Мавлавии Ҷомӣ, 
Мавлоно Яъқуб, Маъмун халифа, Муқтадир-махдум, Ҳазрати Абдулло, Ҳазрати Масеҳ. 

5. Антропонимҳои ифодакунандаи номҳои паёмбарон, саҳҳобагон ва наздикони онҳо пас 

аз марг бо вожаи алайҳисалом (бахшоиши гуноҳ, афв, омурзиш аз тарафи Худо алайҳи  علیه (бар 

вай, бар уҳдаи ӯ), алайҳиссалом  علیهالسالم (осудагӣ бод бар вай, дуруди Худо бар ӯ бод) омадаанд: 
Исо алайҳиссалом, Мӯсо алайҳиссалом, Набӣ алайҳиссалом, Сулаймон алайҳиссалом, Ҷабраил 
алайҳиссалом, Юсуф алайҳиссалом, Яҳё алайҳиссалом, Довуд алайҳиссалом, Яҳё 
алайҳиссалом, Сиддиқи Акбар.  

Ҳамин тариқ, антропонимҳои осори Аҳмад Дониш бо усули калимасозии морфологӣ-
синтаксисӣ сохта шудааст. Яъне, бидуни ҳар навъ морфемаҳои калимасоз сифат, феъл ва зарфҳо 
ба исм гузашта, номи хоси шахсро ифода кардаанд. Антропонимҳои осори Аҳмади Дониш аз 
лиҳози таркиб тавассути бандаки изофӣ сохта мешаванд. Ҷузъҳои таркиби ин навъ 
антропонимҳо аз рӯи муносибат ба ҳиссаҳои нутқ якранг нест. Онҳо метавонанд аз исму исм, 
исму сифат, сифату сифат иборат шаванд. Таркиби анропонимҳои осори Дониш дар омехтагӣ 
бо ному насаб, куният ва мавзеи ҷуғрофӣ ҷузъҳои зиёдеро дар бар мегиранд. Дигар 
антропонимҳои асар баъзан дар шакли таркибӣ ва дар баъзе ҳолатҳо қисман (қисми аввали 
таркиб) мустаъмал гаштаанд, ки хоси номгузории мардуми Шарқ мебошад.  

https://www.vajehyab.com/?q=%D8%B9%D8%A8%D8%AF
https://www.vajehyab.com/?q=%D8%B4%DB%8C%D8%AE
https://www.vajehyab.com/?q=%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85
https://www.vajehyab.com/?q=%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87
https://www.vajehyab.com/?q=%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
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АНТРОПОНИМҲОИ МУРАККАБ ВА ТАРКИБӢ ДАР НАСРИ АҲМАДИ ДОНИШ 
   

Ном дорои мафҳуми хосса буда, дар забони форсӣ-тоҷикӣ бо дарназардошти таъсири воқеаҳои 
замонҳои мухталиф, аз зумраи нуфузи дини ислом ба тағйирот дучор гардидааст. Аз ҳамин хотир, дар 

забони тоҷикӣ таъсирпазирии номҳои арабӣ хеле зиёданд. Омӯзиш ва таҳқиқи ҳамаҷонибаи маводи 
топонимӣ дар осори Аҳмади Дониш ҷой дошта, дар забоншиносии тоҷикӣ бори нахуст дар доираи мазкур 
мавриди таҳқиқ қарор гирифта, барои таърихнигорӣ, ҷуғрофия, мардумшиносӣ, бостоншиносӣ, 

фолклоршиносӣ ва шевашиносӣ аз манфиат холӣ нест. 
Ҳар қадаре ба таҳқиқи антропонимҳо таваҷҷуҳ намоем, ҳамон қадар маълум кардан мумкин аст, ки 

номҳои ашхос ин ёдгориҳои хоси фарҳангӣ ва таъсирпазирии фарҳангҳои бегона ба шумор меравад. Ба ин 
маънӣ, таркиби номҳои ашхоси насри Аҳмади Дониш аз нигоҳи сохт сода, сохта, муракаб ва таркибӣ 

мебошанд. Дар ин мақола антропонимҳои таркибӣ ва мураккаб мавриди таҳқиқ қарор гирифтааст:  
КАЛИДВОЖАҲО: ономастика, сарчашма, луғат, навъи наср, баҳсҳои фалсафӣ, антропонимҳо, 

истеъмол, номҳои арабӣ, таркиби луғавӣ, забон, ном, таърих, шоирон, муттафикрон, ҳидоят, маърифат, 

шаҳр, фазо, вақт. 
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е-mail: mahtovbishamsiddinzoda@gmail.com. 
 

СЛОЖНЫЕ И СОСТАВНЫЕ АНТРОПОНИМЫ В ПРОЗЕ АХМАДА ДОНИША 
 

Имя имеет особое значение и было изменено в персидско-таджикском языке под влиянием событий 

различных времен, в том числе во времена влияния исламской веры. Поэтому в таджикском языке очень 
велико влияние арабских имен. Комплексное изучение и исследование топонимических материалов в 
трудах Ахмада Дониша является первым исследованием в области таджикской лингвистики в этом 

контексте и полезно для историографии, географии, этнографии, древней археологии, фольклора и 
диалектологии. 

Сколько не уделил бы внимание на изучение антропонимов, очевидно, что имена людей являются 

уникальными памятниками культуры и влиянием чужих культур. В этом смысле состав имен людей в 
прозе Ахмади Дониша с точки зрения структуры бывают простыми, сложными и составными. В 
вышеприведённой статье исследуются составные и сложные антропонимы: 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ономастика, источник, словарь, тип прозы, философские дискуссии, 

антропонимы, употребление, арабские имена, лексический состав, язык, имя, история, поэты, мыслители, 
наставление, знание, город, пространство, время. 
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COMPLEX AND COMPOUND ANTHROPONOMY IN AHMADI DANISH’S PROSE 
 

The name has a special meaning and was changed in the Persian-Tajik language under the influence of 
events of various times, including during the time of the influence of the Islamic faith. 

Therefore, the influence of Arabic names is very great in the Tajik language. The comprehensive study and 

study of toponymical materials in the works of Ahmad Danish is the first research in the field of Tajik linguistics 
in this context and is useful for historiography, geography, ethnography, ancient archeology, folklore and 
dialectology. 

No matter how much attention is paid to the study of anthroponomy, it is obvious that the names of people 
are unique cultural monuments and the influence of foreign cultures. In this sense, the composition of the names 
of people in the prose of Ahmad Danish from the point of view of structure are simple, complex and composite. 
The above article explores compound and complex anthroponomy: 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБУДИТЕЛЬНОГО ВЫСКАЗЫВАНИЯ В КАТЕГОРИАЛЬНОЙ И 
НЕКАТЕГОРИАЛЬНОЙ ИМПЕРАТИВНОСТИ 

 

Толибова Г.Дж. 
Бохтарский государственный университет имени Носира Хусрава  

 

Интеграционные процессы в образовательной системе высшего образования Республики 
Таджикистан, расширение международных связей, социально-экономическая и деловая 
необходимость общения между странами и континентами требуют нового подхода к структуре и 
содержанию обучения и уровню подготовки специалистов. В связи с этим, были разработаны и 
приняты ряд таких важных документов, как Закон Республики Таджикистан «Об образовании», 
«Национальная концепция образования Республики Таджикистан», «Государственный 
образовательный стандарт высшего профессионального образования, Закон Республики 
Таджикистан «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», Постановление 
Правительства Республики Таджикистан «Об утверждении государственной программы 
совершенствования и изучения русского и английского языков в Республике Таджикистан на 2015-
2020 гг.», которые ставят перед учеными и специалистами вузов, работниками общеобразовательных 
учреждений ряд ответственных задач по коренному совершенствованию обучения иностранному 
языку в средней и высшей школе. 

Исходя из этого, Министерство образования и науки Республики Таджикистан уделяет 
большое внимание данной задаче.  В трудах, посвященных проблемам императивности в 
отечественных исследованиях преобладает, как правило, комплексный ономасиологический-
семасиологический подход, когда вначале рассматриваются побудительно употребленные 
конструкции с императивными формами, а затем их функциональные эквиваленты. 

Речь идет прежде всего о концепции А.В. Бондарко, вводящего понятие императивной 
ситуации, основными элементами которой являются: 1) субъект волеизъявления (С1); 2) субъект-
исполнитель (С2); 3) предикат, раскрывающий содержание волеизъявления, исходящего от С1 и 
обращенного к С2: каузируется действие (в широком смысле), направленное на преобразование 
пока (в момент волеизъявления t1) ирреальной ситуации в ситуацию, которая по замыслу 
говорящего должна стать в результате каузируемого действия (в момент или период t2) реальной. 
Такое преобразование предполагает: а) презентно-футуральную перспективу от момента 
волеизъявления (t1) к более позднему моменту или периоду (t2): t1 ^ t2, б) направленность на 
превращение ирреального (ИР) в реальное (Р). В качестве особого элемента императивной 
ситуации выделяется признак бенефактивности каузируемого действия. К предпосылкам 
императивной ситуации относится возможность или необходимость изменения наличной 
ситуации, существование потенциального исполнителя, а также возможность и правомочность 
для говорящего выступить в качестве С1, сообщив конкретному адресату статус С2. 

В соответствии со способом представления смыслового содержания повелительности 
выделяются два типа императивности: категориальная (прямая) императивность, когда 
императивная семантика выступает как категориальное значение особых морфологических и 
синтаксических форм (Передайте, пожалуйста, соль!; Молчать!), и некатегориальная 
(косвенная) императивность, когда императивный смысл передается посредством формы с 
иным (неимперативным) основным значением в особых условиях функционирования данной 
формы или конструкции. Некатегориальная императивность может быть, в свою очередь, экспли-
цитной, когда императивный смысл непосредственно выражается (эксплицируется) через 
вопрос (Не могли бы вы передать соль?), через оптативность (Вам бы помалкивать!), через 
футуральную индикативность (Пойдешь на почту и отправишь письмо!) и имплицитной, когда 
императивный смысл лишь имплицируется пропозитивным содержанием высказывания (Мы 
хотим есть! = Принеси поесть!), формально же не выражен [1, с. 4-5]. 

Следует, однако, отметить, что для того, чтобы разграничить категориальную и 

некатегориальную императивность, предварительно надо решить отнюдь не самоочевидный 

вопрос, какие именно формы могут и должны считаться императивными. С синтетическим 

императивом ситуация более или менее ясно - можно исходить из формы как данной величины 

и из сложившейся традиции. Однако, что понимать под синтаксическим императивом? Ведь если 

мы вслед за авторами [2] будем рассматривать в качестве единиц синтаксического уровня 

существующие в языке устойчивые комплексы выразительных средств, то границы 

синтаксического императива раздвинутся достаточно широко, чтобы поглотить большую часть 

«некатегориальной» императивности, которая, впрочем, в силу данного обстоятельства 

перестанет быть некатегориальной. Нельзя не согласиться с мнением, что «трудности, с которы-

ми сталкивается классификация этого рода (а также ее неизбежная ограниченность) связаны, с 
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одной стороны, с отсутствием четких границ между языковыми конвенциями и конвенциями 

употребления и, с другой стороны, с невозможностью исчислить все типы высказываний, 

которые могут приобретать иллокутивную силу побуждения в тех или иных условиях общения» 

[3, с. 7-9]. 

Для лингвистических исследований последних десятилетий характерна отчетливая 

«прагматизация», императивность и побудительность исследуются прежде всего в русле теории 

речевых актов, ядро которой было заложено в лекциях Дж.Л. Остина в Гарвардском 

университете в 1955, опубликованных в [4, с. 165-166]. 

Центральным понятием теории речевых актов является понятие речевого акта, 

интерпретируемого как способ осуществления целенаправленных действий с помощью средств 

языка в процессе речепроизводства и заключающегося в произнесении говорящим 

высказывания, адресованного слушающему в определенной обстановке с конкретной целью. 

Речевой акт рассматривается как трехуровневое единство, представляющее собой три вида 

действий: локуцию, иллокуцию и перлокуцию. Дж.Л. Остин предложил классификацию речевых 

актов, которая, однако, как и классификации некоторых его последователей [5, с. 16-17], отчасти 

[6, с. 45-69], опиралась на английский материал. 

Поэтому для нас более интересна была классификация Дж.Р. Серля, которая, хотя также 

опирается на материал английского языка, имеет более универсальный характер. Дж.Р. Серль 

предложил 12 параметров классификации речевых актов: 

1) Различия в цели данного (типа) акта. Так, иллокутивная цель приказа может быть 

охарактеризована как попытка добиться того, чтобы слушающий нечто сделал. Цель описания 

заключается в том, чтобы представить (правильно или неправильно, точно или неточно) 

некоторое положение вещей. Цель обещания - в том, чтобы взять на себя обязательство совер-

шить нечто. 

2) Различия в направлении приспособления между словами и миром. Некоторые иллокуции 

в качестве части своей иллокутивной цели имеют стремление сделать так, чтобы слова 

соответствовали миру, другие - так, чтобы мир соответствовал словам. Утверждения попадают в 

первую категорию, обещания и просьбы - во вторую. 

3) Различия в выраженных психологических состояниях. Человек, констатирующий, 

утверждающий, объясняющий или заявляющий, что р, выражает убеждение, что р; человек, 

который обещает, клянется, угрожает или ручается, что сделает, а, выражает намерение 

сделать, а; человек, который приказывает, командует, просит, чтобы слушающий Н сделал А, 

выражает желание (пожелание, потребность), чтобы Н сделал А; человек, приносящий 

извинение за совершение А, выражает сожаление по поводу совершения А, и т. д. В общем 

случае, производя любой иллокутивный акт с некоторым пропозициональным содержанием, 

говорящий выражает некоторое свое отношение, состояние и т. п., касающееся этого 

пропозиционального содержания. Это имеет место даже если говорящий неискренен, даже если 

он не имеет в действительности того убеждения, желания, намерения, не испытывает того 

сожаления или удовольствия, которое он выражает. 

4) Различия в энергичности, или в силе, с которой подается иллокутивная цель. Так, 

высказывания «Я предлагаю пойти в кино» и «Я настаиваю на том, чтобы мы пошли в кино» 

обладают одинаковой иллокутивной целью, но подаваемой с различной степенью энергичности. 

5) Различия в статусе или положении говорящего и слушающего в той мере, в какой это 

связано с иллокутивной силой высказывания. Если генерал побуждает рядового убраться в 

комнате, - это, конечно, команда или приказ. Если же рядовой попытается побудить генерала 

сделать, то же самое, то это может быть советом, предложением или просьбой, но никак не 

приказом. 

6) Различия в том способе, которым высказывание соотнесено с интересами говорящего 

и слушающего. Речь идет о различиях, например, между похвалой и жалобой, поздравлением и 

соболезнованием. 

7) Различия в соотношении с остальной частью дискурса. Высказывания типа «Я 

отвечаю», «Я заключаю», «Я возражаю» служат для того, чтобы соотнести одни высказывания с 

другими, иные же носят более самостоятельный характер. 

8) Различия в пропозициональном содержании, определяемые на основании показателей 

иллокутивной силы. Так, различие между сообщением и предсказанием связано с тем 

обстоятельством, что предсказание должно делаться о будущем, а сообщение о прошедшем или 

настоящем. 
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9) Различия между теми актами, которые всегда должны быть речевыми актами, и теми, 

которые могут осуществляться как речевыми, так и неречевыми средствами. Так, можно 

расклассифицировать объекты, сказав «Я отношу это к классу А, а это - к классу В», однако 

можно просто сложить все предметы типа А в коробку для А, а все предметы типа В в коробку 

для В. 

10) Различия между теми актами, которые требуют для своего осуществления 

внеязыковых установлений, и теми, которые их не требуют. Есть большое количество 

иллокутивных актов, требующих существования некоторого внеязыкового установления, а 

также некоторого специального положения говорящего и слушающего в рамках этого уста-

новления. Так, для того, чтобы сочетать браком, приговорить к тюремному заключению, 

отлучить от церкви, удалить игрока с поля или объявить войну соседнему государству, 

недостаточно, чтобы произвольный говорящий сказал произвольному слушающему «Объявляю 

вас мужем и женой», «Отлучаю тебя» и т. п. Нужно еще, чтобы говорящий занимал определенное 

положение в рамках некоторого установления внеязыкового порядка. 

11) Различия между теми актами, в которых соответствующий иллокутивный глагол 

употреблен перформативно, и теми, в которых перформативное употребление глагола 

отсутствует. Не все иллокутивные глаголы являются перформативными. Так, можно 

осуществить речевой акт приказа, произнеся: «Приказываю...», но нельзя совершить акт по-

хвальбы, произнеся: «Настоящим я хвалюсь...». 

12) Различия в стиле осуществления иллокутивных актов. Так, различия между 

оглашением и сообщением по секрету не обязательно связано с каким-либо различием в 

иллокутивной цели или пропозициональным содержанием, а только в стиле осуществления 

иллокутивного акта. На основе данных двенадцати критериев Дж.Р. Серль выделил пять 

следующих классов речевых актов: 

– репрезентативы, информирующие слушающего о положении дел в действительности; 

– директивы, представляющие попытки со стороны говорящего добиться того, чтобы 

слушающий нечто совершил; 

– комиссивы, которыми говорящий возлагает на себя обязательство совершить 

определенное действие; 

– экспрессивы, выражающие психологическое состояние говорящего; 

– декларации, вносящие изменения в статус указываемых объектов самим фактом 

произнесения [7, с. 9-29]. 

Для нашего исследования было важным также существующее в литературе различение 

прямых и косвенных речевых актов, простых и гибридных, институализованных и 

неинституализованных, инициативных и реактивных: 

Иллокутивная сила прямых речевых актов соответствует языковой семантике 

использованного формального средства, иллокутивная сила косвенных речевых актов выводится 

из буквального значения формального средства с учетом речевой ситуации, ср., например, [8, с. 

238-250]. Простым речевым актом является, например, приказ (директивный речевой акт), 

гибридным - приглашение, совмещающее признаки директивного и комиссивного речевых актов, 

ср. [9; 10, с. 65-81]. Неинституализованные речевые акты имеют более или менее универсальный 

узус (например, речевые акты констатации или вопроса), тогда как институализованные 

речевые акты специфичны для определенных видов общения (например, проповедь) [11, с. 114]. 

Инициативные речевые акты выступают в качестве стимула к тем или иным речевым или 

неречевым действиям адресата, а реактивные сами являются реакцией на то или иное действие 

[12, с. 69-83]. 
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МУАЙЯНСОЗИИ ГУФТОРИ ВОДОРКУНАНДА ДАР ИМПЕРАТИВИЯТИ КАТЕГОРИАЛӢ 

ВА ҒАЙРИКАТЕГОРИАЛӢ 
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ОМӮЗОНИДАНИ ЛЕКСИКАИ НАВ ДАР МАШҒУЛИЯТИ ЗАБОНИ АНГЛИСӢ БАРОИ 
ДОНИШҶӮЁНИ ФАКУЛТЕТИ СОХТМОН ВА НАҚЛИЁТ 

 

Аминҷонова Р.Ҳ. 
Донишкадаи политехникии Донишгоҳи техникии Тоҷикистон  

ба номи академик М.С. Осимӣ дар шаҳри Хуҷанд 
 

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба масъалаи аз худ намудани забонҳои хориҷӣ таваҷҷуҳи махсус 
зоҳир намуда, дар ҳамаи баромаду вохӯриҳояшон таъкид менамоянд, ки ҷавонон бояд дар 
баробари забони модарии худ дигар забонҳои хориҷиро низ аз худ кунанд. 

Бо мақсади иҷрои дастуру супоришҳои Пешвои миллат ҷиҳати баланд бардоштани сатҳи 
забономӯзии ҷавонон, дуруст ба роҳ мондани муошират бо забони англисӣ мо омӯзгорони 
Донишкадаи политехникии Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С. Осимӣ дар 
шаҳри Хуҷанд барои донишҷӯёни курси аввали ҳамаи ихтисосҳо забони англисиро бо методҳои 
нави ҳозиразамон меомӯзонем. 

Дар ин мақола тарзи омӯзонидани забони хориҷӣ барои донишҷӯёни курси аввали 
факултети сохтмон ва нақлиёт бо истифодаи методи коммуникативӣ мавриди таҳқиқ қарор 
гирифтааст. 

Барои осон омӯзонидани забони англисӣ ба донишҷӯёни факултети сохтмон ва нақлиёт аз 
рӯйи матнҳое, ки ба ихтисосашон мутобиқ аст, кор кардан ба мақсад мувофиқ аст. 

Барои мисол як дарсро дида мебароем. 
Сараввал донишҷӯён бояд пурра бо маводи таълимӣ таъмин бошанд ва синфхона низ бо 

таҷҳизоти замонавӣ муҷаҳҳаз бошад. 
Масалан, матни «Means of Transportation». Пеш аз он, ки донишҷӯён бо матни нав шинос 

шаванд, ба онҳо вобаста ба мавзӯи дарс саволҳо дода мешавад. Мисол: 
1. What kind of transport do you know? 
2. What kind of transport do you use every day? 
3. Is it fast or slow? 
4. What kind of transport is the fastest? 
5. What kind of transport is the slowest? 
6. What kind of transport is the cheapest? 
7. What kind of transport is the most expensive? 
8. What kind of transport do you want to drive? 
Аз лавҳа якчанд расмҳои нақлиётро нишон дода, вобаста ба он савол дода мешавад. Мисол: 
What kind of transport can you name? 
Which way of travelling do you prefer and why? 
Пас аз саволу ҷавоб аз тахтаи электронӣ калимаҳои нави матнро  нишон дода, ҳар яки онро 

шарҳ медиҳем. Мисол:  
- car producers and car brands – истеҳсоли мошин ва хелҳои мошин;  
- to travel by car – бо мошин саёҳат кардан; 
- a driving license – шаҳодатномаи ронандагӣ; 
- a dream comes true – орзу амалӣ мегардад;  
- to enjoy the view – аз манзара ҳаловат бурдан;  
- the cost of travelling – нархи саёҳат. 
Баъди он ба воситаи баландгӯяк матнро ба донишҷӯён гӯш мекунонем. Гӯш кунонидани 

матн ба донишҷӯён имкон медиҳад, ки тарзи дуруст талаффуз кардани калимаҳои навро 
омӯзонанд. Баъди гӯш кардани матн ҳар як донишҷӯ як ҷумлаи матнро хонда тарҷума мекунанд. 

There are as many means of transport as you can only imagine. They are a bus, a bicycle, a car, a 
ship, a train, a plane and so on. And today I want to discuss all of them. The most popular means of 
transport is a car. Nowadays there are so many car producers and brands that a car becomes the most 
popular and comfortable type of transport. You can travel by car everywhere. The only thing that can 
stop you is your driving license and the foreign country rules. А dream of many people is to buy a car 
and for most of them it comes true. Another popular transport is a bus [2, с. 84].  

Сипас аз рӯйи матни хондашуда машқҳои интерактивӣ гузаронида мешавад. 
Машқи 1. Саволу ҷавоб аз рӯйи матн: 
- What kind of means of transport can we see? 
- What is the most popular means of transport? 
- Can we travel by car everywhere? 
- What things can stop us? 
- What is the dream of many people? 
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Машқи 2. Дуруст ё нодуруст. Якчанд ҷумлаҳо аз матн гирифта мешаванд, ки баъзеи онҳо 
нодуруст тартиб дода шудаанд. Мо метавонем ҳар як ҷумларо дар варақаҳо навишта ба 
донишҷӯён тақсим карда диҳем. Донишҷӯён бояд муайян кунанд, ки он дуруст аст ва ё нодуруст: 

a. There are as many means of transport as you can only imagine. 
b. The most popular means of transport is a van. 
c. You cannot travel by car everywhere. 
d. А dream of many people is to buy a car. 
Машқи 3. Калимаҳои зеринро ба ҷойҳои мувофиқ гузоред. Барои иҷрои машқи зерин ба мо 

тахтаи электронӣ лозим аст, донишҷӯён ба назди тахтаи электронӣ баромада, ба ҷойҳои холӣ 
калимаҳои мувофиқро менависанд: 

(Brands, true, car, don’t need to pay a lot, bicycle, driving license) 
1. The most popular means of transport is a … .  
2. The only thing that can stop you is your … . 
3. Nowadays there are so many car producers and car … . 
4. А dream of many people is to buy a car and for most of them it comes … . 
5. You can make a long travel on the train and … for it. 
6. … is popular among young people. 
Машқи 4. Калимаёб. Аз ҳарфҳои пароканда донишҷӯён калимаҳои ба мавзӯи имрӯзаи дарс 

вобастаро ёфта, онро ба давра мегиранд, яъне ин машқ низ дар тахтаи электронӣ иҷро карда 
мешавад. Як намунаи ин машқро меорем. 

 

V G A R m O R e D C a R 

C A R A v A N g H A t r 

F G L I m O U s I N e t 

L O R R y P I c K U p g 

S B V E H I C l E V z a 

S A L O O N E t E Q x e 

F R E E W A Y l O R r y 

A U T O M O B i L E h w 

T R U C K J I r Z Q b z 

P A O M O T O r W A y c 

P E T R O L T t F W l v 

B R E A K D O w N R m h 
 

Иҷрои чунин машқҳо ба донишҷӯён тезфаҳмӣ, фикрронии зуд, зиракиву ҳушёрӣ ва чанд 
малакаи дигарро рушд медиҳад. 

Ҳамчунин мо метавонем гурӯҳро ба ду даста тақсим намуда бозӣ гузаронем.  
Бозии 1. Барои ин мо тахтаи синфро низ ба ду тақсим мекунем ва ба он се расм мечаспонем: 

расми роҳ, расми осмон ва расми баҳр. Дастаҳо бояд дар зери ин расмҳо номҳои нақлиёти 
мувофиқро нависанд. Кадом дастае, ки бисёртар калима нависад, ҳамон даста ғолиб меояд. Барои 
ин  бозӣ ду дақиқа вақт дода мешавад. Намунаи бозиро дар поён меорем. 

Land                                      Sea                                        Air  
bus                                         boat                                       hot air balloon 
car                                          ship                                       plane 
van                                         ferry                                      rocket 
bicycle                                   sailboat                                  helicopter   

Мақсади гузаронидани чунин бозӣ аз он иборат аст, ки донишҷӯ то чӣ андоза мавзӯи 
дарсро фаҳмидааст. Ҳамчунин он дар донишҷӯён зиракиву ҳушёриро бедор мекунад ва чунин 
усул малакаи бо гурӯҳ кор карданро низ дар онҳо рушд медиҳад. 

Бозӣ 2. Барои ин бозӣ низ гуруҳро ба ду даста тақсим мекунем ва ба ҳар як даста дар як 
варақаи калон номи воситаҳои нақлиёт ва дар тарафи дигар, феълҳо дар шакли омехта навишта 
мешаванд [4, с. 78]. Донишҷӯён бояд калимаро бо феъл мувофиқ оваранд. Кадом дастае, ки 
амалро  зудтар ва бехато иҷро кунад, ҳамон даста ғолиб меояд. Барои ин бозӣ як дақиқа вақт дода 
мешавад. Як намунаи бозиро дар ин ҷо меоварем. 

Намуди нақлиётро бо феъл мувофиқ кунед: 
1. Ride                                a. a plain 
2. Fly                                  b. a bike 
3. Sail                                 c. a car 
4. Drive                              d. a boat 
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Ба воситаи гузаронидани бозии мазкур донишҷӯён ҷобаҷогузории калимаҳоро хуб аз худ 
менамоянд. Инчунин дар онҳо малакаи тезфаҳмӣ ва чусту чолокӣ инкишоф дода мешавад. 

Хулоса, омӯзиши забони англисӣ душвор буда, барои хуб омӯхтани он вақт ва саъю 
кӯшиши зиёде ҳам аз омӯзгор ва ҳам аз донишҷӯ талаб карда мешавад. Танҳо бо иҷрои машқҳои 
зиёд ва роҳҳои наву замонавии омӯзиш донишҷӯён ин забонро комилан аз бар карда метавонанд. 
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ОМӮЗОНИДАНИ ЛЕКСИКАИ НАВ ДАР МАШҒУЛИЯТИ ЗАБОНИ АНГЛИСӢ БАРОИ 
ДОНИШҶӮЁНИ ФАКУЛТЕТИ СОХТМОН ВА НАҚЛИЁТ 

 

Дар ин мақола масъалаи таълими забони англисӣ барои донишҷӯёни ғайритахассусӣ баррасӣ 
гардидааст. Таълими забони англисӣ мушкил буда, аз омӯзгор на танҳо маҳорати касбӣ, балки дониши 
амиқи лингвистии ҳам забони англисӣ ва ҳам забони тоҷикӣ, инчунин истифодаи методҳои фаъолро талаб 
мекунад. Муаллиф дар мақолаи худ омӯзонидани лексикаи нав ва кор боматнро бо истифода аз усули нави 
таълим ва бозиҳои интерактивӣ нишон додааст. 

КАЛИДВОЖАҲО: таълим, лексика, малака, машғулият, усул, ғайритахассусӣ, бозиҳои 
интерактивӣ. 
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ПРЕПОДАВАНИЕ НОВОЙ ЛЕКСИКИ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ 
СТУДЕНТОВ ФАКУЛЬТЕТА СТРОИТЕЛЬСТВА И ТРАНСПОРТА 

 

В данной статье рассматривается вопрос преподавания английского языка для неспециалистов. 
Обучение английскому языку сложно и требует от преподавателя не только профессионального 
мастерства, но и глубокого лингвистического знания, как английского, так и таджикского языка, а также 
использование активного метода. Автор в своей статье продемонстрировал преподавание нового словаря 
и работу над текстом с использованием нового метода обучения и интерактивных игр. 
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TEACHING NEW VOCABULARY IN ENGLISH LANGUAGE FOR STUDENTS OF THE FACULTY 
OF CONSTRUCTION AND TRANSPORT 

 

This article discusses the issue of teaching English to non-specialists. Teaching English is difficult and 
requires from the teacher not only professional skill, but also a deep linguistic knowledge of both English and 
Tajik, as well as the use of an active method. The author in his article demonstrated teaching a new vocabulary 
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ПЕДАГОГИКА ВА ПСИХОЛОГИЯ                                                              ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ 

 
ДАРСИ МУОСИРИ МАТЕМАТИКА ДАР МУАССИСАҲОИ  

ТАҲСИЛОТИ МИЁНАИ УМУМИ ВА ОЛӢ  
  

Пирова Ҷ.Ф., Тӯрахонова С.Ҷ. 
Донишгоҳи давлатии Данғара 

  

Омӯзгор ҳамчун шахси ба камол расонандаи ҳама табақаҳои ҷамъият дар фаъолияти 
муассисаҳои таълимӣ мақоми арзанда дорад. Яке аз вазифаҳои асосии омӯзгор дар муассисаҳои 
таълимӣ ба хонандагон ва донишҷӯён омӯзонидани малакаву маҳорати касбӣ, инчунин пурсамар 
истифода бурда тавонистани китобҳо, дастурҳо, ҳуҷҷатҳои меъёрӣ ва дигар сарчашмаҳои 
ихтисосӣ мебошад. Ҳарқадаре, ки довталаби мактаби олӣ ё донишҷӯ ин амалро дурусту пурра аз 
худ намояд, ҳамон қадар ӯ дар фазои фаъолияти таълимию касбӣ ва илмию эҷодии худ нуқтадон 
ва ҳозирҷавоб мегардад. Дар ин ҷода саҳми омӯзгор басо бузург буда, аз ҳар яки он зиракию 
ҳушёрии касбӣ ва маҳорати баланди педагогиро талаб менамояд, чунки на ҳар як хонандаи 
мактаби миёна ё донишҷӯи макотиби олӣ қобилияти зеҳнии аз худ намудани ҳама талаботи 
стандартҳои давлатӣ, формулаҳо, таърифу теоремаҳо ва дигар бобҳою мавзӯъҳоро доранд. Яъне, 
омӯзгорро лозим меояд, ки аз роҳу усулҳои гуногун истифода бурда, корҳои фаҳмондадиҳиро 
ҷоннок намуда, диққати донишҷӯро бештар ба китоб ва маводи таълимӣ ҷалб намояд. 

Омӯзгор, ин шахсе бояд бошад, ки ба нақша даровардан ва дар амал татбиқ намудани 
маҳорати якҷояро бо донишҷӯ, тайёр будан ба ҳамкорӣ ва дастгирии донишҷӯён дар фаъолияти 
якҷоя дар дарс ва таъмин намудани алоқаи мутақобилро дар таълим бо донишҷӯ дошта бошад. 
Сифати дарс аз бисёр ҷиҳат ба муташаккилии хонандагон ва сафарбар намудани қувваҳои 
дохилии онҳо барои азхуд кардани маводи дарс вобаста аст. Ин тавассути расонидани ҳадаф ва 
нақшаи дарс ба шуури хонандагон ба даст оварда мешавад. 

Ҳар як дарс бояд ба рушди малакаҳои таълимии хонандагон равона карда шавад. Ба 
мактаббачагон бояд омӯхта шавад, ки мустақилона аз китоби дарсӣ, васоити таълимӣ, адабиёти 
иловагӣ маълумоти заруриро пайдо кунанд. 

Дарс бояд ҳамчун пайванди системаи бодиққати кори муаллим баррасӣ карда шавад. Дар 
дарс вазифаҳои таълим, тарбия ва инкишофи хонандагон ҳал карда мешаванд [1]. 

Дарси муосир ин ҳамкории байни омӯзгор ва донишҷӯ мебошад, ки дар он корҳои эчодии 
омӯзгор, ҳангоми риояи талаботи меъёрӣ-ҳуқуқии донишҷӯён, хусусиятҳои касбии худро нишон 
медиҳад.  

Дарси муосир на танҳо интишори иттилоот ва натиҷаҳои ниҳоӣ, балки ташаккул додани 
фаъолиятҳои универсалии таълимӣ, ки ба донишҷӯён қобилияти донишомӯзӣ, худшиносӣ ва 
худидоракуниро таъмин менамояд, ба ҳисоб меравад [2]. 

Ҳангоми таълими фанни математика ба донишҷӯён аҳамияти фан бо таҳлил ва овардани 
мисолҳои оддӣ дар мавзӯҳои мушаххас бояд фаҳмонида шавад, то ки онҳоро ба фикрронии эҷодӣ 
роҳбаладӣ намояд. 

Дар ҷараёни омӯзиши фанни математика фаъолияти касбӣ, қобилияти фикрронӣ, 
мустақилият, эҷодкорӣ, худомӯзӣ ва дигар хислатҳои мусбати хонанда ташаккул меёбанд. 

Омӯзгори фанни математика бо шогирдон ҳамкорӣ намуда, кӯшиши донишҷӯёнро ба кори 
кофтуковӣ-ҷӯяндагӣ, яъне фаъолияти эҷодӣ равона месозад. 

Гузаронидани машғулиятҳои амалӣ ва корҳои мустақилона барои чуқур омӯхтани фан 
асоснок карда шудаанд. Машғулиятҳои амалӣ мазмуни машғулиятҳои назариявӣ буда, дар 
азхудкунии фан барои донишҷӯ кӯмак намуда, шавқи ӯро ба фан зиёд менамояд. Донишҷӯ, бояд 
дар машғулиятҳои амалӣ аз доираи фаҳмиши назариявӣ тарзу усули ҳалли мисолу масъалаҳоро 
аз худ карда, қобилият ва дониши худро мустаҳкам намояд. Дар дарсҳои амалӣ омӯзгор бо 
донишҷӯён ҳамкорӣ намуда, дар мушкилиҳое, ки ҳангоми ҳалли супоришҳо пайдо мегарданд, 
кӯмак мерасонад. 

Дар натиҷаи тақвият додани дарсҳои амалӣ дар асоси назарияи мавзӯъ, мазмун ва мақсади 
дарс мустаҳкам гардида, ба фаъолияти фикронӣ ва эҷодии донишҷӯ таъсири мусбат мерасонад 
[2]. 

Кори мустақилона марҳалаи ҷамъбасткунандаи ҳамаи намудҳои дигари кори таълим дар 
мактаби олӣ ба ҳисоб рафта, ба инкишофи тафаккури маърифатии донишҷӯ асоси боэътимод 
мегузорад. 

Дар ҷараёни кори мустақилонаи хонанда маводи таълимӣ ҳаматарафа ҳазм гардида, 
дониши азхудкардашуда дар хотири ӯ мустаҳкам нигоҳ дошта мешавад. 

Намудҳои кори мустақилонаи донишҷӯёни мактабҳои олиро ба се қисми бо ҳам алоқаманд 
ҷудо кардан мумкин аст:  
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1. Кори мустақилонаи донишҷӯ бо ёрии омӯзгор (КМРО); 
2. Кори мустақилонаи донишҷӯ дар аудитория; 
3. Кори мустақилонаи берун аз аудитории донишҷӯ, ки аз тарафи омӯзгор супорида 

шудааст (КМД) [3]. 
Ҳар се намуди фаъолияти мустақилонаи донишҷӯ барои ташаккули малакаи касбии ӯ 

мусоидат хоҳанд кард. 
Омӯзгор ба устуворшавии дониши донишҷӯён ҳамон вақт муваффақ мешавад, ки дар 

раванди таҳсил мавзӯъҳои омӯхташударо такрор карда, дарсҳои махсуси мустаҳкамкунӣ, 
донишу маҳорати аз худ кардаи онҳоро ҳаматарафа санҷида, бо корҳои амалӣ ҷаъмбаст намояд. 

Ҳар як зинаи наздикшавӣ ба ҳалли масъалаҳои касбӣ донишҷӯро водор месозад, ки 
маълумоти овардашударо дар хотир гирад, оид ба татбиқи онҳо ба таври эҷодӣ фикрронӣ кунад 
ва маълумоти касбиро мустақилона ҷустуҷӯ намояд. 

Фаъол гардонидани ҷараёни таълим ба омилҳои зиёде вобаста буда, дар ҷавҳари онҳо, пеш 
аз ҳама, шавқовар будани усулу методҳои таълим барои донишҷӯ қарор доранд. Мавзӯъҳои баҳсу 
мунозира ва татқиқот бояд ба омилҳое такя кунанд, ки ба баланд бардоштани сатҳи таълиму 
тарбия ва инкишофу нумӯи кишвар, ки аз донишу малака ва маҳорати касбии мутахассисон 
вобастаанд, равона карда шуда бошанд. Мақсади асосии татбиқи амсилаҳои инноватсионӣ ва 
усули фаъолгардонии ҷараёни таълим, пеш аз ҳама, ба даст овардани ҳадафҳои стратегии баланд 
бардоштани сифати таҳсилот мебошад [4]. 

Донишҷӯ мутахассиси ояндаи замони нав мебошад, ки дар раванди расидан ба ҳадафҳои 
рақобатпазирии тахассусии ҷавобгӯ ба талаботи бозори озоди меҳнат дар зинаҳои гуногуни 
таҳсил дар доираи омӯзиши барномаҳои таълимӣ-тарбиявӣ ва худтакмилдиҳии касбӣ, аҳамияти 
ҳамаҷонибаи баланд бардоштани сифати ҳаёт, татбиқи лоиҳаҳои инноватсионии тахассусӣ ва 
соҳавиро аз рӯи масъалаи гузошташуда дарк карда тавонад ва вобаста ба самаранокии натиҷаҳои 
бадастомада таҳлилҳои муқоисавии соҳавиро аз рӯи ихтисос таҳия намояд [5]. 

Вазифаи асоситарини омӯзгор, ин баланд бардоштани савияи дониш, ҳамкории ӯ бо 
донишҷӯ, дастгирӣ ва кӯмак намудан барои ноил гаштан ба унвони мутахассиси муосири касбӣ 
мебошад. 

Самаранокии дарс тавассути сарфаи оқилона ва мувофиқи мақсад будани вақти дарс, бо 
истифода аз методҳои гуногун ва воситаҳои таълимӣ ба даст оварда мешавад. 
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ДАРСИ МУОСИРИ МАТЕМАТИКА ДАР МУАССИСАҲОИ ТАҲСИЛОТИ  
МИЁНАИ УМУМӢ ВА ОЛӢ  

  

Дар ин мақола муваффақияти дарси муосир на танҳо бо сифати банақшагирӣ, на танҳо бо он, ки 
муаллим то чӣ андоза эҳсосӣ мегӯяд ё шарҳ медиҳад, балки, пеш аз ҳама, бо сатҳи муоширати муаллим бо 
донишҷӯён, ташкили ҳамкории хонандагон бо ҳамдигар, хусусияти фаъолияти онҳо ва таваҷҷуҳ ба мавзӯи 
дарс нигаронида шудааст.  
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In this article, the success of a modem lesson depends not only on the quality of planning, not only on how 
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ПЕШВОИ МИЛЛАТ ВА НАҚШИ Ӯ ДАР МАСЪАЛАҲОИ ТАРБИЯИ 

ХЕШТАНШИНОСӢ ВА ВАТАНДӮСТӢ 
 

Исматов Н.С., Садирова Ҷ.Ш., Файзалиева А.М., Қодирзода Ҷ.Ҳ. 
Донишгоҳи давлатии Данғара 

 

Агар таърихро варақ бизанем, мебинем, ки модарони бузург ва накукор бо дуо ва 
таваҷҷуҳашон тавонистаанд фарзандони бузургеро ба ҷомеа таҳвил бидиҳанд. Яке аз ин 
фарзанди бузург, ҷасур, вуҷудаш пур аз меҳру муҳаббат, ватандӯст, хештаншинос, худодод 
Эмомалӣ Раҳмон аст, ки бо тарбия ва дуои модар талош ба ободӣ ва сулҳу субот ба халқу ватани 
худ дорад. 

Дар сафаҳоти таърих омадааст, ки дар мулке, ки сарвари он додгустар, халқпарвар, дилсӯз 
ва ҳақиқатҷӯ бошад, дар он бегумон сулҳу субот, оромиш, баракат ва саодату иқбол ҳукмфармо 
мегардад. Ин сифоти ҳамидаи зикршуда, бе ҳеҷ шакку шубҳа, дар шахси сарвари маҳбуби мо, 
Асосгузори сулҳу ваҳдати тоҷикон – Пешвои азизи миллатамон Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба таври возеҳ ба назар мерасанд. Дар тайи зиёда аз ду 
даҳсолаи сарварии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, дар ҳақиқат, дар сарзамини тоҷикон сулҳи кулл 
ҳоким гашт ва мардум фаязони озодиву истиқлолияти миллиро бо тамоми ҷиҳоташ эҳсос намуд. 
Президенти мо, ростӣ, сабаби саодати ҳар хонадони тоҷик ва  ҳар порча хоки Тоҷикистони азизи 
мо ба ҳисоб меравад. Зеро маҳз дар айёми роҳбарии эшон тоҷикон чун миллати соҳибҳуқуқ дар 
баробари дигар миллатҳои олам дам аз ҳастӣ ва озодии хеш мезанад ва кишвари Тоҷикистон дар 
радифи ҳама давлатҳои соҳибистиқлол дар харитаи ҷуғрофиву сиёсии дунё партавфишонӣ 
мекунад. Дар муддати раҳбарии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон Тоҷикистон аз бисёр бунбастҳо ва 
буҳронҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, коммуникатсионӣ ва энергетикӣ раҳоӣ ёфта, садҳои гуногунеро, ки 
ба мӯҷиби даврони султаи шӯравӣ ба таври табииву сунъӣ барои вай эҷод шуда буданд ва ё ҷанги 
шаҳрвандӣ, ки аз ҷониби душманони хориҷӣ барпо гашта буданд, як-як барканор кард ва 
парчами якпорчагиву ваҳдат ва сулҳи умумимиллиро бо дастони Пешвои азизи мо партавафшон 
намуд 

Президенти мамлакат, Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон қайд мекунад: ки «Тарбияи насли наврас кори басо муҳиму заҳматталаб аст, 
зеро ояндаи миллату Ватан ба насли наврас, ҷавон вобастагии калон  дорад».  

Шавкӣ  мегӯяд: 
«Ятим касе нест ки падар ва модараш мурда бошад ва ӯро бепаноҳ ва дармондаи барҷой 

гузошта бошанд, балки ятими воқеӣ касест, ки модаре бетаваҷҷуҳ ва падаре саргарм ва машғул 

ба кори худ дорад» 1, с. 6. Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои милат, муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон ҳамаи инро ба назар гирифт ва таҳлил намуда, 2-юми августи соли 2011, таҳти №762 
«Қонуни масъулияти падару модар, дар таълиму тарбияи фарзанд» ба тасвиб расонид. Чунки 
таълим ва тарбияти фарзандон ва водор кардани онон ба корҳои нек ва дуруст ва боздоштани 
онҳо аз корҳои зишт, вазифаи сангини падару модар мебошад. 

Ин аз он гувоҳӣ медиҳад, ки муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, дар ҳақиқат, роҳбалад ва 
раҳнамуни ростини миллати куҳантаърихи мо ба ҳисоб хоҳад рафт, зеро дар шахси вай чанд 
сифате нуҳуфта аст, ки баҳри роҳнамоии як миллат будан ва ё ҳаққи роҳнамоӣ барои як миллат 
пайдо кардан асоситарин сифот ё хасиса шумурда хоҳанд шуд. Метавон чанде аз ин сифотро 
пешорӯ овард: 

1. Адолат ё одил будан. Ин сифат, бегумон, муодили шахсии Президент аст ва ниҳоду 
фитрати вай бо хамираи адлу ҳақиқатпарастӣ сиришта шудааст. Ҳар лаҳзаи роҳбарии муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон тасовӣ бо адлу ҳақиқатҷӯйӣ мекунад. Сойиб – ғазалсарои асри XVI ин байти 
зеборо гӯё барои роҳбари ҳақҷӯйи мо - тоҷикон гуфта бошад: 

Адолат кун, ки дар адл он чи як соат ба даст ояд, 

Муяссар нест дар ҳафтод сол аҳли ибодатро 4, с. 51. 
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Барои ҳар тоҷику тоҷикистонӣ бепарда аён аст, ки муҳтарам Президент бар ҳама ҷабҳаҳои 
ҳаёт, бар ҳама соҳоту касбҳои ақшори ҷомеа танҳо ва танҳо аз дидгоҳи адлу дод ва маҳаки қонуну 
Конститутсия назар медӯзанд ва дар муносибат ба кору фаъолияти ҳама зердастони хеш ҳеҷ 
арзишро болотару авлотар аз арзиши барои як пешвои миллат сазовор, ки маншаи худро аз 
номусу виҷдони шахсии фитрӣ ва адолати конститутсионӣ гирифтааст, намешуморад. 

Муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамеша баҳри барқарор сохтани ҳақиқат ва адолати таърихӣ 
кӯшиш менамоянд ва, ҳатто, дар ҳифзи муқаддасоти миллӣ, гирифта аз забони давлативу мероси 
таърихӣ то дигар дастовардҳои зеҳнии мардуми тоҷик меъёри адлро ҳамчун ченаки 
арзишгузошти аслӣ дар тарозуи таҷориби роҳбарии хеш истифода мебаранд ва ноадолативу 
ноҳаққиро ҳамвора мавриди накӯҳиш қарор медиҳанд. Худи он кас дар ҳамин маврид мегӯянд: 
«Ҳар гоҳ сухан аз боби мероси таърихӣ, дастовардҳои илмию фарҳангӣ, аслу насаби фарзандони 
миллати тоҷик ва ҳатто пайдоишу ташаккули забони тоҷикӣ меравад, ғолибан инсофу адолати 

таърихӣ риоя намегардад» 3, с. 9-10. Суханони мазкур нишон медиҳанд, ки роҳбари азизи 
кишвари мо чи қадар пайи барқарор сохтани адолати таърихӣ дар иртибот бар сарнавишти 
миллатамон кӯшиш менамоянд. 

2. Дилсӯз  ва  ғамхори  халқу  Ватан  будан. Имрӯз нест тоҷик ва тоҷикистоние, ки нисбат 
ба шахси Президент ҳисси эҳтироми содиқона ва муҳаббати табиӣ ва ботинӣ надошта бошад. Ин 
эҳсосоти мардум нисбат ба шахси Пешвои азизи мо ҳамин хел, ба истилоҳ, аз ҳаво фуруд 
наомадааст. Ин ҷо мисраи Хоҷа Ҳофиз ба кӯмаки мо мерасад, ки гуфта буд: 

«Ҳар касе он даравад оқибати кор, ки кишт».  
Пешвои муҳтарами мо ҳанӯз аз аввалин қадамҳои дар шоҳроҳи сиёсат гузоштаашон 

ҳамвора нисбат ба мардуми заҳматкаши тоҷик ва ҳама қишрҳои ҷомеаи Тоҷикистон бо меҳру 
муҳаббат, ки дар тарозуи мусовоту баробарӣ баркашида шуда буд, муносибат мекунанд ва ҳеҷ 
вақт дар ин маврид паллаи афзалият ва риҷҳони яке бар дигарро истифода  намекунанд, дар қалби 
мусаффои хеш нисбат ба тамоми сокинони меҳанамон баробар тухми меҳр ва эҳтиромро 
парвариш медиҳанд. Ҳамин аст, ки тамоми куҳансолони кишвар, гирифта аз вилоятҳо, шаҳрҳо, 
ноҳияҳо ва манотиқи гуногуни кишварамон ӯро ҳамчун фарзанди азизи хеш дар оғӯш мегиранд 
ва дуои хайр медиҳанд ва ҳама кӯдакону наврасон ва ҷавонони  ватан эшонро чун падар дӯст 
медоранд. 

3. Нисбат ба гузаштагони  миллати тоҷик ва осори  гаронбаҳои онон  ҳисси такрим ва меҳру 
муҳаббат парваридан. 

Дар айёми роҳбарии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон буд, ки ба устодон Садриддин Айнӣ, 
Мирзо Турсунзода, сиёсатмадор ва муаррихи маъруф Бобоҷон Ғафуров ва ҷонфидоёни миллати  
тоҷик Шириншоҳ Шоҳтемур ва Нусратуллоҳи Махсум унвони олии Қаҳрамони Тоҷикистон дода 
шуд. Ҳамчунин, дар айёми сарварии эшон бузургдошти бузургони илму адаб ва фарҳангу 
тамаддуни тоҷик ва ёдгориҳои фарҳангиву мадании миллати мо таҷлил карда шуда, мавриди 
тақдис қарор гирифтанд. Ҷашнвораҳои бахшида ба солгардҳои «Авесто» ва тамаддуни ориёӣ», 
2700-солагии Кӯлоби бостонӣ, 1150-солагии устод Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ, 1300-солагии 
бузургдошти Имоми Аъзам Абӯҳанифа Нуъмон ибни Собит, 700-солагии Мир Сайид Алии 
Ҳамадонӣ,  600-солагии Мавлоно Абдурраҳмони Ҷомӣ ва монанди инҳо чанд намунае аз онҳо 
мебошанд, ки таҷлилу баргузории онҳо барои миллати тоҷик ва тамаддуни миллии он дорои 
аҳамияти бас бузург хоҳанд буд. Ҳамчунин, пайкарагузорӣ барои иддае аз бузургони фарҳангии 
миллат, аз ҷумла – соли 1996 барои Шайх Камоли Хуҷандӣ дар шаҳри бостонии Хуҷанд, аз нав 
номгузории баъзе аз шаҳрҳову ноҳияҳо ва баъзе аз муассисоти маданиву фарҳангии кишвар ба 
исми парчамбардорони давлатдорӣ ва илму фарҳанги тоҷик – Исмоили Сомонӣ, Борбади 
Марвазӣ, Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ, Абулқосим Фирдавсӣ, Носири Хусрав, Ҷалолуддини Балхӣ, 
Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ, Абдурраҳмони Ҷомӣ, Шамсиддин Шоҳин (аз ҷумла, ноҳияи ба номи 
Исмоили Сомонӣ, ноҳияи ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ, ноҳияи ба номи Носири Хусрав, 
ноҳияи ба номи Абулқосим Фирдавсӣ, ноҳияи ба номи Ҷалолуддини Балхӣ, ноҳияи ба номи Мир 
Сайид Алии Ҳамадонӣ, ноҳияи ба номи Абдураҳмони Ҷомӣ, ноҳияи ба номи Шамсиддин 
Шоҳин) намунаҳои воқеие мебошанд, ки аз ҷаҳду талоши Пешвои миллат дар такрими 
пешоҳангони сиёсиву фарҳангии мардуми куҳанбунёди тоҷик дарак медиҳанд. 

Президенти муҳтарами кишварамон нисбат ба ҳар мероси фарҳангӣ ва илмиву мадании 
миллӣ бо ҳисси зиёди меҳру муҳаббат ва бузургдошт муносибат менамоянд. Осори ба мерос 
гузоштаи падаронамон барои шахси Президент ҳамин хел як асари бадеӣ ва илмии оддӣ нестанд, 
ки бояд танҳо аз онҳо чун воситаи лаззати маънавигирӣ истифода намоем, балки осори мазкур 
ойинаи худнамои миллат ва худшиносии тоҷикон ба ҳисоб хоҳанд рафт. Осори хаттии 
меросмонда гавҳари хонагии тоҷикон мебошанд, ки модари тоҷик онҳоро чун тифлони хеш дар 
гавҳораи меҳру муҳаббаташ парваридааст, онҳо барои ҳамаи минтақаҳои кишвари азизамон 
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азизанд ва бӯйи тоҷикона доранд. Дар иртибот ба ҳамин мавзӯъ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар 
хусуси яке аз осори гаронбаҳои қадими хаттии ниёгонамон – «Шоҳнома»-и безавол суханоне 
қайд менамоянд, ки барои ҳар як тоҷики ба ору номус мояи ифтихор ва шараф хоҳанд буд: 

«Шоҳнома» достони ҳазорсолаи фаромӯшгашта нест, балки акси садои ниёгони мост, ки 
дар дилу дидаи халқи шоирпарвару шеърдӯсти тоҷик зинда аст. Гуфтори ноб, лафзи поку 
бегазанд, ҳусни калом ва нафосати ин шоҳасари безаволро мардум асрҳо пос доштаву пос 
медоранд. Баъзан, дар дурдасттарин гӯшаҳои Тоҷикистон, алалхусус дар шеваи гуфтори 
сокинони баландкӯҳи Бадахшону Яғноб, Зарафшону Хатлон, Хуҷанду Истаравшан, Ҳисору 
Қаротегин нишонаҳоеро мебинем, ки ба рӯҳу равон ва асолати тоҷиконаи мо басо созгор аст ва 

аз он бӯйи «Шоҳнома»-и безавол меояд» 3, с. 32. 
4. Нисбат ба забони миллӣ эҳтироми ниҳоят бузург доштан. 
Далели собити ин мавзӯъ, қабл аз ҳама, баромадҳои бо забони тоҷикии муҳтарам Эмомалӣ 

Раҳмон дар ҷаласаҳои бошукӯҳи СММ ва дигар созмону нишастҳои байналхалқӣ ва 
умумиҷаҳонӣ мебошанд, ки ҳама тавассути васоити навишторӣ, шунавоӣ ва электронӣ-
интернетии иттилоотӣ аз онҳо огоҳӣ доранд. Далели дигари мубарҳани ин мавзӯъ соли 2009 бо 
ибтикор ва дастгирии муҳтарам Президент тағйироти воридшуда ба Конститутсияи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон таҳти унвони Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи забони давлатии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон» мебошад. Бо вуруди Қонуни мазкур ба Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
эътибор ва нуфузи сиёсиву иҷтимоии забони тоҷикӣ ба ҳайси забони давлатӣ ва василаи 
асоситарини муомилот ва муносиботи сиёсии дохили кишварӣ ба маротиб баландтар гардид. Ин 
қабил рухдодҳо, бе муҳобо, мояи ифтихор ва мӯҷиби фахри ҳар фарди тоҷик ба ҳисоб хоҳанд 
рафт. Ин ки муаллифини китоби «Тоҷикистон - 20» қайд намудаанд: «Дар кишвари мо забони 
давлатӣ таҳти сарпарастӣ ва таваҷҷуҳи ҳамешагии сарвари давлат Эмомалӣ Раҳмон қарор 

дорад», ҳақиқати маҳз аст 5, с. 71. 
Далели дигар дар муҳаббати содиқонаи муҳтарам Президент нисбат ба забони миллӣ – ин 

саҳм гузоштан ва мусоидат кардан дар таъсиси сохтори нав зери унвони Кумитаи забон ва 
истилоҳоти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Зимнан бояд хотиррас намуд, ки 
рисолат ва вазифаи сохтори мазкур дар ҳифз, эҳтиромдошт, танзим, тозакорӣ ва дурустиву 
беғалатии вожаҳои захираи луғавии забони тоҷикӣ бас бузург аст ва, биноан, саҳми муҳтарам 
Президент ва Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам дар ин маврид қобили арҷгузорӣ аст. Зимнан 
бояд қайд намуд, ки тавассути сиёсати бароҳмондаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 
мавриди забони давлатӣ, ки муассиси он, бе шубҳа, шахси Президент ба ҳисоб меравад, имрӯз 
кӯшишҳои ҳадафмандонае дар иртибот бар ҳимоя ва инкишофи минбаъдаи забони расмӣ-тоҷикӣ 
роҳандозӣ мешаванд, ки ояндаи дурахшон ва некбинонаеро дар пайи хеш доранд. Сарвари 
кишвар дар асари гаронарзиши хеш «Истиқлолияти Тоҷикистон ва эҳёи миллат» дар мавриди 
дифоъ аз забони миллӣ - ба ҳукми забони давлатӣ, гузаштаи боифтихори он, парчамбардорони 
забону адаби форсӣ-тоҷикӣ, пешрафти илму адабиёти миллати тоҷик дар даврони классисизм 
сухан ронда, ҳамчунин, оид ба эҳтимомоти ҳадафмандонаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 
бобати муносибат бо забони давлатӣ чунин қайд менамоянд: 

«Яке аз тадбирҳои ҳадафмандонаи ҳукумат дар татбиқи сиёсати давлат дар бораи забон 
таҳия ва пешниҳоди Барномаи стратегии рушди забони давлатӣ дар кишвар маҳсуб мешавад, ки 
он метавонад дар татбиқи ҳадафҳои созандаи ин сиёсат барои солҳои тӯлонӣ ҳамчун дастури 
муҳим ва муфид истифода шавад. Давлат ва Ҳукумати Тоҷикистон аз оғози истиқлолият барои 
рушди забони миллӣ ва таҳкими мақоми давлатии он дар умури сиёсӣ ва иқтисодию иҷтимоии 
кишвар пайваста тадбирҳои муассир андешида, ҷиҳати пешбурди ин самти сиёсати миллӣ 
тамоми заминаҳоро фароҳам овардаанд. Яъне дар бист соли истиқлолият забони мо дар мақоми 

забони давлатӣ ҳамеша мавриди таваҷҷуҳи давлат ва Ҳукумати кишвар қарор дорад» 2, с. 122. 
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ПЕШВОИ МИЛЛАТ ВА НАҚШИ Ӯ ДАР МАСЪАЛАҲОИ ТАРБИЯИ  
ХЕШТАНШИНОСӢ ВА ВАТАНДӮСТӢ 

 

Дар мақола қайд мешавад, ки маърифатманишӣ, донишпарварӣ ва ҳимоят аз илму фарҳанг, забону 
адабиёт ва аҳли илму маданият дар ниҳоди Пешвои муҳтарами мо якҷо ба ҳам омадаанд. Ин танҳо чанд 
сифати ҳамидаи Президенти муҳтарами мо Эмомалӣ Раҳмон мебошанд, ки сазовори номи пешвоиянд ва 
соҳиби худро барои рутбаи волои пешвоӣ сазовор мегардонанд. Вагарна, Сарвари кишварамон боз дорои 
чандин хисол ва сифоти сутудании дигар ҳастанд, ки тавассути онҳо муҳаббати умумимардумӣ, 
ҷовидонагӣ ва мондагории ному шарафи шахси Эмомалӣ Раҳмон таъмин хоҳанд шуд. 
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ЛИДЕР НАЦИИ И ЕГО РОЛЬ В ВОСПИТАНИИ САМОЗНАНИЯ И ПАТРИОТИЗМА 
 

В статье отмечается, что знания и поддержка науки и культуры объединились в предложения 
уважаемого лидера. Это лишь некоторые свойства, которых заслуживает наш уважаемый призидент 
Эмомали Рахмон. В противном случае наша страна заслуживает еще нескольких студийных качеств, 
благодаря которым будет обеспечена вечная любовь народи и  увековечивании имени и чести Эмомали 
Рахмона. 
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LEADER OF THE NATION AND HIS ROLE IN RAISING SELF-AWARENESS AND PATRIOTISM 
 

As you know, education, knowledge and support for science and culture are united in the proposals of a 
respected leader. These are just some of the properties that our distinguished president Emomali Rahmon deserves. 
Otherwise, our country deserves several more studio qualities, thanks to which the eternal love of the people and 
the perpetuation of the name and honor of Emomali Rahmon will be ensured. 

KEY WORDS: clear, complete peace, peace and stability, ugly, test stone, natural, reproach, water 
transfusion. 

INFORMATION ABOUT THE AUTHORS: Ismatov Nurali Satorovich, lecturer at the department of 
pedagogy, psychology and human development of DSU. Phone: (+992) 111-12-12-87. 

Sadirova Jamila Sharifovna, lecturer at the department of pedagogy, psychology and human development 
of DSU. Phone: (+992) 907-22-72-73; e-mail: jamilasadirova9@gmail.com 

Faizalieva Adolat Mahmadulloevna, lecturer at the department of pedagogy, psychology and human 
development of DSU. Phone: (+992) 888-84-30-60. 

Qodirzoda Jovid Hussein, lecturer at the department of pedagogy, psychology and human development of 
DSU. Phone: (+992) 917-82-82-47. 

 
ТАҚВИЯТИ МУНОСИБАТҲОИ ИҶТИМОИИ МУАССИСАҲОИ ТАЪЛИМӢ БО ОИЛА 

 

Сафаралии Алимаҳмад 
Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 

 

Дигар гаштани шароити иқтисодӣ, сиёсӣ ва иҷтимоӣ, ки дар давоми солҳои охир дар 
мамлакати мо ба амал омад, зиддиятҳои ичтимоиро дар ҷомеаи имрӯза ба куллӣ тағйир дод. Дар 
байни онҳо чунин зиддиятҳоро номбар кардан мумкин аст: 

- зиддият байни зарурат дар ҳамгироии ҷидду ҷаҳди муассисаҳои таълимию тарбиявӣ ва 
ҷамъият барои таъмин намудани таҷрибаи муттасили мусбии ҷамъиятӣ ва нотайёрии амалии 
ҷамъият, донишкадаҳои он ба иҷтимоикунонии мусбати насли наврас. 

- зиддият байни зарурати тараққӣ додани хизматрасониҳои иҷтимоӣ, ки ба худинкишофёбӣ 
ёрӣ мерасонад ва касодии воситаҳои амалӣ гардонидани технологияи муносибатҳои шахсӣ; 



55 

- зиддият байни иқтидори воқеии тарбиявии муассисаҳои таълимӣ, оила ва дигар 
донишкадаҳои иҷтимоӣ ва талаб нагаштани он дар сохтори давлатии амалкунанда, ки ба пурра 
истифода бурдани ин имкониятҳо дар тарбияи иҷтимоӣ муҳофизати иҷтимоии аҳолӣ мувофиқ 
кунонида нашудааст. 

Имрӯз омили муҳимми бомуваффақият бартараф намудани ҳамаи ин зиддиятҳо, чуноне ки 
таҷрибаҳо ва таҳқиқот нишон медиҳанд, ҳамкории оила ва муассисаҳои таълимию тарбиявӣ, 
ҳамчун субъекти асосӣ ва фаъоли муҳимми иҷтимоӣ, ки дар он шахсият ташаккул меёбад, ба 
ҳисоб меравад [1, с. 12]. 

Дигаргуниҳои баамаломада дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар оила ҳамчун тартиботи 
иҷтимоӣ тағйирот ба амал овард, талаб менамояд, ки масъалаи «муолиҷаи» оила ба пеш гузошта 
шуда, вазифаҳои бисёрзинагии иҷтимоии он дар шароитҳои нави иҷтимоӣ-иқтисодӣ барқарор 
карда шавад. Вай дар паст гаштани сифат ва мундариҷаи тарбияи оилавӣ ҳангоми афзудани 
зарурати ҳамкории байниҳамдигарӣ бо муассисаҳои таълимӣ барои тарбияи дурусти кӯдак ба 
назар мерасад. Таҳқиқот нишон дода истодаанд, ки ҷараёни ҳамкории байниҳамдигарӣ рӯз то рӯз 
суст гашта, пузӯршавии хатарноки байни муносибатҳои муассисаҳои таълимӣ ва оила, 
сустшавии алоқаи микромуҳити иҷтимоии оила ва микромуҳити иҷтимоии мактабро ба амал 
оварда истодааст. 

Бояд қайд кард, ки педагогикаи кори иҷтимоии мактаб бо оила, ҳанӯз бо таҳқиқоти 
устуворе, ки дар онҳо таълимоти роҳ, усул ва назария кушода дода шуда бошад, ба пуррагӣ 
мусаллаҳ нагаштааст. Роҳҳо, воситаҳо ва шартҳои мусбати ҳалли масъалаҳои имрӯзаи он асоснок 
карда нашудааст. Ҳамзамон дар илмҳои иҷтимоӣ ва таҷрибаҳо барои ҳалли ин масъалаҳо 
заминаҳои мусбат ҷамъ шуда истодаанд. 

Қонуниятҳои умумии ҳамкории байни ҳамдигарии иҷтимоӣ, афзалияти он дар рафти 
ташаккули шахсият, дар асарҳои файласуфҳо ва иҷтимоётшиносон А.И. Антонова, И.С. Кон, В.Т. 
Лисовский, Г.Г. Силлоте, В.Я. Титоренко, А.Г. Харива, А.И. Акулова, Б.Н. Битинас, В.Г. 
Бочарова, В.З. Вулфов, С.И. Григорев, М.П. Гурякова, А.В. Мудрик ва дигарон, мутахассисони 
хориҷӣ Д. Бернз, Г. Бернлер, Р. Рамзей, Д. Сноу, Я. Юссон, муҳаққиқони тоҷик М. Лутфуллоев, 
Ф. Шарифзода, Т. Шукурзод, Қ. Абдураҳимозода, А. Нуров ва ғайраҳо кушода дода шудаанд [2, 
с. 17]. 

Аз рӯи маълумоти олимони дар боло зикршуда ва дигарон, ҳамкории байни оила ва 
муассисаи таълимию микромуҳити атроф, яъне ки муҳити фаъолияти ҳаётии волидон ва 
хонандагон, иқтидори тарбиявии онро баланд мебардорад, ки воситаи тавонои иҷтимоӣ, 
дастгирии иҷтимоӣ ва муҳофизи шахсият мегардад. Дар ин хусус нишондодҳои Қонуни 
Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи масъулияти падару модар барои таълиму тарбияи фарзандон» 
ва роҳҳои амалии татбиқи он амали рӯзмарра ва саривақтӣ мебошад [3]. 

Тарбияи оила вазифаи сиёсӣ, умумииҷамъиятӣ, давлатӣ буда, ба ин кор ҳам давлат, ҳам 
аҳли ҷомеа, ҳам оила манфиатдоранд. Муассисаи таълимӣ дар тарбияи ҳаматарафаи насли наврас 
нақши асосӣ ва марказиро мебозад. Вай дар асоси қонунҳои интишоркардаи давлат, урфу одати 
гузаштагон, осори ниёгон шогирдони худро тарбия намуда, бо донишҳои илмӣ, ки қонунҳои 
табиат, ҷамъият ва тафаккури инсониро инъикос менамоянд, мусаллаҳ гардонида, ҷаҳонбинӣ, 
эътиқод ва ақидаҳои онҳоро ташаккул медиҳад. Иҷрои ин вазифаҳо пай дар пай беҳтар намудани 
сифати таълиму тарбияро талаб менамояд. Дар ҳар як дарс омӯзгор бояд алоқамандии маводи 
таълимиро бо масъалаҳои тарбиявӣ таъмин намояд. 

Тарбия ҳамчун ҳодисаи ҷамъиятӣ бисёр масъалаҳои муҳимро дар бар мегирад. Мувофиқи 
нишондодҳои «Консепсияи миллии тарбия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» мақсади тарбия ба воя 
расонидани шахсияти ҳаматарафа инкишофёфта мебошад. Мундариҷаи тарбия ташаккули 
шахсияти дорои боигарии маънавӣ, ахлоқи ҳамида ва камолоти ҷисмониро дар бар мегирад. 

Вазифаи муассисаи таълимӣ аз он иборат аст, ки ҳама қисмҳои таркибии тарбияро дар 
алоқаи узвӣ ба амал бароварда, нисбат ба тарбия муносибати ҳамаҷониба намуда, 
барпокунандагони бошуур ва фаъоли ҷамъиятро ба воя расонанд. Муассисаи таълимӣ ҳарчанд 
бо муаллимони маълумотнок ва ихтисосманд, бо барномаҳои таълимӣ, китобҳои дарсӣ, 
нишондодҳои методӣ, бо кабинету лабораторияҳо, асбобҳои аёнӣ, воситаҳои техникии таълим 
таъмин бошад ҳам, ба танҳоӣ ин вазифаҳоро иҷро карда наметавонад. 

Кори муассисаи таълимӣ на танҳо кори омӯзгорон, кори мақомоти маориф, балки инчунин 
кори тамоми давлат ва аҳли ҷомеа мебошад. Дар тарбияи насли наврас зарур аст, ки қувваҳои 
муассисаҳои таълимӣ, оила ва аҳли ҷомеа муттаҳид карда шаванд. Тарбияи насли наврас – насли 
бошуур, фаъол, ватанпарвар, башардӯст, ба Ватан, ба халқи худ садоқаманд, тарбияи шахси 
ҳаматарафа инкишофёфта вазифаи асосии мактаб, оила ва аҳли ҷомеа мебошад. 

Ҳанӯз Н.К. Крупская дар тарбияи насли наврас ба муттаҳид намудани қувваҳои омӯзгорон, 
падару модарон, аҳли ҷомеа, созмонҳои талабагӣ аҳамияти махсус медод. Вай навишта буд, ки 
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зан модари ҳозира ва оянда мебошад. Дар ӯ ғаризаи модарӣ ниҳоят зӯр аст, ки ба модар 
хурсандии калон мебахшад [4, с. 204].  

Модар мураббии табиӣ мебошад. Ба ҳам пайвастани тарбияи ҷамъиятӣ ва тарбияи оилавӣ 
дар кори ба камол расонидани одамони сазовори ҷомеа қувваи пурзӯреро ба вуҷуд меорад. 

Ташаккулёбии симои маънавӣ, сиёсӣ, инкишофи ақлӣ, фарҳангии насли наврас на танҳо 
дар муассисаи таълимӣ, дар натиҷаи омӯхтани асосҳои фан, ё дар натиҷаи тарбияи ҷамъиятӣ ва 
оилавӣ ба амал меояд. Барои ташаккули вай худи ҳаёт, муҳит низ фаъолона таъсир мерасонад. 
Аз таълимгоҳ берун имконият ва воситаҳои бемаҳдуд мавҷуданд, ки барои бо сиёсат, муъҷизаҳои 
илм, техника ва фарҳанг ошно шудани кӯдакону ҷавонон таъсири калон мерасонанд. Китобхона, 
кино, театр, радио, телевизор, дар ҳозира интернет, компютер, матбуоти даврагӣ ва ғайра 
воситаҳоеанд, ки аз таъсири онҳо ҳеҷ кас, аз ҷумла, кӯдакону ҷавонон берун монда 
наметавонанд, Ҳамаи онҳо дар тарбияи насли наврас нақши муайян мебозанд. 

Вазифаи муассисаи таълимӣ ва оила ҳам аз он иборат аст, ки талабагонро аз ҷиҳати ғоявӣ 
обутоб диҳанд, ҳамчун ватанпарварони содиқ ва башардӯст тарбия намуда, дар онҳо ҳисси 
садоқамандии бепоён парваранд. Онҳо дар маркази ҳаёти пурҷӯшу хурӯш бошанд, аз 
корномаҳои халқи тоҷик бохабар бошанд, дар корҳои ҷамъиятӣ, меҳнати фоиданоки ҷамъиятӣ 
фаъолона иштирок намоянд. 

Дар тарбияи насли наврас мақсади муассисаи таълимӣ ва оила ягонаанд. Аз ин рӯ, тарбияи 
насли наврас дар оила кори хусусӣ, кори шахсӣ набуда, балки кори давлатӣ, ҷамъиятӣ, 
умумихалқӣ мебошад. Оила вазифадор аст, ки дар ҳамкорӣ бо муассисаҳои таълимӣ ва таҳти 
назорати давлат насли наврасро ҳаматарафа тарбия дода, барпокунандаи бошуур ва фаъоли 
ҷамъиятро ба воя расонад. «Эҳтирому меҳрубонии мутақобила ва риояи ҳуқуқи ҳамдигар аз 
ҷониби падару модар дар зеҳни фарзанд эҳтиром ба шахси худ, эҳтиром ба инсон ва эҳтиром ба 
ҷамъиятро парвариш медиҳад» [5].  

Кори якҷояи ҷамъият ва оила дар тарбияи насли наврас масъалаҳои зеринро дар бар 
мегирад: аз тарафи дастгоҳҳои тарбияи ҷамъиятӣ тарғиб ва паҳн кардани ҷаҳонбинӣ; эътиқод ва 
худшиносии миллӣ, расонидани таъсири тарбиявии мақомотҳои давлатӣ, созмонҳои ҷавонон, 
талабагӣ ва дигарон ба падару модарон ва фарзандони онҳо, ташкил кардан ва ба роҳ мондани 
кори Шӯрои сарпарастон дар тарбияи кӯдакон ва ҷавонон, таъмини иштироки фаъолонаи падару 
модарон дар тарбияи мактаббачагон. 

Нақши оиларо дар тарбия хурд донистан мумкин нест. Тарбияи кӯдакон ва наврасон дар 
оила қисми таркибии тарбияи ҷамъиятӣ, аз ҳам ҷудонашавандаанд. Дар таълиму тарбияи наврас 
оила баробари муассисаи таълимӣ ҷавобгар мебошад.  

Дар ҳалли илмии масъалаҳои тарбияи оилавӣ ва алоқаи мактабу аҳли ҷомеа нақши 
педагогҳои барҷаста Н.К. Крупская, А.С. Макаренко, М. Лутфуллоев, Ф. Шарифзода, Қ. 
Абдураҳимзода ва дигарон бағоят калон аст. Умуман ягон муҳаққиқе дар педагогика нест, ки дар 
бораи он таваққуф накарда бошад. Онҳо ба ҳамаи масъалаҳои тарбияи оилавӣ диққати калон 
додаанд. Аз ҷумла А.С. Макаренко менависад, ки аввалин таҳкурсии ҳиссиёт, фикр, хулқ ва 
шуури бача дар оила гузошта шуда ва дар он ташаккул меёбад. Кӯдакро ҳама чиз: одамон, ашёҳо, 
ҳодисаҳо, пеш аз ҳама, одамон тарбия мекунанд. Агар одам бад тарбия ёфта бошад, пас ба ин, 
пеш аз ҳама, мураббӣ гунаҳкор мебошад. Дар тарбияи насли наврас нақши аввалиндараҷаро 
мактаб бозад ҳам аввалин таҷрибаи ҳаётиро кӯдак дар оила мегирад, маҳз дар оила хислат ва 
симои маънавии ӯ ташаккул меёбад. 

«Тарбияи бачагон, - менависад А.С. Макаренко соҳаи муҳимми зиндагии мост. Бачагони 
мо шаҳрвандони ояндаи мамлакати мо ва шаҳрвандони ҷаҳон мебошанд. Онҳо таърихро эҷод 
хоҳанд кард. Бачагони мо падар ва модарони оянда мебошанд, онҳо ҳам бачагони худро тарбия 
хоҳанд кард. Бачагони мо бояд шаҳрвандони хуб, падар ва модарони хуб ба камол расанд. Вале 
бо ин ҳам тамом намешавад, бачагони мо умеди айёми пирии моанд. Тарбияи дуруст пирии 
хушбахтонаи мост, тарбияи бад ғаму ғуссаи ояндаи мо, ашкҳои дидаи мост, дар назди дигар 
одамон, дар назди тамоми мамлакат гуноҳи мост» [6, с. 145]. 

Ҳар як падару модар фарзандашро бечуну чаро дӯст медорад. Аммо барои тарбияи дуруст 
ин хело кам аст [7, с. 16]. А.М. Горкий мегӯяд, ки «Мурғ ҳам бачаҳоро дӯст дошта метавонад. 
Аммо бачаҳоро тарбия кардан кори бузурги давлатист, ки истеъдод ва таҷрибаи васеъи 
зиндагиро талаб мекунад». 

Дар ҷараёни таълим ва тарбия бачаро дӯст доштан, шахсияти ӯро ҳурмат кардан, 
хусусиятҳои психологӣ, синнусолии ӯро ба ҳисоб гирифта, дар баробари ин, назди ӯ вазифа, 
талабот гузоштан ва аз болои иҷрои он назорат кардан лозим аст. 

Умуман, аксари падару модарон ҳаракат мекунанд, ба тарбияи ҳаматарафаи фарзандони 
худ диққат дода, барои муътадил хондан, илму маърифат омӯхтан, дар оила шароити мувофиқ 
фароҳам созанд, ба хониш ва рафтору кирдори онҳо чӣ дар хона, чӣ дар кӯча, чӣ дар мактаб 
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назорат карда истанд, ҳар як муваффақият, пешрафт ва ё камбудии онҳоро дида, барои бартараф 
намудани рафторҳои ношоям аз тадбирҳои гуногун истифода баранд.  

Вале имрӯз аз сабаби ба нобаҳангомиҳои замон як қисми падару модарон ба тарбияи 
фарзандони худ эътибори ҷиддӣ намедиҳанд. Таълиму тарбияро кори саҳл шуморида, танҳо 
омӯзгоронро вазифадор шуморида, худро канор мегиранд. Илова ба ин, нисбат ба тарбияи 
фарзанд таъсири манфӣ мерасонанд, ки ин дар натиҷа ба оқибатҳои нохуш оварда истодааст. 

Дар натиҷа фарзандони чунин оилаҳо кӯчагард шуда истодаанд, ба таъсири ҳар гуна 
одамони бад, ақидаҳои гуногун афтода, аз мактаб берун мегарданд, бадхон, бадрафтор, 
бадмуомила шуда истодаанд. 

Барои муваффақиятнокии тарбияи фарзанд зарур аст, ки падару модар ва аъзои дигари 
оила якдигарро ҳурмату эҳтиром кунанд, бо рафтору одоби мусбати худ диққати фарзандонро 
ҷалб намоянд ва аз ҳар ҷиҳат ибрат нишон диҳанд. Майлу хоҳиш, супориши падару модар ба 
фарзанд дар ин ё он масъала бояд одилона бошад, онҳо якдигарро дастгирӣ намоянд. 

Падару модарон бояд нисбати фарзанд серталабу боадолат бошанд: хусусиятҳои 
инфиродӣ, синну солро ба ҳисоб гиранд; шахсияти кӯдакро паст назананд; мавқеи худро ҳамчун 
падар ва модар донанд; кӯдакро фиреб надиҳанд, бо ҷанҷолҳои худ обрӯи якдигарро нарезонанд, 
фарзандро аз ҳад зиёд таъриф ё сарзаниш накунанд; ҷазои ҷисмониро истифода набаранд; 
фарзандро ҳақгӯ, ростқавл, далер, нотарс, қавиирода, поквиҷдон, дорои сифатҳои неки инсонӣ  
тарбия диҳанд. 

Таъсири тарбиявии падару модарон номаҳдуд буда, обрӯю эътибори ҳақиқии падару модар 
дар ба воя расонидани фарзанд ниҳоят калон аст. 

Ҷараёни педагогӣ мақсаднок мебошад. Донистан, сарфаҳм рафтан лозим аст, ки дар 
ҷараёни таълиму тарбия чӣ мақсад гузошта шудааст ва ба он бо кадом роҳ ноил гардидан мумкин 
аст. 
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ТАҚВИЯТИ МУНОСИБАТҲОИ ИҶТИМОИИ МУАССИСАҲОИ ТАЪЛИМӢ БО ОИЛА 
 

Дар мақола зарурати тақвият бахшидан ба муносибатҳои мутақобилаи муассисаҳои таълимӣ ва оила 
дар шароити дигаргуниҳои иқтисодӣ ва сиёсӣ, ки зиддиятҳои иҷтимоиро ба куллӣ тағйир додааст, таъкид 
карда мешавад. Муносибатҳои муассисаҳои таълимӣ ва оила дар масъалаҳои аз тарафи дастгоҳҳои тарбияи 
ҷамъиятӣ тарғиб намудани ҷаҳонбинӣ, эътиқод, худшиносии миллӣ, таъсири тарбиявии мақомоти давлатӣ, 
созмонҳои ҷавонон, созмонҳои талабагӣ ва падару модарон шарҳ дода шудаанд. 

КАЛИДВОЖАҲО: зиддият ва зарурати ҳамгироии ҷидду ҷаҳд, хизматрасониҳои иҷтимоӣ, 
ҳамҳангсозии таъсирҳои тарбиявӣ, муҳити атроф, масъулият, тарғиби ҷаҳонбинӣ, ташаккули эътиқод, 
созмонҳои ҷамъиятӣ, созмонҳои талабагӣ. 

МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ МУАЛЛИФ: Сафаралӣ Алимаҳмади Собирзода, омӯзгори кафедраи 
педагогика ва психологияи таҳсилоти ибтидоии ДДБ ба номи Носири Хусрав. Тел.: (+992) 98-581-11-25. 
 

УКРЕПЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
УЧРЕЖДЕНИЯ И СЕМЬИ 

 

В статье подчеркивается необходимость усиления взаимодействия образовательных учреждений и 
семьи в условиях изменения политической и экономической жизни, воздействующих на социальные 
противоречия. Взаимодействия образовательного учреждения и семьи прокомментированы в аспекте 
решения задач пропаганды со стороны субъектов общественного воспитания по таким вопросам, как 
формирование мировоззрения и убеждения национального самосознания воспитательного воздействия 
государственных органов, молодежных, ученических организаций и родителей. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: противоречие и необходимость интеграции действий, социальные услуги, 
координация воспитательных воздействий, микросреда, ответственность, пропаганда мировоззрения, 
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ПАЙДОИШИ ДАВЛАТУ ФАРҲАНГ ҲАМЧУН АСОСИ ТАШАККУЛИ 

ХУДОГОҲИИ МИЛЛӢ 
 

Қурбонова Б.М. 
Коллеҷи омӯзгории Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 

 

Дар ҳаёти ҳар як ҷамъият, хоҳ авлодӣ бошаду хоҳ қабилавӣ, халқият ва ё миллат дар 
баробари паҳлуҳои ҳастии ҷамъиятии барои тамоми башарият умумӣ, боз хусусиятҳои танҳо ба 
ӯ хос вуҷуд дорад, ки он дар шуури одамон инъикос ёфта, хусусияти умумии равониро ба вуҷуд 
меорад. 

Худогоҳии миллӣ дар тӯли фосилаҳои дурударози вақт, ки ҳазорсолаҳоро дар бар мегирад, 
ба вуҷуд меояд. Ин маҳсули таърих, ҳаёти иқтисодӣ, сиёсӣ ва маънавӣ, шароитҳои зист, ҷуғрофӣ 
ва иқлимие мебошад, ки миллати муайян дар фосилаи тӯлонии вақт дар он умр ба сар бурдааст. 
Худогоҳии миллӣ маҷмӯи таассурот ва тассаввуроте мебошад, ки аз муҳити иҷтимоӣ гирифта 
шудааст. Онҳо бо одатҳо, расму оинҳо ва анъанаҳо мустаҳкам гардида, аз насл ба насл интиқол 
меёбанд. Аз ин рӯ, худогоҳии миллӣ дар худ на танҳо хусусияту хосиятҳои дар раванди 
мавҷудияти миллат бадастомада, балки хусусияту хосиятҳои он умумияти одамон (авлод, 
қабила, халқият)-ро, ки ба туфайли онҳо ин ё он миллати муайян арзи ҳастӣ кардааст, дар худ 
таҷассум менамояд. 

Ба худогоҳии миллӣ шаклҳои содаи худогоҳии то ташаккули умумияти миллӣ (авлод, 
қабила, халқият) шаклгирифта замина мегузоранд. Аломати зарурии умумияти авлодию 
қабилавиро ягонагии маънавӣ ташкил медод. Ин ягонагии маънавӣ аз тарафи қабила дарк 
кардани ҳастии худ ба шумор мерафт. 

Моҳияти худогоҳии авлодиву қабилавӣ аз он иборат буд, ки одам фикран худро аз он 
гурӯҳи авлодие, ки ба он тааллуқ дошт, ҷудо намекард. 

Ба ташаккули худогоҳии инсон дар бобати худро ҳамчун шахсияти боақл дарк намудан 
раванди ташаккули худро шинохтани авлод асос гузоштааст. Дар ибтидо на одами алоҳида, 
балки авлод худро ҷудо карда, бо одамони дигар муқобил гузошт. Ин ба тарзи истеҳсолоти сохти 
ибтидоӣ-обшинагӣ вобаста буд, зеро дар ин маврид одами алоҳида мустақил буда наметавонист 
ва дар ҳама ҳолат аз обшина вобастагӣ дошт. Шуури умумияти қабилавӣ ба воситаи шинохти 
қабилаҳои атроф ташаккул ёфтааст. 

Дар таърихи ҷамъият пайдоиши умумияти нави таърихӣ – халқият нақши муҳим 
бозидааст. Дар тафовут аз қабилаву авлод он дар асоси моликияти хусусӣ ба вуҷуд омада, бо 
умумияти нисбатан устувори ҳаёти хоҷагӣ, ҳудуд, забон ва фарҳанги маънавӣ тавсиф мегардад. 

Шаклҳои ба халқият хоси зуҳуроти худогоҳии миллӣ мафҳуми «ватан», «замини азиз», 
дарки уҳдадориҳои шаҳрвандӣ дар назди халқ мебошанд. 

Худогоҳии миллӣ ба соҳаи ҳаёти маънавии ҷамъият мансуб мебошад. Он бо шаклҳои 
шуури ҷамъиятӣ дар робитаи мутақобил қарор дорад. 

Худогоҳии миллӣ хусусиятҳои характер, ҳиссиёт, кайфият, одат, анъанаҳои халқ, урф, 
рӯҳияи тамоми миллатро инъикос менамояд. Он бе идеологияи муайян мавҷуд буда 
наметавонад. Идеологияи худогоҳии миллӣ дорои қувваи бузурги таъсири рӯҳӣ мебошад. Он 
метавонад ғалаёни ҳиссиётро ба вуҷуд биёрад, иродаи одамонро барои таъсир расонидан ба 
рӯҳияи миллӣ сафарбар намояд. 

Ғояҳои худогоҳии миллӣ ба туфайли дарки ҳастии миллат ба вуҷуд омада, дар муҳаббат 
нисбат ба Ватан, ҳувияти миллӣ, виҷдон, ватандӯстӣ зуҳур меёбанд. 

Худогоҳии миллӣ ба умумияти шароитҳои моддии ҳаёти миллат, фарҳанг, муносибати 
тарафайни он бо дигар умумияти одамон вобастагӣ дорад. Он яке аз аломатҳои миллат маҳсуб 
ёфта, дар ҳаёти миллат нақши калон мебозад, яъне миллатро ба як коллективи иҷтимоӣ муттаҳид 
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месозад, хусусиятҳои миллатро муайян мекунад, ки ин нишондиҳандаи фарқияти як миллат аз 
миллати дигар ба шумор меравад. 

Миллат ҳамчун зинаи олии рушди умумияти одамон худро танҳо дар мавриди худшиносии 
рушдёфтаи он зоҳир карда метавонад. Бе мавҷудияти он миллат қобили ҳаёт, мустақилият, 
ҳаракати миллӣ буда наметавонад. 

Худогоҳии миллӣ синтези дарки равандҳои дар ҳаёти миллат гузаранда, дарки алоқаҳои 
ҷамъиятӣ аз тарафи фард, дарки ба умумияти муайяни миллӣ-этникӣ мансуб будани он, дарки 
якҷоя будани худ, ягонагӣ бо миллати муайян мебошад. Ба ин таъсири бевоситаи шароитҳои 
мушаххаси муҳити миллӣ, умумияти забон, ҳудуд, сохти равонӣ эҳсос мегардад. 

Имрӯз аниқ равшан аст, ки худогоҳии миллӣ дар заминаи нав – дар шароити 
демократикунонии ҷомеа, дар замоне, ки дар ҷаҳон раванди эҳёи нақши характери миллӣ, 
хусусиятҳои миллӣ, бозгашт ба забони модарӣ, аз тарафи миллат дарк шудани ягонагӣ ва 
нотакрории таърихи он ҷараён дорад, рушд меёбад. 

Зеро анъанаҳои миллӣ, хусусиятҳои миллӣ ба рафтори сиёсии шахсият ва халқҳо дар 
бобати кӯшиши ба ин ё он сохти сиёсӣ майл кардани миллат таъсири бевосита мерасонад. 

Дар айни замон рушди худогоҳии миллӣ на танҳо аз рӯи бозгашт ба худ, хусусияти худ, 
балки аз рӯи муносибат ба маданияти инсонӣ, ба умумияти маънавӣ ва арзишҳои умумиинсонӣ 
муайян карда мешавад. 

Рушди ҳар як давлати соҳибистиқлол ба анъанаҳои фарҳанги миллӣ, ба дарки мансубияти 
миллии ҳар як инсон, дастовардҳои нодиру нотакрори фарҳангӣ такя мекунад, ки онҳо аз 
таърихи миллат, муҳити табиӣ, хусусияти геополитикӣ, дастовардҳои соҳаҳои гуногуни ҳаёти 
маънавӣ бармеоянд. 

Прогресси илмӣ-техникӣ, динамизми ҳаёти иҷтимоӣ, васеъшавии муносибатҳои 
байналхалқӣ, рушди босуръати воситаҳои ахбори омма боиси ташаккули системаи сифатан нав 
– фарҳанги умумибашарӣ гардид, ки он дастовардҳои илмӣ ва истеҳсолӣ-техникии ҷаҳонро дар 
бар гирифта, инсоният ба он ҳамқадам маданияти сайёравии ягонаи асри XXI-ро месозад ва бо 
роҳи мустаҳкам кардани анъанаҳо ва фарҳанги муносибатҳои байни миллатҳо, ки ба 
интегратсияи арзишҳои миллӣ ва умумибашарӣ асос ёфтаанд, қадам мезанад. 

Дар баробари ин, чи тавре таҷрибаи Тоҷикистон нишон дод, якуякбора аз як ҳолат ба 
ҳолати дигар гузаштани ҷомеа, диққати ҷиддӣ надодан ба масъалаҳои ба рушди худогоҳии 
миллӣ алоқамандбуда, муносибатҳои миллиро хеле мураккаб мегардонад. Мушкилоти 
иқтисодӣ, ноустувории сиёсӣ, мавҷуд набудани дастурҳои мушаххаси идеологӣ равандҳои 
иҷтимоӣ-фарҳангиро мураккаб сохта, давлат ва ҷомеаро аз имконияти дар рӯҳияи анъанаҳои 
беҳтарини фарҳанги миллӣ тарбия кардани насли наврас, ба таври самарабахш ба роҳ мондани 
муносибатҳои байни миллатҳо, ташаккул додани ҳисси ба арзишҳои миллӣ ва умумибашарӣ 
шарик будан маҳрум месозад ва имкон намедиҳад, ки неруи бунёдкоронаи фарҳанг ва маориф 
пурра истифода гардад, имкон намедиҳад, ки дар мамлакати худ умумияти миллӣ-фарҳангии 
нотакрору шакли ба худ хосдошта ва қисмати маҳдуди ҷомеаи ягонаи ҷаҳонӣ эҳсос гардад. 

Ҳар як миллат бо роҳи худ, бо анъанаву одатҳои миллии худ бархӯрд карда, пеш меравад. 
Вазифаи асосӣ аз он иборат аст, ки ба дастовардҳо қаноатманд нашуда, муносибатҳои 
ҷамъиятиро тавре ба роҳ мондан лозим аст, ки одамон худро боҳузуру ҳаловат ва босабот эҳсос 
намоянд. 

Дар шароити ташаккули давлатдории миллӣ ҳисси кунҷкобӣ нисбат ба дарки арзишҳои 
фарҳанги миллии таърихан шаклгирифта беш аз пеш афзунтар мегардад. Ин беасос нест, зеро ба 
даст овардани истиқлолият ва давлатдорӣ бо рушди худогоҳии миллӣ, бедоршавии шавқу завқ 
нисбат ба мутассилии таърихии халқи худ, эҳёи сохторҳои миллӣ-давлатӣ, забонҳои миллӣ, дин, 
маишат, анъанаҳои фарҳангӣ-маърифатӣ, ҷашнҳои миллӣ, расму оин, анъанаҳо, системаҳои 
шакли махсуси тарбиявидошта алоқаманд мебошад. Вале дар заминаи ин метавонанд 
тамоюлҳои номақбул, аз қабили муносибати минтақавӣ-табақавӣ, маҳалчигӣ, маҳдудияти 
миллӣ, коҳонидани ҳуқуқҳои гурӯҳҳои алоҳида зуҳур намоянд. Ин зиддиятҳо дар шароити 
Ҷумҳурии Тоҷикистон хеле равшан зоҳир шуда, буҳрони иқтисодӣ ва сиёсии бавуҷудомада 
асоси муноқишаи дохилии ҷомеа гардид, ки дар натиҷа хусусиятҳои ба таври анъанавӣ ба 
тоҷикон хос, монанди сулҳдӯстӣ, дилсӯзӣ, эҳтироми хотираи ниёгон ва муқаддасот, ватандӯстӣ, 
ягонагии миллӣ, эҳтиром ба арзишҳои фарҳанги миллӣ ва башарӣ коҳиш ёфтанд. 

Солҳои охир дар Ҷумҳурии Тоҷикистон санадҳо ва ҳуҷҷатҳои нави давлатӣ, аз қабили 
қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф», «Дар бораи фарҳанг», «Консепсияи 
мактаби миллӣ», «Консепсияи миллии таҳсилот дар Ҷумҳурии Тоҷикистон», «Қонун дар бораи 
масъулити падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд» стандартҳои давлатии самтҳои гуногуни 
таҳсилоти умумӣ ва касбӣ қабул гардиданд. Ин аз муҳиммият ва актуалӣ будани ташаккули 
худогоҳии миллӣ дар наврасону ҷавонони дар низоми маориф таҳсилкунанда шаҳодат медиҳад. 
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Ғояҳои пешбаранда ва ояндадори ин ҳуҷҷатҳо ғояи демократикунонӣ, инсонпарварона маҳсуб 
меёбанд, ки ба рушди худогоҳии миллӣ мусоидат намуда, ҳамчунин дар фаъолияти таълимӣ-
тарбиявӣ истифода бурдани арзишҳои миллӣ ва умумибашарӣ, муҳайё кардани шароитҳои 
иҷтимоӣ-фарҳангиро бо мақсади ифшои шахсият, рушди неруи маънавӣ имконпазир 
мегардонад. 

Дар шароити кунунӣ масъалаи ташаккули худогоҳии миллӣ, ки ба интегратсияи арзишҳои 
миллии умумибашарӣ асос ёфтааст, дар байни ҷавонону наврасон ва алалхусус донишҷӯён, ки 
онҳо чун қоида дар ҳамаи вазъиятҳои иҷтимоиву сиёсии прогрессивӣ ва регрессивӣ фаъолияти 
бештар зоҳир менамоянд, ба масъалаи хеле муҳим табдил ёфтааст. Ин, махсусан, дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, ки дар баробари дигар табақаҳои аҳолӣ донишҷӯён низ ба муқобилияти яроқнок 
ҷалб шуда буданд, ба таври аёнӣ зоҳир гардид. Ба туфайли тезутунд гардидани муноқишаҳо дар 
байни донишҷӯён, ки манфиатҳои табақаҳо ва минтақаҳои гуногунро ифода мекарданд, 
муқобилистӣ ба миён омад. Мактаббачагону донишҷӯёни ба ин раванди сиёсӣ ҷалбшуда дар 
оянда сарчашмаи бархӯрдҳои наву нисбатан хатарноки байниминтақавӣ гардида метавонист. 

Дар натиҷаи вазъияти бамаломада зарурати ногузири бо диққат омӯхтани масъалаи 
ташаккули фарҳанги миллии ҷавонон, ошкор сохтан ва илман асоснок кардани сабабҳои он ки 
чаро дарки ба минтақа тааллуқ доштан ва худшиносии минтақавӣ аз худогоҳии умумимиллӣ 
болотар меистад ва барои чи то ҳол зуҳуроти маҳалчигӣ аз байн нарафтааст ва чаро дар байни 
намояндагони гурӯҳҳои гуногун новобаста аз он ки онҳо дар маҷмӯъ ҳама як миллати ягонаро 
ташкил медиҳанд, чунин муносибати номувофиқ ҷой дорад. 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Э. Раҳмон дар назди зиёиён бо маърӯзаи «Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар остонаи асри XXI» баромад намуда, қайд кард, ки ҳаёти маънавии миллат 
ҳодисаи ниҳоят мураккаб ва гуногуншакл аст. Муҳтавои асосии ин ҳодисаи нодирро анъанаҳо, 
урфу одат, меъёри рафтор ва муносибат, психология, хусусиятҳои фарҳанги миллӣ, этика 
ташкил медиҳанд. 

Худогоҳии халқ ин ҳақиқатест, ки танҳо ба он, тарзи таърихии мушаххаси он тааллуқ 
дорад. Ин худогоҳӣ дар ҳаёти маънавӣ, дар фарҳанги миллат инъикос мегардад. Худогоҳии 
ҳақиқии миллӣ ба туфайли фаъолияти ҳақиқии халқ дар ягон соҳаи истеҳсолоти ҷамъиятӣ хоҳ 
моддӣ ва хоҳ маънавӣ ташаккул ёфта, муносибати бошууронаро нисбат ба иқтисодиёт ва 
фарҳанг тақозо менамояд. 

Худсобиткунии миллат танҳо дар дараҷаи сифатан дигари таъсири мутақобили миллат, ки 
истиқлолияти миллиро бе халалдорсозии манфиатҳои халқҳои дигар таъмин менамояд, 
имконпазир аст. 

Ҳар як фарҳанг ва арзиши ахлоқие, ки аз тарафи миллат офарида шудааст, маҳсули рушди 
таърихии он ба ҳисоб меравад. Он барои меъёри рафтор ва фаъолияти ҳайтии одамон зарур 
мебошад. 

Самтгирии худогоҳии миллӣ қоида ва тарзу усулҳои истифодаи меъёрҳои ахлоқӣ ва 
арзишҳои маънавии барои ҳамаи одамон умумиро пеш мегузорад. 

Анъанаҳои инсондӯстонаву демократии фарҳанг бояд татбиқ ва рушди минбаъдаи худро 
пайдо кунанд. 

Худогоҳии миллӣ на танҳо зисту зиндагии имрӯзаи миллат, балки мақсади олӣ ва 
пешомадҳои рушди умумияти миллиро инъикос менамояд. Худогоҳии миллӣ қисмати зинда ва 
мутаҳаррики миллат маҳсуб мегардад. 

Воситаҳои муосири коммуникативӣ, пурзӯр гардидани алоқаҳои иқтисодӣ ва фарҳангӣ 
имкониятҳои сифатан навро ба миён меоранд. Ба муҳтавои худогоҳии ин ё он миллат, пеш аз 
ҳама, муносибати оқилона ба гузаштаи таърихӣ ва имрӯзаи халқ, ки ҷойгоҳи онро дар сохтори 
иҷтимоии ҷомеаи мавҷуда муайян месозад, дохил мешавад. 

Масъалаи давлатдорӣ ва гуногуншаклии зоҳиршавии он масъалаи ниҳоят мураккаб маҳсуб 
мешавад. Манбаъи таҳқиқоти он ба илми атиқа рафта мерасад. Онҳо дар таълимот дар бораи 
моҳияти давлат дар осори мутафаккирони Давраи эҳё, корҳои илмии олимони давраи 
тоинқилобӣ ва муосири рус ва дигар мамлакатҳои хориҷӣ, намояндагони мактабҳо ва ҷараёнҳои 
гуногун инъикоси худро ёфтаанд. 

Мабдаи ташаккули гуногуншаклии этникӣ ва давлатдории Осиёи Миёнаи имрӯза ба умқи 
асрҳо ғутта мехӯрад. Ин пайдоиш ва аз байн рафтани давлатҳои қадима, муттаҳидшавӣ, 
ҷойивазкунӣ, барҳамхӯрӣ ва аз нав эҳёшавии умумиятҳои этникӣ мебошад. Ҳамаи ин фаҳмиш 
ва тафсири равандҳои ташаккули давлатдориро дар Осиёи Миёна душвор мегардонад. Давраи 
барҳамхӯрии сохти ғуломдорӣ ва пайдоиши муносибатҳои феодалӣ дар Осиёи Миёна ба асрҳои 
VI-VII рост меояд. Маҳз ба ин давра пайдоиши сохторҳои сершумори давлатдории осиёимиёнагӣ 
рост меояд, ки мунтазам якдигарро иваз менамуданд. Дар оғози асри VIII равандҳои 
муттаҳидшавии халқи тоҷик оғоз ёфт. То дараҷаи муайян он ба зарурати муқобилият бо ғасби 
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арабҳо алоқаманд буд. Гап дар он аст, ки дар чоряки аввали асри VIII муқобилияти устувори 
халқҳоро бартараф намуда, феодалони арабӣ Осиёи Миёнаро ғасб намуданд. Дар натиҷаи ин, 
арзишҳои зиёди фарҳангӣ вайрон гардида, дар Осиёи Миёна дини арабҳо – ислом ҷорӣ карда 
шуд. Истилогарони араб қитъаҳои беҳтарини заминро аз аҳолии таҳҷоӣ кашида мегирифтанд. 
Ҳамаи ин муқоблияти шадиди аҳолиро ба амал меовард. Дар сарзаминҳои ғасбшуда мунтазам 
исён ва шӯришҳои халқӣ дар мегирифтанд. Барои фурӯ нишондани чунин шӯришу исён арабҳо 
намояндагони феодалии маҳаллиро ҷалб мекарданд, ки онҳо барои нигоҳ доштани имтиёзҳои 
худ манфиатдор буданд. Аз миёни ашрофони феодалӣ оҳиста-оҳиста авлоди сомониён ҷудо 
гардид. Асосгузори он Сомон-худот ва писари ӯ Асад дини исломро пазируфта, фарзандони Асад 
дар пахши исёни Рофеъ ибни Лайс иштирок карда, барои ин ҳукмравоёни як қатор вилоятҳои 
Осиёи Миёна таъин гардиданд. Дар миёнаи асри IX вилоятҳои асосии Мовароунннаҳр дар зери 
ҳукмравоии оилаи Сомониён қарор гирифтанд. Соли 872 сомониён сардори давлати Сомониён 
эълон гардид, ки он ҳудуди бузургеро фаро мегирифт. 

Давлати Сомониён ҳокимияти пурқувват ва мустақили феодалӣ ба ҳисоб мерафт. Дар ин 
хусус далелҳои сершумор, аз ҷумла дар давлатҳои мусулмонии он замон арзи вуҷуд кардани 
нишонаҳои давлатдорӣ, ба монанди сикказании пулҳои худӣ ва ном бурдани сомониён дар 
хутбаҳо, яъне намозе, ки рӯзҳои ҷумъа дар масҷидҳо хонда мешуд, шаҳодат медиҳанд. Ташкили 
чунин давлати бузург кӯшиши зиёдеро тақозо мекард. Дар вазъи душвори сиёсие, ки дар он 
бенизомӣ, вайронкорӣ, ҷанг, фалокатҳои иқтисодии аз тарафи аҷнабиён таҳмилшуда, халқи 
тоҷик чунин давлатеро бунёд гузошт, ки он дорои сохтори бошукӯҳ, мақомоту дастгоҳҳои 
сершумори идоракунӣ буд. Дар охири асри X давлати ба туфайли ҷангҳои дохилии 
байниқабилавӣ сустшудаи Сомониён ба зарбаи Қарахониён тоб наоварда, аз байн рафт. 

Бунёди давлати Сомониён ба тамоми олам нишон дод, ки тоҷикон ба таҷрибаи солҳои 
пешин, ақли табиӣ, рӯҳи созандагӣ такя намуда, чунин давлати мутаммадинро барпо карда 
метавонанд. 

Сомониён ба тасаввуроти сиёсии худ ва сохтори анъанавии давлатсозии худ такя намуда, 
тавонистанд, ки баъди тохтутози арабҳо давлати олии хешро созмон диҳанд ва ин ниҳоят муҳим 
аст. Онҳо метавонистанд давлати худро шабеҳ бо халифати араб ташкил диҳанд, вале чунин 
корро накарданд. Дар ин маврид гуфтан мумкин аст, ки ба пешвоёни сиёсии он замон рӯҳи миллӣ 
ва ватандӯстӣ хос буд ва онҳо ба арзишҳои фарҳанг, халқ ва забони худ баҳои сазовор доданд. 
Сомониён чунин давлате офариданд, ки он барои ташкили сохторҳои давлатии дигар ҳамчун 
намунаи давлатсозӣ хизмат кардааст. 

Сомониён ҳамчун намояндаи оилаи баландмаълумоти тоҷикон дарк мекарданд, ки бе 
муттафиқӣ ва муттаҳидии тамоми халқ ба рушди давлат ва нигоҳ доштани он ноил гардидан 
ғайриимкон аст. Омили муҳим баъди тохтутози арабҳо ва пошхӯрии давлати Сосониён он буд, 
ки ба халқи тоҷик беистиқлолиятӣ ва ғуломшавӣ таҳдид мекард. Маҳз дар ҳамин асос ягонагӣ ва 
дар атрофи Исмоили Сомонӣ муттаҳидшавии халқро маънидод кардан мумкин аст. имрӯз, баъди 
гузаштаи 1100 сол халқи тоҷикро зарур меояд, ки вазифаҳои ба ҳамин монандро ҳал намояд. 
Таърих шаҳодат медиҳад, ки иҷрои инкор пурра имконпазир аст. Ба ин гуфтаҳо Шартномаи 
ризоияти миллии байнитоҷикон мисол шуда метавонад, ки 27 июни соли 1997 дар шаҳри Маскав 
баста шуд. Табиист, ки шахсони алоҳида ва гурӯҳҳои муайян то метаонистанд ба ин шартномаи 
тақдирсози миллат муқобилият нишон медоданд. Вале онҳо маҷбур гардиданд, ки охири охирон 
ба иродаи неки тамоми халқ сар фароранд. 

Халқи Тоҷикистон боварии коил дорад, ки озодӣ ва мустақилият, муттаҳидӣ дар атрофи 
маркази ягона ҷомеаи моро ба сӯи ояндаи дурахшон ва гулгулшукуфӣ мебарад. Таърихи 
ташаккули давлатдории миллии тоҷикон аз сентябри соли 1924, аз замоне, ки бо қарори КИМ 
РССА Туркистон дар ҳайати РСС Ӯзбекистон бо роҳи муттаҳид кардани ҳудудҳои тоҷикнишини 
ҶХШ Бухоро ва РСС Туркистон ташкил додани Ҷумҳурии Автономии Шӯравии Сотсиалистии 
Тоҷикистон ба миён омад, оғоз мегардад [1, с. 27]. 

Аз нуқтаи назари ҳуқуқӣ ин таърих аз моҳи декабри соли 1926, аз замоне, ки Анҷумани 
умумитоҷикии Шӯрои халқии ҷумҳурӣ барпо гардида, дар он Кумитаи Иҷроияи Марказии 
ҶШСМ Тоҷикистон – мақомоти олии ҳокимияти давлатӣ интихоб ва Шӯрои Комиссарони 
Халқии ҶШСМ Тоҷикистон бунёд ёфт, оғоз мегардад.  

Аз 18 октябри соли 1926, ҳанӯз то оғози ба таври ҳуқуқӣ мустаҳкамшавии давлатдории 
тоҷикон дар ҷумҳурӣ таҳияи лоиҳаи Конститутсияи ҶШСМ Тоҷикистон оғоз ёфт, вале бар асари 
сабабҳои объективии таърихӣ, ин Конститутсия барои тасдиқ ба мақомоти олии ҳокимияти 
давлатии ҶШС Ӯзбекистон пешниҳод нагардид. Ин аз он сабаб ба амал омад, ки базудӣ баъди 
баргузор шудани Анҷумани II Шӯрои ҶШСМ Тоҷикистон масъалаи ташкили Ҷумҳурии 
Шӯравии Сотсиалистии Тоҷикистон ба миён омад. Маҳз аз ҳамин сабаб зарурат барои тасдиқи 
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Конститутсияи ҶШСМ Тоҷикистон аз байн рафт ва он аз ҷиҳати ҳуқуқӣ ба конститутсияи 
амалкунанда табил наёфт. 

Дар ин Конститутсия низоми ҳуқуқҳои асосӣ ва озодии шаҳрвандони ҷумҳурӣ тибқи қонун 
сабт ёфта буд. Ҳамаи шаҳрвандон ба таҳсили пурраи ройгон, озодии виҷдон, изҳори афкору 
ақидаи худ, озодии иштирок дар маҷолис ҳуқуқ доштанд. Меъёрҳои он баробарҳуқуқии 
шаҳрвандонро новобаста аз ҷинсият таъмин намуда, ҳуқуқҳои ҳамаи аққалияти миллатҳо 
кафолат дода мешуд. Забонҳои тоҷикӣ, ӯзбекӣ ва русӣ забони давлатӣ эътироф гардида буданд. 

Ин Конститутсия дар таърихи халқи тоҷик аввалин Конститутсияи миллӣ буд. Он дар худ 
таълимоти ленинии роҳҳои рушди миллат ва халқиятҳои дар зинаҳои гуногуни иҷтимоӣ-
иқтисодӣ, сиёсӣ ва фарҳангӣ қарордоштаро инъикос менамуд. Маҳз ҳамин нукта қимати онро 
дар бунёд ва рушди давлатдории миллии шӯравии тоҷик муайян менамуд. 

 12 июни соли 1929 Президиуми КИМ ИҶШС муроҷиати Ҳукумати ҶШСМ Тоҷикистонро 
дар бораи ба ҷумҳурии шӯравӣ табдил додани он дида баромада, қарори дахлдор қабул намуд. 
Дар он қайд шуда буд, ки ҶШСМ Тоҷикистон аз рӯи аломатҳои иқтисодӣ, миллӣ ва ҷуғрофии 
худ аз ҶШС Ӯзбекистон чун воҳиди махсус ба куллӣ тафовут дорад. Дар робита бо ин, масъалаи 
аз ҶШС Ӯзбекистон ҷудо кардани ҶШСМ Тоҷикистон ва дар хусуси ба ҳайати ИҶШС шомил 
намудани он қарор қабул гардид.  

Ин зинаи аввали рушди давлатдории миллии Тоҷикистон маҳсуб мешавад. Зинаи дуюми 
он ба бадастоварии мақоми ҷумҳурии шӯравӣ ноилшавии он мебошад. 5 декабри соли 1929 
иҷлосияи II КИМ ИҶШС қарори анҷумани Шӯрои Тоҷикистонро дар бораи ташкили ҶШС 
Тоҷикистон ба тасдиқ расонд [2, с. 717]. 

1 марти соли 1937 Конститутсияи ҶШС Тоҷикистон қабул шуд, ки дар он нишонаҳои 
муҳимми давлатдории миллӣ қабул гардиданд. Ин конститутсия муқаррар намуд, ки ҶШС 
Тоҷикистон давлати мустақил буда, дорои ҳудуди муайяни худ аст, ки онро бе розигии он тағйир 
додан ғайриимкон аст. Ҷумҳурӣ субъекти ҳуқуқи байналхалқӣ ба шумор меравад. Дар ҷумҳурӣ 
шаҳрвандии ҷумҳуриявӣ муқаррар карда шуд, ки тибқи он ҳар як шаҳрванди ҷумҳурӣ дар айни 
замон шаҳрванди ИҶШС ба ҳисоб мерафт. Ҷумҳурӣ низоми судии худро дошт, ки ин аз 
мавҷудияти ҳокимияти қонунбарори ҷумҳурӣ шаҳодат медод. 

Нишонаҳои асосии давлатдории миллӣ, аз ҷумла аломатҳои муқарраршудаи давлатӣ – 
Нишони давлатӣ, Парчами давлатӣ, Гимни давлатӣ минбаъда тавассути Конститутсияи ҶШС 
Тоҷикистон (1978) рушд ёфта, мустаҳкам карда шуд. 

Дар нимаи дуюми солҳои 80-уми асри XX, замоне, ки шиорҳои «ошкорбаёнӣ», 
«суръатфизоӣ», «бозсозӣ» ба миён омаданд, маҷмӯи як қатор сабабҳои бо мурури замон 
ғунгардида ба ҷӯш омада, ба берун фаввора заданд, ки сарчашмаи онҳо дар таърихи бунёди худи 
ИҶШС ниҳон буданд. Маҳз ҳаминҳо боиси аз байн рафтани ИҶШС гардиданд. Суст шудани 
маркази пурқудрат, ки солҳои тӯлонӣ ҳудуди бузурги давлати шӯравиро нигоҳ медошт, дар 
ҳамбастагӣ бо мушкилоти иқтисодии охири солҳои 80-ум сабаби асосии таркиши бузург дар 
тамоми ҳудуди ИҶШС гардида, тарҳи геополитикӣ ва ҳуқуқии фазои пасошӯравиро ташаккул 
доданд. 

Дар ҷумҳуриҳои ИҶШС шиддати миллӣ рӯз ба рӯз меафзуд. Дар шароити ошкорбаёнӣ, 
демократикунонӣ, суст гардидани механизмҳои ҷазодиҳӣ талабҳои ҷасуронаи ба ватани таърихӣ 
бозгаштани халқҳои маҷбуран кӯчонидашуда, мубориза барои истиқлолият, гузариш ба 
мустақилият ва ғайра пешниҳод мешуданд. Дар як қатор ҷумҳуриҳои иттифоқӣ, аз ҷумла 
Тоҷикистон қонунҳо дар бораи мақоми давлатӣ гирифтани забони миллӣ қабул гардиданд.  

Дар чунин шароит, яъне дар доираи ҳуқуқии фаъолияти ИҶШС, шакли нави амалии 
давлатдории ҷумҳуриҳои иттифоқӣ ба миён омад. Асоси ҳуқуқии онро Декларатсияҳо дар бораи 
мустақилияти давлатӣ дар моҳҳои июн-август аз тарафи ҷумҳуриҳои иттифоқӣ эълоншуда, 
чунончи Русия (12 июн), Украина (16 июл), Ӯзбекистан (20 июн), Тоҷикистон (24 август) ташкил 
дод. Истиқлолияти давлатии хешро эълон намуда, ҷумҳуриҳои иттифоқӣ дар ибтидо худро 
ҳамчун қисмати таркиби ИҶШС ҳисоб мекарданд.  

Дар Декларатсия дар бораи истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон чунин омада 
буд: «Шӯрои олии Ҷумҳурии Тоҷикистон масъулияти таърихии худро барои тақдири халқи 
тоҷик ва давлатдории он амиқан дарк намуда, ҳуқуқи комили ба худмуайянкунӣ доштаи ҳар як 
халқро ба назар гирифта, бо эҳсоси он, ки ҳамроҳшавии озодонаву баробарҳуқуқи миллатҳои 
шӯравӣ дар доираи ИҶШС-и таҳаввулёфта рушди ҳаматарафаи онҳо, эҳтироми обрӯ ва ҳуқуқи 
ҳамаи миллатҳои дар Ҷумҳурии Тоҷикистон зиндагикунандаро кафолат медиҳад, Ҷумҳурии 
Тоҷикистонро ботантана давлати соҳибихтиёр эълон намуда, изҳор медорад, ки давлати 
демокративу ҳуқуқӣ бунёд менамояд» [3]. Муҳтавои Декларатсияи ҷумҳуриҳои иттифоқӣ 
равшан нишон медоданд, ки «доираи Иттифоқ» барои онҳо аллакай танг шуда, онҳо амалан 
соҳибихтиёрии давлатҳои хешро эълон доштаанд. Дар баробари ин, нишонаҳои давлати 
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федеративӣ, чунончи волоияти конститутсияи федералӣ ва қонунҳои федералӣ дар тамоми 
ҳудуди давлат бекор карда мешуданд.  

Декларатсияи соҳибихтиёрии Тоҷикистон талабҳои қатъӣ пешниҳод мекард. Дар он қайд 
мегардид, ки истиқлолияти ҷумҳурӣ дар ягонагӣ ва волоияти ҳокимияти давлат дар тамоми 
ҳудуд ва соҳибихтиёрӣ дар ҳамаи робита ифода мешавад (м. 1). Ба уҳдаи маркази иттифоқ ҳалли 
ягон масъала вогузор намешуд. Муқаррар шуда буд, дар ҳудуди худ ҷумҳурӣ ҳамаи масъалаҳои 
ба сиёсат, иқтисодиёт, иҷтимоӣ-фарҳангӣ алоқамандро мустақилона ҳал менамояд (м.4). 
Ҳамчунин волоияти Конститутсия ва қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар гардида, дар 
онҳо ҳуқуқи пурраи ҷумҳурӣ (м. 5) дар хусуси соҳиб будан, истифода ва саришта кардани 
боигарии миллӣ сабт гардида, замин, канданиҳои фоиданок ва дигар захираҳои табиӣ дар ҳудуди 
Ҷумҳурии Тоҷикистон моликияти хусусии Тоҷикистон маҳсуб меёбанд (м. 12).  

Дар солҳои минбаъда як қатор қонунҳо ба тасвиб расиданд, ки ба туфайли онҳо ба 
Конститутсия тағйирот ворид карда шуданд. 9 сентябри 1991 дар Иҷлосияи ғайринавбатии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, даъвати дувоздаҳум Муроҷиатнома «Дар бораи соҳибихтиёрии Шӯрои 
Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон» қабул гардид. Дар он чунин омада буд: «тағйироти инқилобии дар 
ИҶШС ба амаломадаро ба назар гирифта» [5, с. 236], истиқлолияти давлатии ҷумҳуриро эълон 
менамояд ва кӯшиши онро барои бунёди давлати демократӣ, ҳуқуқӣ, ки дараҷаи ҳаёти гувороро 
таъмин менамояд, ҳимояи виҷдон ва шаъну эътибори ҳар як шаҳрванд, Шартнома дар бораи 
Давлатҳои соҳибистиқлоли шӯравӣ, шартномаи иқтисодии дар байни давлатҳои мустақил ва 
соҳибихтиёр, ки дар асоси баробарҳуқуқӣ ва шароитҳои манфиатноки тарафайн дар шакли 
интихоби озоди ширкат дар шартнома ва созишномаҳо баста шудаанд, кафолат медиҳад. 

Шӯрои Олии Ҷумҳурӣ ин изҳороти худро амалӣ гардонида, 9 сентябри соли 1991 ба 
Декларатсияи оид ба соҳибихтиёрии Ҷумҳурии Тоҷикистон тағйироту иловаҳо ворид намуда, 
истиқлолияти давлатиро эълон дошт (Қарори ШО ҶТ аз 9.11.91 г. №392 «Дар бораи эълони 
истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон») [4, с. 239].  

Дар ин Қарор бо мақсади ҳимояи соҳибихтиёрии давлат, ҳуқуқҳои конститутсионӣ ва 
озодии шаҳрвандон ва ягонагии ҳудуди Тоҷикистон ташкили Вазорати дифоъ ба мақсад 
мувофиқ дониста шуд (м. 2). Ин қарор шаҳодати равшани ташаккули давлати соҳибистиқлол ба 
шумор меравад. 

10 сентябр Ҷумҳурии Шӯравии Сотсиалистии Тоҷикистон ба Ҷумҳурии Тоҷикистон 
табдили ном кард. 

Дар охири соли 1990 ва аввали соли 1992 конститутсияи ҳамаи ҷумҳуриҳои иттифоқӣ 
мунтазам мавриди таҳрир қарор мегирифтанд ва дар онҳо тағйироти пурмуҳтавои дар 
давлатдории шӯравӣ бамаломада инъикос мегардиданд. 

Ҳамин тавр, дар фазои пасошӯравӣ давлатдории соҳибистиқлоли миллии ҷумҳуриҳои 
собиқ шӯравӣ ташаккул меёфтанд. Ҳар кадоме аз ин давлатҳои нав, аз ҷумла Тоҷикистон роҳи 
рушди худро интихоб намуда, манфиатҳои геополитикии худ, шарикони стратегии рушди 
давлатдории миллӣ ва амалисозии манфиатҳои миллии хешро муайян мекарданд. 

 «Халқи соҳибихтиёр будан ин маънои боигариҳои табиии худро дуруст истифода 
тавонистанро нишон медиҳад. Дар ин маврид ба имкониятҳои онҳое, ки ба мамлакат муносибати 
некхоҳона доранд такя кардан мувофиқи мақсад аст» [4, с. 237]. 

Умумияти алоқаҳои иқтисодӣ, ҳудуд ва забон шароитҳои объективии ташаккул ва рушди 
миллат ва дар як вақт аломатҳои муҳимми он ба шумор мераванд. Онҳо ва баъзе омилҳои дигар 
шуури умумии миллӣ – худогоҳии миллиро тавлид месозад. Худогоҳӣ дар худ дарки умумияти 
этникӣ, соҳибият ба забони миллӣ, ҳудуд, фарҳанг, муносибати муайян ба дигар миллатҳо, ҳисси 
ҳувияти миллиро таҷассум менамояд. Қобили ҳаёт будан ва фаъолнокии миллат ба андозаи 
чашмрас аз рӯи хислат ва дараҷаи худогоҳии миллӣ муайян карда мешавад. 

Худогоҳӣ маънои онро дорад, ки инсон шуури худро ба худ, ба баҳодиҳии мавқеи худ дар 
ҷомеа, имкониятҳо, андеша ва рафтори худ равона месозад. Ва ба ҳамаи ин танҳо дар муқоиса 
бо одамони дигар, дар муносибати муайян бо онҳо баҳои дуруст дода метавонад. Барои дарки 
худ, инсон бояд дигаронро, яъне онҳоеро, ки бо ӯ ҳамшабеҳанд ва умумияти муайянро ташкил 
медиҳанд, дарк намояд, танҳо дар чунин ҳолат ӯ метавонад худро ва ба худ ҳамшабеҳро ҷудо 
намояд. Ин ба туфайли он ки ҳар як инсон на худ ба худ зиндагию фаъолият менамояд, балки 
дар муносибати гуногуни ҷамъиятӣ бо одамони касбу кори гуногун, умумияти этникӣ қарор 
дошта, танҳо ба туфайли ин ӯ худро қисмати ин ё он гурӯҳи ҷамъиятӣ ҳисоб мекунад. Чунин 
умумиятҳо хеле зиёданд. Аз рӯи хислати худ онҳо хеле гуногунанд: аз кутоҳмуддат (ҳамроҳон, 
тӯдаи одамон) то ниҳоят устувор (синфҳо, умумияти этникӣ). 

Худогоҳии ҳақиқӣ дар худмуайянкунии миллӣ ва дигар муносибатҳои ташаккули шахсият 
нақши муҳим мебозад. 
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Аҳамияти бузурги худогоҳии миллӣ дар худмуайянкунии миллат дар он зоҳир мегардад, 
ки он дар зери таъсири сабабҳои объективӣ, ҳарчанд нисбӣ ҳам бошад, қувваи калони 
мустақилона мебахшад. Ин қувва асосан дар дарки манфиатҳои ҳастии миллат муттаҳид 
шудааст. Аз ин рӯ, инсон дар асоси аломатҳои муайяни миллӣ худро шинохта, дар оянда 
метавонад як ё чанде аз онҳо, масалан ягонагии ҳудуди миллиро гум кунад, вале бо вуҷуди ин ӯ 
дарки мансубияти миллии хешро аз даст намедиҳад. Худогоҳии миллӣ, ҳарчанд, ки ҳомилони 
он ба ҳудуди дигар ва ё муносибати фарҳангиву хоҷагидории ҷудогона афтида бошанд ҳам, 
ҳатто моҳияти забони худро гум карда бошанд ҳам, муддати тӯлонӣ боқӣ мемонад. Дар чунин 
маврид худшиносии миллӣ на ҳамчун аломати миллат, балки танҳо ҳамчун мансубият ба 
ҳомилони ин миллат зоҳир мегардад. Ҷавҳари асосӣ ва ҳалкунандаро худро ба миллати муайян 
мансуб донистани инсон ташкил медиҳад.  

Худшиносии миллӣ воқеияти мураккаб аст. Унсури асосии он дарки мансубияти этникӣ 
мебошад, ки он умумияти ҳудуд ва забонро ба вуҷуд меорад. Вале ин танҳо бо ҳамин маҳдуд 
намегардад. Миллат ҳамчун умумияти иҷтимоӣ-этникии одамон дорои сохтори мураккаби ҳисси 
миллӣ ва худшиносӣ мебошад.  

Худшиносии миллӣ чунин хусусиятҳоро дар бар мегирад: 
1. Дарки умумияти этникӣ; 
2. Тамоюл ба арзишҳои миллӣ: забон, ҳудуд, фарҳанг; 
3. Дарки умумияти иҷтимоӣ-давлатӣ; 
4. Ватандӯстӣ, ҳисси ифтихори миллӣ ва виҷдон. 
Дар адабиёти илмӣ худогоҳии миллӣ ва ифтихори миллӣ аксаран ҳамчун мафҳумҳои 

мазмуни ягонадошта истифода мешаванд. Агар андеша кунем, ин асосан дуруст аст, зеро 
худогоҳии миллӣ бе ифтихори миллӣ вуҷуд дошта наметавонад ва ифтихори миллӣ ҳамеша 
эҳсосшаванда аст. 

Сарчашмаи худогоҳии миллӣ ва ифтихори миллиро шароитҳои объективии рушди 
миллати муайян ташкил медиҳанд. Ифтихори миллӣ худогоҳии миллиро ташаккул медиҳад. Ба 
туфайли ин, инсон ба миллати муайян мансуб будани худ, бо он робита доштан ва дар назди он 
уҳдадор будани худро эҳсос ва дарк менамояд. Аз ин рӯ, ифтихори миллӣ ва худогоҳии миллӣ 
ба якдигар таъсир расонида, шарти муҳимми боқӣ мондан ва рушд ёфтани миллат мегарданд. 

Одамон, байни ҳам бо шароитҳои иқтисодӣ, умумияти забонӣ ва муҳити ҷамъиятӣ 
алоқаманд гардида, бо табиати худ ва муҳити ҷамъиятӣ муносибат менамоянд ва эҳсоси умумии 
муайянро ба даст меоранд, ки он ифтихори миллӣ ном дорад. Ифтихори миллии инсон бо 
ҳиссиёти иҷтимоии ӯ алоқаманд аст. Азбаски инсон дар муҳити муайяни миллӣ-иҷтимоӣ 
зиндагӣ мекунад, талабот ва ҳиссиёти ӯ тобиши муайяни миллӣ касб менамояд. Ҳиссиёте, ки ба 
манфиатҳои миллат ва ё халқияти худ, манзалат ва нақши он дар прогресси умумиинсонӣ, 
наздик будани дарки эстетикии табиати зодгоҳ, санъат ва адабиёт ҳамчун ифтихори миллӣ зоҳир 
мегарданд. 

Дар ҳисси миллӣ, худогоҳии миллӣ қувваи бузурги динамикие ниҳон аст. Худогоҳии 
ҳақиқии миллӣ манфиатҳои ҳақиқии миллиро инъикос менамояд ва барои пешрафти миллат 
хизмат мекунад. 

Худогоҳӣ ҳанӯз аз замони ҷамъияти ибтидоӣ арзи вуҷуд кардааст. Муҳити эҳсосӣ-
даркунандаи одамони ибтидоӣ коллективи авлодӣ-қабилавӣ маҳсуб меёфт. Аз ҷониби қабила 
дарк гардидани ҳастии худ ҳамчун мафҳуми «шуури қабилавӣ» маълум аст. Ин шакли махсуси 
шуури этникӣ дар оянда ба туфайли ривоҷ ёфтани ҳосилнокии меҳнат, афзоиши талабот ва ғайра 
рушду равнақ ёфт. Ба умумияти этникии халқият табдил ёфтани умумияти қабилавӣ-авлодӣ ва 
ба миллат табдил ёфтани халқият ба тағйироти сифатӣ дар шуури этникӣ имконият муҳайё кард. 
Шакли аз ҳама баланди шуури этникӣ «худшиносии миллӣ» маҳсуб мешавад. Ин мафҳум, ки 
барои ифодаи худогоҳии миллат қабул шудааст, ба шароитҳои иҷтимоӣ-иқтисодии ҳаёти он 
алоқаманд буд. Худшиносии миллӣ ин хусусияти миллат аст. Пайдоиш ва рушди худогоҳии 
миллӣ ба бедории ҳаёти миллӣ, ба вуҷуд омадани давлатҳои миллӣ бо ҳаракатҳои гуногуни 
миллӣ алоқаманд мебошад. 

Ба ин мафҳум таърифи нисбатан васеътар, соли 1947, аз тарафи В. Мавродин дода шудааст 
«Мафҳуми «худогоҳии миллӣ»-ро ба маънои ягонагии шуури одамон, ки ба халқи муайян, ба 
халқияти муайян ва ё миллат, ягонагии манфиатҳо, тафаккури равонии онҳо истифода мебарам» 
[6, с. 25].  

Яке аз аввалин таҳқиқоти илмие, ки дар он раванди пайдоиш ва рушди худогоҳии этникӣ 
дар ҷамъияти авлодӣ-қабилавӣ, халқият ва миллат инъикос ёфтааст, монографияи Кушнер П.И. 
«Ҳудудҳои этникӣ ва марзҳои этникӣ» мебошад. Дар он қайд шудааст, ки худогоҳии этникӣ 
хосияти модарзодии инсон нест, балки таърихан аз шаклҳои нисбатан содаи шуури умумияти 
этникӣ рушд меёбад. Муаллиф худогоҳии этникӣ (миллӣ)-ро ҳамчун «муайянкунандаи асосии 
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этникӣ» маънидод мекунад [7, с. 56]. Дар адабиёти этнографӣ мафҳуми «худогоҳии этникӣ» ва 
«худогоҳии миллӣ» ҳамаъно истифода мешаванд. 

«Худогоҳии этникӣ» дарки ба халқи муайян мансуб будани инсон мебошад, ки он ба 
далели объективии мавҷудияти ин халқ бо ҳудуди этникӣ, иқтисодӣ, фарҳангӣ ва забони худ асос 
ёфтааст. Худогоҳии миллӣ дар асоси худогоҳии этникӣ ташаккул меёбад, вале ҳодисаи сифатан 
дигари серпаҳлӯ, мураккаб, мутаҳаррик ва пурихтилоф маҳсуб мешавад. 

Худогоҳии миллӣ дар раванди ташаккули худи миллат ба вуҷуд омада, бедории миллии 
онро инъикос менамояд. Барои миллат худогоҳӣ ҳатмӣ, доимӣ ва умумӣ мебошад. Барои он 
ҳатмист, ки пайдоиши миллат ба раванди бедории этникии он вобастааст. Барои он доимист, ки 
то замони мавҷуд будани миллат худогоҳӣ ҳамсафари ӯст. Барои он умумист, ки худогоҳии 
миллӣ бояд дар байни ҳамаи намояндагони миллати муайян паҳншуда бошад. Худогоҳии миллӣ 
ҳақиқатро инъикос намуда, ҳамчун қувваи исботкунандаи миллат, соҳибихтиёрӣ, 
соҳибистиқлолӣ, тоқатнопазирӣ нисбат ба истисмор аз тарафи миллати дигар зоҳир мегардад. 

Шаклҳои ибтидоии зуҳуроти худогоҳии миллӣ мафҳумҳои замини зодгоҳ ва Ватан, дарк 
ва тараннуми сулолаи он маҳсуб мешаванд. Адабиёт аз мавқеи ғоявӣ-бадеӣ мавзӯи ватан, 
хусусияти миллӣ, махсусияти миллӣ, ифтихор ва муҳаббат ба миллати худ, ба забони худ, ба 
таърихи худ, сарвати маънавии халқ мавриди тасвир қарор дода, қаҳрамонони онро тараннум 
месозад, анъанаҳои беҳтарини миллиро интихоб карда, хусусиятҳои характери миллиро дарк 
менамояд, баду неки онҳоро ҷудо мекунад. 

Табиист, ки на ҳамаи унсурҳои сохтории худогоҳии миллӣ аҳамияти якдела доранд. 
Муболиғаи хусусиятҳои миллӣ, маҳдудияти миллӣ, тарс аз ҳамшафат будан бо миллатҳои дигар, 
монеъ шудан ба донистани фарҳану забони халқҳои дигар боздорандаи рушди иҷтимоӣ-
иқтисодӣ ва этникии миллат мегардад. Худогоҳии миллӣ бояд ба дараҷаи шуури ба таври илмӣ 
ташаккулёфта баланд бардошта шавад ва барои ин мақсаднок истифода бурдани ҳамаи чизи 
мусбат, мабдаи пешрафтаи оғози худшиносии миллӣ ва эҳсоси миллии бо он ҳамсафар, чун 
идроки таассуроти миллат зарур аст. 

Худшиносии миллӣ яке аз соҳаҳои шуури ҷамъиятӣ ба шумор меравад. Он аз ҳамон 
шароитҳое, ки дар пайдоиш ва рушди миллат нақши ҳалкунанда мебозанд, ба вуҷуд омадааст. 
Вале новобаста аз он ки дар пайдоши худогоҳии миллӣ чӣ нақш бозидааст, он баробари пайдо 
шуданаш, мустақилияти нисбӣ касб намуда, яке аз шартҳои муҳимми мавҷудияти минбаъдаи 
миллатро ташкил медиҳад, ки он дар ин маврид умумияти одамонро, ки на танҳо алоқаҳои 
объективӣ (иқтисодӣ, ҳудудӣ ва гайра), балки алоқаҳоеро, ки ба худогоҳӣ мансубанд, инъикос 
мекунад. Худшиносии миллӣ инъикоси равандҳо ва заминаҳои ташаккули миллатро инъикос 
намуда, манфиатҳои объективии миллиро ифода мекунад, ки онҳо мақоми миллатро дар 
системаи муносибатҳои ҷамъиятӣ ва байналхалқӣ муайян месозанд. Намояндагони миллати 
муайян дар худогоҳии миллии худ вобаста аз роҳҳои мушаххаси ба вуҷуд омадани ин миллат ин 
ё он аломатҳои миллатро ба мавқеи аввал пешниҳод карда метавонанд. 

Агар инсон аниқ донад, ки дар асоси кадом меъёрҳои объективӣ ӯ бо одамони ғайримиллат 
неву бо ҳаммиллати худ алоқаманд аст, пас мансубияти ӯ ба миллати муайян аз нуқтаи назари 
илмӣ асоснок мебошад. Табиист, ки ин меъёрҳо дар шароити таърихии пайдоиш ва рушди 
миллати муайян вуҷуд доранд. 

Миллат дорои сохтори мураккаби эҳсосоти милливу иҷтимоӣ ва худогоҳӣ мебошад. 
Худогоҳии миллат унсурҳои зеринро дар бар мегирад: 

1. Идроки умумияти этникӣ ва муносибат бо дигар гурӯҳҳои этникӣ; 
2. Пайравӣ ба арзишҳои миллӣ, забон, фарҳанг; 
3. Идроки умумияти иҷтимоӣ-давлатӣ; 
4. Ватандӯстӣ; 
5. Идроки умумият дар муборизаи миллӣ-озодихоҳӣ. 
Албатта, худогоҳии миллӣ алҳол масъалаи камтаҳқиқшуда мебошад ва таҳқиқи 

минбаъдаи он имкон медиҳад, ки муҳтаво ва сохтори он беҳтару бештар баррасӣ гардад. 
Дар робита бо ин панҷ унсури номбаршудаи худогоҳии миллӣ М.И. Куличенко чунин 

менигорад: «Шартӣ будани рӯйхатти дар боло овардашударо эҳсос кардан ҳеҷ мушкилие 
надорад. Аз ҷумла, ватандӯстиро танҳо ба омилҳои миллӣ мансуб донистан нашояд ва дар 
баробари ин, масъалаҳои вазифаи муборизаи миллӣ-озодихоҳӣ ва умумияти давлатиро дарк 
кардани миллат умуман метавонанд дар назди он наистанд» [8, с. 93]. 

Ин ҳукм бо ягон далел асоснок намегардад. Масалан, гуфтан мумкин нест, ки ватандӯстӣ 
(дарки ватандӯстӣ дар назар аст) ба худогоҳии миллӣ дохил мешавад, зеро онро «танҳо ба омили 
миллӣ» мансуб донистан қобили қабул нест. Зеро, бе шуури ватандӯстӣ тасаввури худшиносии 
миллӣ на танҳо душвор, балки имконнопазир аст. Ҳамчунин, дарки он ки умумияти иҷтимоӣ-
давлатӣ (нисбат ба банди сеюм) дар худогоҳии миллати соҳибдавлат мавқеи муҳимро ишғол 
мекунад, масаъалаи баҳсбарангез аст. 
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Худогоҳии миллӣ дар мазмуни васеаш тасаввурот ва муҳокимаи аъзоёни ин миллатро дар 
хусуси амали худ ва дигар умумиятҳои миллӣ, инчунин хусусиятҳои онҳо дар бар мегирад. 

Ин ва ё он мансубияти миллӣ худ аз худ ба ҳувияти инсон чизеро илова ва ё кам намекунад. 
Дар худогоҳии миллӣ хусусиятҳои психологияи миллӣ, махсусияти ҳастии миллӣ, 

муносибатҳои миллӣ, тамоми спектри самти арзишҳо, тавсияҳо барои рушди фарҳанг, 
динамикаи ҳисси миллӣ ба таври равшан инъикос мегардад. 

Худогоҳии миллӣ бо ҳисси миллӣ зич алоқаманд буда, бо он таъсири мутақобил дорад. 
Онҳо аз як сарчашма ба вуҷуд омада, объекти умумии инъикос, чунончи хусусиятҳои миллии 
ҳаёти миллати муайян, фарҳанги он, анъанаҳо, расму оин ва ҳатто хурофоту тахаюлот доранд. 
ҳисси миллӣ дар рафтори одамон нақши муҳим мебозад. Ҳисси миллӣ ва худогоҳии миллӣ бо 
ҳам таъсири мутақобил расонда, омили муҳимми мавҷудият ва рушди миллат маҳсуб меёбанд. 

Тағйироти куллӣ дар рушди худогоҳии инсон ҳамчун ҳодисаи оммавӣ дар алоқамандӣ бо 
ивазшавии сохти ҷамъиятӣ-иқтисодӣ, бо азнавсозии системаи ҷаҳонбинӣ, бо пайдоиши 
асотирҳо, динҳои ҷаҳонӣ, фолклор, адабиёти бадеӣ, санъат, илмҳои гуногун, баъзе таълимоти 
фалсафӣ, ба вуқӯъ пайвастанд, ки онҳо синтези донишҳои одамон дар бораи олам ва худи онҳо 
ба шумор мерафт. Ҳамаи ин бешубҳа ифодаи худшиносии ҷамъиятӣ маҳсуб меёфтанд. Аз ин 
нуқтаи назар, худшиносӣ метавонад на танҳо хусусияти шахсӣ, балки ҷамъиятӣ ва аз ҷумла 
миллӣ дошта бошад. 

Ҳар як миллати таърихан ташаккулёфта то дараҷаи дарки манфиатҳои умумимиллии хеш, 
хусусиятҳо, рушди оояндаи худ, фарҳанг, анъанаҳо рушд меёбад. Он дорои тарзи махсуси 
фикрронӣ, шакли зоҳиркунии эҳсосот, ҳисси ифтихори миллии хеш мебошад. 

Дар тафаккури шахсии ҳар як ҷомеаи инсонӣ гуногунии ҳақиқати иҷтимоии онро 
иҳотакарда ва ҳамоҳангии шароитҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ-сиёсӣ, идеологӣ, ахлоқӣ-равонӣ, 
маишии ҳаёти он инъикос меёбад. Маҳз ҳамин таҷассуми ҳастии иҷтимоӣ шуури шахсиятро ба 
таври объективӣ ташаккул медиҳад. 

Ҳамчун намояндаи миллати муайян инсон ҳанӯз аз давраи кӯдакӣ забон, анъана, расму 
оини халқашро азхуд менамояд. Ҳамаи ин аз тарафи шахсият азхуд шуда, ба арзиши зеҳнии он 
табдил ёфта, унсури фарҳанги миллиро ташкил медиҳад.  

Ҳар як инсон на бо тамоми ҷамъият дар маҷмӯъ, балки бевосита бо муҳити иҷтимоии 
мушаххас ба таъсири мутақобил ворид мегардад, ки дар он тамоюлҳои аслӣ, қонунҳои 
амалкунандаи рушди ҷомеа инъикос мегарданд. Ташаккули тасаввуроти инсон, хусусиятҳои 
психологии он аз таъсири бевоситаи муҳити ӯро иҳотакардае, ки дар он умр ба сар мебарад, 
вобаста мебошад. Синну соли аз ҳама ҳассосе, ки дар он маҷмӯи устувори симпатия ва анипатия 
рушд ёфта, одатҳои инсон ташаккул меёбанд, давраи кӯдакӣ ва наврасӣ ҳисоб мешаванд. Ҳанӯз 
дар асри XVII мутафаккири бузурги чех Я. Коменский нигошта буд: «Азбаски равшан аст, ки 
тарки одат амри маҳол аст ва ягон кори аз он дида пурмашаққаттаре нест (зеро одат табиати 
дуюм асту ин табиатро аз дар ронӣ, аз тиреза ворид мешавад), пас маълум аст, ки аз кори аз нав 
тарбия кардани одами тарбияи бадгирифта дида, кори душвортаре нест» [9, с. 67]. 

Ҳар як инсон дар раванди рушди сатҳи шуури муаррарии худ, ки дар он эҳсосот, нуқтаи 
назар, анъанаҳои халқи худ афзалият доранд, донишҳои заруриро ба даст оварда, дар хусуси 
алоқаҳои гуногуни миллати худ бо дигар халқҳо, дар бораи ягонагӣ ва умумияти манфаиатҳои 
мухталифи онҳо тасаввурот ҳосил мекунад. Ҳамаи ин дар шуури ҳар як шахсият мавқеи 
мустаҳкам пайдо мекунад. 

Шуури ахлоқии ҳар як фард сохтори худогоҳии миллиро муайян месозад, ки он унсурҳои 
муайяни афкори этикии рушди миллат, арзишҳои ахлоқии рушди таърихии тарзи ҳаёти халқҳоро 
дар бар мегирад. Ҳар як арзиши ахлоқие, ки аз ҷониби миллат ташаккул ёфтааст, натиҷаи рушди 
таърихии он, шакли ба худ хоси таъсири мутақобили одамон ба ҳисоб меравад. Рафтори шахс ва 
ҳатто як миллати кул метавонад ба арзишҳои ахлоқӣ такя намояд. Худогоҳии миллӣ дарки 
муайяни виҷдон, ҳувият, ифтихор, некӣ ва бадӣ, ҳамчунин дигар категорияҳои шуури ахлоқиро 
дар бар мегирад. 

Идеали ахлоқие, ки асоси худогоҳии миллиро ташкил медиҳад, абстрактӣ набуда, бо тарзи 
ҳаёти миллат зич алоқаманд аст. Дар ин маврид чунин принсипҳои маънавии ахлоқ, ба монанди 
инсондӯстӣ, ватандӯстӣ, эътиқоди ғоявӣ, муносибати некхоҳона ба меҳнат, садоқат ба халқи худ, 
нақши муҳим мебозанд. Ҳамаи ин принсипҳои ахлоқӣ дар системаи муносибатҳои миллӣ дар 
алоқамандии зич қарор доранд. 

Худогоҳии миллӣ ба туфайли категорияи шуури ахлоқӣ амал менамояд. Ба фаъолияти 
ҳаётии миллат чунин категорияҳои муҳим, мисли қарз, ҳисси масъулиятшиносӣ, некӣ ва бадӣ, 
ифтихор, маънои ҳаёт робитаи ногусастанӣ дорад. 

Инсон танҳо бо дарки ҳамаи он чизе, ки дар шуури шахсии худи ӯ ифодаю зоҳир шудааст, 
ба худшиносӣ расида метавонад. Худшиносӣ на танҳо дар қобилияти худро аз олами боқимонда 
ҷудо карда тавонистан, балки дар худ муқобил гузошта тавонистани он зоҳир мегардад. Маънои 
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ҳаётии худшиносӣ на дар мушоҳидаи одии «аз паҳлуи» инсон, балки дар қобилияти идора карда 
тавонистани равандҳои равонӣ ва ахлоқии ӯ таҷассум меёбад. Ин дарк ва баҳодиҳии инсон ба 
амалу натиҷаҳои он, фикру ақида, эҳсосот, манфиатҳо, ахлоқ, баҳодиҳии худ ва мақеи худ дар 
ҳаёт мебошад. Он метавонад на фақат ба як шахси алоҳида, балки ба ҷомеа, синф, гурӯҳи 
иҷтимоие, ки манфиатҳои умумӣ ва идеали худро дуруст дарк карда барои ноил шудан ба онҳо 
мубориза мебаранд, мансуб бошад. 

Худогоҳӣ ин муносибат ба худ, ба қувваи ҷисмониву равонӣ, имконият, ҳолати худ, яъне 
худбаҳодиҳӣ низ мебошад. Инсон ҳамчун шахсият мавҷуди худбаҳодиҳанда аст. 

Ба туфайли равандҳои худогоҳӣ инсон амалу рафтори хешро ба танзим медарорад, онҳоро 
назорат менамояд, арзёбии зуҳуроти берунаи онҳоро, ки аз тарафи одамони дигар иброз 
мегардад, инчунин баҳодиҳии шахсии амалҳои худро ба ҳисоб мегирад. 

Натиҷаи фаъолияти худогоҳӣ, инчунин яке аз хосиятҳои асосии он муносибати шахс 
нисбат ба худ мебошад, ки он ба ташаккули равандҳои ҳаёту фаъолияти вай таъсири ниҳоят 
бузург мерасонад. 

Дарки ба халқи муайян мансуб будан, инчунин хусусиятҳои он нақши муҳим дошта, ба 
муносибати тарафайни одамон - аз муносибати байнишахсӣ то байнидавлатӣ таъсири ниҳоят 
калон дорад. 

Дарки мансубияти этникӣ дар асоси аломатҳое, ки ин миллатро аз ҳамаи миллатҳои дигар 
фарқ мекунонад, созмон меёбад. Ба чунин сифатҳо аломатҳои фарқкунандаи зерин: забон, 
хотираи таърихӣ, арзишҳо ва меъёрҳо, дин, хусусияти миллӣ, тасаввурот дар бораи замини 
аҷдодӣ, асотир дар бораи аҷдоди умумӣ ва санъати касбиро мансуб донистан мумкин аст. 

Давраи ҳалкунандаи рушди худогоҳии миллӣ, ривоҷу мустаҳкамшавии он синну соли 
ҷавонӣ (донишҷӯӣ) ба ҳисоб меравад.  

Тағйироти минбаъдаи худогоҳӣ рушду ташаккул ба ҳисоб нарафта, балки вобаста бо 
шароитҳои иҷтимоӣ-сиёсӣ, иқтисодӣ, демографии фаъолияти ҳаётии инсони мушаххас 
шаклдигаркунии он мансуб мегардад. 

Рушду ташаккули худогоҳи миллии ҷавонон дар айният бо миллати худ, фарҳанги миллӣ, 
ба туфайли дарки хусусиятҳои миллӣ (фардияти этникӣ, эътиқод, нуқтаи назар, самти арзишҳо, 
ҳисси миллӣ, кайфият ва ғайра) ҷараён мегирад, ки он раванди динамикии ташаккули тасаввурот 
дар бораи аломатҳои миллӣ маҳсуб меёбад. Натиҷаи ташаккули ин аломатҳо худро ҳамчун 
намояндаи умумияти муайяни миллӣ дарк кардани инсон мебошад. 

Ташаккул ва рушди худогоҳии миллӣ ин омили асосии муайянкунандаи тарзи ҳаёти 
инсон: тарзи фаъолияти ҳаёт, тарзи муносибат, фаъолнокӣ, фаъолияти якҷояи одамон, 
муносибати тарафайни онҳо ва шарти фардияти шахсияти ҳар як инсон мебошад. 

Бо баланд гардидани худогоҳӣ меъёрҳои худифодакунӣ, худтасдиқкунӣ тағйир ёфта, 
меъёрҳои ахлоқии самти ҷамъиятидошта: кӯшиш ба ҳамкорӣ, ноил шудан ба мақсадҳои умумӣ, 
интихоби вариантҳои беҳтарини фаъолияти муштарак ва муносибатҳои байнишахсӣ афзалият 
пайдо мекунанд. 

Кӯшиши нигоҳ доштан ва ё барқарор кардани монандии миллӣ ҳисси амнияти рӯҳӣ ва 
суботнокӣ мебахшад, ки ин барои инсон табиист. 

Мансубияти инсон ба ягон миллати муайян сифати ирсӣ буда, он на танҳо аз рӯи ирсияти 
биологӣ, балки аз рӯи муносибати бошууронаи ӯ ба арзишҳои фарҳангӣ ва муқаддасот муайян 
мегардад. 

Халқҳои Осиёи Миёна таърихи бисёрасра, фарҳанги гуногунпаҳлу, расму анъанаҳои худ, 
мутафаккирони бузурги худро доранд, ки онҳо дар рушди фарҳанги миллӣ ва башарӣ саҳми 
бузург гузоштаанд. 

Дар шароити имрӯза, ки Тоҷикистон мустақилияти худро соҳиб аст, аслиҳаи тавонои 
рӯҳии эҳёи халқ арзишҳои миллӣ ба шумор мераванд. Забони тоҷикӣ мақоми давлатӣ гирифта, 
фарҳанги миллӣ, расму оинҳои пешқадам эҳё мешаванд.  

Ба рушди худогоҳии миллӣ эҳёи арзишҳои миллӣ таъсири калон мерасонад. Бедории 
миллӣ ҳодисаи табиӣ, раванди ногузири бо рушди ҳисси ифтихори миллӣ алоқаманд аст. 

Эҳёи худогоҳии миллӣ бо идеалҳои фарҳанги инсодӯстонаи ҷаҳонӣ ва арзишҳои 
умумиинсонӣ, бо анъанаҳои халқҳои олам алоқаи зич дорад. Онҳо ба ҳам алоқаманд буда, 
якдигарро пурра месозанд.  
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ПАЙДОИШИ ДАВЛАТУ ФАРҲАНГ – АСОСИ ТАШАККУЛИ  
ХУДОГОҲИИ МИЛЛӢ 

 

Дар ин мақола муаллиф шаклгирии худогоҳии миллӣ ва пайдошавии давлатдории тоҷиконро 
мавриди таҳлилу баррасӣ қарор додааст.  

Муаллиф қайд мекунад, ки тоҷикон ба таҷрибаи солҳои пешин, ақли табиӣ, руҳи созандагӣ такя 
намуда, чунин давлати бузургро барпо кардаанд. 

Ҳамчунин, ӯ хусусиятҳои худшиносии миллӣ, яъне дарки умумияти этникӣ, пайравӣ ба арзишҳои 
миллӣ, забон, ҳудуд, фарҳанг, дарки умумияти иҷтимоӣ-давлатӣ, ватандӯстӣ ва ғайраро мавриди омӯзиш 
қарор додааст. 

КАЛИДВОЖАҲО:  давлатдорӣ, худогоҳии миллӣ, арзишҳои миллӣ, умумияти этникӣ, миллат, 
ташаккул, ватандӯстӣ, идеали ахлоқӣ, мансубияти этникӣ, шуури ахлоқӣ, руҳияи миллӣ. 

МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ МУАЛЛИФ: Қурбонова Бибисоро Мусофировна, саромӯзгори 
кафедраи забон ва адабиёти тоҷики Коллеҷи омӯзгории ДДБ ба номи Носири Хусрав. Тел.: (+992) 900-15-
38-38. 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ГОСУДАРСТВА И КУЛЬТУРЫ – ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ 
НАЦИОНАЛЬНОГО САМОПОЗНАНИЯ 

 

В этой статье автор подвергает анализу и рассмотрению формирования национального 
самосознания и возникновения таджикской государственности. 

Автор отмечает, что таджики, опираясь на опыт предыдущих лет, природный ум, созидательный 
длух, создали такое великое государство. 

Также он анализирует такие свойства национального сознания, как восприятие этнической 
общности, следование национальным ценностям, языку территории, культуре, восприятие социально-
государственной общности, патриотизма и др. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: государственность, национальное самоссознание, национальные 
ценности, этническая общность, нация, формирование, патриотизм, нравственный идеал, этническая 
принадлежность, нравственное сознание, национальный дух. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Курбонова Бибисоро Мусофировна, ст. преподаватель кафедры 
таджикского языка и литературы Педагогического колледжа БГУ имени Носира Хусрава. 
 

THE RISE OF THE STATE AND CULTURE – THE BASIS FOR THE FORMATION OF  
NATIONAL SELF-IDENTITY 

 

In this article, the author analyzes and examines the formation of national identity and the emergence of 
Tajik statehood. 

The author notes that the Tajiks, relying on the experience of previous years, a natural mind, creative for 
the souls, created such a great state. 

He also analyzes such properties of national consciousness as the perception of an ethnic community, 
adherence to national values, the language of the territory, culture, the perception of a social and state community, 
patriotism, etc. 

KEY WORDS: statehood, national identity, national values, ethnic community, nation, formation, 
patriotism, moral ideal, ethnicity, moral consciousness, national spirit. 
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РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  
УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ НА КУРСАХ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 
 

Курбанов С.Р. 
Таджикский национальный университет  

 

Внедрение компетентного подхода в обучение и преподавании вписал много изменений в 
модернизации образовательной системы страны, и в том числе в системе повышения 
квалификации учителей. Для успешного решения задач модернизации важны оптимальные 
разработки теоретического и практического характера в системе повышения квалификации 
учителей математики. 

В новых условиях возникает потребность к разработкам теоретической основы 
совершенствования системы повышения квалификации учителей математики и механизмов 
процесса его практической реализации. Для новых научно разработанных программ курсов 
повышения квалификации учителей математики и благоприятного процесса проведения этих  
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курсов требуется анализировать и обобщить накопленный международный опыт, применить 
приемы и педагогическую технологию в системе постдипломного образования учителей. Объём 
и размах предстоящих проблем реформирования нашей системы повышения квалификации 
учителей математики вынуждает нас учесть опыт международных инновационных подходов в 
обновлении системы повышения квалификации педагогических кадров. Надо отметить, что в 
нашей республике теории и методике системы постдипломного образования посвящено немного 
работ, мало внимания уделяется исследовании изучению международного опыта повышения 
квалификации учителей и адаптации его к реальным условиям республики. 

Исследования проблем системы повышения квалификация учителей математики 
целесообразно и актуально тем, что профессиональные компетенции учителей выводится на 
первый план в процессе повышения квалификация педагогических кадров. В связи с 
глобализацией и стандартизацией мира сегодня замечается развитие процесса 
межгосударственных взаимоотношений, сотрудничества с международными организациями в 
сфере образования в виде разнообразных проектов, изучение международных инновационных 
подходов к системе повышения квалификации является важной актуальной проблемой. Отмечая 
расширение и углубление взаимосвязанности и взаимозависимости многих государств мира, 
развитие системы повышения квалификации учителей в нашей республике должна 
рассматриваться в не отрыве от международного образовательного процесса и интенсивного 
развития. Надо отметить, что во многих странах мира отмечена четко поставленная цель 
научного исследования по сравнительной педагогике в системе повышения квалификации 
педагогических кадров, которых координируют ООН, ЮНЕСКО. 

В таджикской педагогике имеется определенный опыт, для сравнений и анализа опыта 
систем образования с другими странами (Лутфуллозода М., Шарифзода Ф., Каримова И.Х., 
Нугмонов М., и др.) и Российской Федерации (Б.Л. Вульфсон, В.Б. Гаргай, И.М. Курдюмова, Н. 
Д. Никандров, и др.). Однако надо отметить недостаточность исследования в направления теории 
и практики повышения квалификации учителей математики. Следовательно, возникает 
противоречия между желаемой и действительности системы повышения квалификации учителей 
математики в Республике Таджикистан. Нашу проблему для исследования определяет 
противоречие, которое мы изложили: каковы методические основы и практика развития 
личностно-профессиональной компетентности учителя математики на курсах повышения 
квалификации педагогических кадров, а также адаптированные положительные моменты 
мирового опыта в системе повышения квалификации учителя математики в нашей республике. 

Необходимо в ходе исследования: обнаружить и открыть особенность методических основ 
и практику развития личностно-профессиональной компетентности учителя математики на 
курсах повышения квалификации педагогических кадров, возможность использования и 
адаптации положительных моментов мирового опыта в системе повышения квалификации 
учителей математики в нашей республике.  

При этом особый акцент сделан на систему курсов повышения квалификации учителей 
математики в нашей республике. 

Для достидения этой цели мы подвергли эмпирическому и эксперментальному 
исследованию личностно-профессиональный подход и практические пути его реализации, 
обеспечивающие развитие компетентности учителя математики на курсах повышения 
квалификации педагогических кадров. 

Нам удалось достичь некоторые показатели: 
− обнаружить особенности развития личностно-профессиональной компетентности 

учителя математики на курсах повышения квалификации педагогических кадров; 
− выявить особенности адаптации положительных моментов мирового опыта в системе 

повышения квалификации учителя математики в нашей республике. 
В частности, мы предполагаем, что «Педагогическо-профессиональная деятельность 

учителя математики в ходе использования инновационной образовательной среды имеет свою 
специфику. Она выражается упругостью среды, зависящей от педагогической технологии 
учителя, форм и средств обучения. Профессиональный потенциал учителя математики в 
инновационной образовательной среде, потенциально имеющейся в распоряжении учителя 
математики, можно представить, как своеобразный набор частей, создающих оптимальные 
варианты (версии) решения поставленной проблемы, удовлетворяющей каждый момент процесса 
освоения материала. Педагогические способности учителя математики в этом случае отражаются 
в формировании разных вариантов, не зависимо от специфики содержания и учебной проблемы, 
овладения определенным обучающим материалом» [2, с. 79]. 

Отмечаем тот факт, что, «Основы гуманитаризации системы курсов повышения 
квалификации определяются, прежде всего, формированием коммуникабельных способностей 
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педагога и его творческим мышлением на основе глубокого личностно-ориентированного 
обучения и понимания профессионально-ориентированных проблем обучения. Следовательно, 
одним из основных направлений модернизации системы курсов повышения квалификации 
учителей должна стать профессиональная ориентированность личности учителя, предложение 
создания условий, побуждающих учителя математики к активной профессионально-творческой, 
индивидуальной и совместной деятельности в группе на курсах» [2, с. 87]. 

«К числу важнейших задач МОМ можно отнести активизацию познавательной 
деятельности обучаемого средствами предмета, организацию и управления их деятельностью, в 
том числе, самоорганизацию и самоуправление. В содержание методики математики входят пути 
воспитания и развития учащихся через математику» [3, с. 127]. 

Следует отметить, что в общем существуют термины «личностно-ориентированное 
образование» и «индивидуально-ориентированное образование», которые в педагогические 
технологии нацелены на развитие и усовершенствование личности и профессиональные качества 
специалиста. 

 Обучающая цель курсах повышения квалификации педагогических кадров по развитию 
личностно-профессиональной компетентности учителя математики сосредоточена на целостной 
неповторимости личноси кадров, устремленной к наибольшему осуществлению своего 
потенциала (самоактуализации), готовности к осознанному восприятию нововведения, 
способности на адаптации и выборе оптимального варианта в разных педагогических ситуациях. 
В личностно-профессиональной педагогической технологии главной целью курсов является 
достижение выше перечисленных качеств личности учителя.  

 Истоки развития личностно-ориентированной педагогической технологии содержатся в 
положении диалоговой концепции культуры Бахтина-Бибгера, где обоснована идея всеобщности 
диалога как основы человеческого сознания. «Диалогические отношения – это почти 
универсальное явление, пронизывающее всю человеческую речь и все отношения, и проявления 
человеческой жизни, вообще все, что имеет смысл и значение. Где начинается сознание, там 
начинается и диалог» [1, с. 63-64]. 

Личностно-профессиональная педагогическая технология основывается на восприятие и 
взаимопонимание, а не на объяснение и передаче информации дидактических материалов. B.C. 
Библер объясняет отличие этих двух феноменов следующим образом: при объяснении – только 
одно сознание, один субъект, монолог; при понимании – два субъекта, два сознания, 
взаимопонимание, диалог. Объяснение – всегда взгляд «сверху вниз», всегда назидание. 
Понимание – это общение, сотрудничество, равенство во взаимопонимании [1, с. 64]. 

В процессе проведения курса фасилитатор должен поддержать курсантов, создать 
благоприятствующее условие на развитие творческих способностей учителей математики, 
положительно относиться к индивидуальным действиям, наводящим примерами направлять 
процесс развития.  

Педагогическая технология, направленная на личностно-профессиональной 
компетентности учителя математики ориентируется на выявление активных приемов и средств 
обучения и преподавания, которые соответствуют профессиональным способностям каждого 
учителя математики. Разработка критерия методов, приемов, взаимоотношение и 
организационная деятельность субъектов, технологии и средства обучения, направляя 
содержание обучения личностно-профессиональной компетентности учителя математики. 
Существуют разработанные технологии развития личностно-ориентированной поддержки в 
исследованиях других государств, задачей профессиональной помощи специалиста в его 
личностном развитии. Можно перечислить положения, создающие благоприятную атмосферу в 
процессе проведения курсов для профессионального развития учителя математики: 

В процессе проведения курса фасилитатор должен уверять учителя математики, что он им 
доверяет всем; 

- фасилитатор должен помогать учителям в выявлении личностных и профессиональных 
проблем и уточнения способов их решения; 

- фасилитатору необходимо исходить из того, что у учителя есть профессиональная 
мотивация к развитию; 

- фасилитатору необходимо быть для учителя центром, источников опыта и при 
необходимости мог обратиться для консультаций; 

- важно сгруппировать цели и задачи с учетом того что перед каждым учителем 
математики стоят свои проблемы; 

- фасилитатору необходимо познавать чувство эмоционального состояния группы и 
обретать эту эмоцию; 
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- фасилитатору необходимо создать активное взаимодействие между создавшимися 

группами; 

- в процессе курса фасилитатору необходимо искренне выражать свои чувства; 

- необходимо стремиться к приобретению симпатии, позволяющей понимать чувства и 

эмоцию каждого учителя математики; 

- фасилитатору необходимо хорошо знать свои профессиональные способности и 

организационные возможности. 

Академик Российской академии образования Е.В. Бондаревская выделяет ряд 

существенных требований к технологиям личностно-ориентированного образования: 

- коммуникативность; 

- профессионально-деятельный характер; 

- содействовать индивидуальной способности учителя; 

- предоставление ему необходимого пространства свободы для принятия самостоятельных 

решений, творчества, выбора содержания и способов обучения и поведения. 

По мнению Е.В. Бондаревской, личностно-ориентированное развитие учителя зависят от 

следующих требований: 

- иметь достойное отношение к учителю, профессионализму, педагогическому творчеству; 

- проявлять позитивный педагогический гуманизм; 

- заботиться о духовном и моральном состоянии учителя; 

- создавать информационную и предметно-профессиональную атмосферу, обучающую 

среду и постоянно её развивать; 

- при работе с содержанием обучения создавать личностно-профессиональные проблемы; 

- использовать разновидную педагогическую технологию, в личностно- 

профессиональном русле; 

- создавать атмосферу, развивать и поддержать профессиональную индивидуальность 

каждого учителя. 

Для профессиональной индивидуальности каждого учителя в процессе курсов Института 

повышении квалификации созданы две группы средства поддержки.  

Первая группа создает рабочую атмосферу, в котором царствуют взаимопонимания, 

положительные отношения и профессиональное сотрудничество всех учителей. Доверительное 

и доброжелательное отношение фасилитатора к учителям математики приведет к совместному 

планированию процесса обучения курса, создаёт взаимную обучающую среду, использование 

деятельностного подхода, ролевые игры, различные учебные ситуации, творческие работы, 

одобрительная оценка успехи, интерактивное общение и др. предоставляет общую 

профессиональную поддержку всех курсантов (учителей математики) и создает требующий для 

этого доброжелательной атмосферы. 

Вторая группа средств сосредоточена на личностно-ориентированную поддержку и 

рассчитывает на диагностику профессионального развития, квалифицированности, способности, 

выявление профессиональных проблем учителей математики, наблюдение процессов 

профессионального развития каждого учителя математики. Большое значение имеет отмеренное 

педагогическо-профессиональное содействие и поддержка, основанное на индивидуальных и 

личностных знаниях, умений и навыков, профессиональных способностей и квалификации 

учителя математики, обстоятельств его профессиональных ценностях и опыта, особенностей 

вдохновения и характера диалект и действия, а также свойственного ему метода процесса 

работы. Главное значение в индивидуальном содействии и поддержке выражается в успешном 

состоянии, возникновению условий для самореализации индивидуальности учителя математики, 

повышению квалификации, важности его индивидуальных действий в решении 

профессиональных задач. 
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ТАШАККУЛИ САЛОҲИЯТНОКИИ ШАХСӢ-КАСБИИ ОМӮЗГОРИ МАТЕМАТИКА ДАР 

КУРСҲОИ ТАКМИЛИ ИХТИСОСИ КАДРҲОИ ПЕДАГОГӢ 
 

Дар мақола муаллиф масъалаҳои ислоҳоти системаи такмили ихтисоси муаллимони математика оид 
ба арзёбии формативӣ дар салоҳияти шахсӣ ва касбии муаллими математика дар КТИ, инчунин усулҳо, 
воситаҳо ва шаклҳои таълим ва таълими математикаро баррасӣ кардааст. Асосҳои такмил додани системаи 
такмили ихтисоси муаллимони математика ва механизмҳои раванди татбиқи амалии он оварда шудаанд. 
Талаботи муаллими математика нишон дода шудааст, ки дар раванди гузаронидани курсҳои ташаккулёбии 
шахсиятпарастӣ фазои мусоид фароҳам меорад. Аз ҷумла, технологияи омӯзгорӣ, самти омӯзиши методҳо 
ва муайян кардани васоити таълимӣ барои фароҳам овардани шароити мусоид ва рафтори курсантҳо дар 
раванди гузаронидани курсҳо масъалаи асосӣ мебошад. Асосҳои ташкили ду гурӯҳи воситаҳои дастгирии 
фардияти ҳар як омӯзгор дар курсҳои Донишкадаи такмили ихтисос оварда шудаанд. 

КАЛИДВОЖАҲО: муошират, фазои корӣ, технологияи педагогӣ, фасилитатор, самти шахсӣ, 
роҳнамоии омӯзгор, дониш, малака, усул ва шакл. 
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кафедраи геометрия ва методикаи таълими математикаи ДМТ. Тел.: (+992) 933-32-40-40. 
 

РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  
УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ НА КУРСАХ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ  
 

В статье автор рассматривает проблемы реформирования системы повышения квалификации 
учителей математики формирующего оценивания в личностно- профессиональной компетентности 
учителя математики при КПК, а также методы, средства и формы обучения и преподавания математики. 
Приведены основы совершенствование системы повышения квалификации учителей математики и 
механизмов процесса его практической реализации. Показаны требования, создающие благоприятную 
атмосферу в процессе проведения курсов личностно-ориентированной развитий учителя математики. В 
частности, педагогическая технология направлена на изучение способов и выявлению средств обучения 
для создания благоприятной среды, и поведение курсантов является ключевым вопросом в процессе 
проведения курсов. Приведены основы создания двух групп средств поддержки индивидуальности 
каждого учителя в процессе курсов Институт повышения квалификации.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: коммуникационность, рабочая атмосфера, педагогическая технология, 
фасилитатор, личностная ориентированность, руководство учителя, знания, навыки, способности, метод и 
форма. 
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DEVELOPMENT OF PERSONAL AND PROFESSIONAL COMPETENCE OF A MATHEMATICS 
TEACHER AT ADVANCED TRAINING COURSES FOR TEACHING STAFF 

 

In the article, the author examines the problems of reforming the system of advanced training of 
mathematics teachers of formative assessment in the personal and professional competence of a mathematics 
teacher at the CPC, as well as methods, means and forms of teaching and teaching mathematics. The fundamentals 
of improving the system of advanced training of mathematics teachers and the mechanisms of the process of its 
practical implementation are given. Shown are the requirements of a mathematics teacher who creates a favorable 
atmosphere in the process of conducting courses of personality-oriented development. In particular, pedagogical 
technology, the direction of studying methods and identifying teaching aids to create a favorable environment and 
behavior for cadets is a key issue in the course of conducting courses. The basis for the creation of two groups of 
means of supporting the individuality of each teacher in the course of the courses Institute for Advanced Studies 
is given. 

KEY WORDS: competent attitude, formative assessment, teacher guidance, knowledge, skills, abilities, 
method, tool and form. 
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НАЗАРЕ БА РАҲЁФТҲОИ ТАҲҚИҚИ МУАММОИ ЭҶОДИЁТ 
 

Бобоева С.Б. 
Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Б. Ғафуров 

 

Ҷамъияти имрӯза нисбати ҳар як аъзои фаъоли худ – тафаккури инноватсионӣ, дидгоҳи 
наву ғайриоддӣ ва бемислро металабад. Шаҳрванди муосир бояд қобилияти муайян намудани 
пешомади худ, ҳисси масъулият барои нақшаҳои худ, ояндабинӣ, боварӣ ба худ ва имкониятҳои 
касбии худро дошта бошад, ки заминаи қобилиятҳои эҷодии вай маҳсуб меёбанд. 

Проблемаи эҷодиёт яке аз муаммоҳои глобалии психологӣ-педагогӣ мебошад, ки дар он 
аксарияти масъалаҳои калидии илми муосир инъикос гаштааст. Маҳз дар эҷодиёт равандҳои 
маърифатӣ: эҳсос, идрок, хотир, тафаккур, диққат, тасаввурот, ки шарти калидии ташаккули 
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шахс дониста шудаанд, ба таври махсус татбиқ мегарданд. Дар эҷодиёт мавқеи ин ҷараёнҳо бо 
тарҳи мухталиф ва хосса мушоҳида мегардад. Аз ин рӯ, проблемаҳои раванди эҷодиёт ва 
хусусиятҳои он, тавсиф ва таснифоти қобилиятҳои эҷодӣ, заминаҳои психофизиологии онҳо, 
зоҳиршавии онҳо дар ҷараёни фаъолияти бисёрҷанбаи инсон, дар меҳвари таҳқиқоти муосир 
ҷойгиранд ва диққати олимону мутафаккиронро ҳамеша ба худ ҷалб мекунанд. 

Барои муайян намудани моҳияти эҷодиёт, сохтори он, тарз ва роҳҳои ҳалли масъалаҳои 
наву ғайриоддӣ ва бемисл олимон кӯшиши зиёде сарф кардаанд. Бо вуҷуди ин то ҳол ҷавоби 
ягона ба муаммои табиати психологии эҷодиёт, хусусиятҳои хоси он, пайдошавӣ ва ташаккули 
минбаъдаи он дода нашудааст. 

Ба таҳлили мазмуну моҳияти мафҳуми эҷодиёт рӯ меоварем. Вожаи «эҷод», «эҷодиёт» дар 
фарҳанги забони тоҷикӣ чунин шарҳ дода шудааст – ба вуҷуд овардан, пайдо кардан, офаридан 
[10, с. 623], яъне ҳама гуна эҷодиёт – офариниш аст ва офариниш дар ҳамаи соҳаҳои ҳаёту 
фаъолияти шахс арзи вуҷуд дорад. 

Масъалаҳои инкишофи эҷодии шахсро ҳанӯз дар навиштаҷотҳои ёдгории қадимтарини 
мадании халқамон – Авасто пайдо кардан мумкин аст. Анъанаҳои авастоӣ, ки асоси маънавиёт 
ва фалсафаи башардӯстонаи инсониятро ташкил медиҳанд, метавонанд ҳамчун амсилаи 
мутобиқгардонидашудаи иҷтимоӣ оид ба инкишофи шахс ва қобилиятҳои вай дар замони муосир 
истифода гарданд. Инсон соҳиби ақлу хирад аст ва ақл, фаросату хирадмандӣ, донишу 
меҳнатдӯстӣ ӯро бо роҳи равшан, ба сӯи Некӣ равона месозанд. Ӯ бояд пайваста илм омӯзад, аз 
асрори олам хабардор бошад. Ба ақидаи зардуштиён инсон ба хиради худ такя намуда, метавонад 
оламро омӯзад ва бо дониши худу меҳнати худ заминро ба гулистон табдил диҳад, донишу хирад 
ба ӯ имконият медиҳанд, ки дар ҳақиқат озодазода бошад ва бо роҳи некӣ равад. Ва агар инсон 
наофарад, насозад, вайрон кунад, коҳил бошад – ин роҳи Бадӣ аст. Ҷараёни тафаккури олӣ бо 
эҷодиёти фикрӣ, маънавӣ ва равонӣ робита дорад. Унсури пинҳони инкишофи рӯҳӣ – фикру 
андешаро бо мувофиқи хоҳиш равона кардан ва бо ин роҳ Ақлро созанда намуданро дар бар 
мегирад. Қобилияти равонии эҷодиёти маънавӣ ба ҳама инсон хос аст [5]. 

Ба ташаккули андешаҳо оид ба қобилиятҳои эҷодии шахс, мутафаккирони форсу тоҷик 
ҳиссаи бузурги худро гузоштаанд. Дар асарҳои эшон инсони эҷодкору навовар, соҳиби илму 
хирад, пешраву созанда, ҳамчун шахсияти дар ҷамъият мақоми хосадошта, васф карда шудааст.  

Файласуфи барҷастаи асримиёнагӣ Закариёи Розӣ дар осори худ як қатор хусусиятҳои 
дониши ратсионалиро муайян миенамояд: 

 танҳо инсон соҳиби ақлу хирад аст, ғайри инсон дигар мавҷудот соҳиби ақл нест; 

 хирад воситаест, ки инсон бо ёрии он ҳаёташро ба низом медарорад ва барои расидан ба 
мақсад аз қудрати он истифода мебарад; 

 ҳамаи илмҳое, ки ба инсон фоида меоранд дар асоси ақлу хирад пайдо шудаанд; 

 инсон метавонад, бо ёрии хирад он чизҳоеро, ки эҳсос карда наметавонад, дониста гирад. 
Агар, хиради инсон, ба таҳқиқи асрорҳо равон карда шавад, барои ӯ чизи нофаҳмо боқӣ 
намемонад. 

Закариёи Розӣ боби аввали асари худ, «Тибби рӯҳонӣ»-ро ба ситоиш ва фазилати ақл 
бахшидааст, ки ақл аз нафс бартарӣ дошта, инсонро аз роҳи бад ва гумроҳӣ нигаҳ медорад. Розӣ 
ақлро беҳтарин тӯҳфаи худованд барои инсон шуморида, таъкид мекунад, ки маҳз ба тавассути 
ақл инсон ба бузургӣ ва саодатмандӣ сарфароз мегардад, яъне соҳиби илму маърифат мешавад. 
Аз ин бармеояд, ки бояд ҳамеша ақл фармонравои нафс гардад ва ӯро дар ҳолати маҳдудӣ нигоҳ 
дорад, яъне шахси оқил набояд асири нафси худ бошад. Аз ин пас, инсон ба мақсади ҳаёти худ 
мерасад, яъне ба саодати зиндагӣ сарфароз мегардад. Чи тавре, ки Закариёи Розӣ дар бахши 
якуми «Тибби рӯҳонӣ» овардааст: «Пас, агар мо аз уҳдаи ин кор бароем, он гоҳ ақл бағоят 
мададгор ва нурпоши пайраҳаи ҳаётамон мешавад, дар ин маврид яқин аст, ки ақл моро ба 
интиҳои хуби мақсаду маром мерасонад. Билхусус, мо тавассути ақл, ки инъоми худовандист, 
саодатманд мешавем» [4]. 

Абӯнасри Форобӣ дар бораи хирад (ақл) муҳокима ронда, қудрати онро дар маърифати 
олам беинтиҳо медонад. Хирадмандиро сифати баланди ахлоқ дониста, ягонагии онро бо рафтор 
ва амал, эҳтироми тарафайни аъзоёни ҷамъият, адолат, муҳаббат ростгӯӣ зикр мекунад. Ба 
ақидаи Форобӣ, инсон дар амалиёти худ фаъол ва озод аст, ӯ саодати худро бояд бо фаъолияти 
худ таъмин намояд [6]. 

 Яке аз пайравони Форобӣ, аллома Абӯалӣ ибни Сино ба заминаи зеҳнии қобилиятҳои 
эҷодӣ назар оварда, мегӯяд – ҳақиқат бо дониши ҳиссӣ, ки ба ҳар як фард хос аст, дониста 
гирифта мешавад. Ақл саранҷоми зинаи қувваҳои равонӣ аст, ҳамзамон худи он сохтори пай дар 
пай дорад ва унсурҳои он низ байни худ дар муносибати бартарият ва тобеият алоқаманданд. 
Пеш аз ҳама рӯҳи бофаросат ба қувваи амалӣ ва назарӣ тақсим мешавад. Қувваи амалӣ ибтидои 
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ҳаракатҳои тани инсон аст, ки онро водор месозад ҳаракатҳои ягонаи фаҳмидашударо дар 
мувофиқа бо ин ё он мақсад амалӣ гардонад. Қувваи назарӣ донишҳоро ҳосил мекунад, яъне бо 
эҷодиёт алоқаманд аст. Он аз дигар қувваҳои маърифатӣ бо он фарқ мекунад, ки бо шаклҳои 
умумӣ ва абстрактӣ амал карда метавонад [6]. 

Ҷалолиддин Румӣ эҷодиётро хусусияти хиради инсон медонад ва мегӯяд: ...тарбия ромкунӣ 
нест, озодкунӣ аст; мутеъ набудан балки озод будан; таълим ин ба дониш сероб кардану ёфтани 
чизи маълум набуда, дарёфти чизи номаълум аст; қориазёд не балки эҷодиёт; таълим ҷамъ 
кардани ахбор нест, балки тезонидани маълумот; фикрҳои нав дар он ҳолат пайдо ва зикр 
мегарданд, ки ақл ба дарки масоил омода аст. Аз ҳама фазилатҳои инсон Румӣ мавқеи махсусро 
ба ақлу хиради ӯ медиҳад. Маҳз бо тафаккури худ инсон аз ҳайвон фарқ мекунад, бо он тавоно 
аст, ҳам бунёд мекунаду ҳам сарнагун. Аз ҳама муҳимаш он аст, ки маҳз ақлу хирад ба шахс 
имконияти ҳамеша худтакмилдиҳиро медиҳад [7]. 

Афкори мутафаккирони бузурги халқи тоҷик ба ташаккули ҷаҳонбинӣ, ҳуввияти миллӣ 
таъсири беҳамто мерасонанд ва дар рӯҳияи инсондӯстиву созандагӣ, бунёдкориву эҷодкорӣ 
тарбия намудани насли навраси миллати ориёнажоди тоҷик саҳми босазо дорад. 

Яке аз сарчашмаҳои ғании ташаккули қобилиятҳои эҷодӣ – фолклор маҳсуб меёбад. 
Хираду заковати мардумӣ дар афсонаву ривоятҳо, достону қиссаҳо, зарбулмасалу гуфторҳо, 
бозиҳову бозичаҳо, суруду ғазалҳо, тарзи зиндагӣ, расму оин гирд оварда шудаанд ва ба раванди 
таълиму тарбия, ташаккули таърихи - мадании шахс таъсири хеле калон мерасонанд. Ин мероси 
бузургро дар шакли арзишҳои гаронбаҳои таълимиву тарбиявӣ миллати тамаддунофари мо тӯли 
таърихи дуру дароз мисли ҷавҳар ғун кардааст ва насли имрӯза бояд аз он оқилона истифода 
барад.Чӣ хеле ки таҷриба нишон медиҳад, корандозии дастовардҳои этнопсихологӣ ва 
этнопедагогӣ самаранокии ҷараёни таълиму тарбияро борҳо меафзояд. Расму оинҳои мардумӣ, 
ҳамчун қисми ҷудонашавапдаи психология ва педагогикаи мардумӣ, дар инкишофи эҷодии 
шахсият ба таври хеле васеъ истифода мешаванд, аз ҷумла ҷашнгирии идҳои «Сада», «Наврӯз», 
«Меҳргон» имконияти пешниҳоди фикру ғояҳои наву эҷодиро фароҳам меоранд. Боиси 
қаноатмандист, ки солҳои охир ҳукумати мамлакат баҳри эҳёи оини ниёгонамон амалиётҳои 
зиёдеро роҳандозӣ кардааст. Дар ҷумҳурӣ ҳар сол пеш аз ҷашни Наврӯз озмуни ороишоти 
беҳтарини ин иди аҷдодии мо, ки мавқеи ҷаҳониро соҳиб гашатааст, эълон мегардад ва садҳо 
сокинони Тоҷикистон дар он бо маҳсули эҷодиёти худ иштирок меварзанд.Эълон гаштани 
солҳои 2019-2021 ҳамчун солҳои «Рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ» майдони 
бузургест барои саъю кӯшиши зоҳир намудани қобилиятҳои эҷодӣ. 

Проблемаи таҳқиқи қобилиятҳои эҷодии шахс дар дидгоҳҳои файласуфон Н.А. Бердяев, 
А.А. Зиновев, М.С. Каган, Б.М. Кедров, равоншиносон С.Л. Рубинштейн, Жан Пиаже, А.Н. 
Леонтев, Б.М. Теплов, Д.Б. Богоявленская, П.Я. Пономарев, В.Г. Разумовский ва дигарон ниҳоят 
фарох инъикос ёфтааст. 

Ақидаҳо оид ба муаммои эҷодиёти инсон баробари ташаккули илми психология ва 
педагогика инкишоф меёфтанд ва дигаргун мегаштанд. Падидаи эҷодиёт, тафаккури эҷодӣ ва 
қобилиятҳои эҷодӣ аз ҷониби олимони мактабҳои гуногуни психологӣ-педагогӣ аз нуқтаи назари 
гуногун омӯхта мешуданд. 

Аз ҷумла С.Л. Рубинштейн чунин ақида дошт: шуур сохтори фаъолиятро такрор 
намекунад, балки ба он ворид мегардад, он ба таъсири нави муҳит ба воситаи фаъолияти фард 
боз аст. Алоқаи муайяншуда маҷрои ҷустуҷӯи назариявии роҳҳои ташаккули шахсро дар умум 
ва инкишофи эҷодии вайро мушахассан муайян намуд. Ба ин ақида такя намуда, проблемаи 
инкишофи фард ва қобилиятҳои ӯро ба воситаи фаъолиятҳои гуногун, аз ҷумла фаъолияти эҷодӣ, 
ҳал намудан мумкин аст [8]. Ба муаммои шахсияти эҷодкор рӯ оварда С.Л. Рубинштейн 
консепсияи психикиро на ҳамчун фаъолияти пассиви мутобиқшаванда, балки ҳамчун 
мубаддалгардонандаи фаъоли эҷодӣ маънидод мекунад. Ба андешаи вай шахсият на танҳо 
таҷрибаи ҷамъиятиро аз худ мекунад, балки, ҳақиқатро таъбир медиҳад, дигаргун месозад. Дар 
асл олим зарурати тадқиқи шахсиятро на танҳо ҳамчун субъекти фаъол, балки эҷодкори 
фаъолият нишон дода аст. Мисоли чунин тадқиқотҳо асарҳои худи С.Л. Рубинштейн ба ҳисоб 
мераванд. Дар онҳо ба шаклҳои инфиродикунонидашудаи фаъолияти инсон, ки бо масъалаҳои 
фарқиятҳои хусусӣ маҳдуд набуда, ба дарки равияи инкишофи шахс, фардияти вай вобастаанд, 
диққати махсус дода шудааст. Принсипи «зоҳирӣ ба василаи ботинӣ»-ро инкишоф дода, С.Л. 
Рубинштейн кӯшиши кушода додани механизмҳои таъсири мутақобилаи муайянкунандаҳои 
гуногунро дар шахсияти эҷодкор ба амал овардааст ва таклиф намудааст, ки ташаккули чунин 
шахсият аз нуқтаи назари таърихӣ дида баромада шавад ва моҳиятан муаммои «шахсияти 
оянда»-ро гузоштааст [8, с. 207]. 

Назарияи пайдоиши донишҳо, тағйирёбии онҳо вобаста аз ахбори навин ба психологи 
маъмули швейтсариягӣ Жан Пиаже таллуқ дорад. Ӯ тафаккурро чунин тасвир кардааст: «ин 
ҷараёни ихтиёриест, ки барои осонтар маънидод кардани ҳақиқати объективӣ, мутаносибан ба 
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модели дар фикри инсон аллакай мавҷудбудаи он ташаккул меёбад, яъне бе моделҳои муайяни 
пешакӣ дар тафаккури инсон мавҷудбуда, ахборот дарк намегардад ва ин сифати тафаккур 
ҳангоми тарҳрезии назарияҳои таълим бояд ба ҳисоб гирифта шавад. Мо бояд дар одамон 
кӯшишу рағбати эҷодӣ ва инноватсиониро инкишоф диҳем, то ки онҳо ба субъективӣ будани 
тафаккури худ баҳо дода тавонанд ва дар айни ҳол далелҳои навро дарк намоянд» [1, с. 466]. 

Дастовардҳои Пиаже дар соҳаи психологияи бачагона барои пайдо шудани донишҳои 
чуқур дар бораи аз худ намудани ахбори нав, мафҳумҳои нав дар бораи гирду атроф, аз ҷониби 
калонсолон мусоидат намудаанд. 

Ба андешаи мо ақидаҳои Пиажеро дар ҷараёни ташаккули қобилиятҳои эҷодӣ аз назар дур 
намудан ҷоиз нест, зеро инкишофи фикрии шахс заминаи муносибати эҷодкоронаи ӯ ба дарки 
олами объективӣ, омили асосии кунҷковӣ, ҷӯяндагӣ, шавқмандӣ, ки дар маҷмӯъ пояи қобилияти 
эҷодиро ташкил медиҳанд, маҳсуб меёбад. Пайдо шудани чунин хусусиятҳои фаъолияти зеҳнӣ 
дар синни томактабӣ мушоҳида мешавад. Кӯдак ба калонсолон бо саволҳои бешумори худ 
муроҷиат мекунад ва волидон бояд ҳисси кунҷковии вайро қаноатманд намоянд, кӯшиш кунанд, 
нигоҳи ҳайратангези вай ба олам то дергоҳ боқӣ монад ва чи хеле ки мегӯянд, «шахси эҷодкор 
ба олами воқеӣ бо чашмони кӯдакона менигарад». Аз ин лиҳоз, ба инкишофи фикронии шахс, 
ташаккули сифатҳои алоҳидаи тафаккури ӯ ҳанӯз аз синни хурдсолӣ эътибори махсус додан 
лозим аст. Оғоз аз боғчаи бачагон, мактаби миёна ва минбаъд дар донишкадаву донишгоҳ, 
атрофиён – падару модарон, мураббиён, муаллимон, омӯзгорон бо ҳар роҳу васила бояд 
инкишофи фикрии фардро таъмин намоянд, қобилиятҳои дар ӯ бударо равнақ диҳанд, то ин ки 
дар давраи донишҷӯӣ ӯ имконоти зеҳнии худро дар касби интихобкардааш, дар маҷрои муайяни 
фаъолият роҳандозӣ карда тавонад. Ин шарти муҳимтарини тарбияи мутахассисони лаёқатманду 
рақобатпазир, ҷавобгӯ ба талаботи бозори муосири ҷаҳонии меҳнат маҳсуб меёбад. 

Нуқтаи назари Б.М. Теплов ба проблемаи эҷодиёт комилан дигар аст [9, с. 114-115]. 
Ташаккули шахсияти эҷодиро бо серҷанбагии фаъолияти инсон алоқаманд намуда, ӯ қайд 
мекунад, ки аксаран он мазмунан аз эҷодиёти илмӣ мураккабтар аст. Хусусиятҳои тафаккури 
эҷодиро таҳлил намуда Б.М. Теплов, мундариҷаи онро ба воситаи сифатҳои зерини ақл муайян 
кардааст – системанокӣ, мустақилӣ, чандирӣ, танқидӣ, мантиқӣ, реактивнокӣ, қобилияти пешгӯӣ 
карда тавонистан. Барои илми психология ва педагогика ин ақида дорои аҳамияти калон буд, 
зеро имконияти пайдо намудани роҳҳои ташаккул ва инкишофи тафаккури эҷодиро боз менамуд, 
сифатҳои тафаккур бошанд ба шакли воқеӣ ҳам чен карда мешуданд, ҳам чун объекти таъсироти 
педагогӣ қарор мегирифтанд. 

Таърихи муаммои эҷодиёт аз ҷониби К.Н. Вентсел хеле чуқур ва махсус дида баромада 
шудааст. Ӯ яке аз принсипҳои эҷодиётро ба воситаи «... ташаккули ирода бо роҳи озоди амалиёт 
ва бо роҳи эҷодиёти мустақил, зеро ирода омили ҳаёти рӯҳӣ ба ҳисоб меравад»-ро эълон 
кардааст. Дар назарияи тарбиявии ӯ принсипи арзишмандии шахсият ҳамчун низоми асосии 
ташкилдиҳанда баромад мекунад [3, с. 428]. 

Мо ба ин нуқтаи назар ҷонибдор ҳастем – танҳо шахси дорои андешаҳои озод, соҳиби 
иродаи мустаҳкам ва фикрронии мустақил метавонад ғояҳои бемислу ғайриқолабиро пешниҳод 
кунад. Хусусиятҳои номбурда унсурҳои асосии қобилияти эҷодии шахсро ташкил медиҳанд ва 
бояд дар раванди ташаккули мақсадноки ин қобилият ба ҳисоб гирифта шаванд, зеро ҷараёни 
инкишофи шахси эҷодкор маҳз ба муносибати эҳтиромона ба фикру андешаи вай, ақидаҳои вай, 
ҳатто ғояҳои фантастикиву ғайриоддии вай асос мегирад. 

Бо пешравии ҷамъият ва инкишофи донишҳои фалсафӣ ва психологи - педагогӣ ғояҳо оид 
ба эҷодиёти инсон дигаргун шуданд, ташакул ёфтанд. Илми муосир баъзе далелҳоеро ба даст 
овардааст, ки ба шакли пурра набошад ҳам, раванди ҳалли ин зумра масъалаҳоро маънидод 
карда, шартҳои мусоид ё баръакс халалрасонандаи ҳалли онҳоро тавсиф намудааст. Бо вуҷуди 
ин то ҳол ҷавоби ягона ба муаммои табиати психологии эҷодиёт, хусусиятҳои хоси он, 
пайдошавӣ ва ташаккули минбаъдаи он дода нашудааст. Ҳамин тариқ, оид ба проблемаҳои 
қобилиятҳои эҷодии шахс аз ҷониби олимон тадқиқоти зиёд гузаронида шуда, андешаҳои 
гуногун иброз гаштаанд. Дар умум ҷустуҷӯи сарчашмаҳои эҷодиёт ва шартҳои мусоиди 
инкишофи неруи эҷодӣ ба таври васеъ бурда мешаванд. 
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НАЗАРЕ БА РАҲЁФТҲОИ ТАҲҚИҚИ МУАММОИ ЭҶОДИЁТ 
 

Муаммои эҷодиёт яке аз проблемаҳои мубрами илмӣ ба шумор меравад. Дар илми психология ва 
педагогикаи муосир доир ба тафаккури эҷодӣ маълумоти зиёд гирд оварда шудааст. Омилҳои ташаккули 
эҷодиёт, роҳҳои инкишоф додани он, маромҳои водоркунандаи фаъолияти эҷодӣ таҳлилу таҳқиқ 
гардидаанд. Бо вуҷуди ин, проблемаи табиати психологии эҷодиёт, хусусиятҳои он, пайдоиши шаклҳои 
алоҳидаи зоҳиршавии фаъолияти эҷодӣ то ҳол ҳалли худро пайдо накардаанд. Мувофиқи ақидаи олимони 
равоншинос, яке аз унсурҳои муҳимми эҷодиёт - соҳаи ваҷҳиёти шахс ба шумор меравад, яъне то чӣ андоза 
баланд будани дараҷаи ваҷҳнокиии шахс, муваффақияти вайро дар ҳалли масъалаҳои эҷодӣ таъмин 
менамояд. Бо пешравии ҷамъият ва инкишофи донишҳои фалсафӣ ва психологӣ-педагогӣ ғояҳо оид ба 
эҷодиёти инсон дигаргун шуданд, ташакул ёфтанд. Падидаи эҷодиёт, тафаккури эҷодӣ ва қобилиятҳои 
эҷодӣ аз ҷониби равоншиносони мактабҳои гуногуни психологӣ аз нуқтаи назари мухталиф омӯхта 
мешуданд. 

КАЛИДВОЖАҲО: эҷодиёт, психика, равандҳои психикӣ, падидаҳои психикӣ, хусусиятҳои 
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РАЗВИТИЕ КОНЦЕПЦИЙ ИЗУЧЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ТВОРЧЕСТВА 
 

Проблема творчества в психологии и педагогике всегда оставалась актуальной. На современном 
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мышления и творческих способностей изучались различными психологическими школами с разных 
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DEVELOPMENT OF CONCEPTS AND APPROACHES TO THE STUDY OF CREATIVITY 
 

The problem of creativity in psychology and pedagogy has always remained relevant. At the present stage 
of development, science has data that allow, albeit partially, but nevertheless, to describe the process of solving 
creative, original problems by a person, to characterize the conditions that both facilitate and prevent such 
decisions. Nevertheless, until now the final answer to the question about the psychological nature of creativity, 
about its specificity, origin and formation, has not been given. Concepts regarding the problem of human creativity 
developed and changed along with the development and formation of the very psychological and pedagogical 
science. The phenomenon of creativity, creative thinking and creative abilities have been studied by various 
psychological schools from different positions. There are many concepts and views on this issue; some of them 
are discussed in the article. 
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НАЗАРИЯ ВА МЕТОДИКАИ ТАЪЛИМ                                                  ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ 

 

МЕТОДИКАИ ОМӮЗИШИ МАВЗӮИ АМИДҲО БО ИСТИФОДА АЗ УСУЛҲОИ 

ФАЪОЛИ ТАЪЛИМ 
 

Бандаев С.Г. 

 Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ 

Нуров У.А., Асоев С.М. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Муҳим он нест, ки барои иҷрои коре чӣ қадар вақт сарф мешавад, муҳим ин аст, ки дар ин 

вақти сипаришуда шумо чиро ба даст овардед. 

Мақсад аз гуфтаҳои боло дар он аст, ки ҳар як кори иҷрошуда бояд натиҷае дошта бошад. 

Ҳар як дарсе, ки аз тарафи омӯзгор гузаронида мешавад, бояд мақсаднок ва натиҷаҳои 

интизоршавандаро доро бошад.  

Аз ин хотир мо хостем, ки ақидаи хешро оид ба «Методикаи омӯзиши мавзӯи амидҳо» дар 

муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ пешниҳод намоем (ҷадвали 1). 

Мавзӯъ: Амидҳо. 

Синф: 10. 

Мақсади дарс: то интиҳои дарс хонандагон бояд чунин дониш ва маҳорату малакаро доир 

ба мавзӯи омӯхташаванда соҳиб гарданд.  

Ҷадвали 1 
 

1. Дар зинаи дониш (аз худ карда метавонанд). 

а) Аз рӯйи сохт 

тасниф намудани 

амидҳо. 

б) Донистани 

хосиятҳои физикавӣ 

ва химиявии амидҳо. 

в) Истеҳсол ва 

истифодабарии амидҳо дар 

саноат ва хоҷагии халқ. 

г) Аз худ намудани 

реаксияҳое, ки дар натиҷаи 

гузариши он карбамид 

(мочевина) ҳосил мешавад. 

2. Дар зинаи фаҳмиш (фикрронӣ карда метавонанд).  

а) Хонанда бояд хуб донад, ки амидҳо ҳосилаҳои кислотаҳои карбоние 

мебошанд, ки дар гурӯҳҳои карбоксилиашон (−СООН) ба ҷойи гурӯҳи 

ҳидроксил (−ОН) аминогурӯҳ (−NH2) омадааст. 

б) Навиштани реаксияи 

ҳосилшавии карбамид аз 

сианати аммоний. 

3. Дар зинаи истифода (дар зинаи истифода хонандагон бояд донанд).  

а) Навиштани он реаксияҳое, ки ба 

хосиятҳои химиявии амидҳо тааллуқ 

доранд. 

б) Истифодаи амидҳо дар 

саноат. 

в) Истифодаи карбамид 

ҳамчун нурии минералии 

нитрогендор дар соҳаҳои 

кишоварзӣ. 
 

Карбамид ҳамчун нурии минералӣ барои қисме аз хонандагон маълум аст, яъне хонандагон 

оид ба карбамид чунин маълумотро медонанд. 

 Ҷадвали 2 
 

Карбамид (мочевина) 

Моддаи беранги 

кристаллӣ аст. 

Дар об ҳалшаванда 

мебошад. 

Бӯй 

надорад. 

Ҳамчун нурии ғизоӣ дар соҳаи кишоварзӣ 

истифода мешавад. 
 

Ҷадвали 2-юмро бо он мақсад тартиб додем, ки хонандаи имрӯза оид ба карбамид аз 
таҷрибаи рӯзгор донишҳои дар боло ишорашударо аз худ намудааст. Дар мақсади дарс таъкид 
карда будем, ки хонандагон бояд то интиҳои дарс соҳиби чунин дониш ва маҳорату малакаи нав 

оид ба мавзӯъ гарданд 4. 
Аз рӯйи мақсадҳои гузошташуда дарси омӯзгор оид ба мавзӯи амидҳо пайдарпай ҷараён 

мегирад. Мавзӯи амидҳо бо мавзӯи кислотаҳои карбонӣ алоқаманд карда мешавад. Маълум аст, 

ки кислотаҳои карбонӣ дорои гурӯҳи функсионалии карбоксилӣ (−СООН) мебошанд 2. Амидҳо 
низ ҳосилаҳои кислотаҳои карбоние мебошанд, ки дар гурӯҳҳои карбоксилиашон (−СООН) ба 
ҷойи гурӯҳи ҳидроксил (−ОН) аминогурӯҳ (−NH2) омадааст: 
−СООН гурӯҳи функсионалии карбоксилӣ; 
 гурӯҳи функсионалии ҳидроксилӣ; 
 −NН2 гурӯҳи функсионалии аминӣ; 

Пас гурӯҳи функсионалӣ дар амидҳо −СО−NН2 мебошад. 
Мо дар ҷадвали 2 нишон додем, ки як қисми хонандагон, вобаста ба он ки дар соҳаи 

кишоварзӣ карбамидро ҳамчун нурии минералӣ истифода мебаранд, баъзе хосиятҳои физикии 
онро медонанд. Аз ин рӯ, омӯзгори фанни химияро лозим меояд, ба хонандагоне, ки то омӯзиши 
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мавзӯи нав дар бораи хосиятҳои физикии карбамид тасаввуроте надоштанд, фаҳмонад. Дар 
ҷадвали 3 он хосиятҳои физикии карбамид, ки то омӯзиши мавзӯи нав ба шунаванда (хонанда) 
маълум набуд, дарҷ гардидааст.  

Ҷадвали 3 
 

H2N−CО−NH2 карбамид (мочевина) 

Карбамид дар ҳарорати 
133°С гудохта мешавад. 

Карбамид маззаи 
тунд дорад. 

Маҳлули обии карбамид 
реаксияи нейтралӣ дорад.  

Дар об ва этанол 
нағз ҳал мешавад. 

  

Вақте ки хонандагон дар дарс оид ба хосиятҳои физикии карбамид маълумоти иловагиро 
(ҷадвали 3) аз худ мекунанд, дар ин маврид омӯзгори фанни химия метавонад хосиятҳои 
химиявии амидҳоро ба онҳо фаҳмонад: 

1. Аз сабаби он ки дар молекулаи карбамид CO(NH2)2 ва диметилформамид 
Н−СО−N(CH3)2 ба ғайр аз атомҳои карбон ва ҳидроген инчунин атомҳои нитроген мавҷуданд, 
бинобар ин, ҳангоми сӯхтани ин ду модда дар баробари ҳосилшавии оксиди карбон (IV) ва об 
нитроген низ ба даст меояд: 

2CO(NH2)2 + 3O2 → 2CO2 + 2N2 + 4H2O 
4Н−СО−N(CH3)2 + 17O2 → 12CO2 + 2N2 + 14H2O 

2. Ҳангоми бо кислотаҳои қавӣ таъсир намудани карбамид намакҳо ҳосил мешаванд, ки 
ба намакҳои аммоний монанд мебошанд: 

CO(NH2)2 + HNO3 → [NH2−CO−NH3]NO3  
3. Дар вақти тафсонидан карбамид аввал ба биурет ва сипас дар ҳарорати 350−400°С ба 

меламин табдил меёбад: 
2СO(NH2)2 → H2N−CO−NH−CO−NH2 + NH3↑ 

6СO(NH2)2 → C3N3(NH2)3 + 3CO2 + 6NH3↑ 
Баъд аз он ки омӯзгор дар тахтаи синф хосиятҳои химиявии амидҳоро менависад, онҳоро 

шарҳ медиҳад ва ба саволҳои пешниҳод кардани хонандагон посухи дурусту фаҳмо мегардонад. 
Дар ин маврид хонандагон оид ба хосиятҳои химиявии амидҳо донишҳои навро соҳиб мешаванд.  

Сипас омӯзгор дар тахтаи синф усулҳои ҳосилкунии амидҳоро менависад ва ҳар як 
реаксияи навиштаашро пурраю дақиқ шарҳ медиҳад, то ин ки шогирдонаш роҳҳои ҳосилшавии 
амидҳоро хуб аз худ кунанд.  

Якчанд роҳҳои ҳосилкунии амидҳои кислотаҳои карбониро дида мебароем:  
Н3C−CО−Cl + 2NH3 → H3C−CО−NH2 + NH4Cl 

H3C−CО−О−CО−СН3 + 2NH3 → H3C−CО−NH2 + H3C−CО−ONH4 
 H3C−CО−ONH4 → H3C−CО−NH2+ H2O 

Карбамидро CO(NH2)2 аввалин маротиба олими олмонӣ Вёллер соли 1828 ҳосил карда буд. 
Ӯ бо роҳи тафсонидани сианати аммоний (NH4OC ≡ N) ба ин кор муваффақ шуд. Ин реаксия дар 
химияи органикӣ бо номи реаксияи Вёллер маълум аст: 

NH4OC ≡ N 
t°
→ CO(NH2)2 

Реаксияи мазкур дар инкишофи илми химияи органикӣ аҳамияти калон дошт. Ин реаксияе 
буд, ки бори аввал маҳз тавассути он аз моддаи ғайриорганикӣ моддаи органикиро ҳосил 
намуданд. Ҳосил намудани карбамид аз моддаи ғайриорганикӣ (сианати аммоний) ба назарияи 
виталистие, ки дар химияи органикӣ ҳукмфармо буд, зарбаи ҳалокатовар расонида, барои 

инкишофи минбаъдаи химияи органикӣ шароити мусоид фароҳам овард 3. 
Ҳоло бошад карбамидро бо методи Базаров А.И. аз аммиак ва дуоксиди карбон (СО2 дар 

ҳолати газӣ) дар ҳарорати 180−200℃ ва фишори 200 атм. (10–20 МПа) ҳосил мекунанд. Аммиак 
барои синтези карбамид дар шакли моеъ истифода бурда мешавад. Реаксия дар фазаи моеъ 
гузашта ду зинаро дар бар мегирад. Дар зинаи якум карбамати аммоний ҳосил мешавад: 

2NН3 + СО2 ↔ Н2NСООNН4 + 159кҶ 
Дар зинаи дуюм аз карбамати аммоний як молекула об ҷудо шуда, вай ба карбамид 

мубаддал мегардад:  
Н2NСООNН4 ↔ CO(NH2)2 + Н2О 

Баъд аз донистани усулҳои истеҳсоли амидҳо хонандагон бояд дар хусуси истифодабарии 
амидҳо низ маълумоти заруриро аз худ намоянд. Барои сарфа намудани вақт омӯзгор метавонад 
ба хонандагон супориш диҳад, ки маълумоти умумиро оид ба истифодабарии амидҳо дар мисоли 

карбамид ва диметилформамид аз китоби дарсӣ аз худ намоянд 1. 
Барои мустаҳкам намудани дониши хонандагон оид ба мавзӯи амидҳо омӯзгор метавонад 

дар дарс масъалаҳоеро, ки ба рушди фикрронии хонанда мусоидат мекунад, пешниҳод намояд. 
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Аз сабаби он ки низоми дохилшавии довталабон ба муассисаҳои миёна ва олии касбии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон тариқи маркази миллии тестӣ (ММТ) сурат мегирад, аз ин рӯ, қисме аз 
машқ ва масъалаҳо ба хонандагон бояд дар шакли тест пешниҳод карда шавад: 

1. Моддаи беранги кристаллие маълум аст, ки дар об ва этанол хуб ҳалшаванда буда, бӯй 
надорад, маззаи тунд дошта, дар ҳарорати 133°С гудохта мешавад, инчунин дар таркиби ин 
пайвастаи химиявӣ фоизи элементи ғизоӣ нисбат ба дигар нуриҳои минералӣ зиёд аст ва он дар 
соҳаҳои кишоварзӣ барои ба даст овардани ҳосили хуб истифода бурда мешавад. Муайян намоед, 
ки сухан дар бораи кадом нурии минералӣ меравад? 

  А) селитраи аммоний;   С) карбамид; 
  В) селитраи калий;   D) селитраи натрий. 
2. То кашфи карбамид дар химияи органикӣ назарияҳои зиёде мавҷуд буданд. Ҳатто баъзе 

аз назарияҳои дар ҳамон давра мавҷудбуда ба суст тараққӣ кардани ин илм оварда расонид. 
Ҳосил намудани карбамид аз моддаи ғайриорганикӣ (сианати аммоний) ба кадоме аз ин 
назарияҳои мавҷуда зарбаи ҳалокатовар расонида, барои инкишофи минбаъдаи химияи органикӣ 
замина гузошт? 

 А) назарияи радикалҳо;   С) назарияи хелҳо;  
 В) назарияи виталистӣ;   D) назарияи сохти моддаҳои органикӣ. 

3. Барои ҳосил намудани 1,2 т карбамид чанд м3 гази табиӣ, ки дар таркибаш аз рӯйи ҳаҷм 
85% метан дорад, лозим аст? Ҳал: 

Усули 1.а) Аввал меёбем, ки барои ҳосил намудани 1200 кг (1,2 т ∙1000 = 1200 кг) карбамид 
чанд м3 аммиак лозим аст: 

Х м3 
---------------------1200 кг 

44,8 м3 -----------60 кг 

2NH3 + CO2 → CO(NH2)2 + H2O Х1  =
44,8 ∙1200

60
=  896 м3 NH3 

б) Аз рӯйи ҳаҷми ёфташудаи аммиак ҳидрогенеро, ки барои ҳосилшавии 896 м3 NH3 сарф 
шудааст меёбем: 

Х м3 --------------------896 м3 
67,2 м3 -----------------44,8 м3 

N2 + 3H2 → 2NH3 Х2  =
67,2 ∙896

44,8
=  1344 м3 H2 

в) Ҳаҷми ҳидрогени сарфшуда 1344 м3-ро ташкил дода, қимати ададии онро бошад барои 
муайян кардани ҳаҷми гази метан истифода мебарем. Реаксияи аз метан ҳосилшавии ҳидрогенро 
менависем. Акнун қиматҳоро гузошта, ҳаҷми метане, ки барои ҳосилкунии 1344 м3 ҳидроген 
сарф шудааст, муайян менамоем: 

Х м3 t, катализатор ----------1344 м3 

22,4 м3 --------------------------67,2 м3 

СН4 + Н2О --------------------> СО + 3Н2 Х3  =
22,4 ∙1344

67,2
=  448 м3 СH4  

г) Ҳиссаи ҳаҷмии метан дар гази табиӣ аз рӯйи шарти масъала 85% аст. Барои ёфтани ҳаҷми 
гази табиии сарфшуда чунин таносубро тартиб медиҳем:  

85 м3 СН4 дар → 100 м3 гази табиӣ Х4  =
448 ∙100

85
=  527 м3 гази табиӣ 

448 м3 СН4 дар → Х м3 гази табиӣ  
Ҷавоб: 527 м3 гази табиӣ, ки дар он ҳиссаи ҳаҷмии метан 85% - ро ташкил медиҳад, 

лозим аст. 
Усули 2.а) Барои ҳалли масъалаи зерин метавонем аз усули стехиометрӣ истифода намоем. 

Дар ин усул моддаи аввала ва охиринро истифода мебарем, яъне: 
22,4 м3 -----------------60 кг  
Х м3 --------------------1200 кг 
СН4 → (NH2)2CO аз ин таносуб:  

                                   Х1  =
22,4 ∙1200

60
=  448 м3 СН4 

б) Аз рӯйи шарти масъала метан дар таркиби гази табиӣ 85 фоизро ташкил медиҳад, аз ин 
рӯ, чунин таносуб тартиб медиҳем: 

Дар 100 м3 г. табиӣ---- 85 м3 СН4                             Х2 =
100∙448

85
=  527 м3 гази табиӣ 

Х м3 г. табиӣ ------------448 м3 СН4                           Ҷавоб: 527 м3 гази табиӣ лозим аст. 
Масъалаи 3-юмро бо он мақсад тартиб додем, ки дар кишварамон заводи «Нуриҳои Осиё» 

(заводи нуриҳои нитрогении Вахш) мавҷуд аст. Хонандаи имрӯза бояд хуб донад, ки карбамид 
аз чӣ истеҳсол карда мешавад. Ҳосил намудани карбамид дар ҳалли усули якуми масъалаи сеюм 
зина ба зина оварда шудааст. Бо чунин усул гузаштани дарс барои хуб азхудшавии мавзӯъ ва 
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реаксияҳое, ки дар натиҷаи гузариши он карбамид ҳосил мешавад, басо хуб буда, барои зам 
шудани дониши хонандагон мусоидат менамояд. 
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МЕТОДИКАИ ОМӮЗИШИ МАВЗӮИ АМИДҲО БО ИСТИФОДА  
АЗ УСУЛҲОИ ФАЪОЛИ ТАЪЛИМ 

 

Дар ин мақола муаллифон дар хусуси методикаи мушаххаси таълими мавзӯи амидҳо дар синфи 10-
уми муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ибрози андеша менамоянд. Қайд шудааст, ки таълими мавзӯи 
амидҳо бояд дар алоқамандӣ бо мавзӯи кислотаҳои карбонӣ ба роҳ монда шавад, зеро амидҳо ба ҳосилаҳои 
кислотаи карбонӣ мансуб буда, дар гурӯҳи карбоксилии онҳо як гурӯҳи ҳидроксилӣ бо аминогурӯҳ иваз 
шудааст. 

Сипас муаллифон доир ба хосиятҳои химиявии амидҳо мисолҳои мушаххас оварда, усулҳои 
ҳосилкунии онҳоро нишон додаанд 

Муаллифон ба хулосае омадаанд, ки бо ҳалли мисолу масъалаҳо мустаҳкам кардани мавзӯъ ба 
хонандагон дар азхудшавии дарс ва реаксияҳое, ки дар натиҷаи гузаштани онҳо амммиак ҳосил мешавад, 
кумаки калон мерасонад. 
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МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ТЕМЫ РАДИКАЛОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ИНТЕРАКТИВНОЙ МЕТОДИКИ 

 

В этой статье авторы высказывают свою точку зрения о конкретной методике преподавания темы 
радикалов в 10-х классах средних общеобразовательных школ. Отмечается, что преподавание этой темы 
должно происходит во взаимосвязи с кислотами карбона, так как радикалы относятся производным этой 
кислоты, в их карбооксидной группе одна гидрооксильная группа меняется с аминогруппой. 

Затем авторы приводят конкретные примеры относительно химических свойств, показывают 
способы их производства. 

Авторы заключают, что использование примеров и задач с целью укрепления темы оказывают 
большую помощь учащимся в деле усвоения тем уроков и реакций, в результате проведения которых 
получается аммиак. 
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METHODOLOGY OF TEACHING THE THEME OF RADICALS USING  
INTERACTIVE TECHNIQUE 

 

In this article, the authors express their point of view on the specific methodology of teaching the topic of 
radicals in the 10th grade of secondary schools. It is noted that the teaching of this topic should take place in 
conjunction with carboxylic acids, since the radicals are derivatives of this acid, in their carbooxide group one 
hydroxyl group changes with the amino group. 

Then the authors give specific examples regarding chemical properties, show the methods of their 
production. 

The authors conclude that using examples and tasks to reinforce a topic is of great help to students in 
learning the lessons and responses that produce ammonia. 
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АНДАР АҲАМИЯТИ ОМӮЗИШИ МУОДИЛАҲОИ ДИОФАНТӢ ҲАМЧУН МАВОДИ 

ТАЪРИХӢ ДАР ОМӮЗИШИ ФАННИ МАТЕМАТИКАИ МАКТАБӢ 
 

Шодиён М.С., Шарифзода Б., Бобоқулов М.А. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Бояд гуфт, ки омӯзиши ҳар гуна илму фан аз таърихи омӯзиши он вобастагии ногусастанӣ 

дорад. Чунин ақида, решаи қадима дошта, ҳанӯз аз замони донишманди асри IV пеш аз милод, 

Аристотолиси Юнонӣ (385-322 п.а.м.) маълум буд, ки бидуни донистани таърихи чиз, ба моҳияти 

он сарфаҳм рафтан номумкин аст. Ҳамин мазмунро яке аз риёзидонони маъруфи сатҳи ҷаҳонии 

олмонӣ Готфрид Лейбнитс (1646-1716) хеле ҳадафрас қайд кардааст: «Касе ки мехоҳад бидуни 

донишҳои гузашта бо донишҳои муосир маҳдуд бошад, ҳеҷ гоҳ ба дарки он намерасад» [1, с. 8]. Маҳз 

бад-ин ҷиҳат, омӯзиши таърихи математика ба насли ҷавони кишвар имкон медиҳад, ки ба 

мазмуну мундариҷаи ин дониши ҷолиб, ба истилоҳ, «маликаи донишҳо» пурратар сарфаҳм 

бираванд. 

Яке аз донишмандони маъруфи Юнони Қадим – Диофантуси Искандарӣ (асри III милодӣ), 

ки аввалин маротиба лақаби «падари алгебра»-ро сазовор гардидааст, асосан дар рушди илми 

математика саҳми босазо гузоштааст. Боиси қайд аст, ки дар таърихи илми риёзиёт ду нафар 

донишманди закӣ бо лақаби «падари алгебра» маъруфанд: яке Диофантуси Искандарӣ 

(Διόφαντος ὁ Ἀλεξανδρεύς асри III милодӣ) – моя ифтихори юнониёну мисриён, дигаре мояи 

ифтихори тоҷикон ва тамоми эрониён Абӯабдуллоҳ Муҳаммад ибни Мӯсои Хоразмӣ (خوارزمى 

 .мебошанд (850-780 , ابو عبدهللا محمد ابن موسى

Диофантус дар шаҳри Искандарияи Миср зиндагӣ ва фаъолият кардааст. Санаи дақиқи 

таваллуд ва вафоташ муайян нест, аммо маълум аст, ки 84 сол умр дидааст.  

Дар «Гулчин» («Антология»)-и қадимию асримиёнагии юнонӣ, ки аз ҷониби донишманди 

румии асри X Константин Кефал таълиф гардидааст, муаммои шеърие дар бораи фаъолият ва 

тӯли умри Диофантус эҷод гардидааст, ки онро шоир, мутарҷим, мунаққид, тарғибгари илм ва 

математики рус Сергей Павлович Бобров (1889-1971) ба забони русӣ тарҷума кардааст. Дар ин 

муаммо-шеъри кӯтоҳ бисёр санаҳои муҳимми ҳаёт ва тӯли умри Диофантус муайян карда 

мешавад. 

Прах Диофанта гробница покоит; дивись ей и камень 

Мудрым искусством его скажет усопшего век. 

Волей богов шестую часть жизни он прожил ребенком. 

И половину шестой встретил с пушком на щеках. 

Только минула седьмая, с подругой он обручился. 

С нею, пять лет проведя, сына дождался мудрец; 

Только полжизни отцовской возлюбленный сын его прожил. 

Отнят он был у отца ранней могилой своей. 

Дважды два года родитель оплакивал тяжкое горе, 

Тут и увидел предел жизни печальной своей.  

Яъне аз ин ҷо тӯли умри ӯро ҳосил кардан мумкин аст: 
𝑥

6
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𝑥

12
+

𝑥

7
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𝑥

2
+ 4 = 𝑥 

𝑥 = 84 

Аз ин муаммои шеърӣ на танҳо тӯли умри Диофантус, балки чандин далелҳои дигари ҳаёту 

фаъолияти ӯро муайян кардан мумкин аст. Масалан, аз даст додани фарзанди азиз дар 80 солагӣ, 

4 соли охири умрро бо ғаму андӯҳ ва мотамолуда сипарӣ кардан, баъди 5 соли хонадорӣ соҳиби 

фарзанд шудан, овони кӯдакию наврасии фарзандро то 14-солагӣ ҳисобидан ва ғайра. 

Диофантус дар замони зиндагиаш аз риёзидонони маъруф ба ҳисоб мерафт. Ӯ муаллифи 

китоби машҳуре бо номи «Арифметика» мебошад, ки онро ба усқуф (епископ)-и шаҳри 

Искандария – Дионисий бахшидааст. Аз 13 китоби Диофантус 6-то дар маҷмӯаи 

«Арифметика»то рӯзгори мо боқӣ мондаанд. «Арифметика»-и Диофантус асосан аз маҷмӯаи 

масъалаҳо иборат аст. Диофантус дар «Арифметика»-и худ 189 масъалаҳои риёзиро мавриди 

баррасӣ карор дода, ҳар яки онро ҳал ва тарзи ҳалро маънидод намудааст. Баъзе масъалаҳо бо 

чанд роҳ ҳал шудаанд. Дар таърихи риёзиёт Диофантус ва муодилаҳои диофантусӣ нақш ва 

мавқеи муайян дошта, дар осори риёзидонони минбаъда то асри XIX мушоҳида мегарданд. Аз 

ҷумла, дар осори аксари риёзидонони асримиёнагӣ, ба монанди Максим Плануда (асри XIII), 

Георгий Пахимер (асри XIII), Симон Стевин (асри XVI) муодилаҳои диофантусиро дучор омадан 
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мумкин аст. Соли 1572 дар китоби «Алгебра»-и профессори донишгоҳи Болон – Рафаэл 

Бомбелли 143 масъала аз «Арифметика»-и Диофантус дохил шудааст. Аз риёзидонони номвари 

асрҳои баъдина Франсуа Виет (1540-1603) ва Леонард Эйлер (1707-1783) ба муодилаҳои 

диофантусӣ ва усули диофантусии ёфтани нуқтаҳои ратсионалии каҷии кубӣ диққати махсус 

додаанд ва худи Эйлер дар солҳои охири ҳаёташ боз ба таҳлили муодилаҳои диофантусӣ рӯ 

оварда, аввалин бор усули бурриши диофантусиро дар ҳолати маълум будани ду нуқтаи 

ратсионалии канории каҷӣ истифода бурдааст. Дар таърихи риёзиёт Диофантус дар инкишофи 

назарияи ададҳо, алгебра ва геометрияи алгебравӣ нақши босазо гузоштааст. 

Муодилаҳои диофантӣ гуфта, муодилаҳои алгебравӣ ва ё системаи муодилаҳои 

алгебравиро бо коэффитсиенти бутун меноманд, ки барои онҳо ҳалли бутун ва ё ратсионалиро 

ҷустуҷӯ кардан зарур меояд. Ададҳои номаълум (ҷустуҷӯшаванда) дар муодилаҳои диофантӣ 

маъмулан на кам аз 2-то мебошанд. Муодилаҳои диофантӣ одатан ҳалҳои зиёд доранд, ки аз ин 

сабаб онҳоро муодилаҳои номуайян ҳам меноманд. Ба сифати мисол муодилаҳои зеринро номбар 

кардан мумкин аст: 

3𝑥 + 4𝑦 = 10 

2𝑥 + 3𝑦 = 12 

𝑥2 + 𝑦2 = 𝑧2 

3𝑥3 + 4𝑦3 = 5𝑧3. 

Ҳамин гуна муодилаҳо дар таърихи математика бо номи Диофантус сабт шудаанд. Китоби 

ӯ бо номи «Арифметика»теъдоди зиёди масъалаҳои шавқовари математикиро дар бар мегирифт, 

ки онро тамоми математикони баъди ӯ натанҳо нодида нагирифтаанд, балки мавриди омӯзиш 

қарор додаанд. Китоби зикршудаи Диофантус ба забонҳои гуногуни аврупоӣ, аз ҷумла ба забони 

русӣ тарҷума шуда, то замони мо маҳфуз мондааст. Бояд гуфт, ки ҳалли муодилаҳо бо ададҳои 

бутун аз масъалаҳои шавқовари математикӣ ба ҳисоб меравад, ки аз замонҳои қадим усулҳои 

зиёди ҳалли муодилаҳои диофантӣ мавриди баррасии риёзидонони гуногун қарор гирифтааст. 

Албатта, муодилаҳои хаттии диофантӣ ва диофантии дараҷаи дуюм аз замонҳои қадим ҳал карда 

мешуданд. 

Қобили зикр аст, ки ёфтани тарафҳои секунҷаи росткунҷа, яъне ҳалли муодилаи 𝑥2 + 𝑦2 =
𝑧2 ҳанӯз ба риёзидонони Ҳиндустони Қадим маълум буд. Ҳалли муодилаҳои диофантии дараҷаи 

баланд ва ҳамчунин ҳалли системаи ҳамин гуна муодилаҳои диофантӣ чандон осон нест. 

Масалан, муодилаи маъруфи ҳуқуқшинос ва риёзидони фаронсавӣ Пер де Ферма (1607-1665), ки 

математикаро худомӯзӣ карда, дар таърихи математика мавқеи махсусро касб кардааст, дар 

саҳифаҳои «Арифметика»-и Диофантуси Искандарӣ муодилаи зерин 𝑥𝑛 + 𝑦𝑛 = 𝑧𝑛 (ҳангоми 𝑛 >
2 будан) сабт гардидааст. Ин қазия дар таърихи математика бо номи «Теоремаи бузурги Ферма» 

маъруф аст. 

Ҳатто ҳангоми 𝑛 = 3 будан муодилаҳои диофантусӣ бо душворӣ ҳал карда мешаванд. 

Масалан, муодилаи 3𝑥3 + 4𝑦3 = 5𝑧3 дар ҳудуди ададҳои бутун (ба истиснои сифрӣ) ҳал 

надорад. 

Бояд гуфт, ки ҳеҷ як аз риёзидонони бузурги асрҳои XVIII-XIX, аз қабили Пер де Ферма, 

Леонард Эйлер, Жозеф Луи Лагранж (1736-1813), Петер Густав Лежён Дирихле (1805-1859), 

Карл Фридрих Гаусс (1777-1855), Пафнутий Лвович Чебишев (1821-1894), Георг Фридрих 

Бернхард Риман (1826-1866) ва дигарон аз назарияи муодилаҳои диофантусӣ сарфи назар 

накардаанд, дар онҳо чунин назарияи шавқовари ҳалли муодилаҳои алгебравӣ нақши 

фаромӯшношуданӣ гузоштаанд. 

Дар асари маъруфи Диофантус «Арифметика» пешниҳоди муназзами алгебравӣ вуҷуд 

надорад, аммо он силсилаи систематикии масъалаҳоеро дар бар мегирад, ки бо роҳи тартиб 

додани муодилаҳои дараҷаҳои гуногун ва тавзеҳот ҳал карда мешаванд 4. 

Ҳангоми тартиб додани муодилаҳо, Диофантус барои сода кардани ҳалли масъала 

номаълумҳоро моҳирона интихоб мекард. 

Ба сифати мисол яке аз масъалаҳои диофантусии зеринро муоина мекунем. 

Масъала: Ду ададро ёбед, ки ҳосили ҷамъашон ба 20 ва ҳосили зарбашон ба 96 баробар 

бошанд. 

Диофантус чунин муҳокимаронӣ мекунад: аз шарти масъала маълум аст, ки ададҳои 

ҷустуҷӯшаванда бо ҳам баробар нестанд, зеро дар сурати бо ҳам баробар будани онҳо ҳосили 

зарбашон ба 100 баробар мешуд, на 96. Ҳамин тавр, яке аз онҳо бояд аз нисфи ҳосили ҷамъашон 

зиёдтар бошад, яъне: 
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10 + 𝑥 

ва дигаре бояд аз нисфи ҳосили ҷамъашон камтар бошад, яъне: 

10 − 𝑥. 

Фарқи байни онҳо 2𝑥 аст. 

Аз ин ҷо муодилаи зерин ҳосил мегардад: 

(10 + 𝑥) ∙ (10 − 𝑥) = 96. 
ва ё: 

100 − 𝑥2 = 96 

𝑥2 − 4 = 0. 

яъне: 𝑥 = 2 

Аз ин ҷост, ки яке аз ададҳои ҷусташаванда 12 ва дигаре 8 будааст, зеро 10 + 2 = 12 ва 

10 − 2 = 8 мебошад. 

Ҳалли 𝑥 = −2 барои Диофантус вуҷуд надошт, зеро риёзидонони Юнони Қадим танҳо 

решаҳои мусбати муодилаҳоро медонистанд. 

Барои мисол яке аз муодилаҳои диофантиро дида мебароем, ки дар замони муосир барои 

хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ дучор меояд. Бигзор муодилаи зеринро ҳал 

кардан зарур ояд: 

𝑥2 + 𝑥𝑦 − 𝑦 = 2.                                                  (1) 

𝑥2 - ро ба тарафи рости муодила гузаронида, 𝑦-ро аз қавс озод карда, ҳосил мекунем: 

𝑦(𝑥 − 1) = 2 − 𝑥2.                                                  (2) 

Акнун ду ҳолатро дида мебароем: вақте ки 𝑥 − 1 = 0 бошад ва ё 𝑥 − 1 ≠ 0 бошад. 

Аз ин ҷо, ки ҳангоми 𝑥 − 1 = 0 будан, яъне 𝑥 = 1 аст ва ба осонӣ мушоҳида мекунем, ки 

дар ин ҳолат 0 ≠ 1 мешавад ва дар ин ҳолат муодила маъно надорад ва маълум гардид, ки 𝑥 = 1 

буда наметавонад. 

Ҳолати дуюм 𝑥 − 1 ≠ 0, яъне 𝑥 ≠ 1 мебошад.  

Дар ин ҳолат мо ҳар ду тарафи муодилаи (2)-ро ба (𝑥 − 1) тақсим карда метавонем ва дар 

натиҷа муодилаи (3)-ро ҳосил мекунем. 

𝑦 =
2−𝑥2

𝑥−1
.                                                                  (3) 

Дар натиҷаи табдилдиҳиҳо муодилаи зеринро ҳосил мекунем: 

𝑦 =
2 − 𝑥2

𝑥 − 1
= −

𝑥2 − 2

𝑥 − 1
= −

𝑥2 − 2𝑥 + 1 + 2𝑥 − 3

𝑥 − 1
= −

(𝑥 − 1)2 + 2𝑥 − 3

𝑥 − 1
. 

ва ё: 

𝑦 = −
(𝑥 − 1)2 + 2𝑥 − 2 + 2 − 3

𝑥 − 1
= −

(𝑥 − 1)2 + 2(𝑥 − 1) − 1

𝑥 − 1
. 

Муодилаи охиронро ба (𝑥 − 1) тақси карда ҳосил мекунем: 

𝑦 = −(𝑥 − 1) − 2 +
1

𝑥 − 1
= −𝑥 − 1 +

1

𝑥 − 1
. 

яъне: 

𝑦 = −𝑥 − 1 +
1

𝑥 − 1
. 

Аз ин ҷост, ки: 

[
𝑥 − 1 = 1;

𝑥 − 1 = −1.
 

ва ё:  

[
𝑥 = 2;
𝑥 = 0.

 

Ҳамин тариқ, ҷавоб чунин аст: 

(2; −2); 
(0; −2). 

Дар таълифоти Диофантус қоидаи ба аъзои монанд овардан, қоидаи ҷамъ ва тарҳ кардани 

ададҳои якхела ба ҳар қисми муодила, ки онро баъдан Муҳаммади Хоразмӣ «ал-ҷабр ва-л-

муқобала»номид, таҳия карда шудааст. 

Қоидаи иҷрои аломатҳо: «тарҳу ҷамъ тарҳ ва тарҳу тарҳ ҷамъро медиҳад»; ин қоида 

ҳангоми зарб кардани ду ибора амалӣ карда мешавад. 
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Қисми зиёди асар фарогири маҷмӯи масъалаҳо бо ҳалҳояшон буда, дар 6 китоби 

боқимонда, танҳо 189 масъала мавриди баррасӣ қарор гирифта, дар якҷоягӣ бо чор қисми арабии 

он 290 масъалаи алгебравиро дар бар мегирад. 

Диофантус аввал системаҳои муодилаҳои дараҷаи дуюми дуномаълумаро таҳқиқ карда, 

дар сурати маълум будани як номаълум усули пайдо кардани роҳҳои ҳалли муодиларо нишон 

медиҳад 2. Сипас, ӯ чунин усулҳои монандро ба муодилаҳои дараҷаи баландтар татбиқ 

мекунад. Дар китоби 6-ум масъалаҳои марбут ба секунҷаҳои росткунҷа таҳқиқ карда мешавад. 

Ба ғайр аз «Арифметика» ба қалами Диофантус инчунин рисолаҳои «Андар рақамҳои 

бисёркунҷа» («Περὶ πολυγώνων ἀριθμῶν» – «О многоугольных числах»), «Андар андозагирии 

сатҳҳо» («ἐπιπεδομετρικά» – «Об измерении поверхностей») ва «Андар зарб» («Περὶ 

πολλαπλασιασμοῦ» – «Об умножении») тааллуқ доранд, ки дар таърихи математика маъруфу 

маълуманд. Эҳтимол ӯ рисолаҳои дигаре низ таълиф карда бошад, аммо то замони мо 

нарасидаанд. 

Таъсири «Арифметика»-и Диофантус дар инкишофи минбаъдаи математика назарраст аст. 

Дар асри X «Арифметика»-и Диофантус ба забони арабӣ тарҷума шуда, пас аз он математикони 

кишварҳои исломӣ баъзе таҳқиқоти Диофантусро идома доданд. Аз ҷумлаи тарҷумонон ва 

пажӯҳишгарони «Арифметика»-и Диофантус ба забони арабӣ риёзидон, ситорашинос, тарҷумон 

ва табиби лубнонӣ Куста ибни Лука (820-912), риёзидон ва тарҷумони мисрӣ Абу Комил Шуҷоъ 

ибни Аслам ибни Муҳаммад (850-930)-ро ном бурдан мумкин аст 3. 

Дар Аврупо таваҷҷӯҳ ба «Арифметика»-и Диофантус баъд аз он зиёд гардид, ки математик 

ва муҳандиси итолиёӣ Рафаэль Бомбелли (1526-1572) ин асарро соли 1572 ба лотинӣ тарҷума ва 

нашр кард. Рафаэль Бомбелли дар асари худ бо номи «Алгебра»143 масъаларо аз «Арифметика»-

и Диофантус нашр кард, ки ин кор шуҳрати тањқиқоти Диофантусро боз ҳам афзунтар гардонид. 

Соли 1621 тарҷумаи классикии «Арифметика»-и Диофантус бо тавзеҳоти муфассал ба 

забони лотинӣ аз ҷониби риёзидон, шоир ва забоншиноси фаронсавӣ Клод Гаспар Баше де 

Мезириак (1581-1638) нашр гардид. 

Бояд гуфт, ки методи ҳалли Диофантус ба ҳуқуқшинос ва риёзидони фаронсавӣ Франсуа 

Виета (1540-1603) ва риёзидони худомӯзи фаронсавӣ Пйер де Ферма (1607-1665) таъсири 

бениҳоят калон расонидааст. 

Ҳамин тавр, «муодилаҳои диофантусӣ»номи муаллифи худро дар сафҳаи таърихи 

математика абадӣ сабт гардонид ва дар фаъолияти илмии як зумра риёзидонони Шарқу Ғарб 

нақши босазо гузоштааст. 
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ДАР ОМӮЗИШИ ФАННИ МАТЕМАТИКАИ МАКТАБӢ 
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ҳамгироии математика ва таърих таълиф гардида, барои риёзидонон, муаррихони илм ва педагогон низ 

манфиатовар аст. 
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Статья посвящена истории математики, в которой обсуждается решение диофантовых уравнений 

на простых и наглядных примерах. В ней также обсуждается влияние арифметики Диофанта на 

дальнейшее развитие математики и некоторые биографические информация о Диофанте. Статья написана 
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РОБИТАҲОИ ДОХИЛИФАННИИ ҒОЯВӢ ДАР ТАЪЛИМИ КУРСИ 

ФИЗИКАИ МАКТАБӢ 
 

Холов С.Р., Файзова М.А., Каримова Р.А., Абдураҳимова С.А., Табаров С.Р.  
Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 

 

Алоқамандии ғоявии дохилифаннӣ дар физика аз ҳама содатарин ва васеътарин робитаҳои 
дохилифаннӣ мебошад, ки ҳамаи донишҳои курси физикаи мактабиро аз консепсияҳои сода то 
қонунҳо ва принсипҳои бунёдии физика дар як система муттаҳид мекунад. Онҳо ба ҳар гуна 
таърифи мафҳуми нави физикӣ татбиқ карда мешаванд, зеро ҳар як мафҳум, қонун ва принсипи 
нави барномаи таълимӣ, чун қоида, дар асоси мафҳумҳои аллакай пурра ё ҳадди ақал, ба таври 
ҷузъӣ омӯхташуда ба таври фаҳмо тавсиф дода мешавад. 

Айзек Азимов, нависандаи бузурги асарҳои фантастикӣ талқин ва муаррифгари илми 
замони худ қайд карда буд: «Омӯзиши физика, пеш аз ҳама, робитаи байни энергия ва материяро 
баррасӣ менамояд» [1]. Дар ҳақиқат, омӯхтани материя ва таҳқиқи сохтори материя масъалаи 
асосӣ ва умдатарини ҳамаи фанҳои табиатшиносӣ, пеш аз ҳама, физика мебошад. Қонунҳои 
бунёдии физика, ба монанди қонуни нигаҳдории энергия ва заряд мазмуни фалсафии муҳим 
доранд. Мақоми гнесологии кашфиёт ва қонунҳои физикӣ бисёр бузурганд. Академик Вавилов 
С.И. навиштааст: «Физика ва назарияи дониш таърихан ва моҳиятан ба ҳам алоқаманданд». Аз 
ин гуфтаҳо бармеояд, ки маълумоти миёнаи ҳозираро бе донишҳои физикӣ пурра ҳисоб кардан 
номумкин аст. Ҳамин тариқ, робитаҳои ғоявии мавзӯъҳои омӯзиши илми физика бо методикаи 
таълими физика ҳамчун донишҳои илмии физика дохил шудаанд ва мутаносибан, қисми зиёди 
онҳоро методикаи таълими физика ба мерос гирифтааст (ё бояд ба мерос гирад). Сохтори 
алоқамандиҳои ғоявиро метавон дар шакли дарахти иерархӣ муаррифӣ кард, ки решаҳои онро 
мафҳумҳои «материя» ва «энергия» ташкил медиҳанду шохаҳои онро шаклҳои энергия 
(энергияи механикӣ, энергияҳои алоқаҳои байни атомӣ дар ҳолатҳои агрегатӣ) ва массаи 
зарраҳои ҳолатҳои гуногуни агрегатӣ (расми 1). 
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Расми 1. Сохтори алоқамандиҳои ғоявии донишҳои физикӣ. 
 

Агар ба ҳаҷми донишҳои физикӣ диққат диҳем мебинем, ки дар илми физика ҳоло ҳам ду 

решаи дарахти алоқамандии ғоявии донишҳои физикӣ – мафҳумҳои «материя» ва «энергия» 

мебошанд, ки дар марҳилаҳои гуногуни омӯзиши физика ин мафҳумҳо якҷоя бо мафҳумҳои 

дигари физика мафҳумҳои навро ҳосил кардаанд ва сабаби тағйирёбии бисёр бузургиҳои физикӣ 

дар қисмҳои нави физика мегарданд.  

Ҳамин тариқ, аллакай дар механика мо бо муқоисаи энергияи кинетикии ду ҷисм шинос 

мешавем. Дар як ҳолат, мо энергияи ҷисмҳоро муқоиса мекунем, ки массаи баробар доранд, вале 

дорои суръатҳои гуногун мебошанд. Масса мафҳумест, ки ба ҳастии материя вобаст буда, суръат 

параметри муайянкунандаи энергияи кинетикӣ мебошад. Дар ҳолати дигар, мо энергияи ҷисмҳои 

суръаташон якхела ва массаҳои гуногундоштаро муқоиса намуда, дар бораи таъсири масса ба 

андозаи энергияи кинетикии ҷисм хулоса мебарорем. Аз тағйирёбии энергия ва қонуни 

нигаҳдории энергия боварӣ ҳосил мекунем, ки дар ҳолатҳои алоҳида тағйирёбии энергия ба кори 

иҷрошуда баробар мешавад. 

Ин мисол ягонагии алоқамандиҳои ғоявии донишҳои физикиро ба таври сода ва возеҳ 

нишон медиҳад. Ин алоқамандӣ ҳангоми омӯзиши энергияи пурраи зарраи элементарӣ, ки 

эҳтимол формулаи маъруфтарин бошад: E = mc2, боз ҳам аёнтар мегардад. Ин формула аксар 

вақт ҳамчун нишонаи эквивалентии масса ва энергия шарҳ дода мешавад. 

Ҳамин тариқ, самти аз ҳама оптималии таълими физика ин роҳест, ки таъсирнокии ҳадди 

аксарро дар дохили консепсияҳо фароҳам меорад, аз консепсияҳои бунёдӣ, ибтидоӣ сарчашма 

мегирад ва ба «боло»-и дарахти алоқамандии донишҳои физикӣ мебарад. 

Системаи алоқаҳои консептуалӣ, ба монанди мафҳумҳои инфиродӣ, дар тӯли тамоми 

раванди омӯзиши физика дигаргун мешаванд, зеро мафҳумҳо ва робитаҳои онҳо ба таври даврӣ 

дар зинаҳои гуногуни таълими физика, вобаста ба пайдоиши тасаввуроти нав, донишҳои нав, 

хосиятҳои нав гирифтанашон мумкин аст. Мисол, массаи ҷисмро дар механикаи классикии 

Нютон тағйирнаёбанда қабул мекунем m0=const, вале ҳангоми дар механикаи релятивиатӣ 

омӯхтани он чунин нуқтаи назар нодуруст мешавад, чунки акнун масса ба суръат вобаста 

мешавад. Яъне, масса дар шакли ))/(1/()( 2

0 cmm    истифода мешавад. Илова бар ин, 

бисёр ғояҳои физикӣ як қатор хусусиятҳои навро соҳиб мешаванд, ки метавонанд барои 

алоқамандии иловагии ғояҳо хидмат кунанд. 

Агар робитаҳои ғоявӣ барои фаҳмиши амиқи равандҳо ва рушди малакаи хонанда аз ҳама 

муҳим бошанд, пас алоқамандии мавзӯъҳо аксар вақт аз ҷониби муаллим идора карда мешавад. 

Алоқамандии мавзӯи дар байни блокҳои нисбатан калони маводи таълимӣ, аз ҷумла мавзӯъҳо, 

фаслҳои курс, инчунин робитаҳои мантиқии байни фикрҳои том дар як китоби дарсӣ мавҷуд 

мебошанд. Аксар вақт дар як китоби таълимӣ як чанд навъи маълумоти таълимӣ ҷой дода 

мешаванд. 
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Алоқамандии ғоявиро метавон ба «сатҳи» пайвастҳои дохилифаннӣ ва ба мавзӯъҳои 

«макро-сатҳ», ки ҳангоми таҳияи барномаҳои курсҳои омӯзишӣ муайян кардани мундариҷаи 

онҳо хеле қулай аст, ҷудо кард. 

Маҳз тавассути робитаҳои мавзӯӣ, ҳам методистон ва ҳам муҳаққиқони алоқаи 

байнифаннӣ одатан таҳқиқоти худро шурӯъ мекунанд [3-4; 6]. Тавре ки дар робитаҳои мавзӯӣ 

нишон дода шудааст, алоқамандии мавзӯиро бо истифода аз обзорҳои одӣ метавон ба осонӣ 

таҳлил кард. Гарчанде ки такя ба мантиқи дохилии ҷараёни таълим осонтар аст, вале амсилаи 

оптимизатсияшудаи таҳкими курс метавонад хилофи он бошад [6]. 
 

 
Расми 2. Қисмати пайвандҳои мавзӯии бахши «Тағйироти механикӣ». 

 

Робитаҳои мавзӯии физика дар асоси истифодаи донишҳои ғоявӣ ва алоқаҳои як мавзӯи 

курс ҳангоми омӯзиши мавзӯи дигари курс ба амал меоянд. Ҳамзамон, системаи ибтидоии 

мафҳумҳо ва муносибатҳо тағйиротро дар робита бо татбиқи соҳаи нави донишҳои физикӣ ба 

амал меоранд. Ҳамзамон, алоқаи хусусияти мавзӯи таҳқиқшуда амалӣ мешавад. Ҳамин тариқ, мо 

конгломерати пайвандҳо ба даст меорем, ки аз истиноди мутобиқ ба мавзӯъҳои қаблӣ ва 

омӯхташудаи курсҳои физика ва инчунин пайвандҳое, ки ду мавзӯъро муттаҳид месозанд, иборат 

аст. 

Истинодҳои мавзӯиро метавон дар шакли шабакаи муносибатҳо муаррифӣ кард, ки ҳар як 

гиреҳи онҳо тибқи таснифи муваққатии дар боло овардашуда васеъ карда мешавад (расми 2). 

Алоқаҳои ғоявии дохили мавзӯъ, ки аз шарҳи илмии мафҳумҳои ба он тааллуқдошта 

таркиб меёбанд сохтори аз ҳам фарқкунанда дорад ва аз ин рӯ, мутобиқи як қатор хусусиятҳо 

фарқ мекунанд. Хусусан, робитаҳои ғоявӣ метавонанд мавқеӣ ё бисёрҷабҳа бошанд. 

Ҳама алоқамандиҳо ба ғояҳои бунёдии физика – масса (ҳамчун хусусияти асосии материя) 

ва энергия, бояд ҳамчун алоқамандии бисёрҷабҳа тасниф карда шаванд. 

Ҳамин тавр, робитаи мустақими байни масса ва энергия мисли риштаи сурх тавассути 

механика, термодинамика, зуҳуроти электромагнитӣ ва физикаи атом ва ядро, танҳо ҳангоми 

омӯзиши оптика ба сояҳо медарояд. Дар ҳамон андоза, вазъияти муносибатҳои бисёрҷабҳагӣ ба 

истиноди «суръат-энергия», «қувваи барқ», «энергия – импулс», «қувва – масса» ва ғайраҳо. 

Аммо як қатор мафҳумҳое ҳастанд, ки дар як ё ду бахши курси физикаи мактабӣ мавқеӣ 

шудаанд ва онҳо бо дигар ғояҳои физика низ алоқа доранд. Аксари алоқамандиҳои 

нишондодашуда, сарфи назар аз он ки онҳо дар қисматҳои физикаи мактабӣ ба таври ҳадди ақал 

омадаанд, дар мисоли ғояҳо дар майдони ҷозиба возеҳ мешаванд. 

Боз консепсияҳои мавқеии «механикӣ» мавҷуданд, аз қабили «роҳи озод», ки дар 

термодинамика ва электродинамика диа мешаванд. Чунин мафҳумҳо дар соҳаҳои дахлдори 

физика ба сабаби табиати комилан фарқкунандаи физикии падидаҳо алоқамандии гуногун эҷод 

мекунанд. 

Қисми хеле калони робитаҳо як даричаи фосилавӣ байни алоқамандии мавқеӣ ва глобалӣ 

мебошад. Барои таснифи онҳо робитаҳои аналогиро истифода бурдан мумкин аст. 

Робитаҳои байнифанниро дар асоси мушобеҳ дар мисолҳои гуногуни қонуниятҳои физикӣ 

шарҳ додан мумкин аст. Ба таври мисол, маҷмӯи қонунҳои асосии динамикаи ҳаракатҳои 

ростхатта ва чархзаниро дар шакли ҷадвал муқоиса мекунем. Дар мисоли овардашуда, танҳо як 

камбудӣ мавҷуд аст: аналогия бояд аз мафҳумҳои содатарин, формулаҳое, ки ба донишҷӯ хуб 
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маълуманд, сар карда шавад. Аз ҷумла, аз ҷониби муаллифони китобҳои дарсии мактаби миёна 

ва олӣ дар ҷараёни таълим, аналогияи ҳаракатҳои ростхатта ва чархзанӣ дар кинематика чунин 

муқоиса карда шудаанд: 
 

Ҳаракати ростхатта Ҳаракати чархзанӣ 

X Φ 

S = x – x0 = Δx Δφ 

v = Δx / Δt ω = Δφ / Δt 

a = Δv / Δt ε = Δω / Δt 

x = x0 + v0t + at2/2 φ = φ0 + ω0t + εt2/2 

ϑ= ϑ0±αt ω = ω 0± εt 

ϑ2= ϑ2
0±2αs ω2 = ω 

2
0± 2εΔφ 

 

Истифодаи аналогия дар таълими физика ҳеҷ гоҳ бо сохтани ҷадвалҳои муқоисавӣ маҳдуд 

намешавад. Албатта, доираи аналогияҳо хеле васеътар аст. Масалан, дар принсипи Ферма гуфта 

мешавад, ки нури рӯшноӣ дар байни ду нуқта дар муддати кӯтоҳ паҳн мешавад, ё ин ки нури 

рӯшноӣ ростхатта паҳн мешавад, чунки масофаи кӯтоҳтарини байни ду нуқта аз рӯи хатти рост 

аст ва барои масофаи кӯтоҳтарин вақти камтарин сарф мешавад. Ин қонун метавонад на танҳо 

дар қонуни паҳншавии рӯшноӣ дар ҳудуди ду нуқта истифода шавад, балки дар ҳалли масъалаи 

механикии мураккаб дар бораи зарурати барои тай кардани масофаи муайяни байни ду нуқта дар 

шароитҳои гуногун истифода бурда шавад (расми 3). 
 

   

Расми 3. Ҷалб кардани мушкилоти ҳаракати сайёҳ. 
 

Муносибати шабеҳро бо аналогия дар робита ба конуси Мах истифода бурдан мумкин аст, 

ки он ҳам ҳалли масъалаҳои ҳаракатро бо суръати доимӣ паҳншавии мавҷ аз камони электрикӣ 

ва ҳам аз эффекти хеле мураккаби Вавилов-Черенковро нишон медиҳад. 

Алоқаҳои аналогиро дар асоси умумияти амсилаҳои математикии зуҳурот, ки табиати 

ҷисмонии онҳо аз ҳам фарқ мекунанд, сохтан мумкин аст. Мисоли равшани ин муқоисаи 

қонунҳои Кулон 
2

21
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r

qq
kF   ва ҷозиба 

2

21

r

mGm
F   мебошанд. Тавсифи қувваи ҷозибаи 

механикӣ ва қувваи электрикии ҷозиба бо ёрии ду формулаҳои ба ҳамдигар комилан монанд 

гузаронида мешавад. Дар онҳо ҷойи тағйирёбанда r (масофаи байни онҳо ва чизҳои ҷозибаро ба 

вуҷудоваранда, масса ва заряд якхела аст), лекин аналогияи байни онҳо пурра нест. Чунки 

таъсири массаҳо фақат ҷозиба аст, вале таъсири зарядҳо ҳам ҷозиба ва ҳам дуршавӣ мебошад. 

Ҷолиб аст, ки баъдтар қонуни Кулон омӯхта мешавад ва хонандагон аз хусусиятҳои 

майдони электростатикӣ як қатор натиҷаҳоро пайдо мекунанд, ки онҳоро дар ҳалли масъалаҳои 

дигар бобҳои физика бомуваффақият истифода бурдан мумкин аст.  

Алоқамандиҳои ғоявиро дар асоси «наздикии» муносибатҳои байни ғояҳо, ки робитаро 

ташкил медиҳанд, дарк кардан мумкин аст. Иртиботи мустақим, бевосита, «пӯшида» муайян 

кардани як ғоя бо иштироки дигар ғоя ба даст меояд.  

Алоқаҳои мустақим як хусусият доранд. Онҳо метавонанд дар рафти омӯзиши фанни 

физика (аз синфи 7 то 11) ба таври назаррас тағйир ёбанд.  

Ҳамин тавр, дар синфи 7 мо суръатро муайян карда метавонем, зеро таносуби масофа ба 

вақти масофа чӣ гуна фаро гирифта шуда буд (таърифи дақиқ лозим нест, зеро хонандагон танҳо 

интихоби ҷунбиши яктарафаи ростхаттаро ба назар мегиранд, ки дар он масофа бо ҳаракат 

мувофиқат мекунад, яъне онҳо синоним мебошанд). Аммо дар мактаби миёна, хонанда бояд 

донад, ки суръат миқдори векторҳое мебошад, ки ба ҳосилаи вақти сафар баробар аст. Ҳамин 

тариқ, робитаи суръат – ҳаракат (масофаи тайёра) бо мурури замон хосиятҳои «аз ҳад зиёд» боло 

мераванд (ҳам физикӣ ва ҳам математикӣ), яъне дар заминаи алоқаҳои дохилӣ, робитаҳои 
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байнифаннӣ метавонанд сохта шаванд. Он аз нигоҳи басомади нуқта дар шакли назаррас 

шадидтар мегардад. 

Маҷмӯи алоқамандиҳои мустақимро метавон ба осонӣ ҳамчун графики шабакавӣ 

муаррифӣ кард, ки дар канори он консепсияҳо ҷойгир хоҳанд шуд, пас кунҷҳои график вазни 

семантикии пайвастагиро дар байни консепсияҳои мувофиқ ба бор хоҳанд овард. Ҳамин тавр, 

дар мақолаи истифода шуда ҷараёни ҳалли масъалаҳо дар физика пешниҳод карда мешавад [6]. 

Илова бар алоқаҳои мустақим, мо бояд алоқаҳои миёнаравиро ҷудо кунем, яъне алоқаҳои 

ғоявие, ки иштироки на ду, балки се ва ё зиёда ғояро дар як занҷир пайваст мекунанд. 

Мавҷудияти робитаҳои дохилифаннӣ аз мантиқи амиқи ин фан (физика) сухан мегӯяд ва чӣ қадар 

занҷирҳои мантиқӣ аз ҷониби хонандагон истифода шаванд, ӯ ин мавзӯъро хубтар мефаҳмад. 

Масалан, ҳангоми баррасии мафҳуми инерсия мо диққат медиҳем, ки чӣ қадар ҷисм 

нофаъол аст, барои тағйир додани ҳолати (суръати) ҷисм қувваи бештар бояд истифода шавад. 

Дар ин ҷо мо мафҳуми массаро ҳамчун ченаки инертсия аз даст медиҳем ва тахмин мекунем, ки 

хонандагон инро медонанд ва ба қонуни дуюми Нютон муроҷиат намекунанд, зеро шарҳи 

зуҳуроти мушаххаси табиӣ назар ба дастгирии формулаи математикӣ (ки дар ҳар сурат дер ё зуд 

шарҳ дода мешавад) таҷрибаи рӯзмарраро талаб мекунад ва бо ин падидаи табиӣ алоқаманд аст. 

Хулоса, муайян кардани нуқтаи назари ғояҳои асосии мавзӯи таълимӣ ва алоқаҳои 

дохилифаннӣ дар ҳалли мушкилоти мураккаби фаъолияти таълимӣ онҳоро осон менамояд. 

Азбаски робитаҳои ғояҳои дохилифаннӣ аслан як занҷири ассотсиативии ҳалқаҳои дарозии 

бузургтар ё хурдтардоштаро ташкил медиҳанд, барои пайвасти байни ҳалқаҳо аз алоқаҳои 

дохилифаннии мавзӯи таълимии ба қобилияти азхудкунии хонанда мувофиқ истифода бурдан 

лозим аст. 
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РОБИТАҲОИ ДОХИЛИФАННИИ ҒОЯВӢ ДАР ТАЪЛИМИ КУРСИ ФИЗИКАИ МАКТАБӢ 
  

Дар ин мақола сухан дар бораи алоқамандии ғоявии дохилифаннӣ дар физика меравад, ки ин 

алоқамандӣ алоқамандии донишҳои физикиро аз курси физикаи мактабӣ то қонунҳо ва принсипҳои 

бунёдии физикии имрӯза дар як система муттаҳид мекунад. 

Алоқамандии ғоявӣ дар физика асосан ҳангоми сохтани курси таълими физика дар мактаби 

таҳсилоти миёнаи умумӣ хеле муҳим мебошад. Муаллифон ҳамин мавзӯъро таҳқиқ менамоянд ва ба 

хулосае омаданд, ки алоқаҳои дохилифаннии ғоявиро дар таълими мавзӯӣ вобаста ба қобилияти аз 

худкунии хонанда истифода бурдан аҳамиятнок аст.  
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ВНУТРИПРЕДМЕТНЫЕ ИДЕЙНЫЕ СВЯЗИ В ПРЕПОДАВАНИИ  

КУРСА ШКОЛЬНОЙ ФИЗИКИ 
 

В этой статье речь идёт о внутрипредметных идейных связях в физике, которые соединяют 

физические знания курса школьной физики с фундаментальными и принципами современной физики. 

Идейная связь в физике имеет важное значение при составлении курса обучения физике. Исследуя 

эту тему, авторы заключают, что внутрипредметные идейные связи в физике необходимо использовать во 

взаимосвязи со способностями учащихся в изучении тем. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: связь, концептуальные связи, масса, материя, энергия, обучению физике, 

классическая механика, взаимосвязь, физические понятия, импульс. 
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INSIDE IDEAL LINKS IN TEACHINGSCHOOL PHYSICS COURSE 
 

This article deals with the intra-subject ideological connections in physics, which combine the physical 

knowledge of the school physics course with the fundamental and principles of modern physics. 

Ideological connection in physics is important in the preparation of a physics course. Investigating this 

topic, the authors conclude that intra-subject ideological connections in physics should be used in conjunction with 

the students' abilities in the study of topics. 
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РОҲҲОИ ГУНОГУНИ ҲАЛЛИ МАСЪАЛАҲОИ ХУСУСИЯТИ ПРОБЛЕМАВИЮ 

РУШДДИҲАНДА ДАР РАВАНДИ ТАЪЛИМИ ХИМИЯ 
 

Азимов Р.Р., Табаров С.Р., Азимова Г.Р.  

Донишкадаи энергетикии Тоҷикистон 
 

Таҳқиқу таҳлили таҷри баи муаллимони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва 
мушоҳидаҳои чандинсола доир ба таълими химия нишон медиҳанд, ки барои рушду нумӯ ва 
босифати раванди таълими химия бояд омӯзиши ҳалли масъалаҳои химиявиро бо тарзу усулҳои 
гуногун ба роҳ монем. Ин аз як тараф, фаъолияти тафаккурии хонандагоннро баланд бардошта, 
дар онҳо қобилияти шавқи дарккуниро ташаккул диҳад, аз тарафи дигар, ин тақозои замони 
муосир мебошад. Дар шароити имрӯза, ки довталабон ба муассисаҳои миёна ва олии касбӣ тибқи 
натиҷаҳои Низоми имтиҳонҳои марказонидашудаи дохилшавӣ қабул карда мешаванд, масъалаи 
мавриди назар аҳамияти муҳим касб менамояд. 

Аз ин нуқтаи назар, мо тасмим гирифтем, ки дар ин мақола оид ба тарзи тайёр кардани 
маҳлул, серобкунӣ ва консентронидани онҳо ибрози андеша намоем. Зеро таври маълум қисмати 
зиёди саволу супоришҳое, ки дар саволномаҳои тестӣ ба довталабон пешниҳод мегарданд, аз 
ҳалли масъалаҳои гуногуни химиявӣ иборат мебошанд. 

Чи тавре болотар иброз намудем, бо роҳу усулҳои гуногун ҳал намудани масъалаҳои 
ҳисобӣ қобилияти хонадагонро рушду такомул медиҳад. 

Мо дар мавзӯи тайёр намудани маҳлулҳои консентратсияи гуногундошта роҳу усулҳои 
гуногуни ҳалли масъалаҳоро пешкаши хонандагон гардонда, ба таври назариявӣ ҳисоб карда 
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гирифтани миқдори зарурии моддаи ҳалшаванда (намак, ишқор, кислота, газ) ва ҳалкунандаро 

омӯхтем 1. 
Чи тавре медонем, одатан пеш аз он, ки барои тайёр кардани маҳлул шурӯъ намоянд, аввал 

назариявӣ ҳисоб мекунанд, ки барои тайёр кардани маҳлули додашуда чӣ қадар моддаи 
ҳалшаванда ва чӣ қада ҳалкунанда гирифтан лозим аст. 

Дар шарти аксар масъалаҳо баъзеи ин бузургиҳо: массаи маҳлул, ҳаҷм ва зичии маҳлул, 
массаи моддаи ҳалшуда, ҳаҷми моддаи ҳалшуда (агар газ бошад), консентратсияи маҳлул, 
коэффитсиенти ҳалшавандагии модда ва ғайра дода шудаанд. Дар асоси ин бузургиҳои додашуда 
бузургиҳои номаълумро ёфта, барои тайёр кардани маҳлули додашуда шурӯъ мекунанд. 

Масалан: Барои тайёр кардани 500 г маҳлули 3-фоиза чанд грамм намак ва об гирифтан 
лозим аст? 

Д.Ш.А. Ҳал: 
m= 500 г  1) Массаи намакро меёбем: 

w = 3% 𝑤 =
m1

𝑚
· 100% 

 

m1(нам) =? аз ин ҷо  

m1(об) =? m1=
𝑤∗𝑚

100%
 = 

3%·500г

100%
= 15 г намак 

2) Массаи обро меёбем:  
m(об) = m –m1 = 500 г–15 г= 485 г об. 

Ҷавоб: Барои тайёр намудани 500 г маҳлули 3-фоиза 15 г намак ва 485 г об гирифтан лозим 
аст. Баъд аз ин барои тайёр кардани маҳлул шурӯъ мекунанд. 

Дар яке аз машғулиятҳо баръакс, мо ҳамроҳи хонандагон аввал аз купороси мис 
(CuSO4·5H2O) маҳлули сер тайёр карда, амалан ҳаҷм ва зичии маҳлулро муайян кардем. Баъд дар 
асоси бузургиҳои (қиматҳои) ёфташуда шарти масъаларо тартиб дода, ба ҳалли назариявии он 

шурӯъ намудем 3. 
РАФТИ КОР: 
Хонандагон 300 мл обро ба воситаи зарфи ченакдори шишагин чен карда, ба колбаи 

тагҳамвор рехта, ба болои он то ҳосил шудани маҳлули сер купороси мис (CuSO4·5H2O) ҳамроҳ 
карданд. Баъд аз тайёр шудани маҳлул онро аз нав ба силиндри ченакдор рехта, ҳаҷмашро муайян 
карданд, ки он 400 мл буд. Ба воситаи ареометр зичии маҳлулро санҷиданд, ки он ба 1,02 г/мл 
баробар буд.  

Сипас дар асоси қиматҳои ёфташуда хонандагон таҳти назорати муаллим шарти пурра ва 
мухтасари масъаларо тартиб дода, онро ба таври назариявӣ ҳал намуданд. 

Масъала: Дар ҳарорати хона ба 300 мл об то ҳосил шудани маҳлули сер купороси мис  
(CuSO4·5H2O)-ро ҳамроҳ карданд. Ҳаҷми маҳлули сер ҳосилшуда 400 миллилитрро ташкил дода, 
зичиаш ба 1,02 г/мл баробар шуд. 

Шарти мухтасари масъала: 
V(H2O) = 300  
V(маҳлул) = 400 мл = 0,4 л 

=1,02 г/мл 
М (CuSO4·5H2O)= 250 г/мол 
М(CuSO4)= 160 г/мол  
 

Ёфта шавад: 
1. m(маҳлул)=? 
2. m(CuSO4·5H2O) =? 
3. m(CuSO4-и беоб) =? 
4. m(оби кристаллизатсионӣ)=? 
5. Ҳалшавандагии CuSO4·5H2O дар ҳарорати додашуда=? 
6. Ҳалшавандагии CuSO4 дар ҳарорати додашуда=? 
7. Консентратсияи фоизии маҳлул=? 
8. Консентратсияи молярии маҳлул=? 
9. Консентратсияи молялии маҳлул=? 
10. Консентратсияи нормалии маҳлул=? 
11. Титри маҳлул=? 

Ҳал: 
1. Массаи маҳлулро меёбем: 

m=V·p= 400 мл·1,02 г/мл = 408 г 
2. Массаи CuSO4·5H2O-и ҳалшударо меёбем: 

m CuSO4·5H2O = mмаҳлул -  mоб = 408-300=108 г 
3. Массаи CuSO4-и беобро меёбем: 



92 

CuSO4·5H2O 

160  + 90   =250 г х =
160·108

250
= 69 г 

              Х                 108 г 
4. Массаи оби кристаллизатсиониро меёбем: 

CuSO4 · 5H2O 

160+90 = 250 г х =
90·108

250
= 39 г ё ин ки 

Х             108 г 
m (оби кристаллизатсионӣ) = m(CuSO4·5H2O) - (CuSO4) =108 -69 =39 г 

5. Ҳалшавандагиии CuSO4·5H2O - ро меёбем: 
Ҳал: 
Ҳалшавандагӣ ё коэффитсиенти ҳалшавандагӣ ин массаи максималии моддаи ҳалшуда дар 

100 г об мебошад, яъне 

дар 300 г об -------------108 г CuSO4·5H2O    Х =
100∗108

300
= 36г CuSO4 ∗ 5H2O  

дар 100 г об------------- Х г 
6. Ҳалшавандагии CuSO4 (намаки беоб): 
Дар аввал массаи оби кристаллизатсиониро ба ҳисоб гирифта, массаи умумии обро меёбем: 

m(умумии об)=  m об + m оби крист. = 300 + 39 = 339 г 
Баъд  ҳалшавандагии намаки беобро меёбем: 
Дар 339 г об------------------- 69 г CuSO4 ҳал шавад 
Дар 100 г об------------------- Хг CuSO4 ҳал мешавад. 

              х =
100·69 

339
= 20,4 г CuSO4     

7. Консентратсияи фоизии маҳлул: 

Консентратсияи фоизӣ – ин массаи моддаи ҳалшуда дар 100 г маҳлул мебошад 2. 
Усули 1.  

408 г маҳлул ------------- 69 г CuSO4   Х =
100·69

408
= 16,9 г яъне 16,9% 

100 г маҳлул ------------- Х г CuSO4 

Усули 2.  
Нисбати массаи моддаи ҳалшуда (m1)-ро бар массаи умумии маҳлул (m) ҳиссаи массаи 

моддаи ҳалшуда (W) меноманд ва одатан бо фоиз ифода мекунанд: 

W =
m1

m
∗ 100% =  

69г ∗ 100%

408г
= 16,9% 

8. Консетратсияи молярии маҳлул: 
Ҳал: 
Усули 1. Аввал массаи CuSO4 – ро дар 1 л ё 1000 мл маҳлул меёбем: 

400 мл ----------- 69 г CuSO4         Х =
1000·69 

400
= 172,5 г CuSO4 

1000 мл ---------- Х г CuSO4 
Баъд консентратсияи молярии маҳлулро меёбем: 

𝐶𝑚 =
𝑚𝐶𝑢𝑆𝑂4

𝑀𝐶𝑢𝑆𝑂4
=

172.5г 

160г/мол
= 1,078 мол/л 

Усули 2. Консентратсияи молярӣ (𝐶𝑚) гуфта, нисбати миқдори модда ҳалшударо (V)-ро 
дар 1 л маҳлул меноманд. 

Ҳал: 
Аввал миқдори моддаи ҳалшударо меёбем: 

𝑛 =
𝑚

𝑀
=  

69 г

160 г/мол
= 0.4312 мол 

Баъд консентратсияи молярии маҳлулро меёбем: 

CM =
n(мол)

V(литр)
=  

0,4312 мол

0,4 л
= 1,078 мол/л 

Усули 3.  

𝐶𝑀 =
𝑛(мол) · 1000

𝑉(мл)
=

0.4312 · 1000

400
1,078 мол/л 

Усули 4. 

𝐶𝑀 =
𝑚·1000

𝑀·𝑉
=

69 г·1000 мл

160г/мол·400мл
=1,078мол/л 

Хулоса:                   𝐶𝑀 =
𝑛(мол)·1000

𝑉(мл)
=  

𝑚·1000

𝑀·𝑉
=

𝑛(мол)

𝑉(литр)
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9. Консентратсияи молялӣ (Сµ) адади молҳои моддаи ҳалшударо дар 1000 г ё 1 кг 
ҳалкунанда нишон медиҳад. 

Усули 1.  
Барои ҳисоб кардани молялнокӣ (Сµ) аввал массаи CuSO4 –ро дар 1000 г ҳалкунанда 

меёбем: 
Дар 339 г ҳалкунанда ----------- 69 г CuSO4 
Дар 1000 г ҳалкунанда ---------- Х г  CuSO4 

 

Х = 
1000·69

339
=  203,54 г CuSO4 

Аз ин ҷо:  

 Сµ= 
𝑚CuSO4

𝑀 CuSO4
 = 

203.5г

160 г/мол
= 1,27мол/кг 

Усули 2.  

 Сµ = 
𝑉·1000

𝑚 халкунанда
=  

0,4312·1000

339
= 1,27 мол/кг 

Усули 3.  

 Сµ=
𝑚·1000

𝑀∗𝑚халк.
=

69·1000

160·339
= 1,27 мол/кг 

10.  Муайян намудани консентратсияи нормалӣ: 
Консентратсияи нормалӣ (Сн) ин адади грамм-эквивалентҳои моддаи ҳалшуда дар 1000 мл 

маҳлул мебошад. 
Ҳал: 
Усули 1.  
Массаи CuSO4-ро дар 1000 мл маҳлул меёбем: 

400 мл ------- 69 г    Х =
1000·69

400
= 172,5 г CuSO4 

1000 мл ------ х г  

Эквиваленти CuSO4 (
160

2
)= 80 мебошад пас, 

Сн = 
172,5

80
=2,156 яъне, маҳлули 2,156 н аст. 

Усули 2. Сн = 
𝑚·1000

Э ·𝑉
=  

69·1000

80·400
= 2,156 н 

Усули 3. 𝑁э =
𝑚(𝐶𝑢𝑆𝑂4) 

Э(𝐶𝑢𝑆𝑂4) 
 =

69 г

80
= 0,8625 

 Сн =
𝑁э·1000

𝑉
=

0.8625·1000

400
= 2.156 н ё ин ки  

Сн =
𝑁э

𝑉
=  

0,8625

0,4
= 2,156 н 

11. Титри маҳлул (Т)- адади граммҳои моддаи ҳалшударо дар 1 мл маҳлул нишон медиҳад. 
Ҳал: 

69 г CuSO4 ------- дар 400 мл маҳлул 
Х г ------------------ дар 1 мл 

х =
69·1

400
= 0,1725 ё ин ки Т =

𝑚

𝑉
=  

69 г

400 мл
= 0,1725 г/мл 4. 

Ҳамин тариқ, ба хулосае омадан мумкин аст, ки тартиб додани чунин масъалаҳо аҳамияти 
зеринро доро мебошад: 

- хонандагон дар амал тарзи муайян кардани ҳаҷм ва зичиро ёд мегиранд; 
- тартиб додани шарти масъаларо хубтар ёд мегиранд; 
- нақшаи ҳалли масъаларо дуруст тартиб медиҳанд; 
- ҳангоми гаштаю баргашта ба шарти масъала муроҷиат кардан, шарти масъаларо хубтар 

мефаҳманд ва дар хотирашон (нигоҳ медоранд) нақш мебандад; 
- хонандагон имконияти интихоби усули ҳалли масъаларо пайдо мекунанд; 
- ба хатоҳои ҷиддӣ камтар роҳ медиҳанд; 
- барои дарёфт кардани камбудиҳо ва бартараф кардани онҳо кӯмак мерасонанд. Умуман 

дар бораи консентратсияи маҳлулҳо ва ҳалшавандагии моддаҳо маълумоти пурра мегиранд.  
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РОҲҲОИ ГУНОГУНИ ҲАЛЛИ МАСЪАЛАҲОИ ХУСУСИЯТИ ПРОБЛЕМАВИЮ 
РУШДДИҲАНДА ДАР РАВАНДИ ТАЪЛИМИ ХИМИЯ 

 

Дар ин мақола усулҳои ҳалли масъалаҳои пешниҳод гардида, ба хонандагон дар интихоби усули 
ҳалли масъала кумак расонида, имконият фароҳам меоварад, ки онҳо тартиб додани шарти масъаларо 
хубтар ёд гиранд ва дар бораи нақшаи ҳалли масъалаҳо тасаввуроти амиқ пайдо намоянд. Дар мавриди 
гаштаю баргашта ба шарти масъала муроҷиат кардан, хонандагон шарти масъаларо хубтар мефаҳманд ва 
он дар хотирашон нақш мебандад.  

Ҳамин тавр, ба ақидаи муаллифон омӯхтани тарзу усулҳои гуногуни ҳалли масъалаҳои химиявӣ ба 
фаъолнокии  хонандагон ва рушди маърифати эҷодии онҳо дар раванди таълим кумак мерасонад. 

КАЛИДВОЖАҲО: маҳлул, ҳаҷм, консентратсияи фоизӣ, молярӣ, молярӣ ва нормалӣ, титри 
маҳлул, эквивалент, массаи молярӣ. 

МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ МУАЛЛИФОН: Азимов Раҳматулло Раҳимович, номзади илмҳои 
педагогӣ, саромӯзгори кафедраи риёзӣ-иқтисодии ДЭТ. Тел.: (+992) 988-22-05-67.   
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РАЗЛИЧНЫЕ ПУТИ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ С ПРОБЛЕМНО-РАЗВИВАЮЩИМИ СВОЙСТВАМИ В 
ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ХИМИИ 

 

В этой статье предложены методы решения задач, которые помогают учащимся в выборе метода 
решения задач, в составлении условия задачи и приобретении глубокого представления о плане решения 
задач. Постоянное обращение к условию задачи способствуют тому, что учащиеся лучше понимают 
условия задачи и надолго сохраняют в своей памяти. 

Таким образом, на взгляд авторов, изучение различных методов и приёмов решения химических 
задач оказыает помощь активности учащихся и развитии их творческой деятельности в процессе обучения.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: раствор, объём, плотность, процентная, молярная, молялная и нормальная 
концентрация, титр раствора, эквивалент, молярная масса. 
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DIFFERENT WAYS TO SOLVE PROBLEM-DEVELOPING PROPERTIES IN THE PROCESS OF 
CHEMISTRY LEARNING 

 

This article provides problem solving methods that help students choose a problem solving method, 
formulate a problem statement, and gain a deep understanding of a problem solving plan. Constant reference to 
the condition of the problem contributes to the fact that students better understand the conditions of the problem 
and keep them in their memory for a long time. 

Thus, in the opinion of the authors, the study of methods and techniques for solving chemical problems of 
students and the development of their creative activity in the learning process. 

KEY WORDS: solution, volume, percentage, molar density, molar and normal estimates, titer, equivalent, 
molar mass. 
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МОҲИЯТ, АҲАМИЯТИ ПЕДАГОГИИ ИСТИФОДАИ МАВОДИ КИШВАРШИНОСӢ  

ДАР ТАЪЛИМИ ХИМИЯ 
 

Тағоева Г.М. 
  Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 

 

Дар баррасии масъалаи истифодаи маводи кишваршиносӣ дар дарсҳои химия ва корҳои 
беруназсинфӣ дуруст муайян кардани мафҳумҳои «кишваршиносӣ» ва «маводи кишваршиносӣ» 
хеле муҳим аст. Мо зери мафҳуми кишваршиносӣ чиро дар назар дорем? Барои ба ин саволҳо 
ҷавоб додан ва ҳалли объективонаи он омӯзиши дигар масъалаҳои ба омӯзиши кишвари худ 
алоқаманд ва истифодаи маводи кишваршиносӣ дар таълими химия имконият медиҳад. 

Дар бораи кишваршиносӣ таҳқиқоти зиёде гузаронида шудаанд, вале то ҳол фаҳмиши 
ягонаи мафҳуми «кишваршиносӣ» мавҷуд нест. Одатан, ҳисоб мекунанд, ки ба кишваршиносӣ 
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ҳар як шахсе, ки бевосита ҳодисаҳои табиӣ ва ҷамъиятиро дар ин маҳал меомӯзад, машғул шуда 
метавонад. Лекин аксар муаллифон ҳисоб мекунанд, ки кишваршиносӣ ин ҳаматарафа омӯхтани 
кишвари худ мебошад. 

Баъзе муаллифони дигар дар зери мафҳуми «кишваршиносӣ» ҳаматарафа омӯхтани ноҳияи 
худ, вилоят, кишварро дар назар доранд, ки бештар ба воситаи қувваҳои маҳал амалӣ гардида,  
дар он иштироки дигар ташкилотҳои болоӣ ва марказҳои илмиро инкор намекунанд. 

Кишваршиносӣ ба таври комплексӣ омӯхтани маҳал мебошад. Ҳодисаҳои омӯхташаванда 
ва далелҳо дар алоҳидагӣ, аз якдигар мустақил, вале на дар намуди статикӣ (беҳаракат), балки 
дар динамика, рушд ва мувофиқи вақт дар тағйирот дида баромада мешаванд. 

Ин раванд муносибати илмӣ, мушоҳидаи аниқ ва нишондоди дурусти ҳодисаҳо, ба 
системадарорӣ (ҳар як илм, пеш аз ҳама, аз донишҳои системавӣ иборат аст) ва дар охир далелҳои 
ҷамъбастӣ ва хулосаҳои асоснокро талаб менамояд. А.С. Барков чунин мешуморад, ки 
«Кишваршиносӣ комплекси фанҳои илмии гуногунест, аз рӯи мазмун ва методҳои хоси 
таҳқиқотӣ фарқ карда, лекин дар ҷамъбаст ба як мақсад – аз ҷиҳати илмӣ ва ҳаматарафа 

фаҳмидани кишвар шуда аст» 1, с. 5-6. 
Дар «Луғати забони русӣ» чунин таърифи кишваршиносӣ дода шудааст: «Кишваршиносӣ 

ҷамъи донишҳо (географӣ, таърихӣ ва ғайраҳо) дар бораи маҳалли алоҳидаи мамлакат аст» 4. 
Дар Энсклопедияи калони советӣ «кишваршиносӣ ҳамчун ҳаматарафа омӯхтани як қисми 

муайяни мамлакат, шаҳр ё ин ки қишлоқ, дигар маҳалли истиқомат мебошад, ки зодгоҳ (ватан) 

ҳисоб мешавад» 2. 
Аз таърифоти овардашуда бармеояд, ки кишваршиносӣ ин фаъолияти омӯзиши 

комплексии кишвар аст. 
Объекти ин фаъолият метавонад табиати ин кишвар, таърихи гузаштаи он, хоҷагии халқ, 

адабиёт, архитектура, ва дигар намудҳои санъат, маданият, рӯзгори мардум ва ғайраҳо бошад. 
Ҳамаи ин объекти илмҳои гуногунанд, аз ин ҷо дар омӯзиши онҳо методҳое истифода мешаванд, 
ки ба ҳамаи соҳаҳои дониш дахл доранд. Масалан, дар кишваршиносии методҳои табиатшиносӣ 
– географӣ ва дигар илмҳои омехта; дар кишваршиносии таърихӣ - методҳои илмҳои таърихӣ, 
дар кишваршиносии иқтисодӣ – методҳои географияи иқтисодӣ ва илмҳои иқтисодӣ истифода 
бурда мешавад. 

Бо ҳама фарқияти объект мақсад ва методҳо самтҳои фаъолияти кишваршиносӣ барои ҳама 
кишвар умумӣ аст. 

Мафҳуми «кишвар» қариб, ки шартӣ мебошад ва ҳамчун қоида, маҳалли на он қадар 
калони ҷумҳурист, ки сарҳадаш вобаста аз мақсади омӯзиш муайян карда мешавад. Масалан, 
барои музеии вилоятии кишваршиносӣ объекти омӯзиш маҳалли маъмурии вилоят аст, ки он 
кишвар аст. Барои мактаб кишвар чун қоида, ноҳия аст, маълумот дар бораи он дар таълим, 
ҳамчун маводи маҳал омӯхта мешавад. Кишвар метавонад гирду атрофи мактаб ё ин ки шаҳр, 
вилоят, ҷумҳурӣ бошад. Кишваршинос сарҳади кишварро дар асоси мақсади кори худ, шавқу 
ҳавас ва имкониятҳои худ муайян мекунад. «Кишвар» метавонад микрорайон, ноҳия ё ин ки 
гурӯҳи районҳо, шаҳр, вилоят, ҷумҳурӣ бошад.  

Ба кишваршиносии мактабӣ метавонем маҳаллеро дохил кунем, ки аз рӯи ҷудокунии 
маъмурӣ масоҳати гуногун дошта бошад. Ба он ҷумҳурӣ, вилояти автономӣ, вилоят, ноҳия, шаҳр, 
микрорайон, мактаб дохил мешавад. Дар муайян кардани масоҳат ба сифати асос бояд вазифаҳои 
таълим ва тарбия, инчунин амалия ба эътибор гирифта шавад. Шартан ду намуди 
кишваршиносии мактабиро фарқ мекунанд: 1) кишваршиносӣ дар маънои маҳдуд; 2) киш-
варшиносӣ дар маънои васеъ. 

Дар кишваршиносӣ дар маънои маҳдуд танҳо як қисми муайяни ин ё он мамлакат: табиат, 
ҳаёти ҷамъиятӣ, хоҷагидорӣ ва маданият, қисмҳои шаҳр, ноҳия ё ҷои истиқоматӣ омӯхта 
мешавад. 

Дар ҳолате, ки дар бораи кишваршиносӣ дар маънои васеъ сухан меронем, на танҳо қисми 
муайяни территория (сарзамин), балки қисми зиёди ягонагии маъмурӣ-ҳудудӣ – вилоят, кишвар, 
вилояти автономӣ дар назар дошта мешавад. 

Дар таҷрибаи мактаб мафҳуми «кишваршиносии мактабӣ» васеъ паҳн шудааст, ки дар 
мазмуни худ ҳаматарафа омӯхтани кишварро ҷой дода аст. Кишваршиносии мактабӣ барои 
рушди  дуруст ва пай дар пай, асоси худро аз қарори КМ ПКУ (б) аз 25 августи соли 1932 «Дар 
бораи барномаҳо ва тартиботи мактабҳои ибтидоӣ ва миёна» гирифтааст.  

Дар ин қарор барои ба барномаҳои таълимӣ, яъне дар мазмуни таълиму тарбия 
хонандагони мактабҳои ибтидоӣ ва миёна иҷро кардани аломатҳои кишваршиносӣ таъкид 
шудааст. Дар қарор инчунин зери мафҳуми аломатҳои кишваршиносӣ хусусиятҳои хоси табиат, 
саноат, хоҷагии қишлоқ, рушди иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ғайраҳо нишон дода шудааст.  
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Аз ин ҷо ҳангоми омӯхтани асосҳои илм хонандагон бояд дар бораи кишвари худ, табиати 
он, дар бораи меҳнат ва рӯзгори аҳолӣ, дар бораи корҳои одамони меҳнатқарину бузурги кишвар, 
хоҷагии халқи кишвар донишҳои зарурӣ гиранд.  

Омӯзиши маводи мушаххаси табиати гирду атроф, хоҷагиҳо ва ҳаёти ҷамъиятӣ 
сохтакориро дар раванди таълими ҳамаи фанҳо аз байн мебарад, барои рушди шуури хонандагон 
мусоидат менамояд ва азхудшавии маводи таълимӣ (далелҳо, мафҳумҳои илмӣ, алоқаҳои сабаб 
ва оқибат, вобастагии якдигарии  қонунҳо), ба шарофати кишваршиносӣ беҳтар мешавад.  

Аломатҳои мазмуни мушаххаси кишваршиносӣ (хусусияти хоси табиат, истеҳсолот ва 
ғайра) хусусияти хоси ҳар як кишварро муайян мекунад ва он бояд табиӣ (органикӣ) бошад. Ба 
маводи таълим ба таври сунъӣ дохил кардани мисолҳо аз табиат ва ҳаёти маҳал, бе назардошти 
алоқа бо фанҳои таълимӣ, саноат, хоҷагии қишлоқ, рушди иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ғайра мувофиқи 
мақсад нест, он бояд омӯзиши аломатҳои муайяни кишваршиносиро дар бар гирад. Коркарди 
маводи кишваршиносӣ барои мазмуни ҳар як фан, инчунин мазмуни бевоситаи таҳқиқоти 
кишваршиносии мактабӣ ва ҳудуди маъмурии ноҳия вазифаи ҷонии муаллим, иттиҳодияҳои 
методӣ, кабинетҳои методии шаҳру ноҳия, донишкадаҳои бозомӯзӣ ва такмили ихтисос ва 
кафедраҳои мактабҳои олии педагогӣ, ихтисосӣ ба шумор меравад. 

Таҷрибаи кори кишваршиносӣ дар мактабҳои ҷумҳурӣ аз он шаҳодат медиҳад, ки барои 
коркарди мушаххаси мазмуни маводи кишваршиносӣ ва методикаи гузаронидани таҳқиқоти 
бевоситаи кишваршиносӣ бо хонандагон муаллими химия пешакӣ худаш бо кишвари худ аз 
нуқтаи назари илм ва фанни химия шинос мешавад ва оҳиста – оҳиста барои омӯзиши он 
хонандагонро ҷалб менамояд.  

Дар солҳои гуногун мафҳуми «кишваршиносии мактабӣ» ба таври гуногун маънидод карда 
шудааст. Дар аввали солҳои 1918-1922 дар адабиёти педагогӣ, ҳуҷҷатҳо ва амалияи педогогӣ 
«кишваршиносии педагогӣ» ҳамчун «омӯзиши кишвари маҳал дар мактаб», баътар солҳои 1922 
- 1923, кишваршиносӣ дар раванди таълим дар асоси барнома дохил шуд.  

Дар донишкадаҳои педагогӣ (1922), техникумҳои педагогӣ ва синфҳои педагогии дараҷаи 
дуюм (1924) ҷорӣ кардани курсҳои «Кишваршиносӣ», «Асосҳои кишваршиносӣ», «Методикаи 
кишваршиносӣ» ва ғайра, омӯзгорони ин курсҳо вазифаи кишваршиносии мактабиро ҳамчун 
«омӯзиши ҳозира ва гузашта», «решаҳои ояндаи ҳамаи кишвар» муайян карданд. Бояд қайд кард, 
ки ин таърифотро баъзе муаллимони кишваршинос дастгирӣ намуданд. Лекин, таърифоти аз 
тарафи умум эътирофгашта дар илми педагогикаи солҳои 20-30 кор карда нашуд.  

Таърифи ба кишваршиносӣ додаи К.Ф. Строев аз нуқтаи назари замони муосир 
мушаххастар ва фаҳмотару мувофиқтар мебошад. К.Ф. Строев менависад: «Моҳияти 
кишваршиносии мактабӣ бо мақсадҳои таълиму тарбия бо роҳбарии муаллим ба хонандагон 
ҳаматарафа омӯхтани масоҳати муайяни кишвари худ, аз сарчашмаҳои гуногун ва муҳимаш, дар 

асоси мушоҳидаи шахсӣ иборат меошад» 6, с. 7.   
Аҳамияти тарбиявии кишваршиносии мактабӣ дар муқаддимаи китоби А.В. Даринский 

пурратар ва аниқтар дарҷ гардидааст.  
«Кишваршиносии мактабӣ – омили муҳимми тарбияи идеявӣ-сиёсӣ, ахлоқӣ, меҳнатӣ, 

эстетикӣ, экологӣ, ҷисмонии хонандагон буда, он барои тарбияи ватандӯстӣ, умумиполитехникӣ, 
васеъ намудани ҷаҳонбинӣ ва шавқу ҳаваси маърифатии хонандагон, фаъолияти эҷодӣ, маҳорати 

амалӣ ва ақлӣ (маърифатӣ)-ро ташаккул дода, ба интихоби касб ёрӣ мерасонад» 3, с. 4.   
Дар Энсклопедияи калони советӣ кишваршиносии мактабӣ чунин таъриф дода мешавад: 

«Кишваршиносии мактабӣ яке аз шаклҳои оммавитарини кори кишваршиносӣ буда, ба ғайр аз 

вазифаҳои умумикишваршиносӣ, хусусияти мақсадноки таълиму тарбиявӣ дорад» 2.   
«Энсклопедияи педагогӣ» кишваршиносиро дар мактаб, ҳамчун омӯзиши табиатро аз 

ҷониби  хонандагон ба дарс ва дар вақти корҳои беруназсинфӣ, рушди иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва 

маъдании кишвари худ – микрорайон, қишлоқ, шаҳр, район, вилоят маънидод мекунад 5.   
Аз таърифоти дар боло овардашудаи таърифоти «кишваршиносӣ» ва «Кишваршиносии 

мактабӣ» маълум мешавад, ки  мақсади кишваршиносӣ ва кишваршиносии мактабӣ ҳаматарафа 
омӯхтани кишвари худ мебошад. Кишваршиносии мактабӣ бо кишваршиносии илмӣ зич 
алоқаманд буда, дар баробари ин аз кишваршиносии илмӣ фарқ мекунад. Фарқи асосии он аз он 
иборат аст, ки дар мактаб диққати асосӣ ба мақсади таълимӣ-тарбиявӣ дода шуда, дар таҳқиқоти 
илмӣ бошад, диққати асосӣ ба объекти кишваршиносӣ равона карда шудааст. Мо тарафдори 
нуқтаи назаре, ки кишваршиносии мактабӣ ҷамъи ду раванди ба ҳам зич алоқаманд: якум кори 
кишваршиносӣ, яъне ҳаматарафа ва системавӣ омӯхтани маҳал ва ҷамъоварии маводи 
кишваршиносӣ буда; дигараш – истифодаи ин маводҳо дар таълими асосҳои илм дар мактаб 
мебошад. 
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МОҲИЯТ, АҲАМИЯТИ ПЕДАГОГИИ ИСТИФОДАИ МАВОДИ КИШВАРШИНОСӢ  
ДАР ТАЪЛИМИ ХИМИЯ 

 

Дар мақола дар бораи масъалаи истифодаи маводи кишваршиносӣ дар дарсҳои химия, муайянсозии 
мафҳумҳои «кишваршиносӣ» ва «кишваршиносии мактабӣ» сухан меравад. 

Муаллиф дар оғоз нуқтаи назари муҳаққиқони гуногунро дар бораи кишваршиносӣ муқоиса карда, 
чунин хулосабарорӣ мекунад, ки кишваршиносӣ ин фаъолияти омӯзиши комплексии кишвар мебошад. 

Баъдан ӯ омӯзиши маводи мушаххаси табиати гирду атроф, хоҷагиҳоро дар раванди таълими химия, 
ки ба рушди шуури хонандагон мусоидат менамояд, мавриди таҳлилу баррасӣ қарор медиҳад.  

КАЛИДВОЖАҲО: кишваршиносӣ, аҳамияти педагогӣ, кишваршиносии мактабӣ, хоҷагии халқ, 
рушди иҷтимоӣ-иқтисодӣ, тарбияи ғоявӣ-сиёсӣ, маҳал, маводи кишваршиносӣ, кишваршиносии илмӣ, 
моҳият. 
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СУЩНОСТЬ, ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КРАЕВЕДЕНИЯ В 
ОБУЧЕНИИ ХИМИИ 

 

В статье речь идёт о проблеме использования краеведческого материала на уроках химии, 
определения понятий «краеведение» и «школьное краеведение». 

Автор вначале, сравнивая точки зрения различных исследователей о краеведении, приходит к 
выводу о том, что краеведение – это деятельность, связанная с комплексным изучением края. 

Затем она подвергает анализу и рассмотрения изучение конкретного материала об окружающей 
среде, хозяйств в процессе обучения химии. Всё это способствует развитию сознания учащихся. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: краеведение, педагогическое значение, школьное краеведение, народное 
хозяйство, социально-экономическое развитие, идейно-политическое воспитание, местность, 
краеведческий материал, научное краеведение, сущность. 
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ESSENCE, PEDAGOGICAL SIGNIFICANCE OF THE USE OF LOCAL STUDIES IN THE 
TEACHING OF CHEMISTRY 

 

The article deals with the problem of using local history material in chemistry lessons, defining the concepts 
of «local history» and «school local history». 

The author first, comparing the points of view of various researchers on local history, comes to the 
conclusion that local history is an activity associated with the comprehensive study of the region. 

Then she analyzes and examines the study of specific material about the environment, farms in the process 
of teaching chemistry. All this contributes to the development of students' consciousness. 

KEY WORDS: local history, pedagogical significance, school local history, national economy, socio-
economic development, ideological and political education, locality, local history material, scientific local history, 
essence. 
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ХУСУСИЯТҲОИ КОНСЕПСИЯИ ОМОДАГИИ МАКТАББАЧАГОНИ СИНФҲОИ 5-9 
БАРОИ ОМӮХТАНИ МАТЕМАТИКА 

 

Илёсов Ҷ.С. 
Донишкадаи сайёҳӣ, соҳибкорӣ ва хизмат 

 

Математика илмест, ки омӯзиши он ба ташаккули дониш, қобилият, малакаҳои фаннӣ ва 
рушди фаъолияти мустақили маърифатӣ, тафаккури мантиқӣ ва фазоӣ мусоидат мекунад. 
Захираи бойи татбиқи математика дар соҳаҳои гуногуни фаннӣ такмили ихтисоси мутахассисро 
таъмин менамояд, ки усулҳои ҳалли масъалаҳои касбии онҳо ба истифодаи дониши математикӣ 
асос ёфтааст [1]. 
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Б.В. Гнеденко математикаро ҳамчун «абзори фавқулоддаи маърифат» муаррифӣ кардааст, 
ки имкон медиҳад бо қудрат ва дақиқии зиёд дар соҳаи физика, химия, тиб ва дигар соҳаҳои 
касбии инсон таҳқиқоти гуногун гузаронад [3]. 

Дар робита ба ин, проблемаи баланд бардоштани сифати таълими математикӣ дар мактаби 
таҳсилоти умумӣ айни замон хеле актуалӣ мебошад. Солҳои 2020-2040 – «Бистсолаи омӯзиш ва 
рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф» ш. Душанбе 31 январи 
соли 2020, №1445 [2]. 

Бисёре аз муҳаққиқон проблемаи баланд бардоштани сифати тайёрии математикӣ [1; 3; 6-
7] ва ғайра таҳқиқ намуда, ба чунин хулоса омадаанд, ки омӯзиши самарабахши мафҳумҳои 
бунёдии математикӣ ва усулҳо дар синфҳои 5-9 бидуни такя ба дониши ибтидоии математикӣ 
ғайриимкон аст. 

Ҷамъияти илмӣ ва омӯзгорӣ қайд мекунад [2; 7], ки тафовути мавҷудаи байни сатҳи 
омодагии математикии мактаби миёна ва талабот ба дониши математикии донишҷӯён, ки барои 
омӯзиши фанҳои математикии донишгоҳ заруранд, яке аз сабабҳои нокифояи тайёрии 
математикии мутахассисони мактабҳои олӣ мебошад. Донишҷӯёни курси якуми муосир танҳо 
дониши муайяни математикаи ибтидоӣ ва техникаи мушаххаси ҳалли масъалаҳоро доранд, аммо 
қодир нестанд, ки онҳоро дар раванди таълими минбаъдаи математикӣ ба низом дароранд ва 
оқилона истифода баранд [3]. 

Дар айни замон, дар раванди таълими математика дар мактабҳои миёна «каҷӣ» мавҷуд аст, 
ки дар синфҳои болоӣ қариб пурра ба тайёр кардани хонандагон ба имтиҳон дар сатҳи кофӣ 
барои гирифтани шаҳодатнома мутамарказ шудааст [5]. Маълум аст, ки дар соли 2017 ҳадди 
аққали имтиҳони математика ҳамагӣ 27 холро ташкил дод. Мувофиқи ин, донишгоҳҳо ба 
довталабоне, ки сатҳи пасти математикӣ доранд, барои иштирок дар озмуни ҷойҳои буҷавӣ 
иҷозат медиҳанд. 

Ин равиш ба омӯзиши математика дар мактаб дар синфҳои 5-9 барои ҳалли саволҳои тестӣ 
ва дар натиҷа мундариҷаи курси математикаи синфҳои 5-9 шуда, онҳоро ба маҷмӯи формулаҳо 
ва қоидаҳо табдил медиҳад [4]. Чунин усули математикӣ ҳамчун далел амалан дар мактаб 
ташаккул наёфтааст. 

Ғайр аз он, тавре ки таҷриба нишон медиҳад, хонандагони синфҳои 5-9 бисёр вақт ба 
ҷустуҷӯ ва коркарди иттилоот мустақилона омода нестанд. Пурсише, ки барои ҳавасмандии 
омӯхтани математика дар сифҳои 5-9-и мактабҳои асоси гузаронида шуд, дараҷаи баланди баҳо 
надодани нақши таълими математикиро дар фаъолияти касбии оянда нишон дод. 

Ҳамин тариқ, бинобар системаи ташаккулнаёфтаи донишҳои ибтидоии математикӣ, 
нокифоягии фарҳанги математикӣ ва қобилияти нокифоя барои фаъолияти маърифатии 
хонандагон, монеаҳои ҷиддӣ барои идомаи таҳсилоти математикии мактабҳои олӣ пеш меоянд. 

Як қатор муаллифони таҳқиқоти психологӣ ва педагогӣ дар баробари сатҳи пасти 
ҳавасмандии хонандагон мушкилоти психологиро низ ҷудо мекунанд [3; 5]. Ба гуфтаи олимон, 
душвориҳое, ки хонандагони мактабҳои миёнаро дар омӯзиши математика аз сар мегузаронанд, 
табиист, ки нишондиҳандаҳои таълимиро коҳиш медиҳанд, сифати таълими математикиро 
бадтар мекунанд. С.А. Паригина таъкид мекунад, ки мушкилоти ҳифз, фаҳмиш, тасвири визуалӣ 
ба таълими математика ба хонандагон таъсири назаррас мерасонад [4-5]. Муаллиф зимни 
омӯзиши шароити бартараф кардани мушкилот дар таълими математика ду ҷузъи ба ҳам 
алоқамандро муайян мекунад: қобилияти маърифатӣ ва хусусиятҳои ҳавасмандӣ ва шахсӣ. 
Ҷузъи маърифатӣ қобилиятҳои таълимӣ ва махсуси математикиро дар бар мегирад: 
консентратсияи диққат, хотираи маҷозӣ, хотираи лафзӣ, таҳлили робитаҳои маъноӣ, тасниф, 
умумӣ, инчунин қобилиятҳои мантиқӣ, шифоҳӣ, фазоӣ. Хусусиятҳои шахсии ҳавасмандкунӣ, ба 
гуфтаи муаллиф, бо ҳавасмандкунӣ дар соҳиби дониш, аз худ кардани касб, гирифтани диплом, 
инчунин хусусиятҳои шахсӣ, ба монанди устувории эмотсионалӣ, худтанзимкунӣ, реактивӣ ва 
эътимод ба худ вобаста аст. Сарфи назар аз шумораи кофии таҳқиқоти илмӣ ва методӣ, ки ба 
проблемаи омода кардани хонандагони мактабҳо ба таълими математикаи донишгоҳ бахшида 
шудаанд [1], амалияи педагогӣ ва натиҷаҳои марҳалаи муайян кардани таҷрибаи педагогӣ нишон 
медиҳад, ки донишҷӯёни нав барои ба таври бояду шояд омӯхтани математика дар донишгоҳ 
омода нестанд. Ин баъдан ба паст шудани сатҳи салоҳияти математикии хатмкунандагони 
донишгоҳҳо оварда мерасонад. 

Аз ин рӯ, донишгоҳҳо маҷбуранд мустақилона масъалаи ташаккули омодагии 
донишҷӯёни навро барои омӯзиши фанҳои математикӣ дар давоми соли якуми таҳсил ҳал 
кунанд, зеро омӯзиши ин фанҳо тибқи қоида, дар солҳои аввал ё дуюм пешбинӣ шудааст. Ин 
мушкилот, махсусан барои донишгоҳҳои пешрафта, ки дар рейтинг пасттаранд ва рақобатро 
барои довталабони «қавӣ» аз даст медиҳанд, дахл дорад. Ба ин муносибат, дар бисёр 
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донишгоҳҳои ватанӣ курсҳои иловагии омӯзиши математикаи ибтидоӣ барои донишҷӯёни курси 
якум ҷорӣ карда мешаванд. 

Хулоса баровардан мумкин аст, ки ташаккул ёфтани омодагии хонандагон барои 
омӯхтани математика дар мактабҳои миёна мушкилоти мубрами равонӣ ва педагогӣ мебошад. 

Барои ҳалли ин мушкилот аниқ кардани мундариҷаи консепсия талаб карда мешавад, ки 
омодагии хонандагон барои омӯхтани математика дар муассисаҳои таълимӣ мувофиқи он ба роҳ 
монда шавад. 

Бо ин мақсад, мо таҳаввулот ва тафсирҳои гуногуни ин мафҳумро дар адабиёти психологӣ 
ва педагогӣ баррасӣ намудем. 

Аз солҳои 50-уми асри ХХ муҳаққиқони барҷастаи соҳаи психология ва педагогика ба 
чунин намудҳои омодагӣ, ба монанди психологӣ ва психологӣ-педагогӣ, таваҷҷуҳ зоҳир 
мекарданд. Дар раванди омӯзиши математика дар мактабҳо таҳқиқотҳое мавҷуданд, ки 
мушкилоти пасти омодагиро ба омӯзиши математика инъикос мекунанд. Маълумоти тадқиқотӣ 
ба моҳияти проблемаи таҳқиқоти мо наздиктаранд. 

Муаллифони ин таҳқиқот омодагии хонандагони синфҳои болоиро ба омӯхтани 
математика дар донишгоҳ дар натиҷаи омодагии математикии хатмкунандагони мактаб баррасӣ 
мекунанд ва аз ҳама муҳим, онҳо пешниҳод мекунанд, ки ин омодагиро дар давраи таҳсил дар 
мактаб ташаккул диҳанд. Омӯзиши E.E. Волкова ба проблемаи ташаккули омодагии 
хонандагони синфҳои болоӣ барои омӯхтани математика дар донишгоҳ бахшида шудааст. Ба 
гуфтаи муаллиф, омодагӣ ба омӯхтани математика дар донишгоҳ ба консепсияи системавии 
«омодагӣ ба таҳсил дар донишгоҳ» ҳамчун зерсистемаи «омодагӣ ба омӯхтани математика дар 
донишгоҳ» асос ёфтааст, ки ҷузъҳои зеринро дар бар мегирад: омодагии физиологӣ (саломатии 
умумӣ ва системаи асаб); омодагии равонӣ (диққат, идрок, хотира, хаёлот, тафаккур, 
қобилиятҳо); омодагии таълимӣ (таҳсилоти умумӣ, шавқмандӣ, ҳавасмандӣ ба омӯзиш, 
қобилияти омӯзиш, мустақилият); омодагии иҷтимоӣ (ҳавасмандкунӣ дар таҳсилоти муттасил, 
мутобиқати касбӣ) [5]. 

М.Б. Шашкина ва О.А. Табинова омодагии идомаи таҳсилоти математикиро дар 
мактабҳои олӣ дар натиҷаи тайёр кардани хатмкунандаи мактаби таҳсилоти умумӣ муайян 
намудаанд, панҷ ҷузъи ба ҳам алоқамандро дар бар мегирад: маърифатӣ, фаъолият, арзиши 
ҳавасмандгардонӣ, инъикоскунанда-арзёбӣ ва эмотсионалӣ-иродаӣ Дар фаҳмиши муаллифон, 
ин натиҷа тахмин мезанад, ки хатмкунандагон дорои чунин хислатҳои шахсӣ мебошанд, ки «ба 
вай имкон медиҳад, ки мавзӯи фаъолияти таълимию маърифатии худро дар ният (диспозитсия) 
ба даст овардан, такмил додани маърифати математикӣ ва қобилияти (омодагӣ) истифодаи 
математикӣ ифода карда мешавад ва дониш, малака ва усулҳои фаъолият дар раванди таҳсилоти 
минбаъда» [4]. 

Хонандагони мактабҳои миёна ва донишгоҳ ҳавасмандии омӯзишӣ ва ҳадафҳои таълимии 
гуногун доранд. Аз ин рӯ, таҳқиқоти дар боло овардашуда хусусиятҳои муҳимми консепсияи 
омодагии хонандагони мактаби миёнаро барои омӯхтани математика дар донишгоҳ ошкор карда 
наметавонанд. 

Мо чунин мешуморем, ки барои муайян кардани мундариҷаи мафҳуми омодагии 
хонандагон барои омӯхтани математика дар донишгоҳ, ҳадафи ниҳоии тайёрии математикии 
мутахассисони ояндаро баррасӣ кардан мувофиқи мақсад аст [5]. 

Амалия нишон медиҳад, ки донишҷӯён ҳангоми дарки вазифаҳои математикаи олӣ ҳамчун 
дар хоҳиши дарк кардани аҳамият ва зарурати маводи омӯхташаванда душворӣ мекашанд [3]. 
Аксар вақт донишҷӯён ба муаллимони фанҳои математика саволҳо медиҳанд: ин ё он мафҳуми 
математикӣ ба мо дар куҷо лозим аст; ман дар куҷо ин мушкилотро ҳал мекунам; қобилияти 
ҳалли масъалаҳои математикаи олӣ дар оянда чӣ хоҳад дод? Ҳамаи ин табиатан таваҷҷуҳи 
маърифатиро ба омӯзиши математика ва ба ин васила ҳавасмандиро ба омӯзиши мавзӯъ коҳиш 
медиҳад ва дар натиҷа, ба самаранокии таълими математика таъсири бад мерасонад. 
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ХУСУСИЯТҲОИ КОНСЕПСИЯИ ОМОДАГИИ МАКТАББАЧАГОНИ СИНФҲОИ 5-9 БАРОИ 
ОМӮХТАНИ МАТЕМАТИКА 

 

Дар ин мақола масоили ташаккули донишҳои фаннӣ, маҳорат, малакаҳои фаннӣ ва рушди 
фаъолияти мустақили маърифатӣ, инчунин тафаккури мантиқӣ ва фазоӣ баррасӣ гардидааст. Дар 
баробари ин, натиҷаҳои имтиҳонҳои синфҳои 5-9 аз фанни математика ва мушкилоти мавҷудаи системаи 
таълими математикии мактабҳои асосӣ нишон дода шудааст. 

КАЛИДВОЖАҲО: фанҳои табиатшиносӣ ва дақиқ, риёзӣ, дониш, маърифати психологӣ, 
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ОСОБЕННОСТИ КОНЦЕПЦИИ ПОДГОТОВКИ ШКОЛЬНИКОВ 5-9 КЛАССОВ  
К ИЗУЧЕНИЮ МАТЕМАТИКИ 

 

В статье рассмотрены вопросы формирования предметных знаний, умений и навыков, развитие 
самостоятельной познавательной деятельности, а также логические и пространственные мышления. 

Наряду с этим, показаны результаты экзаменов 5-9 классов по математике и существующие 
проблемы системы обучения математике в общеобразовательных школах. 
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ТАМОЮЛҲОИ ИНКИШОФИ ТАҲСИЛОТ ДАР МУАССИСАҲОИ ТАҲСИЛОТИ  
ОЛИИ КАСБӢ ТАВАССУТИ ТЕХНОЛОГИЯҲОИ ИТТИЛООТӢ-ИРТИБОТӢ 

 

Файзалии Мирзоалӣ 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 

 

Масъалаи калидӣ дар фаъолияти ҳама гуна соҳаҳои истеҳсолӣ ва ҳамзамон омили 
ҳалкунанда, ки кори самараноки онро таъмин месозад, захираҳои меҳнатӣ ва татбиқи муносибати 
мунтазам ба идора ва омодасозии мутахассисони баландихтисос мебошанд [1-6]. 

Таҳлили сохтори касбӣ-ихтисосии кадрҳо нишон медиҳад, ки ба ҳисоби миёна 60 фоизи 
хатмкунандагони муассисаҳои таҳсилоти олии касбиро ихтисосҳои омузгорӣ ташкил медиҳад.  

Омодасозии мутахассисони сатҳи баланд аз ҳисоби татбиқи технологияҳои иттилоотӣ-
иртиботӣ бо азхудкунии донишу маҳоратҳо аз соҳаҳои наздик ба фаъолияти касбӣ, аз қабили 
ҳуқуқшиносӣ, менеҷмент, маркетинг ва монанди инҳо, ба сифати роҳбарони оянда 
имкониятҳоеро фароҳам месозад, ки дар шароити иқтисоди бозорӣ қарорҳои ғайристандартӣ 
қабул намоянд ва амалӣ созанд. Аммо, бояд эътироф кард, ки ангезаи воқеии ба даст овардани 
ихтисоси дараҷаи баланди таҳсилоти олӣ, дар шароити имрӯза ҳудудҳои мушаххас надорад. 

Чун зинаи пай дар пайи таҳсилоти миёна, техникумҳо ва коллеҷҳо дар замири ҷавонон 
завқи азхудкунии мустақилонаи донишҳоро ба воситаи усулҳои гуногуни педагогӣ ва 
технологияҳои таълимӣ, аз ҷумла ТИИ бедор месозад, ки раванди устуворсозии омӯзиши ТИИ 
маҳз дар мактабҳои олӣ анчом меёбад [8, с. 14]. 

Натиҷаҳои таҳлили педагогӣ имкон фароҳам месозанд, ки таъмини илмӣ-методӣ ва манбаи 
таълими ТИИ дар таҳсилоти олӣ мукаммал гардад. Бинобар ин, татбиқ ва амалисозии ТИИ дар 
муассисаҳои таҳсилоти олӣ дар ҳолати набудани равишҳои ягонаи методологӣ, имкон 
намедиҳад, ки ягонагӣ ва якпорчагии ҷанбаҳои ташкилӣ, мазмунӣ ва технологии ТИИ таъмин 
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гардад. Тӯли 20-30 соли охир, ягон таҳқиқоти мукаммали дорои аҳамияти илмӣ ва илмӣ-методӣ 
дар асоси назариявии ТИИ-и муосири таълимӣ мавҷуд набуд [8, с. 11; 14]. 

Айни ҳол, вобаста бо инкишофи ТИИ, возеҳ аст, ки самтҳои масъалаи меҳварӣ, лоиҳавӣ ва 
созандаву эҷодӣ дар педагогика, педагогикаи ғайридирективӣ ва педагогикаи ҳамкорӣ ба таври 
нокофӣ тарроҳӣ гардидаанд. Танҳо, солҳои охир таҳқиқоти ҷиддии илмӣ-методологие пайдо 
шуданд, ки дар фаъолияти таълимӣ истифодаи шаклҳои фаъоли машғулиятҳои гурӯҳиро таҳлил 
менамоянд: бозиҳои корӣ ва нақшӣ, баҳси гурӯҳӣ, машқҳо ҷои асосиро дар ташкили 
машғулиятҳои таълимии гурӯҳӣ дар амсилаҳои самараноктарини ТИИ ишғол менамоянд [11]. 

Аз ин рӯ, яке аз афзалиятноктарин ва муҳимтарин самти мақола ин амсиласозии таъминоти 
таълимӣ-методӣ дар ду шакл мебошад: анъанавии чопӣ ва электронӣ. Сатҳи маҷмӯи таълимӣ-
методӣ бо истифода аз ТИИ-и таълим ба донишҷӯён имкон медиҳад, ки дар вақти барои онҳо 
муносиб мустақилона ва самаранок машғули омӯзиш шаванд [14]. 

Бояд мушкилиҳоеро, ки дар раванди эҷод ва тарҳсозии дастурҳои таълимӣ пайдо шуданд 
қайд намуд. Мо онҳоро ба се гурӯҳ тақсим мекунем: аввалан, ташкил ва муттаҳидсозии модулии 
муҳтавои курсҳои таълимӣ бо истифодаи ТИИ аз нав коркард кардани дастурҳои таълимӣ ва 
маводро талаб менамояд, яъне гузариш аз маҷмӯаи анъанавии китобҳои дарсӣ, дастурҳо, мавод 
ба маҷмӯаҳои якчандфаннае мебошанд, ки мавзӯъҳои як қатор фанҳои дигарро дар бар мегирад. 
Дувум, равонасозии ТИИ ба кори мустақилонаи донишҷуён, нақши бартаридоштаи 
машғулиятҳои мустақилонаи инфиродӣ дар раванди таълимӣ тағйири мутаносиби шакли 
китобҳои дарсиро, ки шакли дафтари кориро доранд, талаб менамояд.  

Илова бар ин, як қатор талаботи расмӣ доир ба баён кардани маводи назариявӣ вуҷуд 
доранд, ки риояи онҳо онро аёнитар, фаҳмотар, яъне, барои омӯзиши мустақилона дастрас 
менамояд. Савум, бо татбиқи ТИИ, масалан, асбобҳои таълимӣ ва маводи фанҳои «Технологияи 
информатсионӣ», «Барномасозӣ» ва «Амсиласозӣ» дар ноқилҳои гуногуни иттилоот ташкил 
мешаванд (DVD, флеш-кортҳо, HDD ва SSD дискдонҳо), ки зиёд кардани самаранокии кори 
мустақилона ва истифодаи методҳои озмоишӣ ва ташхисии назорат ва арзёбии сатҳи дониши 
таълимгирандагонро имкон медиҳанд [8]. 

Таҳлили фаъолияти педагогӣ бо истифодаи ТИИ имкон медиҳад, ки миёни омӯзгор ва 
донишҷӯён монеаҳои муайяни психологие ба вуҷуд оянд. Агар, онҳоро наомӯзем ва дарк 
накунем, он гоҳ раванди таълим бо самаранокии камтар доир мегардад, ки ба натиҷаи ниҳоии 
омодасозии мутахассисони баландихтисос таъсир мерасонад. Дар нигоҳи аввал чунин менамояд, 
ки кори омӯзгор дар низоми ТИИ, вақти омодасозии мутахассисон мураккаб нест, зеро ӯ бо 
калонсолон, масалан дар таҳсилоти ғоибона сару кор дорад. Онҳо аллакай таҷрибаи таълимӣ 
доранд, зарурати даркшудаи ба даст овардани маълумот, инчунин соҳаи зеҳнӣ ва эҳсосӣ-иродавӣ 
дар онҳо ташаккул ёфтааст.  

Ба ибораи дигар, калонсолон ҳам мехоҳанд ва ҳам метавонанд омӯзанд. Инчунин, ба 
омӯзгоре, ки тибқи ТИИ-и таълим кор мекунад, маълумот оид ба фаъолияти амалии донишҷӯ 
лозим аст. Аммо, содагии зоҳирии ин масъала ба иштибоҳ рӯ ба рӯ месозад. Агар, ба калонсолон 
таълим гирифтан осон мебуд, он гоҳ ҳама имтиҳон месупориданд ва баҳоҳои баланд 
мегирифтанд. Савол ба миён меояд, ки барои чӣ ба калонсол, тавре амалия нишон медиҳад, 
таълим гирифтан он қадар ҳам осон нест? Агар мо ин масъаларо таҳқиқ намоем, дар мо 
имкониятҳои иловагии зиёд кардани самаранокии таълим бо истифода аз ТИИ пайдо мешаванд. 
Аз ин рӯ, дар ин фасл натиҷаҳои таҳқиқот дар ин самт пешниҳод гаштаанд [14]. 

Натиҷаи пурсишномаҳо нишон медиҳанд, ки калонсолон гунаҳгори асосии нокомиҳои 
худро ба вақт марбут медонанд, аниқтараш, набудани он: «Агар ман вақти зиёдтар медоштам, 
ман корро ба баҳои сад набошад, ҳадди ақал ба 80 хол менавиштам!». Баъзе омӯзгорон ба ин 
бовар мекунанд ва аз сарчашмаҳои ин мушкилӣ бехабар ҳастанд. Агар масъалаи мазкурро 
бодиққат омӯзем, он гоҳ ба хулосае меоем, ки ин масъала решаҳои амиқ ва ҷиддӣ дорад ва барои 
ҳамин баррасии хоссаро тақозо менамояд. 

Сипас сухан оид ба омилҳои психологӣ меравад. Аз сарчашмаҳои ҷаҳонӣ маълум аст, ки 
танҳо 4 фоизи аҳолии қобили меҳнати кураи замин аз рӯйи касбҳои аввалаи ба дастомада шуғл 
меварзанд. Боқимонда касбҳои дигарро ба даст меоранд, ихтисосҳо ва намудҳои фаъолиятҳои 
дигарро аз худ менамоянд. Дар ин низоми ҷаҳонии бозомӯзӣ ба таври хосса мутахассисони 
дастгоҳҳои фаннӣ ва идорӣ намоён мебошанд. Мутахассисони мазкури таҳсилоти олӣ дар 
сафҳои пеши бозомӯзӣ қарор доранд ва онҳо бо масъалаҳои мураккабтарини психологӣ рӯ ба рӯ 
мешаванд. Маълум аст, ки маҳз ин ҷузъи мутахассисон дорандаи арзишҳои иҷтимоӣ буда, айни 
замон ҳадафҳои аз тарафи ҷомеа таъйингардидаро амалӣ менамоянд ва барои онҳо воситаҳо ва 
методҳои мувофиқи таълимро интихоб менамоянд [7; 14]. 

Масалан, дар раванди таҳсилоти рӯзона ва фосилавӣ ҳар гуна низоми таълим як низоми 
муайяни арзишҳо ва ормонҳоро пайгирӣ дорад. Низоми педагогии муосир инкишофи қобилияти 
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амалӣ намудани мутахассисон дар шароитҳои навро, ки пеш во нахӯрда буд, тақозо надорад, 
яъне дар ҳоле ки дастгоҳҳо ва механизмҳои сода истифода мегаштанд, зарурат ба омӯзиши амиқи 
фанҳои техникӣ дорад. 

Талабот тағйир ёфтанд, зеро ба истеҳсолот маҷмӯҳои техникии муосир, ки онҳоро танҳо 
мутахассисони таълимгирифта идора карда метавонанд, ворид гашта истодаанд. Барои ҳамин мо 
бо ин вазъият аҳамияти таълими техникии донишҷӯён бо истифодаи ТИИ-и таълимро қайд 
менамоем. 

Таҷриба нишон медиҳад, ки аз як тараф озод будани соҳибихтиёрии мустақилияти фикрҳо 
ва рафторҳо, аз тарафи дигар, қобилияти кор дар гурӯҳ, фаҳмидан ва ба таври шоиста арзёбӣ 
кардани тавоноии кормандони худ тарбия мегарданд. Дар амал сухан оид ба раванди таҳсилоти 
олӣ ба даст овардани нуқтаи назари дигар ва равишҳои психологии дигар меравад. 

Вазъияти иҷтимоии муосир дар Тоҷикистон инсонро водор месозад, ки арзишҳо ва 
нуқтаҳои истиноди наверо, ки ба ӯ имкони пайдо кардани ҷойгоҳи худ дар низомҳои гуногуни 
амали якҷоя ва худмуайянкунӣ медиҳад, дар худ эҷод намояд. Савол ба миён меояд, ҳамаи ин чӣ 
муносибате ба ТИИ-и таълим дорад? Мавриди зикр аст, ки тағйири равишҳои психологии 
пешина ва ба даст овардани равишҳои нав берун аз фаъолияти инсон рух намедиҳад. Ягон кас 
бояд асоси воқеии фикрҳо ва шакли рафторҳои дигар, ки имкони иҷтимоишавии табиии инсонро 
дар шароити нав таъмин кунанд, гардад. Чунин инсон омӯзгоре мешавад, ки молики методҳо ва 
технологияҳои педагогии гуногуни ҷавобгӯ ба низоми меъёрҳои муосири давлатӣ мебошад [8; 
11; 14]. 

Истифодаи ТИИ-и таҳсилоти олӣ дар як қатор ҳолатҳо ба донишҷӯ фишори психологӣ 
меорад, зеро таҷрибаи шахсии инсон, на ҳама вақт бо он чӣ, ки ӯро дар машғулиятҳои назариявӣ 
меомӯзанд, мувофиқ меояд. Барои бисёр шахсон рад кардани дурустии таҷрибаи шахсӣ мисли 
рад кардани «Ман»-и худ аст. Мушоҳидаҳои мо нишон медиҳанд, ки инсон на истеъмолкунандаи 
ғайрифаъоли маводи дарсӣ, балки шахси фаъоли мустақилона амалкунанда мебошад, ки қодир 
ба муқовимат кардан ба фишори психологии таълим мебошад. Дар баробари ин, чунин қувваи 
муқовимат чӣ қадаре, ки таълим ба мавқеияти зеҳниаш, равишҳояш, табъаш, ҳолати мушаххас 
ва рафтори омӯзгор номувофиқ бошад, ҳамон қадар зиёдтар мешавад ва инро бояд вақти 
амсиласозии технологияҳои иттилоотӣ ва иртиботии таълим ба ҳисоб гирифт. 

Таҳияи чунин низоми муқовимат аз монеаҳои психологӣ иборат аст. Вобаста ба ҳолат онҳо 
ё вазифаи ҳимоя, ки ба ҳушдорҳои ба суботи шахсият таъсиркунанда роҳ намедиҳанд, ё ин ки 
вазифаи монеа ба зеҳни инсон ҳушдорҳои муфидро роҳ надода, бо ин тариқ ғалатфаҳмӣ ва 
равишҳои барғалатро пурзӯр месозад. 

Маълум аст, ки ҷанбаҳои манфии монеаҳои психологӣ дар чунин шароите бузург 
менамоянд, ки он вақт номувофиқати пешниҳодҳои реклама бо талаботи воқеӣ ва имкониятҳои 
одам хеле зиёд мебошад. Ҳар гуна монеаи психологӣ метавонад ба шакли махсуси зоҳиршавии 
аломати муқовимат ба тағйирот муаррифӣ шавад, ки дорои ду ҷиҳат аст: тарс аз гум кардани 
чизи маъмулӣ, куҳна, ва ҳарос аз чизи наву ғайриоддӣ. Инчунин қайд намудан зарур аст, ки 
заминаи асосии монеаи психологӣ ба ҳайси монеаи хоси мафкураи шаҳрвандони муосири 
Тоҷикистон мебошад ва ин натиҷаи на танҳо омилҳои психологӣ, инчунин омилҳои иҷтимоӣ, 
иқтисодӣ, сиёсӣ ва фарҳангӣ мебошад. 

Дар шароити муосир агар ҷамъият устувор бошад, равишҳои психологии бадастомада ба 
аксарияти одамон имкон медиҳанд, ки дар он бароҳат умр ба сар баранд. Чунин андеша, нисбат 
ба донишҷӯёне, ки тибқи технологияҳои иттилоотии таълим машғулият мегузаронанд, ҳам 
комилан дуруст аст.  

Аммо, мавриди зикр аст, ки ҷомеа майл ба тағйир кардани ормонҳои худро дорад. Ин аз 
нуқтаи назари илмӣ низ хеле воқеӣ мебошад. Аз ин рӯ, ба муассисаҳои таҳсилоти олӣ донишҷуён 
бо равишҳои гуногуни психологӣ дохил мешаванд ва вазифаи мо омӯзонидани онҳо ва дуруст 
таъсир расонидан дар рафти истифодаи ТИИ-и таълим мебошад. Дар ҳоли муносибати дуруст ба 
ин масъала натиҷаҳои педагогӣ самараноктар мегардаднд [8; 11; 14].  

Вазъи муосири ТИИ-и таҳсилоти олӣ шомили ҳамаи равишҳои психологии дар боло 
номбаршуда мебошад. Аз ин рӯ, эҳтимоли ошкор гардидани муқовимати психологии бошуурона 
ва ҳам бешуурона вуҷуд дорад. Ин ҷо як суоли муҳим барои омӯзгор пайдо мешавад. Ташаккули 
равишҳои психологӣ дар инсон чӣ қадар тез рух медиҳад? Додани ҷавоби якмаъно ба ин савол 
номумкин аст. Бисёр чизҳо аз хусусияти равиш вобаста аст, чунки равандҳои амалиётӣ назар ба 
равандҳои ҳадафӣ ё маъноӣ тезтар ташаккул меёбанд. Амалияи педагогии шахсӣ нишон медиҳад, 
ки хусусиятҳои психофизиологии инсон, ки хусусиятҳои динамикии равандҳои фикриро муайян 
месозанд, аҳамияти зиёд доранд. Сатҳи маълумоти инсон, қобилияти ӯ ба назорат аз болои худ 
ва воситаҳои фаъолияти худ, ҳамчунин ба раванди таълим таъсир мерасонад [8-14]. 
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Ин ҷо суоле ба миён меояд. Одами калонсол дар ихтиёри худ чӣ гуна воситаҳои таълимро 
дорад? Табиист, он воситаҳое, ки онҳоро омӯхтааст. Дар Тоҷикистон воситаҳои мактабӣ-
донишгоҳии таълим ба таври анъанавӣ аз замони шӯравӣ монда, дар шакли азёдкунии инфиродӣ 
ифода меёбанд. Агар, таи солҳои зиёд шахс танҳо як миқдори маҳдуди ҳалли масъалаҳоро аз худ 
намояд, пас дар ӯ донишҳои мактабӣ ташаккул меёбад. Аз таҷрибаи педагогии шахсӣ маълум 
аст, ки он дар нуктаи зерин ифода меёбад, инсон боварӣ дорад: ҳар масъала танҳо як роҳи ҳалли 
дуруст дорад ва ҳама чизи лозима барои ҳалли он, аллакай дар шарти он оварда шудааст. Чунин 
ҳолат вақти ҳалли масъалаҳои мураккаб дар муассисаҳои таҳсилоти олӣ хеле зиёд вомехӯрад. 
Аммо, технологияҳои иттилоотии таълим ба методикаи дигар нигаронида шудааст. Дар ин 
маврид, ба мо: аввалан, қобилияти ҳамкориҳои гуруҳӣ, дувум, қобилияти назорат аз болои худ, 
яъне дарк кардани маводи таълимӣ (ҳолати воқеӣ ё нақш) тариқи таълим, инчунин худ ба сифати 
субъект бо истифода аз технологияҳои иттилоотӣ ва иртиботӣ зарур аст [3-11].  

Аз таҷрибаи педагогӣ бармеояд, ки равишҳои амалиётӣ дар рафти таълим таҳти таъсири 
нутқ, дастурҳо, шарҳдиҳиҳо, намоишномаҳои компютерӣ ва тамошои сабтҳои видеоӣ оид ба ин 
ё он масъала тағйир меёбанд. Аз ин рӯ, донишҷӯёнро метавон тавассути воситаҳои нав таълим 
дод, аммо ба шарте агар омӯзгор соҳиби технологияҳои марбути педагогӣ бошад. Бояд қайд 
намуд, ки мо ба шарофати танҳо он, ки дар фаъолияти амалии худ ҳама вақт мушкилиҳои 
мазкурро ба ҳисоб мегирем, аз бархӯрд бо монеаҳои психологӣ эмин мемонем. Саволе ба миён 
меояд: чиро аз нуқтаи назари равишҳои психологӣ дар фанни дарсӣ метавон ба ҳисоб гирифт? 
Ҷавоб хеле сода аст: ба машғулиятҳо, масалан, таълими ғоибона ва фосилавӣ мутахассисони 
калонсол бо таҷрибаи кории чандинсола, дар ҷойҳои кории онҳо як намуди дастгоҳҳои техникӣ 
ва мошинҳо мавҷуданд, аммо ин ҷо мо ба омӯзиши таҷҳизоти ҳозиразамони саноати нафт оғоз 
менамоем; ба онҳо барои исбот кардани аҳамияти ҷорикунии фаннӣ, баъзан мушкилиҳо ҷой 
дорад, зеро онҳо дорои равишҳои инфиродии худ ба ин ё он мушкилиҳои вобаста бо татбиқи 
навовариҳои фаннӣ ҳастанд. 

Аз таҷрибаи педагогӣ бармеояд, ки ба раванди таълим бо истифодаи ТИИ равишҳои сатҳи 
баландтар мудохила менамоянд. Ба онҳо аз тарафе таъсир мерасад, ки онро чун омилҳои беруна 
метавон тасниф кард. Аммо омӯзиши донишҷӯён ба ҳадафмуайянкунӣ талаб менамояд, ки 
омӯзгор дорои усулҳо ва воситаҳои мумтозонаи на танҳо педагогӣ, балки инчунин методологӣ 
ва ҳамчунон технологияҳои иттилоотӣ – коммуникатсионии таълим бошад [1-7].  

Ҳар соҳаи мавзӯии дониш мафҳуми «масъала»-ро истифода менамояд, ки сохтори воқеии 
ягона дорад. Шахс вақти ҳалли дилхоҳ масъала ҷузъҳои дохилии воқеии онро ба ҷузъҳои 
субъективӣ мубаддал менамояд, барои ҳамин мушкилии воқеии масъала ва мушкилии 
субъективии он, одатан, мувофиқ нестанд. Масъалагузорӣ, яъне дақиқ муайян кардани ҳадафи 
таъйиншуда ва тавсифи аниқи шарту шароитҳои лозима барои расидан ба он аст. Дар баробари 
ин, талаботи натиҷагирӣ ба вазифаи гузошташудаи субъективӣ ва маҷмӯи шароитҳо ба 
воситаҳои расидан ба он мубаддал мегарданд. Маълум аст, ки раванди ҳадафгузорӣ мураккаб ва 
гуногунҷабҳа буда, дар як вақт дар чанд сатҳ бо истифода аз технологияҳои ҳам иттилоотӣ ва 
коммуникатсионӣ ва ҳам анъанавии таълим амалӣ мешавад. Дар шароити муосири ташкили 
фаъолияти таълимӣ дар муассисаҳои таълимии таҳсилоти олӣ технологияҳои педагогии 
анъанавии таълим ҳоло боз муддати зиёд истифода мегарданд ва ТИИ бошад, самтҳои ояндадори 
боло бурдани самаранокии раванди таълим бо истифода аз таҷҳизоти компютерӣ мебошад. 
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ТАМОЮЛҲОИ ИНКИШОФИ ТАҲСИЛОТ ДАР МУАССИСАҲОИ  
ТАҲСИЛОТИ ОЛӢ БО ЁРИИ ТИИ 

 

Дар ин мақола тамоюлҳои инкишофи таълим дар муассисаҳои таҳсилоти олӣ бо ёрии ТИИ 
пешниҳод гардидааст.  

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид кардаанд: «Давлат доир ба 
масъалаи татбиқи технологияҳои компютерӣ дар муассисаҳои таълимӣ диққати калон зоҳир мекунад, зеро 
қарни ХХI замони технологияҳои иттилоотӣ ва иртиботӣ мебошад. Татбиқи техникаи нав, бахусус, бо 
компютерҳо таъмин намудани муассисаҳои таълимӣ имкон медиҳад, ки сатҳ ва сифати таълим беҳтар 
карда шуда, методҳои муосири гирифтани донишҳо мавриди истифода қарор бигиранд».  

Қайд мешавад, ки дар шароити тағйироти глобалӣ дар ҷаҳони муосир, таваҷҷуҳ ба татбиқи ТИИ 
(технологияи иттилоотии иртиботӣ) дар ҳамаи манотиқ зарурати дарки нақш ва мавқеи шахсии хеш дар 
ҷамъият ба таври махсус инъикос меёбад.  

 Натиҷаҳои таҳлили педагогӣ имкон медиҳанд, хулоса намоем, ки таъмини илмӣ-методӣ ва манбаи 
таълими ТИИ дар таҳсилоти олӣ, аксар, дорои хусусияти камёб аст. Барои ҳамин, татбиқ ва амалисозии 
ТИИ дар муассисаҳои таҳсилоти олӣ дар ҳолати набудани равишҳои ягонаи методологӣ мегузарад, ки ин 
имкон намедиҳад ягонагӣ ва якпорчагии ҷанбаҳои ташкилӣ, мазмунӣ ва технологии ТИИ таъмин гарданд. 
Дар ҳоли ҳозир, вобаста бо инкишофи ТИИ, возеҳ аст, ки самтҳои масъалаи меҳварӣ, проективӣ ва 
созандаву эҷодӣ дар педагогика, педагогикаи ғайридирективӣ ва педагогикаи ҳамкорӣ ба таври нокофӣ 
тарроҳӣ гардидаанд. Танҳо, солҳои охир таҳқиқоти ҷиддии илмӣ-методологӣ пайдо шуданд, ки дар 
фаъолияти таълимӣ истифодаи шаклхои фаъоли машғулиятҳои гурӯҳиро таҳлил менамоянд, пешниҳод 
мегардад.  

КАЛИДВОЖАҲО: захираҳо, ТИИ, идора, таҳсилот, муҳандис, технолог, мутахассис, корхонаҳои 
давлатӣ, ширкатҳои саҳҳомӣ, педагогӣ, амсилаҳо.  
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 
ПОСРЕДСТВОМ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

В статье исследоваы тенденции развития образования в высших учебных заведениях с помощью 
ИКТ.  

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон подчеркнул: «Правительство уделяет 
большое внимание внедрению компьютерных технологий в образовательных учреждениях, так как XXI 
век – это век информационных и коммуникационных технологий. Внедрение новых технологий, в 
частности, оснащение учебных заведений компьютерами, позволит повысить уровень и качество 
образования и использовать современные методы получения знаний». 

В статье показано, что в контексте глобальных изменений в современном мире ориентация на 
внедрение ИКТ (информационнокоммуникационных технологий) во всех регионах отражает 
необходимость понимания своей личной роли и положения в обществе. Результаты педагогического 
анализа позволяют утверждать, что научно-методическое обеспечение и источник обучения ИТ в высшей 
школе зачастую носит редкий характер. Таким образом, внедрение ИКТ в высших учебных заведениях 
происходит при отсутствии единого методического подхода, который не позволяет обеспечить единство 
и целостность организационных, содержательных и технологических аспектов ИКТ. В настоящее время, 
в связи с развитием ИКТ, становится ясно, что области фокусировки, проективные и творческие вопросы 
в педагогике, недирективной педагогике и педагогике сотрудничества разработаны недостаточно. Только 
в последние годы появились серьезные научно-методические исследования, в которых анализируется 
использование активных форм групповой деятельности в образовательной деятельности. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ресурсы, ИКТ, менеджмент, образование, инженерия, технология, 
специалист, госпредприятия, акционерные общества, педагогика, модели. 
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TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF EDUCATION IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS BY 

INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES 
 

The article studies the trends in the development of education in higher educational institutions using ICT. 

President of the Republic of Tajikistan Emomali Rahmon emphasized: «The government pays great 

attention to the introduction of computer technologies in educational institutions, since the 21st century is the 

century of information and communication technologies. The introduction of new technologies, in particular, 

equipping educational institutions with computers, will improve the level and quality of education and use modern 

methods of obtaining knowledge». 

The article shows that in the context of global changes in the modern world, the orientation towards the 

introduction of ICT (information and communication technologies) in all regions reflects the need to understand 

one's personal role and position in society. The results of the pedagogical analysis allow us to assert that the 

scientific and methodological support and the source of IT training in higher education are often rare. Thus, the 

introduction of ICT in higher educational institutions occurs in the absence of a unified methodological approach, 

which does not allow ensuring the unity and integrity of the organizational, content and technological aspects of 

ICT. Currently, in connection with the development of ICT, it becomes clear that the areas of focus, projective and 

creative issues in pedagogy, non-directive pedagogy and pedagogy of cooperation have not been sufficiently 

developed. Only in recent years have serious scientific and methodological studies appeared, which analyze the 

use of active forms of group activity in educational activities. 

KEY WORDS: resources, ICT, management, education, engineering, technology, specialist, state-owned 

enterprises, joint-stock companies, pedagogy, models.  
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АМАЛҲОИ ДИДАКТИКӢ ҲАМЧУН ВОСИТАИ ТАЪЛИМИ МАТЕМАТИКА 

 

Шоҳсанами Ризо 
Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ 

 

Муваффақияти омӯзиши курси математикаи мактаб аз бисёр ҷиҳат ба он вобаста аст, ки 
барои таълим чӣ гуна воситаҳо ва усулҳо истифода мешаванд. Ғояҳое, ки дар барномаи таълимӣ 
ва китобҳои дарсии кунунӣ таҷассум ёфтаанд, аз ҷониби донишомӯзон бо амиқии мувофиқ азхуд 
карда намешаванд, агар худи таълими математика ба ҳаяҷонбахшии фаъолияти маърифатии 
мактаббачагон асос наёбад, балки ҳатто бо иштироки фаъоли донишомӯзон гузаронида шавад. 
Яке аз воситаҳои баланд бардоштани фаъолияти таълими математика ташкили фаъолияти бозӣ, 
истифодаи унсурҳои бозӣ дар синф мебошад [4, c. 60]. Вақте ки бозиҳо ба раванди таълими 
математика дохил карда мешаванд, ба тариқи табиӣ, дар якҷоягӣ бо амалӣ намудани яке аз 
ҳадафҳои асосии таълими математика - ташаккули дониш, малака ва маҳоратҳои математикӣ 
ташаккул додани фаъолияти эҷодии хонандагон имконпазир аст. Аз ин рӯ, ҳама гуна бозие, ки 
ба донишомӯзон пешниҳод мешавад, бояд дониши математикиро таълим диҳад ё мустаҳкам 
кунад, шавқ, муносибати эҷодӣ ба фаъолияти таълимиро бедор кунад. Ворид кардани бозиҳо ва 
ҳолатҳои бозӣ ба дарси математика ҷараёни таълимро ҷолиб менамояд, дар кӯдакон табъи 
болидаи корӣ ба вуҷуд меорад, дар бартараф кардани мушкилот дар азхудкунии мавод кӯмак 
мекунад, хастагиро бартараф месозад ва диққатро тақвият медиҳад [2]. 

 Дар кадом шароит истифодаи шакли бозии дарсҳо мувофиқи мақсад аст? Математикаи 
мактаб, низоми ба ҳам пайвастаи таърифҳо, қоидаҳо ва теоремаҳо мебошад. Пайдарпаии 
мантиқии он чунин аст: ҳар як таърифи нав, қоида, теорема ба таърифи пешина асос ёфта, қаблан 
ҷорӣ карда шуда, исбот карда шудааст. Ин муттаҳидии ҳама бахшҳо, вобастагӣ ва мукаммалии 
онҳо, таҳаммулнопазирии камбудиҳо ва хатоиҳо он хусусияти математикаро ҳамчун мавзӯи 
мактабӣ ба вуҷуд меорад, ки аксар вақт сабаби нокомии хонандагон ва дар натиҷа, сабаби 
бетаваҷҷуҳӣ ба он мегардад. Аммо мавзӯи математика вазифаҳои зеҳнӣ мебошанд, ки ҳар кадоми 
онҳо асоснокӣ, исбот, далел, яъне истифодаи заҳмати равонӣ, истодагарӣ, ирода ва дигар 
хислатҳои шахсиро талаб мекунад. Ин хусусиятҳои математика барои фаъолияти тафаккур 
шароити мусоид фароҳам меоранд, аммо дар айни замон онҳо аксар вақт сабаби асосии 
пайдоиши пассивӣ мегарданд. Ҷорӣ намудани унсурҳои бозӣ метавонад ба нобудшавии пассивии 
зеҳнии донишомӯзон мусоидат кунад. Одатан фарқ кардани ду намуди асосии бозиҳо: бозиҳо бо 
қоидаҳои собит, кушода ва бозиҳо бо қоидаҳои пинҳон (пӯшида). Намунаи бозиҳои навъи якум 
аксарияти бозиҳои дидактикӣ, маърифатӣ ва берунӣ мебошанд, ки ин ҳамчунин рушди бозиҳои 
зеҳнӣ, мусиқӣ, шавқовар ва ҷозибаҳоро фаро мегирад. Ба навъи дуюм бозиҳои нақшбандӣ дохил 
мешаванд. Қоидаҳо дар онҳо ба таври мустақим вуҷуд доранд. Онҳо дар меъёрҳои рафтори 
персонажҳои таҷдидшуда мебошанд: табиб барои худ ҳароратсанҷ намегузорад, мусофир дар 
кабинаи ҳавопаймо парвоз намекунад. Бозиҳои дидактикӣ бо мундариҷаи таълимӣ, фаъолияти 
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маърифатии кӯдакон, амалҳо ва қоидаҳои бозӣ, муташаккилӣ ва муносибати кӯдакон, бо нақши 
муаллим фарқ мекунанд. Нишонаҳои номбаршуда ба ҳама бозиҳо хосанд, аммо дар баъзеҳо 
бештар, дар дигарҳо - дигартар зоҳир мешаванд. Дар маҷмӯаҳои гуногун зиёда аз 500 бозии 
дидактикӣ нишон дода шудааст, аммо таснифи возеҳи бозиҳо аз рӯи намудҳо вуҷуд надорад. 
Бозиҳо аксар вақт бо мундариҷаи таълим алоқаманданд. Дар ин гурӯҳбандӣ намудҳои зерини 
бозиҳоро нишон додан мумкин аст [3, c. 212]: 

Бозиҳои таълимии сенсорӣ - бозиҳои вожа; - Бозиҳо барои омӯхтани табиат - дар бораи 
ташаккули намояндагиҳои математикӣ ва ғайра. Ин гурӯҳбандии бозиҳо диққати онҳоро ба 
омӯзиш, фаъолияти маърифатии кӯдакон таъкид мекунад, аммо асосҳои бозии дидактикӣ - 
вижагиҳои фаъолияти бозии кӯдакон, вазифаҳои бозӣ, амалҳо ва қоидаҳои бозӣ, ташкили ҳаёти 
кӯдакон, роҳнамоии муаллимонро ба қадри кофӣ пинҳон намекунад. Одатан, якчанд намуди 
бозиҳои дидактикиро ҷудо кардан мумкин аст, ки аз рӯи намуди фаъолияти донишомӯзон 
гурӯҳбандӣ карда мешаванд: - Бозиҳои сайёҳӣ; - Бозиҳои рисолат; - Бозиҳо барои тахмин; - 
Бозиҳои муаммо; - Бозиҳо-сӯҳбатҳо (бозиҳо-муколамаҳо). Бозиҳои сайёҳӣ ба афсона, рушди он, 
мӯъҷизаҳо монанданд. Бозии саёҳат далелҳо ё воқеаҳои воқеиро инъикос мекунад, аммо одӣ 
тавассути амалҳои ғайриодӣ, сода тавассути амалҳои асроромез, мушкил ба воситаи 
бартариятнок, зарурӣ тавассути ҷолибият ошкор мешавад. Ин ҳама дар бозӣ, дар амал рух 
медиҳад, ба кӯдак наздик мешавад, ба ӯ писанд меояд. Ҳадафи бозии сайёҳӣ баланд бардоштани 
таассурот, ба мундариҷаи маърифатӣ каме асолати афсонавӣ бахшидан, ҷалби диққати кӯдакон 
ба он чизест, ки дар наздикии он, вале онҳо онро пай намебаранд. Бозиҳои сайёҳӣ диққат, 
мушоҳида, фаҳмиши вазифаҳои бозиро тезонида, рафъи мушкилот ва ба даст овардани 
муваффақиятро осон мекунанд. Бозиҳои сайёҳӣ ҳамеша як андоза ошиқонаанд. Ин аст, ки шавқ 
ва иштироки фаъолро дар таҳияи қитъаи бозӣ, ғанӣ гардонидани амалҳои бозӣ, хоҳиши аз худ 
кардани қоидаҳои бозӣ ва ба даст овардани натиҷаро бедор мекунад: мушкилотро ҳал кунед, чизе 
омӯзед, чизеро омӯзед. Нақши муаллим дар бозӣ мураккаб аст, дониш, омодагӣ барои посух 
додан ба саволҳои кӯдакон, бо онҳо бозӣ кардан, беэътиноӣ кардани раванди таълимро талаб 
мекунад. Бозии сайёҳӣ - бозии амалҳо, фикрҳо, ҳиссиёти кӯдак, шакл қонеъ кардани талаботи ӯ 
ба дониш. Дар номи бозӣ, ҳангоми таҳияи вазифаи бозӣ, бояд «калимаҳои даъват» бошанд, ки 
шавқи кӯдаконро ба вуҷуд меоранд, фаъолияти фаъоли бозӣ. Дар бозии сайёҳӣ бисёр роҳҳои 
ифшои мундариҷаи маърифатӣ дар якҷоягӣ бо фаъолиятҳои бозӣ истифода мешаванд: гузоштани 
вазифаҳо, фаҳмонидани тарзи ҳалли он, баъзан таҳияи роҳҳои сайёҳӣ, ҳалли қадам ба қадами 
мушкилот, шодӣ аз ҳалли он, истироҳати пурмазмун. Бозии сайёҳӣ баъзан суруд, муаммоҳо, 
тӯҳфаҳоро фаро мегирад. Баъзан бозиҳои саёҳатӣ бо экскурсияҳо нодуруст муайян карда 
мешаванд. Фарқи муҳимми онҳо дар он аст, ки экскурсия шакли омӯзиш ва як навъ шуғл аст. 
Мақсади экскурсия аксар вақт шинос шудан бо чизе мебошад, ки мушоҳидаи мустақимро талаб 
мекунад, муқоиса бо он чизе, ки аллакай маълум аст. Баъзан сайёҳат бо сайругашт баробар карда 
мешавад. Аммо гаштугузор аксар вақт ҳадафи солимӣ дорад. Мазмуни маърифатӣ метавонад 
барои сайругашт бошад, аммо он асосӣ нест, балки ҳамзамон аст. Бозиҳои рисолатӣ ҳамон 
унсурҳои сохториро бо бозиҳои сайёҳӣ доранд, аммо аз ҷиҳати мундариҷа содатар ва 
давомнокиашон кӯтоҳтаранд. Онҳо дар асоси амалҳо бо ашё, бозичаҳо ва супоришҳои шифоҳӣ 
асос ёфтаанд. Вазифаи бозӣ ва амали бозӣ дар онҳо ба тахмин дар бораи коре асос ёфтааст: «Ба 
Мулло Насриддин дар гузоштани аломатҳо дар мисолҳо кӯмак кунед», «Вазифаи хонагиро аз 
Шариф тафтиш кунед». Бозиҳои тахминии «Чӣ мешуд ...?» ё «Ман чӣ кор мекардам ...», «Ман чӣ 
гуна тасмим гирифтам ва чаро?» ва ғайра. Баъзан оғози чунин бозӣ метавонад тасвир, вазифа, 
мушкилот ва ғайра бошад. Мазмуни дидактикии бозӣ дар он аст, ки ба кӯдакон вазифа дода 
мешавад ва вазъияте ба вуҷуд оварда мешавад, ки дарки амали минбаъдаро талаб кунад. Вазифаи 
бозӣ дар худи унвони «Чӣ мебуд?» ҷойгир карда шудааст. Амалҳои бозӣ бо супориш муайян 
карда мешаванд ва аз кӯдакон талаб мекунанд, ки мувофиқи маҷмӯъ амалҳои оқилона 
пешбинишударо дар шароит ё муҳити фароҳам овардашуда иҷро кунанд. Кӯдакон тахминҳо, 
тасдиқ ё далелҳои умумӣ пешниҳод мекунанд. Ин бозиҳо қобилияти иртиботи донишро бо 
ҳолатҳо, барқарор кардани робитаҳои сабабиро талаб мекунанд. Онҳо ҳамчунин як унсури 
рақобатро фаро мегиранд: «Кӣ онро зудтар муайян мекунад?». 

Бозиҳои муаммо. Пайдоиши муаммоҳо ба гузаштаи дур бармегардад. Муаммоҳоро худи 
мардум сохтаанд, ба маросимҳо дохил карда шуданд ва ба иду ҷашнҳо мансубанд. Онҳо барои 
санҷиши дониш, қобилият ва малака истифода мешуданд. Ин таваҷҷуҳи оммавии педагогӣ ва 
маъруфияти муаммоҳо ҳамчун вақтхушии оқилона аст. Дар айни замон, муаммоҳо ва тахминҳо 
як навъ бозии тарбиявӣ ба ҳисоб мераванд. Аломати асосии муаммо тавсифи мураккабест, ки 
онро кушодан лозим аст (тахмин кардан ва исбот кардан). Ин тавсиф лаконикӣ аст ва аксар вақт 
шакли саволро мегирад ё бо он ба анҷом мерасад. Хусусияти асосии муаммоҳо вазифаи мантиқӣ 
мебошад. Усулҳои сохтани вазифаҳои мантиқӣ гуногунанд, аммо ҳамаи онҳо фаъолияти зеҳнии 
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кӯдакро фаъол мекунанд. Кӯдакон бозиҳои муамморо дӯст медоранд. Зарурати муқоиса, ба ёд 
овардан, фикр кардан, тахмин кардан - меҳнати фикриро ҳавасманд мегардонад. Ҳалли 
муаммоҳо қобилияти таҳлил, ҷамъбасткуниро рушд медиҳад, қобилияти фикрронӣ, 
хулосабарорӣ, мулоҳизакориро ташаккул медиҳад. Бозиҳои гуфтугӯӣ (муколамаҳо). Бозии 
гуфтугӯӣ ба муоширати муаллим бо кӯдакон, кӯдакон бо муаллим ва кӯдакон бо ҳамдигар асос 
ёфтааст. Ин муошират вижагии хоси бозии омӯзишӣ ва фаъолияти бозии кӯдаконро дорад. Дар 
бозии гуфтугӯӣ, муаллим аксар вақт на аз худ, балки аз як хислати ба кӯдакон наздик меояд ва 
бо ин на танҳо муоширати бозиро ҳифз мекунад, балки шодии ӯ, хоҳиши такрори бозиро афзун 
мекунад. Бо вуҷуди ин, бозии сӯҳбат пур аз хатари баланд бардоштани усулҳои мустақими 
таълим мебошад. Аҳамияти таълимӣ ва тарбиявӣ дар мундариҷаи сюжет - мавзӯи бозӣ, дар бедор 
кардани шавқ ба баъзе ҷиҳатҳои ашё мебошад. Омӯзиши дар бозӣ инъикосшуда. Мазмуни 
маърифатии бозӣ дуруст аст, онро ёфтан, ба даст овардан лозим аст - кашфиёт кардан ва дар 
натиҷа чизеро омӯхтан. Арзиши бозии гуфтугӯ дар он аст, ки вай нисбат ба фаъолсозии 
равандҳои эҳсосӣ ва равонӣ: ягонагии суханон, амалҳо, андеша ва тасаввуроти кӯдакон талабот 
мегузорад. Сӯҳбати бозӣ - қобилияти гӯш кардан ва шунидани саволҳои муаллим, саволҳо ва 
ҷавобҳои кӯдакон, маҳорати диққат додан ба мундариҷаи сӯҳбат, илова намудани гуфтаҳо, 
изҳори довариро афзоиш медиҳад. Ҳамаи ин хусусияти ҷустуҷӯи фаъоли ҳалли мушкилотро, ки 
бозӣ ба миён меорад, тавсиф мекунад. Қобилияти иштирок дар сӯҳбат аҳамияти хурд надорад, 
ки сатҳи тарбияро тавсиф кунад. Воситаи асосии бозии гуфтугӯӣ калима, тасвири лафзӣ, ҳикояи 
муқаддимавӣ дар бораи чизе мебошад. Натиҷаи бозӣ лаззатест, ки кӯдакон мегиранд. Навъҳои 
номбаршудаи бозиҳо, албатта, тамоми усулҳои имконпазири бозиро истифода намебаранд. 
Аммо, дар амал, ин бозиҳо аксар вақт ё дар шакли «холис» ё дар якҷоягӣ бо дигар намудҳои 
бозиҳо истифода мешаванд: бозиҳои мобилӣ, бозиҳои нақшӣ ва ғайра. Дохил кардани бозӣ ба 
миқдори воситаҳое, ки муаллим дар дарсҳои математика истифода мебарад, ба ҳалли 
муваффақонаи вазифаҳои зерини таълимӣ ва тарбиявии дарс: васеъ ва амиқ кардани дониш, 
рушди малака ва маҳорат мусоидат мекунад. Такрор ва таҳкими маводи назариявӣ ҳам дар 
давоми соли хониш ва ҳам бо шарҳи такрори соли дар гузашта. Рушди хислатҳои ташкилотчигӣ, 
иртиботӣ-муоширатӣ. Ташаккули муносибати масъулиятнок ба омӯзиш. Рушди фаъолияти 
маърифатии хонандагон, афзоиши таваҷҷуҳ ба математика. 

 Усулҳои ташкили бозиҳои дидактикӣ. Ҳангоми банақшагирии фаъолияти бозии кӯдакон 
муаллим дар он мазмуни баланди иҷтимоӣ ва ахлоқӣ мегузорад ва ба ин васила, он маҷмӯи 
таъсиррасониро ба кӯдак, як барномаи пурраи машқҳоро дар рафтор, дар зуҳури эҷодкорӣ, 
ташаббус ва фаъолияти ҳаваскорон ба вуҷуд меорад. Баръакси бозиҳо дар маҷмӯъ, бозии 
дидактикӣ як хусусияти муҳим - мавҷудияти ҳадафи возеҳ муайяншудаи омӯзиш ва натиҷаи 
мувофиқи педагогиро дорад, ки метавонад ба таври возеҳ асос ёбад ва бо самти тарбиявию 
маърифатӣ тавсиф карда шавад. Дар ин марҳилаи омодагӣ ба бозӣ, муаллим ҳадафҳо ва 
вазифаҳои бозиро муайян мекунад, банақшагирии возеҳи онро иҷро мекунад, ҷойгоҳи бозии 
дидактикиро дар низоми фаъолияти дигар дар дарс муайян мекунад, нақшҳоро тақсим мекунад, 
роҳҳои ба вуҷуд овардани ҳолати бозиро меандешад, таҷҳизотро интихоб мекунад ва анҷоми 
бозиро муайян мекунад. Банақшагирии возеҳи бозӣ марҳалаи ибтидоии сохтмони педагогии бозӣ 
мебошад: нақшаи сюжет, муайян кардани нақшҳои нав ва пур кардани онҳо бо мундариҷаи 
мушаххас барои таъмини муваффақонаи бозиҳои дидактикӣ дар дарсҳои математика як қатор 
талабот таҳия шудааст. 

Ҳамин тариқ, ҷанбаи математикии мундариҷаи бозӣ бояд ҳамеша равшан нишон дода 
шавад. Танҳо дар он сурат дар рушди математикии кӯдакон нақш мебозад ва таваҷҷуҳи онҳоро 
ба математика афзоиш медиҳад. Дарси бозидорро муаллим тавре бояд таҳия намояд, ки талаботи 
муайяни дониш ба иштирокчиён пешниҳод карда шаванд. Барои бозӣ ин аввалин талаботест, ки 
ба он хусусияти маърифатӣ медиҳад ва мавҷудияти лаҳзаҳои бозӣ, ҳолатҳои бозиро асоснок 
мекунад. 
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АМАЛҲОИ ДИДАКТИКӢ ҲАМЧУН ВОСИТАИ ТАЪЛИМИ МАТЕМАТИКА 
 

Мақола баррасии амалҳои дидактикиро ба сифати воситаи омӯзиш ва таълими математика фаро 
мегирад. Муваффақияти омӯзиши курси математикаи мактабӣ аз бисёр ҷиҳат ба он вобаста аст, ки барои 

таълим чӣ гуна воситаҳо ва усулҳо истифода мешаванд. Ғояҳое, ки дар барномаи таълимӣ ва китобҳои 
дарсии кунунӣ таҷассум ёфтаанд, аз ҷониби донишомӯзон бо амиқии мувофиқ азхуд карда намешаванд, 
агар худи таълими математика ба ҳаяҷонбахшии фаъолияти маърифатии мактаббачагон асос наёбад, балки 
ҳатто бо фаъолияти фаъоли донишомӯзон гузаронида шавад. Яке аз воситаҳои баланд бардоштани 

фаъолияти таълими математика ташкили фаъолияти бозӣ, истифодаи унсурҳои бозӣ дар синф мебошад. 
Вақте ки бозиҳо ба раванди таълими математика дохил карда мешаванд, ба тариқи табиӣ, дар якҷоягӣ бо 
амалӣ намудани яке аз ҳадафҳои асосии таълими математика - ташаккули дониш, малака ва маҳоратҳои 

математикӣ ташаккул додани фаъолияти эҷодии хонандагон имконпазир аст. Аз ин рӯ, ҳама гуна бозие, 
ки ба донишомӯзон пешниҳод мешавад, бояд дониши математикиро таълим диҳад ё мустаҳкам кунад, 
шавқ, муносибати эҷодӣ ба фаъолияти таълимиро бедор кунад. 

Ҳамин тариқ, ҷанбаи математикии мундариҷаи бозӣ бояд ҳамеша равшан нишон дода шавад. Танҳо 
дар он сурат дар рушди математикии кӯдакон нақш мебозад ва таваҷҷӯҳи онҳоро ба математика афзоиш 
медиҳад. Дарси бозидорро муаллим тавре бояд таҳия намояд, ки талаботҳои муайяни дониш ба 
иштирокчиён пешниҳод карда шаванд. Барои бозӣ ин аввалин талаботест, ки ба он хусусияти маърифатӣ 

медиҳад ва мавҷудияти лаҳзаҳои бозӣ, ҳолатҳои бозиро асоснок мекунад. 
 КАЛИДВОЖАҲО: амалҳои дидактикӣ, математика, бозиҳо, фаъолияти таълимӣ, ҳадафҳо, 

вазифаҳо, малака ва маҳоратҳо, донишомӯзон, синф, унсурҳои бозӣ, муносибати эҷодӣ.  
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ 
  

В статье дидактическая деятельность рассматривается как инструмент преподавания и изучения 
математики. Успех школьного курса математики во многом зависит от инструментов и методов, 
используемых для его преподавания. Идеи, заложенные в действующей учебной программе и учебниках, 

не будут усвоены учащимися с должной глубиной, если само преподавание математики не будет основано 
на возбуждении познавательной деятельности школьников, а даже при активном участии учащихся. 
Одним из инструментов повышения эффективности преподавания математики является организация 

игровой деятельности, использование игровых элементов в классе. Когда игры включаются в процесс 
обучения математике, возможно, естественно, вместе с реализацией одной из основных целей обучения 
математике - формирование знаний и математических навыков, формирование творческой активности 
учащихся. Следовательно, любая игра, предлагаемая ученикам, должна обучать или укреплять 

математические знания, вызывать интерес, творческое отношение к учебной деятельности.  
Таким образом, математический аспект игрового контента всегда должен быть четко 

продемонстрирован. Только тогда это сыграет роль в математическом развитии детей и повысит их 

интерес к математике. Урок игры должен быть разработан учителем таким образом, чтобы участники 
предъявляли определенные требования к знаниям. Для игры это первое требование, которое придает ей 
познавательный характер и оправдывает наличие игровых моментов, игровых ситуаций.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дидактическая деятельность, математика, игры, учебная деятельность, 
цели, задачи, навыки и умения, учащиеся, класс, игровые элементы, творческий подход. 
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DIDACTIC PRACTICE AS A MEANS OF TEACHING MATHEMATICS 
  

The article considers didactic activity as a tool for teaching and learning mathematics. The success of a 
school mathematics course largely depends on the tools and methods used to teach it. The ideas embodied in the 
current curriculum and textbooks will not be assimilated by students with the proper depth if the very teaching of 
mathematics is not based on the excitement of the cognitive activity of students, and even with the active 
participation of students. One of the tools to improve the effectiveness of teaching mathematics is the organization 
of game activities, the use of game elements in the classroom. When games are included in the process of teaching 
mathematics, perhaps, naturally, together with the implementation of one of the main goals of teaching 
mathematics - the formation of knowledge and mathematical skills, the formation of creative activity of students. 
Therefore, any game offered to students should teach or strengthen mathematical knowledge, arouse interest, a 
creative attitude to educational activities. Thus, the mathematical aspect of game content must always be clearly 
demonstrated. Only then will it play a role in the mathematical development of children and increase their interest 
in mathematics. The lesson of the game should be designed by the teacher in such a way that the participants have 
certain knowledge requirements. For a game, this is the first requirement that makes it cognitive and justifies the 
presence of game moments, game situations.  
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ҶАНБАҲОИ ТЕХНОЛОГИИ ҲИФЗИ САЛОМАТӢ ДАР МУҲИТИ  
ТАЪЛИМИ КОЛЛЕҶҲОИ ПЕДАГОГӢ  

 

Почоев Б.Ҳ. 
Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров 

 

Шароити имрӯзаи Тоҷикистон, ки нишондиҳандаҳои баланди беморшавӣ ва фавт, бахусус 
дар байни кӯдакон дорад,  муҳиммияти масоили омӯзиш ва коркарди технологияҳои самараноки 
таълиму тарбияро собит менамояд [11]. Тағйир пазируфтани арзишҳои умумиинсонӣ низ барои 
пешбурди раванди мазкур нақши муҳим бозидаанд. Арзиши «саломатӣ» дар тамоми 
технологияҳои иҷтимоӣ арзиши асосӣ ва муҳим маҳсуб меёбад, зеро саломатӣ шарти муҳимми 
на танҳо инкишоф ва афзоиши ҷомеа, балки боқӣ мондани насли инсон аст. 

Мафҳуми технологияи педагогӣ имрӯз ба ҳайси мафҳуми педагогӣ шинохта шудааст. 
Олимон зери ин мафҳум методҳои муайянеро маънидод менамоянд ва ё онро ҳамчун техникае, 
ки тавассути он вазифаҳои таълим ва ё масъалаҳои дигари педагогиро метавон ҳал кард, арзёбӣ 
мекунанд. Мо таърифи пешниҳодкардаи олим Ч.П. Волковро [3, с. 35], ки технологияи 
педагогиро ҳамчун тасвири раванди комёб шуданд ба натиҷаҳои дилхоҳи таълим тавсиф 
намудааст, ҷонибдорӣ менамоем. 

Г.К. Селевко [6, с. 173] зери мафҳуми технологияи педагогӣ тавсифи умумии мафҳумҳои 
дар боло овардашударо зикр менамояд, ки дорои се ҷанбаи асосӣ мебошад: 

– илмӣ – ҳамчун як самти илми педагогика, ки бо омӯзиш ва коркарди мақсад, мӯҳтаво ва 
усули раванди мазкур машғул аст; 

– тартиботӣ-тасвирӣ – тасвири рафти раванд, мақсади умумӣ, мӯҳтаво, усул ва 
воситаҳои ба даст овардани натиҷаҳои дилхоҳи таълим; 

– татбиқи раванд – амалигардонии раванди технологӣ, тамоми воситаҳои инсонӣ, 
инструменталӣ ва методологӣ-педагогӣ. 

Дар омӯзиш ва ҳалли масоили таҳқиқот тавсиф ва таъини истилоҳи «технологияҳои 
таълимии ҳифзи саломатӣ» аҳамияти хоса дорад. Олим Н.К. Смирнов [7, с. 180] зери мафҳуми 
технологияҳои таълимии ҳифзи саломатӣ ба маънои васеаш тамоми технологияҳое, ки 
истифодаи онҳо дар раванди таълим барои солимии таълимгирандагон мусоидат менамояд, 
муттаҳид мекунад. «Агар технологияҳои ҳифзи саломатиро бо ҳалли вазифаҳои нисбатан 
мушаххаси ҳифзи саломатӣ алоқаманд намоем – таъкид мекунад Н.К. Смирнов, – пас ба 
технологияҳои ҳифзи саломатӣ усулҳо, методҳо, технологияҳои педагогие, ки ба саломатии 
таълимгирандагон ва омӯзгорон бевосита ва ё бавосита зарар намерасонанд ва барои фаъолият 
ва таҳсил дар муассисаи таълимӣ шароитҳои бехатари мусоидро таъмин менамоянд, дохил 
кардан лозим аст. Ба ҳамин тартиб, тамоми технологияҳо ва усулҳои педагогие, ки омӯзгор дар 
рафти тадрис истифода менамояд, метавонанд аз рӯи меъёрҳои таъсиррасониашон ба саломатии 
таълимгирандагон баҳогузорӣ карда шаванд». 

Н.К. Смирнов истифодаи мафҳуми «технологияҳои таълимии саломатиташаккулкунанда»-
ро пешниҳод намуда, зери ин мафҳум тамоми технологияҳои психологӣ-педагогӣ, барномаҳо, 
усулҳое, ки ба тарбияи маданияти саломатӣ дар таълимгирандагон, хислатҳои шахсие, ки ба ҳифз 
ва таҳкими саломатӣ, ташаккули тасаввурот дар бобати саломатӣ ҳамчун арзиши инсонӣ, 
ташаккули ангезаҳои тарзи солими зиндагиро муттаҳид менамояд. Ба ҳамин тартиб, фаъолияти 
коллеҷи педагогие, ки ҳифз ва мустаҳкамгардонии саломатии донишҷӯёнро ҳадафи худ қарор 
додааст, ҳамон вақт метавон ҳамаҷониба комил ва самарабахш ҳисобид, ки агар ба пуррагӣ, дар 
сатҳи баланди касбӣ ва дар як низом технологияҳои ҳифзи саломатӣ ва 
саломатиташаккулдиҳандаро татбиқ намояд. 

Муҳаққиқи дигар В.Д. Сонкин [8, с. 184] зери мафҳуми технологияҳои ҳифзи саломатӣ 
иҷрои шартҳои зеринро дар назар дорад:  

  шароити таълим (набудани стресс, мутаносибии талабот, мутаносибии усулҳои таълиму 
тарбия); 

  ташкили дурусти раванди педагогӣ (бо назардошти талаботи синнусолӣ, ҷинсӣ, 
хислатҳои инфиродӣ ва талаботи беҳдошти саломатӣ); 

  мутобиқати талаботи таълимӣ ва ҷисмонӣ ба имконоти синнусолӣ; 

  ташкили реҷаи ҷисмонии зарурӣ, кофӣ ва ба таври самаранок ташкил кардашуда. 
Ба андешаи ин олим, барномаи комплексии саломатии ҷомеаи муташаккил бояд унсурҳои 

зеринро дар бар гирад: 
–  доштани маълумот оид ба саломатӣ; 
–  тарбияи ҷисмонӣ; 
–  хадамоти тиббӣ; 
–  хадамоти ғизодиҳӣ; 
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–  хадамоти назорати саломатии кормандон; 
–  хадамоти психологӣ; 
–  хадамоти иҷтимоӣ; 
–  ташаккули фазои солим; 
–  ҷалби волидайн ба раванди татбиқи барнома. 
Олим М.М. Безрух [2, с. 30] бошад мафҳуми «чорабиниҳои ҳифзи саломати»-ро истифода 

намуда, онро иборат аз чорабиниҳои зерин медонад: 

  диспансеризатсияи таълимгирандагон; 

  эмкуниҳои беҳдошти саломатӣ; 

  рӯзҳои саломатӣ, сафарҳои сайёҳӣ; 

  идҳои варзишӣ; 

  доир намудани суҳбатҳо бо волидайн оид ба саломатӣ; 

  баргузории сӯҳбатҳо бо таълимгирандагон дар мавзӯи «саломатӣ»; 

  витаминизатсия; 

  барномаи «Саломатӣ»; 

  чопи варақаҳо оид ба беҳдошти саломатӣ ва ғайра. 
Олимони шинохтаи соҳаи педагогика ва психология, инчунин мутахассисони соҳаи 

маълумоти миёнаи касбӣ таъкид менамоянд, ки барои бартараф кардани хасташавӣ, шиддатнокӣ 
ва таъмини шароити самараноки таълими ҳифзи саломатӣ барои донишҷӯёни коллеҷҳои 
педагогӣ, пеш аз ҳама, бояд раванди таълим ба эътидол оварда шавад. 

Ба нишондиҳандаҳои ташкили самарабахш ва оқилонаи раванди таълим инҳо дохил 
мешаванд: 

  ҳаҷми сарбории таълимӣ (миқдори машғулиятҳои аудиторӣ ва давомнокии онҳо, 
давомнокии иҷрои вазифаҳои хонагӣ ва ғайра); 

  машғулиятҳои иловагӣ (факултативҳо, машғулиятҳои инфиродӣ, машғулиятҳои 
интихобӣ ва монанди онҳо, такроршавандагии онҳо, давомнокӣ, намуд ва шаклҳои корҳо ва 
ғайра); 

  машғулиятҳои ба фаъолнокӣ ва ҳаракат водоркунанда (лаҳзаҳои динамикӣ, 
машғулиятҳои тарбияи ҷисмонӣ, машғулиятҳои варзишӣ, такроршавии онҳо, давомнокӣ, намуд 
ва шаклҳои машғулият) ва ғайра. 

 Технологияи мазкур на танҳо саломатии ҷавононро мустаҳкам гардонида, инкишоф 
медиҳад, балки барои ба даст овардани донишҳои амиқ, ҳосил намудани малакаҳои зарурӣ 
бидуни хасташавӣ ва ҳолатҳои пуршиддат мусоидат менамояд.   

 Технологияи ҳифзи саломатӣ – технологияе, ки шароити бехатари таҳсил ва кору 
фаъолиятро дар муассисаи таълимӣ таъмин намуда, масъалаҳои ташкили самараноки раванди 
таълимро (тибқи талаботи синнусолӣ, ҷинсӣ, хислатҳои инфиродӣ ва талаботи беҳдошти 
саломатӣ) ва мутобиқати сарбории таълимӣ ва ҷисмониро ба имкониятҳои синнусолии шахсият 
ҳал менамояд. Зимни татбиқи технологияи мазкур аз усулҳои зерин истифода менамоянд: 

 диспансеризатсияи хонандагон; 

 эмкуниҳои беҳдошти саломатӣ; 

 таъмини фаъолнокии ҷисмонӣ; 

 гузаронидани витаминизатсия; 

 ташкили хӯроки солим (аз ҷумла парҳезӣ); 

 роҳандозии чорабиниҳои хусусияти санитарию беҳдоштидошта дар давраи зиёд шудани 
бемориҳои роҳи нафас ва зуком. 

Технологияи солимгардонӣ – технологияҳое, ки ҳалли масъалаҳои марбут ба мустаҳкам 
гардонидани саломатии таълимгирандагон, зиёд гардонидани захираҳо (неруи) саломатӣ 
нигаронида шудаанд: 

– тайёрии ҷисмонӣ; 
– муолиҷаи ҷисмонӣ; 
– муолиҷа бо моддаҳои хушбӯй; 
– обу тоб додани бадан; 
– машқҳои варзишӣ; 
– масҳкунӣ; 
– муолиҷа бо мусиқӣ.  
Технологияи таълими саломатӣ ин, пеш аз ҳама, таълими қоидаҳои беҳдошти саломатӣ 

(истеъмоли ғизои дуруст, нигоҳубини дандонҳо), омӯзонидани малакаҳои зиндагӣ (идора 
кардани эҳсосот, ҳалли низоъ ва зиддиятҳо), пешгирии латхӯрӣ, тарбияи ҷинсӣ мебошад. 
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Технологияҳои мазкур тавассути ворид намудани мавзӯъҳои зарурӣ ба фанҳои асосӣ татбиқ 
карда мешаванд. Технологияи мазкур инчунин ворид намудани фанҳои навро ба қисмати 
«интихобии» нақшаи таълимӣ, ташкили омӯзиши факултативӣ ва маълумоти иловагиро тақозо 
менамояд [10, с. 242]. 

Технологияҳои номбурдаро метавон аз рӯйи дараҷаи иштироки субект ба раванди таълим 
дараҷабандӣ кард: 

–  бидуни иштироки субект: технологияҳои ташкили самараноки раванди таълим, 
технологияи ташаккули муҳити таълимии ҳифзи саломатӣ, таъмини ғизои солим (аз ҷумла 
парҳезӣ) ва ғайра; 

–  технологияҳое, ки мавқеи ғайрифаъоли таълимгирандагонро дар назар доранд: муолиҷа 
бо растаниҳои давоӣ (фитотерапия), масҳ, офталмотринажёрҳо ва монанади инҳо; 

–  технологияҳое, ки мавқеи фаъоли таълимгирандагонро пешбинӣ менамоянд: шаклҳои 
гуногуни машқҳои варзишӣ, технологияи омӯзонидани саломатӣ, тарбияи маданияти саломатӣ.  

Раванди омӯзиши ҳамаҷонибаи ҳифзи саломатӣ дар коллеҷҳои педагогӣ аз нуқтаи назари 
татбиқи принсипҳои муқарраршуда, бояд қисматҳои зеринро дар бар гирад: 

1. Созмони фазои комили таълимиву тарбиявии ҳифзи саломатӣ ва мустаҳкам 
гардонидани он барои тамоми категорияҳои синнусолии донишҷӯён ва ҷомеаи педагогӣ. 

2. Маърифати саломатӣ – барномаи муттасил барои тамоми курси омӯзиш, ки омӯзиши 
ҷанбаҳои ҷисмонӣ, зеҳнӣ, эҳсосотӣ ва иҷтимоии саломатиро дар назар дорад. 

3. Фазои солими муассисаи таълимӣ, ки бояд ҳам ба муҳити табиӣ ва ҳам психологии 
коллеҷи педагогӣ иртибот дошта бошад. 

4. Тарбияи ҷисмонӣ – барномаи муттасили банақшагирифташуда барои тамоми курси 
омӯзиш, ки ҳосил намудани малакаи ҷисмонӣ ва фаъолнокиро барои тамоми донишҷӯён 
пешбинӣ менамояд. 

5. Хадамоти тиббӣ, ки ба беҳдошти саломатӣ ва мудохилаи пешкашӣ нигаронида шудааст, 
аз ҷумла ёрии аввалаи тиббӣ, робита бо хадамоти тиббии ҷойи истиқомат, таҷрибаи кор бо 
бемориҳои музмин. 

6. Хадамоти ғизо, ки бо ғизои гуногун ва барои саломатӣ фоиданок таъмин намуда, барои 
интихоби ғизои солим имкон медиҳад, инчунин дастурамали истеъмоли ғизоро риоя менамояд. 

7. Хадамоти беҳдошти саломатии кормандони коллеҷи педагогӣ, ки вазъи саломатии 
омӯзгорон ва кормандонро муайян намуда, сатҳи дониши онҳоро оид ба ҳифзи саломатӣ, 
инчунин дараҷаи омодагиро дар самти беҳдошти саломатии омӯзгорон ва кормандон муайян 
менамояд. Инчунин хадамоти мазкур тавассути манзур намудани модели амалу рафторҳои 
муносиб кӯшиши онҳоро барои таъмини саломатии донишҷӯён тақвият мебахшад. 

8. Баргузории машваратҳо, хадамоти психологӣ ва иҷтимоӣ, ки сохторҳои асосии 
таъминоти иҷтимоиро дар бар мегиранд. 

9. Иштироки волидайн ва ҷомеа, ки имкониятҳои нисбатан бештарро барои мустаҳкам 
гардонидани саломатии донишҷӯён фароҳам меоваранд. 

Зимни коркарди технологияҳои ҳифзи саломатӣ барои коллеҷҳои педагогии вилояти Суғди 
Ҷумҳурии Тоҷикистон мо кӯшиш намудем аз назарияҳое, ки ба андешаи мо, нисбатан комил ва 
самарабахшанд, истифода намоем. Ба андешаи мо, барномаи комплексии саломатии коллеҷҳои 
педагогӣ бояд дорои хусусиятҳои зерин бошад: 

1. Ба афзалияти низоме, ки раванди таълим ва саломатии давомнокро дар ягонагӣ таъмин 
менамояд, эътибори махсус диҳад; 

2. Рушди заминаҳои фундаменталии оила, дӯстӣ ва ҷомеаро дастгирӣ намояд. 
3. Барномаҳои сершумори низоми маориф ва ҷомеаро мутобиқ гардонад. 
4. Фармоишҳои байнифаннӣ ва интегративиро бо мақсади ҳамоҳангсозии барномаҳои 

ҳифзи саломатӣ истифода намояд.  
5. Иштироки фаъоли донишҷӯёни коллеҷҳои педагогиро таъмин намояд. 
6. Инкишофи маърифати кормандонро оид ба масъалаҳои саломатӣ таъмин намояд. 
7. Тавассути банақшагирии ҷараёни татбиқи барномаҳои ҳифзи саломатӣ барои расидан 

ба мақсадҳои ҳифзи саломатӣ мусоидат менамояд. 
Хусусиятҳои муҳимми технологияҳои ҳифзи саломатии барои коллеҷҳои педагогӣ 

пешниҳодгардида инҳоянд: 
–  рӯйоварӣ ба тарзи солими зиндагӣ ва саломатӣ ҳамчун сарвати бебаҳои инсон, ки 

фарҳанг ва маданияти шахсиятро ташаккул менамояд; 
–  гуногунӣ ва мутобиқшавии технологияҳо ва усулҳои коркардшуда (барои дигаргуниҳои 

имконпазир); 
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–  пазируфтани навгониҳо ва такмили технологияҳои пешниҳодгардида; 
–  ба омӯзгор фароҳам овардани шароит барои ба пуррагӣ истифода бурдани тамоми неру 

ва маҳорати хеш дар фаъолияти минбаъда, берун баромадан аз чаҳорчӯбаи стереотипҳои 
педагогӣ ва рӯй овардан ба низоми нави арзёбии натиҷаҳои фаъолияти хеш ва худтакмилёбӣ дар 
фаъолияти касбӣ; 

–  муносибати инфиродӣ ба шахсият; 
–  мувофиқати муносибати инфиродӣ ва муҳити созгори гурӯҳ; 
–  ба эътибор гирифтани ҳуқуқи интихоб; 
–  мувофиқати талаботи омӯзгор ва майлу хоҳиши донишҷӯён. 
Бояд қайд кард, ки аксарияти амсилаҳои ҳифзи саломатӣ ҳамчун қисмати низоми 

тандурустии аввала, ки дар ин ё он мамлакат маҷуд аст, барномаҳои саломатиро фаро мегиранд. 
Муносибат ба ҳифзи саломатӣ дар мамлакатҳои мухталиф гуногунанд, аммо дар ҳама ҷо 
барномаи саломатӣ маъмулан аносири хадамоти тадбирӣ, роҳбарикунанда ва офиятиро дар бар 
мегирад. 

Имрӯзҳо кӯшишҳои зиёди таҳия намудани амсилае, ки тамоми шаклҳои маълумоти ҳифзи 
саломатиро дар бар гирифта тавонад, ба назар мерасанд. Тавсифи умумии технологияҳои 
педагогии ҳифзи саломатӣ дар ҷадвали зер оварда шудааст: 

Ҷадвали 1 
Тавсифи умумии технологияҳои педагогии ҳифзи саломатӣ 

 

Сохтори технологияи таълимии ҳифзи 
саломатӣ 

Меъёрҳои мувофиқат 
ба технология 

Шартҳои татбиқи 
технология 

Асоси консептуалӣ: назария ва 
методология, равишҳо, принсипҳо 

Дорои консепсия будан Фаҳмиш ва қабули ғоя  

Моҳият ва мӯҳтаво: мақсадҳо – умумӣ ва 
мушаххас; унсурҳои мушаххаси 
технологияҳои таълимии ҳифзи саломатӣ 

Муназзамӣ Таъминоти ташкилӣ – 
методӣ 

Асосҳои технологӣ: шартҳои психологӣ-
педагогиии ташкили ҷараёни педагогии 
ҳифзи саломатии коллеҷи педагогӣ 

 Бегонагӣ Мутобиқат, комилан 
мувофиқ ва мутобиқ будани 
амалҳо 

Усулҳо ва шаклҳои фаъолият  Идорашавандагӣ ва 
таҷдид 

Салоҳияти педагогӣ ва 
маҳорат 

Натиҷаҳои татбиқи технологияҳои 
таълими ҳифзи саломатӣ 

Самарабахшӣ, 
таъсирнокӣ 

Имконияти муайян намудани 
самаранокии технология 

 

Технологияи мазкур дар умум мӯҳтавои асосӣ ва зарурии технологияи самарабахши 

таълими ҳифзи саломатиро нишон медиҳад. Яке аз маҳакҳои асосии ба технология ҷавобгӯ 

будан, ба андешаи мо, имкони муттаҳид намудани консепсия ва назарияҳои мухталиф мебошад. 

Бояд дар назар дошт, ки муаллифон ва таҳиягарони ин ё он самти ҳифзи саломатӣ бояд татбиқи 

самараноки фаъолияти касбиро дар ҷойҳое, ки иштироки доимии онҳоро дар раванди мазкур 

тақозо намекунад, таъмин намоянд. 

  Яке аз масъалаҳои асосии такмили раванди таълим дар коллеҷҳои педагогии Тоҷикистон 

ташкили фаъолияти ҷисмонии донишҷӯён мебошад, ки барои дам гирифтан ва қонеъ намудани 

талаботи табиии онҳо ба ҳаракат кардан имкон медиҳад. Бояд қайд кард, ки дар аксари 

мамлакатҳои муттарақӣ баланд бардоштани нақши ҳифзи саломатӣ тавассути дарёфти 

технологияҳои самараноки ташкили фаъолияти идоракунии амалӣ мегардад. Ин гуна муносибат 

бахусус барои Тоҷикистон, ки бо роҳи дигаргуниҳои демократӣ, икишофи озод ва рушди 

фарҳангу маданияти миллӣ қадам ниҳода истодааст, муҳим ва актуалӣ мебошад. Дар маҷмӯъ, 

мактабу маориф дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ин раванди бомароми таълиму тарбияи ба манфиати 

шахс, ҷамъият ва давлат нигаронидашуда аст, ки дар он соҳиби меъёри муайяни таҳсилот 

гардидани шаҳрвандро (таълимгирандаро) давлат муқаррар кардааст.   

Ҳамин тавр, хусусияти хоси раванди ҳифзи саломатӣ дар муҳити таълимии Тоҷикистон, 

пеш аз ҳама, дар афзалияти фармоиши мушаххаси давлатӣ ба фаъолияти бонизом дар ҷодаи 

созмони асосҳои ҳифзи саломатиии аҳолӣ зоҳир мегардад. Маҳз ҳамин омил, ба андешаи мо, 

муҳиммияти истифодаи технологияҳои ҳифзи саломатиро дар низоми таҳсилоти Тоҷикистон ва 

дар навбати аввал, дар низоми таҳсилоти касбӣ собит менамояд. Ин ҷо бояд таъсирпазирии 

ниҳодҳои иҷтимоиро ба рушди тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш, аз ҷумла, пешбарии усулҳои 

пешқадами ҷалби насли наврас ба машқҳои ҷисмонӣ ва варзиш дар заминаи созмон ва дастгирии 

ташкилотҳои варзишӣ махсус қайд кард. Ин таҷрибаи муҳим дар мамлакат бо мақсади комёб 
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шудан ба инкишофи босуботи ҳаёти иҷтимоӣ ва ба даст овардани сатҳи нисбатан баланди 

зиндагӣ роҳандозӣ шудааст. 

Ба ҳамин тартиб, вазъи иҷтимоии кишвар барои коркард ва татбиқи технологияҳои 

таълимии нав оид ба ҳифз ва таҳкими саломатӣ ва пешгирии бемориҳо боис гардид. 

Махсусиятҳои ҳифз ва нигоҳдории саломатии донишҷӯён, ташаккули маърифати ҳифзи 

саломатии онҳо, ки дар муассисаҳои таълимии мушаххас татбиқи худро пайдо кардааст, дар ин 

ҳолат модели технологияҳои ҳифзи саломатии раванди таълими коллеҷҳои Тоҷикистонро 

муқаррар менамояд. Меҳвари таҳқиқоти мазкур технологияҳои ҳифзи саломатӣ, раванди 

таълими коллеҷи педагогӣ, ки барои тарбия намудани шаҳрвандони озод, фаъол, ҳаматарафа 

инкишофёфта ва соҳибмаълумот. 
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ҶАНБАҲОИ ТЕХНОЛОГИИ ҲИФЗИ САЛОМАТӢ ДАР МУҲИТИ  

ТАЪЛИМИ КОЛЛЕҶҲОИ ПЕДАГОГӢ  
 

Мақола ба масъалаи мубрами соҳаи педагогика – технологияҳои ҳифзи саломатии донишҷӯён дар 

муҳити таълими коллеҷҳои педагогии Ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида шудааст. Таъкид шудааст, ки 

таъмини ҳифзи саломатии насли ҷавон яке аз масъалаҳои муҳимми соҳаи маориф буда, дар шароити 

ҷаҳонишавӣ ва паҳн шудани бемориҳои фарогири умумиҷаҳонӣ ин масъала боз ҳам актуалӣ ба ҳисоб 

меравад. Муаллифи мақола принсипҳо ва технологияҳои ҳифзи саломатиро дар коллеҷҳои педагогӣ дар 

асоси таҷрибаи гузаронидааш  ва пешниҳодҳои олимон баррасӣ намудааст. 

КАЛИДВОЖАҲО: технология, ҳифзи саломатӣ, коллеҷ, маориф, таълим, тарбия, методика 

МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ МУАЛЛИФ: Почоев Бахтовар Ҳотамович, унвонҷӯи кафедраи 

педагогикаи иҷтимоӣ ва касбии ДДХ ба номи академик Бобоҷон Ғафуров. Тел.: (-992) 92-999-30-20. 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КОЛЛЕДЖЕЙ 
 

Статья посвящена актуальной проблеме в области педагогики – технологиям защиты здоровья 

студентов в образовательной среде педагогических колледжей Республики Таджикистан. Подчеркнуто, 

что охрана здоровья подрастающего поколения является одним из важнейших вопросов в сфере 

образования, а в условиях глобализации и распространения болезней этот вопрос становится еще более 

актуальным. Автор статьи рассматривает принципы и технологии защиты здоровья в педагогических вузах 

на основе своего опыта работы, экспериментов и рекомендаций ученых. 
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The article is devoted to an urgent problem in the field of pedagogy – technologies for protecting students' 

health in the educational environment of pedagogical colleges of the Republic of Tajikistan. It was emphasized 

that protecting the health of the younger generation is one of the most important issues in the field of education, 
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the article examines the principles and technologies of health protection in pedagogical universities based on his 
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БАЪЗЕ МАФҲУМҲО ВОБАСТА БА НАЗАРИЯ, СОХТ ВА ПРИНСИПҲОИ 
МУНОСИБАТИ САЛОҲИЯТНОК БА ТАЪЛИМИ ФАННИ ГЕОМЕТРИЯ  

(дар мисоли планиметрия) 
 

Ҳукумов Б.Б. 
Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 

 

Маълум аст, ки солҳои охир дар раванди таълими фанҳои мухталифи муассисаҳои 
умумитаълимии ҷумҳурӣ ба масъалаи гузаштан ба муносибати салоҳиятнок диққати ҷиддӣ дода 
мешавад. Дар ҳақиқат он усулу қоидаҳои пешинаи таълим, ки то ин муддат истифода мешуданд, 
дар онҳо омӯзгор фаъол буда, таҳсилгиранда дар мавқеи шунаванда ширкат меварзид. 

Аз таҳлилу тадбиқи тарзу усулҳои гуногуни таълим, ки дар замони мо маъмуланд, 
бармеояд, ки онҳо талаботи замони имрӯзаро қонеъ гардонида наметавонанд. Дар усулҳое, ки ба 
самти муносибати салоҳиятнок ба таълим нигаронида шудаанд, худи хонанда барои ба мақсади 
донишгирӣ ноил гаштан бояд кӯшиш намояд. Аз ин рӯ, ҷорӣ намудани муносибати салоҳиятнок 
дар таълим бояд ба воқеияти раванди таълим табдил ёбад. Бинобар ин, ҳар гуна кӯшишҳо барои 
омӯхтани мушкилоти дар ин самт мавҷуда, ки ҳар як омӯзгор бо онҳо рӯ ба рӯ мешавад, ин аз чӣ 
тавр эҷод, таҳлил ва арзёбӣ кардани сатҳи ташаккулёбии онҳо дар хонанда иборат мебошад. Пас 
мо омӯзгоронро мебояд, ки баҳри ҷорӣ намудани усулҳои ба муносибати салоҳиятнок 
нигаронидашуда дар раванди таълими геометрия (дар мисоли планиметрия) корро ҷонок намоем, 
чун ки маҳз муносибати салоҳиятнок ба таълими геометрия (дар мисоли планиметрия) раванди 
таълимро шавқовар ва фаъол гардонида, хонандагонро водор менамояд, ки баҳри донишандӯзӣ 

кӯшиш намоянд 1, с. 39. 
Компютер баъзе натиҷаҳоро дар бораи дарёфти роҳҳои ташаккул ва арзёбии малакаи 

касбии муаллимони ояндаи геометрия ва математикаро такмил медиҳад. Тарзу усулҳои таълим, 
ки ҳангоми ҷараёни дарс дар муносибати салоҳиятнок ба таълим ҷорӣ карда мешавад, раванди 
онҳоро бо истифода аз воситаҳои компютерӣ ҷорӣ намудан зарур аст, зеро илми имрӯза бо суръат 
пеш рафта истодааст ва истифода аз воситаҳои компютерӣ кору фаъолияти моро осон 
мегардонад. Пешрафти илму техника ва ҳаёт мисолу масъалаҳоеро пеш оварда истодааст, ки 

истифода аз воситаҳои компютерӣ барои дарёфти ҳалли онҳо мусоидат мекунад 2, с. 71.  
Дар ҳамаи муассисаҳои таълимӣ ва литсею гимназияҳо дарсҳои геометрия даҳсолаҳо боз 

бо тарзу усулҳои анънавӣ сурат гирифта истодааст, ки имрӯзҳо ин намуди таълим ҷиҳати 
инкишоф ёфтани донишҳои геометрӣ (аз ҷумла планиметрия) хонандагонро қонеъ гардонида 
наметавонад. Бинобар ин, тарзу усулҳои таълими анъанавӣ барои арзёбии сатҳи ташаккулдиҳии 
донишҳои геометрияи имрӯза кофӣ нестанд.  

Сохт ва принсипҳои муносибати салоҳиятнок ба таълими геометрия (дар мисоли 
планиметрия) фаҳмиши баланди геометридошта ва салоҳиятнокии баланди омӯзгору хонандаро 
талаб мекунад. Ба омӯзгорону хонандагон шароит фароҳам меоварад, ки барои ҳалли супоришҳо 
на танҳо аз китоби таълимӣ, балки аз дигар мавод ва технологияҳои ёрирасон (компютер, тахтаи 
электронӣ, проектор, интернет, тахтаи муқаррарӣ, лавҳаҳо, маҷаллаҳо, роҳнамоҳои таълимӣ, 
аёниятҳои худсоз ва ғайра) дар раванди таълим фаровон истифода баранд. Муносибати 
салоҳиятнок муносибатест, ки истифодаи донишро дар шароити муосир, навобаста аз вазъияти 
омӯзиш талаб мекунад, фаъолияти донишҷӯиро фаъол менамояд, талаб мекунад, ки супориш на 
ба таври инфиродӣ, балки бо истифода аз фикру ақидаҳои гурӯҳ ё ҳамнишинон ҳал карда шаванд 

3, с. 5.  
Таҳлилу омӯзиш ва мушоҳидаҳои чандинсола дар доираи таълими геометрия нишон 

медиҳанд, ки барои рушду нумӯв ва босифату натиҷанок намудани раванди таълими геометрия 
моро зарур аст, ки супоришҳои геометриро бо навъҳои гуногун ба роҳ монем. Ин навъи 
супоришҳо раванди таълими геометрияро шавқовар намуда, савияи дониш, малака, маҳорат, 
қобилият ва салоҳиятҳои геометрии хонандагонро баланд мебардоранд.  

1. Супоришҳое, ки маълумоти иловагӣ доранд: 
Дар таълими геометрия супоришҳое мавҷуданд, ки барои ҳалли онҳо қисме аз шарти 

масъала ба эътибор гирифта намешавад. Ин қисми масъаларо шарти зиёдатии масъала меноманд. 
Дар раванди ҳалли чунин навъи супоришҳо хонандагонро мебояд, ки дар мадди аввал шарти 
зиёдатии масъаларо мушоҳида ва ҷудо карда тавонанд. Чунин навъи супоришҳо барои баланд 
бардоштани дониш, малака, маҳорат ва салоҳияти геометрии хонандагон ба мақсад мувофиқ 
буда, салоҳиятҳои ҷустуҷӯӣ, мушоҳидавӣ, даркнамоӣ, тафаккури интиқодии онҳоро рушд 
медиҳад.  

2. Супориш бо иттилооти баҳсталаб: 
Мо, омӯзгорон тамоми кӯшиш ва донишҳои педагогии худро барои бедор намудани 

салоҳияти геометрии хонандагон равона мекунем, то ки дар ҷараёни таълим баҳсҳо вобаста ба 
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мавзӯъ ва фикрҳои эҷодии хонандагонро ба муҳити аҳли хонандагони синф равона намоем. Дар 
ҳолати баҳсҳо ва мулоҳизаҳои нав ба нави хонандагон дарс ҷараён гирифта, хонандагони сустхон 
ба шавқ омада, ба фикрҳои гуногуни хонандагони фаъол ҳамроҳ мешаванд. Ақидаҳои гуногуне, 
ки барои ба ҳадаф расидан хонандагони фаъол баён ва фаҳмондадиҳӣ аз ҷой ва дар тахтаи синф 
нишон медиҳанд, хонандагони сустхон аз онҳо ба қадри имкон фаҳмиш мегиранд ва дар ҳолати 
ҳалли чунин супоришҳо ҳаракати хонандагон вусъат ёфта, дар фазои синфхона паҳн шуда, 
салоҳиятҳои зеҳнӣ, эҷодӣ, озодбаёнӣ, худбоварӣ, муқоисавӣ, ҳамкорӣ, коммуникативӣ (иртибот, 
ташкили баҳс, муҳокима) дар онҳо инкишоф меёбанд. 

3. Супоришҳое, ки дар онҳо маълумоти кофӣ барои ҳалли онҳо мавҷуд нестанд: 
Мо дар ҳаёт баъзе корҳоеро пешаи худ менамоем, ки онҳо дар худ норасоие доранд, яъне 

ҳалнашавандаанд. Агар мо ҳамон қисмати норасоии корро андеша ва таҳлили хуб накарда, барои 
ҳалли он саъй кунем, он кор моро ба хатоиҳои зиёд оварда мерасонад. Аз ин рӯ, моро мебояд, ки 
барои ҳалли супориш, моҳият ва мазмуни онро пурра дарк намуда, баъд барои ҳалли он шурӯъ 
намоем. Чунин навъи супоришҳо дар раванди таълими геометрия самарабахш буда, қобилияти 
таҳлил ва тадбиқнамоии хонандагонро васеъ мегардонад ва салоҳиятҳои ҷустуҷӯӣ, хулосабарорӣ 
(таҳлил ва тадбиқ карда тавонистан) ва ҳушёриву зиракии онҳоро вусъат медиҳад. 

4. Супоришҳои якчанд ҳалдошта (дар ин намуд супоришҳо талаб карда мешавад, ки онҳо 
бо роҳҳо (усулҳо) - и гуногун ҳал карда шаванд): 

Барои фикру ақида ва донишу малакаи хонандагонро вобаста ба муносибати салоҳиятнок 

ба таълими геометрия (дар мисоли планиметрия) такмил додан мо омӯзгоронро мебояд, ки 

супоришҳоро ҳамроҳи хонандагон бо тарзҳои гуногун ҳал намоем. Ин навъи супориш яке аз 

супоришҳои фаъол ва босифати таълим ба ҳисоб рафта, фаҳмишҳои геометрии хонандагонро 

бисёр ҳам баланд мебардорад, чунки хонандагон ҳангоми ҳалли чунин навъи супоришҳо дарк 

менамоянд, ки масъалаҳои геометрӣ ҳалҳои гуногун доранд. Ба ғайр аз омӯзиши ҳалли як 

супориши геометрӣ бо тарзҳои гуногун, хонандагон дарк менамоянд, ки дар ҳаёт низ барои ҳалли 

мушкилотҳои пешомада, роҳҳои гуногуни ҳалли онҳо вуҷуд дорад ва салоҳиятҳои эҷодкорӣ, 

ҳамкорӣ, зеҳнӣ, ҳозирҷавобӣ ва маҳорат ҳангоми ҳалли чунин супоришҳо вусъат ва рушд 

меёбанд. 

5. Супоришҳои мураккаб (супоришҳое, ки аз мушкилоти гуногун ташкил ёфтаанд): 

Баъзе мушикилоте дар ҳаёт пеш меоянд, ки барои ба ҳалли онҳо роҳ ёфтан мушкилоти зиёд 

сари роҳ мешаванд ва ин мушкилот моро водор менамоянд, ки барои ба ҳадаф расидан тамоми 

кушишу маҳорат ва фаҳмишҳои доштаи худро равона намоем. Онҳо дар таркиби худ мушкилоти 

зиёд доранд, барои ҳалли чунин мушкилот аз роҳҳои гуногун истифода бурда, ҳалли онҳоро 

ёфтан мумкин аст. Супоришҳои мураккаб дар геометрия супоришҳое мебошанд, ки онҳо аз 

мушкилоти гуногун таркиб ёфтаанд ва барои ҳалли онҳо моро зарур аст, ки аз хосиятҳои 

гуногуни ба ҳалли ин супориш вобаста истифода бурда, ҳалли онро ҳосил намоем. Истифодаи 

чунин навъи супоришҳо дар таълим дониш ва фаҳамиши геометрии хонандагонро баланд 

бардошта, салоҳиятҳои худомӯзӣ, тафаккури интиқодӣ, ҳамкорӣ ва ҷустуҷӯии онҳоро ташаккул 

медиҳад. 
6. Супоришҳое, ки ба ҳаёт алоқаманданд: 
Геометрия калимаи юнонӣ буда, маънои заминченкуниро дорад. Тамоми ашёҳои табиат, 

ки моро иҳота кардаанд, шаклҳои геометрӣ мебошанд. Аз ин рӯ, дар таълими геометрия бештар 
ҷой намудани масъалаҳои ҳаётӣ ба мақсади ташаккули салоҳиятҳои хонандагон ва муҳим будани 
омӯзиши геометрия мувофиқ мебошад. Ин навъи супоришҳо хонандагонро водор мекунад, ки 
онҳо дар кору фаъолияти ҳаётии худ (дуруст чен карда тавонистани замини кишт, саҳни ҳавлӣ, 
чуқурии чоҳ ва ғайра) диққати ҷиддӣ диҳанд ва ҳангоми ҳалли чунин навъи супоришҳо 
салоҳиятҳои навгонӣ, мушоҳидавӣ ва даркнамоӣ рушд меёбанд. 

7. Супоришҳои нисбатан мушкил (бо ёрии компютер иҷрошаванда): 
Тараққиёт ва пешрафти замон баъзе мушкилотеро пеш меоварад, ки онҳо бидуни 

истифодаи технологияҳои муосир, аз ҷумла компютер, ҳалнашаванда мебошанд. Аз ин рӯ, 
истифода аз тахтаи электронӣ ва компютеру проектор воситаи босифат дар раванди таълими 
муосир ва муносибати салоҳиятнок ба таълими фанни геометрия ба ҳисоб меравад. Баъзе шаклҳо 
ва ҳисобкуниҳои геометрие мавҷуданд, ки бе истифода аз компютер ҳалли онҳоро ёфтан 
ғайриимкон аст. Дар ин самти омӯзиш салоҳияти наве дар фаъолияти хонандагон ба вуҷуд меояд, 
ки пешрафту тараққиёти замон аз ин салоҳиятҳо вобастагӣ доранд. Ин салоҳияти компютерӣ 
вобаста ба таълими геометрия буда, дар баробари он салоҳиятҳои коммуникативӣ, зеҳниву 
мушоҳидавӣ, навгонӣ ва эҷодкорӣ низ рушд меёбанд. 
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8. Супоришҳои зеҳнӣ ва мантиқӣ:  
Барои инкишоф додан ва ангезиши зеҳни хонандагон дар бештари ҳолатҳои таълим мо 

омӯзгорон оид ба мафҳумҳои ба мавзӯъ ва мавзӯъҳои гузашта вобаста саволу ҷавоб менамоем. 
Лекин истифода аз супоришҳои зеҳнӣ ва мантиқӣ дар раванди таълим, ки ба мавзӯъ вобаста аст, 
роҳи асосии рушди тафаккури хонандагон ва баланд бардоштани салоҳиятҳои геометрии онҳо 
ба ҳисоб меравад. Масъалаҳои мантиқӣ раванди таълимро шавқовар намуда, салоҳиятҳои 
мантиқӣ, зеҳнӣ, маҳорати омӯзиш, мушоҳидавӣ ва даркнамоии хонандагонро рушд медиҳанд. 

9. Супоришҳои шифоҳӣ: 
Дар таълими фаъол ва ғайрифаъол навъи супориши маъмултарин супориши шифоҳӣ ба 

ҳисоб меравад. Дар ин навъи супориш ҳалли онҳо аз хонандагон ба тариқи шифоҳӣ талаб карда 
мешавад. Ин навъи супоришҳо бештар ҳангоми пурсиши вазифаи хонагӣ, мафҳумҳои вобаста ба 
мавзӯъ ва дар раванди таълим ҳангоми мулоҳизаронии хонандагон пурсида мешавад. Ин яке аз 
воситаи фаъолтарин барои бедор намудани салоҳиятҳои геометрии хонандагон ба ҳисоб рафта, 
салоҳиятҳои худомӯзӣ, ҳозирҷавобӣ ва эҷодкунии онҳоро вусъат медиҳад.  

10. Супоришҳои шавқовар (бозиҳои геометрӣ, ребусҳо) 
Чунин навъи супоришҳо диққати хонандагонро ба раванди таълим ҷалб намуда, онҳоро ба 

фикронӣ ва баҳсҳо равона мекунад. Хонандагон ҳангоми ҳалли чунин супоришҳои геометрӣ бо 
шавқу ҳавас миёни гурӯҳ баҳсҳову ҳамкорӣ ба вуҷуд оварда, барои ҳалли супориш амал 
мекунанд. Дар раванди таълим ва фаъолиятҳои хонандагон салоҳиятҳои мушоҳидавӣ, эҷодкорӣ, 

ҳозирҷавобӣ ва зеҳнии онҳо ташакул меёбанд 4, с. 53.  
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БАЪЗЕ МАФҲУМҲО ВОБАСТА БА НАЗАРИЯ, СОХТ ВА ПРИНСИПҲОИ  
МУНОСИБАТИ САЛОҲИЯТНОК БА ТАЪЛИМИ ФАННИ ГЕОМЕТРИЯ  

(дар мисоли планиметрия) 
  

Дар ин мақола усулҳои назариявии олитарини геометрия (планиметрия) васеъ фаҳмонида шуда, 
супоришҳои гуногуни геометрӣ ба мисли супоришҳои шарти зиёдати дошта, супоришҳо бо иттилооти 
баҳсталаб, супоришҳое, ки дар онҳо маълумотҳои кофӣ барои ҳалли онҳо мавҷуд нестанд, супоришҳои 
якчанд ҳал дошта, супоришҳои мураккаб, супоришҳое, ки ба ҳаёт алоқаманданд, супоришҳои нисбатан 
мушкил, супоришҳои шавқовар, супоришҳои шифоҳӣ, супоришҳои зеҳнӣ ва мантиқӣ ҷой карда шудааст, 
ки барои баланд бардоштани салоҳияти геометрӣ (планиметрӣ)-и хонандагон мусоидат мекунанд.  
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НЕКОТОРЫЕ ПОНЯТИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ТЕОРИЕЙ, СТРУКТУРОЙ И ПРИНЦИПАМИ, 
КОТОРЫЕ СВЯЗАНЫ С КОМПЕТЕНТНОСТЬЮ В ИЗУЧЕНИИ ГЕОМЕТРИИ  

(на премере планиметрии) 
  

В данной статье широко объясняются наивысшие теоритические способы (методы) геоментрии 
(планиметрии). 

В статье размещены различные геометричиские задания, требующие дискуссионные информации, 
в которых недостаточно информации для их решения имеют несколько решений, связанных с жизнью. Это 
особо сложные, занимательные, устные, интеллектуальные и логические компетентности учащихся. 
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SOME CONCLUSIONS IN CONNECTION WITH THE THEORY, STRUCTURE, AND  
PRINCIPLES OF COMPETENCY-BASED APPROACHES TO TEACHING GEOMETRY  

(in the case of plymimetry) 
  

This article is of great scientific importance. This article describes the best theoretical methods of geometry 
(planimetry). Various geometric tasks, such as multitask tasks, tasks with ambitious information, tasks that contain 
enough information to solve them, complex tasks, tasks Life tasks are followed by more complex tasks, fun tasks, 
word tasks, technical and logical tasks. which contribute to the geometric (contour) geometry of students that they 
don’t have.  
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ИСТИФОДАИ ТАҶРИБАИ ХОРИҶӢ ДАР СОҲАИ ИЛМӢ-ТЕХНИКА ВА  

ФАЪОЛИЯТИ ИННОВАТСИОНӢ 
 

Ятимов А.Ҷ. 
Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 

 

Дар мақола масъалаҳои фаъолияти илмӣ ва технологӣ дар мамлакатҳои хориҷӣ мавриди 
омӯзиш қарор гирифтааст. Дар кор шарҳи рушди омори илмӣ ва индикаторҳои илм ва технология 
мавҷуд буда, принсипҳои асосӣ ва амсилаи андозагирӣ муҳокима, стандартҳои андозагирӣ 
ҷамъбаст ва ба низом дароварда, тадқиқот гузаронида шуданд.  

Дар адабиёти илмӣ масъалаҳои умумии сиёсати давлатии илмӣ-техникӣ дар як қатор 
кишварҳои хориҷӣ шарҳ дода шудааст. Дар ин мақола натиҷаҳои таҳлили сиёсати давлатии 
илмии Норвегия аз нуқтаи назари сохтори ташкилӣ ва маблағгузорӣ пешниҳод гардидааст. Ба 
омилҳое, ки дар фазои илмӣ амал мекунанд, диққати махсус зоҳир шуда, нақш ва саҳми онҳо дар 
татбиқи сиёсати илмӣ дида баромада шудааст. Ҳуҷҷатҳои асосие, ки сиёсати илмии Норвегияро 
муайян мекунанд таҳлил карда шудаанд [5, с. 165]. Маводи ғунгардида вобаста ба бахшҳои 
тематикӣ чунин сохторбандӣ шудааст. 

- сохтори илм; 
- будҷети илмӣ ва маблағгузории сиёсати илмӣ; 
- сиёсати давлатӣ дар соҳаи илм ва маориф; 
- этикаи илмӣ; 
- рушди ҳамкории илмии байналмилалӣ. 
Қайд кардан зарур аст, ки солҳои охир дар Норвегия аҳамияти иҷтимоии илм афзуда 

истодааст. Вақтҳои охир фаъолнокии Норвегия дар соҳаи ҳамкории байналмилалӣ ва пеш аз 
ҳама, дар чаҳорчӯбаи барномаҳои аврупоӣ доир ба илм ва инноватсия рушд ёфта истодааст. Як 
қатор масъалаҳое мавҷуданд, ки қисмати бештари онҳо ба маблағгузории нокифоя ва норасоиҳо 
дар идоракунӣ алоқаманд мебошанд. Ба андешаи мутахассисони норвегиягӣ вазифаи асосии 
сиёсати илмии Норвегия таъмини рушди маблағгузории илм, кафолати хароҷоти мақсаднок ва 
самараноки маблағҳои аз буҷети давлат ҷудошуда, инчунин васеъ намудани дастрасии иҷтимоӣ 
ба неъматҳое, ки дар ҷараёни тадқиқоти илмӣ истеҳсол карда мешаванд, мебошад. 

Дар ин бобат таҷрибаи Исроил ҳам ҷолиб мебошад [1, с. 17]. Асоси иқтисодиёти Исроил 
содироти инноватсионӣ мебошад. Пас аз бартараф кардани оқибатҳои буҳрони иқтисодии соли 
2008 иқтисодиёти мамлакат ба реҷаи устувори рушд ва ҳатто ба сармояҳои нисбатан танқидӣ – 
сармоягузорӣ ба стартапҳои фонди сармояи венчурӣ баргашт. Сиёсати инноватсионӣ дар Исроил 
афзалан аз тарафи агентии инноватсияҳо – дафтари Донишманди асосии Вазорати саноат, 
тиҷорат ва меҳнат ташаккул ва ба амал бароварда мешавад. Агентӣ маблағгузории назарраси 
буҷетиро дар соҳаи инноватсионӣ ва ду адад афзалиятҳои муҳимми ояндадор: 
диверсификатсияе, ки ба таври хеле қавӣ ба технологияҳои иттилоотию коммуникатсионӣ 
вобаста аст, инчунин пойгоҳи инноватсионии Исроил, паҳну пахши мавод аз инноватсияро дар 
соҳаҳои анъанавӣ ва ташкилотҳо дар музофотҳое, ки аз афзалияти технологияҳои содиротӣ 
истифода намекунанд, дастгирӣ мекунад. Сиёсати инноватсионии Исроил дар муқоиса бо 
кишварҳои аврупоӣ ба таври анъанавӣ ғайришаффоф аст. Сатҳи баланди дархости инноватсионӣ 
дар Исроил дорои НИОКР-и муҳофизатӣ мебошад. Онҳо на танҳо хеле калон, балки дар якҷоягӣ 
бо харидҳои давлатӣ ва қаблазтиҷоратӣ хеле ва хеле байналмилаликунонида мебошанд. Қайд 
кардан зарур аст, ки вазъият дар соҳаҳое, ки Исроил нисбат ба инноватсия дархости суст эҳсос 
мекунад, бар асари тақозои кам нисбат ба онҳо, яъне набудани дархост ба сиёсати инноватсионӣ 
ба амал омадааст. Фақат якчанд соҳае мавҷуд аст, ки дархост нисбат ба инноватсия, пас аз 
тадбирҳои махсус нисбат ба онҳо боқӣ мондааст. Ба онҳо дархост барои инноватсия дар соҳаи 
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муҳити атроф бавежа: фаъолият дар соҳаи электроэнергетика ва кам кардани газҳои ангишт 
тааллуқ дорад.  

Маблағгузории лоиҳаҳо дар таҳқиқоти мо Япония дар системаи давлатии мавриди баррасӣ 
қарор гирифтааст [6, с. 167]. Мо фаъолияти ташикилотеро бо номи «Ҷомеаи ҷопонӣ доир ба 
пешбурди илм», аз ҷумла таърихи он, сохтор, вижагии гузаронидани озмоишҳо, додани грантҳо 
ва ғайраро мавриди таҳлил қарор додем. Динамика, сохтори трендҳои (соҳаҳо)-и асосии 
маблағгузории давлатии лоиҳаҳои илмӣ нишон дода шудааст. Ба методҳои санҷиш ва татбиқи 
натиҷаи тадқиқоти илмӣ диққати махсус дода шудааст. Ҳангоми омӯзиш мо бахшҳои зеринро 
ҷудо намудем: 

- грантҳо ба тадқиқоти илмӣ;  
- кумакхарҷиҳо, коромӯзӣ ва ҳамкориҳои байналмилалӣ; 
- ислоҳоти донишгоҳӣ [3, с. 322]. 
Дар системаи рушди илм дар Япония дар мавқеи асосӣ Кабинети вазирон меистад. Ба 

координатсия ва муайян кардани чаҳорчӯбаҳои умумии сиёсати илмию технологӣ Шӯро доир ба 
сиёсати илмӣ ва технологии Япония машғул мебошад. Дар зинаҳои минбаъда ба тадқиқоти илмӣ 
вазоратҳои маориф, фарҳанг, варзиш, илм ва технологияҳо, Вазорати иқтисод, тиҷорат ва саноат 
ҷавобгӯ мебошанд. Дар ихтиёри аввалӣ ду самти ташкилӣ қарор дорад: Ҷамъияти ҷопонии 
пешбурди илм (JSPS, Нихон гакудзютсу синкекай) ва Агентии ҷопонӣ доир ба илм ва 
технологияҳо (JSPS, Кагаку гидзютсу синке кико). Фарқияти принсипиалии онҳо дар методикаи 
интихоб тавассути озмун мебошад: JSPS дилхоҳ лоиҳаҳои илмиро сармоягузорӣ мекунад, 
озмунҳои ӯ кушода мебошанд, дилхоҳ дархосте, ки барои гузаронидани лоиҳаҳои илмӣ-техникӣ 
пешниҳод мешавад, мавриди омӯзиш қарор мегирад. JSPS ин ташкилоте мебошад, ки ба 
иҷроиши супоришҳои вазорат машғул аст. JSPS дар системаи давлатии дастгирии рушди илм дар 
Япония нақши назаррас мебозад. JSPS ба таври расмӣ ташкилоти мустақил буда, ба ҳайси 
занҷири пайвандиҳанда дар байни давлат ва донишмандон баромад карда, кӯшиш мекунад, ки аз 
як тараф, маблағҳоро ба таври самаранок харҷ намуда, тадқиқоти нисбатан мубрам ва 
ояндадорро маблағгузорӣ мекунад, ки он бо тартиби озмоиш ва кушода будани фаъолияти 
ташкилот дар маҷмӯъ кафолат дода мешавад. Аз сӯйи дигар, ҷамъияти илмиро дастгирӣ намуда, 
талаботи мутахассисони ҷавон ва инчунин донишмандони маъруфро қонеъ мегардонад. JSPS ба 
таври доимӣ фаъолияти хешро васеъ намуда, тавассути сохтани шуъбаҳои хориҷӣ ба таври 
фаъолона ба ҳамкориҳои байналмилалӣ мусоидат мекунад, бо ташкилотҳои хориҷӣ бо мақсади 
маблағгузории муштарак ба лоиҳаҳои илмӣ-тадқиқотӣ ва ҷалби олимони хориҷӣ ба Япония 
созишнома ба имзо мерасонад. Ба ғайр аз ин, JSPS бо муассисаҳои таҳсилоти олии касбии 
Япония ҳамкорӣ намуда, ба онҳо барои баромадан ба сатҳи нав, омода намудани олимони сатҳи 
баланди ҷаҳонӣ кумак мерасонад.  

Дар амалия таҷрибаи хориҷӣ дар рушди фаъолияти инноватсионӣ инъикос ёфтааст. Дар 
мисоли давлатҳои пешсаф: Канада, Ирландия, Финляндия, Кореяи Ҷанубӣ нишонаҳои махсуси 
вижагии ҷамъияти инноватсионӣ, афзалиятҳо ва тамоюлҳои асосии он мавриди баррасӣ қарор 
гирифтаанд [2, с. 72].  

Дар бозорҳои маҳсулоти технологияи пешрафта кишварҳои нисбатан тараққикарда, ба 
монанди Канада, ИМА, Япония, Олмон, Британияи Кабир, Франсия, ки дорои 46 адад 

макротехнология ва назораткунандаи 80 фоизи ин бозорҳо мебошанд, бартарӣ дорад. Ба ин 

мамлакатҳо аз рӯйи як қатор самтҳо ба таври хеле зуд мамлакатҳои Кореяи Ҷанубӣ, Малайзия, 

Сингапур, Гонконг ва дигар мамлакатҳои нави индустриалӣ наздик шуда истодаанд [2, с. 75]. 
Ҳудудан ба ин монанд ҷойгиршавии неруҳо дар тиҷорати байналмилалии хизматрасониҳо, дар 

бозорҳое, ки нақши асосиро кишварҳои пешрафта бозӣ мекунанд, қарор дорад. Мутобиқ ба 

маълумоти соли 2011 ҳиссаи бештари хизматрасониҳои содиротӣ (бештар аз 36%) ба 
хизматрасониҳое рост меоянд, ки ироаи онҳо ба технологияи пешрафтаи коммуникатсионӣ ва 

иттилоотӣ, инчунин дигар хизматрасониҳои ба ин монанд рост меоянд. Тақрибан аз се як ҳисса 

ба хизматрасонии туристӣ, наздики 22% ба хизматрасонии нақлиётӣ рост меоянд. Ба андешаи мо 

дигаргуниҳои сохторие, ки дар тиҷорати байналмилалӣ ба амал омада истодаанд, он далелеро 
инъикос мекунанд, ки тақсимоти байналмилалии байнисоҳавии классикии меҳнат ҳар чи бештар 

ҷойи худро ба тақсимоти дохилисоҳавӣ дода тавонад.  

Дар рушди инноватсионии Шветсия [7, с. 150] тартиби ҳамкории муассисаҳои таҳсилоти 
олии касбӣ ва соҳибкорӣ таваҷҷуҳи калонро касб мекунанд. Ин амсила ба таври кофӣ нишон 

медиҳад, ки озодии муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ дар тиҷоратсозии натиҷаҳои фаъолияти 

зеҳнии ба ҳам мувофиқомада, ба он равона шудаанд, ки ҳам давлат ва ҳам ҷомеа аз он 

дастовардҳо фоида гиранд. Боз як шакли ҳамкории соҳибкорӣ, давлат ва донишгоҳҳо дар 
Шветсия ин марказҳои озмоишӣ мебошад, ки ба ҳайси звенои пайвасткунанда дар чаҳорчӯбаи 
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ҳамкории якчанд гурӯҳи муҳаққиқон аз донишгоҳ ва якчанд шарикон аз соҳаи индустрия 

баромад мекунанд. Механизми калидии дастгирии давлатии рушди илм ва технологияҳои 

пешрафта дар Британияи Кабир имтиёзҳо дар пардохти андоз ба ташкилотҳое мебошад, ки ба 

НИОКР машғул мебошад. Нақши муҳимро инчунин дастгирии иттилоотии фаъолияти 
инноватсионӣ мебозад. Бо ин мақсад Вазорати инноватсия, муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ 

ва такмили ихтисос дар сомонаи расмии худ ҳаҷми калони мадорикро ҷой медиҳанд, ки онҳо 

метавонанд барои иштирокчиёни раванди инноватсионӣ муфид бошанд. Дар Олмон низ ба 

таъминоти иттилоотии соҳаи инноватсионӣ диққати калон дода мешавад. Сарчашмаи иттилоот 
Идораи патентии Олмон мебошад.  

Илова ба ин, мо системаи миллии инноватсионии мамлакатҳо ва мавқеи онҳоро дар 

рейтинги The Global Innovation Index таҳлил намудем (ҷадвали 1). 
Ҷадвали 1 

Индекси глобалии инноватсионӣ дар соли 2019 [8] 
 

Рейтинг Мамлакат Индекс 

1 Швейтсария  67,2 

2 Шветсия  63,7 

3 Иёлоти Муттаҳидаи Амрико 61,7 

4 Нидерландия  61,4 

5 Британияи Кабир 61,3 

6 Финляндия 59,8 

7 Дания 58,4 

8 Сингапур 58,4 

9 Олмон  58,2 

10 Исроил 57,4 

46 Россия  37,6 

47 Украина  37,4 

48 Гурҷистон 37,0 

79 Қазоқистон 31,0 

84 Озорбойҷон 30,2 

90 Қирғизистон 28,4 

100 Тоҷикистон 26.4 
 

Таҷрибаи хориҷии ташаккули стратегияҳои миллии рушди технопаркҳоро таҳлил намуда, 

мо чунин омилҳои муваффақиятро ошкор намудем. Дар байни хусусиятҳои вижаи стратегияи 
амрикоии рушди технопаркҳо он далелҳои амалан новобаста ба мақомоти ҳокимияти давлатӣ 

пайдо шудани технопаркҳои асосӣ ва фондҳои венчуриро ҷудо мекунад. Хусусияти 

фарқкунандаи стратегияи рушди технопаркҳои ИМА ин ба таври системавӣ ба алоқаманд 
намудани мақсадҳои барномаҳои миллӣ ба таҳияи технологияи калидӣ, таҳкими рақобатпазирии 

мамлакат, ҳаллу фасли вазифаҳои НИОКР, бавежа илмҳои бунёдӣ, таҳкими соҳаи маориф дар 

ҳамаи зинаҳо равона карда шудааст [4, с. 66]. Ба амсилаи аврупоии технопаркҳо сатҳи баланди 

дахолати давлатӣ дар раванди сохтан дар пойгоҳи технопаркҳои корхонаҳои хурди 
инноватсионӣ хос мебошад. Мутобиқ ба қоида он бо сармояҳои давлатӣ ва саҳмияҳо асос ёфта 

ва афзалан ба хотири сохтани ҷойҳои кории нав равона карда шудааст. Технопаркҳои хориҷӣ 

тадриҷан ба шакли омехтаи маблағгузорӣ (аввалин ҷараёнҳои молиявӣ, аксаран аз тарафи давлат 
иқдом карда мешаванд) мегузаранд, ба ғайр аз ин, миқдори зиёди сабукиҳои андозӣ ва гумрукӣ 

ҳангоми координатсияи умумии фаъолияти мақомоти ҳокимияти давлатӣ дар маҳаллҳо ва 

инчунин дар сатҳи умумидавлатӣ мавҷуд мебошад.  
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ИСТИФОДАИ ТАҶРИБАИ ХОРИҶӢ ДАР СОҲАИ ИЛМУ ТЕХНИКА ВА  

ФАЪОЛИЯТИ ИННОВАТСИОНӢ 
 

Муаллиф дар ин мақола масъалаи таҷрибаи хориҷиро дар соҳаи сиёсати илмӣ-техникӣ ва фаъолияти 
инноватсионӣ мавриди таҳлил қарор додааст. Қайд шудааст, ки дар бозорҳои маҳсулоти технологияи 
пешрафта кишварҳои нисбатан тараққикарда, ба монанди Канада, ИМА, Япония, Олмон Британияи Кабир, 
Франсия, ки дорои 46 адад макротехнология ва назораткунандаи 80 фоизи ин бозорҳо мебошанд, бартарӣ 
доранд.  
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ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Автор в своей статье анализирует проблему зарубежного опыта в области научно-технической 
политики и инноваций. Он отмечает, что на рынках высокотехнологичной продукции доминируют более 
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МУСИҚӢ – ИЛҲОМБАХШИ РӮҲ 

 

Абдураҳмонов М.Ғ. 
Донишгоҳи давлатии Данғара 

 

Таълими мусиқӣ дар ин ва ё он муассисаи таълимӣ яке аз боризтарин омилҳои ҳаматарафа 
ғанӣ гардонидани завқи мусиқифаҳмӣ, сарояндагӣ ва ҷаҳонбинии завқмандон ва толибилмон 
мебошад. Имрӯзҳо бо ташаббус ва дастгирии Президенти кишварамон муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон дар ин замина тамоми имкониятҳо фароҳам оварда шудааст, то ки тарбияи эстетикии 
донишҷӯён ва насли наврас ҳаматарафа беҳтар гардонида шавад. Агар омӯзгор қонуни 
тавсеабахшии шуурнокии хонандагонро дар заминаи зебоишинохтӣ  надонад, ё дониши худро 
дар амал татбиқ карда натавонад, он гоҳ рушд додани шуури хонандагон ва дигар фаъолияти 
педагогии ӯ бемуваффақият мегузарад, – гуфтааст олими рус М.Г. Ярошевский. Ё ба таври дигар, 
шахсе, ки санъатро дӯст намедорад, хулқу рафтори инсони комил дар ӯ ба нуқсон мувоҷеҳ аст. 
Омӯзиши асосҳои назарияи мусиқӣ ва методикаи таълими он ба донишҷӯён дорои аҳдофи зайл 
аст:  

- ташаккули асосҳои маданияти мусиқӣ  ин, пеш аз ҳама, парваридани шавқу рағбат, 
муҳаббат ва такмили ҳисси шунавоии мусиқиомӯзон;  

- эҳсос ва дарки ҳиссиёти зарб ва мустаҳкам намудани хотираи эмотсионалӣ, малакаю 
маҳорати таълимию қобилияти эҷодӣ  дар намудҳои гуногуни фаъолияти мусиқӣ; 

- талаффуз, нафаскашӣ  ва эҳсоси овози мусиқӣ;  
- аз худ намудани донишҳо ва асарҳои мусиқӣ; 
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- ташаккули малакаю маҳорати амалӣ  дар фаъолияти таълимию эҷодӣ; 
- шунидани мусиқӣ, сурудан, навохтани созҳои мусиқӣ, ҳаракатҳои мусиқӣ, зарби 

импровизатсия, бадоҳатан эҷод кардан 1. 
Мусаллам аст, ки нутқи инсон ба воситаи ҳарфҳо ифода меёбад, садои мусиқӣ  бошад ба 

воситаи аломатҳо. Нота нишонаест, ки аз забони итолиявӣ  гирифта шуда, маънои аломатро 
дорад ва таълими саводи мусиқӣ  бояд аз алифбои мусиқӣ  шурӯъ шавад. Масалан, тартиб ва 
номи ҳарфҳои алифбо бо аломатҳои А Б В Г Ғ Д Е Ё ва амсоли инҳо, номи овоҳои мусиқӣ  бо 
аломатҳои До Ре Ми Фа Сол Ля Си ифода меёбанд. Бо овардани ин мисол толибилмон ҳарфҳои 
алифборо бо ҳарфҳои мусиқӣ  муқоиса карда метавонанд. Омӯзгор баъд аз ин ҳарфҳои мусиқиро 
дар хатти адворгоҳ ба нота навишта нишон медиҳад. Дар натиҷа хонанда метавонад дар муддати 
кӯтоҳ 7 зинаи асосии мусиқиро аз худ намояд. Аёният дар дарсҳои мусиқӣ  вобаста ба моҳияти 
мавзӯи мусиқӣ  пешбинӣ  шуда, бояд муҳтавои мавзӯъро таҷассум созад.  

Дар табиат садоҳои бешумор ҳастанд, вале онҳоро метавон ба ду гурӯҳ – садоҳои мусиқӣ  
ва ғайримусиқӣ – тақсим кард. Садоҳои мусиқӣ назар ба садоҳои ғайримусиқӣ хусусиятҳои хоси 
худро дошта, дар як сония аз 20 то 25 ҳазор лаппишро дар бар мегиранд. Садои мусиқӣ 4 хусусият 
дорад: баландӣ, қувва, мадид ва тембр. Мо асбобҳои мусиқиро аз рӯи рангорангии садодиҳияшон 
фарқ мекунем, яъне ғижжакро аз рубоб, найро аз чанг мисли овози занро аз овози мард ва ғайра. 
Одатан мардум дар хусуси сози мусиқӣ «садои форами тоза», «садои хираи нофорам» ё ки 
«ҳофиз овози ширадор доштааст» мегӯянд. Дар мусиқӣ садоҳо бисёру гуногунранг буда, бо тарзи 
садодиҳияшон аз ҳамдигар фарқ мекунанд. Садоҳо баланду паст ё чи тавре ки аксар вақт мегӯянд, 
нозук ва дағал мешаванд. Чунончи, садои най, қӯшнай, ғижжак, скрипка, ё овози занона садоҳои 
нозуку баланданд. Садои карнай, труба, ғижжакконтрас, дуторбас, чангбас ва овози мардона ба 
гурӯҳи овозҳои паст ва ғафс дохил мешаванд. 

Санъат ва хусусан санъати мусиқӣ яке аз рукнҳои басо муҳим дар зиндагӣ, ҳаёти инсон ва 
инкишофи ҳаматарафаи шахс мебошад. Вале, мутаассифона, дар тӯли солҳои зиёд нисбат ба 
таълими фанни мусиқӣ беэътиноӣ зоҳир шуда, он яке аз фаннҳои дуюмдараҷа ҳисоб мешуд. 
Пӯшида нест, ки дар муассисаҳои томактабӣ, синфҳои ибтидоӣ ва синфҳои болоӣ мутахассисони 
соҳаи таълими мусиқиӣ намерасанд. Сабаби онро, пеш аз ҳама, дар беэътиноӣ  ва хунукназарӣ 
нисбат ба таълими мусиқӣ ҷустуҷӯ бояд кард. Санъати тасвирӣ, ки тадриси он низ кайҳо боз ба 
ҳукми анъана даромадаст, ҳамин вазъро дорад. 

 Консепсияи асосии фанни асосҳои назарияи мусиқӣ ва методикаи таълими он ба 
консепсияи миллии таҳсилот, Стандарти давлатии таҳсилот ва таҷрибаи барномасозии имрӯзаи 
ҷаҳон такя намуда, дар асоси усулҳои нави таълимиву омӯзишӣ  мураттаб гардидааст. Мақсади 
асосии дастури мазкур ба донишҷӯёни факултаи таҳсилоти ибтидоӣ ва махсусан бахшҳои 
санъати мусиқӣ, роҳу усулҳои инкишоф додани рушду нумӯи идроки мусиқӣ , инкишофи хотир, 
тасаввур, тафаккуру тахайюли бадеӣ, такомули қобилияти эҷодӣ  ва зебопарастӣ, парваридани 
шавқу ҳавас ва муҳаббат ба суруду мусиқӣ, ҳамдигарфаҳмӣ, ҳусни таваҷҷуҳ, ҳисси колективизм, 
меҳнатдӯстӣ ва амсоли инҳоро омӯзонидан мебошад.  

Воқеан, мусиқӣ  сеҳри аҷиб дошта, дилҳои хомӯшро ба ҷӯш меорад, ҷисмҳоро рӯҳ ва 
маҷлису ҷамъомадҳоро шукӯҳ мебахшад. Онро аз тифлони гавҳора то пирони рӯзгордида дӯст 
медоранд, бошавқ мешунаванд ва лаззат мебаранд. Шавқу завқ ва эҳтиёҷи одамон ба мусиқӣ  
зиёд аст. Аз ин рӯ, мусиқиро дар муасиссаҳои таълимӣ  меомӯзонанд, мактабу омӯзишгоҳҳои 
мусиқӣ  кушода мешаванд, асарҳои гуногунжанри бисёре эҷод мегарданд, ҳама мехоҳанд, ки 
мусиқиро бевосита худашон навохта тавонанд. Барои ноил ва амалӣ  шудани ин орзу ва шавқу 
завқ кӯшишу ғайрат лозим аст. 

Мусиқӣ таърихи қадима дошта, дар зинаҳои аввали инкишофи таърихи инсоният арзи 

вуҷуд кардааст 3. Асбоби аввалини мусиқӣ овоз буд, асоси мусиқӣ ритм ва гармония аст, ки 
дар якҷоягӣ оҳангро ба вуҷуд меорад. Мусиқӣ инъикоскунандаи ҳаёти реалӣ ба воситаи овоз 
мебошад. Элементҳои махсус ва воситаҳои нишондиҳандаи зебоии мусиқӣ сохти оҳанги 
интонасионалӣ, композисия ва ғайра мебошад. Таърихан санъати мусиқӣ дар ду шакл инкишоф 
меёбад:  

а) мусиқии вокалӣ; забони санъати мусиқии вокалӣ чунин аст: 
- интонатсия (ишора); 
- санъати иҷроиши оҳангҳои мусиқӣ; 
- тембри овоз (ғафсӣ ва нафосати овоз). 
б) санъати мусиқии инструменталӣ (созӣ). Шеваҳои санъати мусиқии инструменталӣ 

чунинанд: 
- пиеса - асари кӯтоҳи мусиқӣ, ки барои як асбоб навишта шудааст; 
- консерт - асари мусиқие, ки барои гурӯҳи навозандагон навишта шудааст; 
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- симфония - асари мусиқие, ки бо роман баробар навишта шудааст; 
- увертюра - ҳамаи оҳангҳои мусиқии операвӣ. 
Дар замони муосир шаклҳои гуногуни санъати мусиқӣ ташаккул ёфта, жанрҳои гуногуни 

он аз қабили рок, поп, реп ва ғайраҳо ба вуҷуд омадаанд. Гардиши муҳим дар санъати мусиқии 
нимаи дуюми асри XX маҳз ба поп-арт алоқаманд буд. Баъд аз ҷанги дуюми ҷаҳон мусиқии 
классикӣ ба рушду инкишофи худ идома медод. Аммо оммаи васеъ ба «рок-н-рол» бештар 
таваҷҷуҳ доштанд. Рок-н-рол аз калимаи англисӣ гирифта шуда, маънои калавидан ва чарх 
заданро дорад. Ин як намуди рақси дукасаи амрикоист, ки бо суръати баланд иҷро карда 
мешавад. Мусиқинавозон ва сарояндагони амрикоӣ Билл Хейли, Чак Бери, Фетс Домино, Элвис 
Пресли бо таронаҳои навоваронаи худ дар байни чавонон хеле шуҳрат ёфта буданд. Дар солҳои 
60-ум маркази мӯд ва мусиқӣ Лондон гардид. Гурӯҳои «Битлз» ва «Роллинг стоунз» дар мусиқӣ 
марҳалаи нав кушоданд. Машҳур гардидани ин гурӯҳҳо на танҳо ба мусиқӣ ва шеваи иҷрои он, 
балки инчунин ба матни сурудҳо вобастагӣ дошт. Мавзӯи танҳоӣ, умед, ишқу муҳаббат, ба 
рӯҳияи қисми зиёди ҷавонони он солҳо мувофиқ буд.  

Хореография (санъати рақсӣ) санъати рақсӣ аст ва ҳамчун инъикоскунандаи ҳаёти реалӣ 
ба воситаи симои бадеӣ ва элементи ба худ хоси ҳаракати бадани одам мебошад. Хореография 
таърихи қадима дошта, воситаи муттаҳидгардонии одамон буд. Дар Австралия рақсҳо ҳамчун 
рамзи корҳои ҷамъиятӣ, ки характери оммавиро талаб менамуданд, аз ҷумлаи ҷамъоварии ҳосил, 
саршавии шикор, паради ҳарбӣ ва ғайра буданд. 

Мақсади умумии омӯзиши «Асосҳои назарияи мусиқӣ ва методикаи таълими он» 2 дорои 
ҳадафҳои зайл аст:  

- ташаккули асосҳои маданияти мусиқӣ; 
-  парваридани шавқу рағбат, муҳаббат ва такмили шунавоии мусиқӣ; 
-  эҳсоси ҳиссиёти зарб ва мустаҳкам намудани хотираи эмотсионалӣ , малакаю маҳорати 

таълимию қобилияти эҷодӣ  дар намудҳои гуногуни фаъолияти мусиқӣ, талаффуз, нафаскашӣ ва 

овози мусиқӣ 

-  аз худ намудани асарҳо ва донишҳои мусиқӣ; 

-  ташаккули малакаю маҳорати амалӣ дар фаъолияти таълимию эҷодӣ; 

-  шунидани мусиқӣ, сурудан, навохтани созҳои мусиқӣ, ҳаракатҳои мусиқии зарбӣ, 

импровизатсия (эҷоди бадоҳатан); 

-  тарбияи рағбатнокӣ  ба мусиқӣ, ҳиссиёти зебоипарастӣ ва маънавӣ; муҳаббат ба 

атрофиён, ба миллат, Ватан, ҳурмату эҳтиром ба таърих, анъана ва маданияти мамлакатҳои 

ҷаҳон; 

-  муносибати арзишнок нисбат ба фарҳангу санъат ва монанди инҳо.  

Афзун бар инҳо, дар аснои таълими дурусти фанни санъати мусиқӣ  омӯзандагону 

толибилмон ба дарёфти маҳоратҳои зайл ноил хоҳанд шуд:  

Ҳангоми омӯзиши фан, яъне санъати мусиқӣ, малакаи мушоҳида ва идроки мусиқии 

иҷрошуда ташаккул меёбад, ғояи бадеии асар муайяну мушаххас мешавад. Барои татбиқи амалии 

ин омилҳо иштирок дар мусоҳибаю муҳокима, таҳлилу исбот ва овардани далел, баёни андеша 

дар бораи тавсифи асарҳои мусиқие, ки муқоиса мешавад, таҳлили натиҷаи муқоиса, муттаҳид 

кардани намуд ва жанри асарҳо, кор бо навиштани нота ҳамчун шакли одии ишоравӣ (забони 

мусиқӣ ) ва ғайраҳо амалҳои муҳимму ҳатмӣ  маҳсуб мешаванд. Донишҷӯён мисолҳои эҷодиро 

дар мавриди импровизатсия (дар суруду оҳангҳо) аслан бояд мустақилона омӯзанд ва 

тахайюлоти дар вазъияти мушаххас ба амаломадаро татбиқ намоянд. Ҳаракатҳои мусиқию 

зарбиро ҳангоми фаъолияти иҷрокунандагӣ мустаҳқилона ба нақша гирифта, дар боҳамсароӣ  ва 

фаъолиятҳои дигар татбиқ созанд. Натиҷаи омӯзиш, дараҷаи тайёрии хатмкунандагони факултаи 

таҳсилоти ибтидоӣ дар талаботи дастур нишон дода шудааст ва он се қисмро фаро мегирад: 

донистан (фаҳмидани пайдарпайии донишҳои зарурӣ оид ба мусиқӣ); тавонистан (малака ва 

маҳоратҳои муайяни ҳосилгашта, ки истифода мешавад, инчунин интихоби малакаҳое, ки 

донишҷӯ дар фаъолияти берун аз дарс истифода карда метавонад); истифодаи дониш ва 

малакаҳои азхуднамуда дар фаъолияти амалӣ ва ҳаёти ҳаррӯза.  

Тибқи талаботи дастур донишҷӯёне, ки факултаи таҳсилоти ибтидоиро хатм мекунанд, дар 

баробари донистани фанҳои тахассусии дигар аз фанни санъати мусиқӣ  ҳадди ақал бояд чунин 

маҳоратҳоро соҳиб гарданд:  

- оҳанги суруди миллиро фарқ карда тавонанд: 

-  ба маънои мафҳумҳои оҳангсоз, бастакор, композитор, дирижёр, иҷрокунанда, 

шунаванда сарфаҳм раванд;  

- номи жанр ва намуди мусиқии азхудкардаашонро донанд; 
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-  намудҳои эҷодиёти халқ, анъанаҳои мусиқии халқии худ (идҳо ва анъанаҳо)-ро донанд, 

бо маърифати ибтидоии мусиқӣ шинос бошанд;  

- асарҳои мусиқии азхудшударо шиносанд ва муалифони онро номбар намоянд; 

-  созҳои нисбатан маъмули мусиқии халқиро донанд; 

-  иртиботи мусиқиро бо табиат, олами ҳайвоноту наботот, зиндагии инсон, муҳити он ва 

ғайраҳо муайян карда тавонанд; 

-  жанрҳои мусиқӣ (суруд, рақс ва марш)-ро ҳангоми шунидан муайян намоянд; 

- истифода бурда тавонистани донишу малакаҳои азхудшуда дар ҳаёт ва фаъолияти амалӣ, 

дарку фаҳми асарҳои мусиқии халқӣ, классикӣ ва муосир. 
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ТАТБИҚИ ТЕХНОЛОГИЯҲОИ ИННОВАТСИОНӢ ДАР МАШҒУЛИЯТҲОИ ФАННИ 

САНЪАТИ ТАСВИРӢ 
 

Темирова М.Н., Алиева М.Н. 
Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Б. Ғафуров 

 

Технологияҳои педагогии фардӣ, бисёрфунксионалӣ, ки вазифаи рушдро иҷро мекунанд, 
дар муқоиса бо технологияҳои қаблан бартаридошта ба вазифаи иттилоотӣ, ки ба ҷанбаҳои 
методологӣ, мустақими касбӣ, педагогӣ ва қисман психологии омӯзгори оянда асос ёфтаанд, 
равона карда шудаанд. 
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Дар сарчашмаҳои луғатӣ ва адабиёти педагогӣ истилоҳҳои зиёде мавҷуданд, ки 
технологияҳои педагогиро тавсиф мекунанд: технологияи таълим, технологияи таълимӣ, 
технологияи анъанавӣ, технологияи барномарезии таълим, технологияи таълимии ба муаммо 
асосёфта ва технологияи муаллифӣ.  

Дар ибтидо бисёр омӯзгорон мафҳумҳои технологияи педагогӣ, технологияи таълимро 
фарқ намегузоштанд. Истилоҳи технологияи педагогӣ танҳо дар робита ба таълим истифода 
мешуд ва худи технология ҳамчун таълим бо ёрии воситаҳои техникӣ фаҳмида мешуд. Имрӯз 
технологияи педагогӣ ҳамчун низоми пайдарпайи амалҳои омӯзгор, ки ба ҳалли вазифаҳои 
педагогӣ алоқаманданд ё ҳамчун амалияи низоммандӣ ва пайдарпай дар амалияи раванди қаблан 
тарроҳишуда фаҳмида мешавад. 

Олими рус В.И. Андреев чунин мешуморад, ки «... технологияи педагогӣ ин як низоми 
таҳия ва татбиқи амалии қонунҳои педагогӣ мебошад, ки ба ин технология, мақсадҳо, принсип, 
мундариҷа, шакл, усул ва воситаҳои таълиму тарбия мувофиқ аст, ки сатҳи кофии самаранокии 
онҳоро аз ҷумла, ҳангоми таҷдиди минбаъда ва нусхабардорӣ кафолат медиҳанд» мебошад [2, с.  
75]. 

Таърифи технологияи педагогӣ, ки соли 1979 аз ҷониби Ассотсиатсияи коммуникатсия ва 
технологияҳои педагогӣ дар ИМА расман қабул шудааст, боиси таваҷҷуҳ аст: «Технологияи 
педагогӣ як раванди мураккаб ва ҳамгироӣ мебошад, ки инсоният, ғояҳо, воситаҳо ва усулҳои 
ташкили фаъолиятро барои таҳлили мушкилот ва идоракунии ҳалли мушкилот, тамоми паҳлӯҳои 
азхудкунии донишҳоро фаро мегирад» [2, с. 214]. 

Ҳамин тариқ, технологияи педагогӣ тарҳрезии дақиқи илмӣ ва таҷдиди дақиқи амалҳои 
педагогӣ ба ҳисоб рафта, муваффақиятро таъмин мекунад. Инчунин бояд ба он диққат дода 
шавад, ки мафҳуми «технологияи педагогӣ» ба усулҳои кор дар соҳаи таълим ва тарбия дахл 
дорад. Аз ҳамин лиҳоз, мафҳуми технологияи педагогӣ назар ба мафҳумҳои технологияи 
таълимӣ ва технологияи тарбиявӣ васеътар аст. 

 «Татбиқи амалии технологияҳои педагогӣ имконпазирии донишҷӯёнро дар мавзӯъ барои 
вақти тӯлонӣ даровардани давраи таълим нишон медиҳад. Давраи таълимӣ ҳамчун мафҳуми 
амалҳои донишҷӯ фаҳмида мешавад, ки дар ниҳоят ба ассимилятсияи мундариҷаи муайян бо 
нишондиҳандаҳои пешакӣ оварда мерасонад» [7, с. 221]. 

Хусусияти бисёрҷонибаи вазифаҳои таълимӣ дар заминаи ташаккули нави иҷтимоию 
иқтисодӣ боиси ташаккули амсилаҳои нав гардид, ки самтҳои афзалиятноки такмили таҳсилот 
муайян карда шаванд; хизматрасонии таълимиро мувофиқи талаботи васеи муассисаҳои 
таълимӣ, омӯзгорон ва мутахассисон пешниҳод намоянд; ташкили низоми муттасил ва 
ҳамгироёна дар шароити ислоҳот ва рушди таҳсилоти касбӣ имкон медиҳанд. 

Сохтор ва мундариҷаи технологияҳои инноватсионии педагогии санъати тасвирӣ бо 

назардошти он тартиб дода мешаванд, ки самаранокии таълим дар муассисаи таълимии касбӣ 

ҳам аз рӯи сатҳи таълим ва ҳам самти арзиши он муайян карда мешавад. Бо дарназардошти 

хусусиятҳои кори педагогӣ, омӯзгорони санъати тасвирӣ на танҳо манбаи иттилооти таълимӣ, 

маърифатӣ ва ахлоқӣ, ташкилкунандагони фаъолият ва иртиботи донишҷӯён, балки 

интиқолдиҳандагони фарҳанг низ мебошанд. 

Вазифаҳои асосии технологияҳои инноватсионии санъати тасвирӣ иборатанд аз: 

1. Ташхис - муайян кардани майл ва қобилияти омӯзгорон, муайян кардани сатҳи омодагӣ 

ва хусусиятҳои психологии онҳо бо мақсади таъмини самаранокии таълим; 

2. Ҷубронкунӣ - рафъи норасоиҳо дар рушди фанни таълимӣ бо мақсади самаранок ба роҳ 

мондани ҷараёни таълими касбӣ; 

3. Мутобиқшавӣ - рушди фарҳанги иттилоотӣ, омӯзиши усулҳои худмаблағгузорӣ ва 

ғайра; 

4. Маърифатӣ - қонеъгардонии иттилоот, ниёзҳои касбӣ ва зеҳнии шахс; 

5. Пешгӯӣ - ошкор кардани неруи эҷодии донишҷӯён, муайян кардани қобилият ва 

омодагии онҳо ба фаъолияти инноватсионии касбӣ ва омӯзгорӣ. 

Сифатҳои аз ҷиҳати касбӣ муҳим доштани омӯзгори санъати тасвирӣ аз ҷониби олимон 

тӯли солҳои дароз баррасӣ мешуданд ва мундариҷаи салоҳияти касбиро муайян намуда, шароити 

педагогӣ, психологӣ ва иҷтимоии ташаккули онро муайян мекарданд. Касби омӯзгор ҳам 

дигаргун ва ҳам роҳбарикунанда буда, барои ки рушди шахсият идора карда шавад, бояд омӯзгор 

соҳибмаърифат бошад.  

Аз ҳамин лиҳоз, мафҳуми салоҳияти касбии омӯзгор омодагии назариявӣ ва амалии худро 

барои амалисозии корҳои таълимӣ ифода намуда, касбияти ӯро тавсиф мекунад. 
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Салоҳияти шахсӣ ин маҳорати усулҳои худшиносии шахсӣ ва рушди худ, воситаҳои 

муқовимат ба деформатсияи касбии шахс ба ҳисоб меравад. 

Мафҳуми «салоҳияти шахсӣ» аз нигоҳи олими рус К. Ангеловский «...азхудкунии усулҳои 

худшиносӣ ва рушди фардият дар доираи касб, омодагӣ ба рушди касбӣ, қобилияти 

худмуҳофизаткунӣ, риоя накардани пиршавии касбӣ, қобилияти оқилона ташкил кардани кори 

худ бидуни сарбории вақт ва қувва» мебошад [3, с. 63]. 

«Салоҳияти касбии омӯзгори фанни санъати тасвирӣ ташаккули дониш ва малакаҳои 

касбӣ, фаннӣ ва педагогӣ, доштани малакаҳои муоширати байнишахсӣ, омодагӣ ба эҷод ва 

ғайраҳоро дар назар дорад. Самтгирии арзишӣ, ки барои омӯзгори фанни санъати тасвирӣ 

маънои шахсии худро дорад, услуби шахсии фаъолияти худро моҳиятан тавсиф мекунад, сифати 

ҳамкорӣ бо донишҷӯёнро муайян мекунад. Муносибатҳои ахлоқӣ дар ташаккули мушкилот ва 

мушаххас намудани роҳҳои ҳалли онҳо аҳамияти муҳим доранд» [9, с. 47]. 

Ғояҳои бунёдии технологияҳои инноватсионии педагогӣ: татбиқи таълими сатҳҳои 

гуногун, махсусгардонидашуда ва гуногунҷабҳа; ҳамбастагӣ (муаммо, методологӣ, истилоҳи 

терминологӣ дар мундариҷаи бахш) ва фардият (фардияти маводи таълимӣ) равишҳои 

низоммандӣ, инфиродӣ, фаъолият ба таълим; ташаккули намудҳои тафаккури мантиқӣ, 

аксиологӣ, эҷодӣ ва касбӣ-педагогии тафаккури донишҷӯён ба ҳисоб меравад. 

Дар робита ба ин, аввалин самти инноватсионии рушди назарияи педагогӣ бояд бозгашти 

асосҳои классикии табииро мутобиқи педагогикаи олим Ю.А. Коменский эътироф намояд. 

Тамоми назарияи педагогиро дар асоси он, ки инсоният хусусиятҳои гуногуни табиӣ доранд, ки 

самт, ҷараён ва натиҷаҳои раванди педагогӣ, хусусиятҳои гуногуни табииро муайян мекунанд, 

бояд барқарор кард. 

Я.А. Коменский ин принсипро чунин қайд кардааст: «Азбаски алафҳо, дарахтҳо, ҳайвонҳо 

хусусиятҳои гуногуни табиӣ доранд  ба онҳо чунин муносибат кардан лозим аст, бо дигарон 

дигаргун ва бо мақсадҳои якхела ҳамон қобилиятҳои табиӣ дар одамон истифода бурдан мумкин 

нест. Ҳар ҷое ки қобилиятҳо ба даст оварда мешавад, ба он ҷо набояд тела дод. Мубориза бо 

табиат беҳуда аст ... Ва агар ҳеҷ яке аз муҳассилин маҷбур нашавад, ки бар зидди иродаи худ кор 

кунад, пас ҳеҷ чиз муҳассилинро нафрат намекунад ва қудрати ақлро нарм намекунад; ҳама дар 

он чизе, ки ғаризаи пинҳонӣ ба худ ҷалб мекунад, пеш мераванд ва дар ҷои худ ба Худо ва ҷомеаи 

инсонӣ хидмат хоҳанд кард»  [4, с. 300]. 

«Доштани иқтидори инноватсионӣ бо ҷанбаҳои асосии зерин алоқаманд аст: қобилияти 

эҷодӣ барои тавлид ва истеҳсоли тахайюлот ва ғояҳои нав ва (чизи асосӣ таҳия ва амсиласозии 

онҳо дар шаклҳои тактикӣ, шаклҳои фаъолият, рушди фарҳангӣ ва эстетикӣ, ки рушди зеҳнӣ ва 

эҳсосиро дар назар дорад) сатҳи саводнокии фарҳангии омӯзгор, шаффофияти шахсият ба нав, 

аз худаш фарқкунанда, ки ба «сабукӣ, тағйирпазирӣ ва фикрронии возеҳӣ)» [5, с. 25]. 

Имрӯз аксари омӯзгорони санъати тасвирӣ технологияҳои муосир ва усулҳои 

инноватсионии таълимро барои ноил шудан ба натиҷаҳои таълимӣ истифода мебаранд. Ба ин 

усулҳо шаклҳои фаъол ва интерактивӣ дар таълим истифода мешаванд. Ашхоси фаъол мавқеи 

фаъоли донишҷӯро нисбати омӯзгор ва онҳое, ки бо ӯ таҳсил мекунанд, пешбинӣ мекунанд. Дар 

раванди машғулиятҳо бо китобҳои дарсӣ, ноутбукҳо, компютер истифода мешаванд, яъне 

воситаҳои инфиродии таълим истифода мешаванд. Ба туфайли усулҳои интерактивӣ дар ҳамкорӣ 

бо донишҷӯёни дигар донишҳои самарабахши донишҳо мавҷуданд. Чунин усулҳо ба шаклҳои 

коллективии омӯзиш мансубанд, ки дар давоми он як гурӯҳ донишҷӯён маводи таҳқиқи худро 

кор мекунанд ва ҳар кадоми онҳо барои кори анҷомдодашуда масъуланд, ба ҳисоб меравад. 

Ҳамин тариқ, технологияҳои инноватсионӣ бо амиқсозӣ, такмил ва навсозии донишу 

малака вобаста ба фан алоқаманданд. Онҳо ба соҳаи технологияҳои нави иттилоотӣ барои 

таълим, омӯзгорони соҳаҳои гуманитарӣ ва фарҳангӣ, барои омӯзгорони фанҳои махсус 

пешбинӣ шудаанд. 
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донишу малака вобаста ба фан алоқаманданд. Онҳо ба соҳаи технологияҳои нави иттилоотӣ барои таълим, 

барои омӯзгорони фанҳои махсус пешбинӣ шудаанд. 
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ЭҶОДИ НАВОВАРИҲО ВА ИСТИФОДАИ ОНҲО ДАР МУАССИСАҲОИ ТАЪЛИМӢ 
 

Сармисоқова Г.С.  
Донишгоҳи давлатии Данғара 

 

Боиси хурсандист, ки муассисаҳои таълимӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам дар сатҳи 
таҳсилоти миёна ва ҳам олӣ дар асоси беҳтарин меъёрҳои байналмилалӣ сохта, мавриди 
истифода қарор дода мешаванд. Ин далелу шаҳодати он аст, ки соҳаи маориф дар сиёсати давлату 
ҳукумати кишвар мавқеи муайянкунандаро касб кардааст. Вобаста ба ин, Роҳбари Давлат дар 
Паёми худ чунин иброз намуданд: «Соли 2020 сохтмони 181 муассисаи таҳсилоти умумӣ дар 
ҳаҷми 900 млн. сомонӣ бо муҳайё намудани 54 ҳазор ҷои нишаст пешбинӣ шудааст. То ҷашни 
30-солагии Истиқлолияти давлатӣ 128 муассисаи томактабӣ ва 338 муассисаи таҳсилоти умумӣ 
бунёд гардида, дар маҷмӯъ, 1332 муассисаи таълимӣ ва томактабӣ таъмиру тармим карда 

мешавад» 1.  
Қайд кардан ба маврид аст, ки таҳсилоти томактабӣ яке соҳаҳоест, ки аз ҷониби Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ғамхорию дастгирии мунтазам фаро гирифта шудааст. Тӯли 6 соли 
охир фарогирии ба тадриҷ зиёдшавандаи шумораи хонандагон ҳам дар муассисаҳои таҳсилоти 
томактабӣ ва ибтидоӣ далели гуфтаҳои болост.  

Чи тавре медонем, аз соли 2014 оғоз намуда, қабул ба муассисаҳои олӣ ва миёнаи касбии 
кишвар тариқи  ММТ (маркази миллии тестӣ)  сурат мегирад, ки ин яке аз навгониҳо дар соҳаи 
маориф маҳсуб меёбад. 
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Доир ба омӯхтани илм, донишандӯзӣ ва саводнок гардидани толибилмон олимону 
донишмандони ватаниву хориҷӣ фикру ақидаҳои гуногун иброз намудаанд ва муҳиммияти онро 
таъкид сохта, қайд кардаанд, ки бе донишу илм кас ба ҷое, ба мартабае расида наметавонад. Ин 
заруратро ба ҳисоб гирифта, дар назди муттасадиёни сохторҳои маориф ва илм вазифа гузошта 
шудааст, ки назоратро аз болои раванди азхудкунии донишҳои замонавӣ пурзӯр гардонанд, 
наврасону ҷавононро ба мутолиаи китобҳои бадеӣ ва илмӣ ташвиқ намоянд, қобилияти эҷодии 
онҳоро тақвият бахшида, ба таълими фанҳо бештар таваҷҷуҳ зоҳир намоянд. 

Файласуфи бузург Ф. Бэкон чунин нигоштааст: «Одами бесавод дур аз ҳама чиз аст. 
Сараввал ӯро бояд алифбо омӯзонанд, бе он ки ҳама гуна дониш чун дар гардишҳои печи кӯҳҳои 
баланд ҷойгиранд. Мувофиқ бо ҳаққи хеш, аз он ҷо, аз кӯҳҳои баланд ба паҳнои бузург ба 

бесаводӣ метавон таҳқиромез назар андозем 4. 
Мақсад аз овардани гуфтаҳои боло омӯзиши илм ва баланд бардоштани сатҳи илму 

маърифат мебошад. 
Дар муассисаҳои олӣ барои беҳтар сайқал додани дониш ва маҳорати донишҷӯён китоб 

нақши муҳим мебозад. Аз ин рӯ, дар ин ҷода бояд ба зиёд гардидани теъдоди китобҳои дарсӣ, 
бадеӣ ва илмӣ аҳамияти бештар  дода шавад. Дар баробари ин, ба толибилмон тавсия дода шавад, 
ки аз китобхонаҳои электронӣ, ки теъдоди зиёди адабиёти таълимӣ, илмӣ ва бадеиро фарогиранд, 
истифода баранд.   

Омӯзгорон худ навгониҳои ҷудогонаро ба роҳ монда метавонанд. Дар факултаҳои 
психологияи таҳсилоти томактабӣ педагогикаи махсус, назария ва методикаи он таълим дода 
мешавад.  

Баъд аз ба даст овардани истиқлолият дар муассисаҳои таълимӣ хадамоти психологӣ 
ташкил ва роҳандозӣ гардид, ки он дар тарбияи кӯдакону хонандагон ва донишҷӯён таъсир 
расонда метавонад. Ин таъсир ба таври мусбат ва ё манфӣ зоҳир шуда метавонад. Ин ҷо навоварӣ 
дар шакли суҳбати фардӣ амалӣ гардонда мешавад. 

Навгонӣ дар зинаи ибтидоии худ дар ду маврид нақши муҳим бозида метавонад:  
1. Аз худ намудани маводи нав;  
2. Мустаҳкам намудани донишҳои гирифташуда. 
Истифодаи навгонӣ ҳамчун аёният, чунончи истифодаи алифбои бурида, варақаҳои 

суратдор, иҷрои машқҳои маҷмӯӣ, номи ашё, иҷрои кор аз рӯи машқ кафолати муваффақияту 
пешравӣ гардида метавонад.  

Мавқеи асосии навгониро дар таълими савод расми ашёҳо, расмҳои сужетнок ва матнҳо 
ишғол мекунанд. Бояд гуфт, ки қариб ҳамаи китобҳои дарсӣ дорои расманд. Онҳоро мақсаднок 
истифода бурда, ба воситаи онҳо захираи луғавии хонандагонро такмил бахшидан ва нутқи 
шифоҳии онҳоро рушд додан мумкин аст. 

Навогонии дигаре, ки дар шеваҳои дарс ҳамчун омили самарабахш маҳсуб меёбад, 
таълими усули саҳоҳиятмандӣ ба ҳисоб меравад. Ба роҳ мондани муносибати салоҳиятмандӣ дар 
таълим ба рушду такомули қобилияти зеҳнии хонандагон такон бахшида, онҳоро ба фикру 
андеша кардан доир ба ҳодисаҳои атроф, моҳияти ҳастии ашёву мавҷудот водор месозад.  

Ҷузъиёти раванди марҳалаҳои ташаккулу инкишоф зуҳури падидаҳои навро ба миён 
меорад. Дар макотиби олӣ навгониҳои ҷудогона тавассути технологияи иттилоотӣ амалӣ 
гардонда мешаванд. Шаклҳо ва усулҳои асосии навгонӣ гуногун буда,  онҳоро ба таври шифоҳӣ, 
аёнӣ, ҳавасмандгардонӣ, татқиқотӣ, санҷишӣ истифода бурдан мумкин аст. Чунин навгониро 
донишҷӯён метавонанд ҳангоми навиштани рефератҳо, корҳои курсӣ мақсаднок истифода 
баранд. 

Навгонии дигари назаррасе, ки дар раванди таълим таи солҳои охир ба вуқӯъ пайвастааст, 
роҳандозии муносибати босалоҳият ба таълим мебошад. Яке аз масъалаҳои муҳим дар усули 
салоҳиятнок ин озодбаёнӣ ва қотеияти баҳсҳои омӯзишӣ дар байни хонандагон мебошад. 
Ташкили чунин навгонӣ дар таълими фанни математика бештар ба назар мерасад. Бояд гуфт, ки 
дар ин маврид омӯзгорон дар дарсҳо бояд ба рушд ёфтани зеҳни хонандагон кумак кунанд. 

Муҳиммияти дар низоми таълим ворид намудани навгониҳо аз Паёми Асосгузори сулҳу 
ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, 
мулоқоти вай бо кормандони соҳаи илму маориф ва аҳли эҷод бармеояд. Он барои олимону 
адибон, омӯзгорон ва дигар соҳибназарон ҳамчун дастури ҳидоятгар маҳсуб гардида, тамоюлҳои 
саҳеҳро муқаррар менамояд. 

Дар ин замина дар соҳаи илму маориф эълон гардидани «Бистсолаи омӯзиш ва рушди 
фанҳои дақиқ, риёзӣ ва табиатшиносӣ» (солҳои 2020-2040), таҳкимбахши суханони болоянд.  

Омӯзгорон навгониҳоро дар илми педагогика ва нейропедагогика рӯи кор оварда, 
аёниятнокӣ, ихтироот ва усулҳои фаъоли таълимро, чун Диаграмаи Вен, занҷири сарбасти Т-
нақша истифода бурда, ҳамзамон омӯзиши технология ва нанотехнологияро дар ин ҷода 
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метавонанд бо усулҳои нав баҳри пешрафти таълим дар зинаҳои муассисаҳои миёнаи таълимӣ 
ва олии касбӣ бештар ривоҷ диҳанд. 

Ҳамасола бо фарорасии шароити мусоид дар ҳудуди кишвар дар соҳаи илму маориф як 
қатор дигаргуниҳои куллӣ рӯи кор меоянд, муассисаҳои нав ифтитоҳ меёбанд. Чунончи, дар 
замони истиқлолият дар ноҳияи Данғара 12 муассисаҳои таълимӣ, 2 муассисаи олӣ ба фаъолият 
оғоз намуд, ки ин ба пешбурди кори таълиму тарбияи насли наврас ва бисёр дастовардҳои наву 
назаррас, инчунин навгониҳои ҷузъӣ боис гардида метавонад.    

Агар мо дастовардҳои даврони истиқлолиятро бо замони шӯравӣ мавриди муқоиса қарор 
диҳем, мебинем, ки миқдори муассисаҳои олии кишвар аз 9 адад ва теъдоди донишҷӯён аз 70 
ҳазор то ба 40 адад муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ва беш аз 250 ҳазор нафар донишҷӯён 
омада расидааст. 

Бо дастгирию ғамхориҳои Пешвои миллат дар мактабҳои олӣ навгониҳои зиёде дар самти 
таъсиси ихтисосҳо ба вуҷуд омадаанд, ки соҳаро сол то сол рушду нумӯъ мебахшад. 

Дар тамоми муассисаҳои таълимии ибтидоӣ, миёна ва олии касбӣ барои тақвият  ёфтани 
кори маҳфилҳо озмунҳои ихтироъкорию навоварӣ ташкил ёфтаанд, ки иштироки хонандагону 
донишҷӯёнро дар озмуну олимпиадаҳои байналмилалӣ ва ҷумҳуриявӣ таъмин менамоянд. 
Ҳамчунин дар муассисаҳои таълимӣ озмоишгоҳҳою лабораторияҳои фаннии бо дастгоҳҳои 
техникии муосир таъмин, фаъолият менамоянд. 

Дар ин маврид овардани суханҳои Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон хеле ба 
мавқеъ мебошад: «Дар даврони соҳибистиқлолӣ маорифпарварӣ яке аз самтҳои меҳварии 
давлатдории мо буда, рушди илму маориф, омӯзиши техника ва технологияи нав, тақвияти 
неруҳои зеҳнӣ ва ташаккули забони илм дар авлавият қарор дорад» 2. 

Дар воқеъ ин гуфтаҳо баҳри фаъолияти якҷояи пурсамари устодону олимон, омӯзгорону 
донишҷӯён дар бобати пешниҳоди лоиҳаву барномаҳои ояндасоз, навгониҳои соҳаи техникию 
технология бо тадбиқу натиҷаи назарраси худ дар илму истеҳсолот такони ҷиддӣ мебахшад. 

Азбаски мавзӯи мақолаи мо ба навоварӣ ё навгонӣ дар синфҳои ибтидоӣ бахшида шудааст, 
ин ҷо месазад, дар хусуси навгониҳое, ки солҳои охир дар таълим, хусусан таҳсилоти ибтидоӣ 
татбиқ мешаванд, сухан ронем. Яке аз ин гуна навгонӣ таълими салоҳиятнок чун комбинатсияи 
алоқамандонаю ташаккулёбандаи дониш, маҳорату малака маҳсуб меёбад 3. Қобилияти ба роҳ 
мондан ва нигоҳ доштани муоширати самаранок салоҳият ҳисоб меёбад, ки аз забондонӣ, соҳиб 
будан ба маҳорату малакаи истифодаи он дар соҳаи технологияи иттилоотӣ ба даст меояд. 

Дар ин самт омӯзгоронро зарур аст, ки муносибати худро нисбат ба таълим дигаргун сохта, 
навгониҳои тозаро вусъат бахшанд: 

1. Рақобати бештар барои ишғоли ҷойҳои корӣ ба туфайли натиҷаҳои сатҳи олии 
эҷодкорию навоварӣ барои нигоҳдории рақобатпазирӣ; 

2. Табаддулоти иттилоотӣ-коммуникатсионӣ бо дастрасии бештар ба иттилоот, кашфиёт 
ва навгониҳои илми муосир;  

3. Тағйир додани муносибатҳои муассисавӣ ва байни муассисавӣ;  
4. Истифодаи воситаҳои техникӣ, аз ҷумла компютерҳо бо мақсади самаранок гардондани 

раванди таълим. 
Таълими босалоҳият хонандагонро ба озодандешӣ, пешниҳод кардани таклифу дархостҳо 

водор месозад, ки қобилияти гӯшкунии онҳоро рушд медиҳад, барои ноил шудан ба 
дастовардҳои нав ба нав такон медиҳад. Мустақилияти хонанда ин ҷавҳари таълими салоҳиятнок 
буда, дар усули муносибат ба он чанд омил меҳварсоз ва асосӣ ба шумор меравад. 

Дар шароити имрӯза оид ба технологияи навтарин, яъне нанотехнология бештар мегӯянду 
менависанд, ки он дар замони муосир ва оянда дар соҳаҳои илму техника босуръат рушд ёфта, 
мавриди истифода қарор гирифта истодааст.  

Нанотехнология калимаи юнонӣ буда, маънояш санъатест, ки бо истифодаи он чизи нав 
офарида мешавад. Дар муассисаҳои таълимӣ низ истифодаи навгониҳо туфайли нанотехнология 
сурат мегирад, ки барои фаҳмидани он се самти дониш ва малакаи асосиро доштан зарур аст:  
 

                       Н - Нано 
                                                                          

           Н – Нейро                      Омӯзиши навгониҳо 
                                                                       

           О - Омӯзиш 
Олимони тоҷик низ дар ҳамбастагӣ ба замони муосир қадамҳои устувор ниҳода, дар соҳаи 

нанотехнология корҳои зиёдеро ба анҷом расонида истодаанд. 
Хулоса, дар замони муосири мо навгониҳои зиёде ба вуқӯъ пайваста истодаанд ва барои 

истифодаи самараноки онҳо ҷаҳду талош ва кӯшиши пайвастаи мо омӯзгорон зарур мебошад.  
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ЭҶОДИ НАВОВАРИҲО ВА ИСТИФОДАИ ОНҲО ДАР МУАССИСАҲОИ ТАЪЛИМӢ 
 

Дар ин мақола дар хусуси навгониҳое, ки дар солҳои соҳибистиқлоллии ҷумҳурӣ дар соҳаи маориф 
ба вуҷуд омадаанд, сухан меравад. Муаллиф қайд мекунад, ки дар ин давра муассисаҳои зиёди таҳсилоти 
умумӣ сохта шуданд, ки онҳо бо техникаву технологияи замони муосир муҷаҳҳаз мебошанд. 

Ҳамаи ин имконият медиҳад, ки раванди таълим ба таври самарабахш ба роҳ монда, сифати 
таҳсилот баланд бардошта шавад. 

Муаллиф дар хусуси ҷорӣ намудани усулҳои нави таълим ибрози ақида намуда, қайд мекунад, ки 
ба роҳ мондани муноси бати салоҳиятнок ба таълим ба рушду такомули қобилияти зеҳнии хонандагон 
мусоидат намуда, онҳоро ба фикру андеша кардан доир ба ҳодисаҳои атроф, моҳияти ҳастии ашёву 
мавҷудот водор месозад. 

КАЛИДВОЖАҲО: маориф, таълим, таҳсилоти томактабӣ, хонанда, алифбо, омӯзгор, навгонӣ, 
муносибати салоҳиятнок. 

МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ МУАЛЛИФ: Сармисоқова Гулбаҳор Сангимуродовна, омӯзгори 
кафедраи педагогикаи ДДД. 

 

СОЗДАНИЕ НОВОВВЕДЕНИЙ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

В этой статье речь идёт о нововведениях, возникших в годы независимости республики в сфере 
образования. Автор отмечает, что за этот период построены общеобразовательные учреждения, 
оборудованные современной техникой и технологией. 

В результате этого, жффективно строится учебный процесс, повышается качество образования. 
Автор высказывает свою точку зрения об применении интерактивной методики и отмечает, что 
построение компетентного подхода к обуччению способствуеют развитию и совершенствованию 
интеллектуальных способностей учащихся, вынуждает их размышлять над явлениями окружающей среды, 
сущности бытия предметов и существ. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: образование, обучение, дошкольное образование, ученик, азбука, учитель, 
новизна, компетентный подход. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Сармисокова Гулбахор Сангимуродовна, преподаватель кафедры 
педагогики ДГУ. 

 

CREATION OF INNOVATIONS AND THEIR USE IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS 
 

This article deals with the innovations that have arisen during the years of independence of the republic in 
the field of education. The author notes that during this period educational institutions were built, equipped with 
modern equipment and technology. 

As a result of this, the educational process is effectively built, the quality of education is increased. The 
author expresses his point of view on the use of interactive methods and notes that building a competent approach 
to learning contributes to the development and improvement of the intellectual abilities of students, forces them to 
reflect on the phenomena of the environment, the essence of the existence of objects and beings. 

KEY WORDS: education, training, preschool education, student, alphabet, teacher, novelty, competent 
approach. 
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МЕТОДИКАИ ТАШАККУЛИ САЛОҲИЯТНОКИИ СОҲИБКОРИИ ХОНАНДАГОН 
ДАР ДАРСҲОИ ТЕХНОЛОГИЯ (ТАЪЛИМИ МЕҲНАТ) 

 

Азизов А.А., Азизов Ш.Ю., Усмонов А.А. 
Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров 

 

Дар замони ҳозира, ки шароити ноустувори иқтисодӣ аз раванди таълим ташаккули 
тайёрии иқтисодии хонандагонро аз давраи мактабхонӣ талаб менамояд. Зарурати таълим ва 
тарбияи шахсиятҳои «нав», ки ба осонӣ дар ҷаҳони технологияҳои (ҷадид) рушдкарда ва селаи 
васеи иттилоот ҷойгоҳи худро ёбанд. Насли оянда натиҷаҳо тасаввур кардан ва донистани 
техологияҳои нави мавҷуда, балки ҳамчунин аз ҷиҳати эҷодкорӣ рушдёфта ва шахсияти 
зудҳаракат бошад. Таълими асосҳои соҳибкорӣ ва хонандагон барои аз давраи мактаби дарк 
намудани мубодилаи арзишнок, саводнокии молиявӣ, фаъолияти соҳибкорӣ рақобат, моликияти 
хусуси ва ғайраҳо мусоидат менамояд. 

Дар олами саноату тичорати муосир калимаҳои «бизнес», «соҳибкорӣ», «соҳибкор», 
«менеҷер», «соҳибмулк»-ро хеле бисёр истифода мебаранд. Ҳамаи ин мафҳумҳо бо ин ё он роҳ 
ба фаъолияти соҳибкорӣ иртибот доранд. Масалан, маънои тахтуллафзии калимаи «бизнес» - 
«business» дар забони англисӣ «шуғл», «машғулият» мебошад. Шуғл ё машғулияти дилхоҳе дар 
назар аст, ки даромаду фоида меорад. Чӣ дар забони русӣ ва чӣ дар забони тоҷикӣ вожаи «бизнес» 
дар забони гуфтугӯй хеле серистеъмол аст. Калимаи мураккаби «бизнесмен» низ дар байни аҳолӣ 
мавриди қабули умум гардидааст. Вале дар қонунгузориҳои Тоҷикистон мутаносибан вожаи 
«соҳибкорӣ» корбаст шуда, калимаи бизнес ба назар намерасад [2, с. 54]. 

Пас, соҳибкорӣ чист? Ин фаъолияти ташаббускорона дар доираи қонунгузории 
амалкунанда оид ба сохтан, пешбурд ва инкишофи корхона мебошад, ки мақсади он истеҳсолу 
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фурӯхтани маҳсулот ва гирифтани фонда аст. Ва, ба назар чунин менамояд, ки вожаи 
«соҳибкорӣ» нисбат ба калимаи «бизнес» фаъолияти мазкури дар таърифи боло омадаро хубтару 
пурратар ифода мекунад. Ибораи «соҳибкор», дар натиҷаи ҳазфи «и»-и изофа дар ибораи 
«соҳибкор» пайдо шудааст. Ибораи охир бошад, ғайр аз маънои мустақими корфармо, боз 
шахсеро мефаҳмонад, ки аз ӯҳдаи ҳамин кор мебарояд, зеро у соҳибикор аст, бо меҳнату 
машаққати худаш онро ба роҳ мондааст ва аз нозукиҳои фаъолияташ бохабар мебошад. Ва маҳз 
дар ҳаққи ӯ Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ гуфтааст: 

Ҳар касеро баҳри коре сохтанд, 
Меҳри онро дар дилаш андохтанд. 

Бисёр олимони хориҷӣ вобаста ба таълими асосҳои соҳибкорӣ дар раванди таълим 
таҳқиқотҳо ба анҷом расониданд: шароити педагогии ташаккули салоҳиятнокии соҳибкории 
хонандагони синфҳои болоӣ дар асоси методи лоиҳавӣ (Т.М. Мотвеева) [4]; мундариҷа ва 
методикаи таълими хонандагони муассисаҳои таълимӣ оид ба асосҳои соҳибкорӣ (И.М. 
Иванишкина) [3]; рушди мароқзоҳиркунии хонандагони синфҳои болоии дар синфҳои махсуси 
технологӣ (В.Д. Неклюдов) [5]. Олимони тоҷик аз зумраи Л.Х. Неъматов, оид ба «Асосҳои 
педагогии тарбияи иқтисодии хонандагони синфҳои 5-7 дар дарсҳои технология» [6] ва Х.Ҳ. 
Раҳимов оид ба «Хусусиятҳои педагогии ташаккули донишҳои иқтисодии хонандагон дар 
раванди таълим» [7] таҳқиқотҳои илмии худро ба анҷом расонидаанд, ки ин барои таҳқиқи 
пурраи ин масъала кифоя нест ва боиси зикр аст, ки масъалаи методикаи ташаккули 
салоҳиятнокии соҳибкории хонандагон тадқиқоти алоҳидаро талаб менамояд. 

Барои равшанӣ андахтан ба мафҳуми салоҳиятнокии соҳибкорӣ бояд пеш аз ҳама мафҳуми 
салоҳиятро шарҳ диҳем. Салоҳият – маҷмӯи дониш, малака ва маҳорати ба ҳам пайванде, ки ба 
мақсади ҳалли масъалаҳои мушаххаси ҳаётӣ (иҷтимоӣ, иқтисодӣ, сиёсӣ), маърифатӣ ва касбӣ 
равона карда мешаванд [1, с. 14]. Пас салоҳиятнокии соҳибкорӣ ин дар амал татбиқ намудани 
донишҳои иқтисодӣ дониста мешавад. 

Дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ дар ҳошияи фанни технология (таълими 
меҳнат) барои хонандагони синфҳои 9-ум боби асосҳои иқтисодиёти оила ва дар синфи 10-ум 
боби асосҳои соҳибкорӣ таълим дода мешавад [2]. Дар китоби дарсии фанни технология 
(таълими меҳнат) мавзӯъҳои бобҳои мазкур ҳарчанд муфассал пешниҳод шудаанд, лекин 
коркарди методии он, яъне методикаи таълими мавзӯъҳои дарсӣ то ҳол ба таври муфассал 
коркард нагардидааст. 

Бо мақсади муайян намудани мушкилӣ ва асоснок намудани он, мо бо шунавандагони 
курсҳои такмили ихтисос ва бозомӯзӣ аз фанни технология (таълими меҳнат) пурсиши афкор 
гузаронида, натиҷагирӣ намудем. 

Мувофиқи натиҷаҳои пурсиши афкор 40% таълими мавзӯъҳои боби асосҳои соҳибкориро 
мураккаб мешуморанд; 58% соати дарсиро барои таълими фан нокифоя мешуморанд; 70% дар 
ташкили методии дарс ба мушкилӣ рӯ ба рӯ мешаванд; 95% зарурати коркарди методии алоҳидаи 
мавзӯъҳои дарсро интихоб намудаанд. 

Аз ин сабаб, барои ҳалли ин мушкилот мо методикаи мавзӯъҳои дарсии боби асосҳои 
соҳибкориро пурра коркард намудем, ки намунаи нақшаи дарсии яксоата тариқи зайл пешниҳод 
гардидааст: 

Дарси 18. Мавзӯъ: Банақшагирии фаъолияти соҳибкорӣ 
Барнома: Бизнес-нақша. Банақшагирии фаъолияти соҳибкорӣ. Симои воқеӣ ё ҳуқуқӣ. 
Салоҳиятҳо: 
- дар бораи асосҳои соҳибкорӣ маълумоти пурра дода метавонад; 
- дар доираи муаммои васеъ ғояи навро эҷод карда метавонад; 
- системаи касбинтихобкунии шахсиятро бо пуррагӣ шарҳ дода метавонад; 
- хусусиятҳои тарбиявии фанро дарк карда, онро дар амал ба таври васеъ татбиқ карда 

метавонад. 
Мақсадҳои дарс: 
- оид ба банақшагирии фаъолияти соҳибкорӣ маълумоти пурра дода тавонад; 
- эҷодкорона фаъолияти соҳибкории худро ба нақша гирифта тавонад; 
- дар бораи касби тоҷир маълумоти васеъ дода тавонад; 
- ҳангоми таҳияи бизнес нақша бодиққатӣ ва дурандешии худро инкишоф дода тавонад. 
Таҷҳизоти зарурӣ: китоби дарсӣ, замима, нишондодҳои методӣ, нурафзо (проектор), 

овезаҳои расми оид ба мавзӯъ, слайдҳо, наворҳои омӯзишӣ. 
Методикаи таълим: Ҳангоми банақшагирии дарс аз тавсияҳои зерин истифода бурда 

метавонед. 
1) Ташкили дарс: Дар ин марҳила корҳои зерин ба роҳ монда мешавад: 
тайёр намудани маводи хониш;  
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ҳозир-ғоиб кардани хонандагон;  
омода намудани аҳли синф ба дарс. 
2) Пурсиши дарси гузашта: Дарсро аз гузоштани масъала оғоз кунед. Бо саволҳои зерин ба 

хонандагон муроҷиат кунед: 
1. Вазифаи асосии реклама дар бораи мол иттилоъ додан ба истеъмолкунанда аст. Ин иддао 

дуруст аст ё на?  
2. Усулҳои аз ҳама паҳншудаеро, ки дар реклама истифода мешавад, тавсиф диҳед.  
3. Чӣ кор бояд кард, ки аз рекламаи бадсифат зарар набинем? 
4. Дар низоми соҳибкорӣ реклама кадом нақшро мебозад? Ҷавобатонро бо мисолҳо шарҳ 

диҳед. 
Оид ба саволҳо каме муҳокимаронӣ кунед.  
3) Шиносоӣ бо мазмуни мавзӯъ: Дар лаҳзаи баёни мавзӯи нав муаллим оид ба банақшагирии 

фаъолияти соҳибкорӣ маълумот медиҳад: 
Fояи аҷиб ва ҷолиби диқкати нави соҳибкор мумкин аст дар соҳаи дилхоҳ, аз ҷумла худи 

истеҳсолот, талаботи бозор ё робитаҳои шарикӣ ба миён ояд. Баъди ба миён омадан ғоя ё идеяи 
нав тадриҷан тамоми тарафҳои корхонаро тағйир медиҳад.  

На ҳар як соҳибкор барои иҷрои нақшаҳои мазкур ба қадри кофӣ сармоя дорад. Бино бар 
ин таҳти замонати маҳсулоти оянда, ки мувофиқи нақша бояд ба фалон нишондиҳанда расад, 
қарз гирифтан лозим аст. 

Бо маблағи инвеститсия соҳибкор саҳмия мебарорад, ки онҳо ё ба фурӯши озод бароварда 
мешаванд ё тибқи манфиатдор тақсим карда мешаванд. 

Таҳияи бизнес-нақшаро метавонад вазъиятҳои дигар талаб кунанд, аз ҷумла: 
- тайёр кардани дархостҳои ширкатҳои хусусӣ ва тиҷоратии мавҷуда ва таъсисёбанда ба 

гирифтани қарз; 
- асосноккунии пешниҳодҳо оид ба ғайридавлатӣ гардонидани корхонаҳои давлатӣ; 
- кушодани кори нав ва муайян кардани соҳаи ширкати оянда ва самтҳои асосии фаъолияти 

тиҷоратии он; 
- дигар кардани соҳаи ширкати мавҷуда ва интихоби намудҳо, самтҳо ва усулҳои нави 

татбиқи амалиёти тиҷоратӣ; 
- таҳияи лоиҳаи эмиссияи коғазҳои қиматноки (саҳмия ва вомбарг) ширкатҳои 

гайридавлатишаванда ва хусусӣ; 
- баромад ба бозори беруна ва ҷалби инвеститсияи хориҷӣ. 
Бизнес-нақша ҳуҷҷатест, ки асосноккунии қадамҳои асосиро дарбар мегирад, ки амалӣ 

гардонидани онҳо барои татбиқи ягон лоиҳаи тиҷоратӣ ва ё сохтани фирмаи нав пешбинӣ 
шудааст. 

Мақсади таҳияи бизнес-нақша кашидани нақшаи фаъолияти хоҷагидории ширкат дар 
оянда наздик ва дур тибқи талаботи бозор ва имконияти гирифтани захираҳои зарурӣ 
(инвеститсияҳо) мебошад. 

Бизнес-нақша ба соҳибкор ба ҳалли вазифаҳои асосии зерин ёрӣ мерасонад: 
- муайян кардани самтҳои мушаххаси фаъолияти ширкат, бозорҳои мақсаднок ва ҷои 

фирма дар ин бозорҳо; 
- баён кардани мақсадҳои дарозмӯҳлату кӯтоҳмӯҳлати ширкат, стратегия ва тактикаи ноил 

гардидан ба онҳо. Муайян кардани ашхосе, ки ба татбиқи ҳар як стратегия масъуланд; 
- интихоби ҳайъат ва муайян кардани нишондиҳандаҳои молу хизматҳое, ки фирма ба 

истеъмолкунандагон пешниҳод мекунад. Арзёбии хароҷоти истеҳсолию тиҷоратӣ ҳангоми 
сохтан ва фурӯхтани онҳо; 

- арзёбии мутобиқати кадрҳои ширкат ва шартҳои таҳрики меҳнати онҳо ба талабот оид ба 
ноил шудан ба мақсадҳои гузошташуда; 

- муайян кардани ҳайати тадбирҳои маркетингии ширкат оид ба омӯзиши бозор, реклама, 
ҳавасмандгардонии фурӯш, ташаккули нарх, роҳҳои фурӯш ва ҳоказо. 

- арзёбӣ кардани вазъи моддию молиявии ширкат ва мутобиқати захираҳои молиявию 
моддӣ барои ноил гардидан ба мақсадҳои гузошта; 

- пешбинӣ кардани мушкилот, маҷроҳои зериобӣ, ки ба иҷрои бизнес-нақша халал 
мерасонанд. 

4) Истифодаи усули «Чархофалаки ақидаҳо» 
Усули «Чархофалаки ақидаҳо» барои ташаккул додани сифатҳои таҳлилӣ ва ҷустуҷӯии 

хонандагон ёрӣ мерасонад. Хонандагон пешниҳодҳои худро баён карда метавонанд, ки дар натиҷа 
нутқи онҳо инкишоф меёбад. 

Мақсади усул: 
- инкишоф додани тафаккури мантиқӣ; 
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- мустаҳкамкунии хотира; 

- мустаҳкам кардани донишҳо оид ба мавзуҳои нав; 

- бедор намудани шавқ оид ба муаммоҳои иҷтисодии оила; 

- ташаккул додани завқи ҷустуҷӯ намуда, ёфтан. 

Қадамҳои истифодаи бозӣ: 

1. Муаллим хонандагони синфро ба чор зергурӯҳи 4-5 нафара тақсим карда, ба ҳар як 

зергурӯҳ хонандаи беҳтаринро ҳамчун сардор таъин мекунад.  

2. Ба ҳар як аъзои зергурӯҳ варақаи тоза тақсим карда шуда, ба ҳамаи аъзоёни зергурӯҳ як 

савол дода мешавад. Ҳамаи иштирокчиёни зергурӯҳ бидуни маслиҳад бо ҳамдигар ақидаҳои худро 

нисбати саволи пешниҳодшуда ба варақа менависанд. 

3. Варақаҳо бо навиштаҷот дар меъёри муайяни вақт аз рӯи ақрабаки соат ва аз рӯи давра ба 

зергурӯҳҳои ҳамсоя дода мешавад. Ҳангоми гирифтани варақа бо навиштаҷоти ақидаҳо, ҳар як 

иштирокчӣ бояд нисбат ба навиштаҷоти мавҷудбуда ақидаи худро такрор накарда иншо кунад. 

Фаъолият ҳамон вақт ба итмом мерасад, ки ба ҳар як иштирокчии зергурӯҳ варақаи худ давр гашта 

ояд. Дар ин давра ақидаҳои иншошуда таҳлил ва баҳодиҳӣ карда мешаванд. 

4. Дар ҳар як зергурӯҳ мубоҳисаи ақидаҳои дигар иштирокчиён, ки дар он рӯйхатти 

ҷамъбасти ақидаҳои асосӣ ва актуалии пешниҳодшударо мубоҳиса менамоянд. 

5. Додугирифти натиҷаҳои ақидаҳои коркардшуда. Ҳамаи зергурӯҳҳо бо навбат рӯйхатти 

ақидаҳои ҷамъбастиро пешниҳод мекунанд. Агар навиштаҷотҳо норозигии дигар зергурӯҳҳо 

дучор нашавад, онҳо ба ҷамъбасти ақидаҳои ниҳоӣ дохил карда мешаванд. 

Намуна: 

Аз тарафи муаллим муаммо гузошта мешавад: «Фаслҳои бизнес-нақшаро номбар кунед?». 

Иштирокчиёни зергурӯҳҳо (муаллим хонандагонро ба чор зергурӯҳ тақсим мекунад) ба 

саволи гузошташуда, ақидаҳои худро бе такрор кардани пайдарҳамӣ иншо мекунанд. 

Масъалан: 

1. Резюме (мақсаду вазифаҳои ташаббуси Шумо). 

2. Маълумот дар бораи ширкат (корхона) дар кадом соҳа он машғули кор аст. 

3. Маҳсулот, хизмат. 

4. Бозорҳо. 

5. Маркетинг. 

6. Нақшаи истеҳсолот. 

Ҳамаи сардорони зергурӯҳҳо бо навбат рӯйхатти ақидаҳои ҷамъбастиро пешниҳод 

мекунанд. Агар навиштаҷотҳо норозигии дигар зергурӯҳҳо дучор нашавад, онҳо ба ҷамъбасти 

ақидаҳои ниҳоӣ дохил карда мешаванд. 

Дар натиҷа хонандагон: 

- қобилияти дар гурӯҳ кор кардани худро инкишоф медиҳанд; 

- ақидаҳои худро мустақилона иншо мекунанд; 

- донишҳои мавҷудаашонро мустаҳкам мекунанд; 

- дар гуруҳ кор карда, фикри якдигарро гӯш мекунанд; 

- бо ҳамдигар мубоҳиса менамоянд. 

Тавсия ба омӯзгор: Ин усулро дар шакли бозӣ ё мусобиқа низ гузаронидан мумкин аст. 

Хонандагонро ба гуруҳҳо ҷудо карда, барои ҳар як ҷавоби дуруст холгузорӣ кунед. Гуруҳе, ки 

соҳиби холҳои зиёд мегардад, ғолиб мебарояд. Ҳангоми дар шакли бозӣ, ё мусобиқа 

гузаронидани ин усул, хонандагони фаъолро ба зергуруҳҳо баробар тақсим намоед. Ин усулро 

дар лаҳзаи мустаҳкамкунии мавзӯи нав гузаронидан мувофиқи мақсад аст. 

5) Қисми мустаҳкамкунӣ  

1. Фаслҳои асосии бизнес-нақшаатонро номбар кунед. Оё ба назари Шумо онҳо ба мақсад 

мувофиқ ҳастанд?  

2. Тавсифи нақшаи маркетинг дар бизнес-нақша барои чӣ истифода мешавад?  

3. Қисмҳои асосии ҳисоботи молиявиро номбар кунед. 

4. Бизнес-нақша чӣ гуна ҳуҷҷат аст? 

6) Дарсро ҷамъбаст намуда, заҳмати хонандагонро қадр кунед. 

7) Арзёбӣ. Дар ҷараёни дарс фаъолияти таълимии хонандагонро мушоҳида намуда, дараҷаи 

ба салоҳиятҳо ноил гаштани онҳоро муайян кунед. Натиҷаҳои фаъолияти таълимии 

хонандагонро аз рӯйи савол ва супоришҳои зерин арзёбӣ карда метавонед (мувофиқи натиҷаи 

арзёбии мазкур ба хонандагон баҳои аъло, хуб, қаноатбахш ва ғайриқаноатбахш гузошта 

мешавад). 
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Ҷадвали 1 
Арзёбии натиҷаи таълим 

 

Фаъолият метавонад 
қисман 

метавонад 
наметавонад 

Оид ба банақшагирии фаъолияти соҳибкорӣ маълумоти пурра 
дода метавонад? 

   

Эҷодкорона фаъолияти соҳибкории худро ба нақша гирифта 
метавонад? 

   

Дар бораи касби тоҷир маълумоти васеъ дода метавонад?    
Ҳангоми таҳияи бизнес нақша бодиққатӣ ва дурандешии 
худро инкишоф дода метавонад? 

   

 

Намунаи пешниҳоднамудаи мо барои аз ҷиҳати методӣ мувофиқи мақсад ташкил 
намудани дарсҳои боби асосҳои соҳибкорӣ дар барои хонандагони синфҳои 10-уми муассисаҳои 
таҳсилоти миёнаи умумӣ пешбинӣ шудааст. 

Дар замони ҳозира шахси аз ҷиҳати саводнокии иқтисодӣ бемаърифат ҳамарӯза ба 
мушкилиҳо рӯ ба рӯ мегардад, дар соҳаҳои мухталифи фаъолият қарору хулосаҳои дурандешона 
қабул карда наметавонад, зеро салоҳияти соҳибкориро соҳиб нагаштааст. Дар ҷаҳони муосири 
таҳаввулоти иқтисодӣ бе донистани асосҳои соҳибкорӣ зиндагӣ аз мантиқи худ берун мешавад. 
Ҳар чӣ уадаре, ки шахс пештар ва бештар асосҳои соҳибкориро аз худ намояд, ҳамон қадар ҳаёту 
фаъолият босалоҳият мегардад. 
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METHODOLOGY OF FORMING ENTREPRENEURIAL COMPETENCE OF STUDENTS IN 
TECHNOLOGY LESSONS (LABOR TRAINING) 

 

The article deals with the methodology of entrepreneurial competence, where the authors substantiate the 
problem and the degree of teaching this method. An example of methodological development of a lesson plan for 
technology is given. 
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МЕТОДИКАИ ОМӮЗИШИ ПРИЗМА 

 

Сироҷиддини Давлаталӣ  
Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ 

Шарифзода Ҷ.Ш. 
Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 

 

Математикони Юнони қадим методҳои зиёдеро кашф намуда буданд. Олимони асрҳои 
миёна ва баъди он ба омӯзиши мероси гаронбаҳои Евдокс, Евклид ва махсусан ба корҳои 
Архимед мароқи калон зоҳир намуданд. Математикони Осиёи Миёна барои ҳисоби масоҳатҳо ва 
ҳаҷми ҷисмҳо методҳои махсусро истифода менамуданд. Ташреҳи ин методҳо, инкишофи онҳо 
дар мамлакатҳои Европаи Ғарбӣ мақсади ин мақоларо ташкил медиҳад [3, с. 100-102]. 

Г. Лебег – масоҳати шакли суфта (ҳаҷми ҷисмҳо) ададеро меномад, ки қимати умумии ду 
бузургиҳои S ва W, ки бо таври муайян ба секунҷаҳои сохташуда оваранда ва шартҳои 
инвариантнокӣ ва аддитивиро қаноаткунанда маҳсуб меёбанд [8, с. 89-91]. 

Нуқтаи назари олими машҳури Юнони Қадим дар соҳаи геометрия Евклид ва пайравон ӯ 
– мафҳумҳои масоҳатҳо, ҳаҷмҳоро ибтидоӣ, таъриф нашаванда ҳисобидан – бо шарти 
постулиронии мавҷудияти масоҳат дар ҳамаи бисёркунҷаҳои одӣ ва ҳаҷм дар ҳамаи бисёррӯяҳои 
одӣ илмӣ шуморидан мумкин аст [5]. 

Аз солҳои 2000 – ум оғоз намуда, таҳия ва мураттабсозии китобҳои дарсии миллӣ шӯрӯъ 
гардид. Олимони соҳа ва методистону устодони варзида барои навиштани китобҳои дарсӣ 
сафарбар шудаанд. Дар як муддати муайян қариб дар намоиши бахшҳо китобҳои дарсӣ 
таълифшуданд. Аз ҷумла, дар сикли фанҳои математикӣ китобҳои дарсӣ бо назардошти 
хусусиятҳои миллӣ таҳия ва интишор шуда, барои истифода тавсия шуданд. Китобҳои дарсии 
Геометрия барои синфҳои 7-9 аз тарафи устод Ш. Ҷ. Шарифов, У. Бурҳонов ва Геометрия барои 
синфҳои 10-11 аз тарафи олими варзидаи тоҷик Б. Алиев навишта шудаанд.  

Барномаҳои нави корӣ пешниҳод шуданд, ки онҳо фарогири маводҳои асосӣ буданд.  
Азбаски ҳисоби масоҳати сатҳи пурра ва паҳлӯӣ дар амалия мавқеи муҳим доранд, 

омӯзиши онҳо дар раванди омӯзиши мавзӯҳои алоқаманд ба онҳо дар назар аст. Масалан, 
ҳангоми банақшадарории мавзӯи «Призмаи рост ва мунтазам» омӯзиши «Сатҳи пурра ва паҳлӯи 
призма» ба мақсад мувофиқ аст [2, с. 5-7].  

Маълумотҳои асосӣ доир ба мавзӯъ дар китоби дарсӣ ба таври зайл оварда шудаанд:  
Рӯяҳои паҳлӯии призмаи дилхоҳ сатҳи паҳлӯии онро ташкил медиҳанд. Мувофиқан, 

асосҳо ва сатҳи паҳлӯии ин призма сатҳи пурраи он аст.  
Барои ҳисоби сатҳи паҳлӯии призма теорема баён гардида, исбот шудааст.  
Теорема: Масоҳати сатҳи паҳлӯии призмаи рост ба ҳосил зарби периметри асос бар 

баландӣ баробар аст. 𝑆пах = p ∙ h  
P – периметри асос, H – баландии призма. Масоҳати сатҳи паҳлӯии призма рости 

мунтазами n – кунҷа, ки тарафи асосаш a – аст, бо формулаи 𝑆пах = anH ҳисоб карда мешавад [1, 
с. 90-95]. 

Масоҳати сатҳи пурраи ҳаргуна призма бо формулаи Sпур = Sпах +  2Sасос ҳисоб карда 

мешавад.  
Дар таълими геометрия махсусан омӯзиши бузургиҳои геометрӣ асосан бо ду метод: 

мушаххасӣ-индуктивӣ ва абстрактӣ-дедуктивӣ мафҳум ворид карда мешавад 6. 
Намунаҳои ҳалли масъалаҳо, саволҳои гузошташуда ва масъалаҳои супоришҳои фардии 

барои ҳал пешниҳод гардида имконияти омӯзиши пурраи мафҳумро таъмин месозад. Омӯзгор ба 
воситаи ҳал намудани масъала дониш ва фаъолияти хонандагонро бедор намуда шавқу рағбати 
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хешро ба омӯзиши мавзӯи прзима боло мебардорад. Масъалаҳои ба онҳо вобастаро ба таври 
зерин пешниҳод менамоем:  

1. Дар призмаи мунтазами 6 – кунҷа теғаи асос ба 6см ва 8см баробар аст. Масоҳати сатҳи 
пурраи призмаро ёбед.  

 
Расми 1. Призмаи мунтазами 6-кунҷа 
 

Ҳал: Агар ABCDEFA1B1C1D1E1F1 призмаи мазкур бошад, пас,  
Sпаҳ=(AB + BC + CD + DE + FA)DD1= 6 ∙ 6 ∙ 8 = 288 

Sасос= SABCDEF=
3√3

2
∙ 𝐵𝐶2 =

3√3

2
∙ 62 = 54√3  см2. 

Инак, Sпур =2 Sасос+ Sпаҳ=(108√3 + 288)см2. 
Ҷавоб: Sпур =(108√3 + 288)см2. 

 

Супоришҳо барои кори мустақилона 
1. Масоҳати рӯяи паҳлуии призмаи шашкунҷаи мунтазам ба 𝑄 баробар аст. Масоҳати 

буришҳои диагонали онро ёбед.  

Ҷавоб: 𝑄√3.  
2. Аз тарафи асоси призмаи секунҷаи мунтазам ҳамворие гузаронида шудааст, ки теғаи 

паҳлуи муқобилхобидаро мебурад. Агар ҳамвории буранда бо ҳамвории асос кунҷи 𝛾-ро ташкил 
кунаду тарафи асос ба a баробар бошад, онгоҳ масоҳати буриш чӣ қадар мешавад? Масоҳати ин 
буришро ҳангоми a = 18дм ва 𝛾 = 240 будан ҳисоб кунед.  

Ҷавоб: 
a2√3

4 cos 𝛾
≈ 154дм2. 

3. Асоси призмаи рост секунҷаи росткунҷа аст. Аз миёнаҷои гипотенуза ҳамвории ба он 
перпендикуляр гузаронида шудааст. Масоҳати буришро ёбед, агар катетҳо ба 20см ва 21см, теғаи 
паҳлуӣ ба 42см баробар бошанд.  

Ҷавоб: 580см2. 
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МЕТОДИКАИ ОМӮЗИШИ ПРИЗМА 
 

Призма яке аз бисёррӯяҳои маъмулӣ буда, омӯзиши он дар стереометрия мавқеи муҳимро ишғол 
мекунад. Гузориши масъала дар адабиёти гуногун бо тарзҳои алоҳида ҷараён дорад.  

Таҳлил ва омӯзиши адабиёт, таълими мавзӯъ нокифоягии методикаи омӯзиши онро нишон медиҳад. 
Муаллифон дар асоси пурра омӯхтани мавзӯъ ба хулосае омадаанд, ки дар асоси талаботи ҷорӣ методикаи 
омӯзиши мавзӯъро аз нуқтаи назари худ тағйир диҳандд. Ҷиҳатҳои назариявии мавзӯъро мухтасар баён 
намуда, ба қисмати амалии он диққати зиёд додаанд. Тавассути ҳалли масъалаҳо ва ташкили корҳои 
мустақилона азхуд намудани мавзӯъро асоси самарабахшии таълим дар ин самт арзёбӣ намудаанд.  

КАЛИДВОЖАҲО: бисёррӯя, параллелкӯчонӣ, призма, сатҳи бисёррӯя, теғаҳои паҳлуии призма, 
буриши перпендикулярӣ, периметри буриш, баландии призма, рӯяҳои призма. 
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МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ ПРИЗМЫ 
 

Призма является одной из распространенных и многогранных геометрических фигур, изучение 
которой в стереометрии занимает важное место. Постановка вопроса в разных методических и учебных 
литератур существует в отдельно взятые способы. Изучение и анализ литератур при обучении темы 
свидетельствуют о недостаточности его методического изучения. Авторы на основе полного изучения 
темы пришли к выводу, что на основе текущих правил с собственной точки зрения необходимо менять 
методику изучения темы. Коротко описывая и излагая теоретические аспекты темы, автор обращает много 
внимания на её прикладную часть. Посредством решения задач и организации самостоятельных работ 
освоение темы в данном направлении оценивается автором эффективно. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: многогранник, параллельность, призма, поверхность многогранник, 
боковые грани призмы, перпендикулярный разрез, периметр разреза, высота призмы, грани призмы. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ: Сироджиддини Давлатали, ст. преподаватель кафедры математики и 
методики её преподавания КГУ имени Абуабдуллоха Рудаки. Тел.: (+992) 904-52-12-52. 

Шарипов Джума, доктор педагогических наук, профессор кафедры методики преподавания 
математики БГУ имени Носира Хусрава. 

 

PRISM STUDY TECHNIQUE 
 

Prism is one of the widespread and multifaceted geometric shapes, the study of which takes an important 
place in stereometry. Formulation of the question in different methodological and educational literature exists in 
separate ways. The study and analysis of literature when teaching a topic indicates the inadequacy of its 
methodological study. The authors, on the basis of a complete study of the topic, came to the conclusion that, 
based on the current rules, from their own point of view, it is necessary to change the methodology for studying 
the topic. Briefly describing and outlining the theoretical aspects of the topic, the author pays a lot of attention to 
its applied part. By solving problems and organizing independent work, mastering the topic in this direction is 
effectively assessed by the author. 

KEY WORDS: polyhedron, parallelism, prism, polyhedron surface, lateral faces of a prism, perpendicular 
cut, perimeter of a cut, height of a prism, facets of a prism. 
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ИНКИШОФИ МАҲОРАТИ ЭҶОДИИ ОМӮЗГОРОНИ ОЯНДАИ СИНФҲОИ ИБТИДОӢ 

 

Бобоева И.С., Алиева М.Н. 
Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Б. Ғафуров 

 

Муҳимтарин хусусияти таълими муосир таваҷҷуҳи он ба омодагии шахс ба рушди фаъоли 
тағйироти иҷтимоӣ мебошад. Дар даҳсолаҳои охир тағйироти асосии таълим нисбат ба рушди 
неруи эҷодии шахс равона шуда истодааст. Омодагии касбӣ-педагогӣ дар донишгоҳи омӯзгорӣ 
бо азхудкунии низоми махсуси дониш, малака, маҳорат, ташаккули сифатҳои касбии назарраси 
шахсияти омӯзгори оянда, ки амалисозии мақсадноки фаъолияти касбиро таъмин менамояд, 
муайян карда мешавад. 

Маҳорати эҷодии шахс аксар вақт ҳамчун як раванди алоҳида баррасӣ карда мешавад. 
Эҷодиёт аз рӯи нуқтаи назари мо ин падидаест, ки ба мақсад мувофиқ буда, дараҷаи муайяни 
ташкилот ба ҳисоб меравад. Эҷодиёт бояд бо раванди педагогии муассисаҳои таълимӣ алоқаманд 
бошад, зеро маҳз дар ин раванд шахсияти кӯдак малакаҳои ибтидоии маърифатӣ ва шеваи 
фаъолиятро аз худ мекунад. Ба омӯзиши муаммои эҷодиёт  бисёр педагогҳо, равоншиносон ва 
файласуфони ватанию хориҷӣ машғул шудаанд. 

Бояд гуфт, ки дар сарчашмаҳои илмӣ ва адабиёти фалсафӣ оид ба мафҳуми «эҷодиёт» 
нуқтаи назари ягона вуҷуд надорад. Се олимони машҳури рус Г.Л. Ермаш,  Н.М. Молева ва А.П. 
Шептулин падидаи эҷодкориро мавриди омӯзиш қарор дода, ду хусусияти онро таъкид кардаанд: 

1. Нақши пешбарандаи эҷодиёт дар тобеи амалҳо ба ғоя, дар офаридани амсилаи маҳсулоти 
ниҳоӣ ё мобайнии меҳнат, фаъолияти меҳнатӣ бо истифода аз эҷодиёти хаёлот;  

2. Эҷодиёт ҳамчун эҷоди нав, ки дар ҳолати муайян ҳамчун зарур ва муфид қабул карда 
мешавад, фаҳмида мешавад. Нав ҳамчун маҳсули фаъолияти фикрӣ фаҳмида мешавад, ки қаблан 
дар як шакл вуҷуд надошт» [3; 4; 7]. 

Бо дарназардошти таърифи луғати энсиклопедӣ, эҷодиёт  ин «фаъолиятест, ки чизи 
сифатан навро тавлид мекунад ва бо хосият, асолат ва беҳамтоии иҷтимоӣ-таърихӣ фарқ карда 
мешавад» [6, с. 156]. «Эҷодиёт қуллаи рушди қобилиятҳои инсонист. Барои офаридани чизи нав 
инсон бояд аз доираи муайяни дониш бархурдор бошад, зеро ҳар гуна чизи нав дар асоси кӯҳна 
арзи ҳастӣ менамояд. Пас, асоси фаъолияти эҷодиро фаъолияти меҳнатӣ ташкил мекунад, ки 
соҳаи шуурро бо мӯҳтаво пур мекунад ва баъд он аз тарафи соҳаи ғайрииродавӣ коркард 
мешавад» [1, с. 238]. 
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Олими намоёни рус Н. Бердяев чунин ибрози ақида намудааст: «... эҷодиёт як кашфиёт ва 

пешрафт аст, вай аз ҳаёт болотар баромада, ба марз, ба берун мешитобад ... Дар ҷаҳони эҷодиёт 

назар ба таърих ё олами андеша ва мулоҳизаҳо ҳама чиз ҷолибтар, назаррас, аслӣ, амиқтар аз 

ҳаёти воқеӣ аст» [2, с. 45]. 

Дар заминаи рушди ҷомеаи муосир, ин сифатҳо дар тайёр кардани омӯзгороне заруранд, 

ки шахсияти ояндаро ташаккул медиҳанд. Таҳлили педагогӣ нишон додааст, ки дар айни замон 

аз омӯзгорони оянда, ки муассисаҳои таҳсилоти олии омӯзгориро хатм мекунанд, ташаббускорӣ, 

мустақилият, масъулиятнокӣ, эҷодкорӣ талаб карда мешавад.  

Ба ҳалли масъалаи тайёр кардани омӯзгори муассисаи таълимӣ, ки бевосита малакаи 

эҷодии хонандаро ташаккул медиҳад, иҷрои фаъолиятҳоро дар дараҷаи олӣ таваҷҷуҳ зоҳир карда 

мешавад. Мантиқи омӯзиши мушкилоти ташаккули малакаҳои эҷодӣ вазифаи баррасии чунин 

мафҳумҳо, аз қабили «эҷодиёт», «маҳорат» ва «маҳорати эҷодӣ»-ро муайян мекунад. 

Мафҳуми «маҳорат» хеле гуногунҷабҳа ва мураккаб буда, дар адабиёти психолого-

педагогӣ якчанд самтҳои муайян кардани моҳияти он мавҷуданд. 

Олимони машҳури рус С.Я. Батишев, А.В. Петровский, К.К. Платонов ва дигарон роҷеъ ба 

мафҳуми «маҳорат»  малакаро ҳамчун қобилият, омодагӣ ба иҷрои намудҳои алоҳидаи фаъолият 

муайян мекунанд 5. 

Ҳамин тавр, дар асоси таҳлил фикру ақидаҳои олимони шинохта мо ба хулосае омада 

метавонем, ки иҷро кардани ҳама гуна фаъолият ё амале дар шароити нав барои ӯ мебошад, ки ӯ 

дар асоси дониш ва малакаи қаблан ҳосилшуда ба даст овардааст. 

Таҳқиқоти психологӣ-педагогии солҳои охир нишон медиҳанд, ки дониши нав тавассути 

азхудкунии усулҳои эҷодӣ ташаккул меёбад.  

Барои гузаронидани корҳои озмоишӣ вобаста ба муайян намудани дониши омӯзгорони 

оянда, яъне дониши донишҷӯёни курси 4-уми ихтисоси таҳсилоти томактабии МДТ «Донишгоҳи 

давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров» ва омӯзгорони шаҳру вилояти Суғд, ки аз 

такмили ихтисос мегузаранд, ҷалб карда шуданд. 

Дар корҳои озмоишӣ зиёда аз 95 нафар ҷалб карда шуданд, ки ба 2 гурӯҳ: гурӯҳи назоратӣ  

иборат аз 50 нафар омӯзгорон ва гурӯҳи озмоишӣ 45 нафар омӯзгорони оянда (донишҷӯён) 

тақсим карда шуда буд.  

Дар марҳалаи ибтидоии кор, мо бо гурӯҳи назоратӣ, ки 50 нафар омӯзгорони шаҳру 

ноҳияҳои вилояти Суғдро дар бар мегирад, ташхиси зеринро гузаронидем: «Маҳорати эҷодӣ», 

ки мақсади он муайян кардани дараҷаи маҳорати эҷодии омӯзгорон  мебошад. 

Барои муайян кардани дараҷаи инкишофи маҳорати эҷодӣ дар гурӯҳи назоратӣ тести 

«Маҳорати эҷодӣ» гузаронида шуд. Ба омӯзгорон пешниҳод карда шуд, ки ба 16 суол ҷавоб 

диҳанд. Баъди ҳисоби холҳо тест ҷамъбаст карда шуд. Санҷиш чунин натиҷаҳоро нишон дод: 
 

 
Расми 1. Диаграммаи дараҷаи инкишофи маҳорати эҷодӣ дар  ҳарду гурӯҳ. 

 

Натиҷаҳои озмоиш  оид ба муайян кардани дараҷаи инкишофи маҳорати эҷодӣ 

гузаронидашуда ба ҳисоби фоиз чунин нишондиҳандаҳоро зоҳир намудаанд: дар шунавандагони 

такмили ихтисос: дараҷаи баланд-44%, дараҷаи миёна-38%; дараҷаи паст-18%; дар омӯзгорони 

оянда: дараҷаи баланд-53%, дараҷаи миёна-46%; дараҷаи паст-11%. 

Баъди гузаронидани озмоиш дар ҳарду гурӯҳ муайян гардид, ки оид ба мафҳумҳои 

«маҳорат», «эҷодиёт» ва «маҳорати эҷодӣ» омӯзгороне, ки ҳоло аз такмили ихтисос 

нагузаштаанд, маълумоти кофӣ надоранд. Бо ҳамин мақсад бо гурӯҳи озмоишӣ, яъне ҳангоми 

гузаронидани такмили ихтисос мувофиқи ҷадвал аз фанни санъат ва меҳнат бо истифода аз 

методҳои интерактивӣ, бозиҳои дидактикӣ курси омӯзишӣ гузаронида шуд. 

Баъди гузаронидани курси омӯзишӣ бо мақсади муайян намудани дараҷаи азхудкунии 

дониши шунавандагони такмили ихтисос озмоиши навбатӣ гузаронида шуд. 

Санҷиш чунин натиҷаҳоро нишон дод: 
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Ҷадвали 1 
Дараҷаи ташаккули маҳорати эҷодии шунавандагон дар гурӯҳи озмоишӣ 

 

 
Дараҷаи баланд Дараҷаи миёна Дараҷаи паст 

бо (%) Шумора бо(%) Шумора бо(%) Шумора 
Маҳорати эҷодӣ 60% 27 31% 14 9% 4 
Шумораи умумӣ: 45 нафар 

 

 
Натиҷаҳои ташхиси бо шунавандагони такмили ихтисос гузаронидашуда ба ҳисоби фоиз 

чунин нишондиҳандаҳоро зоҳир намудаанд: дараҷаи баланд-60%, дараҷаи миёна-31%; дараҷаи 
паст-9%. 

Ҳамин тариқ, дар ҷамъбасти кори таҳқиқотӣ-озмоишӣ мо чунин қайд карда метавонем, ки  
ҳарчанд, ба ақидаи мо, ҳар донишҷӯ, шунаванда ба қадри кофӣ маҳорати эҷодӣ дорад. Фақат 
вазифаи омӯзгор аз он иборат аст, ки ӯ бояд ба онҳо каме ёрӣ расонд, то маҳорати эҷодиашон ба 
зуҳур ояд. 
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ИНКИШОФИ МАҲОРАТИ ЭҶОДИИ ОМӮЗГОРОНИ ОЯНДАИ СИНФҲОИ ИБТИДОӢ 
 

Дар ин мақола оид ба инкишофи маҳорати эҷодии омӯзгорони ояндаи синфҳои ибтидоӣ  сухан 
рафта, қайд карда мешавад, ки омодагии касбӣ-омӯзгорӣ дар донишгоҳи омӯзгорӣ бо азхудкунии низоми 
махсуси дониш, малака, маҳорат, ташаккули сифатҳои касбии шахсияти омӯзгори оянда, ки бо огоҳӣ ва 
иҷрои мақсадноки касбро таъмин намояд. 

Зарурати тайёр намудани мутахассиси касбӣ яке аз вазифаҳои асосии таҳсилоти олӣ мебошад, ки 
ташаккули шахсияти қобилиятнок ба фаъолияти истеҳсолӣ ва эҷодкориро ҳамчун ҳадафи асосии худ қарор 
медиҳад. 

Зуҳури эҷодкорӣ дар ҳама гуна фаъолият талаботи ҷомеаи муосир мебошад, ки афзоиши неруи зеҳнии 
ҳар як мутахассис, рушди малакаи ӯро дар фаъолияти эҷодӣ талаб мекунад. 

Бояд тазаккур дод, ки тайёр намудани омӯзгорони оянда чунин бархӯрдро талаб мекунад, ки 
ташаккули шахсияти ҷудонашавандаи омӯзгори ояндаро таъмин кунад ва таваҷҷуҳи инфиродии хонандаро 
ба дониши шахсиятпарварӣ дар якҷоягӣ бо эҷодкорӣ дар таълими касбӣ-омӯзгорӣ таъмин намояд.    

Мафҳумҳои калидӣ дар сохтори муосир ва моҳияти ин равандро фарқ кардан мумкин аст: 
инфиродикунонии раванди таълим ва шинохт; навовариҳо дар фаъолияти таълимӣ ва маърифатӣ; 
худмуайянкунӣ ва худшиносии шахс дар фаъолияти таълимӣ, маърифатӣ ва меҳнатӣ; ташаккули шахсияти 
эҷодкор дар заминаи фаъолияти инфиродӣ, гурӯҳӣ, иҷтимоӣ; касбомӯзии таълими омӯзгорон дар тайёр 
кардани омӯзгорони оянда. 

Ҳамин тариқ, малакаҳои инфиродӣ ва эҷодии омӯзгорони ояндаро ҳамчун як усули фаъолият муайян 
кардан мумкин аст, ки ёфтани роҳҳои ҳалли нави аслиро дар фаъолияти таълимӣ, маърифатӣ ва меҳнатӣ, ки 
сатҳи рушди шахсиятро инъикос мекунад, таъмин менамояд. 

КАЛИДВОЖАҲО:  инкишоф, ташаккул, маҳорат, маҳорати эҷодӣ, малакаи эҷодӣ, эҷодиёт, 
омодагии касбӣ-педагогӣ, донишгоҳҳои омӯзгорӣ, омӯзгори оянда, синфҳои ибтидоӣ. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ УМЕНИЙ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 
          

В данной сатье рассматривается развитие творческих умений будущих учителей начальных классов 
и говорится, что профессионально-педагогическая подготовка в педагогическом ВУЗе определяется ус-
воением специальной системы знаний, умений, навыков, сформированностью профессионально значимых 
качеств личности будущего учителя, которые обеспечивают осознание и целенаправленное выполнение 
профессиональной деятельности. Необходимость подготовки специалиста-профессионала одна из главных 
задач высшей школы, которая основной своей целью ставит формирование личности, способной к 
продуктивной, творческой деятельности.  

Проявление творчества в любой деятельности является потребностью современного общества, что 
требует повышения интеллектуального потенциала любого специалиста, развития его умений в творческой 
деятельности. 

Нужно отметить что, подготовка будущих учителей требует такого подхода, который обеспечивал 
бы формирование целостной личности будущего учителя и предусматривал бы индивидуальную 
заинтересованность студента в личностно-ориентированных знаниях в сочетании с творчеством в 
профессионально-педагогической подготовке. Ключевыми понятиями в современной структуре и 
сущности данного процесса можно выделять: индивидуализацию процесса обучения и познания; 
инновации в учебно-познавательной деятельности; самоопределение и самореализацию личности в 
учебно-познавательной и трудовой деятельности; формирование творческой личности в условиях 
индивидуальной, групповой, общественной деятельности; профессионализацию педагогического 
образования в подготовке будущих учителей. 

Таким образом, индивидуально-творческие умения будущих учителей можно определять, как 
способ деятельности, обеспечивающий нахождения новых, оригинальных решений в учебно-
познавательной и трудовой деятельности, отражающий уровень своеобразия развития личности. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: развитие, формирование, умение, творческие умения, творческие навыки, 
творчество, профессионально-педагогическая подготовка, будущий учитель, начальный класс. 
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DEVELOPMENT OF CREATIVE SKILLS OF FUTURE TEACHERS OF PRIMARY CLASSES 
 

This article discusses the development of creative skills of future primary school teachers and states that 
vocational and pedagogical training in a pedagogical university is determined by the assimilation of a special 
system of knowledge, skills, skills, the formation of professionally significant personality traits of the future 
teacher, which ensure awareness and purposeful implementation professional activities. The need to train a 
specialist-professional is one of the main tasks of higher education, which as its main goal sets the formation of a 
personality capable of productive, creative activity. 

The manifestation of creativity in any activity is the need of a modern society, which requires an increase 
in the intellectual potential of any specialist, the development of his skills in creative activity. 

It should be noted that the training of future teachers requires an approach that would ensure the formation 
of an integral personality of the future teacher and would provide for the student's individual interest in personality-
oriented knowledge in combination with creativity in professional and pedagogical training. Key concepts in the 
modern structure and essence of this process can be distinguished: individualization of the learning and cognition 
process; innovations in educational and cognitive activities; self-determination and self-realization of the 
individual in educational, cognitive and work activities; the formation of a creative personality in the context of 
individual, group, social activities; professionalization of teacher education in the preparation of future teachers. 

Thus, the individual and creative skills of future teachers can be defined as a method of activity that ensures 
the finding of new, original solutions in educational, cognitive and work activities, reflecting the level of 
uniqueness of personality development. 

KEY WORDS: development, formation, skill, creative skills, creative skills, creativity, vocational and 
pedagogical training, future teacher, primary school.  
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УСУЛҲОИ ТАТБИҚИ ТЕХНОЛОГИЯҲОИ ИТТИЛООТӢ ДАР РАВАНДИ ТАЪЛИМ 

 

Маҳкамов Ф.М. 
Донишгоҳи славянии Русияву Тоҷикистон 

 

Илм ва таҷрибаи психологӣ-педагогӣ дар ҷустуҷӯйи шаклу усулҳои нави ташкили раванди 
таълим мебошанд, ки онҳо ба беҳтар сохтани фаъолияти мактаб равона карда шуда, яке аз 
вазифаҳои муҳимми ин ковишҳо татбиқи технологияҳои нави иттилоотӣ (ТТНИ) мебошад, ки 
онҳо бояд ба баландбардории сифати раванди таълим мусоидат намоянд. Таҷҳизоти нави 
иттилоотӣ-технологӣ – ин маҷмӯи маводи таълимӣ ва таълимӣ-методӣ, воситаҳои техникӣ ва 
инструменталии техникаи ҳисоббарори таъиноти таълимидошта, инчунин системаи донишҳои 
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илмӣ оид ба нақш ва ҷойгоҳи воситаҳои ТИ дар раванди таълим оид ба шакл ва методҳои 
истифодабарии онҳо барои такмили меҳнати омӯзгорон ва мактаббачагон мебошад [15]. 

Дар марҳалаи қаблии барқарошавӣ (30 соли барқароршавӣ) метавон се марҳаларо ҷудо 
кард: таълими барномасозӣ; омӯзиши барномасозӣ; татбиқи ТНИ. 

Таълими барномарезишуда ғояи тавоное гардид, ки самти пурраи илмиро ба ҳаракат 
даровард – татбиқи ТНИ ба раванди таълим ба омӯзиши объективии раванди таълим мусоидат 
намуд; имконияти фардикунонии онро афзуд. Дар сатҳи коркардҳои муайян дар ин давра маводи 
ғании воқеӣ ба даст омад. 

Таҷрибаи воридсозии барномасозӣ ба курси мактабӣ имконият фароҳам овард то 
аксарияти усулҳои методӣ ва воситаҳои баёни таркибии курси информатика пайдо гардида, 
ифодаи худро ёбад, нақши асосҳои мантиқии барномасозӣ дар коркарди чунин усулҳои 
фаъолияти зеҳнӣ ҳамчун воситаи муқоиса, таҳлил, абстраксия (таҷрид кардан), гурӯҳбандӣ ва 
ғайра аниқ карда шаванд. Инчунин як қатор таҳқиқоти ҷиддӣ оид ба коркарди асосҳои 
психологӣ-педагогии компютерикунонии таҳсилот анҷом дода шуд. 

Таҳқиқот дар самти эҷоди асосҳои психологӣ-педагогии коркард ва татбиқи ТНИТ 
(технологияҳои нави иттилоотӣ дар раванди таълим) бурда мешуд. 

Яке аз назарияҳои машҳури ба истифодабарии ТНИТ тамоюлдошта, назарияи ташаккули 
марҳалавии амалиётҳои зеҳнӣ мебошад (П.Я. Галперин, А.Н. Леонтев, Н.Ф. Тализина) [14], [3]. 
Консепсияи мазкури идоракунии раванди фаъолияти зеҳнӣ имконият медиҳад фаъолияти 
мактаббачагонро бо маводи таълимӣ бо роҳи интиқоли ботадриҷи амалиётҳои амалӣ ба 
амалиётҳои зеҳнӣ ташкил намоем. Дар хориҷа яке аз назарияҳои васеъ паҳнгардидаи таълим бо 
истифодабарии ТМФТ (технологияи маҷмӯӣ-фардии омӯзиш) назарияи С. Пейперт мебошад 
[12], [5], ки асоси онро – ғояҳои Ж. Пиаже дар бораи он ки кӯдак худ сохторҳои зеҳнӣ месозад, 
лекин онро дар мувофиқа бо марҳалаҳои инкишофи психикии худ анҷом медиҳад, ташкил 
менамоянд [7]. С. Пейперт барномасозӣ ва таълими асосҳои илмҳоро, ҳамчун муоширати ба худ 
хос баррасӣ намуда, кӯшиш менамояд, ки бо ёрии компютер барои кӯдак микрофазои мусоидро 
барои ташаккули зеҳни ӯ фароҳам орад Бартарияти чунин муносибатро С. Пейперт дар он 
мебинад, ки раванди таълимии дар ин сурат бамиёномада аз раванди мушоҳидашаванда аз рӯи 
самаранокӣ бартарият дошта (тамоми кӯдакон орзу доранд, ки чунин хонанд), аз рӯи хароҷот 
гуманистӣ арзёбӣ мегардад (кӯдакон то як андоза аз рӯи диди худ бе ягон ҳавасмандсозӣ ва ё 
ҷазо амал менамоянд). 

Коркарди маводи дидактикӣ, муҳитҳои таълимии фаннӣ-рушдёбанда ва намунаҳои фанҳои 
нав, ки ба истифодабарии ТНИТ (технологияҳои нави иттилоотӣ дар раванди таълим) равона 
карда шудаанд, бояд бо баҳисобгирии махсусияти психофизиологии синнусолии кӯдакон 
гузаронида шуда, навъи фаъолияти пешбаранда барои ҳар як гурӯҳи синнусолӣ ба ҳисоб гирифта 
шавад. 

Дар натиҷаи таҳқиқоти гурӯҳи синнусолии кӯдакони 10-12 сола, ки аз ҷониби Д.Б. Элконин 
[9] гузаронида шуда буд, чунин хулосабарорӣ шудааст: дар оғози синнусоли наврасӣ тағйироти 
сифатноки муносибати кӯдакон нисбат ба таълим ба вуҷуд меояд, ки маҳз дар ин давра маънии 
шахсиятиро ба худ касб менамояд; наврас фаъолияти таълимиро ҳамчун фаъолият оид ба 
худомӯзӣ ва худтакмилдиҳӣ фикр карда баромада, дар ӯ муносибати нав нисбат ба донишомӯзӣ 
– саъю кӯшиш нисбат а бадастории донишҳои наву амиқ ба миён меояд. 

Кори мактаббача бо компютер – ин шакли ба худ хоси муоширати «инчон - компютер» 
мебошад, ки дар доираи он зеҳни кӯдак ташаккул меёбад, аз ин рӯ, тамоми барномаҳои омӯзишӣ 
талаботи асосии психологӣ-педагогиро, ки нисбат ба ташкили раванди муошират ва муколама 
пешниҳод мегарданд, бояд қонеъ гардонанд [8]: 

– хайрхоҳӣ ва объективият; 
– риояи фосилаи иҷтимоӣ; 
– тамоюлнокии педагогӣ барои бадастории мақсадҳои умумии раванди таълим, дар 

пажӯҳиши мо, барои инкишофи фаъолияти зеҳнии мактаббачагон. 
Се сатҳи муколамаи педагогӣ вобаста аз чораҳои амалисозии тамоюлнокии педагогии он 

қайд карда мешаванд [11]: воқеӣ, ки дар он ҷавоб дар асоси азнавсозии расмии хабар ба роҳ 
монда мешавад; «корӣ», ки ба он самтнокӣ нисбат ба ҳалли масъалаи гузошташуда бе 
баҳисобгирии мақсадҳои таълим хос аст; «педагогӣ», ки дар асоси амсилаи таълимгиранда ба 
роҳ монда мешавад. 

Ба баландбардории сатҳи фардикунонии раванди таълим омӯзгорон диққати махсус 
медиҳанд. Роҳҳои зерини баҳисобгирии махсусияти фардии таълимгиранда ҷой доранд: 

1. Интихоби таъсиррасониҳои таълимӣ пурра бо низоми таълим муайян карда мешавад – 
шакли анъанавӣ. Ҳамчун намунаи он системаи барномарезишудаи «Интихобӣ» хизмат карда 
метавонад [6]. 

2. Идоракунии раванди таълим ба таълимгиранда интиқол дода шуда, раванди таълим 
бошад ба худомӯзӣ наздик мегардад. Намунаи татбиқи роҳи ишоратгардидаи омӯзиш системаи 
«Т1СС1Т» [9] мебошад, ки дар он ба таълимгиранда озодии хеле калони интихоб пешниҳод 
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гардидааст. Идоракунии омехтаи раванди таълим: ба таълимгиранда пешниҳод мешавад то он 
стратегияи омӯзишро интихоб намояд, ки барои ӯ қобили қабул аст. Лекин, агар таълимгиранда 
дар ин сурат аз уҳдаи иҷрои вазифаи таълимӣ набарояд, он гоҳ идоракунии раванди таълимро 
системаи омӯзишӣ ба уҳда мегирад.  

3. Вақте ки ТО – звенои фосилавӣ байни назария ва амалияи омӯзиш мебошад, он гоҳ 
лоиҳакашии системаҳои омӯзишӣ – ин истифодабарии амалии назария ва технологияи таълим 
мебошад. Дар лоиҳакашӣ се сатҳ қайд карда мешавад [9]: сатҳҳои консептуалӣ, технологӣ, 
амалиётӣ ва сатҳи татбиқкунӣ. 

Дар сатҳи консептуалӣ фаъолияти таълимдиҳанда ва таълимгиранда тавсиф карда 
мешавад; дар сатҳи технологӣ – воситаҳои аниқи идоракунии фаъолияти таълимӣ (методҳои 
омӯзиш); дар сатҳи амалиётӣ – амсилаҳои фаъолияти таълимӣ тавсиф карда мешаванд; дар сатҳи 
татбиқ системаи дастурҳо ва таъсиррасониҳои омӯзишӣ дар намуди сенарияи амалиётҳои 
системаи омӯзишӣ дар ҳар як лаҳзаи таълим коркард мешавад ва баъд ба барнома мубаддал 
мегардад [9-10]. 

Воситаҳои педагогии омӯзиш (ВПО) яке аз намудҳои маводи дидактикӣ мебошад, пас, 
онҳо бояд талаботи асосии дидактикиро бояд қонеъ гардонанд: дастрасӣ, мурратабӣ, 
мураккабсозии ботадриҷи раванди таълими, алоқа бо таҷриба, ояндадорӣ, шуурнокӣ, 
таъминсозии баландбардории сатҳи мустақилиятнокии мактаббачагон. 

Чунки тавсифоти сифатноки воситаҳои омӯзишии барномавӣ аз се қисмат ниҳода мешавад 
– сифати техникӣ ва амалиётӣ; таклифи педагогӣ; дараҷаи амаликунии мутақобила (дастгирии 
раванди таълим), ба амсилаи арзишнокӣ се категорияи маҳакҳо ворид карда шудаанд: а) сатҳи 
техникӣ; б) сатҳи дидактикӣ; в) дараҷаи амаликунии мутақобила. 

Системаи омӯзишӣ, ки бо баҳисобгирии талаботи психологӣ-педагогӣ, дидактикӣ ва 
техникӣ нисбат ба ВПБ ба роҳ монда шудааст, ба омӯзгор имкониятҳои сифатан навро барои 
баландбардории самаранокии раванди таълим пешниҳод намуда, барои фароҳамории 
микромуҳити мусоиди рушди фаъолияти ақлӣ ва имконияти зеҳнии кӯдак мусоидат менамояд.  
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УСУЛҲОИ ТАТБИҚИ ТЕХНОЛОГИЯҲОИ ИТТИЛООТӢ ДАР РАВАНДИ ТАЪЛИМ 
 

Дар мақола масъалаҳои тағйирдиҳии пайвастаи характер ва сатҳи амаликунии мактаббачагон, ки бо 
маводи махсусгардонидашуда иҷро карда мешаванд, имконият медиҳад раванди тафаккури кӯдакон 
тезонида шуда, он дар мувофиқа бо барномаи муқарраргардида ба роҳ монда шавад. Дар чунин шароит на 
танҳо назорати пурра аз рӯи рафти фикркунии мактаббачагон таъмин карда мешавад, инчунин имконияти 
дахолати роҳбарият аз рӯи иҷроиши амалиётҳои фикрронии онҳо фароҳам оварда мешавад. Сатҳи зарурии 
азхудкунии малакаҳои иҷроиши амалиётҳои фикрронӣ, дараҷаи ҷамъбасти онҳо аз ҷониби омӯзгор вобаста 
аз маводи таълимӣ ва мақсадҳои он муайян карда мешавад. 
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МЕТОДЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

В статье рассматриваются вопросы постепенного изменения характера и уровня успеваемости 
школьников, которые проводятся с использованием специализированных материалов. Они позволяют 
ускорить процесс мышления детей, осуществляемый в соответствии с установленной программой. В таких 
условиях обеспечивается не только полный контроль над мыслительным процессом школьников, но и 
возможность вмешательства руководства в реализации их мыслительных операций. Требуемый уровень 
усвоения навыков выполнения мысленных операций, степень их выполнения определяется 
преподавателем в зависимости от учебного материала и его целей. 
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METHODS OF APPLICATION OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE  
EDUCATIONAL PROCESS 

The article discusses the issues of gradual changes in the nature and level of academic performance of 
schoolchildren, which are carried out using specialized materials. They allow you to speed up the thinking process 
of children, carried out in accordance with the established program. In such conditions, not only complete control 
over the thinking process of schoolchildren is provided, but also the possibility of intervention by the leadership 
in the implementation of their mental operations. There is the required level of mastering the skills of performing 
mental operations, the degree of their implementation determined by the teacher, depending on the educational 
material and its purposes. 
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РУШДИ ҶИСМОНӢ ВА ТАФАККУРИ КӮДАКОНИ СИННИ ТОМАКТАБӢ 

 

Назарова Р.С. 
Коллеҷи омӯзгории назди Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ 

 

Хусусияти муҳимми синни барвақтӣ ин робита ва вобастагии вазъи саломатӣ, рушди 
ҷисмонӣ ва нейропсихикии кӯдакон мебошад. Ҳолати равонии кӯдак ва саломатии он дар мадди 
аввал меистад. Зеро давраи барвақтии бачагӣ аз 1-солагӣ то 3 солагиро дар бар мегирад ва давраи 
муҳимми инкишофи ҷисмонӣ, физиологӣ ва психологӣ рушди кӯдак сар мешавад. Дар синни 
тифлӣ кӯдак маҳорати эҳсосу идрок ва қобилияти идора кардани ҳаракатҳои дасту пойҳоро 
дуруст аз худ карда бошад, дар синни барвақти бачагӣ вай бештар мустақилият ва оромиро ба 
даст оварда, кӯшиш мекунад, ки бо калонсолон ба муошироти нутқӣ дохил шуда, аз паси 
ибораҳои на чандон мураккаб сухан ронда бошад. Кӯдак ашёҳои ба дасташ афтодаро ламс ва ҳис 
намуда, ба даҳон бурда, бо он амалҳои гуногунро иҷро мекунад ва бо ҳамин восита хусусиятҳои 
онҳоро дониста мегирад. 

Комёбии муҳимми давраи барвақти бачагӣ ва солимии кӯдак аз инҳо иборат мебошад:  
1) идора кардани аъзоӣ бадани худ;  
2) фаъолияти ҳис намудани ашёҳо;  
3) инкишофи нутқ ва номукаммал талаффуз кардани баъзе калимаҳо; 
Қобилият инчунин дар фаъолнокии ҷисмонӣ, ҳаракатҳо, аз ҷумла дар амали роҳравии 

кӯдак мушоҳида мешавад, ки он аз шароити моддӣ, иҷтимоии оила ва ҷомеаи солим вобастагии 
калон дорад. Аз тарафи падару модарон ғамхорӣ, нигоҳубин ва хушмуомилагӣ дар назди фарзанд 
нақши калон мебозад [1, с. 22-25].  

Пешрафти минбаъдаи кӯдак аз он вобаста аст, ки омӯзгорон фаъолияти худро чи таврбаҳри 
пешрафти тафаккури кӯдакон равона месозанд. Кори кормандони муассисаҳои томактабӣ ба 
дарёфти роҳҳо ва усулҳои фаъоли таълимро барои тафаккури психологӣ ва педагогии 
тарбиягирандагон равона карда мешавад. 

Кӯдакони хурдсол одатан ба эҳсосоти мусбӣ ва манфии калонсолон ва ҳамсолон диққат 
медиҳанд. Дар муассисаи таълимии томактабӣ корҳо оид ба пешгирии стресс (ҳаяҷон) ва, аз ин 
рӯ, омода кардани кӯдакон барои ташаккули тарзи ҳаёти солим дар кӯдакистонҳо шурӯъ кардан 
муҳим мебошад.  

Ин ба кӯдакон имкон медиҳад, ки дараҷаи омодагии ҳар як кӯдак барои ворид шудан ба 
боғча таҳлил карда, мушкилоти пайдошударо фаҳманд ва ба волидон дар бораи омода кардани 
фарзандонашон ба боғча тавсияҳо дода шавад.  
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Ҳар як марҳалаи рушди зеҳнии кӯдак бештар аз сатҳи ҷисмонии ва рӯҳии ӯ вобастагии 
калон дорад [2, с. 48-51]. 

Рушди ҳаракатҳои кӯдак яке аз нишондиҳандаҳои рушди дурусти нейропсихикӣ дар синни 
хурди мактабӣ мебошад. Дар фаъолияти мустақилонаи худ кӯдакони синни хурд мехоҳанд, ки 
бо кӯдакони нисбати худ калонтар ҳаракатҳояшонро тақлид мекунад, зеро бинобар хусусиятҳои 
синнашон онҳо наметавонанд муддати дароз тамаркуз кунанд, расм кашанд, китобҳоро тамошо 
кунанд. Аксарияти кулли фаъолияти мустақили онҳо барои амал кардан бо ашё ва бозичаҳо сарф 
мешавад. Истифодаи машқи ҷисмонӣ дар синни хурдсолӣ хусусиятҳои ба худ хосӣ кӯдакон ё 
бозӣ дохил мешавад. 

Ҳама вазифаҳои фаъоли таълим мушаххас алоқаманданд: мисол барои тафаккури зеҳнии 
кӯдакон мисоли зеринро меорем «Тӯбро ба сабад партоед». 

Ҳар як кӯдаки навзод дар гурӯҳ бояд ҳуҷраи кофӣ барои ҳаракат кардан дошта бошад. 
Боварӣ ҳосил кунед, ки фаъолияти ҷисмониро назорат кардаистода, ба изтироби зиёд 

иҷозат намедиҳед. 
Кӯдакон марҳалаҳоро пайгирӣ мекунанд, аввал ҳаракатҳои ғайрифаъол таҳия карда 

мешаванд, баъд муштарак, сипас тақлид ва дар ниҳоят, бо калима. 
Пас аз дарсҳо аз рӯи расмкашӣ, бозиҳо бо амалҳои фаъол гузаронида мешаванд. Аммо, пас 

аз дарсҳое, ки диққати ҷиддии кӯдаконро талаб намекунанд, онҳо чизи наверо намеомӯзанд. 
Маҳорати ҷисмонии кӯдакро инкишоф дода, онҳо ақибмонии рушдро дар соҳаи муайян 

ислоҳ мекунанд [3, с. 145-146]. 
Масъалаҳои рушди тафаккури кӯдакон бо сурудҳо, шӯхӣ сайқал дода мешавад. фаҳмиши 

суханронии он низ инкишоф меёбад, луғати фаъоли кӯдак васеъ мешавад, ибораҳои наверо 
талаффуз менамояд.  

Рушди ҷисмонӣ ва равонӣ бо ёрии бозиҳое, ки тасвири ҳақиқиро талаб менамояд, рушд 
меёбад, (ба монанди бозӣ бо тӯбчаҳо).  

Таълими бозиҳо ва ташаккул додани ҷисми солими кӯдак ин, машқҳои пагоҳирӯзӣ аз 
гимнастикаи эҳсосии ҳавасмандкунандаи субҳ, ки дар давраи мутобиқшавии кӯдакон ба боғча 
сурат мегирад, оғоз мешавад. Он аз ҷиҳати сохт сода ва барои кӯдакон дастрас аст, ба онҳо лаззат 
мебахшад ва натиҷаҳои махсуси ҷисмониро талаб мекунад. 

Дастурҳое, ки фаҳмиши воситаҳои ифодаи бозиҳои зеҳниро дар кӯдакон ташаккул 
медиҳанд, ин тарзи ҳаёти солим баҳри ояндаи рушди кӯдакон мебошад.  

Мақсади асосии бозиҳо рушди ташаккули қобилияти зеҳнӣ дар кӯдакон дар шакли 
ҳавасмандгардонии онҳо бо бозиҳо мебошад. Маълум аст, ки одатҳои хуб ва бад дар кӯдаки 
хурдсол низ ташаккул меёбанд. Аз ин рӯ, аз хурдӣ таълим додани кӯдак бо малакаҳои солим, 
муттаҳид кардани онҳо то одат шудан хеле муҳим аст. Масъалаи ташаккули малакаҳои 
фарҳангию гигиенӣ дар кӯдакони синни томактабӣ яке аз масъалаҳои мубрамтарин дар тарбияи 
кӯдакони ин синну сол мебошад. Ва чӣ қадаре, ки он дар ибтидо андешида, ба нақша гирифта ва 
ташкил карда шуда бошанд, аз он вобаста аст, ки оё он ба таҳкими саломатӣ, рушди зеҳнӣ ва 
рӯҳӣ тарбияи фарҳангӣ, рафтор мусоидат мекунад [4, с. 87-90; 5, с. 125-127].  

Барои ноил шудан ба самаранокии ташаккули малакаҳои зеҳнӣ ва фарҳангию гигиенӣ 
тафаккур нақши асосӣ мебозад. бозиҳои дидактикӣ, бозиҳо ва машқҳо, сӯҳбатҳо, хониши 
китобҳои бадеӣ, тамошои тасвирҳо, расмҳо, мушоҳидаҳо, намоиши филмҳои тасвирӣ, ҳикоя, 
бозиҳои нақшофарӣ барои рушди кӯдак муфид мебошад. 

Ба кӯдакон фаҳмондан лозим аст, ки тоза нигоҳ доштани бадан на танҳо барои ҳифзи 
саломатии шахсӣ, балки саломатии дигарон низ муҳим аст. 

Инкишофи ҳаракатҳо беҳбудии саломатиро пурра таъмин намекунад, тавсия дода 
мешавад, ки кӯдаконро обутоб диҳед, зеро мутобиқшавӣ ба ҳадди ҳарорат душвор аст, кӯдакон 
аксар вақт аз сармохӯрдагӣ азият мекашанд. 

Дар ин робита, ду қоида истифода мешаванд: 
 дар вақти омода кардани кӯдакон ба хоб муҳити оромро фароҳам оваред ва пеш аз хоб 

аз китоб баҳрашон афсонаҳо хонед; 
 пеш аз хоб бо пастшавии ҳарорат 3-5 дараҷа ҷои хобро шамол диҳед, ки ин барои бадани 

кӯдак солимиро ба бор меоварад; 
Ба падару модарон тавсия карда мешавад, ки ҳангоми сайру гашт бо кӯдакон суханҳои 

тарбиятдиҳанда, маърифатӣ дар назди фарзандон гуфта бошанд. Бо ин мо якҷоя ба кӯдакони 
ояндасоз барои ташаккули ҳаёти солим саҳм мегузорем. 
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РУШДИ ҶИСМОНӢ ВА ТАФАККУРИ КӮДАКОНИ СИННИ ТОМАКТАБӢ 
 

Муаллиф дар ин мақола таъкид мекунад, ки рушди ҷисмонӣ ва тафаккури кӯдакони синни 
томактабӣ яке аз нишондиҳандаҳои рушди дурусти психологӣ дар кӯдакони синни хурди мактабӣ 
мебошад. Ба истифодаи машқҳои ҷисмонӣ дар синни хурдсолӣ хусусиятҳои ба худ хоси кӯдакон ё бозӣ 
дохил мешавад, маҳз бозӣ ба саломатии кӯдак таъсири калон мерасонад. Аз тарафи падару модарон 
ғамхорӣ, нигоҳубин ва хушмуомилагӣ дар назди фарзанд нақши калон мебозад. Бо ин метод якҷоя ба 
кӯдакони ояндасоз барои ташаккули ҳаёти солим саҳм мегузорем. 
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ФИЗИЧЕСКОЕ И УМСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

Автор в своей статье рассматривает о физическое и умственное развитии дошкольников, что 
является одним из показателей правильного психологического развития младших школьников. 
Использование физических упражнений в раннем возрасте включает в себя особенности детей или игры, 
а именно игра оказывает значительное влияние на здоровье ребенка. Родительская забота, внимание и 
вежливость играют в ребенке важную роль. Вместе с этим методом мы вносим свой вклад в формирование 
здорового образа жизни будущих детей. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: игра, забота, физическое развитие, мышление, младший школьный 
возраст, гигиена. 
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PHYSICAL AND MENTAL DEVELOPMENT OF PRESCHOOLERS 
 

The author in his article examines the physical and mental development of preschoolers, which is one of 
the indicators of the correct psychological development of younger schoolchildren. The use of physical exercise 
at an early age includes the characteristics of children or play, namely, play has a significant impact on the health 
of the child. Parental care, attention and politeness play an important role in a child. Together with this method, 
we contribute to the formation of a healthy lifestyle for future children. 
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ҶАНБАҲОИ МЕТОДИИ ТАШАКУЛИ САЛОҲИЯТИ ИТТИЛООТӢ-ИРТИБОТИИ 

ДОНИШҶӮЁНИ МАКТАБҲОИ ОЛӢ 
 

Шарипова Д.Я., Лутфуллои Саъдулло 
Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ 

 

Аз моҳи апрели соли 2009 дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Барномаи давлатии рушди маорифи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ гашта истодааст, ки ҳалли масъалаҳоро оид ба омодасозии 
мутахассисони баландихтисос, ки метавонанд вазифаҳои касбиро дар шароити иттилоотонии 
ҷамъият ҳал кунанд ва ҷорисозии технологияҳои нави илмиро пешбинӣ менамояд [2]. Барои ин 
як қатор чорабиниҳо оид ба иттилоотонии маълумоти олӣ ба нақша гирифта шудааст, яъне 
ҷорисозии ҳамаҷояи ТИИ ба раванди таълимии мактабҳои олӣ. Дар мактабҳои олӣ ҳамчунин 
ҷорисозии технологияҳои кредитӣ-модулӣ, инфиродикунонии самтҳои таълимии донишҷӯён, 
амалишавии ғояҳои маълумоти кушодаи бефосила ва раванди Болония бояд таъмин карда шавад. 
Дар чунин муҳити иттилоотии таълимӣ намудҳои нави амалкунии мутақобилаи субъектони 
раванди таълимӣ ба чашм мерасад, ки аз намудҳои анъанавии алоқа тафовут дорад. 
Истифодабарии онҳо боиси тағйирёбии фазои таълимии мактабҳои олӣ дар марҳалаи муосири 
рушди ТИИ мешавад. 

Вале ҷорисозии технологияҳои нави таълимӣ ва воситаҳои омӯзиш ба осонӣ ҳал 
намешавад. Ноилшавии самаранокӣ, шиддатнокӣ, фаъолгардонӣ ва ё инфиродикунонии раванди 
таълимӣ аз усулҳо ва тарзҳои татбиқи воситаҳои инноватсионии омӯзиш, ки ба он ТИИ дохил 
мешавад, вобаста аст [5, с. 106].  

Ҳамин тариқ, корҳое, ки ба таъмини методии раванди таълимӣ бо истифодаи ТИК бахшида 
шудаанд, хеле актуалӣ мебошанд, ки бо миқдори зиёди нашрияҳо дар мавзӯи мазкур тасдиқ 
мегардад. Дар зери мафҳуми таъминоти методикӣ маҷмӯи усулҳои методикӣ, корҳо ва 
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амалиётҳои зуд-зуди методикӣ, ки амалишавии раванди дидактикиро таъмин мекунанд, фаҳмида 
мешавад [8]. Бо вуҷуди ин, дар таркиби таъминоти методикӣ таъминоти бонизом-методикӣ ва 
илмӣ-методикӣ, ки амиқӣ ва тафсили кор карда баромадани ҷанбаҳои номбаршудаи таъминотро 
инъикос менамояд, ҷудо кардан мумкин аст. Варианти якум бо муносибати бонизом ба таъмини 
методикии раванди таълимӣ, ки тамоми қисматҳои раванди омӯзишро ҳамчун низоми ягонаи 
омӯзгорӣ меҳисобад, вобаста аст. Варианти дуюм асосноккунии илмии усулҳо, тарзҳо, роҳҳои 
ташкили омӯзиши татбиқкунандаи омӯзгор ва воситаҳои дидактикии дар ин ҳолат 
истифодабарандаро дар назар дорад [1, с. 26]. 

Амалишавии аниқи таъминоти методикӣ ин низоми методикӣ мебошад, ки дар адабиёти 
махсус ҳамчун тамомияти муносибатҳои омӯзгорӣ, ғояҳо, услуб, усулҳо ва воситаҳои фаъолияти 
омӯзгорӣ фаҳмида мешавад. Низоми методикӣ таҷрибаи омӯзгории омӯзгори муайянро инъикос 
намуда, низоми шахсикунонида мебошад [5, с. 38]. М.Н. Евстигнеев дар зери мафҳуми низоми 
методикӣ маҷмӯи қисматҳои асосии раванди таълимиро мефаҳмад, ки интихоби маводро барои 
дарсҳо, шакли пешниҳод гардидани онҳо, усулҳои омӯзиш ва тарзҳои ташкили онҳоро муайян 
мекунад [3, с. 95]. 

Аз мавқеи муносибати бонизом, низоми методикии омӯзиш маҷмӯи томро ифода мекунад, 
ки ба лоиҳакашии раванди тарбиякунӣ ва омӯзиш имкон медиҳад ва супернизом дар муносибат 
ба низоми дидактикӣ мебошад. Ҷузъҳои низоми дидактикӣ ин бандҳои субъектӣ-объектӣ 
мебошанд (одамон, зуҳурот, ашёҳо), ҷузъҳои низоми методикӣ бошад – ғояҳо, муносибатҳо, 
усулҳо, воситаҳо. Қисматҳои асосии низоми методикӣ мақсадҳо, принсипҳо, усулҳо, воситаҳои 
омӯзиш, ки дар вобастагии иерархии муайян қарор доранд ва мазмуни он, ҳамчунин маҳорате, 
ки ҳангоми омӯзиш инкишоф меёбанд ва натиҷаҳои тағйирёбии раванди таълимӣ-тарбиявӣ бо 
баҳодиҳии сифати ҳалли масъалаи гузошташуда баромад мекунанд [3, с. 95]. 

Тадқиқот оид ба ҷорисозии методологияи нави омӯзиш – телеомӯзишҳо, ки дар зери 
роҳбарии М.П. Карпенко дар Академияи муосири гуманитарӣ гузаронида мешаванд, ояндадор 
ба назар мерасад. Самти мазкур ҳам тарзҳои интиқоли иттилоот ва ҳам дидактика, ташкилкунӣ, 
идоракунии раванди таълимӣ, фазои қонунгузорӣ ва бисёр дигар масъалаҳои ба ҷомеаи муосир 
хосбударо дар бар мегирад [4, с. 10]. 

Принсипҳои дидактикии бештар аҳамиятдошта, мақсадҳои методикии зерини дар асоси 
ТИИ амалишаванда мебошанд [5, с. 107]: 

 тафриқа ва инфиродикунонии раванди омӯзиш; 

 ҳаракати давра ба давраи донишҷӯи мактаби олӣ ба мақсади гузошташуда; 

 назорати ташхисии раванди таълимӣ дар асоси робитаҳои мутақобила; 

 худназоратии самаранок ва худислоҳкунӣ; 

 машқи вобасташудаи донишҷӯён дар раванди азхудкунии маводи таълимӣ ва 
худомодашавӣ аз ҷониби онҳо; 

 сарфаи вақти таълимӣ аз ҳисоби автоматикунонии ҳисобкунӣ ва равандҳои меҳнатталаб; 

 тарҳсозии қалбакӣ ва математикии равандҳо, зуҳурот ва объектҳои тадқиқшаванда дар 
вақти корҳои озмоишӣ ва дарсҳои амалиявӣ; 

 ноилшавӣ ба аёнияти пешниҳоди иттилооти таълимӣ аз ҳисоби аёнкунии генезис, 
сохтори фазоӣ ва суръати равандҳо ва объектҳои баррасишаванда; 

 ташкил, истифода ва ҳамроҳии заминаҳои маълумотию иттилоотии фаъолияти 
таълимиро тақвияткунанда, таъмини дастрасии устувор ба захираҳои иттилоотии шабакавӣ; 

 баландбардории мақсадгузории субъектони раванди таълимӣ; 

 рушди намудҳои талабшавандаи фикрронии донишҷӯён; 

 ташаккули маҳорат ва малакаи қабули қарорҳои муносиб ва ё вариативӣ дар шароити 
мушкил; 

 таъмини донишҷӯён бо методикаҳои муосири азхудкунии маводҳои таълимӣ. 
Таркиб, робитаи мутақобила ва иерархияи ҷузъҳои низоми методикӣ мавзӯи муҳокимаи 

илмӣ мебошанд. Ба ақидаи М.Л. Окулова, дар таркиби таъминоти иттилоотӣ-методикӣ нақши 
асосиро имкониятҳои ТИИ-ро амалкунандаи воситаҳои омӯзиш мебозанд. Аз ҳама маъруфтари 
онҳо ин нашрияҳои таълимии электронӣ, захираҳои тақсимшудаи шабакаҳои ҳисоббарор 
мебошад. Дар тафовут бо тарзи анъанавии пешниҳоди мавод, сохтори онҳо дар асоси гиперматн 
амалӣ шудааст. Насли нави таъминоти методикӣ интихоб кардани самти мустақили омӯзишро 
дар асоси муносибати шахсӣ-нигаронида имкон медиҳад [7]. 

Дар натиҷаи ташаккули низоми методикӣ доир ба вазифаи таъмини ТИК-салоҳияти 
омӯзгорони забонҳои хориҷӣ, аз ҷониби М.Н. Евстигнеев сохтори блокии зерин пешниҳод карда 
шудааст [3, с. 95]: 

 блоки заминаҳои ташаккули ТИИ-салоҳият; 
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 блоки мақсаднок, ки аз муҳити таълимии мактаби олӣ ташаккул меёбад ва боиси 
интихоби муносибат ба омӯзиш, принсипҳо, мазмун, шаклҳо, воситаҳои омӯзиш мешавад; 

 блоки назариявӣ, ки муносибатҳои методологӣ ва принсипҳои умумидидактикии 
ташаккули ТИИ-салоҳиятро дар бар мегирад; 

 блоки технологӣ, ки мазмун, шаклҳо, воситаҳо ва усулҳои омӯзиши аз шароитҳои 
омӯзгорӣ асосгирифташударо дар бар мегирад ва ба ташаккули ТИК-салоҳият мусоидат 
мекунад; 

 блоки баҳодиҳӣ-натиҷавӣ, яъне низоми меъёрҳо ва нишондиҳандаҳои баҳодиҳии сатҳи 
ТИИ-салоҳияти он. 

Намунаи нишондиҳандаи низоми методикӣ, ки ТИК-ро барои ташаккули салоҳиятҳои 
асосии касбӣ дар донишҷӯёни мактабҳои олӣ истифода мебарад, ин таҳияи гурӯҳи муаллифон 
дар зери роҳбарии Т.А. Матвеева мебошад [6, с. 21]. Асоси ҳар як низоми методикии муосир ин 
барномаи таълимии омодасозии мутахассис, ки ба татбиқи ТИИ нигаронида шудааст, мебошад, 
ки мутобиқи стандарти давлатии муайяни ихтисос (самт) таҳия карда мешавад. Барномаи 
таълимӣ бояд бо тимсоли намунавии мутахассиси дипломдор пурра гардад. Блоки мақсаднокро 
барномаи кории фанни таълимӣ ташаккул медиҳад, ки дар он салоҳиятҳое, ки бояд дар донишҷӯ 
ташаккул диҳад, номбар карда шудаанд. Шарти муҳимми амалишавии муваффақи барномаи 
таълимӣ ин нақшаи таълимӣ ва муҳити иттилоотӣ-таълимии ба он мутобиқ мебошад, ки аз 
ҷониби ҳайати профессорӣ-омӯзгории кафедраҳои ихтисосӣ ташкил ва таъмин мешаванд. 

Ба ҳайси қисматҳои низоми намунавии методикӣ инҳо баромад мекунанд (расми 1): 
 

 
Расми 1. Сохтори низоми методикии ташаккули салоҳиятҳои асосии касбӣ дар донишҷӯ бо 

истифодабарии ТИИ. 
 

Маҷмӯъҳои таълимӣ-методикии таъмини курсҳои фанҳои таълимӣ, ки маҷмӯи 
гурӯҳбандишударо ба модулҳои функсионалии алоҳидаи маводи методикӣ ва муҳити омӯзгорро 
дар бар мегиранд. Вобаста ба истифодаи ТИИ чунин мавод ҳамчун ҳуҷҷатҳои электронии 
форматҳои гуногун ва муҳити иттилоотии бисёрфунксионалӣ пешниҳод мегарданд ва 
гузаронидани ҳама гуна шаклҳои дарс, аз ҷумла дарсҳои фосилавиро таъмин мекунанд. Дар 
ҷумлаи амсилаҳои намунавии маҷмӯъҳои таълимӣ-методикӣ мумкин аст конспектҳои 
электронии лексияҳо ва машғулиятҳои амалии электрониро номбар кард, ки дар CD-дискҳо, 
ҳомилҳои статсионарӣ ва серверҳои таълимӣ нигоҳ дошта мешаванд. 

Низоми назорат, ки ба тесткунонии бефосилаи таълимгирандагон бо истифодаи 
технологияҳои муосири иттилоотӣ ва иртиботӣ асос ёфтааст. Тарзи мазкури назорат як қатор 
афзалиятҳоро дар назди усулҳои анъанавӣ доро мебошад: коркарди зуди натиҷаҳо, объективӣ 
будан, доштани омори ҷузъии хониши ҳар як донишҷӯ, имконияти муқоиса кардани натиҷаҳои 
омӯзиш дар гурӯҳҳои гуногун. Низоми тестикунонии бефосила ба ташаккул додани 
мақсадгузорӣ ба омӯхтани бонизом ва амиқи фан бо роҳи мазмуни махсус доштани вазифаҳои 
тестӣ ва назорати доимии сатҳи ҷории омодагии донишҷӯён имкон медиҳад. Ҳамин тариқ, 
робитаҳои мутақобила ва таъсири ислоҳкунандаи фаврии амалишуда дар методикаи омӯзиш 
имкони ноилшавиро ба сатҳи олии омодагии донишҷӯён фароҳам меорад. 
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ҶАНБАҲОИ МЕТОДИИ ТАШАКУЛИ САЛОҲИЯТИ ИТТИЛООТӢ-ИРТИБОТИИ 
ДОНИШҶӮЁНИ МАКТАБҲОИ ОЛӢ 

 

Дар мақола истифодаи ТИИ ва омӯзиши истифодабарии онҳо инъикос ёфтааст. Масъалаи таъмини 
маҷмӯии методикии иштирокчиёни раванди таълимӣ ба ҷои аввал мебарояд. Бо вуҷуди ин айни замон 
мазмуни омодагии методикии муаллими информатика қисми аз ҳама сусти маълумоти касбии ӯ мебошад.  

Мушкилиҳое, ки ҳангоми истифодаи технологияҳои электронии иттилоотӣ-таълимӣ ба вуҷуд 
меоянд, дар бисёри ҳолатҳо боиси он мешаванд, ки воситаҳои нав бо истифодаи усулҳои анъанавӣ татбиқ 
мешаванд, муносибат ба ҳалли масъалаи калони илмӣ ба таври эмпирикӣ (таҷрибавӣ) амалӣ карда 
мешавад. 

Дар ҳақиқат масъалаи таъмини сатҳи баланди омӯзиш ва малакаи амалиро технологияи таълимии 
муосири дуруст ташкилкардашуда ва натанҳо ТИИ-и нав, ки ба технологияҳои анъанавии омӯзгорӣ ба 
таври механикӣ пайваст шудаанд, ҳал мекунанд. 

КАЛИДВОЖАҲО: ТИИ, эмпирикӣ (таҷрибавӣ), маълумоти олӣ, таълим, дидактика, маориф, 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, CD-дискҳо, серверҳои таълимӣ. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ 
КОМПЕНТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

 

Статья посвящена использованию ИКТ и изучению их использования, в первую очередь, вопросу 
обеспечения комплексной методологической базы для участников образовательного процесса. Однако, в 
настоящее время содержание методической подготовки учителя информацмонных технологий является 
самой слабой частью его профессионального образования.  

Проблемы, возникающие при использовании электронных информационно-образовательных 
технологий, во многих случаях приводят к тому, что новые инструменты применяются традиционными 
методами, подход к решению большой научной задачи реализуется эмпирически (экспериментально). 

Фактически проблема обеспечения высокого уровня обучения и практических навыков решается с 
помощью современных, хорошо организованных образовательных технологий, а не только новых ИКТ, 
которые механически связаны с традиционными технологиями обучения. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ИКТ, эмпирический (экспериментальный), высшее образование, обучение, 
дидактика, образование, Республика Таджикистан, компакт-диски, образовательные серверы. 
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METHODOLOGICAL ASPECTS OF INFORMATION AND COMMUNICATION COMPENCE OF 
HIGHER EDUCATION STUDENTS 

 

The article is devoted to the use of ICT and the study of their use, first of all, the issue of providing a 
comprehensive methodological base for participants in the educational process. However, at present, the content 
of the methodological training of an information technology teacher is the weakest part of his professional 
education. 

The problems arising from the use of electronic information and educational technologies, in many cases, 
lead to the fact that new tools are used by traditional methods, the approach to solving a large scientific problem 
is implemented empirically (experimentally). 

In fact, the problem of providing a high level of learning and practical skills is being solved with the help 
of modern, well-organized educational technologies, and not only new ICTs that are mechanically linked to 
traditional learning technologies. 
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УСУЛИ СИМПЛЕКСИИ ҲАЛЛИ МАСЪАЛАИ БАРНОМАСОЗИИ ХАТТӢ 
 

Афзалшоҳи Сафархон 
Донишоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 

  

Яке аз усулҳои универсалӣ (умумӣ) барои ҳалли масъалаҳои барномасозии хаттӣ усули 
симплексӣ маҳсуб меёбад. Бо ин мақсад масъалаи барномасозии хаттиро, ки бо усули симплексӣ 
ҳал карда мешавад, ба забони риёзӣ меоранд: 

Чунин ҳалли системаи нобаробариҳои  
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-ро дорои қимати калонтарин (max) намояд. Системаи (1)-ро маҳдудиятҳои масъала меноманд. 
Масъалаи овардашуда масъалаи умумии барномасозии хаттӣ номида мешавад. Барои  

масъаларо ҳал намудан он ба намуди каноникӣ оварда мешавад. Дар системаи маҳдудиятҳои (1) 
нобаробариҳое, ки аломати -ро доранд, ба тарафи чапи онҳо тағйирёбандаи иловагии 
ғайриманфӣ ҳамроҳ намуда, дар ҳолати ҷой доштани аломати ≥, тағйирёбандаи иловагӣ тарҳ 
карда шуда, маҳдудиятҳо ба баробариҳо табдил дода мешаванд. 

Системаи маҳдудиятҳои (1) ва функсияи мақсади (2) амсилаи иқтисодӣ-риёзии масъала 
номида мешавад. Агар дар масъала муайянкунии қимати хурдтарини функсияи мақсад талаб 
карда шуда бошад, он гоҳ онро ба муайянкунии қимати калонтарин овардан мумкин аст. Барои 
ин функсияи мақсадро ба «-1» зарб намуда, масъаларо ба муайянкунии қимати калонтарин  
меорем [13; 5; 19]. 

Бигузор маҳдудияти система чунин бошад: 

                     
ij

n

j

ij вxа 
1

,       mi ,1                                                        (1') 

xj   0 ,                nj ,1  

Азбаски системаи маҳдудиятҳои (1') нобаробариҳои намуди «≤» -ро доранд бинобар ин, 
ба тарафи чапи онҳо номаълумҳои иловагии  xn+1, xn+2 ,…, xn+m -ро ҷамъ намуда, ҳосил мекунем: 

{

𝑎11𝑥1 + 𝑎12𝑥2 + ⋯ + 𝑎1𝑛𝑥𝑛 + 𝑥𝑛+1 = 𝑏1,
𝑎21𝑥1 + 𝑎22𝑥2 + ⋯ + 𝑎2𝑛𝑥𝑛 + 𝑥𝑛+2 = 𝑏2,
… … … … … … … … … … … … … … … … … … …

𝑎𝑚1𝑥1 + 𝑎𝑚2𝑥2 + ⋯ + 𝑎𝑚𝑛𝑥𝑛 + 𝑥𝑛+𝑚 = 𝑏𝑚,

   (3) 

Номаълумҳои иловагии дохилнамударо тағйирёбандаҳои базисӣ меноманд, ки онҳо дар 
функсияи мақсад  бо коэффитсиенти сифр дохил мешаванд. 

Функсияи мақсадро ба намуди  
Z – c1x1– c2x2 –…– cnxn= 0 

Навишта, - cj    ( nj ,1  )  – ро бо  jс ишора намуда, ҳосил мекунем: 

                                 nn xсxсxсZ  ...2211 = 0                                                       (4) 

1. Дар асоси коэффитсиентҳои назди номаълумҳои системаи (3), муодилаи (4) ва аъзои 
озоди онҳо ҷадвали I-уми симплексӣ тартиб дода мешавад.  

 Ҷадвали 1 
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1 xn+1 в1 а11 а12 … а1j … а1n 1 0 … 0 … 0 

2 xn+2 в2 а21 а22 … а2j … а2n 0 1 … 0 … 0 

… … … … … … … … … … … … … … … 

i xn+i вi аi1 аi2 … аij … аin 0 0 … 1 … 0 

… … … … … … … … … … … … … … … 

m xn+m вm аm1 аm2 … amj … аmn 0 0 … 0 … 1 

m+1 Z 0 1c  2c  … jc  … nc  0 0 … 0 … 0 
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Сатри охирини (m+1)-и ҷадвали 1-ро сатри мақсад меноманд. Ҷадвали 1-ро нақшаи 

(ҳалли) такягоҳи якум меноманд. Мувофиқи ин ҷадвал ҳалли ин масъала чунин мешавад: 

x1= x2 = … = xn  = 0;  xn+1 = в1;  xn+2 =  в2 ;  xn+i =  вi ;  xn+m = вm , 

ки барои ин ҳал Z =0 мебошад. 

2. Агар ҳамаи элементҳои сатри (m+1) – уми ҷадвал мусбат бошанд nkcK ,1;0  ), он 

гоҳ ҳалли ёфташуда беҳтарин мешавад (яъне Zmax=0). 

3. Агар дар байни элементҳои сатри (m+1)-уми ҷадвал элементҳои манфӣ ( 0Kc ) бошад, 

он гоҳ ҳамаи сутунҳое, ки дар онҳо ин гуна элементҳо ҷойгиранд, санҷида мешаванд. Агар ҳамаи 

элементҳои ақалан яке аз чунин сутунҳо манфӣ бошад, он гоҳ ҳалли масъала қатъ карда мешавад. 

Чунки Z  , яъне функсияи мақсад дар соҳаи ҳалли имконпазир маҳдуд намебошад [13]. 

4. Агар дар ҷадвали 1 чунин сутун дар қадами 3 номбарнашуда бошад, он гоҳ аз байни 

элементҳои манфии сатри (m+1)-уми ҷадвал элементи хурдтаринаш (бо қимати мутлақ 

калонтаринаш) интихоб карда мешавад, ки ин сутуни ёфташударо сутуни баранда меноманд ва 

дар қисми поёни он аломати  гузошта мешавад. Бигузор ин гуна элемент jс  бошад, ки ба он 

сутуни xj  мувофиқ меояд (ҷадвали 1). Дар ин ҳолат тағйирёбандаи xj ба қатори тағйирёбандаҳои 

базисӣ дохил карда мешавад.  

5. Элементҳои сутуни нақша (аъзои озод)-ро ба элементҳои мувофиқи мусбати сутуни 

баранда тақсим намуда, аз онҳо хурдтаринаш интихоб карда мешавад.                  
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Бигузор қимати хурдтарин ба сатри i-юм тааллуқ дошта бошад, ки дар он тағйирёбандаи 

базисӣ хn+i ҷойгир аст. Ин сатрро сатри баранда номида, аз тарафи чапи он аломати  гузошта 

мешавад. 

Элементе, ки дар буриши сутуни барандаи j - юм ва сатри барандаи i-юм ҷойгир шудааст, 

элементи ҳалкунанда меноманд, ки он аij мебошад. 

6. Дар ҷадвали навбатӣ ба ҷои тағйирёбандаи базисии xn+i тағйирёбандаи xj дохил карда 

мешавад. Дар ҷадвали нав, пеш аз ҳама, элементҳои сатри тағйирёбандаи базисии нав 

дохилкардашудаи хj ҳисоб карда мешаванд. Барои ин ҳамаи элементҳои сатри баранда ба 

элементи ҳалкунандаи аij тақсим карда, дар сатри мувофиқи ҷадвали нав навишта мешавад [6; 

15; 3]. 

Элементҳои сатри ҳосилшудаи ҷадвали навро пай дар пай бо элементҳои (-а1j),(-а2j),…,(-

аmj) ва (+ jс ) зарб намуда, мувофиқан бо элементҳои сатрҳои 1-ум, 2-юм,…,  i-1-ум, i+1-ум,…, 

m+1-уми ҷадвали пештара ҷамъ ва натиҷаҳо дар сатрҳои мувофиқи ҷадвали нав навишта (ҷойгир 

карда) мешаванд (ҷадвали 2). Ҷадвали 2 нақшаи (ҳалли) такягоҳи дуюм мебошад. 

  Ҷадвали 2 
 

№ Базис Аъзоҳои озод x1 x2 … xj … xn xn+1 xn+2 … xn+i … xn+m 

1 xn+1 в'1 а'11 а'12 … 0 … а'1n 1 0 … а'1,n+i … 0 

2 xn+2 в'2 а'21 а'22 … 0 … а'2n 0 1 … а'2,n+n … 0 

… … … … … … … … … … … … … … … 

i xj в'i а'i1 а'i2 … 1 … а'in 0 0 … а'I,n+i … 0 

… … … … … … … … … … … … … … … 

m xn+m в'm а'm1 а'm2 … 0 … а'mn 0 0 … а'm,n+i … 1 

m+1 Z в' 
1c  2c  … 0 … nc  0 0 … inc 

  … 0 
 

Ҳамин тавр, аз як ҷадвали симплексӣ ба дигараш гузариш анҷом дода мешавад. Барои 

гузариш аз як ҷадвал ба дигараш марҳалаҳои 2-6-ро такрор кардан лозим аст. Раванди гузариш 

то мавриде, ки ҳамаи элементҳои сатри мақсад (m+1) мусбат нашавад ё муайян карда шавад, ки 

масъала ҳал надорад, такрор меёбад. 

Алгоритми гузариш аз як ҷадвали симплексӣ ба дигараш ва муайян кардани ҳалли 

беҳтаринро дар мисоли зерин дида мебароем.  

Мисол: Корхона имконияти истеҳсоли се намуди маҳсулот (I, II ва III)-ро дорад. Барои 

истеҳсоли онҳо се намуди ашёи хоми А, В ва С, ки захираи онҳо маҳдуд мебошад, истифода 
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мешавад. Дар ҷадвали 3 сарфи ашё барои истеҳсоли як воҳид маҳсулот, фоида аз истеҳсоли як 

воҳиди маҳсулот ва захираи ашёҳои хом оварда шудааст. 

   Ҷадвали 3 
 

Намуди ашёҳои хом Захираи ашё Сарфи ашёи хом барои истеҳсоли як воҳиди маҳсулот 

  I II III 

A 200 2 1 3 

В 300 1 2 4 

С 250 3 1,5 2 

Фоида аз як воҳиди маҳсулот (сомонӣ) 6 8 12 
 

Чунин нақшаи истеҳсоли маҳсулотро тартиб додан зарур аст, ки фоидаи умумӣ аз онҳо 

зиёдтарин шавад [15; 7; 11]. 

Ҳал. Амсилаи иқтисодӣ-риёзии масъаларо тартиб медиҳем. Бо x1, x2, ва x3 мувофиқан 

миқдори маҳсулоти намудҳои I, II ва III-ро ишорат мекунем. 

Системаи маҳдудиятҳоро чунин тартиб медиҳем: барои истеҳсоли як воҳид маҳсулоти 

намуди I, 2 – воҳид ашёи хоми намуди А ва барои x1  воҳиди он бошад, 2x1 воҳид ашёи хом сарф 

мешавад. Барои истеҳсоли як воҳид маҳсулоти намуди II, 1 воҳид ашёи хоми намуди А ва барои 

x2 воҳиди он бошад x2 воҳид ашёи хом сарф мешавад. Барои истеҳсоли як воҳиди маҳсулоти 

намуди III, 3 воҳид ашёи хоми намуди А ва барои x3 воҳид бошад 3x3 воҳид ашёи хом сарф 

мешавад [15; 18]. 

Cарфи умумии ашёи намуди А барои истеҳсоли x1, x2, ва x3 воҳиди маҳсулот ифодаи 2x1 + 

x2 +3x3 -ро ташкил мекунад. 

Азбаски захираи ашёи намуди А, 200 воҳид мебошад, бинобар ин, чунин нобаробарӣ ҷой 

дорад: 

2x1 + х2 +3х3  200. 

Айнан чунин нобаробариҳо, барои ашёҳои намудҳои В ва С низ тартиб дода мешаванд: 

{
𝑥1 + 2𝑥2 + 4𝑥3 ≤ 300,     
3𝑥1 + 1,5𝑥2 + 2𝑥3 ≤ 250.

 

Функсияи мақсадро тартиб медиҳем: фоида аз истеҳсоли як воҳид маҳсулоти намуди I-ум 

6 сомонӣ мебошад, пас фоида аз истеҳсоли x1 - воҳиди он 6x1 сомониро ташкил мекунад. Айнан 

фоида аз истеҳсоли x2 воҳиди махсулоти намуди II -юм ва x3 воҳиди махсулоти намуди III-юм 

мувофиқан 8x2 ва 12x3 сомониро ташкил мекунанд. 

Пас фоидаи умумӣ аз истеҳсоли х1, х2 ва x3 воҳиди маҳсулот ба Z=6х1 + 8х2 +12х3 баробар 

мешавад.  

Мувофиқи шарти масъала фоидаи умумӣ аз истеҳсоли маҳсулот бояд зиёдтарин шавад.   

Бо забони риёзӣ гузориши масъаларо баён мекунем [7; 10; 14]: 

Чунин ҳалли ғайриманфии нобаробариҳои системаи 

{

2𝑥1 + 𝑥2 + 3𝑥3 ≤ 200,      
𝑥1 + 2𝑥2 + 4𝑥3 ≤ 300,      
3𝑥1 + 1,5𝑥2 + 2𝑥3 ≤ 250.

 

ёфта шавад, ки функсияи мақсади Z=6х1 + 8х2 +12х3 -ро дорои қимати калонтарин намояд [10, 5-

17]. 

Системаи нобаробариҳо ва функсияи мақсади овардашуда амсилаи иқтисодӣ-риёзии 

масъалаи додашударо ташкил мекунанд. 

Маҳдудиятҳои масъаларо ба намуди каноникӣ меорем. Барои ин ба нобаробариҳои 

система тағйирёбандаҳои иловагии ғайриманфиии x4, x5 ва x6 – ро дохил мекунем. Онҳоро ба 

тарафи чапи нобаробариҳо ҷамъ карда, ҳосил менамоем: 

{

2𝑥1 + 𝑥2 + 3𝑥3 + 𝑥4 ≤ 200,      
𝑥1 + 2𝑥2 + 4𝑥3 + 𝑥5 ≤ 300,      
3𝑥1 + 1,5𝑥2 + 2𝑥3 + 𝑥6 ≤ 250.

    (4) 

Функсияи мақсадро чунин менависем: 

                 Z - 6х1 -  8х2 - 12х3 =0.                                                           (5) 

Аз нуқтаи назари иқтисодӣ х4, х5 ва х6 миқдори маҳсулоти иловагие мебошад, ки аз бақияи 

ашёҳои намуди I, II ва III-юми истифоданашуда, истеҳсол мешаванд (х4, х5, х6 – номаълумҳои 

базисӣ мебошанд). Аз системаи (4) ва муодилаи (5) ҷадвали аввали симплексиро тартиб медиҳем. 

Масъаларо мувофиқи алгоритми дар боло овардашуда ҳал мекунем. 
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1. Ҷадвали якуми симплексиро тартиб медиҳем, ки он ҳалли (нақша)-и такягоҳи якум 
мебошад. 

Ҷадвали 4 
 

 Намудҳои ашёи хом Базис Аъзоҳои озод   x1 x2 x3 x4 x5 x6 
1 А x4 200 2 1 3 1 0 0 
2 В x5 300 1 2 4 0 1 0 
3 С x6 250 3 1,5 2 0 0 1 
4 Сатри мақсад Z1 0 -6 -8 -12 0 0 0 

 
2. Дар сатри мақсад элементҳои -6, -8, ва -12 ҷойгир мебошанд (онҳо мувофиқан ба 

сутунҳои x1, x2 ва x3 тааллуқ доранд), бинобар ин, ҳалли ёфташуда беҳтарин намебошад. 
3. Дар сутунҳои x1, x2 ва x3 ҳамаи элементҳо ба ғайр аз элементҳои сатри мақсад мусбат 

мебошанд (ҷадвали 4), яъне масъала ҳал дорад. 
4. Аз ададҳои манфии дар сатри мақсад ҷойгирбуда хурдтаринаш адади - 12 мебошад. Ин 

адад ба сутуни x3 мувофиқ меояд. Ин сутун баранда буда дар қисми поёнии он аломати  гузошта 
шудааст. Яъне тағйирёбандаи х3 ба қатори тағйирёбандаҳои базисӣ дохил карда мешавад. 

5. Элементҳои сутуни аъзоҳои озодро ба элементҳои мусбати сутуни баранда x3 тақсим 
намуда аз байни онҳо таносуби хурдтаринаш муайян мекунем: 

 = min (200:3; 300:4; 250:2) =200:3. 
Таносуби ёфташуда ба сатри 1-ум тааллуқ дорад. Он сатри баранда буда, ба он аломати  

гузошта шудааст. Яъне x4 аз қатори тағйирёбандаҳои базисӣ хориҷ карда мешавад. Элементи 
ҳалкунанда адади 3 мебошад, ки дар буриши сатр ва сутуни баранда ҷойгир аст. Он назаррас аст 
(ҷадвали 4).  

6. Дар сутуни базисии ҷадвали 5 бар ивази x4 тағйирёбандаи x3 навишта мешавад (ҷадвали 
5). 

Сатри барандаи ҷадвали 4-ро ба элементи ҳалкунанда 3 тақсим намуда, натиҷаро дар сатри 
мувофиқи ҷадвали 5 менависем. Баъд сатри ҳосилшударо пай дар пай ба -4, -2 ва 12 зарб намуда, 
мувофиқан ба сатрҳои 2, 3 ва 4-уми ҷадвали 4 ҷамъ намуда, натиҷаҳоро дар сатрҳои мувофиқи 
ҷадвали 5 менависем [9; 1; 13]. 

 Ҷадвали 5 
 

№ Намудҳои ашёи хом Базис Аъзоҳои озод  x1 x2 x3 x4 x5 x6 
1 А x3 200/3 2/3 1/3 1 1/3 0 0 
2 В x5 100/3 -5/3 2/3 0 -4/3 1 0 
3 С x6 350/3 5/3 5/6 0 -2/3 0 1 
4  Сатри мақсад  Z2 800 2 -4 0 4 0 0 

 
Гузаштан аз ҷадвали 4 ба ҷадвали 5 чунин маъно дорад, ки муодилаи якуми система нисбат 

ба тағйирёбандаи х3 ҳал карда шуда, ин тағйирёбанда аз дигар муодилаҳо хориҷ карда шудааст. 
Бо ҳамин қадами якуми ҳисобкунӣ ба охир расид. 

Дар ҷадвали 5 нақшаи такягоҳии дуюм x1=0, x2=0, x3=200/3, x4=0, x5=100/3, x6=350/3-ро 
ҳосил намудем, ки ба он қимати функсия Z1= 800 мувофиқ меояд. 

Акнун санҷида мешавад, ки нақшаи ёфташуда беҳтарин аст ё не? Азбаски дар сатри 
охирини ҷадвали 5 боз элементи манфӣ (-4) ҷойгир аст, бинобар ин, нақша беҳтарин намебошад 
ва ба ҷадвали оянда мегузарем.  

Адади – 4 дар сутуни х2 ҷойгир аст, бинобар ин, ин сутун баранда мебошад ва дар қисми 
поёни  он самти (равиши)  гузошта шудааст. Марҳалаи 5-умро истифода бурда, бо осонӣ муайян 
мекунем, ки сатри баранда сатри 2 ва элементи ҳалкунанда 2/3 мешавад, яъне 
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Дар ҷадвали 6 бар ивази тағйирёбандаи x5 дар сутуни базис тағйирёбандаи x2 навишта 
мешавад. Гузариш аз ҷадвали 5 ба ҷадвали 6 айнан монанди гузариш аз ҷадвали 3 ба ҷадвали 4 
иҷро карда мешавад. 

Ҷадвали 6 
 

 Намудҳои ашёи хом Базис Аъзои озод (нақша) x1 x2 x3 x4 x5 x6 
1 А x3 50 3/2 0 1 1 -1/2 0 
2 В x2 50 -5/2 1 0 -2 3/2 0 
3 С x6 75 15/4 0 0 0 -5/4 1 
4 Сатри  мақсад   Z3 1000 - 8 0 0 - 4 6 0 
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Мувофиқи ҷадвали 6 нақшаи такягоҳии сеюм чунин мешавад: 
x1=0, x2=50, x3=50, x4=0, x5=0, x6=75, 

ки ба он қимати Z2=1000 мувофиқ меояд. Ба марҳалаи дуюми алгоритм мегузарем. Дар сатри 
чорум дуто элементи манфӣ (-8, ва -4) мавҷуд мебошад, бинобар ин, нақшаи ҳосилшуда беҳтарин 
намебошад. Ҷадвали дигари симплексиро месозем. Мувофиқи марҳалаи 4 ба элементҳои сатри 
4- уми ҷадвали 6 бояд x1 ба қатори тағйирёбандаҳои базисӣ дохил карда шавад. Пас аз қатори 
базисҳо тағйирёбандаи x6 хориҷ карда мешавад, яъне.  

.
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15
:75,

3

2
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Дар натиҷаи табдилдиҳии ҷадвали 6 ҷадвали 7-ро ҳосил менамоем. 
 Ҷадвали 7 

 

 Намудҳои ашёи хом Базис Аъзоҳои озод  x1 x2 x3 x4 x5 x6 
1 А x3 20 0 0 1 3/5 0 -2/5 
2 В x2 100 0 1 0 -4/3 2/3 2/3 
3 С x1 20 1 0 0 4/15 -1/3 4/15 
4 Сатри  мақсад   Z4 1160 0 0 0 -28/15 10/3 32/15 

 
 Мувофиқи ҷадвали 7 нақшаи нави такягоҳии чорумро  

x1=20, x2=100, x3=20, x4=0, x5=0, x6=0  
ҳосил намудем, ки ба он қимати функсияи Z3 = 1160 мувофиқ меояд. Азбаски дар сатри чоруми 
ҷадвал элементи манфӣ (-28/15) ҷойгир аст, пас нақшаи ёфташуда беҳтарин нест. Барои ҳамин 
ба дигар ҷадвал мегузарем. 

 Ба қатори тағйирёбандаҳои базисӣ тағйирёбандаи x4 –ро дохил мекунем. Бинобар ин, 
муайян менамоем, ки кадом тағйирёбандаи базисӣ бояд хориҷ карда шавад [5; 8; 13]. 
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Ҳамин тариқ, тағйирёбандаи x3 хориҷ карда шуда ба ҷои он тағйирёбандаи x4 ворид карда 
мешавад. Ба ҷадвали 8-уми симплексӣ мегузарем. 

Ҷадвали 8 
 

 Намудҳои ашёи хом Базис Аъзои озод (нақша) x1 x2 x3 x4 x5 x6 
1 А x4 100/3 0 0 5/3 1 0 -2/3 
2 В x2 1300/9 0 1 20/9 0 2/3 -2/9 
3 С x1 100/9 1 0 -4/9 0 -1/3 4/9 
4 Сатри мақсад  Z5 11000/9 0 0 28/9 0 10/3 8/9 

Дар сатри чоруми ҷадвали 8 элементҳои манфӣ мавҷуд нест. Ин бошад, беҳтарин будани 
нақшаро нишон медиҳад. Яъне дигар нақшаи беҳтаре мавҷуд нест, ки фоидаи аз 11000/9 сомонӣ 
зиёдтарро таъмин намояд. 

Мувофиқи нақшаи дар ҷадвали 8 ҳосилшуда: 
x1=100/9, x2=1300/9, x3=0, x4=100/3, x5=0, x6=0  

ҳалли беҳтарин мебошад, ки maxZ4 =11000/9 сомонӣ мешавад. 
Таҳлили иқтисодиро аз рӯи нақшаи беҳтарини тартибдодашуда мегузаронем. Дар нақша 

истеҳсоли ду намуди маҳсулот: маҳсулоти намуди I–100/3 воҳид ва маҳсулоти намуди II–1300/9 
воҳид дар назар дошта мешавад. Аз нақша мушоҳида мешавад, ки ашёҳои намуди В ва С пурра 
истифода шуда, ашёи намуди А ба миқдори 100/3 воҳид истифода намешавад. 

Дар сатри 4-и ҷадвали 8 барои тағйирёбандаи х3 адади 28/9 рост меояд. Ин адад нишон 
медиҳад, ки агар ба нақша 1 воҳид маҳсулоти иловагии намуди III-ро дохил намоем, он гоҳ 
фоидаи умумӣ аз истеҳсоли як воҳиди ин намуди маҳсулот 28/9 сомонӣ кам мешавад. Ин ба кам 
гаштани боқимондаи ашёи хоми намуди А ба 5/3 воҳид, кам гаштани маҳсулоти намуди В ба 20/9 
воҳид ва ба 4/9 воҳид зиёд намудани маҳсулоти намуди I сабаб мешавад.  

Ададҳои мусбати 10/3 ва 8/9, ки ба тағйиёбандаҳои иловагии х5 ва х6 мувофиқ меоянд, 
нишон медиҳанд, ки агар ба як воҳид ашёи намуди В ё С-ро зиёд кунем, он гоҳ фоида мувофиқан 
ба 10/3 ва 8/9 воҳид (сомонӣ) зиёд мешавад [4;16; 1]. 

Масалан, агар ашёи намуди В-ро ба як воҳид зиёд намоем, он гоҳ берун аз нақша истеҳсоли 
маҳсулоти намуди II ба 2/3 воҳиди миқдор зиёд шуда, истеҳсоли маҳсулоти намуди I бошад ба 
1/3 воҳид кам мешавад (ниг. ба сутуни х5 -и ҷадвали 8). Ҳамин тариқ, истеҳсоли маҳсулоти 
намуди II берун аз нақша 1306/9 воҳид ва маҳсулоти намуди I 97/9 воҳиди миқдорро ташкил 

мекунад, ки он беҳтарин буда ба он фоидаи умумӣ   
9

11030
8

9

1306
6

9

97
   мувофиқ меояд  [6; 13; 

2]. 
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Мисол: Қимати калонтарини функсияи 
321 562 хxхZ   ёфта шавад, агар маҳдудият чунин 
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Ҳал: Ба тарафи чапи нобаробариҳои система, мувофиқан тағйирёбандаҳои ғайриманфии 
х4, х5, ва х6 -ро ҳамроҳ намуда, ҳосил мекунем: 
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Функсияи мақсадро чунин менависем: 
0.562 321  хxхZ  

Аз система ва ифодаи охирин ҷадвали симплексиро тартиб медиҳем: 

 Ҷадвали 1 
 

 Номаълумҳои базисӣ Аъзоҳои озод  x1 x2 x3 x4  x5 x6 

1 x4 24 -1 -2 3 1  0 0 

2 x5 20 -2 1 1 0  1 0 
3 x6 18 3 -1 -12 0  0 1 

4 Z 0 -2 6 -5 0  0 0 

 
Аз ҷадвали 1 дида мешавад, ки нақшаи такягоҳи аввалин беҳтарин намебошад, бинобар ба 

дигар нақшаи такягоҳ гузаштан зарур мебошад. Аён аст, ки дар сутунҳои х1 ва х3-и сатри мақсад 
мувофиқан ададҳои -2 ва -5 ҷойгиранд, дар ин сутунҳо ҳамчунин ададҳои мусбат низ ҳастанд. 
Азбаски min (-2,-5) =-5 мебошад, пас барои гузаштан ба нақшаи такягоҳи нав дар сутуни базисҳо 

ба ивази номаълуми базисии х4 номаълуми базисии нав x3 дохил карда мешавад (ҷадвали 2) [7; 
12; 5]. 

  Ҷадвали 2 
 Номаълумҳои базисӣ Аъзоҳои озод  x1 x2 x3 x4 x5 x6 

1 x3 8 -1/3 -2/3 1 1/3 0 0 

2 x5 12 -5/3 5/3 0 -1/3 1 0 
3 x6 114 -1 -9 0 4 0 1 

4 Z 0 -11/3 8/3 0 5/3 0 0 

Аз ҷадвали 2 дида мешавад, ки нақшаи такягоҳи аввалин беҳтарин намебошад, чунки дар 
сатри  4-уми сутуни х1 адади манфии -11/3 ҷойгир аст. Азбаски дар ин сутун элементҳои аломати 
мусбатдошта ҷойгир намебошанд, пас масъалаи дидашуда ҳалли беҳтарин надорад. 
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УСУЛИ СИМПЛЕКСИИ ҲАЛЛИ МАСЪАЛАИ БАРНОМАСОЗИИ ХАТТӢ 
 

Дар ин мақола бо усули симплексӣ ҳал намудани масъалаи барномасозии хаттӣ баррасӣ гардидааст. 

Маллиф қайд менамояд, ки ин усул яке аз усулҳои универсалӣ буда, барои бо ин усул ҳал намудани 

масъалаи барномасозии хаттӣ онро ба забони риёзӣ бааргардонидан зарур аст.  
Ҳамин тариқ, бо таҳлил ва пешниҳоди мисолҳои мушаххас, муаллиф ҳалли масъалаи барномасозии 

хаттиро бо истифода аз усули симплекӣ нишон додааст. 
КАЛИДВОЖАҲО: барномасозии хаттӣ, усули симплексӣ, функсияи мақсад, системаи 

маҳдудиятҳо, коэффитсиент, тағйирёбандаи базисӣ, элемент, системаи нобаробариҳо, амсила. 
МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ МУАЛЛИФ: Афзалшоҳи Сафархон, омӯзгори кафедраи информатика 

ва технологияи иттилоотии ДДБ ба номи Носири Хусрав. Тел.: (+992) 931-80-90-00. 
 

СИМПЛЕКСНЫЙ МЕТОД РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ЛИНЕНЙОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ 
 

В этой статье рассматривается решение проблемы линейного программирования симплексным 
методом. Автор отмечает, что этой метод является универсальным и для решения проблемы линейного 
программирования этим методом необходимо переводить его на язык математики. 

Таким образом, анализам и предложением конкретных примеров, автор, используя симплексный 
метод, показывает пути решения проблемы линейного программирования. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: линейное программирование, симплексный метод, функция цели, система 
ограничений, коэффициент, базисное изменение, элемент, система неравенств, модель. 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ: Афзалшохи Сафархон, преподаватель кафедры информатики и 
информационной технологии БГУ имени Носира Хусрава. Тел.: (+992) 931-80-90-00. 

 

A SIMPLEX METHOD FOR SOLVING THE PROBLEM OF LINEAR PROGRAMMING 
 

This article discusses how to solve a linear programming problem using the simplex method. The author 
notes that this method is universal and to solve the linear programming problem with this method it is necessary 
to translate it into the language of mathematics. 

Thus, by analyzing and proposing specific examples, the author, using the simplex method, shows ways to 
solve the linear programming problem. 

KEY WORDS: linear programming, simplex method, goal function, system of constraints, coefficient, 
basic change, element, system of inequalities, model. 

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR: Afzalshohi Safarkhon, lecturer at the department of 
informatics and information technology of BSU named after Nosiri Khusrav. Phone: (+992) 931-80-90-00. 

 

РУШДИ ТАЪРИФҲОИ ТЕХНОЛОГИЯҲОИ ИТТИЛООТӢ ВА ТАСНИФИ ОНҲО 
 

Саймукарамзода З.С. 
Доншигоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ 

 

Информатика илми нисбатан ҷавон буда, дар миёнаи асри ХХ пайдо шудааст. Ба сифати 
замина барои ин ҳаҷми якбора афзудаи иттилоот хизмат кард. Компютер ҳамчун воситаи техникӣ 
пайдо шуда, қодир аст имкониятҳои инсонро тақвият бахшида, ҳаҷми калони иттилоотро 
коркард кунад. Дар пеши чашмони одамони насли имрӯза технологияи муосири илмие пайдо 
шуд, ки дар асоси он иттилооти аз захираи нави инсоният, дар боробари захираҳои аллакай 
маъруфи табиӣ, энергетикӣ, инсонӣ ва ғайра иборатбуда қарор дорад. Дар натиҷаи кор бо 
иттиллот ҷустуҷӯ, ҳимоя, кодикунонӣ, қабул, коркард, интиқол, нигоҳдорӣ ва равандҳои дигар 
сурат мегирад. 

Информатика аз ду мафҳум – «иттилоот» ва «автоматика» ташаккул ёфтааст. Ба гардиши 
илмӣ калимаи информатика дар Франсия дар нимаи дуюми асри ХХ барои муайян кардани 
коркарди иттилоот бо роҳи автоматӣ ворид гардид. Дар кишвари мо «информатика» дар ибтидо 
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маънои ҳуҷҷатгузорӣ, кори китобхонадорӣ, нигоҳдории таҳқиқоти илмиро дошт. Ҳоло бошад, 
информатика ба тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ ва илмӣ, ба ҳамаи соҳаҳои хоҷагии халқ, ба 
фаъолияти ҳар як инсон дахл дорад. 

Айни замон методҳо ва воситаҳои информатика то истифодабарандаи ниҳоӣ дар намуди 
технологияҳои иттилоотӣ амалӣ мегарданд. Таърифҳое, ки дар адабиёти илмӣ маълманд, ба 
таври кифоя ба ҳамдигар хеле наздиканд. Баъзеи онҳоро дар поён меорем. 

Дар луғатномаи тафсирӣ оид ба технологияи иттилоотӣ «Dictionary of Information 
Technology» (с. 1982) омадааст, ки технологияи иттилоотӣ ин ба даст овардан, коркард, 
нигоҳдорӣ ва интиқоли иттилооти графикӣ, матнӣ, рақамӣ, аудиоӣ ва видеоӣ дар асоси воситаҳои 
микроэлектронии теникаи ҳисоббарорӣ ва алоқа мебошад [13]. 

Дар луғатномаи тафсирӣ оид ба техникаи ҳисоббарорӣ «Dictionary of computing» (с. 1983) 
зери технологияи иттилоотӣ соҳаи фаъолияти инсон фаҳмида мешавад, ки ба ташкили низомҳо 
ва асбобҳо барои коркард ва интиқоли иттилоот марбут аст [11]. 

Дар луғати дигари тафсирӣ оид ба техникаи ҳисоббарор «Dictionary of computing» (с. 1986) 
зери технологияи иттилоотӣ ҳар гуна шакли технология, яъне ҳар гуна воситаҳоеро мефаҳманд, 
ки аз ҷониби инсон барои коркарди иттилоот истифода мешаванд [12]. 

Дар «Луғатномаи математикии энсиклопедӣ» қайд мегардад, ки технологияи иттилоотӣ ин 
маҷмӯи муназзам, тарзҳо ва усулҳои оммавии коркарди иттилоот дар тамоми намудҳои 
фаъолияти инсон бо истифодаи воситаҳои муосири алоқа, полиграфия, техникаи ҳисоббарор ва 
таъминоти барномавӣ мебошад, ки аз ҷониби информатикаи амалӣ фароҳам оварда мешавад. 
Технологияи иттилотӣ ҳамеша қисми ҷудонашаванда ва назарраси тамаддуни инсонӣ буда, 
рушди бисёрасраи он рушди мувозии истеҳсолот, илм, санъат ва маорифро бо ҳамдигар боис 
гардид [4]. 

Д.С. Черешкин ва М.С. Саленко [10,  с. 7-26] зери технологияи иттилоотӣ маҷмӯи тарзҳо 
ва усулҳои коркардро дар тамоми намудҳои фаъолияти инсон бо истифодаи технологияи 
computer + communication + control (ЭВМ + алоқа + идоракунӣ) мефаҳманд. 

Дар кори Айламазян А.К., Стас Е.В. [1] технологияҳои иттилоотӣ ҳамчун маҷмӯи методҳо 
ва воситаҳои татбиқи равандҳои иттилоотӣ дар соҳаҳои гуногуни фаъолияти инсон таъриф карда 
мешаванд. 

Ҳамзамон, зери равандҳои иттилоотӣ равандҳои зерин дар назар дошта мешаванд: 
ҷамъоварӣ, қабул, дарк (ин равандҳо амали муштараки низомро бо муҳити беруна инъикос 
менамоянд); интиқоли иттилоот байни зернизомҳои алоҳидаи низом; коркард, таҳлил, интихоби 
иттилоот, эҷоди иттилооти нав, истифодаи иттилоот мебошад; нигоҳдорӣ, ҳифзи иттилоот; 
интиқоли иттилоот аз низом ба муҳити беруна. 

Вақти охир барои таъкид намудани истифодаи воситаҳои муосири техникаи ҳисоббарорӣ, 
информатика ва алоқа истилоҳи «технологияҳои нави иттилоотӣ» (ТНИ)-ро ворид кардаанд. 
Ҳамин тавр, дар китоби «Технологияҳои муосири иттилоотӣ» [8] зери технологияҳои нав ҳар 
гуна намудҳои муосири хизматрасонии иттилоотие фаҳмида мешаванд, ки дар пояи воситаҳои 
ҳисоббарорӣ ва алоқа ташкил карда шудаанд. 

Технологияҳои иттилоотӣ минбаъд аз ҳисоби баланд бардоштани «ақлнокӣ»-и низомҳои 
автоматикунонидашудаи иттилоот ва наздик кардани онҳо ба истифодабаранда, яъне аз ҳисоби 
эҷоди воситаҳои дастгоҳие рушд ёфта, такмил дода мешаванд, ки барои ҳар як истифодабаранда 
дастрас мебошанд. Дар асоси принсипи мазкур технологияи иттилоотӣ – ақли сунъӣ эҷод карда 
шуда, рушд меёбад [6]. 

Аз ҷиҳати методӣ ба мақсад мувофиқ мебуд, агар «иттилоот» ба монанди донишҳо ба 
сифати мафҳумҳое ҳисобида шавад, ки танҳо ба моддаи зинда хосанд. Ин мавқеъро А.А. 
Кузнетсов қайд мекунад: «Аз нуқтаи назари муосири илмӣ, ки дар ташаккули он ба информатика 
нақши пешбаранда тааллуқ дорад, нишонаи бештар хоси организми зиндае, ки онро аз ҷисмҳои 
табиати ғайризинда фарқ мекунонанд, мавҷудияти равандҳои иттилоотӣ дар он мебошад» [2, с. 
2-7]. 

Асоси равандҳои иттилоотӣ амали муштараки иттилоотӣ маҳсуб меёбад, ки онро ҳамчун 
амали муштарак байни одамон тавассути интиқоли маълумот байни онҳо тасаввур кардан 
мумкин аст, ки дар натиҷаи он дар эҳсосот, ақидаҳо, тасаввурот, донишҳо (бо истилоҳи 
психологӣ – дар таҷрибаи ҳувиятӣ) тағйирот сурат мегиранд. 

Н.А. Кузнетсов қайд мекунад, ки: «Амали муштараки объектҳоро, ки боиси тағйирёбии 
донишҳои ақалан яке аз онҳо мегардад, амали муштараки иттилоотӣ меномем» [3, с. 1-9]. Аммо 
чунин таъриф (дар робита бо фаҳмиши дахлдори  истилоҳи «дониш») «амали муштарак дар 
низомҳои техникӣ»-ро [3, с. 1-9] пешбинӣ менамояд. Таърифи мушобеҳро И.В. Роберт низ ворид 
мекунад [7].  Дар таърифи аз ҷониби мо воридшаванда амали муштарак танҳо байни одамон 
сурат мегирад. 
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Амали муштараки иттилотиро дар ҳолати умумӣ дар намуди се равандҳои пайдарпай 
тасаввур кардан мумкин аст: 

- раванде, ки дар дастгоҳи тафаккури инсон (манбаъ) сурат мегирад, ки мехоҳад ягон 
иттилоотро ба инсони дигар (одамон) интиқол диҳад, ки барои он ташаккули матн дар намуди 
нутқи беруна дар ягон забон (маълумот) сурат мегирад; 

- раванди интиқоли маълумот аз манбаъ, коркарди маълумот, агар онҳо бо кумаки 
воситаҳои техникӣ  ва гирифтани онҳо аз ҷониби гиранда интиқол дода мешаванд; 

- раванде, ки дар дастгоҳи тафаккури инсон (гиранда)-е, ки маълумотро мегирад, сурат 
мегирад  [9, с. 17]. 

Равандҳои якум ва сеюм мутаносиб мебошанд ва мо онҳоро равандҳои зеҳнӣ меномем. 
Раванди дуюмро раванди коркарди маълумот ё раванди информатикӣ меномем. 

Агар маънои равандҳои информатикиро дар низомҳои информатикӣ кушода диҳем, он гоҳ 
тасаввурот дар бораи технологияҳои информатикӣ ҳамчун маҷмӯи методҳо, усулҳо ва воситаҳое 
ба даст меояд, ки равандҳои гирифтан, нигоҳдорӣ ва коркарди маълумотро таъмин менамоянд. 
Технологияҳои информатикӣ мутаносибан ба технологияҳои компютерӣ ва иртиботӣ тақсим 
мешаванд. Интернет-технологияҳо, технологияҳои информатикӣ буда, технологияҳои 
компютерӣ ва иртиботиро дар бар мегиранд [1, с. 20]. 

Самти асосии муосиркунонии таҳсилот ин таҳсилоти тухмӣ-меҳвар - чунин таҳсилоте 
мебошад, ки дар он шахсияти хонанда, донишҷӯ дар маркази таваҷҷуҳи педагог, психолог қарор 
мегирад. Дар он фаъолияти хонанда, фаъолияти маърифатӣ, набалки тадрис, тавъам бо омӯзгор-
хонанда пешбар мегардад, то ки парадигмаи анъанавии таҳсилоти омӯзгор-китоби дарсӣ-
хонанда бо тамоми қатъият ба парадигмаи нав: хонанда-китоби дарсӣ-омӯзгор иваз карда шавад 
[5, с. 10]. 

Татбиқи ин парадигма вақте имконпазир мегардад, ки, агар ба муассисаҳои таҳсилоти 
миёнаи умумӣ омӯзгороне оянд, ки худашон таълимеро, ки ин парадигмаро ба назар 
мегирифтанд, гузаштаанд. 

Дар рисолаи илмии А.Я. Фридланд дақиқсозии ин парадигма аз ҳисоби ворид кардани се 
унсури нави амсила пешниҳод карда шудааст: 

- захираи информатикӣ, ки мафҳуми «китоби дарсӣ» (дастурҳои таълимӣ, хрестоматияҳо, 
корҳои мустақилона, тестҳои таълимӣ, дастурҳои электронӣ, стендҳо)-ро ҷамъбаст менамояд; 

- муҳити иттилоотӣ, ки, бешак, дар ҳамаи низомҳо ва равандҳои таълимӣ ҳузур дошта, аз 
ҳамаи одамони иҳотакунанда иборат аст; 

- муҳити информатикӣ, ки қисми муҳити иттилоотӣ маҳсуб ёфта, аз маҷмӯи маҳсулоти 
ВАО, маҳсулоти ҳокимият ва ҷомеа иборат аст [9, с. 22-23]. 

Парадигмаи дақиқ кардашуда, аз як тараф, раванди таълим, аз тарафи дигар – низоми 
таълимро тавсиф медиҳад. Раванд ва низом аз якдигар бо он тафовут доранд, ки равандҳо дар 
низомҳо ҷараён мегиранд ва низомҳо бошанд, равандҳоро дастгирӣ мекунанд. Низомҳои сунъӣ 
вобаста ба сифати таҳия метавонанд ба таври самаранок равандҳои матлубро дастгирӣ намоянд, 
ва метавонанд онҳоро боздоранд, ҷараёнгирии онҳоро душвор гардонанд. 

Аз ин рӯ, раванд ва низомро фарқгузорӣ кардан  лозим аст. Раванд ҳамеша динамикӣ 
(рушдёбанда) мебошад, низом бошад, метавонад ҳам статикӣ, ҳам динамикӣ бошад. Равандҳои 
воқеӣ, аз ҷумла дар педагогика, на танҳо динамикӣ, балки инчунин ҳам стохастикӣ, ҳам 
номуайян мебошанд.  

Ба сифати раванд парадигмаи хонанда – захираи информатикӣ – омӯзгор – муҳити 
иттилоотиро ҳамчун амали муштараки қадам ба қадами иттилоотӣ байни хонанда, омӯзгор, 
захираи информатикӣ, муҳитҳои информатикӣ ва иттилоотӣ фаҳмидан лозим аст. 

Ба сифати низом ин парадигмаро ҳамчун маҷмӯи унсурҳои дахлдор (хонанда, омӯзгор, 
захираҳои иттилоотӣ ва информатикӣ, унсурҳои беруна) фаҳмидан лозим аст, ки бояд равандеро, 
ки дар ин парадигма ҷараён мегирад, ба таври самаранок дастгирӣ намоянд, вале, мутаассифона, 
тавре ки аз ҷониби аксари муҳаққиқон нишон дода шудааст, аксари омилҳо ба самаранокии 
раванди таълим мухолифат мекунанд [9, с. 23]. 

Айни замон амалияи тадриси информатика дар муассисаҳои таҳсилоти олии педагогӣ 
нишон медиҳад, ки мазмуни анъанавии он боиси ташаккули низоми мавзуни мафҳумҳои асосии 
информатика намегардад. Масалан, баъзе донишҷӯён мафҳумҳои «иттилоот» ва «алгоритм»-ро 
дар информатика муҳим намешуморанд ва он донишҷӯёне, ки муҳимияти ин мафҳумҳоро 
эътироф мекунанд, онҳоро хеле нодақиқ  муайян мекунанд. Аксарияти донишҷӯён мафҳумҳои 
«амсила», «амсиласозӣ», «вазифа», «технологияҳои иттилоотӣ», «фарҳанги иттилоотӣ»-ро ба 
низоми мафҳумҳои зарурии информатика дохил намекунанд.  
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Дар ин ҷо вариантҳои таснифи технологияҳои иттилоотиеро дида мебароем, ки имконияти 
фарқгузории вазифаҳои муқаррарии коркарди иттилоот, инчунин самаранокии таҳия, бозтавлид 
ва истифодаи технологияҳоро ба ҳисоб мегирад. 

Дар таркиби амалиётҳои асосӣ оид ба коркарди иттилоот, аз қабили эҷод, ҷамъоварӣ, 
табдил, интиқол, ҷустуҷӯ, тақсимот, ҷорикунӣ ва ғайра ба як қатор вазифаҳои худмухтори 
муқаррарии коркарди иттилоот ишора кардан мумкин аст. Ба қатори ин вазифаҳо аз ҷумла инҳо 
мансубанд: ҳисоббарориҳои математикӣ; табдилдиҳиҳои таҳлилӣ ва рамзӣ; амсиласозии 
математикӣ; алгоритмкунонӣ; барномарезӣ; коркарди иттилооти матнӣ (воридкунӣ, 
тағййирдиҳӣ, ҷустуҷӯи заминавӣ ва ғайра); коркарди иттилооти ҷадвалӣ (воридкунӣ, 
ҳисоббарориҳо ва ғайра); графикаи корӣ (воридкунӣ, табдилдиҳӣ, фарқгузорӣ ва ғайра); 
коркарди тасвирҳо (дохилкунӣ, табдилдиҳӣ, содиркунӣ, бойгонисозӣ, интиқол ва ғайра); 
коркарди сигналҳо, аз ҷумла садоӣ (дохилкунӣ, табдилдиҳӣ, нигоҳдорӣ, хориҷкунӣ ва ғайра); 
интиқол ва тақсимоти иттилоот ва ғайра. 

Технологияҳои иттилоотиро аз рӯйи меъёрҳои зерин тасниф кардан мумкин аст: 
технологияҳои функсионалӣ-меҳвар; технологияҳои асбоб-меҳвар; технологияҳоои масъала-
меҳвар. 

Технологияҳои функсионалӣ-меҳвари иттилоотӣ барои татбиқи яке аз вазифаҳои 
муқаррарии нисбатан худмухтори коркарди иттилоот таъин шудаанд. Чунин технологияҳо 
метавонанд дорои дараҷаи баланди ҳамаҷонибагӣ буда, барои таҳия ва бозтавлид зимни 
иштироки ҳадди ақали истеъмолкунандаи оянда дастрас бошанд. 

Технологияҳои асбоб-меҳвари иттилоотӣ барои ҳалли вазифаи мушаххас дар соҳаи 
мушаххас таъин шудаанд. Онҳо ба тариқи ҳадди аксар талаботи хусусии истифодаи додашударо 
қонеъ гардонида, метавонанд дорои дараҷаи камтарини ҳамаҷонибагӣ бошанд. Чун қоида, 
зоҳиршавии бидуни иштироки истифодабарандаи оянда имконнопазир аст. 

Аммо аксар вақт ҷамъбасти базе масъалаҳои муқаррарии амалӣ ва фарқгузории баъзе 
масъалаҳои муқаррарии амалӣ муяссар мегардад. Аз ин ҷо мафҳуми технологияи масъала-
меҳвари иттилоотӣ ба вуҷуд меояд, ки ба дараҷаи муайян мавқеи фосилавиро байни технологияи 
функсионалӣ-меҳвар ва асбоб-меҳвар ишғол менамояд. Истифодабарандагони эҳтимолии чунин 
технология метавонад дар таҳияи он танҳо дар марҳалаи ибтидоии ҷамъбаст ва типикунонии 
вазифаҳои мушаххас ё марҳалаи ниҳоӣ – ҳангоми таҳияи баъзе иловагиҳои 
махсусгардонидашуда иштирок намоянд. Ин имкон медиҳад, ки қисми асоси тахнология ба таври 
худмухтор аз истифодабаранда эҷод карда шуда, қарорҳои ягонакардашудаи техникӣ истифода 
бурда шаванд.  

Мувофиқи таснифи интихобшуда ба технологияҳои функсионалӣ-меҳвари иттилоотӣ инҳо 
мансубанд: ҳисоббарориҳои математикӣ; табдилдиҳиҳои таҳлилӣ ва рамзӣ; амсиласозии 
математикӣ; алгоритмкунонӣ; барномарезӣ; коркарди иттилооти матнӣ; коркарди иттилооти 
ҷадвалӣ; графикаи корӣ; коркарди тасвирҳо; коркарди сигналҳо; интиқол ва тақсимоти иттилоот 
ва ғайра. 

Технологияҳои масъала-меҳвар дар истифодаи зер асос меёбанд: низомҳои иттилоотӣ – 
ҷустуҷӯӣ; пойгоҳҳои маълумот ва пойгоҳҳои донишҳо; низомҳои экспертӣ; низомҳои 
автоматикунонии таҳиқоти илмӣ; низомҳои лоиҳакашии автоматикунонидашуда; низомҳои 
автоматикунонии истеҳсолот; низомҳои таълимдиҳанда; низомҳои рӯимизӣ-нашриётӣ; низомҳо 
барои тарҷума аз як забон ба забони дигар; телеконференсияҳо ва ғайра; 

Ба сифати намунаҳои технологияҳои асбоб-меҳвари иттилоотӣ метавонанд технологияҳо 
барои мақсадҳои зерин хизмат кунанд: низомҳои тиббӣ; таълими умумӣ ва махсуси касбӣ; 
низомҳои суғуртавӣ, молиявӣ ва бонкӣ; васоити ахбори умум; воситаҳои тавонбахшии иҷтимоӣ; 
низомҳои бозӣ ва дилхушкунанда; истифода дар маишат. 

Вобаста аз ҳадафҳои гузошташуда истифодаи меъёрҳои дигари тасниф, масалан, аз рӯйи 
типи ЭВМ-ҳо, воситаҳои барномавӣ, воситаҳои интиқоли маълумот низ мумкин аст. 

Информатика айни замон ҳамчун соҳаи бунёдии дониши илмӣ, ки муносибати низомнок-
иттилоотиро ба таҳлили олами атроферо ташаккул медиҳад, ки равандҳои иттилоотиро дар 
низомҳои табиати гуногун, методҳо ва воситаҳои ба даст овардан, табдилдиҳӣ, интиқол, 
нигоҳдорӣ ва истифодаи иттилоотро меомӯзад; ҳамчун соҳаи босуръат рушдёбанда ва доимо 
густаришёбандаи фаъолияти амалии инсон, ки ба истифодаи технологияҳои иттилоотӣ ва 
иртиботӣ  марбут аст, баррасӣ мешавад.  

Ҳамин тариқ, рушди назарраси воситаҳои информатика ва алоқа имкон медиҳад, ки дар 
оянда ба «технологияи ғайрикоғазӣ» ва «ҷомеаи ғайрикоғазӣ» гузашта шавад. Дар «ҷомеаи 
ғайриқоғазӣ» мубодилаи иттилоотӣ байни истифодабарандагон бо кумаки видеотелефон, 
низомҳои видеоматнӣ, почтаи электронӣ, интиқоли факсимилии ҳуҷҷатҳо, телеконференсияҳо, 
шабакаи интиқол ва ғайра амалӣ карда хоҳад шуд, ҷамъоварӣ, нигоҳдорӣ ва коркарди иттилоот 
бошад, бо кумаки воситаҳои техникаи ҳисоббарорӣ амалӣ карда хоҳад шуд. 
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РУШДИ ТАЪРИФҲОИ ТЕХНОЛОГИЯҲОИ ИТТИЛООТӢ ВА ТАСНИФИ ОНҲО 
 

Дар мақола рушди таърифҳои технологияҳои иттилоотӣ ва таснифи онҳо мавриди баррасӣ қарор 
гирифтааст. Муаллиф қайд мекунад, ки информатика илм дар бораи ҷанбаҳои гуногун ҷамъоварӣ, коркард, 
интиқол, нигоҳдорӣ ва истифодаи иттилоот мебошад. Илми мазкур соҳаҳои марбут ба хизматрасонии 
моддию техникии низоми иттилоотро дар бар мегирад, ба ин ҷо таҷҳизот, мошинҳо, таъминоти 
математикӣ, инчунин ҷанбаҳои ташкилӣ дохил мешаванд. Таърифҳо ва таснифи технологияҳои иттилоотӣ 
ҳамчун соҳаи фаъолияти инсон дода шуда, хулоса карда мешавад, ки айни замон технологияи иттилоотиро 
ҳамчун маҷмӯи усулҳои муназзам ва оммавии эҷод, ҷамъоварӣ, коркард, нигоҳдорӣ, интиқол ва тақсимоти 
иттилоот (маълумот, донишҳо) бо кумаки воситаҳои техникаи ҳисоббарорӣ ва алоқа таъриф кардан 
мумкин аст. 
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РАЗВИТИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЙ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 
ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ 

 

В статье рассматриваются развитие определений информационных технологий и их классификация. 
Автор отмечает, что информатика - это наука о сборе, обработке, передаче, хранении и использовании 
информации в различных аспектах. Эта наука охватывает области, связанные с обслуживанием 
информационных систем, включая оборудование, машины, математическое обеспечение, а также 
организационные аспекты. Даны определения и классификация информационных технологий как область 
человеческой деятельности и сделан вывод, что информационные технологии в настоящее время 
определяются как совокупность систематических и массовых методов создания, сбора, обработки, 
хранения, передачи и распространения информации (данных, знаний) с помощью компьютерных 
технологий.   
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DEVELOPMENT OF DEFINITIONS OF INFORMATION TECHNOLOGIES AND  
THEIR CLASSIFICATION 

 

The article discusses the development of definitions of information technology and their classification. The 
author notes that computer science is the science of collecting, processing, transmitting, storing and using 
information in various aspects. This science covers areas related to the maintenance of information systems, 
including equipment, machines, software, as well as organizational aspects. It is given definitions and classification 
of information technologies as a field of human activity and it is concluded that information technologies are 
currently defined as a set of systematic and mass methods of creating, collecting, processing, storing, transferring 
and disseminating information (data, knowledge) using computer technologies. 
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ПРИНСИПҲОИ СИЁСАТИ ИҶТИМОӢ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 
 

Ашуров И.С. 

Донишгоҳи славянии Русияву Тоҷикистон 

Гулов И.Ҳ. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Мо дар мақолаи худ «Моҳияти илмии сиёсати иҷтимоию меҳнатӣ» сиёсати иҷтимоӣ-
меҳнатиро ҳамчун «маҷмӯи ғояҳои идеологию амалии ҷомеа ва давлат дар бораи таҳияи 
ҳадафҳои рушди иҷтимоӣ, ки ба баланд бардоштани сатҳи зиндагии тамоми қишрҳои ҷомеа ва 
фаъолият барои ноил шудан ба иҷрои нишондиҳандаҳои ҳадафҳои иҷтимоӣ-меҳнатӣ равона 

шудаанд ва ба ин ҳадафҳо ҷавобгӯ мебошанд» маънидод кардем 1. 
Бо назардошти он, ки ҳалли масъалаҳои сиёсати иҷтимоӣ аз вазъи корҳои истеҳсолоти 

ҷамъиятӣ вобаста аст, ҳадафи афзалиятноки сиёсати иҷтимоии давлатӣ таъмини суръати зарурии 
рушди иқтисодӣ мебошад. Сиёсати пешрафтаи иҷтимоӣ ҳамеша ба нигоҳ доштани суботи 
иқтисодӣ, таъмини тақсимот ва тақсимоти бештар баробар ва тақсимоти даромади ҷомеа 
нигаронида шудааст. 

Ҳадафи ниҳоии рушди истеҳсолоти ҷамъиятӣ қонеъ кардани ниёзҳои мардум аст ва 
вазифаи сиёсати иҷтимоӣ аз он иборат аст, ки шароит фароҳам оваранд, механизмҳо барои 
таъмини оқилона ва ҳамаҷонибаи ин эҳтиёҷот аз ҳисоби фоидаҳои дар айни замон муҳайёкардаи 
ҷомеа фароҳам оварда шаванд. Ҳақиқат он аст, ки ҳар як ҷомеа на танҳо аз категорияи одамони 
меҳнатӣ иборат аст, он ҳамеша одамоне дорад, ки дигар кор намекунанд (нафақахӯрон, маъюбон 
ва ғ.) ва ҳанӯз кор намекунанд (кӯдакон, мактаббачагон, донишҷӯён), маъюбон, ки ба ғамхории 
оила, давлат ниёзманданд. Давлат бояд мавҷудияти бекоронро дастгирӣ кунад. 

Самти муҳимми сиёсати иҷтимоии давлат фароҳам овардани шароит барои шуғли 
мӯътадили аҳолӣ мебошад. Ҳар як узви ҷомеа, ки қобилияти корӣ дошта бошад, бояд ҳадди аққал 
неруи корӣ дошта бошад. Барои ин на танҳо ҷойҳои корӣ муҳайё кардан, балки такмили маориф, 
тандурустӣ, системаи тайёр ва ихтисоси коргарон низ зарур аст. 

Яке аз самтҳои сиёсати иҷтимоӣ бартараф ё безарар кардани ҷанбаҳои манфӣ ҳангоми 
гузариш ба муносибатҳои бозорӣ мебошад. Сухан дар бораи коррупсия, ришваситонӣ, набудани 
назорат дар робита бо рушди иқтисоди пинҳонӣ меравад. Принсипҳои зерини сиёсати иҷтимоӣ 
фарқ карда мешаванд (расми 1). 

 

 
Расми 1. Принсипҳои сиёсати иҷтимоӣ. 

 

Сиёсати иҷтимоӣ ба як қатор принсипҳо асос ёфтааст, ки дар байни онҳо таъмини 
имконияти захиравӣ барои пешбурди сиёсати иҷтимоӣ бояд ҳамчун афзалият номбар карда 
шавад. Татбиқи он дар ду самт сурат мегирад: 

- аз як тараф, барои рушди истеҳсолоти ҷамъиятӣ шароит фароҳам оварда шудааст, ки 
барои татбиқи сиёсати иҷтимоӣ потенсиали захиравӣ ба вуҷуд меорад; 

- аз тарафи дигар, барои рушди худи шахс маҷмӯи тадбирҳо андешида мешаванд: баланд 
бардоштани маълумот, такмили ихтисоси кормандон, фароҳам овардани шароит барои тарзи 
ҳаёти солим. 

Принсипи дигарро метавон принсипи адолати иҷтимоӣ номид. Он фаро гирифтани 
тамоми табақаҳои иҷтимоию демографӣ ва гурӯҳҳои аҳолиро бо тадбирҳои иҷтимоӣ пешбинӣ 
мекунад. 

Бо дарназардошти он, ки сиёсати иҷтимоӣ муҳимтарин ҷузъи фаъолияти ҷомеа ва давлат 
аст, таҳлил кардан лозим аст, ки аксарияти давлатҳои муосир дар асоси фаъолияти худ ё ҳадди 
аққал дар асоси эъломияҳои сиёсии худ кадом принсипҳоро ба вуҷуд меоранд. Принсипи асосӣ 
адолати иҷтимоӣ мебошад. 

Принсипҳои сиёсати иҷтимоӣ 

Таъмини имконияти 

захиравӣ 

Ҳамбастагии иҷтимоӣ  

Масъулияти 

иҷтимоӣ 

Адолати 

иҷтимоӣ 

Кафолатҳои 

иҷтимоӣ 

Муттасилӣ Ҷуброни иҷтимоӣ Принсипи субсидиаризм 
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Адолати иҷтимоӣ як арзиши аз ҷониби ҳама эътирофшудаи шуури ҷамъиятии муосири 
демократӣ мебошад, ки дар ҳуҷҷатҳои бунёдии ҷомеаи ҷаҳонӣ дар баробари сулҳ ва озодӣ сабт 
шудааст. Аммо, эълом ва эътирофи ин принсип ҳанӯз тасаввуроте дар бораи он, ки ба ин мафҳум 
чӣ дохил шудааст, дода наметавонад. 

Арасту аввалин шуда зиддияти ба назар ҷудонашавандаи байни ду намуди адолати судиро 
аз ҷиҳати иҷтимоӣ таҳлил кард: адолат дар робита бо имкониятҳои баробар ба шахсони алоҳида 
новобаста аз фарқиятҳои инфиродӣ ва иҷтимоӣ ва адолат дар натиҷаи подош барои меҳнати 
шахсӣ, барои муваффақият. Ин ду вариант намудҳои баробарсозӣ ва тақсимоти адолати судӣ 
номида шуданд. 

Ҳар яки онҳо мундариҷаи муайяни оқилона доранд ва он далелҳо ба фоидаи онҳо, зеро ба 
туфайли он дар тӯли дуюним ҳазор сол инсоният онҳоро дар назария муҳокима карда, дар амал 
татбиқ карданӣ аст, аммо наметавонад байни онҳо интихоби қатъӣ кунад. 

Намуди баробарсозии адолати судӣ ба одамон ҳамон имкониятҳоро фароҳам меорад, ки 
ин, албатта, дар вазъияти оғози иҷтимоӣ, дар сурате, ки сустии баъзе афрод нисбат ба дигарон 
объективӣ аст, асоснок карда мешавад. Аммо, қонеъ кардани ниёзҳои оддии фард дар сатҳи 
якхела, ҳавасмандии фаъолиятро, ки дар натиҷаи эҳтиёҷот ва ниёзҳои қонеъношуда ба вуҷуд 
омадааст, коҳиш медиҳад, ҳавасмандии меҳнат, эҷодкорӣ, муваффақиятро суст мекунад. 

Адолати тақсимотӣ шахсро барои муваффақият мукофот медиҳад ва ба ин васила онҳоро 
барои саъйи бештар ҳавасманд мекунад. Аммо он касонеро ба ҳолати номусоид мегузорад, ки бо 
ҳар сабабе қобилияти фаъолтар шудан надоранд. Ғайр аз он, мавҷудияти шахсони камбизоат, аз 
ҷиҳати иҷтимоӣ осебпазир ва қишрҳои ҷомеа боиси нороҳатии ахлоқӣ дар байни намояндагони 
кишварҳои пешрафта мегардад ва барои онҳо манбаи ташаннуҷи иҷтимоӣ мебошад. 

Интихоби варианти афзалиятноки сиёсати иҷтимоӣ аз навъи иҷтимоиву фарҳангии ҷомеа, 
ба анъана ва урфу одати як кишвар ё гурӯҳи кишварҳо, аз сатҳи рушди иҷтимоию иқтисодӣ ва 
ахлоқӣ-равонии онҳо вобаста аст. Ҷомеашиноси амрикоӣ Ҷ. Ролс ду принсипро таҳия намуд, ки 
ба ақидаи ӯ, имкон медиҳанд, ки зиддиятҳои адолати иҷтимоӣ созгор карда шаванд: принсипи 
озодӣ, ки мувофиқи он ҳама бояд ба ҳама озодиҳо дастрасии баробар дошта бошанд; принсипи 
фарқият, ки нобаробарии иҷтимоию иқтисодиро иҷозат медиҳад, агар он ба одамони камбизоат 
манфиатбахш бошад. Д. Смит зимни асоснок кардани муқаррарот дар бораи мустақилияти 
адолати иҷтимоӣ аз унсурҳои қоидаҳои бозорӣ, инчунин ба имкониятҳои нобаробарии 
минтақавӣ бо сабаби ҷуғрофия ишора мекунад, ки онро аз ҷиҳати ахлоқӣ ё иҷтимоӣ бартараф 
кардан мумкин нест. 

Аммо, мафҳумҳои назариявӣ ва амалияи иҷтимоии аксари кишварҳо гӯё тағйирёбии 
доимиро дар доираи идомаи муайяни ғояҳо дар бораи адолат нишон доданӣ шуда, аз як қутб ба 
қутби дигар наздик мешаванд, яъне фикри мухталиф надоранд. 

Бояд эътироф кард, ки дар шароити кунунӣ принсипи адолат бояд ҳарду принсип - ҳам 
баробарии иҷтимоӣ ва ҳам тақсимоти баробарро дар бар гирад. Эътирофи навъи иҷтимоии давлат 
боиси эътирофи баробарии ҳуқуқҳои иҷтимоии ҳамаи шаҳрвандони он, новобаста аз 
хусусиятҳои инфиродӣ ё иҷтимоии онҳо мегардад. Ҳамин тариқ, давлат ба ҳама шаҳрвандон 
пешниҳоди ҳадди ақали муайяни иҷтимоиро, ки дар ҳадди ақали музди меҳнат, ҳадди ақали 
нафақа, аз ҷумла, нафақаи иҷтимоӣ, ифода меёбад, кӯмаки мақсадноки иҷтимоӣ ба шахсоне, ки 
даромади онҳо ба ҳар сари аҳолӣ аз сатҳи зиндагии аҳолӣ камтар аст ва ғайра кафолат медиҳад. 
Дар баробари ин, шахсони фаъол, соҳибкор, аз ҷиҳати иҷтимоӣ қобилиятнок бояд ба тариқи 
тасдиқшудаи иҷтимоӣ ҳаҷми бештари молҳо ва хидматҳоро барои кори худ гиранд. Сиёсати 
иҷтимоии давлат бояд ба фароҳам овардани шароит барои кори пурсамар ва муассир равона 
карда шавад. 

Дар ниҳоят, принсипи чандирии худи системаи кафолатҳои иҷтимоиро бояд қайд кард, ки 
ба дигаргуниҳои доимии соҳаҳои иқтисодӣ ва иҷтимоии рушди ҷомеа посух диҳад. Ин махсусан 
барои шароити иқтисоди гузариш, ки падидаҳои буҳронӣ, таваррум, афзоиши бекорӣ ногузиранд 
ва дар натиҷа якбора паст рафтани сатҳи зиндагӣ ва таҳаввулоти иҷтимоӣ дар ҷомеа муҳиманд. 

Принсипи кафолатҳои иҷтимоӣ расонидани шаҳрвандонро бо ҳадди ақали хадамоти 
иҷтимоӣ, ки аз ҷониби давлат барои таълим, рушди маънавӣ ва ҷисмонӣ, таълими касбӣ ва шуғли 
оқилона кафолат дода шудааст, пешбинӣ менамояд, ки ҳаҷм, намудҳо ва сифати онҳо бояд рушди 
шахсии зарурӣ ва омодагӣ ба ҳаёти мустақилро таъмин кунанд. Ин принсип тавозуни ҳадафҳо ва 
имкониятҳоро барои татбиқи сиёсати иҷтимоӣ пешбинӣ мекунад. 

Тавре ки қайд шуд, принсипи масъулияти иҷтимоии инфиродӣ аз принсипи адолати 
иҷтимоӣ ҷудонопазир аст. Он аз як шахс, оила, як гурӯҳи хурд талаб мекунад, ки барои 
худкумакрасонӣ ва худтаъминкунӣ ҳадди аксар саъй кунанд. Дар айни замон, ҷомеа (сатҳи 
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худидоракунии коммуналӣ), минтақа ё дар маҷмӯъ давлат бояд танҳо шахсони алоҳида ва 
оилаҳоро бо намудҳо ё миқдори муайяни кӯмакҳое, ки мустақилона пешниҳод карда 
наметавонанд, пур кунанд, дар ҳалли мушкилоте, ки аз салоҳияти шахс ё оила берунанд ё дар 
ҳолатҳои фавқулода, буҳрон дахолат кунанд. 

Албатта, барои ҷомеаи дар ҳолати буҳрон қарордоштаи Тоҷикистон ҳар вазъ то андозае 
шадид аст, аммо, мутаассифона, принсипҳои масъулияти иҷтимоӣ дар ҷомеаи мо чандон маъмул 
нестанд. Мавҷудияти дастгирии давлатӣ ва васояти ҳамаҷонибаи ҷомеаи суннатӣ боиси он шуд, 
ки як қатор шахсони алоҳида дар ҳолати интизорӣ ва дастгирии давлат қарор доранд ва дар бораи 
саҳми худ дар ташкили тақдири худ ва ҳалли вазъи душвори зиндагӣ фаъол нестанд. Ҳатто дар 
ҳолатҳое, ки афрод ё оилаҳо мустақилона метавонанд мушкилоти худро ҳал кунанд ё ташаннуҷи 
худро коҳиш диҳанд, онҳо барои ин кӯшиш намекунанд. 

Ғайр аз ин, шумораи зиёди шахсоне ҳастанд, ки бинобар нуқсонҳои ҷисмонӣ, рӯҳӣ ё зеҳнӣ, 
синну сол ва ё дигар хусусиятҳояшон масъулияти инфиродии иҷтимоӣ надоранд. Аз ин рӯ, чунин 
тасаввур кардан ғайривоқеӣ хоҳад буд, ки дар ҳама гуна ояндаи наздик кумаки иҷтимоӣ танҳо ба 
худкумаккунӣ коҳиш дода мешавад ва давлат метавонад аз уҳдадории дастгирии як қатор 
шаҳрвандони худ халос шавад. Ҳатто бо рушди ҳадди аққали муносибатҳои ахлоқӣ ва психологӣ 
ва технологияҳои иҷтимоии худтаъминкунӣ, худкумакрасонӣ, кумаки гурӯҳӣ ва ҳамсоягӣ 
ҳамеша шахсон ва оилаҳое ҳастанд, ки бидуни дастгирии пайвастаи иҷтимоии давлат зиндагӣ 
карда наметавонанд. Бо вуҷуди ин, бояд фаъолияти самараноки ташкилӣ ва тарбиявӣ ба роҳ 
монда шавад, то дар рӯҳияи одамон диққати устувор ба масъулияти инфиродии иҷтимоӣ, барои 
иҷрои он шароити ҳуқуқӣ, иқтисодӣ ва ташкилӣ фароҳам оварда шавад. 

Принсипи роҳнамои навбатии сиёсати иҷтимоиро бояд ҳамбастагии иҷтимоӣ номид, ки 
ҷомеаи муосир даъват карда мешавад, ки душвориҳои иҷтимоиро ҳамчун як системаи ягона, ки 
дар доираи он тақсимоти сарвати ҷамъиятӣ аз қавитар ба камқудрат ҳал кунад. Албатта, пеш аз 
ҳама, ин механизм аз тақсимоти маблағҳо тавассути системаи андозҳо ва имтиёзҳо иборат аст. 
Аммо, дар айни замон, ин равандро метавон ҳамчун тақсимоти захираҳои иҷтимоӣ баррасӣ кард: 
дастрасӣ ба иртибототи иҷтимоӣ, фарҳанг, тандурустӣ, таҳсилот. Агар ҳар як фард танҳо он 
захираҳои иҷтимоиро истифода барад, ки бо сабаби судмандии ҷисмонӣ ё зеҳнӣ, вазъи саломатӣ, 
вазъи мусоиди иҷтимоӣ, бори вазнини вобастагӣ ба онҳо дастрасӣ доранд, ин маънои онро дорад, 
ки қисми зиёди аҳолӣ ҷудо карда шуда, ҳуқуқҳои иҷтимоии онҳо маҳдуд карда мешаванд. Ин на 
танҳо ба муносибатҳои демократии шуури ҷамъиятии муосир осеб мерасонад, балки ҳамчун 
таҳдиди доимӣ ба амнияти иҷтимоӣ низ хидмат мекунад. Кайҳо қайд карда шудааст, ки 
дастрасии баробар ва одилона ба манфиатҳои иҷтимоӣ пешгирии самаранок ва прагматикии 
бесуботии иҷтимоӣ ва фаъолияти ҷиноятӣ мебошад. Аз ин рӯ, наметавонад камбизоатиро 
бартараф кунад, давлати иҷтимоӣ ва ҷомеаи муосир маблағҳоро ба фоидаи камбизоатон тақсим 
мекунанд. 

Принсипи дигари сиёсати иҷтимоӣ принсипи шарикии иҷтимоӣ мебошад. 
Дар ҳуҷҷатҳои Созмони Байналмилалии Меҳнат, як мақоми махсуси СММ, ки соли 1919 

таъсис ёфтааст, принсипҳои умумии шарикии иҷтимоӣ таҳия шудаанд, аз ҷумла: 
- баробарии тарафҳо дар музокирот ва қабули қарорҳо; 
- уҳдадории баробар барои ҳама тарафҳо барои иҷрои созишномаҳо; 
- масъулияти ҳатмӣ ва баробари тарафҳо барои иҷрои уҳдадориҳои ба зимма гирифташуда; 
- принсипи трипартизм, яъне иштирок дар гуфтушунидҳои се тараф: ҳукумат, коргарон ва 

корфармоён. 
Шарикии иҷтимоӣ як ниҳоди ҷудонашавандаи ҷомеаи устувори муосир ва давлати 

демократӣ буда, дар иқтисоди самарабахш фаъолият мекунад. Аммо, дар кишвари мо, ҷорӣ 
кардани талабҳои пешбининамудаи ин принсип, эътирофи ҳама тарафҳои дар он пешбинишуда, 
инчунин метавонад шиддати иҷтимоиро коҳиш диҳад, ҳамчун механизме хидмат кунад, ки (ва 
дар доираи салоҳияти худ) воқеан тавозуни манфиатҳои зиддияти табақаҳои гуногуни иҷтимоӣ 
ва гурӯҳҳо ва давлатҳо, барои ҳалли буҳронҳо технологияҳои вайроннашаванда эҷод мекунанд 
ва нигоҳдории рушди иҷтимоиро таъмин мекунанд. 

Принсипи ҷуброни иҷтимоӣ барои таъмини ҳимояи ҳуқуқӣ ва иҷтимоии шаҳрвандон, ки 
барои ҷуброни маҳдудиятҳо вобаста ба вазъи иҷтимоии онҳо заруранд, пешбинӣ шудааст, ки он 
фароҳам овардани соҳаи дастраси ҳаёт, додани имтиёзҳои муайян ва хидматҳои мувофиқи 
иҷтимоиро дар бар мегирад. 

Дар қатори дигар принсипҳои муҳимми сиёсати иҷтимоӣ, бояд принсипи субсидиаризм 
қайд карда шавад, ки афзалият додан ба ташаббусҳои ҷамъиятиро нисбат ба фаъолияти дахлдори 
мақомоти давлатӣ ва муассисаҳо ҳангоми маблағгузории фаъолият дар соҳаи сиёсати иҷтимоӣ 
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пешбинӣ кунад. Ин принсип танзими қонунгузории ҳамкории сохторҳои давлатӣ ва 
ғайридавлатиро дар соҳаи иҷтимоӣ ва дастгирии охиринро пешбинӣ мекунад. Татбиқи принсипи 
субсидия имкон медиҳад, ки на танҳо захираҳои моддии мавҷуда самараноктар истифода 
шаванд, балки ба эҳтиёҷоти иҷтимоӣ, ки нав ба вуҷуд омада истодаанд, бештар ҷавобгӯ бошанд 
ва худи шаҳрвандон ба ҳалли мушкилоти иҷтимоӣ ҷалб карда шаванд. 

Ҳамин тавр, мо мебинем, ки принсипҳои сиёсати иҷтимоӣ дар аксари ҳолатҳо дар раванди 
ташкили рушди ҷомеа таҳия шуда, дар ҷараёни ташаккули пояҳои давлати иҷтимоӣ мазмуни нав 
пайдо кардаанд. Онҳо, бешубҳа, дар оянда тағйир хоҳанд ёфт, аммо тавре ки тахмин кардан 
мумкин аст, пояи гуманистии онҳо бетағйир боқӣ хоҳад монд. 

Принсипҳои сиёсати иҷтимоӣ вазифаҳои сиёсати иҷтимоиро ба миён мегузорад (расми 2). 
 

 
 

Расми 2. Вазифаҳои сиёсати иҷтимоӣ. 
 

Дар расми 2 вазифаҳои асосии сиёсати иҷтимоӣ аз ҷумла: 
- ҳавасмандгардонии рушди иқтисодӣ ва тобеи истеҳсолот ба манфиатҳои истеъмол, 

тақвияти ҳавасмандгардонии меҳнат ва соҳибкорӣ; 
- таъмини сатҳи муносиби зиндагӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, ҳифзи мероси фарҳангию 

табиӣ ва ҳувияти миллӣ оварда шудааст. 
Бисёр вазифаҳоро номбар кардан мумкин аст, аммо ташаккули сохтори оқилонаи даромад 

ва ниёзҳои ҷомеаро бояд ҳамчун принсипи асосӣ қайд кард: 
- ҳавасмандгардонии баланд бардоштани фаъолияти меҳнатии кормандон; 
- таъмини ҳифзи иҷтимоии ҳамаи аъзои ҷомеа; 
- мувофиқат кардани манфиатҳои шахсӣ, коллективӣ ва ҷамъиятӣ; 
- баҳисобгирии ҳиссаи ҳар як корманд дар офаридан ва тақсимоти маҳсулоти ҷамъиятӣ; 
- рушди инфрасохтори иҷтимоии ҷомеа. 
Ташаккули сохтори оқилонаи даромад ва ниёзҳои ҷомеа таҳияи ҳадафи рушди ҷомеаро дар 

давраи муайян дар бар мегирад: ташкили барномаҳои мақсадноки маҷмӯӣ, ки ба татбиқи он 
равона карда шудаанд, ташаккули ҳаҷм ва сохтори ниёзҳои ҷомеа дар давраи муайян, бо мақсади 
дар ҳадафи муайяншудаи рушди истеҳсолот қарор додани онҳо. 

Ҳавасмандгардонии фаъолияти меҳнатии коргарон ба ҳавасмандгардонии коргарон ба 
афзоиши истеҳсолот ва таъмини иқтидори захиравии сиёсати фаъоли иҷтимоии давлат равона 
карда шудааст. Тамоми манбаъҳои даромад, андоза, самтҳои воридот ва хароҷоти андозҳо, 
пардохтҳои иҷтимоӣ бояд шаффоф, барои ҳар як корманд ва истеъмолкунандаи маҳсулоти 
ҷамъиятӣ фаҳмо бошанд. 

Таъмини ҳифзи иҷтимоии ҳамаи аъзои ҷомеа татбиқи васеи принсипи умумиҷаҳонии 
сиёсати иҷтимоиро дар назар дорад, дар ҳоле ки андозаи хадамоти иҷтимоӣ бояд масъалаи асосӣ 
- таъмини музди меҳнати тамоми аҳолиро ҳал кунад. Қисми боқимондаи даромади ҷамъият бояд 
вобаста ба саҳми меҳнат ва андозаи моликият фарқ карда шавад. Дар кишварҳои иқтисоди 
бозаргонӣ ин принсипҳо бо санадҳои меъёрии ҳуқуқии дахлдор ва хадамоту муассисаҳои 
давлатӣ кафолат дода мешаванд. 

Ҳамоҳангсозии манфиатҳои шахсӣ, коллективӣ ва ҷамъиятӣ, пеш аз ҳама, афзалияти ҳалли 
манфиатҳои муайянеро, ки инро давлат ба назар гирифтааст, балки иштироки ҳамаи субъектҳои 
хоҷагиро дар татбиқи онҳо ба назар мегирад. Дараҷаи чунин иштирокро ҳар як иқтисоди миллӣ 
алоҳида муайян мекунад. Ҳамин тариқ, амсилаи бозори амрикоӣ фаъолияти бузургтарини 
хонаводаҳоро дар ҳалли масъалаҳои на танҳо иқтисодӣ, балки иҷтимоии онҳо таъмин менамояд. 
Амсилаи бозори Ҷопон ширкатҳоро ба ҳалли мушкилоти иҷтимоӣ фаъолона ҷалб мекунад. Дар 
ин ҷо принсипи корпоративӣ амал мекунад. Барои амсилаи шведӣ афзалияти давлат дар ташкили 
шарикии иҷтимоӣ ва кафолатҳои иҷтимоӣ хос аст. Дар мавриди амсилаи сотсиализми бозори 
Чин, манфиатҳои ҷамъиятӣ ва дастаҷамъӣ дар ин ҷо фаъолона ҳамкорӣ мекунанд ва тавассути 
онҳо ба омили шахсӣ (кор) дар ҳалли мушкилоти иҷтимоии ҷомеа кумак расонида мешавад.  

Ҳифзи мероси 

фарҳангию табиӣ 

ва ҳувияти миллӣ 

Вазифаҳои сиёсати иҷтимоӣ  

Ҳавасмандгардонии 

рушди иқтисодӣ 

ва тобеи истеҳсолот ба 

манфиатҳои истеъмол 

Тақвияти ҳавасманд-

гардонии меҳнат ва 

соҳибкорӣ 

Таъмини сатҳи 

муносиби зиндагӣ ва 

ҳифзи иҷтимоии 

аҳолӣ 
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Баҳисобгирии ҳиссаи ҳар як корманд дар эҷод ва тақсимоти маҳсулоти ҷамъиятӣ дар 
системаҳои гуногун бо роҳҳои гуногун амалӣ карда мешавад. Сотсиализм дар ин ҷо принсипи 
тақсимотро аз рӯи миқдор ва сифати меҳнат эълон кард. Он ба назарияи арзиши меҳнат асос 
ёфтааст ва эълон мекунад: касе, ки бо меҳнати худ арзиши бештар ба вуҷуд меорад, бояд 
даромади бештар, ҳиссаи бештари даромади иҷтимоиро ба даст орад. 

Дар амал ин принсип амалӣ карда нашуд, аммо тақсимоти баробар (барои кормандон, аммо 
на барои кормандони роҳбарикунанда) дар сохторҳои бозор бо назардошти ҳиссаи ҳар як шӯъба 
аз ҳисоби таъминоти захиравии истеҳсолот ё амалҳои барои ҷомеа муфид ҷорӣ карда шуд. Нақши 
омили истеҳсолот ба назар гирифта шуда, тавассути механизми бозор иштироки саҳмӣ дар 
тақсимоти фоидаҳо муайян карда мешавад. 

Яке аз масъалаҳои муҳим усулҳои ба амалбарории сиёсати муосири иҷтимоии давлат 
мебошад, ки мо онро ба чор гурӯҳ тақсим карда дар ҷадвали 1 ҷой додем. 

Ҷадвали 1 
Усулҳои сиёсати муосири иҷтимоии давлат 

 

Номгӯи усулҳо Моҳияти онҳо 

Иқтисодӣ  Нархҳо, тарифҳо, андозҳо, манфиатҳои иқтисодӣ, нафақа, кӯмакпулиҳо, стипендия, 
музди меҳнат, кӯмакпулиҳои иҷтимоии ҳама намудҳо ва ғайра. 

Маъмурӣ 
 ва танзим:  

Чораҳои дорои хусусияти иҷозатӣ ва манъкунанда. Ба монанди додани иҷозатнома 
барои ҳама гуна фаъолият дар соҳаи хизматрасонии иҷтимоӣ, дар байни субъектҳои 
бозор, манъи фурӯши нӯшокиҳои спиртӣ дар назди муассисаҳои таълимӣ. 

Ҳуқуқӣ ё 
қонунгузорӣ:  

Онҳо ҷанбаҳои гуногуни фаъолияти зерсохторҳои маҷмӯи истеъмолии хоҷагии 
халқро дар асоси санадҳои қонунгузории амалкунанда танзим мекунанд. 

Идеологӣ 
 

Усулҳое, ки ба ташаккули мафҳумҳо ва меъёрҳои ахлоқии ҷомеа (идеология) равона 
шудаанд, бо истифода аз категорияҳо ба монанди «хуб» ва «бад», «ахлоқӣ» ва 
«бадахлоқона» ва дигарон. 

 

Рушди инфрасохтори иҷтимоии ҷомеа бунёд ва динамикаи ҳаракати пойгоҳи иҷтимоии 
ҷомеаро таъмин менамояд. Мавқеи афзалиятнокро фароҳам овардани шароит барои 
такрористеҳсоли қувваи корӣ ишғол мекунад, ки ин маънои рушди соҳаи тандурустӣ, фарҳанг, 
маориф, варзиш ва сайёҳӣ, сохтмон ва истифодаи манзил, соҳаи хизматрасонӣ ва ғайра мебошад. 

Сиёсати иҷтимоӣ бо равиши бисёрсатҳа тавсиф мешавад. Дар шароити бозор, оянда ба 
фаъолияти ширкатҳо, корпоратсияҳо, ташкилотҳои хайрия алоқаманд аст. Дар сатҳи макро, 
сиёсати миллӣ ва минтақавӣ амалӣ карда мешаванд. Дар сатҳи ҷаҳонӣ сиёсати байнидавлатии 
иҷтимоӣ амалӣ карда мешавад, ки бо ҳалли мушкилоти иқтисодии ҷаҳонӣ, рафъи ақибмонии 
иҷтимоию иқтисодии кишварҳои алоҳида ва минтақаҳои ҷаҳон алоқаманд аст. 
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ПРИНСИПҲОИ СИЁСАТИ ИҶТИМОӢ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 
  

Дар ин мақола принсипҳо, вазифаҳои асосии сиёсати иҷтимоии давлат ва усулҳои ба амал 
баровардани он дар намуди расмҳо ва ҷадвал нишон дода шудааст. Моҳияти ҳар як принсип, вазифа ва 
усули баамалбарорӣ шарҳ дода, муаллифон тавонистаанд онро ба шароити имрӯзаи Тоҷикистон алоқаманд 
намоянд. Ба қавли онҳо сиёсати иҷтимоӣ дар шароити бозор ба фаъолияти ширкатҳо, корпоратсияҳо, 
ташкилотҳои хайрия алоқаманд аст. Дар сатҳи макро, сиёсати миллӣ ва минтақавӣ амалӣ карда мешаванд. 
Дар сатҳи ҷаҳонӣ сиёсати байнидавлатии иҷтимоӣ амалӣ карда мешавад, ки бо ҳалли мушкилоти 
иқтисодии ҷаҳонӣ, рафъи ақибмонии иҷтимоию иқтисодии кишварҳои алоҳида ва минтақаҳои ҷаҳон 
алоқаманд аст. 

КАЛИДВОЖАҲО: принсипҳо, вазифа, усул, таъмини имконияти захиравӣ, адолати иҷтимоӣ, 
кафолатҳои иҷтимоӣ, масъулияти иҷтимоӣ, ҳамбастагии иҷтимоӣ, ҷуброни иҷтимоӣ, принсипи 
субсидиаризм, муттасилӣ. 
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ПРИНЦИПЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
  

В данной статье в виде рисунков и таблиц изложены принципы, основные задачи государственной 
социальной политики и методы ее реализации. Объясняя суть каждого принципа, задачи и способа 
реализации, авторы смогли соотнести его с нынешними условиями в Таджикистане. По их словам, 
социальная политика в рыночных условиях связана с деятельностью компаний, корпораций и 
благотворительных организаций. На макроуровне реализуются национальные и региональные стратегии. 
На глобальном уровне реализуется межгосударственная социальная политика, которая связана с решением 
глобальных экономических проблем, преодолением социально-экономической отсталости отдельных 
стран и регионов мира. 
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PRINCIPLES OF SOCIAL POLICY IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
 

This article outlines the principles, main tasks of the state social policy and methods of its implementation 
in the form of figures and tables. Explaining the essence of each principle, task and method of implementation, the 
authors were able to relate it to the current conditions in Tajikistan. According to them, social policy in market 
conditions is related to the activities of companies, corporations and charitable organizations. At the macro level, 
national and regional policies are implemented. At the global level, interstate social policy is being implemented, 
which is associated with the solution of global economic problems, overcoming the socio-economic backwardness 
of individual countries and regions of the world. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ И ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ БАНКОВСКОГО 

КЛАСТЕРА В РЕГИОНЕ 
 

Ташпулатов Ш.З. 
Бохтарский государственный университет имени Носира Хусрава 

Тохирова Р.С. 
Таджикский национальный университет 

 

Банковский кластер – это координация банковских учреждений в границах определенной 
территории, способствующих экономическому росту региона на основании перераспределения 
сбережений в инвестиции с минимальными транзакционными издержками. Банковский кластер 
может обеспечить эффективное использование инвестиционных средств, объединение 
интересов и оптимизированное сочетание региональных и республиканских инструментов 
регулирования. Современный банковский кластер подразумевает наличие предоставления 
разнообразных услуг, своим клиентам включая от традиционных расчетно-кассовых операций, 



165 

характеризующих основу банковского дела, вплоть до новых конфигураций денежно-кредитных 
и финансовых инструментов, применяемые банковскими структурами [1, с. 63-70].  

Региональный банковский кластер – это совокупность локализованных по 
географическому признаку кредитных организаций, органов управления региона 
и территориального учреждения Национального банка Таджикистана, совместно 
стимулирующих экономический рост региона на основе трансформации сбережений 
в инвестиции с минимальными транзакционными издержками, финансовой сбалансированности 
воспроизводственного цикла, развития внутренней конкуренции, консолидации интересов. Что 
касается региональному банковскому кластеру, то наблюдается институциональное 
объединение следующих участников: территориального учреждения НБТ, представляющего 
интересы центрального аппарата управления; региональных органов управления в лице 
соответствующего Департамента, ответственного за работу банковского сектора региона и 
реализующего региональные интересы; региональных коммерческих банков; филиалов 
коммерческих банков, осуществляющих свою деятельность в регионе; филиалов иностранных 
банков; небанковских кредитных организаций. 

В экономической литературе сложились разные подходы к определению принципов 
организации кластеров, исследование которых является необходимым условием определения 
принципов организации регионального банковского кластера. Большинства исследований 
выделяет семь принципов, характеризующих кластерную структуру: географический, 
технологический, фокусный, латеральный, качественный, горизонтальный и вертикальный. 

Специфичным для банковского кластера является так называемый сетевой эффект, 
возникновение и влияние которого напрямую связано с размером сети. Последний определяется 
числом взаимодействующих субъектов, а успех каждого банка зависит от успеха сети в целом [2, с. 
288].  

Учитывая особенности функционирования региональных банков и региональных кластеров, 
следует выделить ряд принципов их взаимодействия, которые, по нашему мнению, заключаются в 
следующем: 

1. Географическая близость. Региональные банки и региональные кластеры функционируют в 
рамках одного региона; расположенность на одной территории, знание политических и экономических 
особенностей региона способствуют развитию более тесных и взаимовыгодных отношений между 
региональными банками и кластерами. 

2. Участие в хозяйственной деятельности региона. Региональные банки и кластеры создаются и 
действуют с учетом разработанных в определенном регионе норм и нормативно-правовых актов, 
стратегических направлений и программ социально-экономического развития. 

3. Информационная осведомленность. Наличие сведений об особенностях функционирования 
предприятий региона и финансово-кредитных организаций, создает возможность региональным 
банкам и предприятиям кластеров организовать работу по каждому направлению развития на 
индивидуальной основе, совместно разработать условия проведения банковских операций, расширить 
спектр предоставляемых банковских услуг. 

4. Экономическая мобильность. Гибкость и оперативность в принятии решений позволяет 
региональным банкам более полно учитывать интересы региональных кластеров, своевременно 
оказывать финансовую поддержку. 

5. Принцип конкуренции. Принцип конкуренции объясняет возможность увеличения 
количества взаимосвязей между банками. Реализация в кластере принципов взаимозаменяемости и 
специализации позволяет формировать основу для выбора вариантов комбинирования взаимосвязей и 
типов ресурсов. 

В развитии кластерной интеграции особую роль играет принцип партнерства. Он объясняет 
расширение возможностей банков при выявлении взаимосвязей участников кластера. Обнаруженная 
при этом особенность - синтез конкуренции и кооперации, основанный на доверии, взаимном изучении 
и координационном принципе управления, - позволяет повысить устойчивость банковской системы за 
счет комбинирования однородных и смешанных факторов синергии на всех уровнях: от отдельного 
вида деятельности до элементарной структуры - финансовой операции или бизнес-процесса.  

Таким образом, финансовые кластеры характеризуются как системы, способные на основе 
комбинации факторов синергии интегрированных субъектов финансового рынка, которые 
обеспечивают устойчивый характер их деятельности. 

Процесс построения банковского кластера в регионе состоит из ряда последовательных этапов, 
которые охватывают оценка достигнутого уровня развития банковского сектора региона, оценка 
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потенциала кластеризации региона, разработка сбалансированной системы показателей РБК и оценка 
эффективности функционирования регионального банковского кластера. 

Прежде всего, это начинается с решения на государственном уровне формирование 
определенного подхода к реализации кластерной политики. Но этот процесс только начинается, и 
представляется необходимым усиливать роль государства в поддержке перспективных кластеров, в 
совершенствовании нормативно-правовой базы, касающейся государственного регулирования 
развития кластеров, дальнейшей разработки методологических основ, способствующих оценки 
эффективности функционирования кластеров и результативности их государственной поддержки. 
После этого требуется, проводит комплексное оценка достигнутого уровня развития банковского 
сектора региона для того чтобы выявить предпосылки формирование регионального банковского 
кластера. Для этого требуется оценивать имеющий потенциал развитие банковского сектора, на основе 
которого можно определить амсилаь построение банковского кластера [3, с. 46]. 

Кластерное развитие экономики – это определенный инструмент повышение 
конкурентоспособности банковской системы региона. 

Важным вопросом кластеризации банковского сектора региона является правильный 
выбор тип создаваемого регионального кластера. В литературе существуют различные подходы 
к классификациям кластеров. В настоящее время учеными выявлены 7 основных характеристик 
кластеров, на комбинации которых базируется выбор той или иной кластерной стратегии (рис. 
1) 

 
 

Рисунок 1. Основные характеристики кластера. 
 

Кластеры варьируются по своим размерам, широте охвата, уровню развития в зависимости 
от отраслей. Природа кластеров позволяет изменять их границы по мере появления новых 
компаний и отраслей, с развитием и изменением условий осуществления бизнеса. По мнению М. 
Портера, они присутствуют как в крупномасштабной, так и в малой экономике, в городской или 
сельской области, а также на нескольких уровнях географического деления. Кластеры 
наблюдаются в условиях как развитой, так и развивающейся экономики [5, с. 54-55]. 

Кластер может включать в себя стратегические альянсы предприятий с университетами, 
исследовательскими учреждениями, потребителями, технологическими брокерами и 
консультантами. Кластер, исходя из зарубежного опыта, обеспечивает возможность ведения 
конструктивного и эффективного диалога между государством и другими институтами. 

Процесс эволюции отрасли может привести к созданию или расширению кластеров, 
которые выходят за отраслевые рамки и являются мощной силой экономического развития. Этот 
процесс зависит от состояния рыночных отношений, разнообразия предпринимательской среды, 
уровня конкуренции, а также государственной социально-экономической политики и 
стратегических направлений ее дальнейшего развития. Благоприятная среда для развития 
предпринимательства способствует быстрому росту числа конкурентов и интенсивности поиска 
партнеров по сотрудничеству. Отрасли, производящие конечный продукт, порождают 
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конкурентоспособные поддерживающие предприятия. Кластеры конкурентоспособных 
отраслей, которые достигают успеха, представляются в виде вертикальной цепи, состоящей из 
большого числа последовательных ступеней предприятий и поставщиков, обеспечивающих 
оборудованием и другими специализированными ресурсами. Образование кластеров ускоряет 
процесс в отдельно взятых отраслях, вызывает всплеск инноваций и укрепляет способность к 
конкуренции на мировом рынке. В зависимости от изменений внешней среды и рыночной 
конъюнктуры кластеры формируются, расширяются, углубляются, а при неблагоприятных 
условиях могут со временем свертываться и распадаться. Подобная динамичность и гибкость 
кластеров является еще одним преимуществом по сравнению с другими формами организации 
экономической системы. 

Созидательная деятельность кластера состоит еще и в том, что большинство его 
участников не конкурируют непосредственно между собой, а обслуживают разные сегменты 
отрасли. Их создание исключительно важно для перевода экономики на инновационный путь 
развития, что требует постоянных контактов участников инновационного процесса, 
позволяющих корректировать научные исследования, опытно-конструкторские разработки и 
производственный процесс. Такое взаимодействие имеет свои особенности, обусловленные 
корпоративными интересами, которые обеспечивают инновационную интеграцию любых 
организаций независимо от их величины. Среднему и малому бизнесу проще приспособиться к 
изменению конъюнктуры, они меньше зависят от состояния и уровня мировой экономики, а 
крупные национальные и транснациональные компании создают огромные финансовые ресурсы, 
позволяющие обеспечить долговременный стратегический маневр. 

Рассмотрение группы компаний и организаций как кластера позволяет выявить 
благоприятные возможности для координации действий и взаимного улучшения в областях 
общих интересов без угрозы конкуренции или ограничения интенсивности соперничества.  

Таким образом, построение банковского развитие кластера как новой формы 
хозяйствования, экономического взаимодействия и связей позволяет достичь определенного 
социально-экономического эффекта, который проявляется в следующих направлениях: 

 повышение производительности и конкурентоспособности банковской системы и 
секторов экономики. Банки, работающие в рамках кластера, более эффективные, чем 
финансовые организации, работающие в отдельности; 

 повышение инновационного потенциала. Более развитые кластеры обладают большим 
инновационным потенциалом, что может быть измерено, например, по количеству патентов; 

 стимулирование новых финансовых учреждений. Развитые кластеры способствуют 
появлению и развитию новых малых и средних финансовых организации; 

 повышение конкурентоспособности банковского сектора и экономическое развитие 
регионов в целом. С точки зрения социально-экономического развития регионов развитие 
кластеров положительно влияет на уровень и структуру занятости, уровень заработной платы в 
регионе; 

 обеспечение занятости в регионе, положительное изменение ее структуры, повышения 
уровня заработной платы. 
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РАЗВИТИЕ СЕМЕЙНОГО ПОДРЯДА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
 

Давлатзода М.Х. 

Таджикский национальный университет 
 

В настоящее время семейный подряд находится в рельсе форсирования в сельской 
местности. Семейный подряд в сельском хозяйстве создаётся в ракурсе разновидностных 
производственных отношений, складывающихся между членами семьей по поводу производства 
продукции с учетом их взаимных экономических интересов. Практика показывает, что 
настоящее время многие жители в сельской местности не имеют собственный земельный участок 
для создания и осуществления форм хозяйствования, им придётся получать землю в аренду. 
После практической реализации данного указа в сельской местности все семьи получили 
поровну 0,15 га земельный участок, для возделывания сельскохозяйственной продукции, 
которые во многом решал в рамках семей существующие ими проблемы. На первый план он 
обеспечивал сельчанам рабочие места, независимо от того, что они имеют сезонный характер, 
для дехканин которые работают в земле и хорошо владеют аграрной работой и имеют 
интеллектуальное искусство, могут использовать такие личные подсобные хозяйства 
круглогодично. Известно, что в Республики Таджикистан из 365 дней года более 300 дней 
является солнечным, поэтому в селе можно возводить работы в личном подсобном хозяйстве во 
все сезоны год. Основной фактор для постоянного использования земельного участка в семейных 
хозяйствах, является природно-климатические условия республики. Возникает вопрос, как 
создать в таких ситуациях жителями сельской местности дехканских хозяйств или малый форм 
хозяйств. В таких условиях придётся желающих работать в земельном участке им на правовой 
основе заключать хозяйственные договора с арендателем. Договор аренда которые кроме 
хозяйственно-правовой формы связи, ещё там отражается инструмент рыночно-экономического 
регулирования соответствующих производственно-экономических отношений на всех стадиях 
процесса воспроизводства. 

Следует отметить, что только на договорной основе осуществление всех хозяйственных 

отношений могут комплексно удовлетворить интересы договаривающихся сторон. Семейный 

подряд оно зарождалось еще в конце 70-х годов прошлого столетия. При социалистической 

производственных отношений данной формы показал себя с наиболее лучшей стороны, 

особенно в хлопководческих отрасли аграрной сектор экономики. Некоторые хлопководческие 



169 

хозяйства по сравнению с аналогичными бригадами производили на полутора или в два раза 

хлопка-сырца. 

Договор аренда, как официальный документ позволяют увязать интересы производителей 

продукции. Только в договоре в письменной форме конкретизируются количественные и 

качественные характеристики производимой продукции, сроки пользования земельных участков 

и производства и реализации сельскохозяйственной продукции. Развитие семейного подряда и 

мелкотоварной работ и услуг – не просто экономический процесс, это процесс исторический и 

социальный.  

Налаживание сельскохозяйственного труда в рамках семей как подряд – это не новейшее 

изобретение человечества элементы описания семей. Феномен подряда в рамках содержится в 

многих исторических правовых литературах особенно в Римском праве. 

Исследуя проблемы экспроприации земли в сельские населения К. Маркс пишет, что 

«наемные рабочие в земледелии состояли частью из крестьян, употребляющих свободное время 

на работу у крупных земельных собственников, частью из особого, относительно и абсолютно 

немногочисленного класса собственно наемных рабочих» 1. 

Ф. Энгельс приводит высказанные Моргана, что «Семья активное начало, она никогда не 

остается неизменной, а переходят от низшей формы к внешней, по мере того как общество 

развивается от низшей ступени к высшей» 2. 

Следовательно, все живое средства оно динамично развивается от начальной формы 

постепенно к другим формам, поэтому в начале производственный процесс стоит примитивный 

семейный труд, которые люди самостоятельно выполняют работу, если там происходить 

кооперации, данный процесс требует командование или еще личного руководителя. 

В современных условиях в сельской местности многие производители 

сельскохозяйственной культуры работают по найму. Они периодически нанимают земельных 

ресурсы от собственников для временного пользования. Такой феномен землеиспользования 

имеют характерные особенности, это должно осуществляться в рамках установленных правовых 

нормах. 

Как показывают статистические материалы в сфере аграрной экономики Республики 

Таджикистан, что в настоящее время функционируют более 178400 различные формы хозяйств, 

что из них 172668 дехканских хозяйств и 5732 другие сельскохозяйственные предприятия. 

Приведённые данные упоминают, что в системе сельского хозяйства нашей республики в 

настоящее время не функционируют крупные сельскохозяйственные предприятия, поэтому 

более половина дехканских хозяйств и другие сельскохозяйственные предприятия формировали 

работу и труд в хозяйствах на основе семейного подряда или перераспределение земельного 

участка и используют в форме порцелярной землепользования. 

Главным показателя для аграрной экономики считается производства, валовая продукция, 

которые основной его частью производится в хозяйствах населения. Если в 1991 году площадь 

сельхозугодий личных подсобных хозяйств населением составил более 170 тыс.га. В настоящее 

время оно увеличилось до 190 тыс. га, и в структуре валовой продукции сельского хозяйства 

удельный вес личных подсобных хозяйств населения за анализируемый период от (1991-2018 

гг.) увеличился от 29,0 до 58,7% 3. 

В 2018 году во всех хозяйствах была произведено валовая продукция сельского хозяйства 

на сумму 26370,4 млн. сомони, что из которых на долю общественного сектора приходится 

1476,6 млн. сомони, а в хозяйствах населения более 14734,3 млн. сомони. дехканские хозяйства 

в анализируемом периоде было произведено более на 10159,5 млн. сомони валовая продукция.  

В целом семейные хозяйства транзитивным периоде показали себя одной из основной и 

важных форм хозяйств, что их экономики оказались достаточно устойчивыми. В их структуре 

никогда не увеличилось спад и постоянно динамично увеличивались темпы роста производства 

и доказали свою жизнеспособность и в системе рыночных отношений. 

Приведенные цифры свидетельствуют, что более 55,8% валовая сельского хозяйства 

производится в рамках семейного экономики. В дехканских хозяйствах производится 38,5% 

общий объём валовая продукция сельского хозяйства. 

Самый низкий уровень валовая продукция сельского хозяйства производится в 

общественном секторе, что оно составляет более 0,5% от общих сумм производимых продукций. 

Следует отметить, что в системе сельского хозяйства драйвером развития выступает 

семейные хозяйства, которые работают на семейном подряде. 
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Главная особенность организации таких форм труда состоит в том, что производитель 

получают здесь полную хозяйственную самостоятельность. 

Другая особенность заключается в том, что в семейном подряде его члены постоянно 

стараются производить качественную продукцию. Такой подход у таких хозяйств 

целенаправленно на выдержки на уровень конкурентоспособности на рынке легального и 

регионального уровня. Последняя особенность сводится к получению прибыли и его 

распределение по собственному усмотрению, что в дальнейшем улучшить и обеспечить 

расширение воспроизводственный процесс. 

Таким образом семейный подряд в аграрной системе является основной из форм 

хозяйствования, который независимо от уровня организации в производстве сельхозпродукции 

занимает лидирующее места среди других форм и структур этой отрасли. 
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РУШДИ ПУДРАТИ ОИЛАВӢ ДАР СОҲАИ КИШОВАРЗӢ 
 

Дар ин мақола масъалаҳои назариявӣ ва инкишофи пудрати оилавӣ дар системаи муносибатҳои 

иқтисодӣ, аз ҷумла дар бахши аграрӣ мавриди таҳқиқ қарор дода шудааст. Бо омӯзиши баъзе аз масъалаҳои 

мумбрам, аз ҷумла муносибат ба замин ва дастрас будани соҳибкорони инфиродӣ ба шаклҳои гуногуни 

заминистифодабарӣ дар шароити муносибатҳои бозорӣ ба тариқи қисман хурд ва самаранок 

истифодабарии он шарҳ дода шудааст. 

Дар асоси маводи оморӣ рушди бахши пудрати оилавӣ ва нақши он дар системаи аграрии ҷумҳурӣ 

нишон дода шудааст. 

Ба ғайр аз ин, хусусиятҳои хоси ин шакли ташкили меҳнат, ки таъминкунандаи раванди 

муносибатҳои аграрӣ ва истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ мебошад, ба тариқи тарҷеҳӣ пешниҳод карда 

шудааст. 

КАЛИДВОЖАҲО: пудрат, хоҷагии қишлоқ, соҳибкор, шартномаи фардӣ ва оилавӣ, истеҳсолот, 

бозистеҳсол, хусусият. 
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РАЗВИТИЕ СЕМЕЙНОГО ПОДРЯДА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
 

В этой статье подвергнуты исследованию теоретические вопросы и развитие семейного подряда в 

системе экономических отношений, в частности в аграрном секторе. В ней рассмотрены такие актуальные 

проблемы, как отношение к земле, доступность индивидуальных предпринимателей к различным формам 

земли, эффективное использование земли в условиях рыночной экономики. 

На основе статистического материала показано развитие семейного подряда и его роль в аграрной 

системе республики. 

Предложены специфические особенности этой формы организации труда, которая обеспечивает 

процесс аграрных отношений и производство сельхозпродуктов. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: подряд, сельское хозяйство, предприниматель, индивидуальный, 

семейный договор, производства, воспроизводства, особенность. 
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FAMILY CONTRACT DEVELOPMENT IN AGRICULTURE 
 

This article examines theoretical issues and the development of family contracts in the system of economic 

relations, in particular in the agricultural sector. It examines such topical issues as the attitude to land, the 

availability of individual entrepreneurs to various forms of land, the effective use of land in a market economy. 

On the basis of statistical material, the development of the family contract and its role in the agrarian system 

of the republic are shown. 

The specific features of this form of labor organization, which ensures the process of agrarian relations and 

the production of agricultural products, are proposed. 
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feature. 
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РОЛЬ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА С ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ И ЗНАЧИМОСТЬ 
ВВЕДЕНИЯ ПРОГРЕССИВНОЙ ШКАЛЫ НАЛОГООБЛАЖЕНИЯ 

 

Турсунов Р.Р., Муминзода Н.М. 
Бохтарский государственный университет имени Носира Хусрава 

 

Одну из важных ролей в условиях рыночной экономики играет налоговая политика. В 
зависимости от её целенаправленности, такая политика служит в качестве формирования 
государственного бюджета. По этому от эффективности налоговой политики зависит 
интегрирование в международный уровень экономики страны. Известным фактом является, то 
что в любой стране денежное поступление от налогов играет важную роль в экономике – 
пополнении государственного бюджета и т.д. [2]. Так же и налоговая система Республики 
Таджикистан характеризуется как один из основных инструментов пополнения бюджета страны. 
На неё приходится около 75% суммы от общего бюджета. Среди всех налогов, которые 
уплачивают физические лица, наибольшая доля приходится на подоходный налог, и он является 
самым значимым по объёму сумм, которые поступают в государственный бюджет. Данный налог 
затрагивает практически каждого гражданина нашей страны [4]. Конкретнее, если речь идет о 
подоходном налоге с физических лиц, то в списке прямого налогообложения данный вид налога 
занимает первое место и является одним из главных бюджетообразующих налогов Республики 
Таджикистан. В Республике Таджикистан закон о подоходном налоге изложен в 103 статье 
Налогового Кодекса и для резидентов составляет 13% а для нерезидентов - 25%. Подоходный 
налог считается одним из главных видов налогов и самым главным, прямым налогом, 
взымающийся в денежном виде за отчетный период и учитываются на основе общего заработка 
физических лиц, за счет чего обеспечивается государственный бюджет.  

В современном мире характерны два метода вычисления подоходного налога с физических 
лиц: 

- прогрессивная шкала налогообложения – размер подоходного налога зависит от 
увеличения дохода; 

- фиксированная шкала налогообложения – ставка подоходного налога остается 
неизменным при любых доходах [3]. 

Как и ряду развивающимся странам для Республики Таджикистан характерен 
фиксированный подоходный налог, т.е. независимо от размеров дохода каждый гражданин 
облагается одинаковым налогом, который составляет 13%. В странах с развитой экономикой 
подоходный налог взимается по прогрессивной шкале налогообложения т.е. налоги более 
обеспеченных граждан превышают налоги малоимущих.  

Подоходный налог играет значимую роль в пополнении бюджета, о чем свидетельствуют 
данные о сборе налогов, которые публикуются на официальном сайте Министерства финансов. 
Ежегодно Министерством финансов Республики Таджикистан для предыдущего периода 
составляется план по выполнению бюджета (доходы и расходы). Это делается с целью 
определения источника образования бюджета и его распределения на разные виды расходов. 
Рассмотрим план и выполнение государственного бюджета в разрезе налогов на 1 января 2020 
года (табл. 1).  

Таблица 1 
Доход госбюджета РТ на 01.01.2020 по отраслям экономики (в млн. сом.) 

 

Доходы План Выполнено Выполнено в % 

Общ. доход гос. бюджета 23295,7 23 216,1 99,7 

Доход от налогов (общ) 16 119 15 772,5 97,9 

НДС 6 871,00 6427,5 93,5 

Подоходный налог 2 010,40 1914,4 95,2 

Налог на прибыль  1 838,50 1900,5 103,4 

Социальный налог 1 810,00 1688,3 93,3 

Прочие внешние доходы от продаж  730,60 804,6 110,1 

Особая система налогообложения 662,50 680,9 102,8 

Налог от природных ресурсов 553,90 580,5 104,8 

Налог на пользование автомобильными дорогами 431,70 449,0 104 

Налог на недвижимость 355,50 370,8 104,3 

Акцизы внешние 341,90 410,6 120,1 

Прочие внутр. налоги от товаров и услуг 321,40 351,0 109,2 

Акцизы внутренние 180,80 182,8 101,1 

Налог с продаж 10,80 11,5 106,8 
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Сумма налогов в процентном соотношении от общей суммы 
бюджета 

69,19 67,94  
 

Источник: официальный сайт Министерства финансов Республики Таджикистан. 
 

Естественно, как и во многих странах, подоходный налог является главным источником 
пополнения бюджета из прямых налогов. За 2019 год сбор с данного вида налогов в процентах 
составил чуть более 95% и в списке доходов с налогов данный вид налога занимает второе место.  

Казалось бы, в экономической системе всё налажено и для каждого года бюджет 
предусмотрен, как и со стороны доходов, так и со стороны расходов, однако последнее 
происходящее в мире ещё раз доказала всем насколько хрупка вся экономическая система. 
Известно, что в условиях нового кризиса, вызванных впоследствии пандемией коронавируса во 
всём мире, в том числе и в Республике Таджикистан экономическая ситуация значительно 
ухудшилась. Режим карантина не дает предпринимателям работать в полной мере, что 
привлекает за собой неуплату разного вида налогов, денежный поток мигрантов из различных 
стран (в основном из Российской Федерации) в какой-то мере перестал поступать, более того, 
пандемия «Коронавируса» отправил в «нокдаун» многие отрасли экономики всего мира и выход 
из данной ситуации потребует минимум 2 года если не больше, а это обязательным образом 
отразиться на государственный бюджет страны, на качество жизни населения и экономику в 
целом, что привлечет за собой внешние долги для заполнения «бюджетных дыр». Об этом 
свидетельствует отчет Министерства финансов Республики Таджикистан о бюджете 
республики, а именно о части его доходов за первый квартал 2020 года.  

Рассмотрим отчет о плане и доходах бюджета страны за первый квартал 2020 года (рис. 1)  
 

 
Рисунок 1. План и сбор подоходного налога с граждан РТ за первый квартал 2020 года в млн. сом. 

 

По поводу невыполнения госбюджета в своем выступлении депутатам нижней палаты 
парламента глава Минфина Файзиддин Каххорзода также заявил: «По ранее составленным 
прогнозам, доходная часть госбюджета-2020 за счет налоговых и неналоговых поступлений 
должна была составить 2,3 миллиарда сомони (более 234,9 миллиона долларов), но в связи 
негативным влиянием пандемии коронавируса на экономику Таджикистана план по  доходной 
части госбюджета на текущий год не будет выполнен» [5]. 

Исходя из этого, сложившаяся ситуация требует немедленного вмешательства со стороны 
государства, с помощью разного рода экономических рычагов, одним из которых считается 
изменение принципа налогообложения физических лиц, а именно подоходного налога 
физических лиц.  

Как известно, в развитых странах подоходный налог взимается по прогрессивной шкале и 
такой принцип налогообложения приводит к социальному равноправию. Как показывает опыт 
развитых стран, прогрессивная шкала налогообложения доходов физических лиц позволяет 
изымать сверхдоходы граждан [1]. 

Естественно, такой подход налогообложения может повлечь за собой скрытие доходов 
физических лиц, однако лишь в частном секторе. Что же касается экономических субъектов 
государственного значения, то тут существует возможность введения прогрессивной шкалы 
налогообложения физических лиц.  

По нашему мнению, существующая налоговая политика в разрезе НДФЛ не является 
совершенной в качественном преобразовании. С одной стороны, она должна играть одну из 
ключевых ролей и выступать инструментом социально-экономической политики и была 
направлена на выполнение экономических задач, обеспечивая финансовыми ресурсами 
государственный бюджет, который пострадал от ситуации вызванных пандемией коронавируса, 
что характерно для всего мира, с другой стороны данные меры по совершенствованию налога с 
доходов физических лиц могут обеспечить социальную справедливость при налогообложении 
физических лиц.  
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НАҚШИ АНДОЗ АЗ ДАРОМАДИ ШАХСОНИ ВОҚЕӢ ВА АҲАМИЯТИ ҶОРИСОЗИИ 
МАКТАБИ ПРОГРЕССИВИИ АНДОЗБАНДӢ 

 

Дар ин мақола муаллифон аҳамияти ҷорӣ кардани тағйиротро дар сиёсати андоз, яъне дар сиёсати 
андозбандии даромади шахсӣ таъкид мекунанд. Муаллифон инчунин намунаҳои миқёси прогрессивии 
андозбандии даромади шахсиро овардаанд. Инчунин, муаллифон аҳамияти нақши андоз аз даромади 
шахсони воқеиро дар буҷаи кишвар зикр намуда, роҳҳои ҳалли пур кардани сӯрохиҳои буҷетиро, ки дар 
натиҷаи пандемияи коронавирус ба вуҷуд омадаанд, аҳамияти хоса додаанд. 
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В данной статье авторами подчеркивается важность введения изменений в налоговую политику, а 
именно в политику налогообложения доходов физических лиц. Также авторами приведены примеры 
прогрессивной шкалы налогообложения доходов физических лиц. 

В статье авторы также упоминают о важности роли НДФЛ в бюджете страны и предложены пути 
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государственный бюджет, который пострадал от ситуации вызванных пандемией коронавируса, что 
характерно для всего мира. 
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АСОСҲОИ НАЗАРИЯВИИ САРМОЯГУЗОРӢ ДАР СОҲАИ КИШОВАРЗӢ 
 

Холов Т.А. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав  
 

Буҳрони ҳозираи сармоягузорӣ, чӣ дар тамоми хоҷагии халқи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва чӣ 

дар комплекси агросаноатӣ, як қатор сабабҳо дорад. Ҳар яке аз онҳо аҳамияти муайяни мустақил 

дорад, вале онҳо дар доираи ислоҳоти амалишаванда бо ҳамдигар алоқаманд мебошанд. Дар 

қатори инҳо сабабҳое ҳастанд, ки то ин ё он андоза хусусиятҳои раванди сармоягузорӣ дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ва тамоюлоти манфии солҳои 90-умро инъикос мекунанд. Маҷмӯи асосии 

муаммоҳо бо ҷараёни ислоҳоти бозаргонӣ ва иштибоҳоти сиёсати давлатии иқтисодии солҳои 

90-ум алоқаманд аст, ки боиси қариб пурра аз байн рафтани идоракунии равандҳои сармоягузорӣ 

дар сатҳи ҷумҳуриявӣ ва хоҷагӣ гардиданд. 

Коркард ва татбиқи барномаҳои сармоягузорӣ дар гузашта амалигардонии чорабиниҳои 

алоҳида (масалан, мелиоратсия, сохтмони роҳҳо дар деҳот, сохтмони манзил ва ғайра, 

нигаронида шуда буд. Набудани ҳалли маҷмӯии масъалаҳои сиёсати сармоягузорӣ дар 

комплекси агросаноатӣ заминаи буҳрони имрӯзаи комплекси агросаноатиро гузошта, равандҳои 

буҳрониро дар марҳалаи ташаккулёбӣ ба воситаи низоми фароҳамшудаи норасоии захираҳои 

молиявии дорои таъиноти сармоягузорӣ пурзӯр кард.  

Зимнан бояд дар хотир дошт, ки таъмини молиявии барномаҳои сармоягузорӣ ба андозаи 

90-95% аз ҳисоби воситаҳои буҷетӣ ба таври бебозгашт амалӣ карда мешуд. 

То солҳои 90-ум дар кишвар аслан як сармоягузор - давлат вуҷуд дошт. Давлат 

банақшагирии мутамарказ ва тақсими сармоягузорӣ, аз ҷумла ба корхонаҳои алоҳидаро амалӣ 

мекард. Дар ҷараёни ислоҳоти иқтисодии нимаи солҳои 60-ум кӯшишҳои тавсеъ додани ҳуқуқу 

ташаббуси корхонаҳо дар раванди сармоягузорӣ ба харҷ дода шуд, вале ин қариб чизеро тағйир 

надод. 

Марҳалаи ибтидоии ташаккули механизми нави сармоягузорӣ бо дигаргуниҳои нимаи 

дувуми солҳои 80-ум иртибот дорад, дар он вақт корхонаҳо ҳуқуқи истифодаи як қисми 

воситаҳои доштаашонро барои сармоягузорӣ пайдо карданд, аввалин субъектони хоҷагидори 

ғайридавлатӣ (кооперативҳо, корхонаҳои иҷоравӣ) ба вуҷуд омаданд, сохтмони инфиродӣ то 

андозае фаъол гашт. То ин вақт низоми таъмини молиявии чорабиниҳои сармоягузорӣ дар 

комплекси агросаноатӣ ва кишоварзӣ тағйир ёфт. Дар шароити норасоии сармоягузории 

муттамарказ раванди кӯчиши гаронии маблағгузорӣ бевосита ба зиммаи корхонаҳо оғоз шуда, 

тадриҷан қувват гирифт. Ин иқтидори сармоягузории онҳоро коҳиш дод. 

Тағйирёбии гуногуни таърифи мафҳуми «сармоягузорӣ» вуҷуд дорад, ки бисёре аз 

муносибатҳоро нисбат ба фаҳмиши моҳияти иқтисодии онҳо инъикос мекунад. Ин ба андозаи калон 

боиси таҳаввулоти иқтисодӣ, хусусияти марҳалаҳои мушаххаси рушди таърихӣ-иқтисодӣ, шакл ва 

усулҳои хоҷагидорӣ мегардад.  

Дар адабиёти иқтисодӣ нуқтаи назари ягона нисбат ба мазмун ва алоқамандии мафҳуми 

«сармоягузорӣ» ва пасандоз» вуҷуд надорад. Баъзе иқтисоддонҳо пасандозро танҳо бо даромади 

шахсии аҳолӣ бе дарназардошти даромади давлат ва корхона алоқаманд мекунанд. Дж.М. Кейнс 

пасандозро ҳамчун изофаи даромад бар истеъмоли на танҳо аҳолӣ, балки ташкилотҳо муайян намуд, 

ки бо ақидаи баъзе иқтисоддонҳои соҳа мувофиқат мекунад.  

Пасандозҳои давлат ҳангоми зиёд шудани даромади буҷет бар хароҷот ба амал меояд, 

мувофиқан ҳангоми нокифоягии буҷет пасандозҳои ҷомеа коҳиш хоҳад ёфт.  

Пасандозҳои манбаи сармоягузорӣ сармоягузориҳои боиқтидор мебошад. Сармоягузорӣ 

бошад, дар навбати худ ҳамчун пасандозҳои амалишуда фаъолият мекунанд, ки ба гирифтани 

самараи иқтисодӣ ва иҷтимоӣ равона карда шудаанд.  

Ҳамин тавр, пасандозҳои барзиёдии даромад бар истеъмол мебошад. Пасандозҳои ҷомеа аз 

пасандозҳои даромади шахсии аҳолӣ, даромади тақсимнашудаи корхона ва баъзе қисми маблағҳои 

буҷети давлатӣ ба вуҷуд меояд. 

Дж.М. Кейнс изҳор менамояд, ки арзиши пасандозҳо ва сармоягузорӣ «байни якдигар 

баробаранд, зеро ки ҳар яки онҳо ба барзиёдии даромад бар истеъмол баробар аст» [1, с. 157].  

Кейнс инчунин қайд мекунад, ки даромади баробар пасандоз ва сармоягузориро баробар 

(мувозина) мекунад, шуғли пурраро таъмин намекунад. Назарияи Кейнс ба таъсири зарури давлатӣ 

ба равандҳои иқтисодӣ асос меёбад. Кейнс чунин мешуморад, ки бахши хусусии иқтисодиёт 

ноустувор аст ва маҷмӯи кофии воситаҳои самараноки танзимкунандаи иқтисодиёт дар дасти давлат 

аст.  
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Ҳамин тавр, он пасандозҳое сармоягузорӣ мегарданд, ки бевосита ё бавосита барои васеъ 

кардани истеҳсолот бо мақсади ба даст даровардани даромад дар оянда (баъзан баъд аз чанд сол) 

истифода бурда мешавад.  

Назарияи классикӣ, ки намояндагони он А. Смит, Д. Рикардо, Д. Милл мебошанд, ба 

беҳбудии системаи бозор асос ёфтааст. Бозор ҳамчун системае баррасӣ карда мешуд, ки тавассути 

механизми нарх ва музди меҳнат метавонад истифодаи пурраи захираҳоро таъмин намояд [10, с. 

437]. Илова бар ин, боз як танзимгари дигар, меъёри фоизии чандирӣ вуҷуд дорад. Ин механизм 

сатҳи сармоягузориҳои нақшавиро мувофиқи сатҳи пасандозҳо дар он лаҳзае, ки ҳаҷми истеҳсол дар 

сатҳи муқаррарӣ барои ин системаи иқтисодӣ оварда мерасонад. Меъёри фоизии қарз вазифаи 

пайвасткунандаро байни пасандозҳо ва сармоягузорӣ иҷро мекунад. Дар натиҷа сармоягузорӣ ин 

илова ба даромад (хароҷот) мебошад.  

Барои муайян кардани табиати иқтисодии сармоягузориҳо ду равиш вуҷуд дорад: хароҷотӣ 

ва захиравӣ. Тибқи равиши хароҷотӣ сармоягузорӣ ҳамчун хароҷот барои такрористеҳсоли 

фондҳои асосӣ, афзоиш ва такмилёбии онҳо фаҳмида мешуд. Таваҷҷуҳи асосӣ ба марҳалаи 

истеҳсолии ҳаракати маблағҳо ҳамчун нуқтаи ибтидоӣ барои фаъолияти сармоягузорӣ дода мешуд, 

дар чунин маврид нақши шакли пулии гардиши сармояи асосӣ коҳиш ёфт. Аз нуқтаи назари равиши 

захиравӣ сармоягузорӣ ҳамчун воситаҳои моливӣ, ки барои такрористеҳсоли фондҳои асосӣ таъин 

шудаанд, мавриди мулоҳиза буданд. Шакли пулии ҳаракати маблағҳо ҳамчун сарчашмаи ибтидоии 

гардиши онҳо баррасӣ карда мешуд. Бо вуҷуди ин, равиши захиравӣ ҳаракати минбаъдаи захираҳо – 

табдили мунтазами онҳоро ба маҳсулоти фаъолияти сармоягузорӣ рад намуд. 

Баъзе иқтисоддонҳо сармоягузориро дар ягонагии ду ҷанба: захираҳо (арзишҳои асосӣ) ва 

сармоягузорӣ (хароҷот) баррасӣ мекунанд. Чунин равиш дар корҳои Дж.М. Кейнс пешниҳод 

шудааст ва ӯ чунин мешуморад, ки сармоягузорӣ ин қисми даромад дар давраи мазкур мебошад, ки 

барои истеъмол, рушди ҷории арзишҳои амволи асосӣ дар натиҷаи фаъолияти истеҳсолии ин давра 

истифода нашудааст [1, с. 157]. Дар ин ҷо ду ҷониби сармоягузорӣ ба назар мерасад: захираҳо 

(ҷамъкунии онҳо бо мақсади андӯхти даромад) ва маблағгузорӣ (истифодаи захираҳо), ки афзоиши 

амволи асосиро таъмин месозад.  

Дар маҷмӯъ сармоягузорӣ ҳамчун раванде муайян карда мешавад, ки дар рафти он 

тағйирёбии захираҳо ба хароҷот бо дарназардошти мақсадҳои сармоягузорӣ гирифтани даромад 

(самара) анҷом дода мешавад. 

Бисёре аз иқтисоддонҳо мафҳуми «сармоягузорӣ» ва «маблағгузориро» аз ҳам фарқ мекунанд, 

дар асоси он ки аломати фарқкунандаи сармоягузорӣ, ба ақидаи онҳо ин хусусияти 

истеҳсолкунандаи он мебошад. Зери сармоягузорӣ, одатан хариди воситаҳои истеҳсолот, 

маблағгузорӣ бошад, ҳамчун хариди дороиҳои молиявӣ фаҳмида мешавад. Масалан, К.Р. Макконел 

ва С.Л. Брю, ба монанди аксари муаллифон, мазмуни моддию маънавии сармоягузориро ҳамчун 

«хароҷот барои сохтмони корхонаҳои нав, барои дастгоҳҳо ва таҷҳизот» бо муҳлати дарози 

хизматрасонӣ ё ки ҳамчун «афзоиши ҳама гуна арзишҳои моддӣ – ҳамаи хароҷотҳое, ки бевосита 

ба афзоиши миқдори умумии сармоя дар низоми иқтисодӣ мусоидат мекунад, таъкид мекунанд» [5, 

с. 373]. 

Дар сатҳи микро, бисёре аз муаллифон сармоягузориро тавассути пардохт, ҳамчун ҷараёни 

пул баррасӣ мекунанд. Аммо сармоягузорӣ на ҳама вақт пардохт мебошад. Дар айни замон мафҳуми 

сармоягузорӣ дар байни категорияи «сармоягузорӣ» ва «маблағгузориро» фарқ мегузорад. Бар 

хилофи сармоягузорӣ, маблағгузорӣ ин ҷараёни пардохтҳо мебошад, ки ба хароҷот табдил ёфта, 

минбаъд боиси воридот мегардад. 

Мафҳуми сармоягузорӣ дар сатҳи макро ва микро мухталиф аст. Масалан, барои баъзе 

сармоягузор дар сатҳи микро сармоягузорӣ ин хариди ягон бино, коғазҳои қимматнок дар бозори 

муҷаддад (дубора) мебошад, ки зери мафҳуми сармоягузорӣ дар сатҳи макро мувофиқ нест, зеро 

ки дар ин раванд афзоиши воситаҳои истеҳсолот ва захираҳои моддӣ, яъне ки афзоиши сармоя 

умуман ба вуҷуд намеояд.  

К. Эклунд дар таҳқиқоти худ мафҳуми «сармоягузорӣ», аз ҷумла «хароҷот барои таҳсил ва 

таҳқиқоти илмиро» муайян мекунад, ки ин сармоягузорӣ ба сармояи инсонӣ мебошад. Ҳамин гуна 

муносибат дар А. Смит низ дида мешавад, ки ба ақидаи ӯ яке аз ҷузъи сармоя ин қобилияти муфиди 

ба дастовардаи ҳамаи аъзои ҷомеа мебошад.  

Дар таҳкиқоти худ А. Смит тақсимоти муносиби сармоягузориро дар сатҳи тамоми 

иқтисодиёт дар асоси мафҳуми арзиши соф (холис) асоснок мекунад. Арзиши соф бо музди меҳнат 

ҷамъи ҳаҷми баробари сармоя барои фосилаи баробари вақт (ин бузургӣ баръакси сармоя/меҳнат) 

андоза (чен) карда мешавад. Мувофиқи ин меъёр А. Смит иерархияи соҳаҳоро оид ба меъёри даромад 
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тартиб дода, кишоварзӣ, саноат, савдои дохила, савдои беруна, савдои транзитиро ба он дохил 

кардааст [10, с. 474]. 

Асосгузори мактаби иқтисодии назариявии К. Маркс се намуди иқтисодиёти иҷтимоӣ ба 

афсурдагӣ (пастравӣ) (танг кардашуда), статсионарӣ-доимӣ (одӣ) ва рушдёбанда (васеъшуда) ҷудо 

намудааст (расми 1) [6, с. 788]. Назарияи такрористеҳсол ба омӯзиши хусусияти тақсимоти 

маҳсулоти истеҳсолшуда асос меёбад. Шарти такрористеҳсоли васеъ – ҷуброни маблағҳои дар 

истеҳсолот хароҷотшуда ва андӯхти сармоя мебошад. Захиракунӣ (андӯхт) бо мақсади минбаъд 

васеъ кардани истеҳсолот истифода мешавад. Дар такрористеҳсоли одӣ андӯхт вуҷуд надорад, вале 

истеъмоли сармояи асосӣ низ нест, фонди истеҳлокӣ (амортизатсионӣ) мӯътадил пур мешавад. 

Такрористеҳсоли тангкардашуда вуҷуд дорад, вақте ки истеҳсолот, гарчанде ки кам карда нашавад 

ҳам, вале танҳо барои он фаъолият менамояд, ки фондҳои асосии кишвар истеъмол карда мешаванд. 

 
Расми 1. Шаклҳои асосии такрористеҳсол. 

 

Ҳаҷми сармоягузорӣ, андӯхт ва истеъмоли он асосан аз рӯи сиёсати иқтисодӣ муайян карда 

мешавад. Дар рушди назарияи муосири рушди иқтисодӣ иқтисоддонҳои Русия саҳми калон 

гузоштанд ва зарурати танзими давлатии фаъолияти сармоягузориро дар асоси маҷмӯи манбаҳои 

сарфакоронаи захираи сармоягузорӣ нишон доданд. Масалан, Ю. Яковетс мегӯяд, ки дар айни замон 

давлат «сиёсати кӯтоҳандешаро» бо дарназардошти қонеъгардонии эҳтиёҷоти имрӯза, худдуршавӣ 

аз ҳалли проблемаҳои инноватсионию сармоягузориро мегузаронад, ки аз онҳо ояндаи Русия 

вобаста аст. 

Ҳамин тариқ, омили муҳимтарини рушди иқтисодӣ андӯхти сармоя мебошад. Алоқамандии 

сармоягузорӣ ва рушди иқтисодӣ аз ҷониби иқтисоддони шветсия К. Эклунд тавсиф дода шудааст. 

Ӯ менависад, ки «афзоиши сармояи ҷамъшуда омили баланд бардоштани сатҳи зиндагии моддӣ 

аст», зеро «дастгоҳи афзоянда ва такмилёбандаи истеҳсолӣ маҳсулнокии меҳнатро моҳиятан 

баланд мебардорад». Аз ин рӯ, «некуаҳволии имрӯза» натиҷаи «сармоягузориҳои дирӯза», 

«сармоягузориҳои имрӯза бошад, «асоси афзоиши фардои маҳсулнокист ва некуаҳволии баланд 

мебошанд» [13, с. 349].  

Агар хароҷотҳои сармоявӣ одатан таъсиси нав ва барқарорсозии воситаҳои асосӣ (бино, 

иншоот, таҷҳизот, нақлиёт ва ғайра)-ро дар бар гиранд, пас сармоягузории молиявӣ, инчунин 

дорои воситаҳои мавҷуда, воситаҳои гуногуни молиявӣ, моликияти зеҳнӣ ва ғайра мебошад.  

Малетский Е.Г. сармояи асосиро ҳамчун як қисм ё шакли «сармоягузорӣ» ҳисобидааст [4, 

с. 89]. Тавре ки маълум аст, фондҳои асосӣ қисми муҳимми сарвати миллии кишвар ба ҳисоб 

меравад. 

Бочаров В.В. фаъолияти сармоягузориро ҳамчун маҷмӯи чораҳои амалии шахсони ҳуқуқӣ, 

давлат ва шаҳрвандон оид ба дар амал татбиқ гардидани сармоягузориҳо маънидод менамояд 

[11, с. 8]. Дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи сармоягузорӣ» чунин мафҳуми асосӣ 

истифода бурда мешавад: «сармоягузорӣ - аз ҷониби сармоягузор дар шакли дороиҳои моддӣ ва 

ғайримоддӣ гузоштани сармоя дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади гирифтани фоида» 

[3]. 

Самти бузурги таҳқиқоти муаммоҳои соҳаи сармоягузорӣ дар сатҳи минтақаҳо ва соҳа 

мебошад. Саҳми бузургро дар таҳияи масъалаҳои назариявӣ ҳалли методии онҳо Тихомиров 

Б.М., Коваленко Н.А., В.В. Кочергин, В.М. Володина, Л.А. [2, с. 406]. Кочетова ва дигарон 

гузоштаанд, ки ба таҳқиқи муаммоҳои иқтисодии таҳлили самаранокии сармоягузориҳо дар 

сатҳи макроиқтисод ва микроиқтисод машғул буданду усулҳои ояндабинии онҳоро дар соҳаи 

кишоварзӣ пешниҳод карданд. 
Академик Пиризода Ҷ.С. қайд намудааст, ки усулҳои муайянкунии самаранокии 

истифодаи техникаи нави хоҷагии халқ, ҳамчунин як қатор дастурамалҳои соҳавии марбут ба 
муайянкунии самаранокии иқтисодии истифодаи захираҳои сармоягузорӣ таҳия карда шудаанд. 
Дар соҳаи кишоварзӣ инҳо: усулҳои муайянкунии самаранокии иқтисодии истифодаи натиҷаҳои 

Такрористеҳсолии иҷтимоӣ 

Васеъ Оддӣ Тангкардашуда 

Ҷуброни маблағҳои 

харҷкардашуда ва 

андӯхти сармоя 

Ҷамъкунӣ вуҷуд надорад. 

Маблағи амотизатсия 

муътадил фаъолият мекунад 

Истеъмоли 

фондҳои асосӣ 
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корҳои илмии таҳқиқотӣ ва озмоишию созандагӣ, техникаи нав ва пешниҳодҳои навоварона дар 
кишоварзӣ (с. 1980), усулҳои муайянкунии талабот ба сармоягузорӣ дар комплекси агросаноатӣ, 
соҳаву самтҳои он (соли 1989) ва дигарҳо мебошанд [7, с. 137]. 

Ба ақидаи олимони ватанӣ С. Маъдиев, А.У. Ҳомидов, У.А. Шарипов сармоягузорӣ барои 
зиёд гардидани коркарди маҳсулоти соҳаи кишоварзӣ ва истеҳсоли саноатӣ имконияти созгорро 
фароҳам меоварад. «Мо чунин мешуморем, ки сармоягузорӣ дар баробари рушди кишоварзӣ дар 
таъмини бехатарии озуқавории мамлакат ва дар ин радиф таъмини самараноки захираҳои соҳаи 
кишоварзӣ низ нақши назаррас мебозад» [12, с. 9]. 

Ба андешаи Саидмуродов Ш.М. сармоягузории иқтисодӣ ин ташкили раванди истеҳсолӣ 
бо мақсади гирифтани фоида, яъне таъсиси иқтидорҳои истеҳсолӣ (харид ё лизинг) ва шуғли 
меҳнат маънидод карда мешавад. Ба ибораи дигар, сармоягузориҳои иқтисодиро ҳар гуна 
сармоягузориҳо дар активҳои воқеии марбут ба истеҳсоли мол ва хизматрасониҳо, ки ҳангоми 
«хатарҳои муқаррарӣ» ба даст оварда мешавад, ном бурдан мумкин аст [8, с. 19]. 

Сармоягузорӣ дар адабиёти иқтисодӣ ба маънои васеъ ҳамчун сармоягузорӣ барои хариди 
дороиҳои нав ва молҳои истеъмолии истифодаи дуру дароз (1) ва ба маънои маҳдуд, яъне ҳамчун 
маблағгузорӣ барои таъсис ва такрористеҳсоли фондҳои асосӣ бо мақсади ба даст овардани даромад ё 
ки дигар самараи муфид дар соҳаҳои гуногуни иқтисодиёт (2) мавриди муҳокима мебошад [9, с. 98]. 
Мо ба равиши аввал ҳамфикр аст, ки он ба хароҷотҳои вобаста бо такрористеҳсол «сармояи инсонӣ»-
ро дохил мекунад. Дар таҳқиқоти зерин сармоягузорӣ гуфта, мо маблағгузориро ба субъектҳои 
хоҷагидорӣ бо мақсади гирифтани даромад (фоида) ва ба даст овардани самара (натиҷа) мусбати 
иҷтимоӣ ва ба афзоиши маҷмӯи маҳсулоти миллӣ мусоидаткунанда дарк мекунем.  

Ба ақидаи мо, сармоягузорӣ ба сармояи инсонӣ қисми асосӣ ва бештар афзалиятноки 
сармоягузорӣ мебошад. Онҳо аз хароҷот барои таълим, ҳифзи саломатӣ, баланд бардоштани 
тахассуси кормандони КАС ва аъзои оилаи онҳо иборат аст.  

Мо шарҳи зерини мафҳуми сармоягузориро пешниҳод намудем, ин сармоягузорӣ ба 
субъектҳои хоҷагидор бо мақсади гирифтани даромад (фоида) ва ба даст овардани самараи     
(натиҷа)-и мусбати иҷтимоӣ ва ба афзоиши маҷмӯи маҳсулоти миллӣ мусоидаткунанда мебошад.  
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ВОСИТАИ НАҚЛИЁТИ АВТОМОБИЛӢ – ОМИЛИ МУҲИММИ  

РУШДИ УСТУВОРИ ИҚТИСОДИ МИЛЛӢ  
 

Абдуллоева Н.М. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Соҳаи нақлиёт дар таъмини рушди устувори иқтисодиёти ҷумҳурӣ мавқеи муҳим дошта, 

яке аз соҳаи афзалиятноки кишвар маҳсуб меёбад. Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ–Пешвои 

миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ҷиҳати таъмини нишондиҳандаҳои макроиқтисодии соҳа ва татбиқи тадбирҳои 

тарҳрезишуда, дар соҳаи нақлиётро дар ин давра ба анҷом расонида истоданд, ки баҳри беҳбудии 

халқ ва миллат аст. Воситаи нақлиёти автомобилгарди мусофиркашон муҳимтарин ҷузъи 

системаи ягонаи нақлиёт ва инфрасохтори саноатии кишвар мебошад. Фаъолияти устувор ва 

самарабахши он шарти ҳатмии устуворсозӣ, барқарорсозӣ ва таҷдиди сохтори иқтисодиёт, 

таъмини амнияти миллӣ ва мудофиаи кишвар, баланд бардоштани шароит ва сатҳи зиндагии 

аҳолӣ мебошад. Дар шароити кӯҳҳои баланд ва бинобар дастнорас будани минтақаҳои кишвар, 

нақлиёти автомобилии мусофиркашон ва боркашон, яке аз ҷузъи асоси нақлиёт ба шумор 

меравад. Ҳамин тариқ, 94 фоизи боркашонӣ ва 96 фоизи мусофиркашонӣ тавассути воситаи 

нақлиёти автомобилии мусофиркашонӣ ва боркашонӣ анҷом дода мешавад, ки ин бахши асосии 

нақлиётро ташкил медиҳад. Аҳамияти воситаи нақлиёти автомобилӣ омили муҳимтарини рушди 

устувори иҷтимоию иқтисодӣ, яке аз воситаҳои асосии ҳалли мушкилоти иқтисодӣ ва иҷтимоии 

ҷумҳурӣ боқӣ мемонад. Аз лиҳози он, ки дар марҳалаи нави таърихии рушди иқтисодиёти 

кишвар инфрасохтори вуҷуддоштаи нақлиётӣ ба таъмини вазифаҳои стратегии рушди 

иқтисодиёт дар мавриди интиқоли дохилию берунӣ мутобиқат надошт, зарурати муайянсозии 

тамоюли рушди инфрасохтор дар ҳамбастагӣ бо дигар вазифаҳои стратегии тараққиёти мамлакат 

пеш омад. Вазифаҳои рушди соҳаи нақлиёти автомобилӣ бевосита барои ноил шудан ба 

ҳадафҳои стратегӣ, афзалиятҳои иҷтимоию иқтисодӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон равона карда 

мешаванд.  

Маҷмааи нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон нақлиёти автомобилӣ, роҳи оҳан, ҳавоиро 

муттаҳид сохта, хоҷагии роҳҳои автомобилгардро дар бар мегирад. Вобаста ба шароити хоси 

табиӣ-иқлимии ҷумҳурӣ, ки 93 фоизи масоҳати онро кӯҳҳо ишғол мекунанд, нақлиёти 

автомобилӣ нисбат ба дигар воситаҳои нақлиёт дорои бартарияти муҳимми стратегӣ, хусусан дар 

самти таъмини интиқоли мунтазами дохилӣ ва фарогирии ҳамаи минтақаҳои мамлакат мебошад. 

Аз ин лиҳоз, ба рушди шабакаи роҳҳои автомобилгард ва иншооти он, ки робитаи доимии байни 

марказ ва минтақаҳои ҷумҳуриро таъмин мекунанд, аҳамияти махсус дода мешавад.  

Мақсад ва вазифаи барномаи комплекси нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон чунин ба роҳ 

монда шудааст: 

1. Таҳияи маҷмӯи тадбирҳо оид ба рушди бомароми комплекси нақлиёти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, ки ба таъмин намудани талаботи аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон нисбат ба 

хизматрасонии нақлиётии аз ҷиҳати иқтисодӣ муфид ва дар сатҳи зарурии бехатарӣ дар ояндаи 

кутоҳмуҳлат ва ҳам дарозмуҳлат қодир аст;  
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2. Бунёди шабакаи инфрасохтории нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ба қонеъгардонии 

талаботи эҳтиёҷоти иқтисодӣ ва маишӣ бо риояи меъёрҳои муқарраршудаи бехатарӣ мусоидат 

мекунад;  

3. Пайваста инкишоф ёфтани соҳаи нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба тараққии ҳамаи 

бахшҳои иқтисодии ба он алоқаманд мусоидат карда, таъсиси ҷойҳои зиёди нави корӣ ва 

беҳтаршавии муҳити иҷтимоиро дар ҷомеа таъмин менамояд. Дар ин робита, ба инкишофи ҳамаи 

бахшҳои маҷмааи нақлиёти ҷумҳурӣ аҳамияти махсус додан зарур аст, ки он дар натиҷаи 

танзими давлатии соҳа ба даст оварда мешавад. Маълум аст, ки чунин раванд дар доираи 

барномаи ягонаи рушди макроиқтисодӣ ва дохилисоҳавӣ бояд ба роҳ монда шавад 1. 
Мақсаду мароми асосӣ аз он иборат мебошад, ки аз таъмини эътимоднокии устувор, 

босамар, таъсирбахш ва кори ҳамбастагии нақлиёту инфрасохтор, ки ба рушди иҷтимоӣ-

иқтисодии минтақа мусоидат мекунанд, иборат аст. Он бо роҳи баланд бардоштани сатҳи 

хизматрасонӣ ва кам кардани хароҷоти нақлиётӣ, беҳтар намудани сифати фазои ҳаракат дар 

роҳҳои автомобилгарди мусофиркашону оҳан ва ҳавоӣ ба даст меояд.  

Тибқи маълумоти Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар нимсолаи 

якуми соли 2018 тавассути ҳама намудҳои нақлиёт 37 млн. 430,7 ҳазор тонна бор, аз ҷумла бо 

нақлиёти автомобилӣ 34 млн. 801,5 ҳазор тонна (93,0%), роҳи оҳан 2 млн. 628,4 ҳазор тонна 

(7,0%) ва нақлиёти ҳавоии ватанӣ 780 тонна бо гардиши умумии 3 млрд. 6,9 млн. тонна/км ва 

инчунин 297 млн. 207,7 ҳазор мусофир, аз ҷумла бо нақлиёти автомобилӣ 291 млн. 449,9 ҳазор 

мусофир (98,1%), барқӣ 5 млн. 120,9 ҳазор мусофир (1,7%), ҳавоии ватанӣ 382,6 ҳазор мусофир 

(0,1%) ва роҳи оҳан 254,3 ҳазор мусофир (0,1%) бо гардиши 4356,0 млн. мусофир/км интиқол 

дода шудааст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2017 боркашонӣ 4,4%, гардиши бор 11,6%, 

мусофирбарӣ 9,3% ва гардиши мусофирон 0,1% зиёд шудааст (ҷадвали 1).  

Ҷадвали 1 

Ҳаҷми боркашонӣ бо ҳама намудҳои нақлиёт (ҳазор тонна) 
 

Солҳо Ҳамагӣ: 
аз он ҷумла: 

роҳи оҳан автомобилӣ ҳавоӣ 

1991  79845,0  6446,0  73388,0  11,0  

1995  7147,0  861,0  6285,0  1,0  

2000  27676,3  13101,9  14572,4  2,0  

2005  38593,6  12114,2  26475,7  3,7  

2010  59327,4  10445,6  48879,6  2,2  

2011  61656,6  9256,7  52397,3  2,6  

2012  68399,4  8405,1  59991,8  2,5  

2013  72248,3  6735,3  65510,7  2,3  

2014  74411,2  6807,7  67600,9  2,6  

2015  74431,8  6125,6  68304,1  2,1  

2016  84066,6  5454,2  78610,5  1,9  

2017  84130,8  4646,5  79482,5  1,8  
  

Ба чунин хулоса омадан зарур аст, ки чунин масъалаҳо ба роҳ монда шаванд: 

 таъмини рушди босуръати саноати автомобилсозӣ дар муқоиса бо дигар соҳаҳои 

иқтисодиёт, баланд бардоштани дастрасии хизматрасониҳои нақлиёти автомобилӣ; 

 субсидияҳои давлатӣ барои инфрасохтори нақлиёти автомобилӣ, маблағгузорӣ аз 

ҳисоби буҷети ҷумҳуриявӣ барои сохтмон ва барқарорсозии роҳҳо ва хатсайрҳои иҷтимоӣ; 

 фароҳам овардани шароити мусоид барои рушди бозори хизматрасонии нақлиёти 

автомобилӣ, оптимизатсияи танзими давлатии соҳаи нақлиёти автомобилӣ; 

 ҳимояи манфиатҳои ширкатҳои роҳи автомобилгарди ватанӣ ва баланд бардоштани 

рақобатпазирии онҳо; 

 риояи бехатарии экологӣ тавассути стандартизатсия кардани сифати ҳавои атмосфера 

ҳангоми истифодаи воситаҳои нақлиёт ва дигар дастгоҳҳои сайёр, ки дар партоби онҳо таркиби 

моддаҳои ифлоскунанда ё таъсири зарарноки ҷисмонӣ ба ҳавои атмосфера аз меъёрҳои 

муқарраршуда зиёдтар аст. 

Нақлиёти мусофирбарии автомобилӣ, ки аҳамияти иҷтимоӣ дорад, робитаҳои ҳаётан 

муҳимми иҷтимоию иқтисодиро дар байни минтақаҳо таъмин менамояд ва ба рафъи ҷомеа ва ба 

ҳам наздикшавии он аҳамияти махсус дорад дар ҷадвали 2-юм 2 чунин оварда шудааст. 
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Ҷадвали 2 
Мусофиркашонӣ бо нақлиёти автомобилӣ дар вилояти Хатлон 

 

 Воҳиди ченак 2014 2015 2016 2017 2018 
Вилояти Хатлон ҳаз. нафар 50792,2 59708,6 72640,8 77407,8 84963,5 
ш. Бохтар ҳаз. нафар 2896,7 3761,6 5501,3 6560,7 7395,8 
н. Кӯшониён ҳаз. нафар 2412,5 2925,7 3374,2 3374,8 3671,6 
н. Вахш ҳаз. нафар 2525,5 2746,6 3294,8 3386,1 3670 
н. Хуросон ҳаз. нафар 805,1 955,3 1261,0 1261,3 1636,9 
н. Дӯстӣ ҳаз. нафар 796,0 835,9 1014,0 1018,5 1338,3 
н. Қубодиён ҳаз. нафар 1419,3 1552,4 1966,5 1966,8 2263,3 
н. Ҷ. Балхӣ ҳаз. нафар 4031,1 4657,3 5419,9 5595,0 5982,9 
н. А. Ҷомӣ ҳаз.нафар 1344,0 1612,1 1826,6 1826,9 2225,8 
н. Ҷайҳун ҳаз. нафар 1327,6 1671,8 1765,2 1787,0 2198,2 
н. Панҷ ҳаз. нафар 767,2 1044,7 1383,3 1528,0 1724,2 
н. Шаҳритуз ҳаз. нафар 1294,5 1713,6 1914,2 1964,7 2263,6 
н. Ёвон ҳаз. нафар 2286,6 2806,3 3216,0 3285,5 3681,1 
н. Н. Хусрав ҳаз. нафар 272,8 298,5 385,5 424,3 468,9 
ш. Левакант ҳаз. нафар 5151,6 5970,8 6771,3 7365,8 7661,9 
ш. Кӯлоб ҳаз. нафар 6938,2 9075,7 11799,3 13104,6 13927,3 
н. Муъминобод ҳаз. нафар 509,0 537,4 650,2 657,8 773,4 
н. Восеъ ҳаз. нафар 3222,6 3821,3 4946,1 5407,6 5737,3 
н. Ҳамадонӣ ҳаз. нафар 2949,0 3104,8 3978,0 4056,0 4371,9 
н. Фархор ҳаз. нафар 3592,5 3953,3 4474,9 4564,2 4963,1 
н. Темурмалик ҳаз. нафар 451,2 477,6 482,0 493,1 689,8 
н. Данғара ҳаз. нафар 4417,7 4717,0 5506,2 6044,0 6449,6 
н. Ховалинг ҳаз. нафар 354,6 358,2 424,9 425,5 452 
н. Ш. Шоҳин ҳаз. нафар 722,5 746,5 850,2 850,4 899 
н. Балҷувон ҳаз. нафар 111,3 149,3 172,2 178,2 202,4 
ш. Норак ҳаз. нафар 193,1 214,9 263,0 281,0 315,2 

 

Кори самараноки нақлиёти автомобилӣ тавассути инфрасохтори мувофиқ, ки шабакаи 
роҳро дар бар мегирад, таъмин карда мешавад. Дар ҷумҳурии кӯҳистони мо роҳҳои 
автомобилгард асоси тамоми системаи нақлиёти давлатро ташкил медиҳанд ва маълум аст, ки 
нақлиёти автомобилӣ дар тамоми соҳаҳои иқтисод бартарӣ дорад. Инчунин, яке аз сабабҳои 
пасти даромаднокии нақлиётчиён системаи мавҷудаи танзими давлатии тарифҳо барои ҳамлу 
нақли дохилӣ тавассути нақлиёти автомобилӣ мебошад. Қафомонии афзоиши даромад аз 
болоравии нархи сӯзишворӣ, қувваи барқ, мавод ва воситаҳои техникӣ имкон намедиҳад, ки 
интиқолдиҳандагон саривақт сайрхатти ҳаракатии худро нав кунанд ва маблағҳоро барои рушди 
заминаи истеҳсолӣ-техникии худ, таълими кадрҳои ронандагӣ равона созанд. Барои таъмини 
фаъолияти чунин хатсайрҳои зараровар дастгирии давлатӣ ва ҷубронпулӣ аз буҷетҳои маҳаллӣ 
ва ҷумҳуриявӣ талаб карда мешаванд, ки баъдан бо мувофиқа бо мақомоти маҳаллӣ барои ҳар як 
масир муайян карда мешаванд. Ғайр аз ин, барои пур кардан ва нав кардани нақлиёти 
мусофиркаш, бояд ҷалби сармоягузорон ва ташкили корхонаҳои муштараки ширкатҳо бо 
истеҳсолкунандагони мошинҳои мусофирбар зарур аст. Дар шаҳри Бохтар автобусҳои хурд 
(микроавтобусҳо), ки дар хатсайрҳои шаҳр фаъолият мекунанд, якуякбора зиёд гардид. Афзоиши 
шумораи микроавтобусҳо ба бехатарии ҳаракати мусофирон ва ҳаракати нақлиёт хатар эҷод 
мекунад, ки ин мушкилот барои дигар истифодабарандагони роҳ мегардад, муҳити зистро ифлос 
мекунад (ба афзоиши гулпарвархонаҳо ва дигар партовҳои гази зараровар оварда мерасонад). 
Дар соҳаи нақлиёт тақсимбандӣ дар бисёр субъектҳои хурди мустақили иқтисодӣ ба амал омад, 
ки дар фаъолияти онҳо технологияҳои меъёрии истифодаи техникии воситаҳои нақлиёт, 
таъминоти кадрӣ ва корҳои профилактикӣ уҳдадории пешинаи худро гум кардаанд 3. 

Дар нақлиёт асосан корхонаҳои хурд ва шахсони алоҳида ҷалб карда мешаванд, ки танҳо 
бо истифода ва ба тиҷорати воситаҳои нақлиёти мусофиркашонӣ машғуланд, ки базаи 
истеҳсолию техникӣ ва ҷойҳои нигоҳдории онҳоро надоранд. Ба кор ҳайати ронандагон ва 
муҳандисону кормандони техникии дорои тахассуси нокифоя ҷалб карда шудаанд, аз ин рӯ,  бояд 
омӯзиши кадрҳои марбут ба нақлиёти автомобилӣ гузаронида шавад, аммо дар робита бо 
муҷаҳҳаз кардани марказҳои таълимӣ бо техникаи муосири офисӣ мушкилот вуҷуд доранд, ки 
ин бояд бартараф сохта шавад. 

Дар айни замон, дар бозори дохилии нақлиёти автомобилӣ ҳузури ширкатҳои боркаши 
хориҷӣ меафзояд, ки дар натиҷа масъалаҳои ҳифзи ширкатҳои ватаниро низ ҷонноктар сохтан 
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лозим, то ки аз бозори нақлиёти дохилӣ хориҷ карда нашаванд. Аз сабаби номукаммалии 
назорати нақлиётӣ аз болои мошинҳо ҳангоми ворид шудан ба қаламрави ҷумҳурӣ, афзоиши 
хизматрасонии нақлиётӣ аз ҷониби ширкатҳои хориҷӣ, ки вазн ва параметрҳои умумии 
воситаҳои нақлиётро зиёд мекунанд, хароб кардани роҳҳои автомобилгард, зарар ба соҳаи роҳ ва 
инчунин бехатарии ҳаракат васеъ паҳн шуда истодааст, ки ин бояд ҳалли худро ёбад. Яке аз 
мушкилоти гузариши мусоиди нақлиётчиёни ватанӣ тавассути қаламрави дигар давлатҳо вобаста 
ба кори экипажҳои автомобилҳои истеҳсоли нақлиёти байналмилалии автомобилӣ мебошад, ки 
ба танзими шароити кори ронандагон нигаронида шудааст. Ҷумҳурии Тоҷикистон, низ дар 
баробари дигар давлатҳо ба созишномаи 47 давлат ҳамроҳ шудааст: ҳамаи кишварҳои Иттиҳоди 
Аврупо ва кишварҳои ИДМ (ба истиснои Тоҷикистон, Гурҷистон, Қирғизистон ва дигарон). 16 
июли соли 2010, тайғирот ба AETR нисбат ба шароити истифодаи тахографҳои рақамӣ дар 
мошинҳои нави тиҷорӣ эътибор пайдо карданд. 

Номукаммалии заминаи ҳуқуқии соҳавӣ, инчунин зиддиятҳо дар қонунгузории 
амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба нақлиёти автомобилӣ боиси аз даст рафтани 
аксарияти функсияҳои танзими давлатии соҳа, инчунин рақобати ғайриодӣ ва шадиди байни 
ширкатҳои алоҳида гардид. Дар натиҷаи ворид намудани тағйирот ба Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон «Дар бораи иҷозатномадиҳӣ», дар соли 1998 иҷозатномадиҳии мусофиркашонӣ 
тавассути нақлиёти сабук, ҳамлу нақли дохилӣ, фаъолияти нуқтаҳои хизматрасонӣ ва нуқтаҳои 
фурӯши сӯзишворӣ ба роҳ монда шуд. Дар натиҷа, мавҷудияти ҳамлу нақли тасодуфӣ ва 
ғайриқобилият дар бозори нақлиёти мусофирбар тавассути таксиҳои мусофиркаш, ки базаи 
истеҳсолӣ, хадамоти оперативӣ, мутахассисони соҳибихтисоси бехатарӣ ва бехатарии роҳ ва 
таҷрибаи ин соҳа надоранд, дар солҳои баъди пош хӯрдани ИҶШС меафзуд 4. Санадҳои 
меъёрии ҳуқуқӣ, ба истиснои масъулияти нақлиётчиёни роҳ, масъулият ва таҳримҳои 
татбиқшударо барои риоя накардани ҳамаи ин талабот барои провайдерҳои хидматрасон, ки 
раванди нақлиётро таъмин мекунанд, инъикос намекарданд, ки ин боиси нигаронии давлат ба 
ҳисоб мерафт ва баъди ба даст овардани соҳибистиқлолии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қонуни 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва меъёру санадҳои ҳуқуқӣ хуб ба роҳ монда шуд. 

Сатҳи садамаҳои марбут ба микроавтобусҳои мусофиркашон ва нақлиёти сабуки 
мусофиркашӣ аз сабаби танзими давлатии интиқоли мусофирон тавассути микроавтобусҳо ва 
кори доимӣ бо ҳамлу нақл бо мақсади қонеъ гардонидани талабот оид ба таъмини бехатарии 
интиқоли мусофирон (интихоб, омӯзиши ронандагон, таъмини риояи реҷаи кор ва истироҳати 
ронандагон, ташхиси дурусти тиббии кормандону ронандагон пеш аз баромадан ба сайрхат, 
таъмини назорати ҳаррӯзаи техникии ҳайати ҳаракаткунанда ва ғайра) ба роҳ монда шавад.  

Таъсири воситаҳои нақлиёт ба муҳити зист дар ҷумҳурӣ, бештар аз шиддатнокии ҳаракат 
ва ҳолати техникии парки мошинҳо ва рушди хизматрасонии нақлиёт муайян карда мешавад. 
Сарфи сӯзишворӣ барои истифодаи воситаҳои нақлиёти мусофиркашон ба эътибор гирифта 
мешавад, ки сӯзишвории стандартиро ташкил медиҳад. Қариб 99% сӯзишвории истифодашуда 
бензин, газ ва дизел мебошад. Зичии баланди ҳаракат ба ҳолати ҳавои атмосфера таъсири манфӣ 
мерасонад. 

Дар асоси гуфтаҳои боло, дар соҳаи нақлиёти автомобилӣ мушкилоти зеринро муайян 
кардан мумкин аст: 

 номукаммалии заминаи меъёрии ҳуқуқӣ, набудани регламенти техникӣ, стандартҳое, 
ки фаъолияти нақлиёти автомобилӣ, нигоҳдорӣ ва таъмири он, сифати хизматрасониҳоро муайян 
мекунанд; 

 пиршавии муттасили парки нақлиёти автомобилии ҷумҳурӣ, пур кардани маҳдуди 
бозори хизматрасонии нақлиёт бо автобусҳои калонҳаҷм ва бартарияти микроавтобусҳо боиси 
коҳиш ёфтани бехатарӣ, роҳат ва сифати хизматрасониҳо гардид; 

 сатҳи дастрасӣ ва сифати хизматрасонии нақлиёт ба талаботи аҳолии кишвар ҷавобгӯ 
нест, қисми зиёди нуқтаҳои аҳолинишини деҳот бо алоқа дар роҳҳои мумфарш таъмин карда 
нашудаанд.  

Таъмини рушди босуръати соҳаи нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад, ки ба қонеъ 
намудани талаботи иқтисодиёт ва аҳолии кишвар ба нақлиёти автомобилӣ, баланд бардоштани 
самаранокӣ ва бехатарии фаъолияти нақлиёти автомобилӣ, рушди системаи бозори 
хизматрасонии нақлиёти автомобилӣ, саҳмгузорӣ дар татбиқи самарабахши имкониятҳои 
транзити кишвар ва кам кардани хароҷоти нақлиёт мебошад. 

Барои ноил шудан ба ҳадафҳои муҳим чунин вазифаҳои зеринро ҳал кардан лозим аст: 
 ташаккули сиёсати ягонаи давлатии нақлиётӣ бо мақсади пурра ва босифат таъмин 

намудани аҳолӣ бо гардиши мусофирбарӣ ва бор ва ислоҳоти низоми танзими давлатии соҳаи 
нақлиёти автомобилӣ; 
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 ташаккул ва такмили заминаи меъёрии ҳуқуқӣ ва ҳамоҳангсозии он бо талаботи 
қонунгузорӣ ва стандартҳои байналмилалӣ, фароҳам овардани шароит барои ҷолибияти 
сармоягузории соҳаи нақлиёт; 

 таъмини бехатарии ҳамлу нақли мусофирон ва бор тавассути нақлиёти автомобилӣ; 
 паст кардани сатҳи таъсири манфии бахши нақлиёти автомобилӣ ба муҳити зист ва 

беҳтар намудани экология; 
 фароҳам овардани шароит барои рақобатпазирии ширкатҳои ватанӣ дар бозори 

байналмилалии нақлиёти автомобилӣ; 
 баланд бардоштани ҳаракатнокии аҳолӣ ва беҳтар намудани дастрасии нақлиёти 

минтақаҳо; 

 навсозӣ ва пур кардани парки воситаҳои нақлиёти мусофирбар ва боркаш, ташкили 
системаи дастгирии иттилоотии соҳа. 
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ВОСИТАИ НАҚЛИЁТИ АВТОМОБИЛӢ – ОМИЛИ МУҲИММИ  
РУШДИ УСТУВОРИ ИҚТИСОДӢ МИЛЛӢ  

 

Дар ин мақола нишон дода шудааст, ки фаъолияти устувор ва самарабахши воситаи нақлиёти 
мусофиркашонӣ шарти ҳатмии устуворсозӣ, барқарорсозӣ ва таҷдиди сохтори иқтисодиёт, таъмини 
амнияти миллӣ ва мудофиаи кишвар ва баланд бардоштани шароит ва сатҳи зиндагии аҳолӣ мебошад. Дар 
мақола муалиф барои боз ҳам афзоиш ёфтани ташкилотҳои ҷамъиятии воситаҳои нақлиёти мусофиркашон 
ва ҷалб намудани мусофирон ва барои ноил шудан ба ҳадафҳои муҳим якчанд вазифаю тавсияҳо пешниҳод 
намудааст, то ин масъала дар оянда ҳалли дурусти худро пайдо кунад.  
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АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ – ОСНОВНОЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ СТАБИЛНОЙ 
НАЦИОНАЛНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

В статье показано, что стабильная и эффективная работа пассажирского транспорта является 
предпосылкой стабилизации, восстановления и реконструкции экономики, обеспечения национальной 
безопасности и обороны страны, улучшения условий жизни и уровня жизни.  

В этой статье автор дал правильные рекомендации и сформулировал ряд задач и предложений для 
дальнейшего роста общественных организаций пассажирского транспорта и привлечения пассажиров, а 
также для достижения важных целей и этот вопрос будет решаться в будущем. 
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THE VALUE OF ROAD TRANSPORT AS A MAIN FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF A 
STABLE NATIONAL ECONOMY 

 

This article shows that the stable and efficient operation of passenger transport is a prerequisite for the 
stabilization, rehabilitation and reconstruction of the economy, ensuring national security and defense of the 
country and improving the living conditions and living standards of the population.  
In this article, the author has made the right recommendations and made a number of tasks and proposals to further 
increase the number of public organizations of passenger transport and attract passengers, and to achieve important 
goals, and this issue will be addressed in the future. 
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ГУРӮҲБАНДИИ ОМИЛҲОИ ТАШКИЛИ ИСТИФОДАБАРИИ САМАРАНОКИ 

ЗАХИРАҲОИ ИСТЕҲСОЛӢ ДАР КОРХОНАҲОИ КИШОВАРЗӢ 
 

Маҳкамова Ч.А. 
Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 

 

Дар Стратегияи рушди миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 дар 

масъалаи васеъ намудани саҳми соҳаи комплекси агросаноатӣ (КАС) қайд карда шудааст: 

«баланд бардоштани сатҳи кофии маҳсулоти озуқа, сифат ва бехатарии он дар асоси гузариш ба 

дараҷаи баланди саноатикунонӣ ва рушди босуботи бахши аграрӣ дар асоси ҷорӣ намудани 

технологияҳои инноватсионӣ ва аз ҷиҳати экологӣ бехатар, инчунин баланд бардоштани 

самаранокии истифодаи захираҳои обӣ, кишт ва захираҳои инсонӣ, ки дар беҳбуди сатҳи 

мелиоративӣ-обёрикунии заминҳои корам ва таъмини шуғли самараноки аҳолии деҳот асос 

ёфтаанд...» [8].  

Бинобар он, дар Паёми Асосгузори Сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

(26.12.2019) чунин таъкид гардидааст: «роҳбарони вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо вазифадоранд, ки 

якҷо бо Вазорати кишоварзӣ ҷиҳати зиёд кардани майдони кишти зироатҳо, ташкили гармхонаву 

сардхонаҳо ва беҳтар намудани таъминоти бозори истеъмолӣ бо маҳсулоти хушсифати ватании 

аз лиҳози экологӣ тоза, коркарди маҳсулоти соҳа ва афзоиш додани ҳаҷми содирот чораҳои қатъӣ 

андешанд. Аз як қитъаи замин гирифтани на як-ду, балки се-чор ҳосил, баланд бардоштани 

ҳосилнокии зироатҳо ва рушди соҳаи тухмипарварӣ низ аз ҷумлаи масъалаҳои муҳимми 

фаъолияти олимон ва кишоварзон дар ин самт ба ҳисоб меравад» [5]. 
Дар соҳаҳои комплекси агросаноатии мамлакат амалигардонии сармоягузориҳо дар самти 

таъмини беҳдошти заминҳои кишоварзӣ ва аз худ намудани заминҳои нав сурат гирифта 

истодааст. «То имрӯз дар самти азхудкунии заминҳои нави обёришаванда, барқарорсозии 

заминҳои аз гардиши кишоварзӣ берунмонда ва рушди соҳаи кишоварзӣ дар минтақаҳои 

гуногуни кишвар 12 лоиҳаи сармоягузории давлатӣ дар ҳаҷми қариб 2 миллиард сомонӣ татбиқ 

гардидааст ва ҳоло чунин лоиҳаҳо ба маблағи 665 миллион сомонӣ идома доранд» [5]. Дар 

натиҷаи ин корҳо дар давраи солҳои 2012-2018 майдони заминҳои кишоварзӣ аз 3614,7 то 3669,4 

ҳазор га васеъ шудааст. Дар ин давраи таҳлилӣ ҳаҷми маҳсулоти умумии кишоварзӣ (бо 

арзишҳои муқоисавии соли 2018) аз 18,9 то 24,6 млрд. сомонӣ афзуда, сатҳи рушди он 130 фоизро 

ташкил додааст [4]. Аммо, бояд таъкид намуд, ки иқтидори нуҳуфтаи рушди соҳаҳои КАС хеле 

бузург аст ва истифодаи самараноки онҳо рушди ин соҳаҳоро боз ҳам дучанд хоҳад намуд. Пеш 

аз ҳама, таъмини интенсификатсияи истеҳсолот ҳам аз истифодаи меҳнати нав ва ҳам аз меҳнати 

кӯҳна, ки дар омилҳои истеҳсолот дарҷ гардидаанд, вобастагӣ дорад. Бинобар он, амали омилҳои 

хеле бисёри интенсификатсия дар ниҳояти кор ба болоравии ҳосилнокии меҳнат ва умуман 

самаранокии истеҳсолоти Комплекси агросаноатӣ  мусоидат менамояд [3, с. 79]. 

Дар ҳалли ин вазифаҳои гузошташуда, ташкили истифодаи оқилонаи захираҳои 

истеҳсолии соҳаи кишоварзӣ аҳамияти калон дорад. Аз ин рӯ, дар доираи масъалаи мазкур, бо 

мақсади ташкили истифодаи оқилонаи захираҳои истеҳсолии корхона зарурати омӯзиши 

миқдори зиёди шароит ва омилҳои бо ҳамдигар алоқаманд ва гуногунамалкунанда ба миён 

меояд. 

Дар робита ба ин, таҳлил ва таснифоти омилҳо ва шароитҳо имконият медиҳад, ки ба таври 

дақиқ принсипҳои мукаммали методологии ташкили оқилонаи истифодаи захираҳо ба роҳ монда 

шавад. Гурӯҳбандии омилҳо ва шароитҳои ташкили истеҳсолот дар амалия ба коркарди 

дақиқтари ин соҳа бо роҳи таҳлил, интихоби омилҳо ва шароитҳое, ки аз ҷониби бахшҳои 

ташкилии корхонаҳо таъсир расонида мешавад (омилҳо ва шароитҳои идоракунанда), муайян 

намудани самтҳои асосии фаъолият ва бо ин мақсад тақсими сарфакоронаи захираи рушди 

истеҳсолот мусоидат мекунад. 

Дар ин замина, пеш аз ҳама, зарур аст, ки тафсироти мафҳумҳои  «омил» ва «шароит»-ро 

муайян намоем. Дар луғати энсиклиопедӣ тафсири зерин оварда шудааст: омил (аз калимаи 

лотинии factor - амалкунанда,  иҷрокунанда) - сабаб ва ё қувваи ҳаракатдиҳандаи ягон раванд ё 

зуҳуроте мебошад, ки хусусият ва ё нишонаҳои алоҳидаи онро муайян менамояд [7]. 

«Омил» одатан муайянкунандаи он қувваи ҳаракаткунандае мебошад, ки ба ташаккулёбии 

низом таъсир мерасонад ва ё кори низомро дар шароитҳои гуногуни моддӣ-техникӣ, ҷамъиятӣ-

иқтисодӣ ё ҳолатҳои табиӣ муайян мекунад. Шароит бошад, амалҳои ин ё он омилҳое, ки 

ташаккулёбии низом ё худи низомро муайян мекунанд, таъмин менамояд. Омилҳо то он даме, ки 
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шароитҳои онҳоро ба миён оварда вуҷуд дошта бошанд, амал мекунанд. Шароит ҷузъи 

ғайрифаъол буда, омил нисбат ба он фаъолтар мебошад. Шароит ва омил алоқамандии муҳимми 

сабабу натиҷаро инъикос мекунанд [1]. 

Аз рӯи ақидаи Степнов В.И. вобаста ба ташкили истифодаи самараноки захираҳои моддӣ, 

зери мафҳуми омил ҳамагуна тарзҳо ва қоидаҳое, ки ба воситаи онҳо сарфаи захираҳо ва роҳҳои 

асосии кам кардани хароҷоти ин ё он намуди боигарии моддӣ ба даст меоянд, фаҳмида мешавад 

[2, с. 219]. Манбаъҳои сарфакорӣ ҳамагуна вазифаҳои мушаххасе шуда метавонанд, ки дар 

ҳолати амалӣ гаштани онҳо ҳангоми истеҳсоли маҳсулот ва ё иҷрои дигар корҳо сарфакорӣ ва 

истифодаи самараноки захираҳои моддӣ ба даст меояд. 

Истифодаи самараноки захираҳои истеҳсолии корхона зери таъсири якқатор омилҳо ва 

шартҳо амалӣ карда мешавад. Таҳлили адабиёт ва дигар сарчашмаҳо нишон дод, ки дар илми 

иқтисодии муосир низоми муайяни номгӯи омилҳои барои ташкили истифодаи оқилонаи 

захираҳои истеҳсолии корхона таъсиррасон мавҷуд нестанд. Оид ба гурӯҳбандии омилҳо якчанд 

фикру ақидаҳо вуҷуд доранд. Онҳо одатан ба омилҳои техникӣ, ташкилӣ, иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва 

табиӣ гурӯҳбандӣ карда мешаванд [6]. Баъзе аз муҳаққиқон омили сохториро ҷудо намуда, 

омилҳои иҷтимоӣ-иқтисодиро ба омилҳои ташкилӣ ва табиӣ тақсим мекунанд. Гурӯҳи сеюм 

миқдори зиёди нишондиҳандаҳоро ҷудо мекунанд (тағйироти сохторӣ дар истеҳсолот, 

баландбардории сатҳи техникии истеҳсолот, такмил додани идоракунии ташкили истеҳсолот, 

омилҳои соҳавӣ ва ғайра). 

Таҳлили моҳият ва хусусиятҳои пайдоиши омилҳо нисбат ба раванди истеҳсолот имконият 

медиҳад, ки онҳо ба омилҳои беруна (идоранашаванда) ва дохила (идорашаванда) гурӯҳбандӣ 

карда шаванд. Ингуна гурӯҳбандӣ дар расми 1 нишон дода шудааст.  
 

 
Расми 1. Омилҳои беруна ва дохилӣ, ки низоми ташкилии корхонаро муайян мекунанд. 
 

Дар асоси расми мазкур муайян кардан мумкин аст, ки таъсиррасонӣ ба кадом омилҳо 

метавонад ташкили истифодабарии самараноки захираҳои истеҳсолиро нисбатан беҳтар 

гардонад. Қайд кардан зарур аст, ки муаллиф ба омилҳои беруна (идоранашаванда) он омилҳоеро 

дохил мекунад, ки ба онҳо низоми ташкилӣ (хадамоти ташкилии корхона) таъсир расонида 

наметавонад ва мутаносибан таъсири онҳоро кам ва ё баръакс, зиёд менамояд. 

Имкониятҳои таъсиррасонии низоми истеҳсолӣ ба омилҳои беруна маҳдуд мебошад, зеро 

онҳо нисбат ба истеҳсолот ба таври воқеӣ амал мекунанд. Имкониятҳои воқеии батанзимдарории 

истифодаи самараноки захираҳои истеҳсолии корхона дар муҳити дохила ҷойгиранд. Вале бояд 

қайд намуд, ки ба ин омилҳо низоми ташкилии истеҳсолот ба таври гуногун таъсир мерасонад. 

Масалан, тағйирёбии шароити техникиву технологии корхона маблағгузории ҷиддӣ ва муҳлати 

зиёди баргардонидани онро талаб мекунад. Ба танзимдарории омили мазкур ба салоҳияти 

роҳбарияти ташкилот дохил шуда, аз хадамоти ташкилии корхона вобастагӣ надорад. Омилҳои 

дараҷаи мукаммалгардонии низоми ҳавасмандкунӣ ва банақшагирии истеҳсолот омилҳои 

зудамал буда, ба танзимдарории онҳо осон мебошад ва маблағгузории зиёдро талаб намекунанд. 

Дар ин соҳа роҳҳои воқеии беҳтар кардани ташкили истифодаи самараноки захираҳо мавҷуд 

мебошанд. 

Омилҳои дохилӣ, ки ба ташкили истифодаи самараноки захираҳои истеҳсолии корхона 

таъсир мерасонанд, хусусияти махсус доранд.  Чорабиниҳои ба онҳо алоқаманд бояд ки асосан 

ба ташкили истифодаи захираҳо равон карда шуда, хусусияти ташкилкунандагӣ дошта бошанд 

ва барои амалӣ гардонидани онҳо маблағгузории калонро талаб накунанд.   

Вале истифодаи самараноки захираҳои истеҳсолӣ инчунин талаб менамояд, ки гурӯҳбандӣ 

аз рӯи муҳимият ва омилҳои дохилӣ гузаронида шавад. Ба фикри мо гурӯҳбандӣ аз рӯи на камтар 

аз ду меъёр иборат мебошад: натиҷаи бадастомада (таносуби хароҷот ва фоидаи бадастомада) ва 

вақти барои иҷрои ин амал ҷудошуда. Ба ақидаи муаллиф, ин меъёрҳо муҳим мебошанд, зеро 

маҳз дар асоси онҳо миқдори зиёди қарорҳо қабул карда мешаванд. 

Омилҳои беруна Омилҳои дохилӣ 

Сиёсати давлат, арзиши захираҳои 
истеҳсолӣ, вазъият дар бозори 

меҳнат, заминаи таъминоти 
моддию техникӣ 

Сатҳи мукаммалгардонии банақшагирӣ, 
ташкили шароити меҳнат, низоми 

ҳавасмандгардонӣ,  масъалаҳои методии 
ташкили истеҳсолот 
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Дар навбати худ омилҳои дохилиро ба омилҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ, ташкилӣ ва техникӣ, 

ки гурӯҳи дуюми омилҳоро ташкил медиҳанд, тақсим кардан мумкин аст. Ба гурӯҳи сеюми 

омилҳо, омилҳои хусусияти функсионалидошта тааллуқ доранд. Ин гурӯҳи омилҳо аз самтҳои 

фаъолияти корхона дар соҳаи истифодабарии захираҳо, ташкили истифодаи самараноки 

воситаҳои асосии корхона, ташкили истифодаи сарфакоронаи воситаҳои гардони корхона, 

захираҳои хадамотҳои хизматрасон ва ёрирасон, инчунин аз ташкили кори кормандон вобастагӣ 

доранд. 

Низоми омилҳои ба ташкили истифодаи самараноки захираҳои истеҳсолии корхона 

таъсиррасонанда имконият медиҳад, ки ду гурӯҳи гурӯҳбандикардашуда якҷоя карда шаванд: 

омилҳо аз рӯи соҳаи таъсиррасонӣ ва омилҳо аз рӯи хусусияти таъсиррасонӣ. Аз рӯи ақидаи 

муаллиф, омилҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ, маданияти корҳои ташкилӣ ва истеҳсолот, омилҳои 

ташкилӣ, шароити меҳнат, банақшагирии истеҳсолот, мукаммалгардонии шакли ташкили 

идоракунӣ (беҳтар намудани сифати коргузорӣ ҳангоми кам карда шудани миқдори ҳуҷҷатҳое, 

ки дар дохили ҷузъу томҳои истеҳолкунӣ ва дар маҷмӯъ дар дохили корхона амал мекунанд), 

тарзи беҳтари дараҷаи мутамарказонии вазифаҳои идоракунӣ (ташкили низоми 

мутамарказонидашудаи бамеъёрдарории хароҷоти захираҳои моддӣ) нисбатан муҳим мебошанд.  

Муҳиммияти мукаммалгардонии идоракунии хароҷоти захираҳо бо он муайян мегардад, 

ки бо ин роҳ сатҳи ташкили истифодаи самараноки захираҳо бо маблағгузории кам ва дар 

муҳлати кӯтоҳ баланд бардошта мешавад. Ба ғайр аз ин, бе дараҷаи баланди идоракунии 

захираҳои истеҳсолӣ банақшагирии мувофиқи фаъолияти ҷузъу томи корхона имконнопазир 

гашта, баҳогузории ҳолати истеҳсолӣ дар вақти муайяни мушаххас душвор мегардад. 

Гурӯҳи дигари омилҳо омилҳои техникӣ мебошанд. Масалан, бо ҷорӣ намудани таҷҳизот 

ё технологияи замонавии сарфакунандаи қувваи барқ, такмилдиҳии нақшаи таъминоти фондҳо, 

таъминоти барқ (бо роҳи ҷорӣ намудани таҷҳизоти муосир) ва баҳисобгирии он дар ҳамаи 

қитъаҳои раванди истеҳсолот имконият медиҳад, ки оид ба истифодабарии самараноки иқтидори 

корхона қарорҳои зарурӣ ва саривақтӣ қабул карда шавад. 

Бояд қайд кард, ки низоми идоракунии сифати истеҳсолот дар корхона ба таркиб ва 

ташкили кор таъсир расонида, беҳтар кардани нишондиҳандаҳои сифати маҳсулоти 

истеҳсолшаванда, муайян намудани зарурати воридкунии стандартҳои давлатию соҳавӣ ва 

шартҳои техникӣ, инчунин мукаммалгардонии низоми ҳавасмандгардониро бо мақсади баланд 

бардоштани сифат дар бар мегирад. Зарурати идоракунии сифати маҳсулот бо он муайян карда 

мешавад, ки беҳтар шудани сифат эътимоднокӣ ва дарозмуҳлатии маҳсулотро зиёд карда, ба 

камшавии хароҷоти моддӣ оварда мерасонад. 

Ҳамзамон бояд зикр намуд, ки на ҳамаи омилҳо ба натиҷаи мушаххас таъсири якхела 

мерасонанд. Аз рӯи қоида, омилҳои нисбатан муҳим ва муҳиммияташон камтарро ҷудо кардан 

мумкин аст. Барои интихоб намудани омилҳое, ки ба самаранокии истеҳсолот таъсири муҳим 

мерасонанд, методи баҳогузории экспертиро истифода бурдан мумкин аст. Ин метод маҷмӯи 

тартиб, методҳои мантиқӣ ва математикӣ-омориро дар бар гирифта, ба дастрас намудани 

маълумоти зарурӣ аз мутахассисон оид ба омода кардан ва интихоби қарори самаранок равона 

карда шудааст. 

Шароитҳои дар корхона бавуҷудомада ба интихоби шакл, методҳо, принсипҳои ҳалли 

масъалаҳо, баланд бардоштани сатҳи чорабиниҳои мушаххас, шаклҳои идоракунӣ, тақсимоти 

вазифаҳо, ташкили истеҳсолот ва ғайра таъсир мерасонанд. Баҳисобгирии шароит ва 

баҳогузории идорашавандагии онҳо барои истифодабарии пурраи омилҳо, ки ба ташкили 

истеҳсолот таъсир мерасонанд, зарур мебошад. Аз байни онҳо махсусан шароитҳои ташкилиро 

ҷудо кардан мумкин аст, ки барои истифодабарии самараноки захираҳои истеҳсолӣ каммасраф 

мебошад.  

Дар ҷадвали 1 шароитҳои ташкилии нисбатан муҳим ва соҳаҳои ба онҳо мувофиқи ба 

ташкили истифодаи самараноки захираҳои истеҳсолот таъсиррасон нишон дода шудаанд. 

Ҷадвали 1 

Шароитҳои ташкилии ба роҳ мондани истеҳсолот 
 

Шароитҳои ташкилӣ Соҳаҳои таъсиррасон 

 - стратегия ва мақсади корхона, низоми истеҳсолӣ Самтҳои ояндадори фаъолият, методҳо ва 

шаклҳои ташкили истеҳсолотро муайян 

мекунад. 
- ҳолати ташкили истеҳсолот 

-  сатҳи ташкили истеҳсолот  
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- ҳайати шахсии хадамот ва шӯъбаҳои корхона, 

номгӯи вазифаҳои аз тарафи онҳо иҷро карда мешуда 

Шакли идоракунии равандҳои зеринро муайян 

мекунад: мутамарказонӣ, ғайримутамарка-

зонии идоракунӣ, интиқоли хизматрасонҳо, 

равандҳои ёрирасон ва қисми равандҳои асосӣ 

ба дигар ташкилотҳо (аутсорсинг). Ба 

имкониятҳои баландбардории сатҳи 

ташкилӣ таъсир мерасонад. 

- тахассусгардонии дохиликорхонавӣ, ҳудудӣ ва 

соҳавии истеҳсолоти ёридиҳанда ва хизматрасон 

- тахассусгардонии мақсаднок (предметӣ, алоҳидагӣ) 

ва минтақаҳои истеҳсолии  асосӣ дар алоқамандӣ бо 

ҷамъкунии фазоии истеҳсолоти объектҳои  

конструктивӣ-технологии якҷинса 

- тахассусияти кормандон 

- вазифа, ҳуқуқ, уҳдадариҳои хадамоти ташкили 

истеҳсолот 

 

- мавҷуд будани низоми ба тариб даровардашудаи 

доду гирифти маълумот 
Имконияти ҷамъ кардани маълумоти 

нисбатан пурраро оид ба раванди 

истеҳсолот, инчунин таъсиррасонии 

таъҷилиро ба раванди истеҳсолот муайян 

мекунад. 

- тартиб додани нақшаи корхона, минтақаҳои 

истеҳсолӣ, нақлиётҳои дохилихоҷагӣ 

- сохтори ташкилии низоми истеҳсолот; 

- дараҷаи иҷроиши принсипҳои раванди истеҳсолӣ: 

давомнокӣ, бефосилагӣ, мутамарказӣ, ҷамъкунӣ, 

мувозинатӣ, параллелӣ 

Ҳаҷми корҳо ва дараҷаи мураккабии онҳоро 

дар соҳаи ташкили истеҳсолот муайян 

менамояд. 

- ҳаммонандӣ, дақиқкунӣ,  якхелакунӣ ва ғайра.  

- автоматикунонӣ ва механикунонии равандҳои 

истеҳсолот; 

- истифодабарии методҳои пешрафтаи 

банақшагирии таъҷилии истеҳсолот; 

- маданияти корпоративии корхона Дараҷаи монеаҳоро ба чорабиниҳое, ки аз 

тарафи хадамоти ташкилии корхона 

тарҳрезӣ шудаанд, муайян менамояд. 
Аз тарафи муаллиф тартиб дода шудааст. 

 

Шарти муҳимтарини ташкили истифодаи самараноки захираҳо алоқамандии зич ва ҳатмии 

илми иқтисодӣ бо масъалаҳои рӯзмарраи фаъолияти хоҷагидорӣ мебошад. Азбаски ҳамагуна 

масъалаҳои  техникӣ ва иқтисодии дилхоҳ корхона дар сохтори истеҳсолии он аз нав кор карда 

баромада мешавад ва охирин бошад, дар навбати худ мунтазам тағйир меёбад, бинобар ин, ба 

вазифаҳои кормандони роҳбарикунанда таъмини ташкили назорати доимии равандҳои 

истеҳсолӣ дар корхона, иҷроиши фондҳои истеҳсолӣ, захираҳои меҳнатӣ, моддӣ ва дигар 

захираҳо дохил мешаванд. Фақат ҳамин гуна назорат барои барқарор кардани ин ё он қонуният 

ва коркарди саривақтии тавсияҳои зарурӣ оид ба истифодабарии максималии самтҳои ояндадори 

рушди ақидаҳои илмӣ-техникӣ, ё баръакс, оид ба саривақт ва бо хароҷоти кам даст кашидан аз 

тавсияҳои кӯҳнашуда ва ғайрисамаранок иқтисодчиёнро бо мавод ва далелҳои раднопазир 

таъмин менамояд. 

Ҳамин тавр, дар мақолаи мазкур аз ҷониби муаллиф омилҳо ва шароитҳои нисбатан 

фоиданок, ки барои ташкили истифодабарии самараноки захираҳои истеҳсолӣ зарур мебошанд, 

муайян карда шудаанд. Истифодаи самараноки захираҳои истеҳсолӣ, инчунин, сафарбаркунии 

захираҳо мушкилоти мураккаби иқтисодӣ мебошад, ки ба онҳо омилҳои зиёд таъсир мерасонанд. 

Бинобар ин, тадқиқоти мушкилоти мазкур талаб мекунад, ки методҳои муносибати низомӣ 

истифода бурда шаванд. Ин, пеш аз ҳама, имконият медиҳад, ки нафақат омилҳо, балки дараҷаи 

таъсиррасониашон низ муайян карда шаванд, инчунин, алоқамандии байниҳамдигарӣ ва 

вобастагии онҳо мавриди таҳқиқ қарор гиранд. 
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ГУРӮҲБАНДИИ ОМИЛҲОИ ТАШКИЛИ ИСТИФОДАБАРИИ САМАРАНОКИ ЗАХИРАҲОИ 

ИСТЕҲСОЛӢ ДАР КОРХОНАҲОИ КИШОВАРЗӢ 
 

Дар ин мақола моҳият, намудҳои омилҳо, инчунин, шароитҳое дида баромада шудаанд, ки барои 

таъмини истифодаи самараноки захираҳои истеҳсолӣ зарур ва ҳатмӣ мебошанд. Истифодаи самараноки 

захираҳои истеҳсолӣ, пеш аз ҳама, тайёр намудани захираҳо барои истифода бурдани гардиши иқтисодӣ 

масъалаи ниҳоят муҳим ва мураккаби ташкиливу иқтисодӣ мебошад, ки ба ин раванд омилҳои гуногун 

таъсир мерасонанд. Аз ин сабаб муаллифи мақола муҳиммияти масъалаи мазкурро, ки истифодабарии 

методҳои низоми ташкилиро талаб мекунад, асоснок кардааст. Вазифаи ин масъала на фақат аз муайян 

кардани омилҳо, балки аз муайян намудани дараҷаи таъсиррасонии онҳо ба истифодаи самараноки 

захираҳои истеҳсолӣ, инчунин, муайян кардани таъсири якҷояи низоми омилҳо ба раванди ташкили 

истеҳсолот иборат мебошад. 

КАЛИДВОЖАҲО: омилҳо, намудҳои омилҳо, шароитҳо ва шаклҳои онҳо, захираҳо, захираҳои 

истеҳсолӣ, истифодаи самараноки захираҳои истеҳсолӣ, гурӯҳбандӣ, ташкилкунӣ, низоми истеҳсолот, ба 

танзимдарорӣ. 
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
 

В статье рассмотренны содержание, виды факторов, а также необходимые условия, определяющие 

предпосылки обеспечения эффективного использования производственных ресурсов. 

Эффективного использование производственных ресурсов, прежде всего, подготовка ресурсов для 

вовлечения экономического оборота является важный и сложный организационно-экономический вопрос. 

Различные факторы оказывают влияние на эти процессы. В связи с этим, автор статьи обосновывает 

актуальность данного вопроса, требующего использования методов организационной системы, задача 

которых состоит не только в определение факторов, но и в определении уровня их влияния на эффективное 

использование ресурсов производства, а также в выявлении совместного действия системы факторов на 

процессы организации производства. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: факторы, виды факторов, условия и их разновидности, ресурсы, 

производственные ресурсы, рациональное использование производственных ресурсов, классификация, 

организация, производственная система, регулирование. 
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CLASSIFICATIONS OF FACTORS OF ORGANIZATION OF EFFECTIVE USE OF PRODUCTION 

RESOURCES IN AGRICULTURAL ENTERPRISES 
 

The article discusses the content, types of factors, as well as the necessary conditions that determine the 

prerequisites for ensuring the effective use of production resources. 

The efficient use of production resources, first of all, the preparation of resources for the involvement of 

economic turnover is an important and complex organizational and economic issue. Various factors influence these 

processes. In this regard, the author of the article substantiates the relevance of this issue, which requires the use 
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ҶАБҲАҲОИ ГУНОГУНИ САРМОЯГУЗОРӢ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 
 

Гулов Б.М. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Сармоя ин аз ҳисоби пасандоз ё маблағгузорӣ ба ягон лоиҳаи инноватсионӣ афзун 

намудани сармояи шахсӣ мебошад, яъне аз ҳисоби сармоягузориҳо ба лоиҳаҳои нав ба нав 

маблағҳои корхона ва сармояи шахсиро зиёд кардан мумкин аст. Агар сармоягузор самти 

нодурустро интихоб намояд, он гоҳ чунин сармоягузорӣ зиёновар мегардад.  
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Сармоягузорӣ ҷузъи ҷудонашавандаи иқтисоди муосир мебошад. Сармоягузориҳо аз 

қарзҳо бо дараҷаи хавф доштанашон барои сармоягузор (қарздиҳанда) фарқ мекунанд – қарз ва 

фоизҳо бояд дар муҳлати мувофиқашуда пардохта шаванд, новобаста аз даромаднокии лоиҳа, 

сармоягузорӣ (сармояи гузошташуда) баргардонида мешаванд ва танҳо дар лоиҳаҳои фоидаовар 

даромад ба даст меоранд. Агар лоиҳа зиёновар бошад, сармоягузорӣ метавонад пурра ё қисман 

аз даст равад [1, с. 1]. 

Дар замони ҳозира дар Ҷумҳурии Тоҷикистон сармоягузорӣ яке аз самтҳои афзалиятноки 

кишвар ба ҳисоб меравад. Ин аст, ки Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Паёми навбатиашон ба Маҷлиси 

Олии кишвар оид ба ин масоил қайд менамоянд, ки «Ҳукумати Тоҷикистон ба сармоягузории 

соҳаҳои иқтисодиёт ҳамчун воситаи асосии саноатикунонии босуръат таваҷҷуҳи хосса зоҳир 

менамояд ва дар самти беҳтар гардонидани фазои сармоягузорӣ ва ҷалби ҳарчи бештари сармояи 

мустақим тадбирҳои мушаххасро амалӣ менамояд. Ҳукумати кишвар вазифадор карда мешавад, 

ки минбаъд ба ҷанбаҳои сифатии рушди иқтисоди миллӣ, тақвияти неруи инсонӣ, бо истифода 

аз технологияҳои муосир ва ҷорӣ намудани инноватсия, вусъат додани истеҳсоли маҳсулоти 

ниҳоӣ, баланд бардоштани фаъолнокии иқтисодии аҳолӣ, такмили низоми дастгирии 

соҳибкориву сармоягузорӣ ва тавсияи иқтисодиёти рақамӣ диққати аввалиндараҷа диҳад» [2].  

Фаъолияти сармоягузорӣ – равандест, ки марҳалаҳои таҳия, иҷро ва идоракунии лоиҳаҳои 

вобаста ба сармоягузориро дар бар мегирад [3]. Аз ин ҷиҳат, сармоягузорӣ бояд фаъолиятҳоеро 

дар бар гирад, ки натиҷаи босамар дошта бошад, яъне сармоя афзояд. Сармоя бошад, вақте зиёд 

мегардад, ки ширкат ё фирма маҳсулот ва хизматрасониҳои барои истифодбарандагон заруриро 

истеҳсол намояд ва ё фурӯшад.  

Сода карда гӯем, сармоягузорӣ ин пасандоз намудани маблағҳои молии шахсӣ дар бонкҳои 

давлатӣ мебошад. Масалан, соҳиби пул пасандозҳои худро барои як давраи муайян ба ташкилоти 

молиявӣ месупорад. Пас аз анҷоми муҳлати мувофиқкардашуда, маблағҳо ба сармоягузор 

баргардонида шуда, фоизи истифодаи онҳо пардохт карда мешавад. Ин хосият ба қадри имкон 

бехатар аст, зеро бонк мустақилона лоиҳаҳоеро пайдо мекунад, ки аз ҳисоби он маблағҳои қарзӣ 

ба даст оварда мешавад.  

Дар Қонуни Ҷумуҳурии Тоҷикистон «Дар бораи сармоягузорӣ» омадааст, ки 

сармоягузорӣ – аз ҷониби сармоягузор дар шакли дороиҳои моддӣ ва ғайримоддӣ гузоштани 

сармоя дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади гирифтани фоида мебошад. 

Сармоягузор шахси воқеӣ ва ҳуқуқӣ, инчунин ташкилот бе таъсиси шахси ҳуқуқӣ, ки дар ҳудуди 

Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолияти сармоягузориро амалӣ менамояд, ба ҳисоб мераванд.  

Ҷадвали 1 

Мафҳумҳои асосии сармоягузорӣ 
 

Сармоягузории 

дарозмуҳлат 
гузоштани сармоя ба лоиҳаи сармоягузорӣ бо давомнокии зиёда аз даҳ сол; 

Сармоягузории 

кутоҳмуҳлат 
гузоштани сармоя ба лоиҳаҳо ба муҳлати камтар аз 10 сол; 

Сармоягузори 

хориҷӣ 

давлати хориҷӣ, шахси ҳуқуқии хориҷӣ, ташкилоти хориҷӣ бе таъсиси шахси 

ҳуқуқӣ, шаҳрванди хориҷӣ, инчунин ташкилоти байналмилалӣ, ки дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон тибқи қонунгузории кишвари будубоши худ сармоягузорӣ менамояд; 

Сармоягузори 

ватанӣ 

шахси воқеӣ ва ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

ки ба таври доимӣ берун аз ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон истиқомат дошта, 

сармоягузориро ба соҳаҳои гуногуни иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ 

менамояд; 

Сармоягузори 

ақаллият 

сармоягузоре, ки сармоягузориро дар ҳаҷми камтар аз даҳ фоизи саҳмияҳои овоздор 

амалӣ менамояд (камтар аз даҳ фоизи овозҳо аз шумораи умумии овоздиҳии 

иштирокчиён); 

Сармоягузориҳои 

мустақим 

аз тарафи сармоягузор, харидорӣ намудани на камтар аз даҳ фоизи ҳисса, ҳиссаҳо 

(саҳм) дар сармояи оинномавии ташкилоти тиҷоратӣ, ки дар ҳудуди Ҷумҳурии 

Тоҷикистон тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис дода шудааст ё аз 

нав таъсис дода мешавад, инчунин сармоягузорӣ ба воситаҳои асосии филиали 

шахси ҳуқуқии хориҷии дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсисёбанда; 

Сармоягузории 

такрорӣ 

сармоягузориҳо ба объектҳои фаъолияти соҳибкорӣ дар ҳудуди Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз ҳисоби даромад ё фоидаи сармоягузороне, ки аз сармоягузорӣ дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ба даст омадааст. 
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Як чизро қайд менамоем, ки бе ҳисобгирии мукаммали лоиҳаҳо фаъолияти сармоягузорӣ 

хавфнок мегардад. Сармоягузорӣ бояд фоизи даромаднокӣ дошта бошад, дар баъзе ҳолат баръакс 

ин гуна муомилот сармоягузорӣ буда наметавонад, балки хатари муфлисшавӣ низ вуҷуд дорад. 

Самтҳои маъмултарини сармоягузорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз инҳо иборат аст: 

- хариди қитъаҳои замин; 

- хариди амволи ғайриманқул, аз ҷумла биноҳои истиқоматӣ-саноатӣ; 

- таҷдиди биноҳои мавҷуда, таъмири онҳо; 

- сармоягузорӣ ба тиҷорати тайёр (худ ё каси дигар); 

- хариди ҳуқуқи муаллиф, патент, литсензия ва дигар дороиҳои ғайримоддӣ. 

Роҳҳои зиёди дигари сармоягузорӣ вуҷуд доранд. Ғайр аз хариди таҷҳизот барои 

васеъкунии истеҳсолот, амволи манзилӣ барои иҷораи минбаъдаи он, имконияти хариди 

коғазҳои қиматнок - саҳмияҳо, вомбаргҳо, векселҳо низ мавҷуд аст. Охирин талаб мекунад, ки 

сармоягузор дар бораи бозори молиявӣ, таъсири равандҳои гуногуни бунёдӣ ба болоравӣ, 

пастшавии арзиши дороиҳои харидашуда дониши хуб дошта бошад. 

Сармоягузорӣ вобаста аз даромаднокии лоиҳа тадриҷан баргардонида мешавад. Мақсади 

сармоягузорӣ низ иборат аз ҳамин аст, ки дар асоси маблағгузорӣ ба ягон намуди фаъолият 

сармояи дуҷониба зиёд карда мешавад: якум шахсе, ки сармоя мегузорад ва маблағ дорад ва 

дуюм шахсе, ки аз маблағи шахси дигар барои намуди фаъолияти истеҳсолӣ истифода менамояд 

ва худ манофеъ ба даст меоварад. Дар натиҷаи сармоягузорӣ ба ягон намуди фаъолияти 

истеҳсолӣ ё хизматрасониҳо на фақат ду нафар, балки шахсони сеюм (кормандоне, ки ба кор 

барои пешбурди лоиҳа қабул карда мешаванд) ва чорум (истифодабарандагони маҳсулот ва 

хизматрамонӣ) низ манофеъ ба даст меоваранд.  

Маълум, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон сатҳи бекорӣ вуҷуд дорад. Исботгари ин миқдори 

афзуншавандаи муҳоҷирин ба Федератсияи Русия мебошанд. Аз ин ҷиҳат, ташкили раванди 

сармоягузорӣ ба ягон соҳа сатҳи бекориро ба самти мусбат ҷараён медиҳад. Ҷойҳои кории холӣ 

зиёд мегарданд, ки талаботи умумии кулли захираҳои меҳнатиро таъмин менамоянд. Пас гуфтан 

мумкин аст, ки сармоягузорӣ яке аз самтҳои афзалиятноки инкишофи сатҳи иқтисодию 

иҷтимоии кишвари мо дар замони муосир ба ҳисоб меравад [2]. 

Сармоягузорӣ як намуди тиҷорат (бизнес) аст. Тиҷорат бошад дар давраи иқтисодиёти 

бозоргонӣ як намуди фаъолияти савдост, ки бо пастравию баландравии қурби асъор алоқаманд 

аст, пас эҳтимолияти муфлисшавии ташкилот (корхона ё ширкат) вуҷуд дорад. Яъне, бо мурури 

замон ҳар як корхона бо мушкилоти паст шудани даромаднокӣ рӯ ба рӯ мешавад. Агар ин омил 

пешакӣ ҳисоб карда нашавад, роҳбарият метавонад бо он рӯ ба рӯ шавад, ки ягона вариант 

барҳамдиҳӣ (муфлисшавӣ)-и ширкат мебошад. Ин метавонад тавассути навсозии саривақтӣ, 

азнавташкилдиҳии ширкат ё васеъшавии фаъолият пешгирӣ карда шавад.  

Дигар омили пастравии даромаднокии корхона ин натиҷаи беаҳамиятии роҳбарият ва ё 

ҳамкорон мебошад, ки аз вазифа, мансаб ва фурсати мувофиқ истифода менамоянд ва маблағҳои 

дохилиро бесарфакорӣ истифода менамояд. Яъне нофаҳмоии дараҷаи касбият, ҳисобнамоии 

пешакӣ ва хароҷоти нодурусти воситаҳои сармоягузорӣ сабабгори муфлисшавии кормандони 

соҳаи тиҷорат (бизнес) ва сармоягузорӣ мегарданд. Инчунин, вазъи номусоиди бозор боиси 

талафот шуда метавонад. Ҳарчанд, нархи маҳсулот ва хизматрасониҳо вобаста ба пастравӣ ва 

баландравии қурби асъор пасту баланд мешавад, вале дар ин ҳолат ҳам на ҳар фоида хароҷотро 

пӯшонида метавонад. Аммо ҳамаи ин ҷалби маблағҳои иловагии сармоягузориро талаб мекунад.  

Бозгашти сармоягузорӣ аз саводнокии интихоби лоиҳаҳои сармоягузорӣ вобаста аст. 

Ҳангоми интихоби дороиҳо барои сармоягузорӣ нишондиҳандаҳои зерин баҳо дода мешаванд: 

- мушкилот дар арзёбии даромад ё хавф; 

- хароҷоти сармоягузорӣ; 

- пардохтпазирӣ; 

- пешгӯии даромад. 

Дараҷаи «шаффофият» бештар аз дониши худи сармоягузор вобаста аст, ки ӯ омилҳои 

берунаю дохиларо, ки ба арзиши дороиҳо таъсир мерасонанд, то чӣ андоза дарк мекунад. 

Дар сармоягузорӣ ҳамеша аз миқдори кам оғоз намудан зарур аст. Бо қарзи калон оғоз 

намудани кори сармоягузорӣ пардохтпазириро хавфнок мекунад. Пастравии нархҳо, қурби асъор 

ва дигар омилҳо дар бозори молиявӣ боис шуда метавонанд, ки даромад аз сармоягузорӣ 

зиёновар бошад. Аз ин рӯ, дилхоҳ сармоягузор бояд кӯшиш намояд, ки аз ҳисоби сармояи шахсӣ 

лоиҳаҳоро идора намояд ва ё аз миқдори минималии маблағгузаронӣ оғоз намуда, лоиҳаҳои 

инвеститсиониро пеш барад, сармояи худро васеъ намуда, ба лоиҳаҳои калонтар гузарад.  
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Намунаҳои сармоягузории саҳҳомӣ: 

1.  Ҳисса дар сармояи оинномавии ҶДММ. Сармоягузор воқеан соҳиби тиҷорат мешавад. 

Фоизи фоида пешакӣ маълум нест, ҳамааш аз муваффақияти менеҷери тиҷоратӣ вобаста аст; 

2.  Блоки саҳмияҳо дар як корхонаи калон. Сармоягузор воситаеро харид менамояд, ки 

барои он маблағи кофӣ дошта бошад. Арзиши ҳар як саҳмия доимо тағйир меёбад, шумо 

метавонед ҳангоми поин ва болоравии нарх фоида ба даст оред; 

3.  Саҳмияҳои фондҳои сармоягузорӣ. Худи соҳибони ассотсиатсия роҳҳои самараноки ба 

даст овардани фоидаро меҷӯянд. Сармоягузорон одатан аз ҷузъиёт огоҳ намешаванд, балки танҳо 

ҳисоботи ниҳоӣ мегиранд. 

Ҳангоми сармоягузорӣ ба фондҳои муштарак, одатан маълумот дар бораи даромаднокии 

давраҳои гузашта дастрас аст. Аммо бояд дар назар дошт, ки мавҷудияти фоида дар фаъолиятҳои 

гузашта гирифтани онро дар оянда кафолат намедиҳад, хавфи зиён ҳамеша вуҷуд дорад. 

Сарфи назар аз кафолат оид ба фоида аз сармоягузорӣ хавфҳои муфлисшавӣ мавҷуданд. 

Онҳо метавонанд хусусияти дохилӣ ё хориҷӣ дошта бошанд, аз ин рӯ, на ҳамаи хатарҳо 

пешгӯишавандаанд. Ҳангоми тартиб додани портфели сармоягузорӣ, ки ба шумо имкон медиҳад, 

эҳтимолияти талафотро коҳиш диҳед, мушкилот қисман ҳал карда мешавад.  

Вобаста аз намуди сармоягузорӣ, чунин намудҳои хавф мавҷуданд: 

- хавфи пардохтпазирӣ. Таваҷҷуҳ ба дороӣ метавонад якбора коҳиш ёбад ва арзиши он, 

сарфи назар аз вазъи бозори ҷорӣ, нисбат ба нархи харид камтар хоҳад буд; 

- таваррум. Қобилияти харидорӣ дар бозор метавонад ба дараҷае коҳиш ёбад, ки ҳамаи 

дороиҳо фоизи калони пардохтпазирии худро гум кунанд; 

- асъор. Агар дороиҳо бо асъори хориҷӣ алоқаманд бошанд, беқурбшавӣ дар бозори 

дохилӣ боиси паст шудани арзиши дороиҳо бо ифодаи пул мегардад; 

- ҳуқуқӣ. Тағйирот дар заминаи меъёрӣ метавонад хавфи талафотро коҳиш ё афзоиш диҳад. 

Агар шумо истифодаи қоидаҳои сармоягузориро дар марҳалаи банақшагирии портфел 

пешбинӣ кунед, кам кардани хавфҳо осонтар хоҳад буд. Онҳо имрӯзӣ ҳастанд ва ба шумо имкон 

медиҳанд, ки хавфи сармоягузории худро то ҳадди ақали оқилона коҳиш диҳед. Ин хосиятро 

комилан рад кардан мумкин нест. Ҷараёни идоракунии лоиҳаи сармоягузорӣ ба татбиқи 

донишҳои замонавии илмӣ, малакаҳо, усулҳо ва технологияҳо вобаста буда, ба даст овардани 

натиҷаҳои самарабахш, ба туфайли истифодаи «роҳҳои таъсиррасонӣ ба коргарон барои тадбиқи 

муваффақонаи лоиҳаҳо» амалӣ мегардад [4, с. 42]. Яъне, амнияти сармоягузорӣ аз риояи 

амонатгузор ба қоидаҳои асосӣ вобаста аст. 

Принсипҳои зерин ҷой доранд: 

- танҳо маблағгузории ройгон қабул карда мешавад. Қарзҳо бояд аз сабаби хавфи аз ҳад 

зиёд доштан аз портфел бароварда шаванд; 

- рӯйхатти объектҳоеро аниқ тартиб додан лозим аст, ки шумо дар онҳо нақшаи 

сармоягузорӣ мехоҳед; 

- маблағгузории баробари маблағҳо ба дороиҳои гуногун тавсия дода мешавад; 

- пеш аз сармоягузорӣ, бояд лоиҳаҳо бодиққат омӯхта шаванд, аз ҷумла фикру 

мулоҳизаҳои сармоягузорон дар давраҳои гузашта; 

- фоида то баргардонидани пурраи сармоягузории аввал бояд то он даме ки портфели 

сармоягузорӣ ба фоидаи 100% мерасад, ҷамъ карда шавад. 

Сармоягузор набояд, ки маблағи зиёдро ба лоиҳаҳои хатарноктарин интиқол диҳад, ҳатто 

агар онҳо дар давраҳои гузашта даромаднокии баланд нишон дода бошанд. Ҳеҷ кас ҳеҷ гоҳ 

кафолат дода наметавонад, ки сатҳи даромаднокии ягон корхона ба пуррагӣ пешгӯӣ карда шавад.  

Сармоягузорӣ ба амволи ғайриманқул, яъне кирояи ҳуҷраҳо, хариди хонаҳо ва манзили 

истиқоматӣ афзалиятҳо ва нуқсонҳо дорад. Ин ҳолат барои хариди биноҳои идоравӣ ва ё саноатӣ 

низ тааллуқ дорад. Пардохтпазирии амволи ғайриманқул муътадил аст ва кам тағйир меёбад, аз 

ин рӯ, сармоягузорӣ дар ин самт камзарар аст. Барои ба даст овардани фоида имкониятҳои зиёде 

мавҷуданд: 

- иҷораи ҳаррӯза ё соата; 

- ташкили меҳмонхона ё хобгоҳ; 

- иҷора аз биноҳои саноатӣ; 

- хариди амволи ғайриманқули ба гарав гузошташуда (одатан бо нархи арзон) ва аз нав бо 

нархи чакана фурӯхтан; 

- хариди манзил бе таъмир, фурӯш пас аз барқарорсозии худ. 
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Яке аз самтҳои маъмултарини сармоягузорӣ сармоягузорӣ ба сохтмони хонаҳои 

бисёрошёна аст. Сармоягузор хонаро сохта, баъд мефурӯшад ва ё фурӯши он давра ба давра аз 

таҳкурсии бино сар карда, ба амал меояд. Дар ҳар сурат, маблағи зиёде талаб карда мешавад, дар 

ин ҷо на ҳамеша маблағҳои қарзӣ имконпазир аст.  

Сармоягузории аз таҳкурсӣ оғозшуда ба манфиати сармоягузорони каммаблағ мебошад. 

Ба ин соҳа бисёре аз сармоягузорон бо он мақсад сармоя мегузоранд, ки онҳо на бо истифода аз 

кредити калон, балки бо истифода аз маблағҳои қисм ба қисми харидорон як қисми хароҷотҳои 

сохтмони хонаи истиқоматиро таъмин мекунанд, ки ин ба манфиати ҳам фурӯшанда ва ҳам 

харидор аст, яъне фурӯшанда қисман аз ҳисоби маблағи харидор сармоягузорӣ менамояд ва 

лоиҳаи калон, зарурӣ ва дурударозу сарфакоронаро таъмин менамояд.  

Раванди хариду фурӯш дар асоси шартномаи миёни фурӯшанда (сармоягузор) ва харидор 

амалӣ мегардад. Бисёре аз сармоягузорон ҳангоми тартиб додани шартномаи хариду фурӯш ягон 

миқдор маблағи хариди хонаи истиқоматиро талаб менамоянд, ки бо истифода аз он иморат 

оҳиста - оҳиста дар муддати муайяншуда ва хеле кӯтоҳ бояд ба истифода дода шавад, сипас 

вобаста ба сармояи мавҷуда ҳисобу китоб шуда, ҳармоҳа маблағи харидор муайян мегардад. Ин 

намуди харидани хона барои харидори каммаблағ низ мувофиқи мақсад мебошад. Барои 

сармоягузор низ имкон медиҳад, ки аз ҳисоби маблағҳои ба дастовардашаванда, давра ба давра 

биноро бардорад ва ҳатман фоида ба ҳисоб гирифта мешавад. Дар натиҷа ҳам дархосткунанда 

манофеъ ба даст меовараду ҳам сармоягузор ва ҳам даҳҳо нафар захираҳои меҳнатии кишвар 

соҳиби ҷои корӣ мегарданд. 

Чуноне ки қайд шуд, ҳамеша хавфи пардохтнопазирии лоиҳаҳо мавҷуд аст. Манфиатовар 

нагардидани сармоягузорӣ ба он вобаста аст, ки шумораи иморатҳои бисёрошёна рӯзафзун зиёд 

мегарданд, дар натиҷа хонаҳои истиқоматӣ низ зиёд мешавад, пас хавфи пастравии нархи хонаҳо 

ба амал меояд. Даромади сармоягузорон дар нуқтаи эҳтимолӣ мемонад.  

Агар ҳамаи хонаҳои бино сари вақт харидор ёбанд, он гоҳ сармоягузор сармоягузориро ба 

дигар объектҳо давом медиҳад, агар маблағи воридшуда хароҷот шавад, пас маблағи ояндаи 

сармоягузорӣ дар асоси қарзҳои бонкӣ амалӣ мешаванд ва агар боз хонаҳо ба фурӯш нараванд, 

он гоҳ биноҳои ба нақшагирифта ва қисман дар асоси шартнома бафурӯшрафта сари вақт ба 

итмом намерасанд, дар натиҷа соҳибхона, ки харидор аст, зарари моддӣ ва молӣ мебинад (маблағ 

хароҷот намудааст, вале хонааш сари вақт омода нагардидааст, шояд бе ҷои истиқомат низ монад 

ва ҳатто маблағи аз даст додаашро сари вақт пас гирифта натавонад) ва сармоягузор ба ҷои фоизи 

даромад зарар ба даст меоварад.  

Дилхоҳ сармоягузор бояд кӯшиш намояд, ки сармоягузориро дар самтҳои афзалиятнок, 

мақсаднок ва сарфакорона ба роҳ монад, то ин ки чунин зарарҳо пӯшонида шаванд, дар баръакси 

ҳол маҷбур мешавад, ки ақалан барои пӯшонидани зарар аз баҳри фоида гузарад, то ба дигарон 

зарар нашавад ва аз вазъият худро барорад. 

Яке аз имконоти сармоягузорон пайдо кардани ширкатест, ки иштироки саҳҳомӣ 

пешниҳод мекунад. Дар чунин лоиҳаҳо хавфҳои дигар ба назар мерасанд: қаллобӣ, ҳолатҳои 

берунаи табиӣ ва техногенӣ (зилзила, гирдбодҳо ва ғайра). 

Сабабҳои сармоягузорӣ шартҳои зерин мебошанд: 

- таҷдиди заминаи моддию техникӣ; 

- зиёд кардани ҳаҷми фаъолият; 

- васеъ намудани бозорҳои фурӯш; 

- азхудкунии намудҳои нави фаъолият; 

- ҳалли масъалаҳои иҷтимоӣ ва ғайра [5, с. 13]. 

Дар сармоягузорӣ тилло, нуқра ва платина пардохтпазир мебошанд, чунки ин намуд 

маводи қиматнок дар муддатҳои тӯлонӣ қимати худро ба ҳисоби миёна тағйир намедиҳанд. 

Тағйироте, ки дар низоми сиёсӣ ва буҳрони молиявӣ ба амал меоянд, ба арзиши дороиҳо, зару 

зевар на он қадар таъсир мерасонанд. Дар баъзе давраҳо, нарх метавонад паст шавад, вале ин 

дороиҳоро мардум барои ягон рӯзи мусоид нигоҳ медорад. Ҳамаи дороиҳо ба шумо имкон 

медиҳанд, ки ҳаҷми сармоягузориро мувофиқи мавҷудияти маблағҳои ройгон, аз ҷумла 

имконияти хариди дороиҳо интихоб кунед [6]. 

Солҳои охир тиҷорати электронӣ рушд ёфтааст. Роҳҳои гуногуни сармоягузорӣ тавассути 

Интернет вуҷуд доранд. Сармоягузорон ва ширкатҳои гуногуни хизматрасониҳое мавҷуданд, ки 

тавассути Интернет амал менамоянд. Ҳар яки онҳо танҳо дастрасӣ ба шабака ва компютери 

шахсиро талаб мекунанд. Қариб ҳар як бонк ва системаҳои пардохтҳои электронӣ бидуни боздид 

аз офисҳо интиқоли онлайнро иҷозат медиҳанд [7]. 
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Сомонаҳои интернетии корхонаҳо роҳи аз ҳама самараноки муаррифии маҳсулоти саноатӣ 

ба ҳисоб мераванд. Роҳи дигари пешниҳоди маҳсулот барои фурӯш иштирок дар намоишгоҳҳои 

маҳсулоти саноатӣ дар кишварҳои хориҷӣ мебошад. Яъне аз ҳамаи воситаҳо бояд васеъ истифода 

карда шавад. 

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Паёми навбатиашон дар Маҷлиси Олии кишвар қайд намуданд, ки 

«Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ, вазорату идораҳо ва роҳбарони 

вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳоро зарур аст, ки бо истифода аз захираву имкониятҳои иқтисодии 

кишвар фаъолияти худро ҷиҳати беҳтар намудани фазои сармоягузориву соҳибкорӣ ва 

истифодаи воситаҳои дастгириву ҳавасмандгардонии соҳибкорон ҷоннок намоянд. 

Инчунин, ҳамкориро бо ширкатҳои ватаниву хориҷӣ бо мақсади ҷалби сармояи мустақим 

барои ташкили корхонаҳои хурду миёнаи истеҳсолӣ, бахусус, дар соҳаҳои саноати сабук ва 

хӯрокворӣ тақвият бахшанд» [2]. 

Президенти мамлакат баҳри тақвият бахшидан ба рушди соҳибкорӣ ва сармоягузорӣ дар 

соҳаҳои истеҳсолот ба Ҳукумати мамлакат супориш доданд, ки барои дастгирии соҳибкории 

хурду миёна, махсусан, дар соҳаҳои истеҳсолӣ ва содироткунандагони ватанӣ ҷиҳати иҷрои 

вазифаҳои Фонди дастгирии соҳибкорӣ бонк таъсис диҳад. 

Ҳамзамон бо ин, зарур аст, ки барои фаъолияти самарабахши қарздиҳии ин бонк ҷудо 

кардани маблағ аз буҷети давлат ҳамасола зиёд карда шавад. 

Сиёсати давлат дар соҳаҳои савдо ва хизматрасонӣ дар ояндаи наздик бояд ба се самти 

асосӣ - ҳавасмандгардонии содирот, таъмин намудани гуногуншаклии истеҳсолоти ба содирот 

нигаронидашуда ва содагардонии расмиёти савдо равона гардад. 

Дар солҳои охир, бо ҷалби сармояи хориҷӣ 38 лоиҳаи сармоягузорӣ дар соҳаи нақлиёт 

амалӣ карда шуд, ки дар натиҷа 2000 км роҳҳо, 240 пулҳо, 132 км роҳи оҳан, 31,5 км нақбҳо ва 

иншоотҳои муҳофизатӣ аз тарма мавриди истифода қарор гирифтанд. 

Лоиҳаҳои нисбатан муваффақ дар ҷадвали 1 оварда шудаанд: 

Ҷадвали 1 

(бо млн. сомонӣ) 
№ Номгӯи лоиҳаҳо маблағ 

1 Сохтмони роҳи автомобилгарди Душанбе-Данғара дар ҳамбастагӣ бо Эксимбонки ҶМЧ 256,27 

2 
Сохтмони роҳи автомобилгарди «Душанбе сарҳади Ӯзбекистон» дар якҷоягӣ бо Бонки 

Осиёгии Рушд 
131,2 

3 
Сохтмони роҳи автомобилгарди «Душанбе сарҳади Қирғизистон» дар якҷоягӣ бо Бонки 

Осиёгии Рушд 
76,5 

4 

Сохтмони роҳи автомобилгарди «Кӯлоб-Қалъаи-Хумб», қитъаи «Шӯрообод-Шоҳон» дар 

якҷоягӣ бо Фонди Саудии Рушд, Хазинаи ОПЕК, Бонки Исломии Рушд, Фонди Рушди 

Кувайт ва Фонди Абу-Дабӣ 

92,9 

5 
Сохтмони роҳи автомобилгарди «Душанбе-Хуҷанд-Чанак» ва нақби Шаҳристон дар 

якҷоягӣ бо China Road and Bridge Corporation 
310 

 

Дарозии роҳҳои оҳани Тоҷикистон 935 километрро ташкил медиҳад. Тоҷикистон аъзои 

Созишномаи роҳи оҳани Осиё мебошад (TG), ки роҳи оҳанро бо 28 кишвари Осиё ва Аврупо 

мепайвандад. Ин шартнома 11 июни соли 2009 эътибор пайдо кард. Он барои мусоидат ба ҳамлу 

нақли бор ва интиқоли мусофирон дар дохили Осиё ва байни Осиё ва Аврупо таҳия шудааст. 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар якҷоягӣ бо ҳукуматҳои Туркманистон ва Афғонистон 

лоиҳаи сохтмони роҳи оҳани «Туркманистон-Афғонистон-Тоҷикистон»-ро амалӣ карда 

истодааст. Тахмин меравад, ки ин роҳи оҳан барои баланд бардоштани суръати рушди иҷтимоию 

иқтисодии минтақа шароити мусоид фароҳам меорад. Ҳамлу нақли ҳавоӣ тавассути ширкатҳои 

ҳавопаймоии маҳаллӣ ва байналмилалӣ амалӣ карда мешавад. Тоҷикистон 4 фурудгоҳи 

байналмилалӣ дар шаҳрҳои Душанбе, Хуҷанд, Бохтар ва Кӯлоб дорад. 

Дар давраи истиқлолияти давлатӣ бо 21 мамлакати хориҷии дуру наздик шартномаҳо дар 

бораи алоқаи авиатсионӣ ба имзо расонида шудааст. Илова бар ин, ширкатҳои дохилии «Тоҷик 

Эйр» ва «Сомон Эйр» тавассути 33 хатсайр ба 9 давлати дуру наздик ба шаҳрвандон хизмат 

мерасонанд [6]. 

Хулоса, татбиқи чорабиниҳои «Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои 

давраи то соли 2030» ва «Барномаи миёнамуҳлати рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 

2016-2020» ҷиҳати расидан ба ҳадафи олии мо, яъне баҳри баланд бардоштани сатҳу сифати 

зиндагии мардуми шарифи кишварамон бояд мусоидат намояд. 
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ҶАБҲАҲОИ ГУНОГУНИ САРМОЯГУЗОРӢ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 
 

Дар ин мақола мафҳуми сармоягузорӣ шарҳ дода шуда, ҷиҳатҳои гуногун, хусусиятҳо ва 
принсипҳои сармоягузорӣ баррасӣ гардидаанд. Сармоягузорӣ ҳамчун яке аз намудҳои тиҷорат баҳо дода 
шуда, дараҷаҳои хавфнокии он дар шароити иқтисоди бозаргонӣ дида баромада шудааст.  

Шартҳои гуногуни самаранокии сармоягузорӣ таъкид шудааст. Масалан, қайд гардидааст, ки дар 
сармоягузорӣ ҳамеша аз миқдори минималӣ оғоз намудан зарур аст. Бо қарзҳои калону дарозмуддат оғози 
кори сармоягузорӣ пардохтпазириро хавфнок мекунад. Пастравии нархҳо, қурби асъор ва дигар омилҳо 
дар бозори молиявӣ боис шуда метавонанд, ки даромад аз сармоягузорӣ зиёновар бошад.  

Муаллиф дар мақола инчунин сабабҳои сармоягузорӣ, манфиати он ва самтҳои афзалиятноки 
сармоягузорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон баррасӣ мегарданд. Оид ба баъзе аз лоиҳаҳои муваффақ дар 
кишварамон маълумот дода шуда, пардохтпазирии баъзе аз дороиҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди 
баррасӣ қарор гирифтааст.  

КАЛИДВОЖАҲО: фаъолияти сармоягузорӣ, зиёновар, хавфнок, пардохтпазирӣ, шаффофият, 
буҳрони молиявӣ, тиҷорати электронӣ, каммаблағ, амнияти сармоягузорӣ, захираҳои меҳнатӣ.  
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РАЗЛИЧНЫЕ СПОСОБЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
 

В этой статье рассматривается понятие инвестирования и обсуждаются различные аспекты, 
особенности и принципы инвестирования. Инвестиции оцениваются как вид бизнеса, и степень их риска 
учитывается в рыночной экономике.  

Приведены различные условия эффективности инвестиций. Например, отмечается, что при 
инвестировании всегда нужно начинать с минимальной суммы. Начало инвестиционного бизнеса с 
крупными долгосрочными кредитами ставит под угрозу ликвидность. Падение цен, обменных курсов и 
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инвестирования в Республике Таджикистан. Представлена информация о некоторых успешных проектах 
в нашей стране и будет обсуждена ликвидность некоторых активов в Республике Таджикистан. 
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DIFFERENT METHODS OF INVESTMENT IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
 

This article explores the concept of investing and discusses various aspects, features and principles of 
investing. Investments are assessed as a type of business, and the degree of their risk is taken into account in a 
market economy. 

Various conditions of investment efficiency are given. For example, it is noted that when investing, you 
should always start with a minimum amount. Starting an investment business with large long-term loans threatens 
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ҶАҲОНИШАВИИ МУҲОҶИРАТИ БАЙНАЛХАЛҚӢ ВА АНДЕШАҲО ОИД БА 

ТАНЗИМИ РАВАНДҲОИ МУҲОҶИРАТ 
 

Кабиров Ш.Р. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 

Шамсуллозода Ш. 

Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
 

Олимону таҷрибадорон ва коршиносони соҳаи муҳоҷират, дар асоси таҳқиқоти 

гузаронидашуда бар он назаранд, ки тайи даҳсолаҳои охир ҷараёни муҳоҷирати меҳнатии 

байналмилалӣ бо сабабҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, демографӣ ва экологӣ хеле пурзӯр 

гардидааст ва аз ин сабаб омӯзишу ояндабинии хусусияту ҷараёнҳои он дар миқёси ҷаҳон ва 

минтақа дар алоҳидагӣ, ниҳоят зарур мебошад. 

Бо гузашти солҳо, масъалаҳои муҳоҷират дар асри XXI ба шакли глобалӣ мубаддал 

гаштааст ва он давлатҳои ҷаҳонро ба ташвиш овардааст. Солҳои 60-уми асри гузашта, шумораи 

муҳоҷирон дар дунё 75,5 млн. нафарро ташкил медод. Соли 2000-ум бошад, шумораи онҳо то 

176,6 млн. нафар ва ба ҳолати соли 2010 миқдори онҳо ба 213,9 млн. нафар расид. Коршиносони 

Созмони Милали Муттаҳид пешгӯӣ менамоянд, ки бо сабабҳои дар боло зикргардида, то соли 

2050 шумораи муҳоҷирон дар ҷаҳон қариб ду баробар зиёд гардида, 415 млн. нафарро ташкил 

медиҳад [1]. 

Дар солҳои 80-90-уми асри гузашта шиддатнокии муҳоҷирати аҳолӣ дар давлатҳои 

Авруосиё ба амал омад. Сабаби асосии шиддат гирифтани равандҳои муҳоҷирати аҳолӣ дар 

кишварҳои хориҷи дуру наздик, аз ҷумла дар Аврупои Шарқӣ ва Осиёи Марказӣ, ин пош хӯрдани 

собиқ давлати ягонаи шӯравӣ - Иттифоқи Ҷумҳуриҳои Шӯравии Сотсиалистӣ мебошад. Бинобар 

ин, омилҳои асосие, ки ба вазъи иҷтимоию сиёсии бисёри кишварҳо дар ин минтақа таъсири 

манфӣ расониданд, чунин мебошанд: 

1. Пош хӯрдани давлати бузурги Иттифоқи Ҷумҳуриҳои Шӯравии Сотсиалистӣ ва ба 

ҷумҳуриҳои алоҳида ҷудо шудани он. 

2. Кандашавии муносибатҳои иқтисодӣ, истеҳсолӣ, иҷтимоӣ, илмӣ, оилавӣ ва ғайраҳо, ки 

сабабгори ҷойивазкунӣ ва кӯчидани миллионҳо нафар шаҳрвандон ба ҳудуди якдигар гардид. 

3. Дар сатҳи гуногун қарор доштани тараққиёти собиқ ҷумҳуриҳои ИҶСС, яъне ба 

кишварҳои саноатӣ ва аграрӣ тақсим намудани онҳо, ки ин масъала низ бо сабаби пайдо 

накардани ҷойҳои кории муносиб ва арзанда, ҷараёни муҳоҷиратро афзоиш дод. 

4. Баъд аз қабул намудани истиқлолияти миллӣ, муташанниҷ гардидани вазъи сиёсӣ, 

иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва демографӣ дар дохили баъзе ҷумҳуриҳои собиқ ИҶШС, аз ҷумла: дар 

Россия, Украина, Озарбойҷон, Арманистон, Ӯзбекистон, Тоҷикистон, Қирғизистон ва дигарҳо. 

5. Аз байн рафтани муносибатҳои собиқ. 

6. Аз байн рафтани Иттиҳоди ҳарбӣ - аъзоёни шартномаи Варшава, ки ба он давлатҳои 

сотсиалистӣ аз ҳисоби Аврупои Шарқӣ дохил мегардиданд ва он таҳти ҳамоҳангсозии ИҶШС 

фаъолият дошт. 

7. Ноором гардидани вазъи сиёсию иҷтимоӣ ва иқтисодии якчанд давлатҳои хориҷи дуру 

наздик аз минтақаҳои Африқо ва Осиё, ки ба афзоиш ёфтани муҳоҷирати аҳолӣ оварда 

мерасонад. 

Бо чунин ва дигар сабабҳои баамаломада, дар оғози асри ХХI кишварҳои ҷаҳон ба ҷараёни 

афзудаистодаи муҳоҷирати меҳнатии шаҳрвандони бисёр мамлакатҳо дучор гардидаанд. Бо 

мақсади ба танзим овардани муҳоҷирати аҳолӣ ва ҳифзи иҷтимоию ҳуқуқии муҳоҷирон, аз 

ҷониби давлатҳои абарқудрат ва ташкилотҳои бонуфӯзи байналмилалӣ чандин конференсия, 

семинар ва вохӯриҳои диққатҷалбкунанда баргузор гардидаанд. Бо ин иқдом, рӯзҳои 27-30 

октябри соли 2008 дар пойтахти давлати Филиппин, шаҳри Манила ҷаласаи «Анҷумани глобалии 

муҳоҷират ва рушд» гузаронида шуд, ки дар кори он ҳайати намояндагии 186 мамлакатҳои ҷаҳон 

бо шумораи умумии 1200 нафар иштирок намуданд. 

Бо сухани аввалин дар анҷумани номбурда Котиби генералии вақти Созмони Милали 

Муттаҳид ҷаноби Пан Ги Мун баромад карда қайд намуд, ки дар ҷаҳон имрӯз зиёда аз 200 

миллион нафар муҳоҷирон вуҷуд доранд ва зарурати ба танзим овардани ҷараёни муҳоҷирати 

аҳолӣ бо роҳи такмил додани қонунгузории давлатҳои қабулкунанда ва интиқолдиҳандаи 

муҳоҷирони меҳнатӣ ба амал омадааст. Инчунин қайд карда шуд, ки солҳои охир муҳоҷирати 

ғайриқонунӣ ва фаъолият доир ба хариду фурӯши одамон дар бисёр мамлакатҳо ба назар мерасад 

ва пеши роҳи ин гуна фаъолият бояд дар ҳамкории давлатҳо ва ташкилотҳои байналмилалӣ 
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гирифта шаванд, зеро қисми асосии чунин одамони фирефташударо занон ва кӯдакон ташкил 

медиҳанд. Барои ҳарчи зудтар ноил гардидан ба натиҷаҳои назаррас, бояд нақшаҳои давлатии 

стратегӣ қабул гардида, таклифу дархостҳои афзалиятнок ба он дохил карда шаванд. 

Олимон ва коршиносони байналмилалӣ нуқтаи назари худро доир ба идоракунии 

муҳоҷирати мехнатии байналмилалӣ, чунин баён менамоянд, ки равандҳои муҳоҷирати аҳолӣ ва 

ҳифзи иҷтимоию ҳуқуқии муҳоҷирон ва аъзои оилаи онҳо бояд дар асоси Конвенсияҳои 

байналмилалӣ ва Созишномаҳои бисёрҷониба амалӣ карда шаванд. Маҳз, барои иҷрои 

мақсадҳои болозикр, Конвенсияи байналхалқӣ дар бораи ҳимояи ҳуқуқи ҳамаи коргарони 

муҳоҷир ва аъзои оилаҳои онҳо қабул гардидааст, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон низ, мисли кишвари 

интиқолдиҳандаи муҳоҷирони меҳнатӣ, дар қатори зиёда аз 70 давлати дунё, соли 2001 

Конвенсияи мазкурро эътироф намудааст. 

Дар моддаи 2-юми Конвенсияи номбурда, чунин навишта шудааст: «Истилоҳи «коргари 

муҳоҷир» шахсеро ифода мекунад, ки ба фаъолияти бамузд дар давлате кор хоҳад кард, кор карда 

истодааст ё кор кардааст, ки шаҳрванди он намебошад» [2]. Яъне, дар ҳолате, ки Конвенсияи 

байналхалқӣ дар сатҳи Созмони Милали Муттаҳид қабул гардидааст ва он кафолатдиҳандаи 

фаъолияти қонунии муҳоҷирони меҳнатӣ мебошад, пас тавассути ба роҳ мондани ҳамкориҳои 

байнидавлатӣ, ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои муҳоҷирон ва аъзои оилаашон, бояд дар миқёси ҷомеаи 

ҷаҳонӣ таъмин карда шаванд. 

Соли 1994 давлатҳо – аъзои ИДМ Созишномаи байниҳукуматиро дар бораи ҳифзи ҳуқуқи 

манфиатҳои муҳоҷирони меҳнатӣ, ки дар қаламрави якдигар фаъолият доранд, ба имзо 

расонидаанд ва ҳуҷҷати мазкур бояд вазифаю уҳдадориҳои мамлакатҳои ИДМ-ро муайян ва ба 

танзим меовард. Лекин, мутаассифона, қисми зиёди талаботи Созишномаи дарҷгардида иҷро 

намегарданд ва муҳоҷирони меҳнатӣ дар ҳудуди давлатҳои қабулкунанда ба душвориҳои зиёд 

дучор мегарданд. 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади ба танзим овардани масъалаҳои муҳоҷирати 

меҳнатӣ, соли 2001 бо ҷалби олимони кишвар ва мутахассисони соҳаи муҳоҷират Консепсияи 

муҳоҷирати меҳнатии шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон ба хориҷаро таҳия кард ва он худи 

ҳамон сол бо қарори Ҳукумати мамлакат тасдиқ карда шуд. Мутобиқи Консепсияи мазкур, 

Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳоҷирони меҳнатиро танҳо ба он давлатҳо бояд равон намояд, ки дар 

ҳудуди он, ҳифзи иҷтимоию ҳуқуқии муҳоҷирони меҳнатӣ таъмин карда шаванд. Айни замон, 

Тоҷикистон бо давлатҳои Россия, Қазоқистон, Белорусия, Қирғизистон созишномаҳои 

дуҷонибаро дар самти муҳоҷирати меҳнатӣ ба имзо расонидааст ва шумораи асосии муҳоҷирони 

меҳнатии кишварамон (зиёда аз 95%) барои амалӣ намудани фаъолияти корӣ, Федератсияи 

Россияро интихоб менамоянд. 

Ҳамзамон, қисми зиёди олимон ва коршиносони ватанӣ чунин андеша доранд, ки интихоби 

як давлати қабулкунанда барои сафарбар намудани муҳоҷирони меҳнатӣ, хатарнок аст ва ин гуна 

хулосабарорӣ дуруст мебошад. Зеро, дар ҳар гуна ҳолатҳо, давлатҳои қабулкунандаи 

муҳоҷирони меҳнатӣ, метавонанд онҳоро мисли воситаи сиёсӣ истифода баранд ва кӯшиш 

намоянд ба давлати интиқолдиҳандаи муҳоҷирон фишор оваранд. Аз ин хотир, Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Хадамоти муҳоҷирати ҷумҳуриявӣ тайи солҳои охир якчанд лоиҳаҳои 

Созишномаи байниҳукуматиро бо давлатҳои Кореяи Ҷанубӣ, Қатар, Украина таҳия намуда, 

унвонии онҳо барои мувофиқа ирсол кардааст. Чунин фаъолиятро пайдарҳам давом додан лозим 

аст ва Тоҷикистон дар асоси таҷрибаи дигар давлатҳои муваффақ дар самти муҳоҷирати аҳолӣ, 

бояд муҳоҷирати меҳнатиро дар сатҳи байналмилалӣ қарор диҳад. 

Ҷадвали 1 

Маълумот оид ба муҳоҷирати меҳнатии шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон ба хориҷа дар 

солҳои 2003-2016 [3] 
 

Солҳо 
Шумораи муҳоҷирони меҳнатии 

равонашуда (ҳазор нафар) 

Аз он ҷумла занон бо дарҷи % аз 

шумораи умумӣ 

2003 347556 18914 (5,4%) 

2004 420622 19753 (4,2%) 

2005 412123 23452 (5,6%) 

2006 609316 30034 (4,9%) 

2007 573953 36725 (6,3%) 

2008 646298 41369 (6,4%) 

2009 677414 48365 (7,1%) 

2010 736446 62278 (8,5%) 
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2011 750391 86733 (11,5%) 

2012 744360 87015 (11,6%) 

2013 799698 100875 (13,8%) 

2014 670806 106416(15,8%) 

2015 552596 64667 (11,7%) 

2016 517308 81851 (15,6%) 1 
 

Аз ҷадвали овардашуда маълум аст, ки мутаассифона, тайи солҳои охир муҳоҷирати 

меҳнатӣ ба хориҷа аз ҳисоби занони кишварамон афзоиш ёфтааст ва чунин вазъият бояд 

мақомоти дахлдори давлатиро ба ҳолати ташвиш оварад. Зеро, ҳангоми ба хориҷа равона 

гардидани занон, фарзандони онҳо бесарпаноҳ ва бе тарбияи муносиб монда, дар бисёр мавридҳо 

ба гурӯҳҳои кӯчагарду қонуншикан шомил мегарданд. Вобаста ба ин, дар ҷомеа тартиботи 

ҷамъиятӣ коҳиш ёфта, дар байни наврасону ҷавонон шумораи нафарони шубҳаноку ҷинояткор 

зиёд мешавад, ки ин боиси нигаронӣ аст. 

Айни замон, шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон роҳҳои дигари пайдо намудани бозори 

меҳнати байналмилалиро интихоб карда, ба воситаи сомонаҳои интернетӣ ҷойҳои холии кориро 

дар кишварҳои хориҷи дуру наздик, мисли ИМА, давлатҳои Аврупо, Арабистон, Қазоқистон, 

Украина ва дигарҳо пайдо мекунанд. Ин гуна таҷриба, дар ҷомеаи ҷаҳон кайҳо боз вуҷуд доранд, 

лекин он на дар ҳама ҳолатҳо натиҷаҳои хуб медиҳанд. Зеро, шаҳрвандон худсарона сафари 

хориҷа намуда, мақомоти дахлдори давлатиро хабардор намекунанд, ки чунин вазъият дар баъзе 

мавридҳо ба оқибатҳои нохуш ва шикастҳои зиёде оварда мерасонанд. 

Бо мақсади ба низом овардани масъалаҳои муҳоҷирати меҳнатӣ ва таъмин намудани ҳифзи 

ҳуқуқу манфиатҳои муҳоҷирон бо аъзои оилаашон, Тоҷикистон бояд таҷрибаи хуби дигар 

давлатҳои хориҷаро дар соҳаи муҳоҷирати аҳолӣ омӯхта, бо дарназардошти шароити мавҷудбуда 

дар дохили кишвар, чораҳои заруриро дар амал татбиқ намоянд. 

Бояд қайд кард, ки ҷомеаи ҷаҳон таҷрибаи пешқадами давлати Филиппинро дар самти 

муҳоҷирати меҳнатӣ эътироф кардааст ва он дар ҳақиқат бояд мавриди омӯзиш ва татбиқ қарор 

дода шавад. Солҳои 60-70-уми асри гузашта, вазъи муҳоҷирати меҳнатӣ дар Филиппин мисли 

Тоҷикистони имрӯза буд, яъне: шумораи зиёди қувваҳои қобили меҳнат ва нарасидани ҷойҳои 

корӣ дар дохили мамлакат, дар сатҳи паст қарор доштани базаи моддию техникии омӯзишгоҳҳои 

касбӣ ва ниҳоят кам будани мутахассисони баландистеъдод, ба талаботи бозори меҳнати 

байналмилалӣ пурра ҷавобгӯй набудан муҳоҷирони меҳнатии Филиппин, вуҷуд надоштани 

созишномаҳо ва қарордодҳо бо мамлакатҳои хориҷа ва кордиҳандагон барои қабули муносиби 

муҳоҷирони меҳнатӣ, аз тарафи давлат дастгирӣ наёфтани ҳалли масъалаҳои муҳоҷирати 

меҳнатӣ, зоҳир намудани бемасъулиятӣ аз тарафи вазорату идораҳои ҷумҳуриявӣ ва дигар 

душвориҳо вуҷуд доштанд, ки ба беҳтар гардидани вазъият имконият намедоданд. 

Лекин, баъд аз ба вуқӯъ омадани ҳодисаҳои куштори муҳоҷирони меҳнатии Филиппин дар 

хориҷа ва тезутунд гардидани вазъи ҷомеа, муносибат ба масъалаҳои муҳоҷирати меҳнатӣ, 

дигаргун гашт ва бо дарназардошти омӯзиш ва баҳодиҳии илмӣ, татбиқи назарияи ҳозира дар ин 

мамлакат бо дастгирии бевоситаи роҳбарияти ҳукумат имконпазир гардид. Ҳоло дар Филиппин 

ҳалли бисёр масъалаҳо ва чорабиниҳои расмӣ, ки ба мавзӯи муҳоҷират дахл доранд, дар сатҳи 

олии давлатӣ мавриди амал қарор дода мешаванд ва баъзеи онҳо ҷиҳати танзими масъалаҳои 

муҳоҷирати меҳнатӣ, чунин ба нақша гирифта шудаанд: 

 такмил додани қонунгузорӣ дар самти муҳоҷирати меҳнатӣ ва татбиқи механизми 

иҷрои бечунучарои вазифаҳо аз ҷониби вазорату идораҳои дахлдори мамлакат бо ҷалби 

ташкилотҳои байналмилалию ғайридавлатӣ ва ҷомеаи шаҳрвандӣ; 

 пурзӯр намудани сохтори мақомоти ваколатдори муҳоҷират бо мақсади татбиқи 

сиёсати ягонаи давлатӣ дар ин самт ва ташкили ҳамоҳангсозии масъалаҳои марбут ба 

муҳоҷирати меҳнатӣ; 

 омӯзиши бозори меҳнатии давлатҳои хориҷи дуру наздик бо дарназардошти рушди 

соҳаҳои иқтисодиёт дар муддати 5-10 соли оянда ва омода намудани мутахассисони зарурӣ барои 

ворид кардан ба ин мамлакат; 

 таҳия ва ба имзо расонидани созишномаҳои байниҳукуматӣ ва ё қарордодҳои расмӣ бо 

кордиҳандагони чунин давлатҳои қабули муҳоҷирон ҷиҳати бо кор таъмин кардани шаҳрвандони 

Филиппин дар ҳудуди ин кишварҳо; 

 пешбинии кушодашавии сафоратхонаҳо, консулгариҳо ва сохтори мақомоти 

ваколатдори муҳоҷират дар ин давлатҳо бо мақсади таъмин намудани ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои 
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муҳоҷирони меҳнатии Филиппин; 

 созмон додани хазинаи иҷтимоии мусоидат ба муҳоҷирони меҳнатӣ ва аъзои оилаи 

онҳо, ки ин хазина дар мадди аввал бо маблағи ҳукумати Филиппин дастгирӣ карда шуд ва 

баъдан ба он муҳоҷирони меҳнатӣ бо шумораи якчанд миллион нафар аъзо шуданд, яъне 

дастгирии давлатии чунин сохтори зарурӣ боварии муҳоҷирони меҳнатиро ба сиёсати 

пешгирифтаи ҳукумат зиёд намуд; 

 таъсис додани марказҳои иттилоотию ҳуқуқӣ барои муҳоҷирони меҳнатӣ бо ҷалби 

ҳуқуқшиносони ботаҷриба, ки ба талаботи байналмилалӣ ҷавобгӯй мебошанд; 

 ба фаъолияти кори давлатию ғайридавлатӣ қабул намудани шаҳрвандоне, ки дар соҳаи 

муҳоҷирати меҳнатӣ таҷрибаи зиёда аз панҷсола доранд ва ё худи онҳо то қабул гардидан ба кор 

дар муҳоҷират қарор доштанд; 

 ҳар сол гузаронидани чорабиниҳои расмии давлатӣ ва пахш кардани он дар воситаҳои 

ахбори умум доир ба муайян намудани муҳоҷири меҳнатии беҳтарин, кордиҳандаи беҳтарини 

хориҷӣ, агентии бо кор таъминкунӣ дар Филиппин, ки тавонистаанд ба муҳоҷирони меҳнатӣ ва 

зодгоҳи худ кумаку хизматрасонии назаррасро анҷом диҳанд; 

 бунёд намудани системаи бузурги касбомӯзӣ дар заминаи ҳамкориҳои давлатию 
хусусӣ, ки дар натиҷа 68 фоизи омӯзишгоҳҳои касбию техникӣ дар кишвари Филиппин 
ғайридавлатӣ буда, дар онҳо зиёда аз 80 фоизи хонандагон касбу ихтисос мегиранд; 

 фароҳам овардани шароит барои чалби сармоягузорӣ ва маблағҳои муҳоҷирони 
меҳнатӣ дар рушди иқтисодиёти мамлакат, соҳибкории хурду миёна, ки дар натиҷа дар дохили 
кишвар ҷойҳои кории нави арзанда таъсис дода шуда, сатҳи бекорӣ ҳар сол то 1% кам мегардад 
[4] ва ин гуна натиҷа барои давлатҳои интиқолдиҳандаи муҳоҷирони меҳнатӣ нишондиҳандаи 
хуб мебошад. 

Дар амал татбиқ намудани чунин чорабиниҳои давлатии ниҳоят зиёд дар кишвари 
Филиппин, коршиносонро ба ваҷҳ меорад ва дар ҳақиқат баргузории онҳо муҳоҷирони меҳнатӣ 
ва шаҳрвандони дохилию хориҷиро барои саҳмгузорӣ намудан дар ҳалли масъалаҳои 
муҳоҷирати меҳнатӣ, ҳавасманд ва дилгарм мегардонанд. 

Бояд қайд намуд, ки ҳангоми анҷом додани фаъолияти корӣ дар хориҷа ва ба ватан 
баргаштани муҳоҷирони меҳнатии Филиппин, онҳоро аз фурудгоҳи ҳавопаймоӣ cap карда, 
ҳамчун қаҳрамонони кишвари худ пешвоз мегиранд. Ҷорӣ намудани ин гуна муносибат, он 
мебошад, ки дар фурудгоҳи ҳавопаймоӣ барои муҳоҷирони меҳнатӣ гузаргоҳи алоҳидаро ҷудо 
кардаанд то муҳоҷирон озодона рафтуомад намоянд. Чунин тарзи эҳтиром ва қадрдонии 
ҳукумати Филиппин нисбат ба муҳоҷирони меҳнатӣ барои шаҳрвандони худ боиси ифтихору 
аҳсан мебошад ва бисёр давлатҳо бояд аз чунин муносибат дарси ибрат гиранд. 

Сиёсати муҳоҷират дар давлатҳои қабулкунанда бо дарназардошти нигоҳ доштани 
манфиатҳои дохилидавлатӣ, доимо иваз мегардад. Вобаста ба он, кишварҳои интиқолдиҳандаи 
муҳоҷирон мисли Тоҷикистон, бояд ҳатман ин гуна вазъиятро дарк намуда, бо давлатҳои қабул 
гуфтушунидҳои натиҷабахш ва созишномаҳои навро ҷиҳати беҳтар намудани шароити 
будубоши муҳоҷирон дар хориҷа, ба имзо расонанд. 

Дар давраи истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳудуди кишвар ва берун аз 
он чорабиниҳои зиёд марбут ба масъалаҳои муҳоҷират гузаронида шуданд. Ҳатто, президенти 
мамлакат дар доираи сафарҳои расмии худ ба давлатҳои хориҷа, ҳатман бо муҳоҷирони меҳнатии 
кишварамон, диаспораҳо ва ҳамватанони бурунмарзӣ вохӯриҳо барпо намуда, доир ба 
мушкилиҳои мавҷудбуда ба вазорату идораҳои дахлдори кишвар супоришу дастурҳо медиҳанд. 
Лекин, бо сабабҳои объективию субъективӣ, қисме аз масъалаҳои ба нақша гирифташуда ҳалли 
саривақтии худро пайдо намекунанд ва он самти фаъолиятро дар соҳаи муҳоҷират халалдор 
менамояд. Дар баъзе мавридҳо душвориҳои сунъиро масъулини вазорату идораҳои дахлдор бо 
сабаби надонистан ва сарфаҳм нарафтан ба нозукиҳои соҳаи муҳоҷират, ба амал меоваранд. 

Коршиносони дохилӣ ва хориҷӣ дар соҳаи муҳоҷират бар он ақидаанд, ки Ҷумҳурии 
Тоҷикистон бо сабаби ҳарсола зиёд гардидани шумораи шаҳрвандони бекор дар мамлакат, тайи 
даҳсолаҳои наздик шиддати муҳоҷирати меҳнатии хориҷиро паст карда наметавонад. Бинобар 
ин, бо дарназардошти таҷрибаи пешқадами байналмилалӣ ва шароиту хусусиятҳои хоси 
Тоҷикистон, дар соҳаи муҳоҷират бояд дигаргуниҳои ҷиддӣ амалӣ карда шаванд. Пеш аз ҳама, 
идораи хадамоти муҳоҷират бояд аз таркиби Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон бароварда шуда, он ба вазорат ё кумитаи давлатии муҳоҷират ва 
диаспораҳо табдил дода шавад. Чунин масъалагузорӣ ҳангоми сафари кории намояндагони 
Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар шаҳру вилоятҳои Федератсияи Россия, ки рӯзҳои 15-
26 августи соли 2015 амалӣ гардид, мавриди баррасӣ ва муҳокима қарор дошт ва он ба талаботи 
замона ҷавобгӯй мебошад [5]. 
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Ҳамзамон, барои ҳалли саривақтии мушкилиҳои ҷойдошта дар самти муҳоҷирати меҳнатӣ, 
беҳтар намудани ҳамкориҳои мақомоти дахлдори давлатӣ дар ин раванд ва кор карда баромадани 
механизми иҷрои вазифаҳои аввалиндараҷа, таъсис додани Шӯрои машваратӣ, таҳти роҳбарии 
сарвазири мамлакат дар ҳайати роҳбарони аввали вазорату идораҳои калидӣ, дар Парлумони 
кишвар ташкил кардани Кумитаи алоҳида оид ба масъалаҳои муҳоҷират, инчунин ҷиҳати 
баррасии фаврии масъалаҳо ва татбиқи сиёсати муосири муҳоҷират, таъсис додани вазифаи 
мушовири давлатии президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон доир ба сиёсати муҳоҷират ба мақсад 
мувофиқ мебошад. 

Дар ҳолати ҳаллу фасл намудани масъалаҳои дар боло қайдгардида, Ҷумҳурии Тоҷикистон 
имконият дорад дар самти муҳоҷирати меҳнатӣ муваффақ гардад ва мисли дигар давлатҳои 
пешқадам дар ин самт, аз ҷумла Филиппин, ИМА, Россия, Австралия, Ҳиндустон, Туркия, 
Сингапур, Қатар, Покистон ва ғайраҳо, иқтидори соҳаи муҳоҷиратро дар рушди иқтисодию 
иҷтимоии кишвар самаранок истифода барад. 
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АЛОҚА, ҲУДУД ВА АФЗАЛИЯТҲОИ ҚАРЗҲОИ КӮТОҲМУДДАТ  

ДАР НИЗОМИ БОНКӢ 
 

Исоева Ф. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Дар адабиёти шӯравӣ дар хусуси он ки оё кредит мероси гузаштааст ва ё қарзи сотсиалистӣ 

асосҳои худро дорад, баҳс мерафт. Як гурӯҳи мутахассисон чунин ҳисоб мекарданд, ки зарурати 

кредит аз мавҷуд будани худи муносибатҳои молию пулӣ сарчашма мегирад, ин категорияи 

умумии иқтисодӣ буда, ба тарзҳои гуногуни истеҳсолот хос мебошад. Чунин нуқтаи назар аз 

тарафи Рибин В.И. [5, с. 13] пешниҳод шуда буд. Аммо муаллифони дигар чунин ҳисоб 

мекарданд, ки қарзи сотсиалистӣ дорои асосҳои худ мебошад ва дар чунин тарзи истеҳсолот 

ҷойгузин карда шудаанд. Аз мавқеи имрӯза бидуни шак дарки кредит ҳамчун муносибати 

умумии категорияи молию пулӣ мубрам боқӣ мемонад.  

Алоқаи қарзи кӯтоҳмуддат бо ҳаракати сармояи гардишӣ. Ин алоқа дар пеши ҳеҷ кас 

нобовариро ба вуҷуд намеовард, имрӯз ҳам намеоварад ва бидуни тағйир аз тарафи ҳамаи 

муҳаққиқони қарзҳои кӯтоҳмуддат қайд карда мешуд. Ба ақидаи мо ҷанбаҳои хеле ҷолиби алоқаи 

қарзи кӯтоҳмуддат бо ҳаракати воситаҳои гардиш аз тарафи муҳаққиқон Г.А. Швартс ва И.В. 

Левчук қайд карда шуда буданд. Масалан, Г.А. Швартс ду намуди қарзро барои воситаҳои 

гардиши корхона ҷудо карда буд: аввалан қарзи маблағҳо (воситаҳои пардохтӣ), яъне кредит дар 

қиболи молҳои боргиришуда, дар ин ҷо ба таври хеле сода шакли молии захираҳои мавҷударо ба 

пул иваз кардан лозим аст, ҳаҷми кредит бошад, бояд ба андозаи таъминот (худи захираҳо) 

мувофиқат намояд; сониян, ин қарзи воситаҳои гардиш – қарз барои харидории арзишҳои молию 

моддӣ мебошад, дар ин ҷо қарз шарти харидорӣ ва харҷ кардан мебошад [9, с. 150].  

И.В. Левчук дар заминаи алоқаи қарзи кӯтоҳмуддат бо ҳаракати воситаҳои гардишии 

корхона таҳлили хеле нозуке гузаронидааст ва дар ин асос се гурӯҳи қарзҳои кӯтоҳмуддатро ҷудо 

кард:  

- кредитҳо, авансдиҳӣ ба гардиши куллии фондҳои гардишӣ (кредитдиҳӣ мутобиқ ба 

гардиш);  

- кредитҳое, ки ба ҳаракати воситаҳои гардишӣ дар марҳалаҳои ҷудогонаи гардиши онҳо 

(дар асоси ҳуҷҷатҳои муҳосибӣ дар роҳ, барои пешниҳоди қарз, харидории китобчаҳои чекии  

лимитонида) алоқаманд мебошанд;  

- кредитҳое, ки бо ҳаракати фондҳои гардишӣ алоқаи мустақим надоранд, онҳо на 

гирдгардиши пурра ва нопурраи фондҳои гардиширо восита намешаванд (қарзи пардохтӣ, қарзҳо 

барои пур кардани норасоии муваққатии воситаҳои гардишӣ, захираҳои нолозим ва иловагӣ) - 

андоза ва муҳлати онҳо ба раванди гирдгардиши воситаҳои гардишӣ алоқаманд карда шудааст 

[4, с. 106].  

Ба андешаи Саидмуродов Ш.М. ва Имомалиев Б.Б. дар таҷрибаи муосири бонкӣ механизми 

қарздиҳии мушобеҳ ба ҳамаи намудҳои қарзҳои дар боло зикршуда истифода мешавад, аз ин рӯ, 

таснифи овардашудаи қарзҳои кӯтоҳмуддат метавонад, ба таври самаранок дар тадқиқоти 

муосир мавриди истифода қарор бигирад [6, с. 187]. 

Ба хусусиятҳои соҳавии қарзи кӯтоҳмуддат ва механизми қарздиҳии бонкӣ доираи васеи 

асарҳои солҳои гуногун бахшида шудаанд [3, с. 240], ки бештар аз ҳама таҷрибаи дар ИДМ 

роиҷшудаи қарздиҳии кутоҳмуддатро инъикос мекунанд, бахусус ду тарзи асосии қарздиҳӣ: 

барои корхонаҳое, ки дорои гардиши баробари воситаҳо мебошанд; барои корхонаҳое, ки 

гардиши нобаробари воситаҳоро аз рӯйи бақия доранд. Ҳарчанд, ки механизми қарздиҳии 

кӯтоҳмуддати бонкӣ ҳангоми гузариш ба бозор дучори тағйироти калон шудааст, истифодаи 

истилоҳҳои «қарздиҳӣ аз рӯйи гардиш» ва «қарздиҳӣ аз рӯйи бақия» дар тадқиқоти муосир, агар 

аз он маънои мушаххас, ки дар ИДМ ба он ҷой дода буданд, сарфи назар кунем, комилан 

асоснокшуда мебошанд. Таснифоти хеле ҷолиберо оид ба усулҳои қарздиҳии муосир, ки 

тавассути методҳои қарздиҳӣ аз рӯйи бақия ва аз рӯйи гардиш муайян карда мешаванд, Е.В. 

Тихомирова пешниҳод намудааст. Ба ақидаи ӯ ба методҳои қарздиҳӣ аз рӯйи бақия қарзҳои 

якмартабаи мақсадноки фаврӣ ва ба методҳои қарздиҳӣ аз рӯйи гардиш – хатҳои қарзӣ, 

овердрафт, контокоррентҳо нисбат дода мешаванд [8, с. 147].  

Ҳамин тариқ, бозёфтҳои давраи шӯравӣ дар соҳаи алоқаи мутақобилаи ҳаракати сармояи 

гардишӣ ва қарз, хусусиятҳои соҳавии қарздиҳӣ метавонанд, мавриди истифода қарор бигиранд 

ва аллакай дар айни ҳол истифода шуда истодаанд [7, с. 316]. Аммо айни ҳол зарур аст, ки на 

танҳо ба гирдгардиши сармоя мутобиқ ба гуфтаи К. Маркс, ки тасаввуроти нисбатан умумие 



200 

пешниҳод мекунад, такя кард, балки дастовардҳои муосири илмии назарияи менеҷменти 

молиявиро низ мавриди истифода қарор додан лозим аст. Ин имкон медиҳад, ки алоқаи ҳаракати 

қарз бо ҳаракати сармояи гардишие, ки тадриҷан ҳамаи марҳалаҳои сикли амалиётӣ ва 

молиявиро мегузаранд, масъалаҳои амалии идоракунии сармояи гардишии корхона бо истифода 

аз сарчашмаҳои вомӣ роҳҳои ҳалли онҳоро меёбад.  

Масъалаҳои ҳудуди кредит ва фонди қарз. Ин моҳиятан идомаи мубоҳисаи якасра дар 

байни тарафдорони назарияи сармояи эҷодӣ ва натуралистии қарз мебошад, ки дар ИДМ шакли 

мубоҳисаро дар бораи ҳудуди қарз (ҳаҷми массаи қарз дар иқтисодиёт) гирифтааст. Ҳанӯз дар 

оғози солҳои 30-юм Р. Жуковская одилона қайд карда буд, ки масъалаи ҳудуди қарз – ин як чизи 

дигар аст, ҳамчун савол дар бораи шакли алоқаи сармояи қарзӣ бо сармояи воқеӣ [2, с. 84]. Баҳси 

бисёрсола дар бораи ҳудуди қарз ақидаҳои асосӣ нисбат ба ин масъаларо ошкор кард. Гурӯҳи 

аввали иқтисоддонҳо ақидаеро баён мекунанд, ки мутобиқ ба он ҳудуди қарздиҳӣ – ин захираҳои 

бонк мебошанд, ки бояд сараввал таҳия гарданд, ҷалб карда шаванд, сипас барои пешниҳод 

кардани қарз истифода бурда шаванд. Гурӯҳи дуюми иқтисоддонҳо чунин ҳисоб мекунанд, ки 

қарз худ сарчашмаи захира мебошад, чунки варақаи (проводка)-и муҳосибии «Дебет ҳисоби қарз 

- Кредит ҳисоби пардохт» аз тарафи онҳо ба ҳайси қарз, ки барои худ захира бисозанд, бонки 

сармояи эҷодкор пазируфта мешавад. Гурӯҳи сеюми иқтисоддонҳо мавқеи созишкориро ишғол 

карда, ҳудудҳои қарзро, ҳамзамон барои ҳар ду омил - бузургии фонди қарзӣ ва механизми 

сармояи эҷодкори бонкҳо мушаххас кардаанд [10, с. 22]. Чунин ба назар мерасад, ки масъалаи 

ҳудуди қарз бояд дар асоси методологияи нав омӯхта шуда, механизми ташаккули фонди қарзи 

бонкҳо метавонад, дар асоси далелҳои нав дақиқ карда шавад. Таркиби фонди қарз дар иқтисоди 

планӣ ба таври муфассал аз тарафи мо омӯхта шудааст ва натиҷаҳои бадастовардашуда аксаран 

метавонанд, барои тадқиқи қарз дар иқтисодиёти бозоргонӣ мавриди истифода қарор бигиранд.  

Ҳиссаи бештари маҷмӯи қарзҳои бонкҳои тиҷоратии ҷумҳуриро қарзҳои корхонаҳо ва 

ташкилотҳое, ки ба онҳо барои маблағгузорӣ ба сармояи гардишӣ ва васеъ кардани сармояи 

асосӣ пешниҳод мегардад, ташкил медиҳанд.  

Барои корхона қарзи кӯтоҳмуддат – тарзи барои муддати на он қадар тӯлонӣ афзоиш 

додани сармояи гардишӣ, маблағгузории такрории уҳдадориҳои мавҷуда дар баробари дигар 

қарздорон мебошад. 

Афзалияти қарзҳои кӯтоҳмуддат дар корхонаҳо инҳо мебошанд:  

- имкони афзоиш додани гардиши худ барои васеъ кардани вазифаҳои аввалиндараҷа – 

ҷуброни дефитсити ҷорӣ, пардохти андозҳо, пардохти қарзҳо дар баробари дастмузд;  

- печонии истифодаи воситаҳо вобаста ба муҳлат (барои баъзе навъҳои қарзҳо). Хислати 

кӯтоҳмуддати муомила имкон медиҳад, захираҳои қарзиро харҷ карда, сари вақт онҳоро 

баргардонда бозпардохтро ба ҳадди ақал расонад;  

- печонии истифодаи воситаҳои қарзӣ мутобиқ ба маблағҳо. Пулҳоро метавон дар 

чаҳорчӯби лимити мавҷуд дарёфт кард. Дар айни ҳол маблағи минималии қарз бо талаботи ҷорӣ 

дар захираҳо маҳдуд аст. Метавон минимуми воситаҳоро харҷ кард ё маблағи максималиро, ки 

аз лимити муайяншуда зиёд набошад, дарёфт кард;  

- печонӣ доир ба таъмин. Қарзи дарозмуддат тибқи қоида тавассути ҷараёни пулии ширкат 

таъмин карда мешавад, ки ба ҳисоби он дар бонк ворид мегардад. Пас пешниҳод кардани 

замонати иловагӣ лозим нест.  

Барои шахсони воқеӣ қарзҳо яке аз паҳншудатаринҳо мебошанд, чунки онҳо барои 

харидории молҳои на он қадар калон, техникаи маишӣ, автомототехника хеле қулай мебошанд.  

Афзалияти қарзҳои кӯтоҳмуддат барои афроди хусусӣ инҳо мебошанд:  

- суръати баланди дархост ва бастаи минималии ҳуҷҷатҳо; муҳлати на он қадар тӯлонӣ дар 

байни пешниҳоди дархост ва ба даст овардани қарз ва пешниҳоди маблағи мавриди ниёз;  

- мавҷуд набудани талаботи сахт нисбат ба таърихчаи қарз, пардохтпазирӣ ва пешниҳоди 

гувоҳнома дар бораи тасдиқи даромадҳо [1, с. 156].  

Ҳамин тариқ, қарздиҳӣ шомили принсипҳое мебошад, ки бо кумаки онҳо бонкҳо 

метавонанд, амалиётҳои қарзиеро анҷом диҳанд, ки мақсади онҳо ба даст овардани даромад 

мебошад. 
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АЛОҚА, ҲУДУД ВА АФЗАЛИЯТҲОИ ҚАРЗҲОИ КУТОҲМУДДАТ ДАР НИЗОМИ БОНКӢ 
 

Муаллиф дар ин мақола масъалаи алоқа, ҳудуд ва афзалиятҳои қарзҳои кӯтоҳмуддат дар низоми 

бонкиро мавриди таҳлил қарор додааст. Қайд шудааст, ки ҳарчанд механизми қарздиҳии кӯтоҳмуддати 

бонкӣ ҳангоми гузариш ба бозор дучори тағйироти калон шудааст, истифодаи истилоҳҳои «қарздиҳӣ аз 

рӯйи гардиш» ва «қарздиҳӣ аз рӯйи бақия» дар тадқиқоти муосир, агар аз он маънои мушаххас, ки дар 

ИДМ ба он ҷой дода буданд сарфи назар кунем, комилан асоснокшуда мебошанд.  

КАЛИДВОЖАҲО: иқтисод, қарз, бонк, амалиётҳои бонкӣ, қарзҳои кӯтоҳмуддат, принсипҳои қарз, 
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СВЯЗИ, ЛИМИТЫ И ПРЕИМУЩЕСТВА КРАТКОСРОЧНЫХ КРЕДИТОВ В  

БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ 
 

Автор в своей статье анализирует взаимосвязь, объем и преимущества краткосрочных кредитов в 

банковской системе. Было отмечено, что, хотя механизм краткосрочного банковского кредитования 

претерпел существенные изменения в процессе перехода к рынку, использование терминов «текущее 

кредитование» и «кредитование на баланс» в современных исследованиях, если оно имеет конкретное 

значение, были даны, чтобы быть полностью оправданными.  
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BANKING SYSTEM 
 

The author in his article analyzes the relationship, volume and advantages of short-term loans in the banking 

system. It was noted that although the mechanism of short-term bank lending has undergone significant changes 

during the transition to the market, the use of the terms «current lending» and «lending on the balance» in modern 

research, if it has a specific meaning, were given to be completely justified.  
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АСОСҲОИ ТАШКИЛӢ-ИҚТИСОДИИ САМАРАНОКИИ ИСТЕҲСОЛОТИ 

КИШОВАРЗӢ  
 

Расулова Д.Б. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Зиёда аз 28 сол аст, ки соҳаи кишоварзии кишвари мо дар шароити иқтисоди бозаргонӣ кор 
мекунад, ки дар он ҳар як корхона асосан аз ҳисоби пасандозҳои худ таҷдиди васеъро бояд анҷом 
диҳад. Ин маънои аҳамияти иқтисодии гузаронидани тадқиқотро дар бораи доираи васеи 
самаранокии истеҳсолот дар назар дорад: шарҳи моҳияти самаранокии иқтисодӣ ва нақши он дар 
муносибатҳои рушдёфтаи молӣ, муайян кардани меъёрҳо ва асоснок кардани системаи 
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нишондиҳандаҳо барои чен кардани сатҳи маҳсулнокии муқарраршудаи истеҳсолот дар маҷмӯъ 
ва робитаҳои инфиродии истеҳсолии он. 

Ҷустуҷӯи роҳҳои эътидол ва рушди истеҳсолоти кишоварзӣ ва баланд бардоштани 
самаранокии он тавассути истифодаи оқилонаи иқтидори истеҳсолии корхонаҳои истеҳсолӣ 
аҳамияти муҳим пайдо мекунад. Дар ин марҳала, фаъолияти соҳибкорӣ бо самаранокии 
иқтисодии бадастомада, самараи иқтисодии он, пеш аз ҳама, аз ҷиҳати хароҷот, тавсиф карда 
мешавад. Ҳамзамон, натиҷаҳои иқтисодии бадастомада бояд аз хароҷоти истеҳсоли маҳсулот дар 
мавриди самарабахшӣ дар шароити такрористеҳсолкунии васеъ зиёдтар бошад. 

Шумораи зиёди адабиёти илмӣ ба масъалаҳои самаранокии иқтисодии истеҳсолот 
бахшида шудаанд. Табиист, ки ҳамзамон мавқеъҳои мухталиф пешкаш мешаванд, оид ба муайян 
кардани мундариҷаи категорияи самаранокии иқтисодӣ, чӣ гуна андозагирӣ кардани он, меъёрҳо 
ва нишондиҳандаҳо, таркиби натиҷа ва хароҷот ва инчунин роҳҳои андозагирии онҳо 
мубоҳисаҳои шадид баргузор мешаванд. Дар ин масъалаҳо нуқтаи назарҳои мухталиф ва 
мухолиф баён карда мешаванд. Дар тафсири моҳият, меъёр ва нишондиҳандаҳои самаранокии 
иқтисодии истеҳсол ягон фарқияти возеҳ вуҷуд надорад; робитаи байни ин категорияҳо ба 
пуррагӣ равшан карда нашудааст. 

Истилоҳи «самаранокӣ» аз калимаи лотинии «effusus» гирифта шудааст, ки маънои иҷро, 
амал, натиҷаро дорад. Аз ин рӯ, самаранокии раванд аслан самаранокиест, ки тавассути 
истифодаи дурусти маҷмӯи омилҳои эҷодкунандаи натиҷаҳо ба даст омадааст. Истилоҳи 
«самаранокӣ» барои тавсифи равандҳои механикӣ, химиявӣ, биологӣ ва иҷтимоӣ ба таври васеъ 
истифода мешавад. Аммо, он бештар дар тавсифи равандҳои дар иқтисодиёт рухдода, аз 
амалиёти меҳнатии хусусӣ то ба истеҳсолоти иҷтимоӣ дар маҷмӯъ васеъ истифода мешавад 

Дар ин ҳолат, мафҳумҳои «самара» ва «самаранокӣ»-ро бояд ҷудо кард. Самаранокӣ 
ҳамчун категорияи иқтисодӣ шакли ифодаи мақсади истеҳсолот буда, самарабахшии онро нишон 
медиҳад. Ва натиҷа, оқибат, натиҷаи чораҳои андешидашуда мебошад. Ҳамин тавр, самараи 
истифодаи нуриҳо дар шакли қисман афзоиш ёфтани ҳосил баён карда мешавад, аммо натиҷа дар 
бораи манфиатҳои ин тадбир тасаввуроте надорад, агар шумо натиҷаи бадастовардаро бо 
хароҷоти истифодаи нуриҳо муқоиса накунед. 

Дар адабиёти илмӣ мундариҷаи самаранокии иқтисодии истеҳсолот ҳамчун таносуби 
натиҷаҳои чен ё муқоисашавандаи истеҳсолот ба хароҷоти ба ин ё он тарҳ муайяншуда муайян 
карда мешавад [2, с. 240]. 

Ҳамзамон, савол дар бораи таъсири хароҷоти истеҳсол самаранокии иқтисодии истеҳсоли 
маҳсулоти кишоварзӣ, самаранокии ҷараёни истеҳсолиро ифода мекунад, таносуби байни 
натиҷаҳои бадастоварда ва арзиши захираҳоро баҳо медиҳад. Он таносуби самараи иқтисодиро 
(натиҷа) ба захираҳо (хароҷот), ки ин натиҷаро ба вуҷуд овардааст ва ё баръакс, таносуби 
захираҳо (хароҷот) ба миқёси самараи иқтисодии натиҷа тавсиф мекунад: бо хароҷот боқӣ 
мемонад; бо захираҳои истифодашуда ё истеъмолшуда (сарфшуда). Вобаста аз ҳалли ин масъала, 
равишҳои (вариантҳо)-и «захиравӣ» ва «гаронбаҳо» барои нигоҳдории самаранокии иқтисодии 
истеҳсолот мутаносибан муайян карда мешаванд. 

Илова ба намудҳои номбаршудаи самаранокии истеҳсолот, боз як мафҳуми дигари 
самаранокӣ - экологӣ ва иқтисодӣ дар муомилоти иқтисодӣ ҷорӣ карда шуд, ки меъёри он аз 
ҳадди аксар таъмин намудани эҳтиёҷоти аҳолии мардум бо маҳсулоти арзишноки оптималии 
истеҳсолӣ ва ба даст овардани хӯроки кишоварзӣ бо ҳифзи ҳосилнокии хок ва барқароркунии 
муҳити зист мебошад. 

Ба гуфтаи Абалкин Л.И. самаранокии иқтисодӣ «... робитаи истеҳсолии байни 
истеҳсолкунандагони шарикӣ вобаста ба афзоиши истеҳсоли молҳои моддӣ ва ҳамзамон кам 
кардани арзиши умумии қувваи кори як воҳиди маҳсулотро ифода мекунад ...». Дигар нуқтаи 
назарҳо мавҷуданд, ки мувофиқи онҳо муассирӣ «муносибатҳои истеҳсолиро, ки дар маҷмӯъ дар 
ҷомеа, коллективҳои меҳнатӣ ва коргарони алоҳида мавҷуданд ...» ифода мекунад [1, с. 133]. 

Ба ақидаи мо, таърифи пурраи мазмуни категорияи иқтисодии самаранокии истеҳсолотро 
А. Ноткин додааст: ӯ чунин мешуморад, ки он алоқаи байни ҷамъиятро дар маҷмӯъ ва 
коллективҳои истеҳсолӣ, байни ин гурӯҳҳо ва дохили онҳо, муносибатҳое, ки барои баланд 
бардоштани самараи истеҳсолот нисбат ба хароҷот ва захираҳои истифодашаванда нигаронида 
шудаанд [7, с. 19]. Аксар вақт дар адабиёти иқтисодӣ мундариҷаи категорияи самаранокии 
иқтисодӣ бо натиҷаҳои истеҳсолот, яъне бо маҳсулоти истеҳсолшаванда муайян карда мешаванд.  

Аммо, тавре ки А.Е. Когут [5, с. 94] қайд менамояд, ин як ҳолати наздикшавӣ  ба мафҳуми 
«самаранокӣ», мебошад, зеро маҳсулот метавонад ҳам зарур ва ҳам нозарур бошад, аз ин рӯ, 
ҳангоми муайян кардани самаранокии иқтисодӣ бояд танҳо маҳсулоти фоиданоки истеҳсолшуда 
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ба назар гирифта шавад, ки ба талабот миқдоран ва сифатан ҷавобгӯ бошад. Яъне, натиҷаи 
истеҳсолот бояд танҳо бо он маҳсулоти барои талабот мувофиқ буда, ба ниёзҳои истеҳсолӣ ва 
шахсӣ мувофиқ бошад. Инчунин изҳорот дар бораи шахсияти категорияи самаранокии 
истеҳсолот ва ҳосилнокии меҳнат мавҷуд аст. Ба гуфтаи Л.И. Абалкин: «... самаранокии 
иқтисодии истеҳсолот - ин дар ниҳояти кор ҳосилнокии меҳнати иҷтимоӣ, яъне тамоми хароҷоти 
меҳнат - аз гузашта (дар воситаҳои истеъмолии истеҳсолот ба амал омад) ва зиндагӣ - дар ба як 
воҳиди маҳсулоти ниҳоии иҷтимоӣ мебошад» [1, с. 46]. 

Як қатор иқтисоддонҳои дигар ба мавқеъҳои шабеҳ пайравӣ мекунанд [6, с. 191], ки тибқи 
он нақши самаранокӣ дар системаи муносибатҳои иқтисодӣ бо иртиботи он ба қонуни иқтисодии 
замон маҳдуд аст ва моҳияти самаранокӣ ба сарфаи меҳнат коҳиш дода мешавад. 

Дар адабиёти ғарбӣ, муассирии иқтисодӣ одатан маънои аз ҳама баландтаринро дорад. Пол 
А. Самуэлсен ва Вилям Д. Нордхаус самаранокиро ҳамчун «талафот ё истифодаи захираҳои 
иқтисодӣ, ки сатҳи баландтарини қаноатмандиро аз ҳисоби арзиши технология ба даст меоранд» 
муайян мекунанд [9, с. 74]. Аммо бо ин нуқтаи назар розӣ шудан душвор аст. Монанди дигар 
категорияҳои иқтисодӣ, самаранокӣ дорои ченаке мебошад, ки маҷмӯи итминони миқдорӣ ва 
сифатиро дар бар мегирад. Амалия нишон медиҳад, ки самаранокӣ доираи хеле васеъ дорад. 

Самаранокии баландтаринро танҳо ҳамчун сатҳи болоии он ҳисобидан мумкин аст, ки на 
ҳама вақт ба даст оварда мешавад. Мувофиқи гуфтаҳои К.Р. Маконелл ва С.Л. Брю, самаранокии 
иқтисодӣ: «алоқаи байни миқдори захираҳои нодиреро, ки дар ҷараёни истеҳсолӣ истифода 
мешаванд ва онҳое, ки дар натиҷаи ягон маҳсулоти мушаххас ба даст оварда шудаанд» тавсиф 
мекунад» [6, с. 88]. Ворст Е. ва Ревентлод Питер мафҳуми «самаранокӣ»-ро тамоман истифода 
намебаранд ва онро бо даромад иваз мекунанд ва онҳо қобилияти зиёд кардани сармояи 
сармоягузориро ҳамчун даромаднокӣ дарк мекунанд [4, с. 16]. 

Мо чунин мешуморем, ки дар шароити муосир дигар бо дарназардошти мулоҳизаҳои 
гаронбаҳо ва бо дарназардошти самаранокии иқтисодӣ ва технологӣ қарор қабул кардан 
ғайриимкон аст. Шарти зарурии муайян кардан ва интихоби воситаҳои рушди иҷтимоию 
иқтисодӣ баҳисобгирӣ ва инчунин шаклҳои дар боло зикргардидаи омилҳои иҷтимоӣ ва 
иқтисодӣ дар навбати аввал мебошад. 

Агар сатҳи муайяни қонеъгардонии эҳтиёҷоти иҷтимоӣ ҳамчун вазъи зарурии иҷтимоӣ 
эътироф карда шавад ва дар системаи меъёрҳои иҷтимоӣ сабт шуда бошад, пас сарф кардани 
хароҷоти дахлдор новобаста аз он ки то чӣ андоза манфиати калони иқтисодии истифодаи он 
қобили қабул аст, қабул карда намешавад. Роҳи асосии ба назар гирифтани омилҳои иҷтимоӣ ва 
экологӣ дар баҳодиҳии самаранокии истеҳсолот муқаррар намудани талаботи бевоситаи 
иҷтимоӣ барои бисёре аз имконоти муқоисашаванда мебошад. 

Ба ибораи дигар, бояд танҳо лоиҳаҳо ва қарорҳое қабул карда шаванд, ки ба меъёрҳои 
дахлдори иҷтимоӣ ва экологӣ мувофиқ бошанд. Ва танҳо интихоби минбаъдаи имконот дар 
доираи ин маҷмӯа бояд аз рӯи меъёрҳои иқтисодии дақиқ анҷом дода шавад. Инчунин бояд қайд 
кард, ки самаранокӣ ба эҳтиёҷот ва манфиатҳои одамон вобаста аст. Мавҷудияти манфиатҳои 
гуногуни иқтисодӣ бо ҷудоии нисбии иқтисодии робитаҳои мухталифи иқтисодӣ, ки аз сатҳи 
бадастомада тақсимот ва ҳамкории меҳнатӣ ба вуҷуд омадаанд, шарҳ дода мешавад. Аз нуқтаи 
назари сатҳҳои мухталифи иқтисодӣ, таъсирбахшӣ бешубҳа вобаста аз шароити иқтисодие, ки 
ин пайванди иқтисодӣ мавҷуд аст, ба таври мухталиф зоҳир мешавад. Аз ин лиҳоз, бисёр 
иқтисоддонон [8, с. 68] ду шакли самаранокии иқтисодии истеҳсолотро ҷудо мекунанд: 
самаранокии иқтисодии миллӣ, ки манфиати миллиро инъикос мекунад ва самаранокии маҳаллӣ 
(ҳисобдорӣ), ки манфиати субъекти иқтисодиро инъикос мекунанд. Мӯҳтавои самаранокии 
маҳаллӣ бо таваҷҷуҳи махсуси корхонаҳои ҳама гуна шакли моликият, вобаста ба мустақилияти 
гардиши иқтисодии он, ки дар заминаи муносибатҳои моливу пулӣ сурат мегирад, муайян карда 
мешавад. 

Барои ба даст овардани самараи максималии иқтисодӣ зарур аст, ки ҳар як корхона сатҳи 
муайяни рушди иқтисодӣ дошта бошад, то натиҷаҳои ҷамъбастшуда ҳадди аксар самараи 
иқтисодиро ба бор оранд. Ҳамин тавр, таъсири рушди воҳидҳои хоҷагиҳои деҳқонӣ ба 
нишондиҳандаҳои корхона бояд ба назар гирифта шавад. Дар хотир бояд дошт, ки самараи 
иқтисодии корхона на ҳама вақт натиҷаи таъсире, ки дар бахшҳо ва ҷойҳои корӣ ба даст 
омадааст. 

Ҳамин тариқ, баррасии адабиёт шумораи ҳалношудаи ҷанбаҳои умумии методологиро дар 
назарияи самаранокии истеҳсолот, тафовутҳои назаррас дар андешаҳои аксари олимон оид ба 
бисёре аз мавқеъҳои муҳимтарини назариявии самаранокӣ ва тафсири носаҳеҳи мафҳуми 
самаранокиро нишон медиҳад. 
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Мо ақидаи муаллифонро, ки моҳияти самаранокии истеҳсоли маҳсулоти кишоварзиро ба 
ташаккули маҷмӯи шартҳои таъмини такрористеҳсолкунии васеъ коҳиш медиҳанд, ки ин соҳаро 
на танҳо ба эҳтиёҷоти ҷомеа қонеъ мегардонад, балки ҳамоҳанг месозад, дар заминаи робитаҳои 
устувори ташкилӣ ва иқтисодӣ ба даст меорад [3, с. 52]. 

Одатан, олимон ба таҳқиқи самаранокӣ шурӯъ мекунанд ва мавқеи худро бо нишондоди 
таъсирбахшӣ муайян мекунанд. Меъёр хусусияти асосие мебошад, ки онҳоро аз болои 
самаранокии истеҳсолот роҳнамоӣ ва баҳо додаанд. Тибқи маълумотномаҳои истинодӣ, калимаи 
«маҳак» аз юнонӣ «критерия» омадааст, ки маънои довариро дорад. Ин нишонаест, ки дар асоси 
он баҳодиҳӣ, муайянкунӣ ё таснифоти чизе, андозагирӣ, баҳодиҳӣ гузаронида мешавад 

Баъзе иқтисоддонҳо самаранокии иқтисодии истеҳсолотро бо муносибатҳои моликият, ки 
дар соҳаи кишоварзӣ ҳукмфармост, алоқаманд мекунанд. Гузашта аз ин, нуқтаҳои назар комилан 
баръакс мебошанд. Ҳамин тавр, P.K. Слижевский менависад, ки хоҷагиҳои фермерӣ, ки дар 
заминаи моликияти хусусӣ фаъолият мекунанд, дорои самарабахшии баландтари иқтисодӣ 
мебошанд, онҳо хароҷоти қувваи кориро барои як воҳиди маҳсулот камтар доранд ва арзиши 
онҳо хеле пасттар аст, гарчанде ки бисёре аз онҳо нисбат ба давлат камтар таҷҳизоти техникӣ 
доранд [9, с. 64]. 

Чунин изҳоротро И. Хитсков рад карда, қайд мекунад, ки дар ин марҳилаи ислоҳоти аграрӣ 
истеҳсоли маҳсулот дар хоҷагиҳои калони махсусгардонидашудаи шаклҳои гуногуни моликият 
самаранок аст [10, с. 142]. 

Чунин хулосаҳои зиддиятнокро метавон бо он шарҳ дод, ки муаллифон самаранокии 
иқтисодиро бо истифодаи нишондиҳандаҳо ва воҳиди ченакҳои гуногун дар давраҳои гуногун, 
минтақаҳои гуногун ва ғайра чен мекунанд. Тасвири объективиро танҳо дар сурате ба даст 
овардан мумкин аст, ки ихтисор шудани шароити мушаххас ва баробарии шароити иқтисодӣ 
таъмин карда шавад. 

Дар ин бобат мо метавонем бо Панкова К.И. розӣ шавем, ки барои баланд бардоштани 
самаранокии соҳаи кишоварзӣ худи шакли ташкилию ҳуқуқӣ айни замон арзиши 
пешбинишаванда надорад. Мавқеи муҳити тиҷоратро муайян кунед ва ягон шакли тиҷорат ба 
онҳо муқобилат карда натавонад. Комилан возеҳ аст, ки муайян намудани самаранокии 
иқтисодии корхонаҳои кишоварзӣ бидуни арзёбии объективии иқтисодии зуҳуроти гуногун 
ғайриимкон аст. Бар асоси як меъёри самаранокии иқтисодии маҳсулоти кишоварзӣ, чунин 
арзёбӣ имконнопазир аст [8, с. 37]. 

Низоми нишондиҳандаҳо лозим аст, ки таъсири омилҳои мухталифро ба раванди 
истеҳсолот инъикос мекунад. Таснифоти гуногуни онҳо вуҷуд дорад. Содатарини онҳо дар 
воҳиди ченак мебошанд: нисбӣ (сохторӣ), табиӣ ва арзишӣ; минбаъд дар бораи истифодаи 
захираҳо ва хароҷоти мушаххас: замин, қувваи корӣ, сармоягузориҳои асосӣ, воситаҳои асосӣ ва 
воситаҳои гардон, хароҷоти ҷорӣ; аз рӯи сатҳҳои зуҳурот: бахшҳои иқтисодии миллӣ (миллӣ), 
бахшӣ, хоҷагӣ, хоҷагиҳои деҳқонӣ, истеҳсоли фарҳангҳои алоҳида, маҳсулот, намудҳои кор, 
амалиёт, рӯйдодҳо, дастовардҳои илмӣ ва ғайра; аз рӯи арзиш: асосӣ ва иловагӣ. Ҳамзамон, савол 
оид ба нишондиҳандаи умумикунанда, ҳисобкунанда (натиҷа) ва маҳкумкунанда (хароҷот ва 
захираҳо) ҳал карда намешавад. Таъсир, натиҷаи муфид ва зарурӣ барои ҷомеа метавонад 
маҳсулоти изофӣ, фонди истеъмол, маҷмӯи маҳсулоти иҷтимоӣ ё маҳсулоти соф (даромади 
миллӣ) бошад. 

Ба назари мо, нишондиҳандаҳои ҳосилнокии умумӣ, миёна ва ҳадди ақалро муайян ва фарқ 
кардан лозим аст. Самаранокии умумӣ таносуби натиҷаҳои умумии як минтақа, корхона ё 
шахсро аз истеҳсоли ҳаҷми дахлдори маҳсулот бо арзиши умумии ин маҳсулот инъикос мекунад. 
Шумо метавонед дар бораи самаранокии умумии иқтисодӣ ва иҷтимоӣ сӯҳбат кунед. 
Маҳсулнокии миёнаи истеҳсол ин таносуби натиҷаи фаъолият (натиҷа) аст, ки ҳангоми ҳисоб 
кардани воҳиди захираҳои сарфшуда ба даст оварда нашудааст.  

Самаранокии истеҳсоли ниҳоӣ таносуби натиҷаи ниҳоят дар натиҷаи истеҳсоли воҳиди 
иловагии маҳсулот бо хароҷоти умумӣ, ки барои ин мақсадҳо ба маблағи хароҷоти ҳадди ақал 
зиёд шудаанд. Азбаски истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ бо истифодаи захираҳои мухталиф - 
замин, моддию техникӣ ва меҳнат алоқаманд аст, муҳим аст, ки нишондодҳои самарабахши 
истифодаи баъзе намудҳои захираҳоро бояд муайян кард ва омӯхт. Натиҷаҳои истифодаи онҳо 
аз рӯи нишондиҳандаҳои гуногун баҳо дода мешаванд. Дар баробари хароҷоти ҷории меҳнатӣ ва 
моддӣ дар истеҳсолот воситаҳои асосӣ ва муомилот истифода мешаванд, ки самаранокии онҳо 
бо нишондиҳандаҳои дахлдор чен карда мешавад. Ҳамаи ин истифодаи системаи 
нишондиҳандаҳои самаранокии истеҳсолоти кишоварзиро тақозо мекунад. 

Дар байни нишондиҳандаҳои фаъолият, ки истифодаи намудҳои муайяни захираҳоро 
тавсиф мекунад, ҳам барои нишондиҳандаҳои табиат ва ҳам нишондиҳандаҳои хароҷот истифода 
мешаванд. Ибтидо шакли табиии онҳост. Ба даст овардани ҳосили баланд, баланд бардоштани 
маҳсулнокии ҳайвонот вазифаи асосии соҳаи кишоварзӣ - зиёд кардани истеҳсоли маҳсулоти 
истеъмолӣ бо мақсади баланд бардоштани сатҳи зиндагии мардум мебошад. Аҳамияти 
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ҳосилнокӣ ҳамчун нишондиҳандаи иқтисодӣ дар он аст, ки он ҳам самаранокии истифодаи замин 
ва ҳам натиҷаи интенсификатсияи истеҳсолотро инъикос мекунад. 

Инчунин қайд кардан мумкин аст, ки арзиши ҳосилнокӣ ба арзиши дигар нишондиҳандаҳо 
мустақиман таъсир мерасонад. Ҳосили ниҳоӣ муваффақиятҳо ва рушди соҳаи чорводориро 
муайян мекунад. Аз ин рӯ, сатҳи рушди чорводорӣ инчунин дар бораи самаранокии истеҳсолоти 
кишоварзӣ тасаввурот медиҳад. 
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АСОСҲОИ ТАШКИЛӢ-ИҚТИСОДИИ САМАРАНОКИИ ИСТЕҲСОЛОТИ КИШОВАРЗӢ 
Дар ин мақола моҳияти иқтисодии ташкили истеҳсолот ва самаранокии истеҳсолоти кишоварзӣ 

мавриди таҳлил қарор гирифтааст. Қайд шудааст, ки баланд бардоштани самаранокии истеҳсолот аз 
омилҳои зиёд вобастагӣ дорад, аз ҷумла: баланд бардоштани ҳосилнокии меҳнат, кам кардани хароҷоти 
моддӣ, афзоиши ҳосилнокии сармоя, суръат бахшидани пешрафти илмию техникӣ ва беҳтар кардани 
сифати маҳсулот, танзими сохтории иқтисодиёти миллӣ, баланд бардоштани самаранокии истифодаи 
воситаҳои асосӣ ва гардон, такмили сохтори ташкилии идоракунӣ, таҳияи усулҳои баҳисобгирии иқтисодӣ 
ва хоҷагидорӣ, такмил ва бозомӯзии кадрҳо. 
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самаранокии истифодабарии воситаҳои асосӣ, истеҳсолоти кишоварзӣ, чорводорӣ, истеҳсоли гушт. 
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В статье анализируется экономическая сущность организации производства и эффективность 
сельскохозяйственного производства. 

Повышение эффективности производства зависит от многих факторов, включая: повышения 
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The article analyzes the economic essence of the organization of production and the efficiency of 
agricultural production. 

Increasing production efficiency depends on many factors, including: increasing labor productivity, 
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ЗНАЧИМОСТЬ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ В ЭКОНОМИКЕ СТРАНЫ И РОЛЬ 

ГОСУДАРСТВА В УРЕГУЛИРОВАНИИ КОНЪЮНКТУРЫ РЫНКА ТРУДА 
 

Дусматова А.Х. 

Институт экономики и системного анализа развития сельского хозяйства 
 

Трудовыми ресурсами считается та часть населения, обладающая физическими 

интеллектуальными способностями, которые необходимы для трудовой деятельности. В 

трудовые ресурсы входят занятое, так и потенциальная незанятая (готовая работать) часть 

населения. 

В современном Таджикистане актуальнее всего становится обсуждаемый вопрос о 

качестве труда и результатов деятельности как отдельно взятых субъектов рынка труда, так и 

уровня эффективности коллектива в целом [1]. 

Одним из более важных аспектов считается повышение роли трудовых ресурсов, в 

особенности, в новых областях развития промышленности. Развивающийся процесс в области 

технологии требует постоянного прогресса и адаптации уровня профессионализма и готовности 

к оперативному принятию решения в различных ситуациях и ответственность в тех или иных 

ситуациях, предполагающей оптимизирования качества рабочей силы [4]. 

В Республике Таджикистан, как и в ряде других стран, особое внимание уделяется вопросу, 

касающегося совершенствования организационных действий предприятия, потому что 

основную роль в этих производственных процессах играют трудовые ресурсы. Будучи одним из 

важных составляющих организаций, от трудовых ресурсов зависит создание и поддержка 

равновесия самого процесса производства. Таким образом, наиболее основной из задач 

правительства считается создание благоприятной среды для развития предпринимательства в 

частных секторах. Как показывают данные статистики (табл. 1), невозможно полностью 

сократить уровень безработицы. Поэтому вопрос стоит не в полном искоренении безработицы, а 

в замедлении ее роста, сдерживании ее на приемлемо низком уровне, создании 

функционирующего рынка труда, где рабочие места должны создаваться не только за счет 

государства, но и частными предпринимателями, так как в перспективе повышение уровня 

занятости должно зависеть от развития частного сектора. 

В годы независимости численность занятого населения по формам собственности 

выглядело таким образом: 

Таблица 1 
Эффективность использования трудовых ресурсов в Республике Таджикистан 

 

Показатели 2014 2015 2016 2017 2018 

Государственный сектор 433 444,6 441,5 456,1 470,3 

Частный сектор 1461 1486,6 1588,6 1577,8 1594,1 

Офиц. признанная безработица  54 56 57 54 53 

Источник: Статистический сборник, 2019. – С. 81-82. 
 

 
Рисунок 1. Динамика занятой части трудовых ресурсов. 
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В основном большее население мира занимается частной предпринимательской 
деятельностью. В основном это средняя и малая формы предпринимательства, которые можно 
отнести к наиболее динамичному сектору деятельности населения. Прогресс данного вида 
деятельности должен выступать в качестве стимула для развития экономики и роста качества 
жизни населения любого государства [1]. В высших учебных заведениях стран с высокоразвитой 
экономикой стремительно набирают популярность факультеты по обучению будущих 
предпринимателей и менеджеров по организации производства. Подобные формы 
предпринимательской деятельности имеют особенность реагировать на такие изменения рынка 
и требования потребителей очень гибким образом. Благодаря чему вышеупомянутый сектор 
пополняется за счет разукрупнения и реструктуризации более крупных предприятий. 
Предпринимательская деятельность считается важным рычагом экономического прогресса в 
современных условиях сегодняшней экономики. Для достижения уровня развитой страны 
существует необходимость качественного перевоплощения данного вида деятельности. 
Прогресс данного вида деятельности в различных отраслевых системах социальной сферы 
актуализирует научные разработки форм, особенностей и видов деятельности [3]. 

Благодаря этому, закладывается основа трансформации среднего класса, который в свою 
очередь способствует стабильному росту экономики. Предпринимательская деятельность 
является своего рода двигателем экономики современной эпохи. Ни одно государство не в 
состоянии целиком охватить все стороны экономической деятельности без поддержки со 
стороны предпринимателей, которые создают и развивают своё дело, тем самым создавая все 
новые и новые рабочие места, обеспечивая социальную и экономическую обеспеченность 
трудовых ресурсов в определенных объёмах. Предприниматель создаёт предприятия 
материальных благ и разного рода услуг, тем самым решая вопросы занятости населения [2]. 
Однако не стоит забывать о том, что в Таджикистане предпринимательской деятельностью в 
основном заняты в аграрном секторе, и занятая часть трудовых ресурсов в основном занято в 
сельских местностях, т.е. земледелием. В таком случае проблема заключается в том, что данный 
рынок является не постоянным, а сезонным, что, если учитывать тот факт, что население 
Таджикистана в большей мере зарабатывает сельскохозяйственным трудом, становится ясной 
причина численности недоиспользования трудовых ресурсов [4]. 

Подобные изменения в общей численности населения, а точнее в численности трудовых 
ресурсах обуславливает необходимость создания новых рабочих мест. Наряду с проблемами 
касающиеся численности трудовых ресурсов существует вопрос и о качестве потенциальных 
рабочих. От качества трудовых ресурсов зависит и уровень функционирования и развития всех 
отраслей, в том числе и аграрной экономики [5]. 

По нашему мнению, существует острая необходимость более ритмичного перехода от 
производства сырьевой продукции к изготовлению готовой продукции. Остро стоит вопрос 
перерабатывающей отрасли сельскохозяйственной продукции. Необходимо более высокими 
темпами развивать легкую промышленность- создавать благоприятные условия для 
отечественных предпринимателей, инвестировать их, привлекать зарубежных инвесторов, 
создавая и для них благоприятные условия, создавая рабочие места для незанятой части 
трудовых ресурсов. 
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АҲАМИЯТИ ЗАХИРАҲОИ МЕҲНАТӢ ДАР ИҚТИСОДИ КИШВАР ВА НАҚШИ ДАВЛАТ ДАР 
ТАНЗИМИ БОЗОРИ МЕҲНАТ 

 

Дар ин мақола муаллиф вазъи кунунии бозори меҳнат, нақши баҳодиҳии сифати захираҳои меҳнатӣ, 
муносибатҳо ва самаранокиро дар соҳаи меҳнати кишоварзӣ, инчунин рақобатпазирии иштирокчиёни 
бозори муосирро таҳқиқ кардааст. Инчунин дар бораи зарурати гузариши нисбатан ритмикӣ аз истеҳсоли 
ашёи хом ба истеҳсоли маҳсулоти тайёр ва таъкид намудани аҳамияти фароҳам овардани шароит барои 
сармоягузорони ватанию хориҷӣ барои рушди соҳаи кишоварзӣ барои афзоиши шуғли захираҳои 
меҳнатии кишвар. 

КАЛИДВОЖАҲО: захираҳои меҳнатӣ, сифати меҳнат, муносибатҳои меҳнатӣ, шароити кор, 
арзёбии сифат, муносибатҳо дар соҳаи меҳнат. 
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ҶАНБАҲОИ ТАШКИЛОТИЮ ИҚТИСОДИИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ НАҚЛИЁТИ РОҲ: 
ТАҶРИБАИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

 

Табарова Д.А. 
Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон 

 

Фаъолияти боэътимоди нақлиёти автомобилии байналмилалӣ асоси рушди иқтисод ва 
қувваи асосии пешбарандаи амнияти минтақавӣ ба ҳисоб меравад. Нақлиёт воситаи 
муҳимтарини иртибот байни минтақаҳо буда, ба ҳифзи амнияти иқтисодӣ ва якпорчагии ҳар як 
минтақа мусоидат мекунад. Нақлиёти байналмилалии автомобилӣ иқтисоди гуногуншакл буда, 
он аз ҷузъҳои зерин, аз қабили нақлиёти (заминӣ, ҳавоӣ ва ғайра), роҳҳо (шаҳрӣ, минтақавӣ, 
байналмилалӣ), пайвастагиҳои роҳ бо иншооти зарурӣ, марказҳои нигоҳдорӣ ва 
хизматрасониҳои техникии мошинҳои сатҳҳои гуногун ва ғайра иборат аст [4]. 

Нақлиёт эҳтиёҷоти хоҷагии халқро бо ҳамлу нақли мол, одамон таъмин карда, минтақаҳои 
кишварро муттаҳид менамояд ва барои пайванд намудани алоқаи байни истеҳсолкунандагон ва 
истеъмолкунандагони молу маҳсулот хидмат менамояд, зеро бидуни он фаъолияти бозор ва 
муносибатҳои бозорӣ ғайриимкон аст [7].  

Нақлиёт ба рушд ва мутобиқсозии тиҷорат мусоидат карда, дастрасии ҷуғрофии минтақаро 
таъмин менамояд. Шабакаҳои нақлиётӣ ҳамчун унсури марказии таҷдиди сохторӣ ва дохилӣ 
дарҳамгироии бозори минтақавӣ нақши ҳалкунанда доранд ва дастрасии физикӣ ба ҳамаи 
ҷузъҳои системаи иқтисодиро таъмин мекунанд. 

Дар тӯли 7 соли охир иқтисоди кишвар ҳамасола ба ҳисоби миёна 7 фоиз афзоиш ёфта, 
маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ аз 45,6 миллиард сомонии соли 2013 ба ҳаҷми 78 миллиард дар соли 
2019 афзоиш ёфтааст. 

Ҳаҷми умумии даромади буҷа дар ин давра аз 12 миллиард сомонии соли 2013 дар соли 
2019 ба 23 миллиард сомонӣ расид. 

Дар тӯли солҳои охир даромади пулии аҳолӣ беш аз 2 маротиба ва музди миёнаи як 
корманд 2,4 маротиба зиёд шуд [3]. 

Дар айни замон дарозии умумии роҳҳои истифодаи умум дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 13975 
километрро ташкил медиҳад [2]. Беш аз 2,6% (зиёда аз 63 ҳазор нафар) аҳолӣ, ки аз ҷиҳати 
иқтисодӣ фаъол мебошанд, дар нақлиёт банд гардидаанд; ҳиссаи нақлиёт дар ММД Тоҷикистон, 
мувофиқи маълумоти Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 15 фоизро 
ташкил медиҳад [5]. Тавре ки дар Барномаи Ҳадафи Давлатии «Рушди Маҷмааи нақлиёти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2010-2025» гуфта шудааст, кишвар дорои тамоми намудҳои 



209 

нақлиёти муосир мебошад, ба рушди босуръати ҳамаи соҳаҳои марбути иқтисодиёт мусоидат 
мекунад, шумораи зиёди ҷойҳои кориро таъмин ва фазои иҷтимоии ҷомеаро беҳтар менамояд 
[2]. 

Тибқи диаграммаи сохторӣ ва функсионалии системаи нақлиётии кишвар, нақлиёт ба ду 
зерсистема тақсим карда мешавад: нақлиёти ҷамъиятӣ ва нақлиёти дохилӣ. Нақлиёти дохилӣ 
(нақлиёти идоравӣ) муомилоти молро дар доираи истеҳсол ва фурӯш анҷом медиҳад, ки дар 
ҳолатҳои алоҳида қисми таркибии раванди технологӣ мебошад. Нақлиёти ҷамъиятӣ (нақлиёти 
магистралӣ) ҳаракати маҳсулоти тайёрро аз истеҳсолкунанда ба истеъмолкунанда анҷом 
медиҳад, дар ҳолате ки ба тамоми раванди такрористеҳсоли васеъ, ташаккул ва истеъмоли 
захираҳои маҳсулот, ба арзиши ҷойҳои нигоҳдорӣ таъсир мерасонад ва арзиши интиқол ба 
арзиши аслии мол илова карда мешавад [6]. Ҳиссаи хароҷоти нақлиёт дар арзиши маҳсулот дар 
саноат на камтар аз 15%, дар сохтмон то 30%, дар соҳаи кишоварзӣ ва савдо ба 40% мерасад. 

Аз рӯи нишондиҳандаҳои асосии фаъолияти нақлиётӣ, қисми асосии боркашонӣ ба ҳиссаи 
нақлиёти автомобилӣ ва роҳи оҳан рост меояд, ки нақши стратегии онҳоро ҳамчун яке аз 
омилҳои асосии ба эътидол овардани вазъи иҷтимоию иқтисодии кишвар ва таъмини амнияти 
иқтисодии он муайян мекунад (ҷадвали 1). 

Ҷадвали 1 
Ҷадвали нишондиҳандаҳои асосӣ аз рӯи намуди нақлиёт дар соли 2019 

 

Намуди нақлиёт 
Интиқоли бор 

ҳаз. т. 
Гиргардиши 

бор, млн. т-км 
Интиқоли мусофирон, 

млн. н. 
Гардиши мусофирон, 

млн.н-км 

Роҳи оҳан 5798,9 231,7 0,6 28,1 

Автомобилӣ 79594,6 7457,7 635,4 7243,9 

Ҳавоӣ 1,1 3,9 0,7 1913,4 
 

Сарчашма: ҳисоботи омории соли 2020. АСПРТ-2020. – С. 335-337. 
 

Афзоиши гардиши умумии бор дар соли 2019 асосан аз ҳисоби нақлиёти роҳи оҳан, 

корхонаҳои нақлиёти автомобилии Вазорати нақлиёт ва коммуникатсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

нақлиёти вазорату идораҳо, инчунин корхонаҳои хусусии автомобилсозӣ вобаста аст. Муайян 

карда шуд, ки дар давраи баррасишаванда ҳаҷми умумии нақлиёти мусофирбарӣ 1,07 маротиба 

афзудааст, ки аз ҳама ҳиссаи афзоиши зиёд ба нақлиёти соҳибкорон, ки 1,05 маротибаро ташкил 

медиҳад, рост меояд. 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Паёми солонаи худ ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон таваҷҷуҳи махсусро ба проблемаи нақлиёти автомобилии байналмилалӣ ҷалб 

намуда, қайд карданд, ки «Ташкили инфраструктураи нақлиётӣ барои табдил додани Тоҷикистон 

ба кишвари транзитӣ ва содда кардани содироти маҳсулоти ватанӣ хеле муҳим аст. Дар ҳоли 

ҳозир, дар бахши нақлиёт 11 лоиҳаи давлатии сармоягузорӣ амалӣ мешавад, ки маблағи умумии 

онҳо беш аз 8,5 миллиард сомониро ташкил медиҳад». 

Дар соли 2020 татбиқи лоиҳаҳо оид ба таҷдид ва сохтмони қитъаи Оби гарм-Нуробод, роҳи 

автомобилгарди Ваҳдат-Карамик (яъне Лахш) ба маблағи 3,5 миллиард сомонӣ, шоҳроҳи Қалъаи 

Хумб-Ванҷ бо арзиши тарҳрезии 2,2 миллиард сомонӣ, Ҳулбук-Темурмалик дар ҳаҷми 200 

миллион сомонӣ ва сохтмони пули ҳафтум дар дарёи Панҷ байни Тоҷикистон ва Ҷумҳурии 

Исломии Афғонистон дар минтақаи Кокул ва як роҳи автомобилгард, ки тӯли 18 километр дарозӣ 

дорад, 70 миллион сомонӣ мебошад. 

Дар айни замон, таҷдид ва сохтмони роҳҳои автомобилгарди Душанбе-Бохтар, Хуҷанд-

Исфара, Кӯлоб-Шамсиддин Шоҳин, Шкев-Қалъаи Хумб, Кӯлоб-Мӯъминобод бо арзиши 

лоиҳавии зиёда аз 4 миллиард сомонӣ, ки то таҷлили чашни 30-солагии Истиқлолияти давлатии 

кишвар ба истифода дода мешаванд.  

Ба Вазорати нақлиёт супориш дода шудааст, ки дар якҷоягӣ бо Кумитаи давлатии 

сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ барои дарёфти маблағҳои сармоягузорӣ барои эҷоди 

галереяҳои тармафароӣ дар қитъаҳои осебпазири шоҳроҳи Душанбе-Чанок ва баланд 

бардоштани имконоти нақби Истиқлол чораҳои зарурӣ андешанд. Инчунин, ба Вазорати нақлиёт 

супориш дода мешавад, ки корҳоро дар самти таҳияи лоиҳаҳои таҷдид ва навсозии роҳҳо ва 

хатсайрхои Хуҷанд-Конибодом, Бохтар-Данғара-Кӯлоб, Бохтар-Носири Хусрав пурзӯр намояд. 

Бояд қайд кард, ки танҳо дар 3 соли охир тибқи нақшаи ободонӣ барои таҷлили сазовори 

ҷашни 30-солагии Истиқлолияти давлатӣ 1450 километр роҳҳои аҳамияти чумҳуриявӣ ва 

маҳаллидошта, инчунин 108 купрукҳо таъмир ва ба истифода дода шуданд.  

Дар айни замон, корҳои бунёдкорӣ, ки аз фаъолияти баланди аҳолӣ дар роҳи ободонии 

Тоҷикистон шаҳодат медиҳанд, бемайлон идома доранд. 
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Масалан, дар ноҳияи Рашт 42 километр роҳҳо дар соли 2018 ва 16 километр дар соли 2019 

таъмир карда шуданд [3]. 

Шабакаи нақлиёт 26,5 ҳазор км роҳҳои автомобилгардро дар бар мегирад, ки аз он 13,8 

ҳазор км роҳҳои автомобилгард мебошанд. Аз дарозии умумии роҳҳои автомобилгарди 

истифодаи умум 12,7 ҳазор км (92,1%) роҳҳои сангфарш мебошанд, аз ҷумла роҳҳои 

беҳтаркардашуда - 10,1 ҳазор км (73,1%). Роҳҳои дорои аҳамияти ҷумҳуриявӣ аз ҳама бехтар 

ободгардида 35,4 фоизи дарозии умумии роҳҳои автомобилгарди умумиро ташкил медиҳанд. 

Роҳҳое, ки комилан сатҳи сахт доранд (99,4% дарозии умумии роҳҳои дорои аҳамияти 

ҷумҳуриявӣ) доштаро ташкил медиҳанд. Ҳиссаи роҳҳои истифодаи умум бо сатҳи сахт инҳоянд: 

дар вилояти Суғд - 96%, дар вилояти Хатлон - 91%, дар ВМКБ - 79% ва тибқи маълумоти МРАП-

и Душанбе - 98%. Аз дарозии умумии роҳҳои маҳаллӣ роҳҳои сангфарш ба инҳо рост меояд: дар 

ВМКБ - 55%, дар вилояти Хатлон - 91%, дар вилояти Суғд - 91%, дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ 

ва дар Душанбе - 98% [2]. 

Дар ҳаҷми умумии маблағгузории асосӣ ба сохтмон дар ҷумҳурӣ хиссаи назаррасро соҳаи 

нақлиёт ишғол менамояд, ки дар соли 2019 дар он 1049318 ҳазор сомонӣ сармоягузорӣ карда 

шудааст. Дар муқоиса бо соли 2018 ҳаҷми умумии маблағгузорӣ ба - 8,9% коҳиш ёфт. Бо 

назардошти падидаҳои буҳронӣ, ҳаҷми умумии сармоягузориҳои асосӣ дар соли 2019, 12517,8 

ҳазор сомониро ташкил дод, ки нисбат ба соли гузашта 6,31% камтар аст. Ҳаҷми сармоягузории 

асосӣ ба соҳаи нақлиёт дар соли 2019, 1049,3 ҳазор сомониро ташкил дод, ки ин низ нисбат ба 

соли гузашта 8,92% камтар аст [5]. 

Рушди тиҷорати хурд ва миёна дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳангоми гузариш ба 

муносибатҳои бозорӣ, хусусан дар соҳаи хидматрасонӣ оғоз ёфт, дар айни замон, ҳаҷми 

истеҳсоли маҳсулот ва хизматрасонӣ таҳти мушоҳидаҳои оморӣ қарор намегирад. Ҳаҷми 

интиқоли мусофирон ва гардиши мусофирони нақлиёти байналмилалии автомобилӣ аз 

ҳаракатнокии аҳолӣ, инчунин аз шароити роҳ ва иқлим вобаста аст. Тоҷикистон як кишвари кӯҳӣ 

аст ва дар зимистон ағбаҳои роҳ дар минтақаҳои кӯҳии ҷумҳурӣ асосан баста мешаванд, ки ин 

ба афзоиши нишондиҳандаҳои ҳаҷми умуми маблағгузорӣ таъсири манфӣ мерасонад. 

Ҳусиятҳои хоси амалиёти системаи нақлиётӣ аз он ибрат аст, ки татбиқи сикли пурраи 

ҳамлу нақли бор ва мусофирон танҳо дар сурати ҳамкориҳои ҳама гуна намудҳои нақлиёт ва 

инчунин аз унсурхои иқлимӣ вобаста аст. 

Интегратсия ва интернатсионализатсияи инфрасохторӣ, ки ҳамоҳангсозии долонҳои 

нақлиётии байналмилалӣ ва миллиро дар доираи системаи ягонаи нақлиётӣ, ки якдигарро пурра 

менамоянд, дар боркашониҳои гуногун бо якчанд намуди нақлиёт дар сохтори бозори 

байналмилалии автомобилии ҷумҳурӣ нақши муҳимро мебозад. 

Ахмедов П.П. дар таҳқиқоти худ таъкид менамояд, ки дар шароити 

интернатсионализатсияи хоҷагии халқ ва иқтисод автомобилҳо ҳамчун яке аз воситаҳои ҳаётан 

муҳимми истеҳсолот буда, воситаи ҳаракатдиҳии аҳолӣ ва омилҳои истеҳсолотро таъмин 

менамояд [1]. Ҳангоми интиқол бо роҳи автомобилгард шумораи амалиёти иловагии нақлиётӣ, 

ки барои коркарди молҳо дар масир заруранд, ба таври назаррас кам карда мешавад, ки ин хавфҳо 

ва хароҷоти марбут ба талафот ва хисороти молро коҳиш медиҳад. 

Дар дурнамои дарозмуддат, бо афзоиши дарозӣ ва сифати роҳҳо, афзоиши минбаъдаи 

талабот ба системаи минтақавии нақлиёти автомобилӣ дар назар аст, вақте ки он имкон медиҳад, 

ки интиқол дар реҷаи «саривақтӣ» расад ва ба ин васила тартиби самараноки нақлиёт таъмин 

карда шавад. Ҳамин тариқ, аз нуқтаи назари соҳибихтиёрӣ ва рақобатпазирии низоми 

минтақавии нақлиёти автомобилӣ аз нав дида баромадани нақши нақлиёти автомобилии 

байналмилалӣ дар таъмини устувори иқтисоди минтақа бо хадамоти бехатар ва босифати 

нақлиёт, пеш аз ҳама, дар робита бо бозори хизматрасонии нақлиёт дар минтақаҳои 

байниминтақавӣ ва трафики байналмилалӣ талаб карда мешавад. 

Дар соли 2019 ҳаҷми боркашонии нақлиёти автомобилӣ байни Тоҷикистон ва кишварҳои 

хориҷӣ 1992,2 ҳазор тоннаро ташкил дод, ки афзоиши он нисбат ба соли 2018 126,8% ба вазъи 

умумии иқтисодиёти Тоҷикистон вобаста аст, ки нишондиҳандаҳояшон тадриҷан меафзоянд [5]. 

Хулоса, мо метавонем чунин иброз намоем, ки ҷузъи нақлиётро дар системаи таъмини 

амнияти иқтисодӣ ва унсури муҳимтарини он - нақлиёти автомобилии байналмилалӣ ҳамчун як 

қисми мустақил дар иқтисоди бозорӣ ҷудо кардан зарур аст. Тамоюлҳои манфӣ, ки дар коҳиши 

рақобатпазирии системаи нақлиёти автомобилӣ ифода ёфтаанд, на танҳо бо аз даст додани 

ҳиссаи бозор ва кам шудани даромади эҳтимолӣ, балки дар шароити муайян, нақлиёт ва баъдан 

ба ҷудо гардидани иқтисодиёти кишвар таҳдид менамояд. 
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Диаграммаи 1. Ҳаҷми ҳамлу нақли боркашониҳо тавассути нақлиёти автомобилии байналмилалӣ байни 

Тоҷикистон ва кишварҳои хориҷӣ. 
 

Ҳамин тариқ, тағйироти мусбат дар иқтисоди Ҷумҳурии Тоҷикистон ба рушди муносиби 
системаи нақлиёти автомобилӣ мусоидат мекунад, ки фаъолияти ҳамоҳангшудаи инфрасохтори 
нақлиёт, мавҷудият ва бехатарии хизматрасониҳои пешниҳодшаванда, коҳиш ёфтани хароҷоти 
умумии нақлиёти байналмилалии мусофиркашонӣ ва боркашонӣ ҷиҳати қонеъ гардонидани 
талаботи афзояндаи самарабахшро таъмин менамояд. Ҳалли ин мушкилот дар ҳолати ниҳоӣ 
ҷузъи нақлиётии амнияти иқтисодиро таъмин менамояд. Маҳдудиятҳои дохили саноат, ки 
самаранокии нақлиёти байналмилалии автомобилиро коҳиш медиҳанд, дар ин шароит ҳамчун 
таҳдиди соҳавӣ ба амнияти иқтисодӣ баромад мекунанд. 
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ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC ASPECTS OF INTERNATIONAL ROAD 

TRANSPORTATION: EXPERIENCE OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
 

The article examines the state of international road transport in the Republic of Tajikistan. The author also 

considers international road transport as a diversified economy, which includes such components as transport, 

roads and road junctions. Revealed significant changes in the structural and functional features of the 

implementation of transport services. 

KEY WORDS: international road transport, cargo turnover, passenger turnover, transport, transport 

corridor, development, economy. 
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ҚАРЗИ ДАВЛАТӢ ВА ТАСНИФОТИ ОН 
 

Шарипов И.М. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Системаи қарзи давлатӣ аз зинаҳо ва ташкилотҳои гуногуни ба ҳамдигар алоқаманд иборат 

буда, тарзу услубҳои андӯхти (ҷамъоварӣ)-и манбаҳои молиявиро вобаста ба эҳтиёҷоти 

иқтисодиёти миллӣ таъмин мекунад. Аз ин нигоҳ системаи қарзи давлатӣ ҳамчун ифодакунандаи 

муносибатҳо оид ба ташкил ва истифодаи фондҳои пулии таъминоти мақсаднок баромад 

мекунад. 

 Ба андешаи Мисляева И.Н. системаи қарзи давлатӣ вобаста ба сиёсати иқтисодии давлат 

ва сиёсати молиявӣ аз нигоҳи илмӣ комилан дурандешона ва натиҷамандии он такмилу дигаргун 

гашта, яке аз воситаҳои боэътимоди татбиқу таъминкунандаи идораи молиявӣ мебошад [3, с. 

211].  

Муҳаққиқ Резников С.С. қайд менамояд, ки ҳар як усули системаи қарзи давлатӣ ба тариқи 

ба худ хос ба истеҳсолоти мавҷуда таъсир мерасонад. Системаи қарзи давлатии мавҷуда ба сатҳи 

зиндагии мавҷуда таъсири бевосита дорад [5, с. 84]. 

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон системаи қарзӣ вуҷуд надорад, зеро ҳукуматҳои маҳаллӣ 

наметавонанд мустақилона қарзи давлатӣ бигиранд. 

Системаи қарзи давлатии давлатҳои мутараққӣ, аз ҷумла системаи қарзи давлатии 

Федератсияи Россия аз се зина иборат аст [1, с. 114]; 

- қарзи давлатии Федератсияи Россия; 

- қарзи субъектони Федератсияи Россия; 

- қарзи ҳукуматҳои маҳаллии субъектони Федератсияи Россия. 

Қарзи давлатии Федератсияи Россия ин уҳдадориҳои қарзии Федератсияи Россия дар назди 

шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ, давлатҳои хориҷӣ, ташкилотҳои байналхалқӣ ва дигар субъекти 

ҳуқуқи байналхалқӣ, аз ҷумла уҳдадориҳо оид ба кафолати Федератсияи Россия мебошад [2, с. 

302]. 

Қарзи давлатии субъекти Федератсияи Россия ин маҷмӯи уҳдадориҳои қарзии субъекти 

Федератсияи Россия мебошад. Ин қарз пурра бе ягон шарт аз ҳисоби (моликияте) амволе, ки 

моликияти субъекти Федератсияи Россия мебошад, таъмин мегардад. 

Ташкили иқтисоди бозорӣ дар Тоҷикистон кушода шудани роҳҳо ва интегратсияи онро ба 

хоҷагии ҷаҳонӣ нишон медиҳад. Ҳар кадом корхона, ташкилот, фирма ва муассисоте, ки дар 

муносибатҳои бозорӣ иштирок мекунанд, новобаста аз шакли моликияташон бояд ба бозорҳои 

беруна роҳҳо дошта бошанд [6, с. 317]. Танҳо дар ҳамин ҳолат ҳаракати ҳақиқии онҳоро дар 

ҷараёнҳои иқтисодии байналхалқӣ дидан мумкин аст. 

Санҷидан ва баҳо додани мавқеи берунӣ ё худ хориҷии мамлакат ин қадамҳои зарурӣ дар 

қабули қарорҳои сиёсати иқтисодӣ мебошад. Тамоми амалиётҳо ва муносибатҳои молиявии 

байни корхонаю ташкилотҳо ба воситаи давлат барқарор карда мешавад ва дар ҳамаи он 

қарордодҳое, ки баста мешавад, давлат ҳамчун кафолатдиҳандаи баргардонидани маблағ 

баромад мекунад. 

Тамоми амалиётҳое, ки дар хориҷи кишвар мегузарад дар дохили давлат ҳамеша таҳлил 

шуда, бо розигии ҳукумат қарордодҳо қабул карда мешаванд ва тамоми ин амалиётҳо ба воситаи 

Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоқикистон ба баланси савдои берунаи давлат дохил карда 

мешаванд. 

Дар алоқамандӣ бо ин Ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯзҳо дар равиши асосии кор на танҳо ба 

тартиб ва бавуҷудорӣ, балки ба барқарор намудани муносибатҳои барҳамхӯрда дар байни 
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давлатҳои муштаракулманофеъ кӯшиши зиёд ба харҷ дода истодааст. Дар қарзи давлатӣ таҳлил 

ва тайёр кардани пешгӯиҳои кӯтоҳмуддату миёнамуҳлати нишондиҳандаҳои он ҳам тартиб дода 

мешавад. 

Аз он, ки тараққиёти дохилӣ ва берунии фаъолияти тамоми мамолики ҷаҳон бо ҳам алоқаи 

зич доранд, пас Ҷумҳурии Тоҷикистон бояд кӯшишу ғайрати зиёд намояд, то ин ки муносибатҳои 

қарзии худро ба дигар мамолики тараққикардаи дунё беҳтар намояд. 

Иқтисодиёти мамлакатҳои гуногуни ҷаҳон, ки бо ҳам вобастагии калон дошта, ин 

вобастагӣ рӯз то рӯз афзуда истодааст, талаботро ба омори молиявии Вазорати молия зиёд 

мекунад. Нақши омори мазкур дар интегратсияи бозори байналхалқӣ ва қарзи давлатӣ калон 

мебошад. 

Қарзи мунисипалӣ ё маҳаллии субъекти Федератсияи Россия ин маҷмӯи уҳдадориҳои 

қарзии ҳукумати маҳаллӣ мебошад. Ин қарз пурра ва бе ягон шарт аз ҳисоби амволи маҳаллӣ, ки 

хазинаи ҳукумати маҳаллиро ташкил медиҳад, таъмин мегардад [7, с. 55].  

Уҳдадориҳои қарзии ҳукумати маҳаллӣ дар чунин шаклҳо вуҷуд дошта метавонанд: 

1. Созишномаҳои қарзӣ ва шартномаҳо; 

2. Вомбаргҳо, ки ба роҳи барориши коғазҳои қимматноки маҳаллӣ амалӣ мегардад; 

3. Шартномаҳо ва созишномаҳо оид ба гирифтани қарзи буҷетӣ ва кредити буҷетӣ аз 

буҷетҳои сатҳи дигари системаи буҷетӣ, ки ҳукумати маҳаллӣ мегирад; 

4. Шартнома оид ба додани кафолати ҳукумати маҳаллӣ. 

Дигар шаклҳои уҳдадориҳои қарзии давлатии ҳукумати маҳаллӣ дар назар дошта 

нашудааст, аз ин лиҳоз, онҳо ғайриқонуниянд: 

1. Қарзҳои ҳукумати маҳаллӣ аз маблағи қарзи номиналии асосӣ (аслӣ) аз рӯи коғазҳои 

қиматноки ҳукумати маҳаллӣ иборат аст; 

2. Ҳаҷми қарзи асосӣ аз рӯи қарзҳое, ки ҳукумати маҳаллӣ гирифтааст; 

3. Ҳаҷми қарзи асосӣ аз рӯи қарзҳои буҷетӣ, ки ҳукумати маҳаллӣ аз секторҳои дигари 

буҷетӣ гирифтааст; 

4. Ҳаҷми уҳдадорӣ аз рӯи кафолатҳое, ки ҳукумати маҳаллӣ додааст. 

Мақомоти ҳукуматҳои маҳаллӣ ҳамаи ваколатҳоро оид ба ташкили даромадҳои буҷети 

маҳаллӣ барои пӯшонидани уҳдадориҳои қарзӣ ва хизматрасонии қарз истифода мебаранд. 

Уҳдадориҳои қарзии ҳукумати маҳаллӣ дар муҳлате пӯшонида мешаванд, ки дар шартҳои 

қарзгирӣ муайян гардидаанд ва аз 10 сол зиёд буда наметавонад [4, с. 91]. 

Вобаста ба манбаҳои бавуҷудоӣ қарзҳои давлатиро ба қарзҳои дохилӣ ва беруна ҷудо 

менамоянд (ҷадвали 1).  

Ҷадвали 1 

Таснифоти қарзи давлатӣ 
№ Нишондиҳанда Маълумоти мухтассар 

1 Қарзи дохила Қарзест, ки давлат аз соҳибкорону аҳолии худ (резидентҳо) ба даст меорад. 

Сафарбар кардани пулҳои муваққатан озоди шахсони воқеию ҳуқуқӣ бо ёрии қарзи 

давлатӣ – воситаи ташкили пасандоз, фоида, банизомдарории муомилоти пулӣ, 

ҳалли мушкилоти иҷтимоӣ ва истифодаи навигариҳои илму техника дар истеҳсолот 

мебошад. Дар чунин маврид нақши асосиро боварии халқ ба ҳукумат ва сиёсати 

молиявии он мебозад. 

2 Қарзи беруна Қарзест, ки аз соҳибкорону давлатҳои хориҷӣ ва фондҳои байналхалқӣ гирифта 

шудааст. Таҷрибаи дигар давлатҳои дунё нишон медиҳад, ки барои ба қатори 

давлатҳои рӯ ба инкишоф дохил шудан, онҳо барои соҳаҳои металлургия ва 

мошинсозӣ бештар қарз гирифтаанд. Давлат дар назди соҳибкорону давлатҳои 

хориҷӣ нисбат ба маблағи қарзкардааш ҷавобгар аст, вале нисбат ба қарзи 

соҳибкорон, ки кафолати давлатӣ надоранд ҷавобгӯ нест. 
 

Таҳияи муаллиф 
 

Ҳамин тариқ, қарзи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз уҳдадориҳои қарзии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар назди шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ, кишварҳои хориҷӣ, ташкилотҳои 
байналмилалии молиявӣ, дигар субъектҳои ҳуқуқӣ, байналмилалӣ иборат мебошад. 

Қарзи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар навбати худ ба ду гурӯҳ ҷудо намудан 
мумкин аст: 

1. Қарзи дохилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон; 
2. Қарзи берунаи Ҷумҳурии Тоҷикистон. 
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Ҳуқуқи гирифтани қарзи дохила ва берунаи давлат, таркиб, тартиби хизматрасонӣ, 
баҳисобгирӣ ва бақайдгирӣ, пешниҳоди қарз ба давлатҳои хориҷа ва ташкилотҳои 
байналмилалӣ, тибқи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда мешавад. 
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ҚАРЗИ ДАВЛАТӢ ВА ТАСНИФОТИ ОН 
 

Муаллиф дар ин мақола масъалаи қарзи давлатӣ ва таснифоти онро мавриди таҳлил қарор додааст. 
Қайд шудааст, ки системаи қарзи давлатӣ аз зинаҳо ва ташкилотҳои гуногуни ба ҳамдигар алоқаманд 
иборат буда, тарзу услубҳои андӯхти (ҷамъоварӣ)-и манбаъҳои молиявиро вобаста ба эҳтиёҷоти 
иқтисодиёти миллӣ таъмин мекунад. Аз ин нигоҳ, системаи қарзи давлатӣ ҳамчун ифодакунандаи 
муносибатҳо оид ба ташкил ва истифодаи фондҳои пулии таъминоти мақсаднок баромад мекунад. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ КРЕДИТОВАНИЕ И ЕГО КЛАССИФИКАЦИЯ 
 

В данной статье автор анализирует проблему государственного кредитования и его классификацию. 
Отмечается, что система государственного кредитования состоит из ступеней и различных 
взаимосвязанных организаций, обеспечивающих нужд национальной экономики путем сбора из 
финансовых источников. Поэтому система государственного кредитования как выразителя отношений по 
организации и использованию денежных фондов является целенаправленной. 
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STATE LENDING AND ITS CLASSIFICATION 
 

In this article, the author analyzes the problem of public lending and its classification. It is noted that the 
state lending system consists of stages and various interconnected organizations that meet the needs of the national 
economy by collecting from financial sources. Therefore, the system of state lending as an expression of relations 
on the organization and use of funds is purposeful. 
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АСОСҲОИ НАЗАРИЯВИИ ҚАРЗИ БОНКӢ ДАР ШАРОИТИ ИМРӮЗА 

 

Улфатов У.Ғ. 
Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 

 

Шакли моликияти давлатӣ, ки то давраҳои наздик дар амал ҷорӣ буд, дар намуди 
маблағгузории давлатии буҷавии марказикунонидашуда амалӣ карда мешуд. Инчунин, низоми 
мавҷудаи пештар амалкунанда, ки тибқи он маблағҳои буҷавӣ дар чаҳорчӯбаи ба нақшагирии 
давлатии тараққиёти иқтисодиёт ҷудо карда мешуд, зарурати ҳатмии қонунан ба танзимдарории 
масъалаҳои молиявию қарзиро дар бар намегирифт. 

Бо тараққиёти муносибатҳои бозорӣ дар кишвар, пайдо шудани ташкилоту корхонаҳои 
шаклҳои мухталифи моликият (чӣ шахсӣ ва чӣ ҷамъиятиву давлатӣ) масъалаи ҳатмии қонунан 
ба танзимдарории муносибатҳои молиявию қарзии субъектҳои фаъолияти соҳибкорӣ аҳамияти 
хоса пайдо мекунад.  

Олимони соҳаи иқтисод Бердиев Р.Б., Раҷабов Р.К., Раҳимов З.А. ва Лаврушин О.И. дар ин 
самт корҳои илмӣ анҷом дода, шарти самаранок истифодабарии захираҳои қарзии бонкҳоро 
ҳамчун хусусияти хоси фаъолияти ташкилотҳои қарзӣ меҳисобанд, ки онро аз категорияҳои 
захираҳои қарзӣ дар муносибатҳои молиявӣ фарқ мекунонад ва сармаранок истифодабарии 
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захираҳои қарзии бонкҳоро ҳамчун категорияи алоҳида ҷудо мекунад; дар ин самт ақидаи 
баръакси ин гуфтаҳо низ мавҷуд аст, ки захираи қарзиро ба шумораи категорияҳои дар зери 
тасарруфи категорияҳои захираҳои қарзии бонкӣ, ба сифати категорияи махсус, шомил 
менамоянд [6, с. 12]. 

Ба андешаи М.А. Боровский, бонкҳо ин ниҳодҳои (институтҳои) махсуси иқтисодӣ ба 
ҳисоб мераванд, ки воситаҳои пулиро ҷамъоварӣ намуда, қарзҳоро пешниҳод сохта, 
ҳисоббаробаркуниҳои пулиро анҷом дода, пулҳо ва коғазҳои қиматнокро интишор менамоянд, 
инчунин фаъолияти миёнаравиро дар пардохтҳои тарафайн ва ҳисоббаробаркуниҳо миёни 
давлатҳо, корхонаҳо ва шахсони воқеӣ амалӣ месозанд [1, с. 125]. 

Дар корхонаҳои дорои моликияти мухталиф бошад талабот нисбат ба ҷалби маблағҳои 
қарзӣ барои ба амал овардани фаъолият ва ба даст овардани фоида зиёд гардида истодааст. Яке 
аз шаклҳои нисбатан маъмули ҷалби маблағ ин гирифтани қарзи бонкӣ дар асоси қарордод ба 
шумор меравад.  

Институтҳои қарзӣ (хусусан бонкҳо) ташкилоти молиявие мебошанд, ки банақшагирии 
молиявӣ, нигоҳдорӣ, пешниҳод, тақсимнамоӣ, мубодила, идоракунии воситаҳои пулӣ, 
мубодилаи маблағ ва коғазҳои қиматнокро амалӣ месозанд. Яъне, бонк ҳамчун институти 
молиявию қарзӣ фаъолияти муайян дошта, ба тамоми сохтори муътадили иқтисодии 
амалкунанда хос буда, ба туфайли қарздиҳӣ ва маблағгузории саноату тиҷорат ва дигар соҳаҳо 
аз ҳисоби сармояҳои пулӣ, ки дар намуди ҳиссагузориҳо ва тавассути интишори пардохтҳои 
воситаҳои худӣ (саҳмияҳо, вомбаргҳо ва ғайра) ҷалб гардидаанд, амал менамояд. 

Шенгер Ю.Е. нақши қарзро муайян карда, «натиҷаҳои объективӣ (воқеӣ)-е, ки рушди ҳамаи 
вазифаҳои қарз дар ин низоми иқтисодиёт ба он оварда мерасонад», бояд дар назар дошт [7, с. 
61]. 

Яке аз тарафҳо (қарздиҳанда) ба тарафи дигар (қарзгиранда) маблағи пулӣ (дар баъзе 
ҳолатҳо амвол)-ро ба муддати муайян ва бо шарти баргардонидани арзиши эквивалентии он, аз 
рӯи қоида бо пардохти ин хизматгузорӣ дар шакли фоиз вомегузорад. Муҳлат, дар вақташ 
баргардонидан ва аз рӯи қоида ба кафолат гузоштан сифати асосии қарз ба шумор меравад. 

Қарзро чӣ корхонаҳои азим ва иттиҳодияҳо ва чӣ корхонаҳои хурди истеҳсолӣ, соҳаи 
кишоварзӣ ва савдо истифода мебаранд. Ҳамчунин онро ҳукуматҳо, давлатҳо ва ҳам 
шаҳрвандони алоҳида истифода бурда метавонанд. Қарз ҳаракати сармоя ва ҳаракати доимии 
фондҳои ҷамъяитиро таъмин менамояд. 

Дар ҳамин замина Ш. Раҳимзода қайд менамояд, ки пешрафти саноату савдо рӯз аз рӯз 
талаботро ба қарз зиёд мекард, судхорон имкон надоштанд талаботи доимо афзояндаи 
сармоядоронро қонеъ гардонанд. Муассисаҳое лозим буданд, ки пулҳои муваққатан озоди 
сармоядорон ва мардуми одиро ҷамъ карда, ба муҳтоҷон ба қарз диҳанду бозгашти онро назорату 
таъмин кунанд [3, с. 511]. Он ҳамчун яке аз манбаъҳои асосии такрористеҳсолкунии воситаҳои 
асосӣ хизмат карда, ба рушду таҳкими робитаҳо байни шаҳру деҳот мусоидат намуда, ба 
сарфаҷӯии хароҷоти истеҳсолӣ ва коҳиш додани хароҷот дар истеҳсолот мусоидат мекунад [2, с. 
199]. 

Гуфтаҳои олимони соҳаро ҷамбаст намуда, мехоҳем назарияи хешро пешниҳод намоем. Ба 
андешаи мо қарз (кредит) ин яке аз намудҳои муомилаи доду гирифти иқтисодӣ, шартномаи 
байни шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ оид ба қарз ва қарзи имтиёзнок аст. Кредит маъмулан 
муносибати иқтисодии байни қарздиҳандаю қарзгирандаро ифода менамояд. 

Бо туфайли қарз дар хоҷагии халқ маблағҳои аз гардиш озоди корхонаҳо, амонати 
шаҳрвандон ва пасандозҳои бонкҳо дар раванди иҷроиши буҷаи давлатӣ самаранок истифода 
бурда мешаванд. 

 Дар шароити гузариш ба иқтисоди бозоргонӣ мавқеъ ва аҳамияти муносибати қарзӣ 
меафзояд. Рушди муносибати бозори тақсими марказикунонидашудаи маблағҳои пулиро ба 
ҳадди ақал поён мефарорад. Дар ин ҳолат гузариш ба ҳаракати горизонталии маблағҳои пулӣ дар 
бозори молиявӣ ба миён меояд. Мавқеи низоми қарзӣ дар идоракунии хоҷагии халқ дигаргун 
гашта, мавқеи қарз дар низоми муносибатҳои иқтисодӣ боло меравад.  

Дар иқтисоди бозорӣ, қабл аз ҳама, бо кумаки қарз тартиби гузаронидани сармоя аз як соҳа 
ба соҳаи дигар осон ва ҳаққонӣ мегардад. Сармояи қарзӣ дар байни соҳаҳо аз рӯи талаботи вазъи 
бозор ба он соҳаҳое бештар равона карда мешаванд, ки гирифтани фоидаи зиёдро таъмин 
менамоянд ва ё аз нигоҳи манфиати умумимиллии кишвар афзалиятнок ба шумор мераванд. 

Қарз яке аз сарчашмаи асосии қонеъ гардонидани талаботи зиёд бо захираҳои пулӣ 
мебошад. Қарз барои нигоҳдории бетанаффуси гирдгардиши фондҳои корхонаҳои амалкунанда, 
хизматрасонии фурӯши мaҳсулоти истеҳсолшуда истифода мешавад, ки хусусан дар давраи 
барқарории муносибатҳои бозорӣ аҳамияти хосса пайдо мекунад. 

Қарз ба низом ва ҳаҷми пулӣ, суръати гардиши пул ва гардиши пардохт таъсири аниқ 
мерасонад [4, с. 317]. 

Маҳз ба туфайли қарз раванди босуръати ба сармоя табдил додани даромад, яъне табдили 
он ба фондҳои иловагии истеҳсолот амалӣ карда мешавад. Қарз бо роҳи босуръат ба миён 
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овардани сарчашмаи сармоя барои васеъ кардани истеҳсолот боиси тараққиёти қувваҳои 
истеҳсолкунанда мегардад. 

Ҳамин тавр, гузариши Ҷумҳурии Тоҷикистонро ба иқтисоди бозорӣ, бе паси сар кардани 
буҳрон ва барқароркунии болоравии иқтисодӣ, баланд бардоштани мавҷудияти босамари 
иқтисодӣ, ба миён овардани сохторҳои лозима ва зарурӣ бе таъмини тараққиёти минбаъдаи 
муносибатҳои қарзӣ таъмин кардан номумкин аст. 

Қисмати асосии захираҳои пулиро, ки барои маблағгузории зарурати умумидавлатӣ таъин 
гардидааст, давлат дар шакли андоз ва пардохтҳои ҳатмӣ мегирад. Дар шароити ноустувории 
ҳолати молиявии хоҷагии халқ, паст фаромадани даромадҳои давлатӣ, давлат маҷбур аст барои 
пӯшонидани хароҷоти худ маблағро аз дигар сарчашмаҳо ҷалб намояд [5, с. 198].  

Вобаста ба дараҷаи тараққиёти муносибатҳои бозорӣ гоҳе сарчашмаи аввал ва гоҳи дигар 
сарчашмаи дувум мавқеи асосиро доро мегардад. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи ҳозира 
сармояи қарзӣ асосан аз ҳисоби сарчашмаи дувум ташкил меёбад. Зеро на ҳамаи бонкҳои 
Тоҷикистон ҳуқуқи бо шахсони воқеӣ гузаронидани амалиётҳои бонкиро дороянд, инчунин 
тибқи қонунгузории мавҷуда тамоми шахсони ҳуқуқӣ бояд воситаҳои пулии худро дар 
суратҳисобҳои муассисаҳои қарзӣ нигоҳ доранд ва ин муассисаҳо метавонанд бе розигии 
соҳибони маблағ онро истифода баранд. 
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АСОСҲОИ НАЗАРИЯВИИ ҚАРЗИ БОНКӢ ДАР ШАРОИТИ ИМРӮЗА  
 

Муаллиф дар ин мақола масъалаи асосҳои назариявии қарзи бонкӣ дар шароити имрӯзаро мавриди 
таҳлил қарор додааст. Қайд шудааст, ки бо тараққиёти муносибатҳои бозорӣ дар кишвар, пайдо шудани 
ташкилоту корхонаҳои шаклҳои мухталифи моликият (чӣ шахсӣ ва чӣ ҷамъиятиву давлатӣ) масъалаи 
ҳатмии қонунан ба танзимдарории муносибатҳои молиявию қарзии субъектҳои фаъолияти соҳибкорӣ 
аҳамияти хосса пайдо мекунад.  

КАЛИДВОЖАҲО: иқтисод, қарз, бонк, қарзи бонкӣ, захираҳои қарзӣ, моликият, фаъолияти 
соҳибкорӣ, бозор.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ 
 

Автор в своей статье анализирует теоретические основы банковского кредитования в современных 
условиях. Он отметил, что с развитием рыночных отношений в стране, появлением организаций и 
предприятий различных форм собственности (как частной, так и государственной, и общественной) 
вопрос правового регулирования финансово-кредитных отношений хозяйствующих субъектов 
приобретает особое значение. 
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THEORETICAL FOUNDATIONS OF BANK LENDING IN TODAY'S CONDITIONS 
 

In his article, the author analyzes the theoretical basis of bank lending in today's conditions. He noted that 
with the development of market relations in the country, the emergence of organizations and enterprises of various 
forms of ownership (both private and public) the issue of mandatory regulation of financial and credit relations of 
business entities is of particular importance. 
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ҲОЛАТИ ИМРӮЗАИ САРМОЯГУЗОРИҲОИ ИННОВАТСИОНӢ  

ДАР ВИЛОЯТИ ХАТЛОН 
 

Абдуллоев Ф.И. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Дар шароити муосир дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, фароҳам овардани фазои инноватсионӣ 

аҳамияти хоса дошта, ҷустуҷӯ ва татбиқи инноватсияҳоро дар тамоми соҳаҳои иқтисодиёт, пеш 

аз ҳама, дар истеҳсолоти ватанӣ ташвиқ намудан ба маврид аст, зеро корхонаҳои ватанӣ бештар 

аз пур кардани бозор бо маҳсулоти рақобатпазир машғул мебошанд, ки аксарияти онҳо 

коркардҳои инноватсиониро истифода намебаранд. Дар ин гуна шароит барои корхонаҳои 

саноатии ватанӣ ҷорӣ кардани навовариҳо, ки қувваи пешбаранда мебошанд, ҳаётан муҳим аст. 

Навоварӣ барои корхонаҳо дар самти ба даст овардани мавқеи устувори бозор дар давраи 

дарозмуддат нақши муҳим мебозад. 

Имрӯз ва ояндаи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рушди илм ва технологияҳои инноватсионӣ 

чудонашавандаанд, зеро онҳо заминаҳои ташаккули иқтисодиёти инноватсионӣ мебошанд, ки 

рушди соҳаҳои рақобатпазир ва технологияҳои баландихтисосро талаб менамояд. 

Ташкили иқтисодиёти инноватсионӣ дар ояндаи наздик бояд самти стратегии рушди 

мамлакати мо гардад. 

Дар айни замон Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон то соли 2030 амалӣ шуда 

истодааст, ки се сенарияи асосии рушди иқтисоди кишвар - инертсиалӣ, саноатӣ, индустриалӣ-

инноватсиониро дар бар мегирад [9, с. 8]. 

Ҳангоми татбиқи сенарияи индустриалӣ-инноватсионӣ бунёди пояҳои рушди 

инноватсионӣ иҷозат дода мешавад. 

Ташаккули иқтисодиёти инноватсионӣ як раванди мураккаб, бисёрҷанба ва тӯлонӣ 

мебошад, ки сармоягузории калон ва истифодаи неруи захираҳои фаъолияти инноватсионии 

корхонаҳои энергетикиро талаб мекунад [4, с. 25]. 

Таҷрибаи кишварҳое, ки роҳи инноватсионии рушдро интихоб кардаанд, далели он аст, ки 

пурзӯр гардидани фаъолияти инноватсионӣ ва сармоягузории корхонаҳои энергетикӣ боиси 

ташаккули заминаҳои иҷтимоию иқтисодӣ, илмию техникӣ, ташкилӣ ва иқтисодӣ барои 

ташаккули соҳаҳои нав мегардад. Дар ин ҷо, рушди корхонаҳо бо дарназардошти хусусиятҳои 

истифодаи иқтидори сармоягузории соҳа дар мадди аввал меистад [6, с. 125].  

Бо дарназардошти гуфтаҳои болозикр, дар доираи таҳқиқоти мазкур, мо кӯшиш кардем, ки 

самти сармоягузориҳо ва таъминоти сармоягузории иқтисоди миллӣ, ноил шудан ба афзалиятҳои 

асосии миллӣ ва тадбиқи стратегияи рушди инноватсиониро мавриди омӯзиш қарор диҳем. 

Бинобар ин, барои расидан ба ин ҳадаф, зарур аст, ки Барномаи рушди иҷтимоию иқтисодии 

вилояти Хатлон барои солҳои 2016-2020, ки дар худ маблағгузорӣ аз буҷети давлатӣ, қарзи 

хориҷӣ, грантҳо, кумаки техникӣ, инчунин маблағҳои иловагии буҷавӣ мебошад, таҳлил намоем 

[7, с. 136].  

Тавре ки аз маълумоти диаграммаи 1 маълум аст, динамикаи устувори таъминоти 

сармоягузорӣ дар иқтисодиёти вилояти Хатлон мушоҳида мегардад. Бояд таъкид кард, ки коҳиш 

ёфтани таъминоти сармоягузорӣ танҳо соли 2019 ба назар расида, дар дигар солҳо бошад ҳолати 

устуворӣ мушоҳида мешавад. 
 

 

Сарчашма: Барномаи рушди иҷтимоию иқтисодии вилояти Хатлон барои солҳои 2016-2020. – С. 68. 
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Мувофиқи маълумоти оморӣ сармоягузорӣ барои таъмини рушди устувории иқтисодиёти 

вилояти Хатлон дар солҳои 2016-2020 2139025,7 ҳазор сомонӣ равона шудааст, ки нисбат ба соли 

2016 1,3 маротиба зиёд мебошад. Аз ин ҷо метавон хулоса кард, ки маблағҳо ба андозаи кофӣ 

барои дастгирӣ ва баланд бардоштани таъминоти сармоягузорӣ ҷиҳати рушди устувории 

иқтисодиёти вилоят равона шудааст. 

Дар робита ба ин, тавре Қодиров Ф. қайд менамояд «... дар ин марҳалаи рушд, дар асл, 

барои таъсиси низоми давлатии идоракунии раванди ҷалби сармояи хориҷӣ ба иқтисодиёти 

ҷумҳурӣ хеле кам корҳо ба анҷом расонида мешаванд. Вобаста ба ин, мувофиқи назарияи 

иқтисодии неоклассикӣ, ҳалли мушкилоти рушди истеҳсолот вазифаи худи истеҳсолкунандагон 

буда, бояд ки дар сатҳи поёнӣ амалӣ карда шавад. Ба вазифаҳои мақомоти давлатӣ ва идоракунӣ 

дар самти ҷалби сармоягузориҳо ба иқтисодиёт, дар асл танҳо ташаккули фазои мусоиди 

сармоягузорӣ мансуб аст, ки ба фикри муаллиф тамоман нодуруст аст» [3, с. 36]. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Сарчашма: Барномаи рушди иҷтимоию иқтисодии вилояти Хатлон барои солҳои 2016-2020 [1, с. 68]. 
 

Тавре ки аз маълумоти диаграммаи 2, дида мешавад, ҳиссаи сармоягузориҳои хориҷӣ 

бештар буда, андозаи 96,5 фоизро дар давраи таҳлилшуда ташкил медиҳад, боқимонда андозаи 

3,5 фоиз ба сармоягузориҳои ватанӣ рост меояд. Дар сохтори ҳаҷми умумии захираҳои молиявии 

барномаи сармоягузории давлатӣ дар давраи таҳлилшаванда, ҳиссаи қарзи хориҷӣ 89,6 фоиз, 

грантҳо 7 фоиз ва манбаъҳои дохилии сармоягузорӣ 3,5 фоизро ташкил медиҳанд. Гуфтан ба 

маврид аст, ки сармоягузориҳои хориҷӣ метавонанд бо роҳи ташкили корхонаҳои муштарак ва 

корхонаҳое, ки пурра ба инвеститсияҳои хориҷӣ тааллуқ доранд, ҷойҳои нави кориро таъмин 

кунанд, маҳсулот истеҳсол намоянд, ба буҷет андоз супоранд ва бо ҳамин воридшавии 

даромадҳои пулии лозимаро ба буҷет таъмин намоянд. Ин даромадҳоро давлат дар навбати худ 

метавонад барои субсидиякунонии соҳаҳои содиротӣ равона кунад. Инкишофи соҳаҳои ба 

содирот нигаронидашуда воридоти асъорро таъмин намуда, ба тавозуни пардохт таъсири мусбат 

мерасонад. 

Ҳамаи ин комилан имконпазир буда, ба натиҷаҳои дилхоҳ оварда мерасонад, яъне ба 

мақсади ниҳоии сиёсати иқтисодии давлат - таъминнамоии ҳифзи иҷтимоӣ, сатҳи баланди 

некӯаҳволии халқ ва устувории иқтисодӣ мусоидат менамояд. 

Самти дигари мукамалсозии ҷалбкунии сармоягузориҳои инноватсионӣ соҳаи энергетикаи 

вилояти Хатлон мебошад [10, с. 72].  

Мувофиқи «Консепсияи истифодаи оқилона ва ҳифзи манбаъҳои обӣ дар ҷумҳурӣ», ки бо 

қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз 1 декабри соли 2001, №551 тасдиқ гардидааст, 

захираҳои манбаъҳои гидроэнергетикӣ 527 миллиард квт соатро дар як сол ташкил медиҳад. Аз 

рӯи ин нишондодҳо Тоҷикистон дар ҷаҳон ҷои 8-ум, аммо аз р=и имкондиҳандаи қиёсӣ ба сари 

ҳар як нафар аз аҳолӣ дар воҳиди масоҳат, ҷойҳои якум-дуюмро ишғол менамояд. Дар сурати 

пурра истифода бурда шудани онҳо ҷумҳурӣ метавонад ба бузургтарин кишвари содиркунандаи 

неруи барқ дар минтақа табдил ёбад. Гидроэнергетика соҳаи асосӣ ва барои рушди иқтисодиёт 

аз ҷиҳати стратегӣ хеле муҳим мебошад, ки метавонад манбаъҳои сармоягузории ибтидоиро 

барои соҳаҳои дигари хоҷагии халқ фароҳам созад [9, с. 35]. 
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Чи тавре ба ҳамагон маълум аст имрӯз дар дунё эҳтиёҷ ба соҳаи энергетика рӯз ба рӯз 

афзоиш ёфта истодааст. Тавре мутахассисон ҳисоб намудаанд, тайи солҳои охир танҳо дар 

минтақаи Осиёи Марказӣ соле 150 миллиард киловатт соат қувваи барқ истифода мешавад. 

Талабот ба неруи барқ махсусан дар ҷумҳуриҳои Чин, Тоҷикистон ва Эрон меафзояд. Ҳамсояҳои 

наздиктарини мо, аз қабили Афғонистон, Қазоқистон ва Федератсияи Россия низ тайёранд аз мо 

нерӯи барқ ворид намоянд. Бо дарназардошти он, ки дар мо манбаи истеҳсоли неруи барқ об аст 

ва аз рӯи захираҳои он Ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз ҷойҳои намоёнро дар ҷаҳон соҳиб мебошад 

ва ҳамчун кишвари дорои захираҳои бузурги неруи барқи обӣ метавонад дар ҳалли ин масъалаи 

глобалии сайёра саҳм бигирад. Аз дигар тараф, истифодаи гидроэнергетикаи Тоҷикистон 

метавонад раванди ба эътидол овардани муҳити зистро аз ҳисоби хеле кам кардани паҳншавии 

газҳои буғшаванда вусъат бахшад. Афзалияти тараққӣ додани гидроэнергетика дар Тоҷикистон 

кайҳо маълум буд ва ҳамчун марҳалаи аввали давраи Шӯравӣ аз худ кардани ин заҳираҳои 

гидроэнергетикӣ дар кишвари мо шурӯъ шуда буд [2, с. 74].  

Сохтмони силсиланеругоҳҳои Сангтӯда 1 ва 2, дар вилояти Хатлон аз ҷумлаи онҳоянд. Ба 

истифода додани ду арегати неругоҳҳои барқи обии бузургтарини минтақа Неругоҳи барқи оби 

«Роғун», ки аз ҷиҳати сохт ва иқтидор як бозёфти нодири муҳандисиву гидроэнергетикӣ дар амал 

ба шумор меравад, бартарӣ ва афзалияти истифодаи обро ҳамчун манбаъи неруи барқ амиқу 

возеҳ исбот сохт. Ҳамин аст, ки ҳамасола дар доираи барномаҳои стратегӣ дар вилояти Хатлон 

соҳаи энергетика зери таваҷҷуҳи хоса қарор дошта, сармоягузорӣ дар ин бахш сол то сол афзоиш 

ёфта истодааст.  

 
Сарчашма: Барномаи рушди иҷтимоию иқтисодии вилояти Хатлон барои солҳои 2016-2020. – С. 88. 
 

Тавре аз нишондиҳандаҳои расм бармеоянд, соли 2020 нисбати соли 2016 қариб 3,7 

маротиба сармоягузорӣ ба соҳаи энергетика зиёд шудааст. Лекин, мутаассифона, то ҳол 

иқтидорҳои истеҳсолӣ дар сатҳи зарурӣ истифода нагардидаанд. 

Ҳами тариқ, метавон хулоса кард, ки таҷрибаи 29-соли мустақилияти сиёсию иқтисодии 

ҷумҳурӣ собит месозад, ки самаранокии ислоҳоти иқтисодӣ ва истифодаи иқтидорҳои 

гидроэнергетикиро танҳо дар натиҷаи ислоҳоти бунёдии иқтисодиёт ва сохторҳои 

институтсионалӣ, такмили қонунҳое, ки ба пешрафти иқтисодиёти давлат мусоидат мекунанд, 

инчунин ҳамоҳангсозии фаъолияти мақомоти давлатӣ, Вазорату идораҳо ва тақвияти 

имкониятҳои ҳуқуқии онҳо таъмин кардан мумкин аст. Мулоҳизаҳои дар боло зикршуда гурӯҳи 

тадбирҳое мебошанд, ки рушди соҳаҳои иқтисодиёти миллӣ, аз ҷумла энергетика ва дигар соҳаҳо 

аз онҳо вобастагии зич дорад 8. 

Рушди соҳаҳои бахши воқеии иқтисоди миллӣ, аз ҷумла энергетика, омили асосии баланд 

бардоштани сатҳи зиндагии мардум дониста мешаванд [5, с. 322].  

Ҳамин тариқ, нишондодҳои зикршударо ҷамъбаст карда, ба хулосае меоем, ки ҳангоми ба 

маҷмӯи сохтмони гидроэнергетикии Ҷумҳурии Тоҷикистон таи 5-10 соли пешомад 5 миллиард 

доллари ИМА маблағгузорӣ барои ҷорӣ намудани технологияҳои навин ворид кардан, истеҳсоли 

неруи барқ ба дараҷае меафзояд ва имконият фароҳам меорад, ки дар як сол ҳадди ақал 15-17 

миллиард квт соат қувваи барқро ба хориҷи кишвар содир кунем, зеро, ки мавқеи мувофиқи 

ҷуғрофии Тоҷикистон ба вусъати иқтидорҳои гидроэнергетикӣ мусоид буда, зиёдгардии 

истеҳсоли қувваи барқ ва содироти он иқтисодиёти кишварамонро пурқувват ва қудратнок 

мегардонад.  
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ҲОЛАТИ ИМРӮЗАИ САРМОЯГУЗОРИҲОИ ИННОВАТСИОНӢ ДАР ВИЛОЯТИ ХАТЛОН 
 

Муаллиф дар мақолаи худ масъалаи ҳолати имрӯзаи сармоягузориҳои инноватсионӣ дар вилояти 
Хатлонро мавриди таҳлил қарор додааст. Қайд намудааст, ки имрӯз ва ояндаи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 
рушди илм ва технологияҳои инноватсионӣ ҷудонашавандаанд ва заминаҳои ташаккули иқтисодиёти 
инноватсионӣ мебошанд, ки рушди соҳаҳои рақобатпазир ва технологияҳои баландихтисосро талаб 
менамояд. Ташкили иқтисодиёти инноватсионӣ дар ояндаи наздик бояд самти стратегии рушди мамлакати 
мо гардад. Таҳлилҳои муаллиф нишон медиҳад, ки сармоягузорӣ барои таъмини рушди устувории 
иқтисодиёти вилояти Хатлон дар солҳои 2016-2020 2139025,7 ҳазор сомонӣ равона шудааст, ки нисбат ба 
соли 2016 1,3 маротиба зиёд мебошад, дигар ин ки таҳлилҳои муаллиф собит сохт, ки сармоягузориҳои 
хориҷӣ дар иқтисодиёти вилояти Хатлон бештар буда, андозаи 96,5 фоизро дар давраи таҳлилшуда ташкил 
медиҳад, боқимонда андозаи 3,5 фоиз ба сармоягузориҳои ватанӣ рост меояд. Дар сохтори ҳаҷми умумии 
захираҳои молиявии барномаи сармоягузории давлатӣ дар давраи таҳлилшаванда, ҳиссаи қарзи хориҷӣ 
89,6 фоиз, грантҳо 7 фоиз ва манбаъҳои дохилии сармоягузорӣ 3,5 фоизро ташкил медиҳанд. Гуфтан ба 
маврид аст, ки сармоягузориҳои хориҷӣ метавонанд бо роҳи ташкили корхонаҳои муштарак ва 
корхонаҳое, ки пурра ба инвеститсияҳои хориҷӣ тааллуқ доранд, ҷойҳои нави кориро таъмин кунанд, 
маҳсулот истеҳсол намоянд, ба буҷет андоз супоранд ва бо ҳамин воридшавии даромадҳои пулии лозимаро 
ба буҷет таъмин намоянд.  

КАЛИДВОЖАҲО: ииноватсия, сармоягузорӣ, иқтисод, сармоягузории хориҷӣ, энергетика, 
иқтисодиёти инноватсионӣ.  
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ  
В ХАТЛОНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

Автор в своей статье анализирует современное состояние инновационных инвестиций в Хатлонской 
области. Он отметил, что настоящее и будущее Республики Таджикистан неотделимы от развития науки 
и инновационных технологий, которые являются основой для формирования инновационной экономики, 
которая требует развития конкурентоспособных производств и высококвалифицированных технологий. 
Создание инновационной экономики в ближайшее время должно стать стратегическим направлением 
развития нашей страны. Авторский анализ показал, что инвестиции направлены на обеспечение 
устойчивого экономического развития Хатлонской области в 2016-2020 годах 2139025,7 тыс. сомони, что 
в 1,3 раза больше, чем в 2016 году. К тому же авторский анализ показал, что иностранные инвестиции в 
экономику Хатлонской области являются самыми крупными, составив 96,5% в анализируемом периоде, а 
оставшиеся составляют 3,5% внутренних инвестиций. В структуре общих финансовых ресурсов 
государственной инвестиционной программы за анализируемый период доля внешнего долга составляет 
89,6%, грантов - 7%, а внутренних источников инвестиций - 3,5%. Следует отметить, что иностранные 
инвестиции могут создавать новые рабочие места, производить продукцию, платить налоги в бюджет и, 
таким образом, обеспечивать необходимый приток денежных средств в бюджет путем создания 
совместных предприятий и предприятий, которые полностью инвестируются иностранными инвесторами. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: инновация, инвестиция, экономика, иностранные инвестиции, энергетика, 
инновационная экономика. 
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THE CURRENT STATE OF INNOVATION INVESTMENT IN KHATLON 
 

In his article, the author analyzes the current state of innovation investment in Khatlon. He noted that the 
present and future of the Republic of Tajikistan are inseparable from the development of science and innovative 
technologies, which are the basis for the formation of an innovative economy, which requires the development of 
competitive industries and highly skilled technologies. Creating an innovative economy in the near future should 
become a strategic direction for the development of our country. The author's analysis showed that investments 
are aimed at ensuring sustainable economic development of the Khatlon region in 2016-2020 2,139,025.7 thousand 
somoni, which is 1.3 times more than in 2016. In addition, the author's analysis showed that foreign investments 
in the economy of the Khatlon region are the largest, amounting to 96.5% in the analyzed period, and the rest is 
3.5% of domestic investments. In the structure of the total financial resources of the public investment program 
for the analyzed period, the share of external debt is 89,6%, grants - 7%, and domestic sources of investment – 
3,5%. It should be noted that foreign investment can create new jobs, produce products, pay taxes to the budget 
and thus provide the necessary cash inflows to the budget through the establishment of joint ventures and 
enterprises that are wholly foreign-invested. 
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АСОСҲОИ НАЗАРИЯВӢ, МОҲИЯТ ВА АҲАМИЯТИ ЛОГИСТИКАИ  
НАҚЛИЁТӢ ДАР ИҚТИСОДИЁТ 

 

Ашуров Н.А.  
Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 

 

Дар шароити кунунии Тоҷикистон яке аз ҳадафҳои асосӣ ин баромадан аз бумбасти 
коммуникатсионӣ ба ҳисоб меравад. Бояд қайд намуд, ки ин масъала ҳалли худро ёфтааст ва 
имрӯз тамоми қаламрави кишвар ба ҳам тавассути шоҳроҳҳои ҷавобгӯи стандартҳои 
байналмилалӣ пайваст шудааст. Аз тарафи дигар, яке аз масъалаҳои рушди иҷтимоию иқтисодии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон зарурати такмили идоракунии бахшҳои иқтисодиёти миллӣ, аз ҷумла 
нақлиёти автомобилӣ ба ҳисоб меравад ва ҳаҷми хизмати нақлиётӣ аз вазъияти иқтисодиёти 
кишвар вобаста аст. Бо вуҷуди ин, нақлиёт афзоиши сатҳи фаъолияти иқтисодӣ, густариши 
миқёси истеҳсолотро таъмин намуда, пайвастани истеҳсолкунандагон ва истеъмолкунандагонро 
ба роҳ мемонад. Дар чунин шароит, консепсияи логистикӣ дар ниёзҳои низоми истеҳсолӣ ва 
савдо барои хизматрасонии нақлиётӣ аҳамияти махсус дорад. 

Имрӯз, логистика аз ҷониби мутахассисон ҳамчун як соҳаи илм эътироф карда шудааст. 
Логистика ба монанди дигар илмҳо таърихи худро дошта, якчанд зинаро аз сар гузаронидааст. 

Ибораи логистика, аз калимаи юнонии (logistike) гирифта шуда маънояш, санъати 
ҳисобкунӣ ва муҳокимаронӣ мебошад. Ин илм таърихи ниҳоят қадима дошта, нахустин манбаъ 
ва вазифаҳои худро дар Юнони қадим ба даст овардааст. Дар Афинаи қадим логистика ҳамчун 
як вазифа, мавқеи махсуси худро дошт, ки ҳар сол тақсим карда мешуд ва вазифаи онҳо санҷиши 
ҳисоботи шахсони мансабдорро дар бар мегирифт. Инчунин дар ҳамон давра назоратчиҳои 
махсуси давлатиро (логистикҳо) ном мебурданд. Калимаи «логистика» дар бисёр забонҳои 
Аврупоӣ мавҷуд аст, вале бо маъноҳои гуногун қайд карда шудааст. Истилоҳи «логистика» дар 
асарҳои олимон, философҳо ва роҳбарони низомӣ васеъ истифода шудааст. Махсусан олими 
олмонӣ Г.В. Лейбниц (1646-1716) ин мафҳумро бо маънои «мантиқи риёзиёт» истифода 
бурдааст. Тавсифи логистика ҳамчун илм аввалин маротиба дар Конгреси Аврупоии Логистика, 
ки соли 1974 дар шаҳри Берлин баргузор шуда буд, таҳия шудааст: «Логистика илм дар бораи 
банақшагирӣ, идоракунӣ ва назорат кардани ҳаракати захираҳои моддӣ, итилоотӣ ва молиявӣ 
дар системаҳои мухталиф мебошад» [1, с. 25-26].  

Дар охирҳои асри гузашта васеъ истифода бурдани муомилаи логистикӣ дар иқтисодиёти 
мамлакатҳои гуногун оғоз шуда, мафҳуми логистика ва идоракунии логистикӣ фарогири 
мундариҷаи зиёд гардида, ба доираҳои гуногуни истеҳсолот ва муомилоти молӣ дохил гардид. 

Дар давраи гузариш ба иқтисодиёти бозорӣ, ки дараҷаи баланди мустақилиятро дар 
фаъолияти бозорӣ дар бар мегирад, омӯзиши самтҳои нави илмӣ ва амалии логистика зарур 
меояд. Илми логистика нисбатан ҷавон ва инкишофёфта буда, бештар ба соҳаи нақлиёт 
алоқамандии зич дорад. Дар замони ҳозира илми логистика, кӯшиш карда истодааст, ки талаботи 
истеҳсолкунандагонро ба таври максималӣ ва бо хароҷоти камтарин қонеъ гардонад. Ин як 
воситаи муҳиме барои пешбурди бизнес мебошад.  

Логистика ҳамчун илм омӯзиши муносибатҳои ташкилию иқтисодиро дар доираи гардиши 
мол дар марҳалаҳои харидкунӣ, истеҳсол ва фурӯши маҳсулот дар бар мегирад. 

Объекти логистика - тамоми соҳаҳои фаъолияти инсон аз ҷумла соҳаи муомилоти мол, 
иттилоот, молиявӣ ва дигар хизматрасониҳо буда, вазифаи он - тадбиқи мавҷудияти маҳсулоти 
сифаташ конкретӣ бо миқдори зарурӣ дар ҷои муносиб ва дар вақти мувофиқ бо хароҷоти ҳадди 
ақали логистикӣ интиқоли онҳо мебошад. 
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Дар тамоюли назариявии худ, Умаров С.А. логистикаро ҳамчун синтези назария ва 
фаъолияти амалӣ, инчунин тақсимоти дурусти як қатор ҷараёнҳои иттилоотӣ нишон додааст. 
Яъне «Логистика – ин назария ва фаъолияти амалии банақшагирӣ, ташкили идоракунии 
функсионалӣ ва назорати маҷмӯи равандҳои ҳаракати ашёи моддӣ, молиявӣ, меҳнатӣ, ахлоқӣ ва 
ҷараёни иттилоотӣ дар системаи иқтисоди бозорӣ мебошад» [9, с. 14]. 

Семененко А.И. қайд мекунанд, ки логистика ин, пеш аз ҳама, муайянкунандаи тафаккури 
пешравандаи методологӣ, аз ҳама бештар самарабахш дар миқёси ташкилотҳои хоҷагиҳои 
истеҳсолии (соҳавӣ, минтақавӣ, хоҷагии халқ), соҳибкорон ва фаъолияти муассисаҳои савдо дар 
бозори озоди иқтисодӣ мебошад [10, с. 5]. 

Аз адабиёти илмӣ, якчанд нуқтаи назарро оид ба таърифи мафҳуми логистика пайдо 
намудан мумкин аст (ҷадвали 1). 

Ҷадвали 1 
Ақидаҳо доир ба мафҳуми логистика Эзоҳ: 

Логистика – як комплексе дар соҳаи илм мебошад, ки 
мушкилоти идоракунии ҷараёнҳои моддӣ ва 
иттилоотро дар ҳамкории онҳо фаро мегирад. 

Литвиненко В.А., Родников А.Н. Логистика и 
маркетинг в управлении производством. 
Обзорная информация / Материально-
техническое снабжение. Серия 3. Применение 
математических методов, вычислительной 
техники и оргтехники в материально-
техническом снабжении. – М.: ЦНИИТЭИМС. 
Вып. 1, 1991. – 68 с. 

Логистика – ин таҳсилоти илмӣ буда, барои идоракунии 
ҷараёнҳо дар системаҳо мебошад. 

Б.К. Плоткин. Основы логистики. – Л.: ЛФЭИ, 
1991.  – 54 с. 

Логистика – як самти илмии мустақилест, ки бевосита 
дар ҷустуҷӯйи имкониятҳои нав барои беҳтар намудани 
самарабахшии ҷараёнҳои моддӣ мебошад. 

М.П.Гордон. Рынок и логистика. – М.: 
Экономика, 1993. – 143 с. 

Логистика – самти илмию амалии хоҷагидорӣ, 
идоракунии самарабахшии ҷараёнҳои моддӣ дар доираи 
истеҳсолот ва муомилот мебошад. 

Гордон М.П., Тишкин Е.М., Усков Н.С. Как 
осуществить экономичную доставку товара 
отечественному и зарубежному покупателю. 
– М.: Транспорт, 1993. – 64 с. 

Логистика – илм дар бораи ташкили оқилонаи 
истеҳсолот ва тақсимот буда, имкон медиҳад, ки 
масъалаи таъминотро фароҳам оварад, инчунин дар 
маҷмӯъ ташкили фурӯш ва тақсимоти маҳсулоти 
тайёрро анҷом диҳад. 

Новиков О.А., Семененко А.И. 
Производственно-коммерческая логистика: В 
2-х частях. – СПб.: СПбУЭФ 1993. – 192 с. 

Логистика – ташкили системаҳо, аз ҷумла истеҳсолот, 
нигаҳдорӣ, интиқол ва тақсимоти маҳсулот бо фоидаи 
максималӣ мебошад. 

Домнина СВ. и др. Опыт работы 
транспортно-экспедиционных фирм за 
рубежом, их роль в организации логистических 
систем. – М.: АСМАП, 1994. – 43 с. 

Логистика – илм дар бораи банақшагирӣ, назорат ва 
идоракунии нақлиёт, анбор ва дигар амалҳои моддӣ ва 
ғайримоддӣ, ки дар раванди ҷамъоварии ашёи хом ва 
мавод ба корхонаҳои истеҳсолӣ, маҳсулоти нимтаёр ва 
коркарди ашёи хом дар дохили корхона; мувофиқи 
манфиат ва талаботи истеъмолкунандагон расонидани 
маҳсулоти тайёре, ки истеҳсол шудааст ва ҳамчунин 
интиқол, нигоҳдорӣ ва коркарди маълумоти дахлдор 
аст. 

Родников А.Н. Логистика: Терминологический 
словарь. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 113 с. 

Логистика – илм дар бораи идоракунӣ ва банақшагирии 
ҷараёни интиқоли захираҳои моддӣ дар тамоми қисмҳо 
ва марҳалаҳои истеҳсолоти ҷамъиятӣ ва идоракунии ин 
раванд мебошад. 

М.Е. Залманова Логистика. – Саратов: СГТУ, 
1995.        – 167 с. 

Логистика – илм дар бораи ташкилкунӣ, банақшагирӣ 
ва батанзимдарории ҳаракати ҷараёнҳои моддӣ ва 
иттилоотӣ дар фазо ва вақт аз сарчашмаи аввалияи 
онҳо то истеъмолгари ниҳоӣ мебошад. 

Б.А. Аникина. Логистика: под ред. – М.: 
ИНФРА-М, 1999. – 326 с. 

Эзоҳ: аз ҷониби муаллиф тартиб дода шудааст. 
 

Аз ҷадвали 1 бармеояд, ки логистика маҷмааҳои мураккаби динамикии истеҳсолию 
тиҷоратиро, ки фаъолияти ташкилию иқтисодиро дар соҳаи таъминкунӣ, истеҳсолоти асосӣ, 
амалиётҳои нақлиётию фурӯш амалӣ менамоянд, меомӯзад. Инчунин воситаи дарккунии 
махсусро доро мебошад, ки дараҷаҳо (категорияҳо)-и ба он хос, мафҳумҳо, истилоҳҳоро дар бар 
мегирад. 

Системаи логистикӣ - комплекси мураккаби динамикӣ буда, мақсади асосии он назорати 
муомилоти мол, бо мақсади саривақт ва ба тарзи замонавӣ таъминоти талаботи иқтисодиёт ва 
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аҳолӣ ба мол ва маҳсулот барои мақсадҳои истеҳсолӣ бо хароҷоти камтарин мебошад. Инчунин 
барои беҳтар намудани коркарди мол тадбирҳои зарури андешида мешаванд. Системаи 
логистикӣ метавонад ба зерсистемаҳо тақсим карда шавад: 

Логистикаи истеҳсолӣ - ҷараёни моддӣ дар роҳи худ аз манбаи ибтидоии ашёи хом то 
истеъмолкунандаи охирин як қатори звенаҳои истеҳсолиро мегузаранд. Идоракунии ҷараёнҳои 
моддӣ дар ин марҳала хусусиятҳои хоси худро дошта, номгӯи логистикаи истеҳсолӣ ва дохили 
истеҳсолиро доро мебошад. Объекти омӯзиши логистикаи истеҳсолӣ низомҳои дохили 
истеҳсолии логистики мебошанд; корхонаҳои саноатӣ; корхонаҳои яклухти дорои иншоотҳои 
анборӣ; истгоҳҳои борӣ ва ғайраҳо. 

Логистикаи харид - ин зерсистема воридшавии ҷараёни маводи моддиро ба системаи 
логистикӣ ташкил мекунад. Дар ин марҳила логистика харид ном гирифта мешавад, аммо аксар 
вақт онро дар адабиёт бо номи логистикаи тайёркунанда ва ё логистикаи таъминотӣ пайдо кардан 
мумкин аст. Логистикаи харид ин идоракунии ҷараёнҳои моддӣ дар рафти таъминоти корхонаҳо 
бо захираҳои моддӣ мебошад. 

Мақсади асосии логистикаи харид, ба ҳадди кофӣ ва пурра қонеъ намудани талаботи 
истеҳсолот ба мавод бо самарнокии бештари имконпазири иқтисодӣ мебошад. Логистикаи 
харидкунӣ намуди фаъолиятеро, ки бе иҷро гардонидани он фаъолияти мӯътадили корхона ба 
роҳ монда намешавад дар бар мегирад. Вай қисми (звенои) пайвасткунанда байни мол 
истеҳсолкунандагони гуногун, ҳамоҳангсозони корҳои онҳо, ки масъалаҳои муҳимми таъминоти 
моддии истеҳсолотро ҳал менамоянд, ба ҳисоб меравад. 

Логистикаи нақлиётӣ – ҳамлу нақлро ҳамчун фаъолияти асосии комплексӣ метавон 
шумурд. Алоқамандии он бо ҳаракати захираҳои моддӣ, истеҳсолоти нотамом, маҳсулоти тайёр, 
муайян кардани воситаи нақлиёт дар занҷираи логистикӣ фаъол мебошад. 

Логистикаи нақлиётӣ ин ҳамоҳангсоз ва иҷрокунандаи ҳалли ҳамаҷонибаи вазифаҳои 
марбут ба ташкили ҳамлу нақли бор, бағоҷ ва мусофирон буда, инчунин нақшаи самарабахш 
барои интиқол додани мол аз ҷониби интиқолдиҳанда бо як ва ё як чанд намуди воситаи нақлиёт 
мебошад. 

Логистикаи нақлиётӣ системаи ташкили ҳамлу нақл буда, аз ҷумла барои интиқоли ашёҳои 
моддӣ аз як нуқта ба нуқтаи дигар бо хатсайри мувофиқ мебошад.  

 

Расми 1. Фаъолияти асосии логистикаи нақлиётӣ. 
 

Эзоҳ: аз ҷониби муаллиф тартиб дода шудааст. 
 

Мақсади асосии логистикаи нақлиётӣ ин таъмин намудани ҷои мувофиқ ва ҷо ба ҷо 

кардани мол, маҳсулот ва мусофирон, ки онҳо тавассути сомонаҳо ва иштирокчиёни занҷираи 
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логистикӣ интиқол дода мешаванд. Логистикаи нақлиётӣ дар навбати худ, комплексӣ ва 

мураккаб буда, фаъолияти асосии он аз қисмҳои зерин иборат мебошад (расми 1). 

Логитсикаи анборӣ - ё ин ки логистикаи анборкунӣ ин як филиали логистика мебошад, ки 

бо таҳияи усулҳо барои рушди идоракунии анбор, системаҳои харид, қабул, ҷойгиркунӣ, 

бақайдгирии молҳо ва идоракунии захираҳо бо мақсади кам кардани хароҷот, ки бо нигаҳдорӣ 

ва коркарди молу маҳсулот дахл дорад, алоқаманд аст. 

Вазифаи асосии логистикаи анборӣ ин беҳсозии равандҳои тиҷоратии қабул, коркард, 

нигоҳдорӣ ва интиқоли мол дар анборҳо мебошад. Логистикаи анборӣ қоидаҳоро барои ташкили 

анборкунӣ, расмияти интиқоли мол ва равандҳоро марбут ба идоракунии захираҳо (инсонӣ, 

техникӣ, ва иттилоотӣ) муайян мекунад. Анборҳо – ин биноҳо, иншоотҳо ва таҷҳизоти гуногун 

барои қабул, ҷойгиршавӣ ва нигоҳдории молҳое, ки ба истеъмол таёр карда шудааст ва ба 

истеъмолкунандагон тақсим мешавад. Мақсади асосии логистикаи анборӣ нигоҳдории арзиши 

молҳо ва фишурдани номутаносибии вақт, миқдор ва нишондиҳандаҳои сифат мебошад. 

Логистикаи тақсимот яке аз фаъолиятҳои логистикии марбут ба расонидани маҳсулот ба 

истеъмолкунанда дар асоси манфиатҳо ва талаботи охирин бо дарназардошти манфиатҳои 

иқтисодии корхона, инчунин интиқол, нигаҳдори ва коркарди маълумоти дахлдор мебошад. 

Логистикаи тақсимотро логистикаи маркетингӣ ва ё логистикаи фурӯш низ ном мебаранд. 

Мақсади логистикаи тақсимот ин таъмини тақсимоти саривақтӣ, макони мол ва масолеҳ барои 

истеъмоли минбаъдаи истеъмолкунандагон мебошад. 

Логистикаи иттилоотӣ - аз нуқтаи назари логистикӣ ҷараёни иттилоотӣ аз маҷмӯи 

хабарҳое, ки дар системаи логистикӣ, байни системаҳои логистикӣ ва муҳити беруна, ки барои 

идоракунии амалиётҳои логистикӣ заруранд, иборат аст. Логистикаи иттилоотӣ ин ташкили 

ҷараёни маълумот, барои идоракунии ҷараёнҳои моддӣ ва алоқаи асосӣ барои корхона мебошад, 

ки алоқа, истеҳсол ва фурӯшро дастгирӣ мекунад. Логистикаи иттилоотӣ идоракунии тамоми 

равандҳои интиқол ва нигаҳдории молҳои воқеӣ дар корхона, ки ба сари вақт расидани ин молҳо 

ба миқдори зарурӣ, борпечкунӣ, сифат аз нуқтаи пайдоиши онҳо ба нуқтаи истеъмолӣ бо 

хароҷоти ҳадди ақал ва хизматрасонии беҳтаринро дар бар мегирад. 

Инфрасохтори логистикӣ - маҷмӯи унсурҳое, ки фаъолияти низоми харид, таъминот, 

нигоҳдорӣ ва таҳвили маҳсулотро ба истеъмолкунандагон таъмин менамоянд. Дар навбати аввал 

самаранокии кори логистика аз инфрасохторҳои он вобаста буда, бо такмил ва рушд додани 

инфрасохторҳои логистикӣ аз ҷумла инфрасохтори нақлиётӣ, фаъолияти логистика дар минтақа 

баланд рафта, сатҳ ва иқтидори нақлиёти давлатӣ низ рушд меёбад, ки ба афзоиши иқтисоди 

миллии мамлакат мусоидат мекунад. Инфрасохтори логистикӣ аз ҳайатҳои асосии зерин иборат 

мебошад (расми 2).  

 
Расми 2. Ҳайати инфрасохтори логистикӣ. 

 

Муҳиммияти тағйирёбии доимии инфрасохторҳои логистикӣ барои мутобиқ шудан ба 

тағйирёбии талабот ва таъминот мебошад. Ҳамзамон, субъектҳои хоҷагидорӣ ва давлатӣ дар 

ҳамкорӣ ҳамчун ташаббускорони сохт ва рушди унсурҳои инфрасохтори логистикӣ (хатҳои 

алоқа, терминалҳо, марказҳои логистикӣ ва ғайра) амал мекунанд.  

Дар рушди иқтисодиёти ҷаҳонӣ, логистика, чун саноат дар соҳаи хеле васеъ фаъолият 

дорад. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ҷумла минтақаи вилояти Хатлон низ логистика устуворона 

рушд намуда истодааст. Рушди иқтисодиёти мамлакат аз вазъи соҳаи логистика вобастагии зиёд 

дорад. Истеъмолкунандагон талаботи сатҳи баланди хизматрасониро дошта, дар баробари онҳо 

соҳаи логистикаи нақлиётӣ дар ҳоли рушд аст. Азбаски логистика соҳаест, ки имкониятҳои васеъ 

дорад, барои нақшаҳои стратегии худ оянда самтҳои дигарро таъмин мекунад. Ин соҳаи 

босамари логистика ба истеҳсолот ва хизматрасонӣ имконият медиҳад, ки ба вазифаҳои асосии 

худ баҳогузорӣ кунанд.  

Логистика барои ташаккули бозори миллӣ ва байналхалқии нақлиёт инчунин анборҳои 

хизматрасонӣ асос мебошад. Барои ноил шудан ба баландтарин сатҳи амалиёти транзитӣ, 

метавон аз ҳад зиёд кор, таъкид, пешгӯиҳо, навовариҳо карда шавад.  

Корхона 

Инфрасохтори 

логистикӣ 
Анбор 

Терминалҳо 

Марказҳои иттилоотӣ 

Нақлиёт 

Марказҳои фурӯш (мағоза) 
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Рушди иқтидори логистикӣ ба: 

 васеъ намудани марказҳои логистикӣ;  

 шумораи намудҳои хизматрасониҳо;  

 таъмини ба сифати хизматрасонии логистикӣ; 

 ташкили марказҳои омӯзиши илми логистика; 

 назорат ва баҳогузории сифати хизматрасонӣ, истеҳсолот ва талабот; 

 ҷалби сармоягузорон барои бунёди инфрасохтори логистикӣ ва ғайра вобаста мебошад. 

Дар доираи таҳкими муносибатҳои иқтисодии хориҷӣ байни кишварҳо ва афзоиши ҳаҷми 

тиҷорати хориҷӣ ва транзитӣ, сатҳи техникии системаи анборӣ, системаи нақлиётӣ, сифати 

хизматрасонӣ, асосан тағйирёбии шаклҳои гуногуни марказҳои логистикӣ ва нақлиётӣ ҳамчун 

омилҳои тиҷоратии байналмилалӣ ба ҳисоб мераванд. 

Дар асоси омӯзиши адабиёти илмӣ чунин хулоса намудан мумкин аст, ки логистика дар 

замони муосир ҳамчун самти илмию амалӣ – илмест, ки банақшагирӣ, назорат ва идоракунии 

нақлиёт, инчунин нигаҳдорӣ ва интиқоли оқилонаи захираҳои гуногунро дар вақти муайяншуда 

бо харҷи камтарин ва бо арзиши пасттарин аз истеҳсолкунанда то ба истеъмолкунандаи 

охирин расониданро меомӯзад. Ба ақидаи мо логистика дар раванди амали намудани стратегияи 

миллии рушди Тоҷикистон то соли 2030 ҷойи махсусро ишғол намуда, дар таъмини рушди 

иқтисодӣ ва беҳтар шудани сатҳи зисту зиндагии мардуми кишвари мо ҳиссаи беназир 

мегузорад. 
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АСОСҲОИ НАЗАРИЯВӢ, МОҲИЯТ ВА АҲАМИЯТИ ЛОГИСТИКАИ  

НАҚЛИЁТӢ ДАР ИҚТИСОДИЁТ 
 

Дар ин мақола логистика ҳамчун як соҳаи илмию амалӣ мавриди омӯзиш қарор гирифта, мафҳум, 

таърих ва роҳҳои рушди он баррасӣ гардидааст. Илми логистика таърихи ниҳоят қадима дошта дар замони 

муосир банақшагирӣ, идоракунӣ ва назорат кардани ҳаракати захираҳои моддию иттилоотӣ ва молиявиро 

дар системаҳои гуногун меомӯзад. 

Рушди иқтисодиёти мамлакат аз вазъи соҳаи логистикаи вобастагии зиёд дорад. Илми логистика ба 

соҳаи нақлиёт алоқамандии зич дошта, самаранокии кори он аз инфрасохторҳои логистикӣ вобаста 

мебошад, ки бо такмил ва рушд додани инфрасохторҳои логистикӣ, аз ҷумла инфрасохтори нақлиётӣ 

фаъолияти логистика дар мамлакат баланд рафта, сатҳ ва иқтидори нақлиёти давлатӣ низ рушд меёбад, ки 

ба рушди иқтисодиёти миллии мамлакат таъсири мусбат мерасонад.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ, СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ  

ЛОГИСТИКИ В ЭКОНОМИКЕ 
 

В данной статье подвергнута изучению логистика как научно-практическая отрасль, понятие, 

история логистики и пути её развития. Логистика как наука имеет древнюю историю, а в настоящее время 

изучает планирование, управление и контроль движения материальных, информационных и финансовых 

ресурсов в различных системах. 

Развитие национальное экономики во многом связано с состоянием логистики. Логистическая наука 

тесно связана с транспортом, эффективность его работы зависит от логистических инфраструктур. 

Совершествованием и развитием логистических инфраструктур, в том числе транспортной 

инфраструктуры повышается деятельность логистики в стране, также развивается уровень и потенциал 

государственного транспорта, что окажет положительное влияние на рост национальной экономики 

страны.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: логистика, объект логистики, логистическая система, производственная 

логистика, логистика покупки, транспортная логистики, кладовая логистики, логистика распределения, 

информационная логистика, логистическая инфраструктура, планирование, контроль, управление 

транспортом, сохранение ресурсов, передача ресурсов, производитель, потребитель. 
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THEORETICAL BASIS, ESSENCE AND VALUE OF TRANSPORTATION  

LOGISTICS IN ECONOMY 
 

This article examines logistics as a scientific and practical industry, concept, history of logistics and ways 

of its development. Logistics as a science has an ancient history, and at present it studies planning, management 

and control of the movement of material, information and financial resources in various systems. 

The development of the national economy is largely related to the state of logistics. Logistics science is 

closely related to transport, its efficiency depends on logistics infrastructures. Improvement and development of 

logistics infrastructures, including transport infrastructure, increases the activity of logistics in the country, the 

level and potential of public transport is also developing, which will have a positive impact on the growth of the 

national economy of the country. 
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ИҚТИСОДИ РАҚАМӢ: ҲОЛАТ ВА ДУРНАМОИ РУШДИ ОН ДАР  

ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 
 

Лутфулоев М.Д., Исмоилов Ш.М., Хӯҷамқулов Р.Б. 

Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон 
 

Солҳои охир истифодабарии васеи мафҳуми иқтисоди рақамӣ ба назар расида истодааст 

ва дар дурнамои наздик вай имконияти пурраи аз ҳаёт дуркунии ҷузъи моддиро дорад. 

Истифодабарии IT-технологияҳо ва технологияҳои рақамӣ, амаликунии баладсуръати онҳо дар 

фаъолияти субъектҳои хоҷагидорӣ ба пайдоиши истилоҳи «иқтисоди рақамӣ» оварда расонд. 

Дар шароити ҳозира мафҳуми аз тарафи омма тасдиқшудаи истилоҳи иқтисоди рақамӣ дар 

адабиёти ватанию хориҷӣ коркард карда нашудааст.  

Мафҳуми «иқтисоди рақамӣ» аз тарафи Н. Негрепонте соли 1995 барои гардиши корӣ, 

ҳамчун метафораи нави фарҳанги иттилоотӣ ворид карда шудааст ва сараввал он ҳамчун 

«компютерикунонӣ» фаҳмида мешуд. Ӯ пешниҳод карда буд, ки дар зери мафҳуми «иқтисоди 

рақамӣ» иқтисоди услуби нави технологӣ, ки асоси онро технологияҳои нав ташкил медиҳанд, 

фаҳмида шавад. Бо гузашти вақт он аз бисёр ҷиҳат дар иқтисодиёт истифода бурда шуд ва 

ақидаро оид ба нақши пешбаранда дар ташкилкунии арзишҳо ва моҳиятҳои нав доштани онро 

тасдиқ менамояд.  

Тибқи тавсифи Бонки Ҷаҳонӣ, дар зери мафҳуми иқтисоди рақамӣ низоми муносибатҳои 

иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангие, ки дар асоси истифодабарии ТИК сохта шудааст, фаҳмида 

мешавад. Аммо ин таъриф таърифи пурра нест ва он нақши калидии низомҳои иттилоотии 

бефосиларо ба эътибор намегирад.  

Таҳлили таърифҳои гуногун [2-6] нишон дод, ки ин намуди иқтисодиётро ҳамчун иқтисоде 

дида баромадан лозим аст, ки дар он ба сифати маҷмӯи истеҳсолотӣ ва низоми ташкилкунандаи 
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мол ва хизмат, ки ҳаёт ва некӯаҳволии инсонро таъмин менамояд, низоми киберфизикӣ баромад 

мекунад [5]. Ҳамзамон аксарияти субъектҳои иқтисодиёт донистан мехоҳанд, ки оё иқтисоди 

рақамӣ имкониятҳои навро барои рушди соҳибкорӣ медиҳад ва ё ба муҳити дохилӣ ва берунии 

соҳибкории байналхалқӣ таъсир мерасонад? 

Солҳои охир дар соҳаи технологияҳои иттилоотӣ-телекоммуникатсионӣ (ТИК) тағйироти 

куллӣ ба амал омаданд, ки ба самтҳои мухталифи фаъолияти субъектҳои иқтисодиёт таъсир 

расониданд. Ба шарофати Интернет, ҳатто субъектҳои нав ва хурд метавонанд маҳсулот ва 

хизматрасониашонро дар тамоми дунё амалӣ намоянд. Маблағи ночизро сармоягузорӣ намуда, 

ширкатҳо бо суръати баланд рушд ёфта истодаанд.  

ТИК имконият медиҳад, ки хароҷотҳо паст карда шуда, ҳамзамон самаранокӣ ва 

маҳсулнокии меҳнат дар аксарияти соҳаҳо баланд бардошта шавад. Дар ин маврид ҳолати 

корхонаҳо ва ташкилотоҳо дар бозор, бо баҳисобгирии иқтисоди рақамӣ нисбатан мушкилтар 

мешавад. Сатҳи хавфҳо ва номуайянӣ дар вақти қабули қарорҳои стратегӣ баланд мешавад.  

Аз дигар тараф, тағйироти технологии ба иқтисоди рақамӣ хосбуда, метавонанд қоидаҳои 

бозории навро барои пешбурди соҳибкорӣ ба миён оранд. Бинобар ин, корхона ва ташкилотҳо 

бояд стратегияҳои нави рақобатнокиро ҷустуҷӯ намоянд ва натиҷаи рақобатпазириро дар асоси 

истифодабарии самараноки ТИК-ии рақамӣ баланд бардоранд [4]. 

Таҷриба нишон медиҳад, ки на ҳар як соҳибкор самаранокии иқтисоди рақамиро эҳсос 

карда истодааст. Илова бар ин, шахсоне вуҷуд доранд, ки дар иқтисоди рақамӣ барои аҳолӣ 

хавфро мебинанд. Масалан, чунин ақидае вуҷуд дорад, ки падидаи аз ҳама асосии иқтисоди 

рақамӣ ин воридкунии куллии роботҳо ба иқтисодиёт ва соҳаи хизматрасонӣ мебошад. Аз ин 

сабаб аз рӯи пешгӯиҳо дар солҳои наздик аз се ду ҳиссаи одамон дар кишварҳои ҷаҳони сеюм бе 

кор мемонанд. Баъди роботикунонии истеҳсолоти молӣ роботикунони соҳаи хизматрасонӣ оғоз 

мешавад. Бо мурури вақт машинаҳо ва роботҳо ҷои одамонро мегиранд. Яъне дар шароити 

муосир олами мо ба марҳалаи иқтисоди рақамӣ ворид шуда истодааст, ки он ҳолати 

истифодабарии захираҳоро куллан тағйир медиҳад, хусусан иттилоот, интернет, рушди 

масштаби фаъолияти амалӣ, истифодабарии самараноки инфрасохтор ва ғайра.  

Бинобар ин, ташкилкунии иқтисоди рақамӣ ба паҳншавии васеи Интернет, алоқаи мобилӣ 

ва ТИК, рушди баландсуръати кишварҳо, тағйирёбии куллии оламро имкон медиҳад.  

Ба ташкилкунии иқтисоди рақамӣ Бонки байналмиллалӣ диққати махсусмедиҳад [6]. Дар 

гузориши Бонки байналмиллалӣ қайд шудааст, ки дар марҳалаи солҳои 2005-2015 шумораи 

истифодабарандагони Интернет дар ҷаҳон зиёда аз се маротиба, яъне аз 1 млрд. то 3,2 млрд. 

афзудааст. «Дар ин маврид паҳншавии ТИК бояд аз тарафи давлат ҳавасманд карда шавад ва 

фарогирии он бояд 100 фоизро ташкил намуда, мавқеъҳои фарогирифтанашуда дар сайёра 

набояд боқӣ монад». «Дивидендҳои рақамӣ» дар ҳолатҳое пайдо мешавад, ки агар ТИК нисбатан 

бештар нафақат дар сатҳи маишӣ, балки дар иқтисодиёт низ истифода бурда шавад. Инсоният 

бояд аз иқтисодиёти рақамӣ ба иқтисоди рақамӣ бояд гузарад» 56]. 

Лозим ба ёдоварист, ки Бонки байналмилалӣ таърифи аниқи иқтисоди рақамиро 

намедиҳад. Бинобар ин, дар умум иқтисоди рақамиро ҳамчун қисми муносибатҳои иқтисодие 

дар назар доштан лозим аст, ки вай дар асоси Интернет, алоқаи мобилӣ ва ТИК ташкил карда 

мешавад. ТИК-ҳои муосир байни ширкатҳо, бонкҳо, ҳукумат ва аҳолӣ алоқаро ташкил намуда, 

занҷири миёнаравҳоро ихтисор мекунанд, инчунин гузаронидани шартномаҳо ва амалиётҳои 

гуногунро оид ба хариду фурӯш, додан ва пардохти қарз, иҷора, пардохти андоз, аъзоҳаққӣ ва 

дигар пардохту ҳисоббарорбаркуниҳоро суръат мебахшад.  

Мафҳуми иқтисоди рақамиро умумӣ намуда, дар ҷадвали 1 таърифҳои гуногуни он оварда 

шудааст. 

Ҷадвали 1 
Таърифҳои асосии иқтисоди рақамӣ 

 

№ / р.т. Муаллифон Таъриф 

1. Ҳукумати Австралия 
Шабакаи глобалии намудҳои фаъолияти иқтисодӣ ва иҷтимоие, ки 
тавассути чунин платформаҳо, ба монанди интернет, шабакаи 
мобилӣ ва сенсорӣ дастгирӣ карда мешаванд.  

2. Бонки умумиҷаҳонӣ 
Низоми муносибатҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангие, ки бо 
истифодабарии технологияҳои иттилоотӣ- иқтисодӣ асос ёфтааст. 

3. Луғати Оксфордӣ 
Иктисодиёте, ки асосан аз ҳисоби технологияҳои рақамӣ, хусусан 
транзаксияҳои электроние, ки бо истифодабарии интернет роҳандозӣ 
шудааст, амал мекунад.  



228 

4. 
BCS, Британияи 
Кабир 

Пешбурди бизнес дар бозорҳое, ки ба Интернет ва ё тортанакхонаи 
ҷаҳонӣ такя мекунад. 

5. OECD 
Бозорҳо дар асоси технологияҳои рақамӣ, ки савдои мол ва 
хизматрасониро бо ёрии тиҷорати электронӣ дар Интернет осон 
мекунанд.  

6. 
Маркази таҳқиқотии 
маҷаллаи «Economist» 
ва ширкати IBM 

Иқтисодиёте, ки имконияти пешниҳоди инфрасохтори ТИК-и 
баландсифатро пешниҳод намуда, имкониятҳои ТИК-ро ба 
некӯаҳволии истеъмолкунандагон, тиҷорат ва давлат равона 
менамояд. 

7. 
Ҳукумати Британияи 
Кабир 

Истеҳсоли таҷҳизоти рақамӣ, фаъолияти табъу нашр, истеҳсолоти 
медиавӣ ва барномарезӣ 

 

Сарчашма: Аз рӯи маълумотҳои онлайн пурсиши Маркази таҳлилии дар назди Ҳукумати Федератсияи Русия 

аз 12 то 25-уми январи 2017 ташкил карда шудааст / Цифровая экономика - на пути к долгосрочной стратегии // 

https://www.crn.ru/news/detail.php?ID=116780.  
 

Дар асоси ҷадвали 1, мо чунин меҳисобем, ки амсилаи рақамии иқтисодиёт аз чунин 
унсурҳо иборат аст: тиҷорати электронӣ, банкинг, пардохтҳои электронӣ, банкинг; интернет-
реклама; интернет-бозиҳо, ки ба баландшавии ҳосилнокии меҳнат, рақобатпазирии корхона ва 
ташкилотҳо, пасткунии хароҷотҳои истеҳсолӣ, баландшавии шуғл, қонеъкунии саривақтии 
талаботи инсон, пасткунии камбизотӣ ва ғайраҳо мусоидат менамоянд. Таҷрибаи ҷаҳонӣ нишон 
медиҳад, ки дар аксарияти кишварҳо чунин намуди иқтисоди рақамӣ – савдои электронӣ бештар 
тараққӣ кардааст, яъне харид ва фурӯши фосилавии мол ва хизматрасонӣ бо истифодабарии 
Интернети статсионарӣ ва мобилӣ. Тибқи маълумоти эксперти маъруфтарин дар соҳаи иқтисоди 
рақамӣ – ширкати The Boston Consulting Group (BCG) ташкили тиҷорати электронӣ дар Олмон 
ва Британияи Кабир хеле тараққӣ ёфтааст [6]. 

Дар баъзе аз давлатҳои дунё банкинги электронӣ рушди баландро соҳиб шудааст. Тибқи 
баҳогузориҳои мутахассиони BCG оид ба истифодабарии банкинги электронӣ 85 кишварҳои 
дунё индексҳои BCG-ро бо тартиби зерин соҳиб шудаанд: 1) Дания; 2) Люксембург; 3) Шветсия; 
4) Курёи Ҷанубӣ; 5) Нидерландия; 6) Норвегия; 7) Британияи Кабир. Рейтинги нисбатан пастро 
бошад чунин кишварҳо соҳиб шудаанд: Ҷумҳурии халқии Хитой (ҷои 35-ум); Федератсияи Русия 
(39); Италия (40); Юнон (42); Ҳиндустон (80). Дар мавқеи 85-ум, яъне ҷои охир мамлакати 
африқоии Камерун қарор гирифтааст [7]. Ин натиҷаҳоро ба инобат гирифта, ҳамаи кишварҳо аз 
рӯи нишондиҳандаи сатҳи нисбии рушди амалиётҳои рақамӣ ва ММД ба ҳар сари аҳолӣ ба панҷ 
гурӯҳ ҷудо карда шудааст: 1. Кишварҳои пешво бо фоизи баланди «рақамикунонӣ»-и амалиётҳои 
иқтисодӣ ва сатҳи баланди технологияҳо (Курёи Ҷанубӣ, Дания, Британияи Кабир, Шветсия, 
Норвегия ва Нидерландия); 2. Бо иқтисоди пешрафта (Олмон, ИМА, Ҷопон ва кишварҳои ИА); 
3. Кишварҳо бо дараҷаи баланди некӯаҳволӣ (ММД ба ҳар сари аҳолӣ (мамлакатҳои Шарқи 
Наздик, аз ҷумла, АМА ва Арабистони Саудӣ); 4. «Пешво»-ҳои нав (Ҷумҳурии халқии Чин); 5. 
Давлатҳои дар тараққиёти иқтисоди рақамӣ ақибмонда [6].  

Ба андешаи муаллифон, фоидаи бештарро аз сармоягузорӣ ба технологияҳои рақамӣ дар 
соҳаи хизматрасонӣ, дар ташкилкунии ҷойҳои корӣ ва ҳавасмандкунии рушди иқтисодӣ ба даст 
овардан мумкин аст. Технологияҳои рақамӣ ба навгониҳое, ки ба камкунии хароҷотҳои 
транзаксионӣ нигаронида шудаанд, мусоидат намуда, самаранокии умумиро баланд 
мебардоранд, чунки намудҳои фаъолият ва хизматрасониҳои мавҷуда арзон, тез ва қулай шуда, 
гузаришро тавассути дастрасии одамон ба хизматҳо, ки пештар ба онҳо дастрас набуд, таъмин 
менамоянд. 

Мубрамияти муаммои ташаккулёбии иқтисоди рақамӣ ҳам аз сабаби васеъшавии 
масштаби коммуникатсияҳои иҷтимоӣ тавассути шабакаҳои иҷтимоӣ ва ҳам аз сабаби 
самаранокии платформаҳои рақамӣ, ки суръатнокии баланд ва бисёрнамудии мубодиларо 
доранд, асос ёфтааст. Вай дар умум имкониятҳои тамоман нав ва васеи рушди самаранокии 
истеҳсолоти оммавӣ, рушди иқтисодиёт ва ҷомеаро медиҳад. Тибқи баҳодиҳии экспертҳои 
Форуми байналхалқии иқтисодӣ, иқтидори табдилдиҳиҳои рақамӣ дар ҳаҷми зиёда аз 2 трлн 
доллар арзёбӣ карда мешавад [1]. Кишварҳои бисёр стратегияи рушди рақамиро ҳамчун самти 
афзалиятнок муайян намуда, маҷмӯи чораҳоро оид ба рақамикунии иқтисодиёт ва ҷомеа татбиқ 
карда истодаанд.  

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон гузариш ба иқтисоди рақамӣ дар марҳалаи ибтидоӣ қарор 
гирифтааст. Аммо тараққиёти он дар Барномаи давлатии рушд ва татбиқи ТИК (бо Фармони 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз 5-уми ноябри соли 2003, таҳти рақами №1174 тасдиқ карда 
шудааст), Консепсияи ташаккули Ҳукумати электронӣ (бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, таҳти рақами №643, аз 30.12.2011 г. тасдиқ карда шудааст) ва Консепсияи иқтисоди 
рақамӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон (бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз 30 декабри 
соли 2019, №642 тасдиқ шудааст) дар назар дошта шудааст. 
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Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон тиҷорати электронӣ нисбатан 
суст тараққӣ ёфта истодааст. Баъзе аз корхонаҳо сомонаҳои худро лошта бошанд, ҳам маълумоти 
он сари вақт нав карда намешавад. Маълумот оиди онлайн соҳибкорӣ хеле кам буда шартномаҳо 
байни корхонаҳо бо истеъмолкунандагон даҳонӣ ва ё хаттӣ иҷро карда мешавад. Шартномаҳои 
онлайнӣ қариб ки вуҷуд надорад. 

Корхонаҳо ва ташкилотҳои маҳаллӣ «интернетро ҳамчун афзоли пешбурди соҳибкорӣ» 
истифода намебаранд. Ҳамзамон бозори хизматрасонии Интернет на он қадар калон аст. Қисми 
зиёди истифодабарандагон дар шаҳрҳои Душанбе ва Хуҷанд қарор доранд. Ин дар навбати худ 
барои васеъшавии савдои электронӣ дар тамоми ҷумҳурӣ монеа эҷод мекунад.  

Дар ҷумҳурӣ тиҷорати электронӣ дар зинаи аввали рушд қарор дорад. Ҳарчанд вақтҳои 
охир динамикаи мусбати тараққиёт дар ТИК ва инфрасохторҳои он ба назар расад ҳам, аммо 
чунин муаммоҳои асосӣ вуҷуд доранд: системавӣ, технологӣ, ташкилӣ ва молиявӣ. Ҳалли ин 
муаммоҳо имкон медиҳад, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикисон иқтисоди рақамӣ сохта шавад. Бинобар 
ин, ба самтҳои асосии рушди «Иқтисоди рақамии Ҷумҳурии Тоҷикистон» мо фикрҳои поёниро 
дохил менамоем: 

1. Муайянкунии самтҳои бунёдии рушди иқтисоди рақамӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 
марҳалаи то соли 2030: танзими ҳуқуқӣ, маориф ва кадрҳо, ташаккулдиҳии салоҳиятҳои 
таҳқиқотӣ ва заминаҳои техникӣ, инфрасохтори иттилоотӣ ва амнияти иттилоотӣ.  

2. Ташкилдиҳии харитаи корхонаҳои рақамии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади 
муайянкунии коркардҳои нисбатан пешрафта ва баҳодиҳии рақобатпазирии онҳо бо 
маҳсулотҳои хориҷии ҳаммонанд.  

3. Муайянкунии параметрҳои муҳити институтсионалӣ, ки шароитҳоро барои рушди 
платформаҳои рақамӣ муҳайё мекунанд; такмилдиҳии технологияҳои идоракунӣ; 
истифодабарии сармояи инсонӣ.  

4. Такмилдиҳии маориф, салоҳиятҳои нав, саводнокии рақамӣ, барҳамдиҳии фосила дар 
малакаи рақамии гурӯҳҳои алоҳидаи аҳолӣ. 

5. Ташаккулдиҳии технологияҳои муосири блокчейн, ки ғайримутамарказонии системаҳо, 
маълумот ва технологияҳои нигоҳдории боэътимоди онро таҷассум мекунад. 

6.  Истифодабарии криптоасъор ҳамчун воситаи муқаррарии пардохт, барои харидории 
мол ё пардохти хизмат, инчунин ташкилкунии асъори рақамии дар фазои интернет амалкунанда 
(лайткоин, биткоин ва ғайраҳо). 

Ба андешаи мо, амаликунии ин самтҳо барои ташкилкунии иқтисоди рақамӣ дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон имконият медиҳанд.  
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ИҚТИСОДИ РАҚАМӢ: ҲОЛАТ ВА ДУРНАМОИ РУШДИ ОН ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 
 

Дар мақола мафҳуми иқтисоди рақамӣ ва таърифҳои гуногуни он баррасӣ гаштааст. Муаллифон 
таърифҳои мухталифи иқтисоди рақамиро баён карда, пешниҳоди худро иброз намудаанд. Таъсири 
технологияҳои иттилоотӣ-телекоммуникатсионӣ (ТИК) дар самти рақамикунонии иқтисодиёт қайд карда 
шуда, интернет ва технологияҳои мобилӣ ҳамчун заминаи асосӣ баён карда шудааст. Нақши ТИК-ҳои 
муосир дар байни ширкатҳо, бонкҳо, ҳукумат ва аҳолӣ алоқаро нишон дода шуда, суръатбахшии 
шартномаҳо ва амалиётҳои гуногун оид ба хариду фурӯш, додан ва пардохти қарз, дигар пардохту 
ҳисоббарорбаркуни бо воситаи он қайд карда шудааст. Ба тиҷорати электронӣ ва банкинги электронӣ 
диққати махсус дода шуда, индекси BCG барои кишварҳои пешрафтаи иқтисоди рақамӣ оварда шудааст. 
Муаллифон ҳолати ҷорӣ ва дурнамои рушди иқтисоди рақамиро барои Ҷумҳурии Тоҷикистон арзёбӣ 
намуда, пешниҳодҳои худро барои тараққиёти он дар ҷумҳурӣ баён намудаанд.  
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ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В  
РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

 

В статье рассматривается понятие цифровой экономики и его различные определения. Авторы 
излагают, что различные определения цифровой экономики и выражают свое предложение. Было 
отмечено влияние информационно-телекоммуникационных технологий (ИКТ) в направлении оцифровки 
экономики, в качестве основы были изложены интернет и мобильные технологии. Роль современных ИКТ 
была отмечено связями между компаниями, банками, правительством и населением, а также отмечена 
ускорение различных контрактов и операций по купле-продаже, выдаче и оплате кредитов другими 
платежами и расчетов, посредством которых он зарегистрирован. Особое внимание уделяется электронной 
коммерции и электронному банкингу, индексу BCG для развитых стран цифровой экономики. Авторы 
оценили текущее состояние и перспективы развития цифровой экономики в Республике Таджикистан и 
высказали свои предложения по его развитию в республике. 
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THE IMPACT OF DIGITAL TECHNOLOGY ON CONSUMER BEHAVIOR IN RETAIL TRADE 
 

The article discusses the concept of the digital economy and its various definitions. The authors set out 
what different definitions of the digital economy are and express their proposal. The influence of information and 
telecommunication technologies (ICT) in the direction of the digitization of the economy was noted, the Internet 
and mobile technologies were laid out as a basis. The role of modern ICT was highlighted by the links between 
companies, banks, government and the public, as well as the acceleration of various contracts and transactions for 
the sale and purchase, issuance and payment of loans by other payments and settlements through which it is 
registered. Particular attention is paid to e-commerce and e-banking, the BCG index for developed countries of 
the digital economy. The authors assessed the current state and prospects for the development of the digital 
economy in the Republic of Tajikistan and made their proposals for its development in the republic. 
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ОМИЛҲОИ МУАЙЯНКУНИИ ХАВФУ ХАТАРҲОИ ҚАРЗӢ ВА РАВАНДИ 
ИДОРАКУНИИ ОН ДАР НИЗОМИ БОНКӢ 

 

Тоиров А.Ҷ. 
Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 

 

Идоракунии хавфу хатари қарзӣ дар кори бонкӣ асосист. Унсурҳои муҳимтарини 
идоракунии босамари қарзҳо ин сиёсати қарзӣ ва маросимҳои хуб вусъатёфта, идоракунии хуби 
сандуқи қарзӣ, назорати босамари қарзҳо ба ҳисоб мераванд. 

Сиёсати қарзӣ асоси тамоми ҷараёни идоракунии қарзҳоро ташкил медиҳад ва стандартҳои 
объективиеро, ки аз рӯи онҳо коркунони бонкӣ барои пешниҳод ва батартибандозии қарзҳо ва 
масъулони онҳо бояд кор кунанд, муайян менамояд. Ҳангоме, ки сиёсати қарзӣ дуруст ба роҳ 
монда шудааст, он дар тамоми сатҳҳои бонк хуб дарк мешавад ва ба роҳбарияти бонк барои 
нигоҳдории стандартҳои дуруст дар соҳаи қарзҳо, раҳо ёфтан аз хавфу хатари барзиёд ва дуруст 
баҳо додан ба имконияти вусъатёбии кор имкон медиҳад. 

Ба андешаи муаллифони ватанӣ Саидмуродов Ш.М. ва Имомалиев Б.Б. таҳияи сиёсати 

қарзӣ, дар мавриде, ки бонк бояд ба шароитҳои мураккаб ва доимо тағйирёбандаи иқтисодиёт 

мутобиқ гардад, махсусан муҳим аст [3, с. 186]. 
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Таркиби асосӣ ва нақши кори бонкӣ ин таъмини ҷамъоварӣ ва эътимоднокии депозитҳо ва 

дар асоси сиёсати боандеша ба қарз пешниҳод намуда тавонистани ин воситаҳо мебошад, тамоми 

дигар хизматҳо ёридиҳанда ва дуюмдараҷа маҳсуб меёбанд. Бонк бояд муайян намояд, ки кадом 

намуди қарзҳо, чӣ қадар ва ба кӣ аз ҳар навъи қарз пешниҳод менамояд ва дар чӣ гуна вазъият 

ин қарзҳо дода мешаванд. Хавфу хатарро набояд инкор кард. Ҳамаи ин масъалаҳои муҳим талаб 

менамоянд, ки нигоҳдории муносибатҳои беҳтарини байни қарзҳо, депозитҳо ва дигар 

уҳдадориҳою сармояи худӣ мақсади сиёсати қарзии бонк гарданд. Сиёсати қарзии боандеша ба 

баланд гардонидани сифати қарзҳо мусоидат менамояд. Мақсадҳои сиёсати қарзӣ бояд унсурҳои 

муайяни танзими ҳуқуқӣ, дастрас будани воситаҳо, дараҷаи хавфу хатари имконпазир, тавозуни 

сандуқи қарзӣ ва сохтори уҳдадориҳо аз рӯи мӯҳлатро дар бар мегирад [5, с. 174].  

Сиёсати қарзӣ гуфтан мумкин аст, ки забони қарзии ягонаи бонкро комилан ташаккул 

медиҳад ва ин забон барои нигоҳдории ирсият вобаста ба андозаи рушди бонк, 

диверсификатсияи фаъолияти вай ва вакилнамоии ваколатҳо ва уҳдадориҳои қарзӣ дар бонк 

ниҳоят муҳим аст. Забони қарзие, ки дар натиҷаи ба вуҷуд омадани сиёсати аниқ таҳия намуда 

шудааст, асоси вусъатёбии маданияти умумии қарзии бонкро ифода менамояд [4, с. 197]. 

Идоракунии хавфу хатари қарзӣ ин ҳам ҷараён ва ҳам низоми мураккаб аст. Ҷараён аз 

муайян намудани бозорҳои қарзтаъминнамоӣ, ки бештар «бозорҳои мақсаднок» номида 

мешаванд, оғоз меёбад. Вай дар шакли пайдарҳамии давраҳои пардохтнамоии уҳдадории қарзӣ 

давом дорад. 

Чи хеле ки дар боло зикр гардида, сиёсати қарзии бонк фаъолияти қарзӣ, «бозорҳои 

мақсаднок» ва мизоҷони бонк, инчунин хавфу хатарҳои ҷоизи қабул ё ноқабули онро муайян 

менамояд.  

Бонкҳо барои он аз болои мизоҷон назорат мебаранд, ки дар осудаҳолии вазъи молиявии 

онҳо ва дар иҷронамоии шартҳои шартномаи қарзӣ аз тарафи онҳо боварӣ ҳосил намоянд; 

инчунин барои ҷустуҷӯи имкониятҳои нави ҳамкорӣ бо мизоҷ чунин амалро ба роҳ мемонанд. 

Таҳқиқнамоии қарз барои зоҳир намудани аломатҳои душвориҳое, ки метавонанд ҳангоми 

пардохти қарз аз тарафи қарзгиранда ба миён оянд, зарур аст [1, с. 104].  

Ҷараёни қарздиҳӣ ин ҷараёни ниҳоят мураккаби иқтисодист, ки амалнамоии устувори он 

бо роҳи ба мувофиқат овардани кӯшишҳои тамоми шахсони дар он иштироккунанда, яъне бо 

роҳи ташкили он, дастрас мегардад. 

Ташкили қарздиҳӣ – ин фаъолият оид ба тартиб овардани тамоми ҷараёнҳои бо ҳаракати 

қарз вобаста мувофиқи принсипҳои қарздиҳӣ мебошад. Ташкили қарздиҳӣ чун ҷараёни мунтазам 

ва беист барқарорнамояндаи ҳаракати қарз мувофиқи принсипҳои қарздиҳӣ ҳалли ду масъалаи 

ҳамбастаро пешбинӣ менамояд: 1) ташаккулдиҳии сиёсати қарзии бонк; 2) ташкили чараёни 

қарзӣ ва идоракунии он. 

Сиёсати қарзии бонк ин низоми чораҳоест, ки баҳри муқаррар намудани афзалияти 

тараққиёти муносибатҳои қарзӣ; ташкили дуруст ва идоракунии ҷараёни қарздиҳии 

категорияҳои гуногуни қарзгирандагон бо мақсади таъмини даромаднокии баланд ва 

пастгардонии хавфу хатари қарзӣ равона карда шудаанд, мебошад. 

Зарурати коркарди сиёсати қарзӣ барои бонкҳо сабаби бисёр дорад. Сиёсати қарзӣ: 

- бояд бартарияти асосии муқаррарнамоӣ ва вусъатёбии муносибатҳои қарзӣ бо 

категорияҳои гуногуни қарзгирандагонро муайян намояд, муносибатҳои тарафайни онҳоро дар 

асоси дарозмуддат ва муфид дуруст ташкил намояд; 

- бояд ҳудудҳои асосии иқтисодӣ ва ҳуқуқии амалӣ гардонидани амалиётҳои қарзӣ аз 

тарафи субъектҳои хоҷагидорӣ шаклҳои ҳуҷҷатҳои қарзӣ ва усулҳои таъмини иҷроиши 

уҳдадориҳои қарзиро муайян намояд; 

- ҳамаи асоси ҷараёни идоракунии қарз мебошад [6, с. 132]. 

Сиёсати қарзӣ самтҳои умумии қабули қарорҳои мушаххас аз рӯи интихоби 

қарзгирандагони боэътимод, ҳаҷмҳо ва муҳлатҳои қарзро муқаррар менамояд. Он элементҳои 

зеринро дар бар мегирад: 

 1) шартҳои қарз (шартҳои амалиётҳои қарзӣ, аз ҷумла сатҳи меъёрҳои фоизӣ); 

2) стандартҳои қобилияти қарзпардохтнамоӣ; 

3) таъмини қарзҳо (тарзҳои таъмини иҷроиши уҳдадориҳои қарзӣ); 

4) чораҳо оид ба таъмини баргашти қарз ва сиёсати ҷамъи пардохтҳо. 
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Таҳияи муаллиф 

 

Гуфтан мумки аст, ки дар қарздиҳии тиҷоратӣ мувофиқатии муҳлатҳои муқарраргаштаи 

қарз ва меъёрҳои фоиз (сатҳи тахфифҳо)-ро шартҳои қарз, шартҳои амалиётҳои қарзӣ меноманд. 

Шартҳои қарздиҳӣ ин нархи қарз буда, сатҳи меъёрҳои фоизро ташаккул медиҳанд. Ин нарх 

метавонад ҳамчун хароҷоте, ки ширкат ҳангоми пардохти фаврӣ ба сар мебарад муайян карда 

шавад, зеро дар ин ҳолат харидор зиёдтар пардохт менамояд. 

Муайян намудани шартҳои пешниҳоди қарз аз мувофиқатии як қатор омилҳо вобаста аст, 

аз ҷумла:  

а) сатҳ ва суръати таваррум; 

б) хислати рақобати соҳавӣ;  

в) шартҳои мавҷудаи бозории қарздиҳӣ; 

г) мавҷудияти сармояи худӣ, ки барои молиякунонии қарзи дебиторӣ зарур аст; 

д) мувофиқати қарзи дебиторӣ ва кредитории ширкат ва дастрасии қарзи бонкӣ. 

Ба андешаи мо омилҳои номбаршуда ба шартҳои мушаххаси қарз таъсир расонида, 

хусусияти онҳоро муайян менамоянд. Қарзи бонкӣ аниқ муқаррар намудани шартҳои қарздиҳиро 

пешбинӣ менамояд, зеро худи бонкҳо қарзгирандагони воситаҳои пулӣ мебошанд ва бояд 

имкониятҳои воқеии пешниҳоди қарзҳо аз рӯи андоза ва муҳлатҳоро аниқ муайян кунанд.  

 
Таҳияи муаллиф 
 

Унсури муҳимми сиёсати қарзии бонк сиёсати меъёрҳои фоизӣ ва муқаррар намудани онҳо 

вобаста аз намуди қарз мебошад. Ҳангоми муайян намудани сатҳи меъёрҳои фоизӣ бонкҳо 

таъсири омилҳои умумӣ ва хусусиро ба ҳисоб мегиранд. 
Унсури дигари муҳимми сиёсати қарзӣ ин муқаррарнамоии стандартҳои қобилияти 

қарзадонамоӣ мебошад. Стандартҳои қобилияти қарзадокунӣ ин талабот ба устуворияти 

пардохти интиҳоии қарз (пардохти пурраи қарзи 
дебиторӣ)

назорат аз рӯи ичроиши шартҳои шартнома ва 
пардохти қарз (қарзи дебиторӣ)

ба тартиб даровардани шартномаи қарзӣ ё 
уҳдадории қарзӣ ва додани қарз

қабули қарор дар бораи мақсаднокии додани қарз 
ва шартҳои он

интихоби таъминоти қарз

баҳодиҳӣ ба хавфу хатари қарзӣ ва қобилияти 
қарзадокунии қарзгиранда

дида баромадани аризаи қарзӣ баҳри гирифтани 
қарз

РАВАНДИ ҚАРЗДИҲӢ ДАР НИЗОМИ БОНКӢ

Омилҳои умумӣ Омилҳои хусусӣ 

– таносуби талабот ва таклифот дар бозори 

пулӣ ва бозори сармоя;  

– тағйирёбии меъёри расмии баҳисобгирии 

Бонки Миллӣ (қарзҳои бозтамвил); 

– сатҳ ва суръати таваррум; 

– меъёрҳо ва шароитҳои бозори 

байнибонкии қарзӣ. 

– хусусан сиёсати депозитии бонк, сохтори 
воситаҳои ҷалбшавандаи он (базаи захиравии 
бонк); 

– андозаи воситаҳои худи бонк; 
– даромаднокии фаъолияти бонкӣ; 
– муҳлат ва андозаи қарзи пешниҳодшаванда; 
– пардохтпазирии мизоҷ; 
– намуди таъминоти қарз. 

Омилҳои таъсиррасонанда ба хавфу 
хатарҳои қарзӣ дар низоми бонкӣ 
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молиявӣ, баҳри гирифтани қарз мебошад, ки мизоҷон бояд дошта бошанд. Лаҳзаи асосӣ барои 
муқаррар намудани стандартҳои қобилияти қарзадокунӣ ин баҳодиҳӣ ба хавфу хатари қарзӣ ва 
муайян намудани эҳтимолияти бо он вобастаи боздошт дар пардохти қарз ё напардохтани он 
мебошад. Барои ин қарздиҳандагон услубҳои гуногуни таҳлили қарзиро таҳия намуда, 
сарчашмаҳои зиёди ахбороти молиявӣ ва ғайримолиявӣ дар бораи мизоҷонро истифода 
менамоянд.  

Сиёсати қарзӣ барои ташкили ҷараёни қарздиҳӣ таҳкурсиро ташаккул медиҳад [2, с. 41]. 
Мураккабияти объективӣ ва давомнокии қарздиҳӣ зарурати батартибандозии онро ба миён 

меоранд, яъне муқаррар намудани пайдарҳамии муайяни иҷроиши амалҳо ва амалиётҳои 
алоҳида дар тамоми марҳалаҳои ҷараёни қарзӣ мувофиқи тартибу қоида ва маросимҳои 
муқарраргашта мебошанд. 

Ҳамин тариқ, аз таҳлилҳои гузаронидашуда метавон хулоса намуд, ки мувофиқи сиёсати 
қарзии таҳиягардида ва пас аз ҷамъи ахбороти зарурӣ ва гузаронидани суҳбат мутахассиси бонк 
бояд чунин қарор қабул намояд: дар пешниҳоди қарз рад намудан ё корро бо мизоҷ давом додан. 
Рад намудан маънои онро дорад, ки хавфу хатар ниҳоят баланд аст. Дар ҳолати хулосаи мусбат 
омӯзиши аризаи қарзӣ ва баҳодиҳӣ ба хавфу хатари қарзӣ бояд давом дода шавад. 
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ОМИЛҲОИ МУАЙЯНКУНИИ ХАВФУ ХАТАРҲОИ ҚАРЗӢ ВА РАВАНДИ ИДОРАКУНИИ ОН 
ДАР НИЗОМИ БОНКӢ 

 

Дар ин мақола муаллиф асосан масъалаҳои сиёсати идоракунии хавфу хатарҳои қарзиро таҳлил 
намудааст. Муаллиф чунин мешуморад, ки унсурҳои муҳимми сиёсати қарзии бонк сиёсати меъёрҳои 
фоизӣ ва муқаррар намудани онҳо вобаста аз намуди қарз мебошад. Ҳангоми муайян намудани сатҳи 
меъёрҳои фоизӣ бонкҳо таъсири омилҳои умумӣ ва хусусиро ба ҳисоб мегиранд. 
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ФАКТОРЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КРЕДИТНОГО РИСКА И ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ ИМ В 
БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ 

 

В данной статье автор подвергает анализу проблему политики управления кредитными рисками. На 
взгляд автора, важными элементами кредитной политики банка является политика процентных норм и их 
установление в зависимости от вида кредита. При определении уровня процентных норм банка учитывают 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И МЕТОДОЛОГИИ 
 

Юсупова Г.А. 

Политехнический институт Таджикского технического университета имени академика М.С. Осими 

Каримова М.И. 

Худжандский государственный университет имени Б. Гафурова. 
 

Исторически инвестиционный процесс, являясь главным рычагом воздействия на 

дальнейшее развитие производственной деятельности, был неотъемлемой частью финансовой 

системы, как государства, так и производственных предприятий. Понятие «инвестиционный 

процесс» относительно современное и до середины XX века носило название «капитальное 

вложение». Начало развития инвестиционных процессов напрямую связано с началом первых 

капиталовложений. Большинство известных учёных-экономистов, занимаясь исследованием 

новой на тот момент инвестиционной сферы деятельности, выявляли множество проблем, 

которые нашли свое решение при переходе стран к условиям рыночной экономики, 

функционирующей до настоящего времени. С развитием инвестиционных процессов началось 

формирование первых инвестиционных рынков. Однако некоторые факторы, 

приостанавливающие рост и развитие инвестиционных процессов, остаются до сих пор. 

Преодоление этих барьеров вследствие ношения ими масштабного характера является для 

Республики Таджикистан одной из сложнейших задач. Нахождение и научно-методологическое 

обоснование путей совершенствования механизма инвестиционных процессов имеет особую 

актуальность. 

Переход Республики Таджикистан к условиям рыночной экономики повлек за собой 

необходимость широкого использования инвестиций. В Законе Республики Таджикистан «Об 

инвестициях» кроме имущества, предназначенного для личного пользования, продажи или 

переработки экономическая категория «инвестиция» признана как имущество (включая 

финансовые и реальные инвестиции, нематериальные активы) имеющееся во владении 

инвестора, которое с целью получения прибыли вкладывается в соответствующие 

инвестиционные проекты. В экономической литературе можно встретить краткие определения 

данного термина. Первыми исследованиями теории инвестиций занимались величайшие 

экономисты прошлых веков – И. Фишер и Дж.М. Кейнс. 

И. Фишер считал, что между инвестиционными процессами и процентными ставками 

существует пропорциональная зависимость. Исходя из его научного взгляда, общее замедление 

инвестиционного процесса может происходить в результате снижения процентных ставок и 

инфляции. В известной работе «Теория долговой дефляции Великой депрессии» И. Фишер 

утверждал, что «и чрезмерная задолженность сама по себе не приводит к падению цен. Если эта 

тенденция возникает, то она уравновешивается инфляционными силами, и в результате этот 

«цикл» будет гораздо более равномерным и стабильным». Отсюда следует, что основной частью 

денежно-кредитной политики стран является инвестиционный процесс. Вот почему во многих 

странах он появляется на ранних этапах разработки денежно-кредитной политики и эффективно 

проявляется при ее реализации. Чаще всего данные выводы касаются стран, находящихся в 

кризисном состоянии развитии экономики. В Республике Таджикистан одной из главных причин 

неполной реализации денежно-кредитного цикла является, слабо развитый рынок ценных бумаг, 

что напрямую влияет на развитие инвестиционного процесса. 

С целью устойчивого экономического роста Дж.М. Кейнс обосновал концепцию, 

основанную предопределяющую рост инвестиционных процессов. По его мнению, инвестиции 

являются основным компонентом ВВП и для стран, находящихся в кризисной ситуации вывести 

экономику стран из данного состояния возможно при устойчивом развитии инвестиционных 

процессов. Ученый в своей книге «Общая теория занятости, процента и денег» отметил: «При 

повышении цен хозяйственная жизнь сообразуется с этим, и этого вполне достаточно, чтобы 

выдавать на некоторое время повышение цен, а когда ожидание оправдывается, повышение 

усиливается. То же наблюдается и при ожидании падения цен. Относительно слабый 

предварительный толчок в состоянии вызвать значительное падение» [1, с. 279]. Как и И. Фишер 

в своей концепции отмечал об влиянии эластичности цен в рыночных условиях на изменения в 

развитии инвестиционных процессов так и Дж.М. Кейнс пришел к такому же выводу.  

Кроме того, Кейнс исходя из соответствия планируемого совокупного дохода 

предпринимателя и уровня текущей занятости, который тот может предоставить обосновал 

инвестиционный процесс через призму «эффективного спроса». 
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Таблица 1 

Трактовка основных понятий по инвестициям зарубежными учеными 
 

Инвестиционный процесс Инвестиционная деятельность Инвестиционный проект 

Инвестиционный процесс - это 

капитальные вложения как 

затраты на воспроизводство 

основных фондов, их увеличение 

и совершенствование [15, с. 77]. 

Инвестиционная деятельность 

представляет совокупность 

практических действий 

физических и юридических лиц по 

реализации инвестиций [1, с. 

159]. 

Инвестиционный проект 

представляет собой обоснование 

экономической целесообразности, 

объема и сроков проведения 

капитальных вложений, включая 

необходимую документацию, 

которая разрабатывается в 

соответствии с принятыми 

стандартами, а также описание 

оптимальных практических 

действий по осуществлению 

определенных инвестиций [4]. 

Инвестиционный процесс 

представляет собой 

последовательность этапов, 

действий, процедур и операций 

по осуществлению 

инвестиционной деятельности. 

Конкретное течение 

инвестиционного процесса 

определяется объектом и 

видами инвестирования 

(реальные или финансовые 

инвестиции) [19]. 

Инвестиционная деятельность 

представляет собой целенап-

равленно осуществляемый 

процесс изыскания необходимых 

инвестиционных ресурсов, 

выбора эффективных объектов 

(инструментов) инвестирования, 

формирования сбалансированной 

по избранным параметрам 

инвестиционной программы 

(инвестиционного портфеля) и 

обеспечения ее реализации [3, с. 

19]. 

П.С. Гейзлер предложил 

рассматривать проект как 

систему целей, то есть как 

совокупность элементов и связей 

между ними, которые и 

обеспечивают достижение 

поставленных целей [5, с. 137]. 

Инвестиционный процесс - это 

процесс реализации стратегий 

достижения поставленных 

целей экономического роста при 

согласовании экономических 

интересов участников [2, с. 17]. 

Инвестиционная деятельность - 

вложение инвестиций и 

осуществление практических 

действий в целях получения 

прибыли и (или) достижения 

иного полезного результата [7, 

стр. 19]. 

Инвестиционный проект следует 

рассматривать как ограниченное 

во времени целенаправленное 

изменение системы, которое 

предусматривает установление 

обусловленных требований к 

качеству результатов, 

возможных рамок расходования 

средств и ресурсов и специфичес-

кую организацию его разработки 

и реализации [11, с. 26] 

Инвестиционный процесс (в 

сфере строительства) можно 

определить как процесс 

осуществления 

капиталообразующих 

инвестиций в строительство 

новых или реконструкцию и 

модернизацию действующих 

объектов производственного и 

непроизводственного назначения 

[10, с. 15]. 

Инвестиционная деятельность - 

деятельность юридических, 

физических лиц и государства, 

направленная на привлечение и 

увеличение средств для 

реализации инвестиционного 

процесса с целью получения 

экономического и социального 

эффекта [12, с. 24]. 

Инвестиционный проект – это 

дело, деятельность, мероприя-

тие, предусматривающее 

осуществление комплекса 

определенных действий с целью 

достижения определенной цели 

или – конкретные действия 

инвестора по реализации своих 

инвестиционных намерений, 

заключающиеся в комплексе 

мероприятий, которые 

осуществляет инвестор с целью 

реализации своего плана 

наращивания капитала [14, с. 32]. 

Инвестиционный процесс – это 

временная, стадийная реализа-

ция инвестиционных проектов 

на макро- и микроуровнях и 

создание благоприятного 

привлекательного) инвестицион-

ного климата для привлечения в 

экономику инвестиций и 

Совокупность мер 

экономического и 

организационного характера, 

осуществляемых всеми 

участниками инвестиционного 

процесса при реализации 

инвестиционных проектов, 

Инвестиционный проект 

понимается как инвестиционная 

акция, которая 

предусматривает вложения 

определенного количества 

ресурсов, в том числе 

интеллектуальных, финансовых, 

человеческих, материальных для 



236 

эффективной их 

трансформации в продукцию, 

услуги сервиса и повышение 

качества жизни населения. 

Инвестиционный процесс на 

макро- или микроуровне 

базируется на инвестиционной 

стратегии. Он включает 

временные стадии, во многом 

совпадающие со стадиями 

инвестиционных проектов, 

стратегий, концепций и 

программ [8]. 

составляет их инвестиционную 

деятельность [13, с. 84]. 

получения запланированного 

результата и достижения 

определенной цели в оговоренные 

сроки [9, с. 12]. 

Составлено автором 
 

В работах таких отечественных учёных как Н.К. Каюмова, Р.К. Каримова, Р.Б. Бердиева, 

Ш. Дустматова, А. Абдугаффарова, Я. Солиевой, Юсуповой Г.А. [16] и других нашли своё 

отражение проблемы развития инвестиционного процесса. Согласно взглядам Р.Б. Бердиева, 

важнейшим рычагом воздействия на инвестиционный процесс в Республике Таджикистан 

является именно государство. Отсюда следует, что на новую ступень развития инвестиционного 

процесса может привести более высокий уровень инвестиционной обеспеченности республики.  

В свою очередь, инвестиционная обеспеченность имеет прямую зависимость от таких 

внешних факторов как информационная обеспеченность, трудовая миграция, политическая, 

международная обстановка, а также фактор инновационного развития отечественной экономики. 

Не менее важна инфраструктурная обеспеченность, влияющая на производственные отношения, 

высокий уровень, экономических и политических преступлений, в том числе развитая 

коррупция, присутствующих факт недоверия и некомпетентностное отношение к друг другу и 

труду. 

Объединив трактовки зарубежных и отечественных ученых, можем дать следующее 

определение понятию «инвестиционный процесс». Инвестиционный процесс с нашей точки 

зрения – это взаимосвязанная и пошаговая реализация компонентов инвестиционного проекта со 

стороны участников процесса в рамках инвестиционной политики на микро- и макроуровне, 

направленная на максимальную отдачу вложенных средств с учетом временного аспекта.  

Необходимость создания благоприятного инвестиционного климата в стране, который 

должен способствовать элиминированию тормозящих факторов развития инвестиционных 

процессов особо выделена в выступлении Президента Республики Таджикистан на встрече с 

предпринимателями и инвесторами как один из главных факторов развития экономики страны. 

В связи с этим вопрос рассмотрения инвестиционного процесса с точки зрения регионального 

разделения труда требует более глубокого изучения и является основой формирования 

инвестиционных кластеров в регионах. 

Как известно инвестиционный проект предполагает прогнозирование потока инвестиций, 

потока текущих (операционных) платежей и потока поступлений. 

Таблица 2 

Принципы оценки эффективности инвестиций 
 

Методологические Методические Операционные 

• результативность 

• адекватность 

• объективность 

• корректность 

• системность 

• комплексность 

• ограниченность ресурсов 

• неограниченность потребностей 

• несовпадение интересов участников 

• неравномерность разновременных 

затрат и результатов 

• согласованность 

• неполнота информации 

• структура капитала 

• динамичность 

• моделирование 

• симплификация 

• выбор 

рациональной 

формы 

представления 

 

 

В разрезе поиск путей повышения данных денежных потоков оценка эффективности 

инвестиционных проектов имеют важное практическое значение. И следует помнить о том, что 

каждый инвестор при этом стремится добиться оптимальной эффективности своей работы и 

получить максимум прибыли при минимуме затрат. 

Оценка эффективности инвестиционных проектов обоснована на следующих принципах: 
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Рисунок 2. Методы теории игр и их особенности. 

Таблица 3 

Преимущества и недостатки методов оценки в условиях риска 
 

Метод Достоинства Недостатки 

Корректировка 

ставки 

дисконтирования 

Простота расчетов, 

понятность и доступность 

Не несет информации о степени риска и 

вероятностных распределениях будущих потоков 

платежей 

Метод достоверных 

эквивалентов 

Позволяет учитывать риск 

более корректно 

Трудность расчета коэффициентов 

достоверности, адекватных риску на каждом 

этапе проекта; невозможность провести анализ 

вероятностных распределений ключевых 

параметров 

Анализ 

чувствительности 

показателей 

эффективности 

Служит хорошей 

иллюстрацией влияния 

отдельных исходных 

факторов на результат; 

наглядность и очевидность 

Изменение одной переменной может повлечь 

изменение другой, а метод относится к 

однофакторным; изменение одного фактора 

рассматривается изолированно от других, в 

практической же деятельности компании все 

факторы действуют взаимосвязано 

Метод сценариев Возможность получения 

наглядной картины 

различных вариантов 

реализации проекта 

Направленность исследования только на 

изменение результирующего показателя 

Построение «дерева 

решений» 

Не требует подготовки 

данных; проста в понимании; 

дает наглядное 

представление о вероятных 

рисках 

Ограниченное число вариантов решения 

проблемы 

Имитационное 

моделирование по 

методу Монте-Карло 

Учитывает весь диапазон 

неопределенностей исходных 

параметров проекта 

Неоднозначность трактовки результатов 

имитационного моделирования 

Составлено автором 
 

Рассмотрев все преимущества и недостатки каждого из методов оценки инвестиционного 

проекта можем прийти к выводу, что главным критерием для выбора того или иного метода 

является степень определенности. Это позволяет впоследствии получить более точные 

результаты расчетов, что крайне важно для принятия решений. Основываясь на критерии 

полноты информации, необходимой для расчетов, методы можно сгруппировать по следующим 

условиям: определенность, частичная неопределенность, полная неопределенность. Анализ 

методов оценки инвестиционных проектов в условиях неопределенности позволяет сделать 

•не учитывает при принятии инвестиционного решения риска,
связанного с неблагоприятным развитием внешней среды

критерий MAXIMAX

• (критерий Вальда) минимизирует риск инвестора, однако при
его использовании многие ИП, являющиеся высокоэф-
фективными, будут необоснованно отвергнуты. Этот метод
искусственно занижает эффективность ИП

критерий MAXIMIN

• (критерий Сэвиджа), допускает разумный риск ради получения
дополнительной прибыли. Пользоваться этим критерием для
выбора стратегии поведения в ситуации неопределенности
можно лишь тогда, когда есть уверенность в том, что
случайный убыток не приведет фирму (инвестиционный
проект) к полному краху

критерий MINIMAX

•устанавливает баланс между критерием MAXIMIN и 
критерием MAXIMAX посредством выпуклой линейной 
комбинации. При использовании этого метода из всего 
множества ожидаемых сценариев развития событий в 
инвестиционном процессе выбираются два, при которых ИП 
достигает минимальной и максимальной эффективности.

критерий пессимизма-
оптимизма Гурвица
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вывод о том, что в условиях полной неопределенности возникает необходимость в экспертной 

оценке. При уменьшении объема первоначальной информации об инвестиционном проекте 

снижается возможность получения более достоверных результатов оценки. В условиях 

частичной неопределенности целесообразно использование вероятностных и нечетко-

множественных методов оценки. Для получения более точной картины возможно использование 

сразу нескольких методов, что позволит покрыть недостаток одного метода преимуществом 

другого.  
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РАВАНДИ ИНВЕСТИТСИОНӢ: МАСЪАЛАҲОИ НАЗАРИЯВӢ ВА МЕТОДОЛОГӢ 
 

Дар мақола тафсирҳои илмии раванди сармоягузорӣ, фаъолияти сармоягузорӣ ва лоиҳаи 

сармоягузорӣ таҳлил карда шудаанд. Дар асоси тафсирҳои олимони хориҷӣ ва ватанӣ, таърифи зерини 

мафҳуми «раванди сармоягузорӣ» дода шуд. Раванди сармоягузорӣ ин ҳамалоқаманд ва зина ба зина аз 

ҷониби иштирокчиёни раванд иҷрои қисматҳои лоиҳаи инвеститсионӣ дар доираи сиёсати сармоягузорӣ 

дар микро ва макро сатҳҳо мебошад, ки барои баланд бардоштани даромаднокии сармоягузорӣ бо 

дарназардошти ҷанбаи вақт нигаронида шудааст. Хусусиятҳо, афзалиятҳо ва камбудиҳои чунин усулҳои 

баҳодиҳии лоиҳаҳои инвеститсионӣ, аз ҷумла усули танзими меъёри тахфиф, усули таҳлили ҳассосият, 

усули сенарияҳо, усули назарияи бозиҳо, усули сохтани «дарахти қарор», моделсозии моделиронӣ, усулҳо 

дар асоси назарияи маҷмӯаҳои номуайян муайян карда шудааст. 

КАЛИДВОЖАҲО: раванди сармоягузорӣ, фаъолияти сармоягузорӣ, лоиҳаи сармоягузорӣ, 

усулҳои баҳодиҳии лоиҳаҳои сармоягузорӣ, тасҳеҳи меъёри тахфиф, таҳлили ҳассосият, сенарияҳо, 

назарияи бозиҳо, сохтани «дарахти тасмим», амсилакунонӣ дар асоси назарияи маҷмӯаҳои номуайян. 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И МЕТОДОЛОГИИ 
 

В статье проведен анализ научных трактовок инвестиционного процесса, инвестиционной 
деятельности и инвестиционного проекта. Объединив трактовки зарубежных и отечественных ученых 
дано следующее определение понятию «инвестиционный процесс». Инвестиционный процесс – это 
взаимосвязанная и пошаговая реализация компонентов инвестиционного проекта со стороны участников 
процесса в рамках инвестиционной политики на микро- и макроуровне, направленная на максимальную 
отдачу вложенных средств с учетом временного аспекта. Выявлены особенности, преимущества и 
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РУШДИ СОҲИБКОРИИ ҒАЙРИКИШОВАРЗӢ ДАР ДЕҲОТИ  
ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

 

Субҳонзода И.С.  
Агентии авиатсияи шаҳрвандии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 

Иброҳимзода О.Ю. 
Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ 

 

Дар шароити ҷаҳонишавӣ ва муносибатҳои бозорӣ соҳибкорӣ чун фаъолияти махсус дар 
рушди иқтисодиёти миллӣ нақши муҳим мебозад. Маҳз рушди соҳибкорӣ боиси ташкил додани 
ҷойҳои нави корӣ ва яке аз омилҳои асосии баланд бардоштани дараҷаи некӯаҳволии мардум 
мегардад. Баъд аз соҳибистиқлол гардидани Ҷумҳурии Тоҷикистон тамоми шароит барои 
машғул шудан ба фаъолияти соҳибкорӣ, муҳайё гардид.  

Мундариҷаи асосии соҳибкорӣ дар соҳаи истеҳсолот дар ҷустуҷӯ ва ташаккули талабот ба 
маҳсулот ва қонеъгардонии он бо роҳи истеҳсол ва фурӯши маҳсулот ифода меёбад [3, с. 67].  

Захира намудани маблағи аҳолӣ яке аз сарчашмаҳои асосии сармоягузорӣ ба ҳисоб 
меравад, яъне хоҷагиҳои хонаводагӣ ба сифати таъминкунандаи омили дигари истеҳсолот – 
сармоя баромад мекунад. 

Ташаккули муносибатҳои нави бозорӣ, аз як тараф, имконияти интихоби хусусияти шуғл 
(кор дар асоси киро, соҳибкорӣ, худшуғлварзӣ ва ғайра), намуди корхона (хусусӣ, давлатӣ) ва 
ҳаҷми шуғлро васеъ намуд. Аз тарафи дигар бошад, пастравии шакливазкунии муносибатҳои 
меҳнатӣ талабот ба қувваҳои истеҳсолкунандаро паст кард. 

Бояд гуфт, ки ҳоло дар ҷумҳурӣ соҳибкории инфиродӣ асосан дар соҳаҳои савдо, хӯроки 
ҷамъиятӣ ва хизматрасонии маишӣ коҳиш меёбад (ҷадвали 1). 
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Ҷадвали 1 
Теъдоди шаҳрвандоне, ки аз рӯи намудҳои фаъолият дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба фаъолияти 

соҳибкории инфиродӣ машғуланд (аз рӯи миқдори патентҳо ва шаҳодатномаҳо), ҳазор нафар 
 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019/2013 бо % 

Аз онҳо машғуланд:         

Дар соҳаи хизматрасонии 

маишӣ  

2,8 3,0 2,9 2,0 2,5 2,2 3,2 14,3 

Дар соҳаи савдо ва хӯроки 

ҷамъиятӣ  

42,8 68,0 35,2 32,7 39,8 31,5 32,0 -25,2 

Дар соҳаи иҷтимоӣ-фарҳангӣ  0,3 - - 0,7 - 0,6 0,4 33,3 

Дигар намудҳои фаъолият 54,1 29,0 61,9 64,6 57,7 65,7 64,4 19,0 

Ҳамагӣ  174,8 211,3 243,8 257,1 270,1 284,7 295,7 69,2 
 

Сарчашма: Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. Омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

– Душанбе, 2020. – С. 228. 
 

Тавре аз маълумоти ҷадвали 1 дида мешавад, соли 2013 теъдоди соҳибкорони инфиродии 

дар асоси патентҳо ва шаҳодатномаҳо фаъолиятдошта 174,8 ҳазор нафар буд, ки аз онҳо дар 

соҳаҳои хизматрасонӣ (хизматрасонии маишӣ, савдо ва хӯроки ҷамъиятӣ) 80,23 ҳазор нафар, 

яъне 45,9% фаъолият доштанд. Ин нишондиҳанда дар соли 2019 295,7 ҳазор нафарро ташкил 

медиҳад, ки дар соҳаҳои хизматрасонӣ (хизматрасонии маишӣ, савдо ва хӯроки ҷамъиятӣ) 105,3 

ҳазор нафар, яъне 35,6% мебошад. Дигар намудҳои фаъолияти соҳибкорӣ дар ҳоли рушд қарор 

дошта, ба ҳисоби миёна дар соли 2019 ҳамарӯза теъдоди шаҳрвандони ба дигар намудҳои 

фаъолияти соҳибкорӣ машғулбуда ба 190,4 ҳазор нафар расид, ки 64,4 фоизи умумиро ташкил 

медиҳад 1, с. 228.  

Дар давоми солҳои охир, дар рушди соҳибкории инфиродӣ тағйироти сохтории мусбат рӯй 

медиҳанд ва соҳибкории инфиродӣ дар соҳаҳои бахши воқеии иқтисодӣ пайваста рушд мекунад. 

Чунончи, соли 2019 ҳиссаи нисбии шаҳрвандоне, ки дар соҳаи савдо ва хӯроки ҷамъиятӣ ба 

фаъолияти меҳнати инфиродӣ машғул буданд, мувофиқи теъдоди умумии онҳо 95,8 ҳаз. нафар 

дар муқобили 75,3 ҳаз. нафар дар соли 2013 буд. Вазни нисбии соҳаҳои дигар намудҳои фаъолият 

аз 54,1 ҳаз. нафар дар соли 2013 то 64,4 ҳаз. Нафар зиёд шудааст дар соли 2019 1,7 маротиба 

афзоиш ёфтааст. Ба ин, дар баробари дигар омилҳо, такмили минбаъдаи бақайдгирии давлатӣ ва 

системаи андозбандии соҳибкорони инфиродӣ мусоидат намуд.  

Татбиқи шакли нави андозбандии соҳибкорони инфиродӣ-шаҳодатномаи соҳибкори 

инфиродӣ ба вобаста намудани андозбандии даромад ба гардишу даромади воқеии чунин 

соҳибкорон равона шудааст. Шахсони воқеие, ки фаъолияти соҳибкориро бе таъсиси шахси 

ҳуқуқӣ аз рӯи намудҳои фаъолияте, ки аз онҳо пардохт барои патент пешбинӣ нашудааст, амалӣ 

кардан мехоҳанд, дар мақомоти андози маҳали фаъолият дар китоби махсус ба қайд гирифта 

мешаванд, шаҳодатномаи соҳибкори инфиродӣ мегиранд ва андозҳоро тибқи фаслҳои IV, VI ва 

IX Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон пардохт менамоянд. Шахсони воқеие, ки фаъолияти 

соҳибкориро дар асоси шаҳодатномаи соҳибкори инфиродӣ амалӣ менамоянд, уҳдадор 

мешаванд, баҳисобгирии даромаду хароҷотро тибқи тартиби барои субъектҳои соҳибкории хурд 

муқарраргардида пеш баранд. Дар айни замон соҳибкорони инфиродие, ки фаъолияти худро дар 

асоси патент ба роҳ мемонанд, маблағи андози пардохтшавандаи онҳо ба гардиши даромади 

соҳибкорӣ алоқаманд набуда, балки дар шакли маблағҳои устувор ситонида мешаванд. 

Аммо рушди соҳибкории инфиродӣ, тавре дар боло гуфтем, дар соҳаҳои бахши воқеии 

иқтисод қаноатбахш нест. Ин ҷиҳат махсусан дар деҳоти ҷумҳурӣ мушоҳида мешавад, ҳарчанд 

дар маҳалҳо барои рушди васеи косибӣ, коркарди дубораи маҳсулоти кишоварзӣ дар заминаи 

сохтмони заводҳои хурд, истеҳсоли маҳсулоти чорводорӣ, расондани хизматҳои гуногун ба 

корхонаҳои кишоварзӣ, хоҷагиҳои деҳқонӣ, аҳолӣ ва ғайра имконият вуҷуд дорад. Аз ҳисоби 

рушди соҳибкории инфиродӣ аҳолии деҳотро бо маҳсулоти истеҳсоли хонаводаҳо таъмин кардан 

мумкин аст. Барои мисол, аз қадим мардум барои истеъмоли ғизо зарфу асбобҳоеро, ки аз 

навъҳои маҳаллии дарахтон сохта шудаанд, истифода мебурданд. Инчунин кӯзаю чойникҳои 

сафолӣ мавриди истифода қарор доштанд. Сӯзанӣ, чакан ва ҷомаҳои маҳаллиро сайёҳон бо ҳавас 

мехаранд. Аз ин рӯ, дар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ ҳунарҳои мардумиро дар асоси тиҷорати шахсӣ 

равнақ бахшидан мувофиқи мақсад аст, ки дар ин ҷо низ дастгирии мақомоти ҳокимияти маҳаллӣ 

шарти зарурӣ ба шумор меравад.  
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Ҷадвали 2  
Шумораи соҳибкорони инфиродӣ ва маҳсулоти истеҳсолкардаи онҳо дар шаҳру ноҳияи Кӯлоб дар 

солҳои 2017-2020 (нафар, сомонӣ) 
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2017 272 48750 38 68570 28 34320 8 18620 520 62850 
2018 278 53490 36 67500 29 35400 7 18900 531 71320 
2019 276 56200 37 73490 25 33180 9 21430 736 123610 
2020 283 67540 39 89370 28 42980 9 23650 816 118340 

2020/2017 бо % 104 138,5 102,6 130,3 100 125,2 112,5 127 157,0 188,3 
Сарчашма: Муаллиф ҷадвалро дар асоси маълумотномаи Раёсати омори ш. Кӯлоб таҳия намудааст. 
 

Тавре аз ҷадвали 2 дида мешавад, соҳибкории ғайрикишоварзии деҳот дар ҳоли рушд 
қарор дорад. Дар истеҳсоли маҳсулоти чӯбу тахта соли 2020 нисбат ба соли 2017 шумораи 
соҳибкорон 4% ва истеҳсоли маҳсулот 38,5% зиёд гардидааст. Дар соҳаи заргарӣ бошад, 
шумораи соҳибкорон 2,6% ва истеҳсоли маҳсулот 30,3% зиёд мебошад, дар осиёбҳо шумораи 
соҳибкорон бетағйиранд, вале истеҳсоли маҳсулот 25,2% зиёд шудааст, ки ин як миқдор аз 
ҳисоби баланд гардидани нархҳо ҳам вуҷуд дорад. Дар шумора ҷувозҳо 12,5% зиёд гардидааст 
ва истеҳсоли маҳсулот низ 27% афзоиш ёфтааст. Дар зардӯзӣ шумораи соҳибкорон 57% ва 
истеҳсоли маҳсулот 88,3% зиёд гардидааст, ки сабаби асосӣ ин ба мероси фарҳангии 
ғайримоддии ЮНЕСКО ворид гардидани чакан мебошад. 

Беҳтар мебуд, агар сифат ва ҷобаҷогузории маҳсулот ҳамчун маҳаки асосии 
истеҳсолкунандаи ватанӣ ба эътибор гирифта мешуд. Имрӯз яке аз муаммоҳои асосии доғи рӯз 
зиёд гардидани шумораи аҳолӣ дар шаҳрҳо мебошад, ки инро бо забони иқтисоддонҳо ва 
географҳо «урбанизатсия» мегӯянд. Сабаби асосии онро шаҳрвандони мо дар кам будани ҷои кор 
ва сатҳи зиндагии хонаводаи тоҷик дар деҳот мебинанд. Барои пешгирӣ намудани ин муаммо 
бояд истеҳсолотро бештар дар деҳот ва маҳалҳо (албатта, бо дарназардошти ҷойгиршавии ашёи 
хом, қувваи корӣ, дастрас будани воситаҳои истеҳсолот ва дигар омилҳо) ҷой медоданд. Дар ин 
самт таҷрибаи Ҷумҳурии Мардумии Чинро ба назар гирифтан ба мақсад мувофиқ аст. Агар ин 
омил ба эътибор гирифта мешуд, ҳам аҳолии деҳот бо ҷои кор таъмин мегардид ва ҳам интиқоли 
аҳолӣ аз шаҳр ба деҳот сурат мегирифт («деурбанизатсия») ё лоақал тамоюли шумораи аҳолии 
деҳот дар ҳолати пештара нигоҳ дошта мешуд [2, с. 140-144].  

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Паёми соли 2018 чунин зикр намуданд: «... Бо мақсади вусъат 
бахшидан ба ҳалли масъалаҳои зикршуда ва бо дарназардошти зарурати инкишофи 
инфрасохтори деҳот пешниҳод менамоям, ки солҳои 2019-2021 «Солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва 
ҳунарҳои мардумӣ» эълон карда шаванд» [6]. 

Ҳоло соҳибкории ғайрикишоварзӣ дар деҳот (агар ҷамъиятҳои саҳомии коркарди дубораи 
маҳсулоти кишоварзӣ ва корхонаҳои Иттифоқи Тоҷикматлуботро ба эътибор нагирем) асосан 
дар доираи соҳибкории инфиродии аҳолии деҳот амалӣ мегардад.  

Рушди соҳибкории инфиродиро аз рӯи намудҳои алоҳидаи фаъолият дар деҳот дар мисоли 
ноҳияҳои алоҳидаи ҷумҳурӣ баррасӣ менамоем. 

Ҷадвали 3 
Сатҳи рушди фаъолияти соҳибкории инфиродӣ дар деҳоти Ҷумҳурии Тоҷикистон (соли 2019) 
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Аҳолӣ – ҳазор нафар  315,161 252,1 121,6 196,0 160,0 94,0 48,7 208,0 
Теъдоди соҳибкорони инфиродии 
бақайдгирифташуда – нафар 

 
3443 

 
3114 
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2824 

 
4796 
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6413 

Аз онҳо: 
I. Бо патент фаъолияткунанда 

 
2478 

 
2063 

 
502 

 
1843 

 
956 

 
296 

 
129 

 
1871 

Аз ҷумла дар соҳаи истеҳсолот  1660 152 49 94 - 310 __ 128 
Дар соҳаи савдо ва хӯроки 
ҷамъиятӣ  

415 922 268 1200 - 83 97 1044 

Дар соҳаи хизматрасонӣ  403 989 185 379 - 197 32 204 
Аз онҳо: хизматрасонии 
нақлиётӣ 

890 772 146 220 - 15 26 238 
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II. Бо шаҳодатнома 
фаъолияткунанда 

965 1051 883 309 189 102 67 2582 

Аз ҷумла дар соҳаи истеҳсолот  207 162 49 24 - 22 11 34 
Дар соҳаи савдо ва хӯроки 
ҷамъиятӣ  

652 809 799 215 - 62 54 26 

Дар соҳаи хизматрасонӣ  41 80 39 70 - 18 2 562 
Хоҷагиҳои деҳқонӣ 3954   2129 1679 4398  1960 
Воридоти андоз-ҳамагӣ  
(ҳазор сомонӣ) 

16614,6 520,5 156,9 3256 4,504 1028,0 39,9 1,526 

Аз онҳо: бо патент 5203,8 367,6 87,4 125 1,070 408,0 20,1 2,914 
Бо шаҳодатнома (бе ААИ) 5552,1 152,9 69,5 652 1,340 0 19,8 0 
Хоҷагиҳои деҳқонӣ 5858,8 52,10 2130 1234 2,094 0 521 0 

Сарчашма: Ҷадвалро муаллиф мувофиқи маълумоти нозиротҳои андози шаҳру ноҳияҳои дахлдор дар давоми 
соли 2019 ҳисоб кардааст.  

 

Тавре аз маълумоти ҷадвали 3 дида мешавад, суръати рушди соҳибкории инфиродӣ дар 
соҳаи истеҳсолот дар деҳоти ҷумҳурӣ суст аст. Дар ноҳияҳои баррасишаванда дар соҳаи 
истеҳсолот асосан осиёбҳо, обҷувозҳо, дӯхтани сару либос, истеҳсоли маснуоти кулолӣ (танӯр), 
бозичаю тӯҳфаҳо, табақи чӯбӣ, қуттиҳои борфиристиро мушоҳида кардан мумкин аст. Дар соҳаи 
хизматрасонӣ соҳибкорон асосан хизматҳои нақлиётӣ (таксӣ)-ро пешниҳод менамоянд. 
Соҳибкороне, ки дар ноҳияҳои баррасишаванда ба истеҳсолот машғуланд, 5-8 фоизро ташкил 
медиҳанд ва ин нишондиҳанда ба ҳамаи ноҳияҳои ҷумҳурӣ, ба ғайр аз ноҳияи Данғара хос аст. 
Соҳибкории инфиродӣ дар деҳот, тавре аз маълумоти ҷадвали 3 дида мешавад, танҳо дар соҳаи 
савдо ва хӯроки ҷамъиятӣ ва соҳаи хизматрасонии нақлиётӣ пайваста рушд мекунад. Вазни 
нисбии ин категорияи соҳибкорон дар теъдоди умумии онҳо чунин аст: Рӯдакӣ-91%, Ҳисор-
82,9%, Ҳамадонӣ-90,4%, Мӯъминобод-94,3%.  

Шиддати рушди соҳибкории инфиродӣ, ки мо онро бо теъдоди соҳибкорони инфиродӣ аз 
ҳисоби барои 1000 нафар аҳолӣ дар ноҳияҳои таҳлилшаванда муайян намудем: Рӯдакӣ-10,2, 
Ҳисор-12,4, Ҳамадонӣ-11,4, Шаҳритус-4,1, Данғара-6,3, Кӯлоб-3,4, Мӯъминобод-4,0, Бохтар-
11,4. 

Ҳамин тариқ, дар шароити муосир зарурат ба миён меояд, ки барои баланд бардоштани 
ҳиссаи соҳибкорони инфиродӣ ба масъалаҳои зерин аҳамият дода шавад: 

– муайян намудани меъёри индексатсяи пардохти андозҳо аз рӯи фоидабахшии фаъолияти 
соҳибкории инфиродӣ дар маҳал; 

– такмили санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ ҷиҳати дастгирии фаъолияти соҳибкорони инфиродӣ 
дар самти коркард ва истифодаи захираҳои ватанӣ; 

– ташкили имтиёзҳои давлатӣ дар самти гирифтани қарзҳо ҷиҳати нигоҳдории сатҳи 
устувории даромаднокӣ ва фаъолияти молиявии соҳибкорони инфиродӣ; 

– таъмини беҳтарсозии вазъи ҳуқуқию иқтисодии ҷалби сармоягузориҳо ва грантҳои хурди 
хориҷӣ ба фаъолияти соҳибкории инфиродӣ. 

Ҳамин тавр, омӯзиши рушди соҳибкории ғайрикишоварзӣ дар деҳоти ҷумҳурӣ нишон 
медиҳад, ки дар ин ҷо ду масъаларо бояд ҳал кард: якум, аҳолиро тавассути расондани ёрии 
дахлдори методӣ, молиявӣ ва ташкилию иқтисодӣ ба шуғл дар бахшҳои соҳаи истеҳсолот ҷалб 
намудан лозим аст, дуюм, мақомоти ҳокимияти маҳаллии ноҳияҳои кӯҳӣ ва дурдаст бояд 
барномаҳои мақсадноки рушди соҳибкории инфиродиро чун сарчашмаи таъмини буҷетҳои 
маҳаллӣ таҳия ва татбиқ намоянд. 
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РУШДИ СОҲИБКОРИИ ҒАЙРИКИШОВАРЗӢ ДАР ДЕҲОТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 
 

Дар ин мақола фаъолияти соҳибкории ғайрикишоварзии деҳот баррасӣ шудааст, ки дар байни 
шаклҳои нави хоҷагидорӣ махсус таъкид гардида, тадриҷан ба ҳалқаи асосии сохтории иқтисод табдил 
меёбад. Аз ҳамин нуқтаи назар, муаллиф кӯшиш намудааст, ки далелҳои илман асоснок кардашударо 
таҳрезӣ намуда дар мақолаи худ нишон диҳад. Муаллиф дар мақолаи худ масъалаҳои зеринро мавриди 
таҳлил қарор додааст: теъдоди шаҳрвандоне, ки аз рӯи намудҳои фаъолият дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 
фаъолияти соҳибкории инфиродӣ машғуланд, шумораи соҳибкорони инфиродӣ ва маҳсулоти 
истеҳсолкардаи онҳо дар шаҳру ноҳияи Кӯлоб, сатҳи рушди фаъолияти соҳибкории инфиродӣ дар деҳоти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон.  
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Ҳамзамон ба муаллиф муйясар шуд, ки ҷанбаҳои илман асоснокро нишон дода, онро ҳамчун ҳалли 
мушкилоти дар самти фаъолияти соҳибкории бахши аграрӣ ҳамчун тавсия ирсол намояд. 
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РАЗВИТИЕ НЕСЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СЕЛЬСКОЙ 
МЕСТНОСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 

В данной статье освещается сдеятельность несельскохозяйственного предпринимательства, которое 
является одной из новых форм фермерства, постепенно превращающейся в основную структурную 
единицу экономики. С этой точки зрения, автор попытался представить в своей статье научно 
обоснованные доказательства. В данной статье автор анализирует следующие вопросы: количество 
граждан, занимающихся индивидуальным предпринимательством в Республике Таджикистан, количество 
индивидуальных предпринимателей и их продукции в городах и районах Кулябского региона. 

В то же время автору удалось показать научно обоснованные аспекты проблемы в сфере 
предпринимательства в аграрном секторе в качестве рекомендации. 
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DEVELOPMENT OF NON-AGRICULTURAL ENTERPRISE IN RURAL AREAS OF THE 
REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

 

This article highlights rural non-agricultural entrepreneurship, which is one of the new forms of farming 
that is gradually becoming the main structural unit of the economy. From this point of view, the author tried to 
present scientifically sound evidence in his article. In this article, the author analyzes the following issues: the 
number of citizens engaged in individual entrepreneurship in the Republic of Tajikistan, the number of individual 
entrepreneurs and their products in cities and districts of the Kulyab region. 

At the same time, the author was able to show scientifically substantiated aspects of the problem in the field 
of entrepreneurship in the agricultural sector as a recommendation. 

KEY WORDS: non-agricultural entrepreneurship, individual entrepreneurship, rural entrepreneurship, 
manufacturing, tourism, crafts. 
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ИСТИФОДАИ УСУЛИ ГРАФИКӢ ОИД БА МУАЙЯН КАРДАНИ НУҚТАИ БЕЗАРАРӢ 

ДАР КОРХОНАҲО 
  

Давлатзода М.Х., Ӯроқов Д.Ӯ.  

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 
 

Равияи графикӣ оид ба мафҳуми нуқтаи безарарӣ бештар оддӣ мебошад. Бо истифодаи 

ҷадвалҳои электронӣ ин усул бештар дар таҳлили нуқтаи безарарӣ истифода бурда мешавад. Ин 

усул ба графики навиштани буриши ду хатти хароҷотҳои умумӣ ва хатти даромад аз фурӯш, ки 

ҳар яке аз онҳо ба ду нуқт сохт мешаванд, асос ёфтааст. Буриши хатти хароҷотҳо бевосита ва 

даромад аз фурӯш нуқтаи безарарӣ буда дар нақш ин дар тири миқдори нишондиҳанда ва тири 

ординат – бо арзиш ҳаҷми хатарнокии фаъолият оварда мешавад. 

Тарзи сохтори графики безарарӣ аз чунин нишондиҳандаҳо иборат аст:  

1. Сохтани хатти маҷмӯи хароҷотҳо ки маблағи хароҷотҳои тағйирёбанда ва доимиро 

нишон медиҳад (варианти 1). 

2. Сохтани хатти даромад 0, нишон медиҳад, ки дар ҳолати даромад 0 будан фурӯш 

баробари 0 аст. Буриши хатти маҷмӯи фурӯш (хатти ВС дар варианти 1 ва ВА дар варианти 2) бо 

хатти даромад (Ду) дар график нуқтаи безарариро (НБ) нишон медиҳад. Дар графики 1 нуқтаи 

безарарӣ (НБ) дар ду модификатсия бо дарназардошти вариантҳои гуногуни сабти хароҷотҳои 

тағйирёбанда ва доимӣ нишон дода шудааст.  

mailto:Ibrohimov_odil@mail.ru
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Графики 1. Варианти 1. 

 
Графики 1. Варианти 2. 

 

 
Расми 1. Графики вобастагии нишондиҳандаҳо ҳаҷми истеҳсолот, хароҷот ва фоида. 

 

Дар график маблағи умумии хароҷот маблағи хароҷотҳои тағйирёбанда ва доимиро нишон 

медиҳад. Онҳо дар график ба таври гуногун ҷойгир карда мешаванд. Аз ҷумла, сохтори аввалаи 

хат аз 0 гузашта, нуқтаи якум мебошад. Нуқтаи дуюми хат хароҷотҳои тағйирёбанда аз дигар 

ҳаҷми истеҳсолот, фарқ аз 0, бо роҳи зарби ин ҳаҷмро ба нишондоди вазни хароҷотҳои 

тағйирёбанда (нуқтаи А). Хатти ОА графики хароҷотҳои тағйирёбанда мебошад. Нуктаи В 

мафҳуми хароҷот дар самти нисбӣ ва нуқтаи С хатти хароҷотҳои доимӣ мебошад, ки мутобиқан 

ба хатти хароҷотҳои тағйирёбанда гузаронида мешавад. Хатти ВС графики хароҷотҳои доимиро 

дар бар мегирад (варианти 1). 

Дар варианти 2 хатти хароҷотҳо муқобили ҳамдигар хатти хароҷотҳои умумӣ сохта 

мешавад. Дар ин ҳолат аввал график аз нуқтаи В то С сохта мешавад, ки он ба тири хатти ВС 

баробар мебошад. Хатти ВС динамикӣ аст. Сипас хатти хароҷотҳои тағйирёбанда сохта мешавад, 

ки аз нуқтаи В сар шуда, бо дарназардошти дар ҳолати набудани истеҳсолот/фурӯш танҳо 

хароҷотҳои доимӣ ва тағйирёбанда (нуқтаи А) вобаста аз ҳаҷми фаъолият хатти ВА – динамикаи 

хароҷотҳои тағйирёбандаро дар графики безарари сабт карда мешавад. 

Хатти даромад Хароҷотҳо, с. 

фоида 

0 
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Расми 2. Графики вобастагии нишондиҳандаҳои нуқтаи безарарӣ, даромади маржиналӣ ва фоида 

(варианти 2). 

 

Камбудиҳои асосӣ ва маҳдудият дар низоми таҳлили нуқтаи безарарӣ аз инҳо мебошанд: 

- гурӯҳбандии амиқи хароҷотҳои тағйирёбнда ва доимӣ; 

- баробарии ҳаҷми истеҳсол ва фурӯш, набудани захираҳои маҳсулоти тайёр; 

- имконнопазирии нархи фурӯши маҳсулот дар давраи марбута; 

- тағйир наёфтани нарх дар истифодаи захираҳо дар давраи фурӯш; 

- тағйир наёфтани номгӯи маҳсулоти истеҳсолшаванда, хусусан дар мавриди истеҳсоли 

якчанд номгӯи маҳсулот дар давраи таҳлил; 

- ҳисобкунӣ ва таҳлили танҳо як нуқтаи безарарӣ; 

- даромад аз фурӯши маҳсулот бевосита аз ҳаҷми истеҳсол ва фурӯш; 

- ҳосилнокии меҳнат дар ин давра бояд тағйир наёбад; 

- арзиши муваққатӣ ба назар гирифта намешавад. 

Бояд қайд кард, ки даромади маржиналӣ на танҳо бо ёрии баробариҳо, балки бо ёрии 

графикҳо муайян карда мешаванд. 

Дар мисоли графики 3 вобастагии байни ҳаҷми безарарӣ, даромади маржиналӣ ва фоида 

дар графики зерин имконпазир мебошад. 

 
Расми 3. Графики вобастагии нишондиҳандаҳои истеҳсолот: нуқтаи безарарӣ, даромади маржиналӣ ва 

фоида (варианти 2). 
 

Графики вобастагии нишондиҳндаҳои нуқтаи безарарӣ, даромади маржиналӣ ва фоида ин 

график дар асоси варианти дуюми графики 1 сохта шудааст. Даромади маржиналӣ ин саҳм барои 

ҷуброни хароҷотҳои истеҳсолӣ, ба ҳар як намуди маҳсулот аст. Бояд қайд кард, ки дар ҳар як 

намуди маҳсулот дараҷаи муайяни хароҷотҳои доимии давра, яъне нуқтаи бехатарӣ дар ҳолате 
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ба даст оварда мешавад, ки даромад аз фурӯш хароҷотҳои тағйирёбандаро ба як маҳсулот ва 

доимиро дар як давра мепӯшонад (графики 1 (варианти 2). 

Яъне: 

Хдоимӣ=ДМ х Хфурӯш ва Фмаҳ, 

дар ин ҷо Хдм ф – ҳаҷми истеҳсол ва фурӯш ба як воҳиди маҳсулот. 

Аз нигоҳи қабули қарорҳои идоракунӣ шарҳи график азнавсозии вобастагии байни фоида, 

ҳаҷм ва фурӯши маҳсулотро нишон медиҳад (графики 4). Дар ин график ҳамаи ин нуқтаҳо бо 

хатти фоида якҷоя мешаванд. Дар нуқтаи буриши хатти фоида тири нуқтаи безарарӣ истодааст. 

Дар ҳолати ҳаҷми маҳсулот ва фурӯш зарар ташаккул меёбад. Яъне нуқтаи безарарӣ дар ҳолате 

ба даст оварда мешавад, ки даромади маржиналӣ ба хароҷотҳои доимӣ баробар бошад. Фурӯши 

ҳар як воҳиди маҳсулоти оянда нуқтаи як воҳиди маҳсулотро мепӯшонад. 

 
Расми 4. Графики вобастагии фоида аз ҳаҷми истеҳсол ва фурӯш. 

 

Бояд дар назар дошт, ки графики вобастагии фоида аз ҳаҷми истеҳсолот ва фурӯш имкон 

медиҳад, ки бо ёрии он чор равияи таъмини даромаднокии истеҳсолот муайян карда шавад: 

1. Зиёд гардонидани ҳаҷми истеҳсолот ва фурӯш. 

2. Паст гардонидани сатҳи хароҷотҳои тағйирёбанда ба як воҳиди маҳсулот. 

3. Паст гардонидани сатҳи хароҷотҳои доимӣ. 

4. Баландравии нархи фурӯш. 

Графикҳои вобастагии фоидаро аз ҳаҷми истеҳсолот ва фурӯш чунин намуд доранд. 

 
Расми 5. Графики вобастагии фоида аз ҳаҷми истеҳсолот ва фурӯш ва ба омилҳои ҳаҷми истеҳсолот ва 

фурӯш. Пастравии хароҷотҳои тағйирёбанда ба як воҳиди маҳсулот. 

Ҳаҷми истеҳсолот 

ва фурӯш, воҳ 

0 

Фоида 

Ф=ДМ-Хдоимӣ Хатти фоида 

МД 

Zдоимӣ=МД Зарар  

Даромад, с  

Д 

Zдоимӣ 

q2 ҳаҷми истеҳсолот ва фурӯш 0 

Фоида 

НБ 

q1 

Зарар  
Хд 

p2 

p1 

1. Баландравии ҳаҷми истеҳсолот ва фурӯш 
2. Даромад С 
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Расми 6. Графики вобастагии фоида аз ҳаҷми истеҳсолот ва фурӯш бо омилҳои хароҷотҳои доимӣ. 

Пастгардонии хароҷотҳои доимӣ. 
 

Пастравии хароҷотҳои доимӣ аз нуқтаи назари риёзиёт дар идоракунии хароҷот баробарии 
зарар у=ах+д, хароҷотҳои доимиро дар давра д дар ҳолати майлкунӣ аз хатти хароҷот иваз 
намекунад, вале дар хатти хароҷотҳои доимӣ ба дигаршавии хатти безарарӣ оварда мерасонд. 
Таъсири ин омилро ба ҷойивазкунии хароҷотҳои доимӣ дар расми 7 мебинем.  

 
Расми 7. Графики вобастагии фоида аз ҳаҷми истеҳсолот ва фурӯш бо омилҳои хароҷотҳои доимӣ. 

 
Расми 8. Графики вобастагии фоида аз ҳаҷми истеҳсолот ва фурӯш бо омили нарх. 

 

Омили дигарди нархи фурӯш дар ҳолати тағйир наёфтани хароҷотҳои тағйирнаёбанда ба 
зиёдшавии даромади маржиналӣ ба як воҳиди маҳсулот оварда мерасонад (дм ÷ ах + д). 

 
Расми 9. Графики дараҷаи баланди фишанги амалиётӣ. 
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Расми 10. Графики сатҳи пасти фишанги амалиётӣ. 

 

Тарҳҳо ва ҳисобҳои таҳлилии гузаронидашуда нишон медиҳанд, ки ҳаҷми фурӯши безарар 

ва минтақаи амният ба маблағи хароҷоти доимӣ ва тағйирёбанда, инчунин ба дараҷаи нархи 

маҳсулот вобастаанд. Ҳангоми боло рафтани нархҳо миқдори ками маҳсулоти фурӯхташуда 

имкон медиҳад, ки маблағи зарурии фурӯш барои ҷуброни хароҷоти доимӣ ба даст ояд ва баръакс 

ҳангоми поён рафтани нархҳо миқдори зиёди маҳсулоти фурӯхташуда барои ҷуброни хароҷоти 

доимӣ зарур аст: зиёд шудани хароҷоти қиёсии тағйирёбанда ва доимӣ ҳадди даромаднокиро 

баланд ва минтақаи амниятро паст мегардонад.  

Аз ин рӯ, ҳар як корхона кӯшиш мекунад, ки хароҷоти доимии он камтар бошад. Чунин 

нақша, ки имкон медиҳад ҳиссаи хароҷоти доимӣ дар воҳиди маҳсулот кам ва ҳаҷми фурӯши 

безарар паст ва минтақаи амният баланд бурда шавад, беҳтарин ҳисобида мешавад. 

Агар фарз кунем, ки нархи воҳиди маҳсулот аз 15 сомонӣ ба 12 сомонӣ, хароҷоти қиёсии 

тағйирёбанда аз 50000 сомонӣ ба 45800 сомонӣ паст шавад, маблағи хароҷоти доимӣ аз 8000 

сомонӣ то 7600 сомонӣ коҳиш ёбад ва ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот аз 2000 ба 1200 воҳид кам 

шавад, он гоҳ нуқтаи безарарӣ дар ҳаҷми фурӯш чунин мешавад: 

Бо усули гузориши занҷирӣ таъсири хар як омили безарариро муайян кардан мумкин аст: 

Тағйирёбии нуқтаи талафот аз ҳисоби: 

 маблағи хароҷоти доимӣ 217 - 229 = - 12 дона; 

 нархи фурӯши маҳсулот 224 - 217 = +7 дона;  

 хароҷоти тағйиребандаи қиёсӣ 205 - 224= - 19 дона. 

Ҳамагӣ: 205 - 2294 - 24 дона. 

Ҳамзамон минтақаи амният зиёд мешавад ва 83 фоизро ташкил медиҳад. 

МБ =
1200 − 205

1200
= 0,829 ё 83%. 

Барои таҳлили омили минтақаи амнияти корхона чунин амсиларо истифода бурдан мумкин 

аст: 

МБ =
ХФМ + ХФМмб

ХФМ
=

ХФМ + Х

ХФМ
 ДХт. 

Пай дар пай бузургиҳои асосии (базисӣ)-и ҳар як тартибдиҳандагони ин формуларо бо 

бузургиҳои ҳақиқ иваз намуда, бо усули гузориши занҷирӣ тағйирёбии минтақаи амниятро аз 

ҳисоби ҳаҷми фурӯш, маблағи хароҷоти доимӣ, нархи маҳсулот, хароҷоти қиёсии тағйирёбанда 

муайян мекунем:  

1) МБ0 =
200−229

2000
= 88,5%; 2) МБ1 =

1200−229

1200
= 80,9;  3) МБ2 =

1200−217

1200
= 8,3%;  

4) МБ3 =
1200−224

1200
= 81,3%;  5) МБ4 =

1200−205

1200
= 82,9%. 

 

Маълум мешавад, ки минтақаи амниятии корхона 5,6%, аз ҷумла аз ҳисобӣ:  

- хаҷми фуруш 80,9 - 88,5 = - 7,6%;  

- хароҷоти доимӣ 81,9 - 80,9 = +1 %; 

- нархи маҳсулот 81,3 - 81,9 = - 0,6%; 

- хароҷоти қиёсии тағйирёбанда 82,9 - 81,3 = +1,6%. 

Агар корхонаи таҳлилшаванда номгӯи зиёди маҳсулотро истеҳсол карда, ҳаҷми фурӯши 

безарар бо ифодаи арзиши муайян карда шавад, он гоҳ барои таҳлили омили тағйирёбии 

бузургии он чунин амсиларо истифода мебарем: 

Хароҷотҳои доимӣ 
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тағйирёбанда 

Даромад  
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фурӯш  

кунҷ танг 

Ҳаҷми фурӯш 

Хароҷотҳо 
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Мф =
Хд

Ммп
=

Х

∑(Вк Ммп)
=

Хд

∑ Вкнм: (Н − Х𝑚): Н
. 

Муайянкунии маблағи безарарии хароҷоти доимӣ ва тағйирёбанда ба воҳиди маҳсулот ва 
дараҷаи безарарии нархи фурӯш яке аз омилҳои асосии идоракунии стратегии фаъолияти 
корхона мебошад. Бо ёрии таҳлили маржиналӣ дараҷаи безарарии натанҳо ҳаҷми фурӯш, балки 
маблағи хароҷоти доимӣ, инчунин нарх ҳангоми муайян будани қимати омилҳои дигарро муайян 
кардан мумкин аст. Дараҷаи безарарии хароҷоти доимӣ мавриди муайян будани дараҷаи (қимат)-
и маржаи пӯшониш ва ҳаҷми фурӯш бо чунин формула ҳисоб карда мешавад: 

Хд = ҲФМ(Н – Хт) ё Хд = Мф. Ммп 
Моҳияти ин ҳисобкунӣ аз он иборат аст, ки бузургии ба ҳадди ниҳоӣ қобили қабули 

хароҷоти доимӣ, ки бо фоидаи маржиналӣ ҳангоми муайян будани ҳаҷми фурӯш, нарх ва сатҳи 
хароҷоти доимии воҳиди маҳсулот пӯшонида мешавад, муайян карда мешавад. Агар хароҷоти 
доимӣ аз ин сатҳ боло равад, он гоҳ корхона зарар мебинад. 

Фарз мекунем, нархи маҳсулот 30000 сомонӣ, хароҷоти тағйирёбандаи воҳиди маҳсулот 
10000 сомонӣ, ҳаҷми эҳтимолии истеҳсоли маҳсулот - 3000 воҳид мебошад. Муайянкунии сатҳи 
безарарии хароҷоти доимӣ талаб карда мешавад: 

Хд = ҲФМ(Н - Хт) = 3000 (30 - 10) = 60000 сомон. 
Ҳангоми маблағи хароҷоти доимӣ ба ин миқдор баробар будан корхона на фоида ва на 

зарар мебинад. 
Агар хароҷоти доимӣ аз маблағи безарарӣ зиёд бошад, он гоҳ дар чунин вазъият корхона 

қобилияти пӯшонидани онро надорад ва наметавонад онро аз ҳисоби маблағи фурӯш ҷуброн 
намояд. 

Барои он ки муҳлати талафоти хароҷоти доимии давраи ҳисоботӣ (Т) муайян карда шавад, 
чунин ҳисобкунӣ бояд гузаронида шавад: 

Т =
ҳаҷми фурӯши безарар

ҳаҷми фурӯши солона
 · 12. 

Фарз мекунем, ҳаҷми солонаи фурӯш 3000 сомонӣ, хароҷоти доимии солонаи корхона 500 
сомонӣ, фоида 300 сомонӣ мебошад. Муайянкунии муҳлати талофии (хароҷотбарории) хароҷоти 
доимӣ талаб карда мешавад.    

Аввал маблағи фоидаи маржиналӣ ва ҳиссаи онро дар маблағи умумии фурӯш муайян 
мекунем: 

ФМ = 300+ 500= 800 сомонӣ; 
Мфм= 800: 3000=0,3. 

Ҳаҷми фурӯши безарар (маблағи пӯшониши хароҷоти доимӣ) ташкил медиҳад: 
Mф бр= 500 : 0,3 = 1667 сомонӣ. 

Мӯҳлати талафоти хароҷоти доимӣ баробар мешавад: 

Т =
121667

3000
 6,7 моҳ. 

Дар 5,3 моҳи (12-6,7) боқимонда корхона фоида мегирад. Ҳамин тавр, қисми зиёди сол 
барои ҷуброни хароҷоти доимӣ меравад. 

Чуноне ки қайд карда будем, сатҳи безарарии хароҷоти доимӣ дар фаъолияти идоракунӣ 
нишондиҳандаи хеле муҳим мебошад. Бо ёрии он равандҳои ташаккули натиҷаҳои молиявиро 
самаранок идора кардан мумкин аст. 

Сатҳи безарарии хароҷоти тағйирёбандаи воҳиди маҳсулот (Хт) ҳангоми муайян будани 
ҳаҷми фурӯш (Хфм), нарх (Н) ва маблағи хароҷоти доимӣ (Хд) бо чунин формула муайян карда 
мешавад: 

Хт · Н =
Хд

ҲХФМ
 .  

аз хароҷоти доимӣ ва тағйирёбандаи додашуда муайян карда мешавад: 

Нбр =
Хд

ҲХФМ
 ·  Мф. 

Агар ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот 5000 воҳид, маблағи хароҷоти тағйирёбандаи воҳиди 
маҳсулот 25 сомонӣ, маблағи хароҷоти доимӣ 90000 сомонӣ бошад, он гоҳ нархи ҳадди аққали 
маҳсулоти корхона, ки барои пӯшонидани хароҷоти доимии корхона зарур аст, бояд чунин 
бошад:  

Нбр = 12 =  
90000

Ҳ5000
+  25 = 43 сомонӣ. 
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Дар ин ҳангом нарх ва арзиши аслӣ баробар буда, фоида ва даромаднокӣ ба сифр баробар 
мешавад. Нархҳои пасттар аз ин муқарраршуда барои корхона муфид нестанд, чунки натиҷаи он 
зарар мешавад. 

Ба алоқамандии функсионалии хароҷот ҳаҷми фурӯш ва фоида такя намуда, ҳаҷми фурӯши 
маҳсулотро, ки аз рӯи вариантҳои гуногуни қарорҳои идоракунӣ фоидаи якхела медиҳад 
(вариантҳои гуногуни таҷҳизот, технология, нарх, таркиби истеҳсолот ва ғайра) ҳисоб кардан 
мумкин аст. 

Агар маблағи фоидаро ба намуди формулаи зерин: 
Ф = НэФМ(Н - Хт) - Хд = НэФМ • Ммп - Хд, 

ки дар ин ҷо: бузургии номаълум ҳаҷми фурӯш бо ифодаи шайъӣ (натуралӣ) мебошад ва фоидаи 
варианти якумро ба фоидаи варианти дуюм баробар кунем, яъне: 

НэФМх • МмпД -ХдД = 1ЪФМ2 • Ммп,2 - Хд,2 
он гоҳ ҳаҷми фурӯшро бо чунин формула муайян кардан мумкин аст: 

ҲХФМ ·
Хд2 · Хд1

ҲМмп2 · Ммп1
 . 

Инчунин ҳаҷми фурӯшро, ки дар он маблағи умумии хароҷот дар вариантҳои гуногуни 
тасмимгириҳои идоракунӣ якхела мешавад, муайян кардан мумкин аст. Бо ин мақсад хароҷоти 
вариантҳои гуногунро баробар мекунанд: 

ҲФМ1 • Хт1 + Хд1 = ҲФМ2 • Хт2 + Хд2 
Барои таҳлили даромаднокии тамоми маҳсулоти корхона чунин амсилаи омилиро 

истифода мебарем. 

Мф ·
ф

ҲХтм
· 100% ·

ХФМим умуми

ХФМимумим
·

(Н+Х)

ВкнМ Хт
+ 100 ва ҳоказо. 

Тағйирёбии сатҳи даромаднокӣ аз ҳисоби ҳаҷми фурӯш:  
∆ДМф, ҲФМ = -Мф, ҳис 1 - Мф. ҳис 0= 43 - 50.1 =-7.1%.; 

Барои муайянкунии минтақаи амният бо усули таҳлилӣ аз рӯи нишондиҳандаҳои арзишӣ 
чунин формула истифода бурда мешавад: 

МБ ·
Мф·Мфбр

ҲМф
·

50000+12500

50000
· 0,75 ё 75%. 

Барои як намуди маҳсулот минтақаи амниятро бо нишондиҳандаҳои натуралӣ ёфтан 
мумкин аст:  

МБ ·
Хфм·Мфбр

ҲХФМ
·

2000+500

2000
· 0,75 ё 75%. 
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ИСТИФОДАИ УСУЛИ ГРАФИКӢ ОИД БА МУАЙЯН КАРДАНИ НУҚТАИ  
БЕЗАРАРӢ ДАР КОРХОНАҲО 

 

Дар ин мақола дар бораи истифодаи усули графикӣ оид ба муайянсозии нуқтаи безарарӣ дар 
корхонаҳо сухан меравад. 

Муаллифон нишондиҳандаҳои графики безарарӣ, яъне сохтмони хатти маҷмӯи хароҷотҳо, сохтани 
хатти даромад, пастгардонии хароҷотҳои тағйирёбанда ва хароҷотҳои доимиро мавриди пажӯҳиш қарор 
додаанд. 

КАЛИДВОЖАҲО: усули графикӣ, ҷадвалҳои электронӣ, хароҷот, нишондиҳанда, пастгардонии 
хароҷот, корхона, хароҷоти доимӣ, хароҷоти тағйирёбанда, ҳаҷм, нуқтаи безарарӣ. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРАФИЧЕСКОГО МЕТОДА ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ  
БЕЗВРЕДНОЙ ТОЧКИ В ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 

В данной статье речь идёт об использовании графического метода по определению безвредной 
точки в предприятиях. 

Авторы подвергли исследованию показателей безвреднго графика которым относятся  создание 
линии комплекса затрат, создание входящей линии, уменьшение колебляющихся затрат, постоянные 
затраты и другие. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: графический метод, электронные таблицы, затрат, показатели, 
уменьшение затрат, предприятие, постоянные затраты, колебяющиеся затраты, объем, безвредная точка.  
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USING THE GRAPHIC METHOD TO DETERMINE A SAFE POINT IN THE PREPARATIONS 
 

This article deals with the use of a graphical method to determine a harmless point in enterprises. 
The authors examined the indicators of harmless graphics, and which include the creation of a complex 

cost line, the creation of an incoming line, reducing fluctuating costs, fixed costs, and others. 
KEY WORDS: graphical method, spreadsheets, costs, indicators, cost reduction, enterprise, fixed costs, 

fluctuating costs, volume, harmless point. 
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ТАҲЛИЛИ ТАШАКУЛЁБИИ САМТҲОИ ТИҶОРАТИ ЭЛЕКТРОНӢ  
ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

 

Қурбонов М.А. 
Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон 

Исматуллои Шерхон 
Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

 

Пайдоиши шабакаҳои ҷаҳонии коммуникатсионӣ ва, пеш аз ҳама, Интернет боиси 
инқилоби воқеӣ дар соҳаи ташкил ва гузаронидани фаъолияти тиҷоратӣ гардид. Дигаргуниҳо 
ҳам ба муносибатҳои берунии байни ширкатҳо ва ҳам шарикон ё муштариёни онҳо ва ҳам ба 
сохтори дохилии худи ширкатҳо таъсир расонданд. На танҳо соҳаҳои нави тиҷорат пайдо 
шуданд, балки соҳаҳои мавҷуда ба куллӣ тағйир ёфтанд. 

Солҳои охир ин тамоюлҳо бештар ба назар мерасиданд. Мувофиқи таҳқиқоти 
мутахассисон шумораи корбарони Интернет ба миллиард нафар мерасад ва гардиши тиҷорати 
электронӣ то триллион доллар меафзояд. Ҳаҷми бозори ҷаҳонии тиҷорати электронӣ дар соли 
2019 ба 3,5 триллион доллар расид, ки аз натиҷаи омӯзиши Internet Retailer бармеояд. Тибқи 
таҳлили коршиносон, ҳаҷми фурӯши чаканаи онлайн дар солҳои 2016-2019 ба ҳисоби миёна дар 
як сол 20% ва дар айни замон, фурӯши чакана дар як сол ҳамагӣ 3,5% афзудааст (расми 1). 

Мутобиқан, бозор афзоиш меёбад, асосан аз ҳисоби тиҷорати онлайн, хулоса мекунанд 
коршиносон. Ҳамзамон, ҳиссаи фурӯши онлайн дар бахши чакана аз 10,5% дар соли 2016 то 
16,4% дар соли 2019 афзоиш ёфт. Агар ин тамоюл идома ёбад, ҳаҷми бозори ҷаҳонии тиҷорати 
электронӣ то соли 2029 аз ҳаҷми чаканаи анъанавӣ зиёд мешавад [5]. 

 

 
Расми 1. Динамикаи рушди тиҷорати электронии ҷаҳонӣ. 
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Азбаски истеъмолкунандагон боварӣ пайдо мекунанд, ки таҷрибаи хуби харид дар 

интернет доранд, онҳо дар ҷустуҷӯи маҳсулоти баландсифати онлайн бо нархҳои арзон 

мешаванд. 

Агар ба ҷадвали зерин назар намоем, мебинем, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2018, 

нисбат ба соли 2016 дар тағйирёбии мавқеъ: +8, Индекси рушди ҳукумати электронӣ - Сатҳи 

рушд: миёна, Индекси рушди ҳукумати электронӣ (EGDI): 0,422, Хизматрасониҳои онлайн: 

0,3403, Инфрасохтори ТИК: 0,2254 ва Сармояи инсонӣ: 0,7002. Ин аз он шаҳодат медиҳад, ки 

Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба воридшавии ТИК рушд ёфта истода аст ва дар ҳоли табаддулоти 

рақамӣ қарор дорад [6]. 
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1 +8 Дания Хеле баланд 0,915 1 0,7978 0,9472 

2 - Австралия Хеле баланд 0,9053 0,9722 0,7436 1 

3 - Ҷумҳурии Корея Хеле баланд 0,901 0,9792 0,8496 0,8743 

.. ... ... ... ... ... ... ... 

131 +8 Ҷумҳурии Тоҷикистон Миёна 0,422 0,3403 0,2254 0,7002 
Сарчашма: Рейтинг электронного правительства ООН (EGDI) [Захираи электронӣ]. Реҷаи вуруд: 

https://www.tadviser.ru/index.php. Статья: Рейтинг_электронного_правительства_ООН_(EGDI) (Санаи муроҷиат: 
30.10.2020). 

 

Тиҷорату хизматрасонӣ «хомӯшона» ба тиҷорати рақамӣ табдил меёбад. Аз як тараф, касе 

намехоҳад тақдири ширкати Кodaк, ки дар суратгирӣ фурсати гузаштан аз пленка ба «рақамӣ» – 

ро аз даст дод, ба сараш ояд. Аз тарафи дигар, Amazon, Uber, Volna, alif.sarmoya, somon, 

CityDushanbe ва дигарон нишон медиҳанд, ки аз табаддулоти рақамӣ – фикр кардан ва татбиқ 

намудани нақшаҳои қатъан нави бароҳандозии тиҷоратро чӣ тавр метавон истифода кард. 

Замонҳое ки шабакаи интернетро ҳамчун илова бар офлайн-тиҷорат нахуст дар нақши онлайн-

витринаҳо ва баъдан дар нақши онлайн-мағозаҳо баррасӣ менамуданд, сипарӣ шуданд. Зуҳури 

насли нави ҷавонон дар саҳна, ки аслан дар шабака зиндагӣ мекунанд, маҷбур менамояд, ки 

тиҷорат дар навбати аввал хомӯшона, ба онлайни рақамӣ табдил ёбад [3]. 

Табаддулоти рақамӣ ба соҳаҳо ва кишварҳои алоҳида каму беш таъсир расонд. Ин 

таъсирро нахустин шуда соҳаҳои хизматрасонии сервисӣ, медиа ва дилхушӣ, пасон ширкатҳои 

телекоммуникатсионӣ ва бонкҳо эҳсос намуданд. Аммо, тибқи ақидаи умумии таҳлилгарон ва аз 

рӯи пурсишҳои менеҷерҳои ширкатҳо, дар ниҳояти кор ин таъсирро ҳама ба ин ё он дараҷа эҳсос 

хоҳанд кард. 

Рушди низомҳои иттилоотии компютерӣ ва технологияи телекоммуникатсионӣ замина 

гузоштанд, ки намуди нави фаъолияти иқтисодӣ-соҳибкории электронӣ рӯйи кор биёяд. 

Соҳибкории электронӣ гуфта фаъолияти кории дилхоҳро меноманд, ки бо истифодабарии 

имкониятҳои шабакаҳои иттилоотии саросарӣ, баҳри барқароркунии иртиботи дохилӣ ва берунӣ 

бо мақсади ба даст овардани фоида ба роҳ монда мешавад [4]. 

Дар навбати худ тиҷорати электронӣ ҷузъи таркибии асосии соҳибкории электронӣ 

мебошад. Таҳти мафҳуми тиҷорати электронӣ (e – commerce) шаклҳои дилхоҳи харидуфурӯшро 

меноманд, ки муомилаи тарафҳо тариқи электронӣ ба амал омадааст ва дар натиҷаи он ҳуқуқи 

истифодабарии мол ё хизматрасониҳо аз як шахс ба шахси дигар мегузарад. 

Соҳибкории электронӣ аз чор марҳалаи асосии баҳрабардорӣ иборат аст: маркетинг, 

истеҳсолот, савдо ва пардохт [7, с. 64]. 
 

 
 

Сатҳи тадбиқу истифодабарии технологияи иттилоотию иртиботӣ ва низомҳои иттилоотии 

худкор дар ин равандҳо ченаки электронӣ будани соҳибкориро ифода менамояд. Дараҷаи 

истифодабарии технологияи телекоммуникатсионӣ бошад, истифодаи шабакаи саросарии 

Интернетро ҳамчун афзори ташкили муҳити ягонаи иттилоотӣ дар соҳибкории электронӣ, 

муайян мекунад. 

Аслан кулли иттилоот баҳрабардории умум дар махзанҳои иттилоотии Web-серверҳо 

нигоҳ дошта мешаванд. Web-серверҳо компютерҳое мебошанд, ки ба ташкилотҳои 

Маккетинг Истеҳсолот Тиҷорат Пардохт 

https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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пешниҳодкунанда ва таъминкунандаи хизматрасониҳои шабакавӣ машғулбуда, мансубанд. 

Дастрасӣ ба иттилоот мувофиқи дархости муштарии шабака тавассути барномаи браузерӣ ба 

амал меояд. 

Пешбурди тиҷорати электронӣ дар Интернет дастрасии истеҳсолкунандагонро ба теъдоди 

аз ҳад зиёди истеъмолкунандагон ва гуногуншаклии талаботҳояшон таъмин менамояд. Инчунин 

ҳангоми тадбиқи тиҷорати электронӣ, муштариён имконият пайдо мекунанд, ки дар низоми 

худкори идоракунии корхона фикру дархостҳо, таклифҳояшонро нисбати беҳбудии мол ё сифати 

хизматрасониҳо ва тавсияҳоро ҷойгир намоянд. 

Бонкдории электронӣ. Интернет-банкинг, яъне фаъолияти бонкии электронӣ дар 

даҳсолаҳои охир дар хориҷи кишвар хеле маъмулӣ ва серистеъмол буда, айни ҳол ин навъи 

фаъолият марҳалаи тараққиётро аз сар гузаронида истодааст [1]. Имрӯзҳо интернет-банкинг дар 

мақоми яке аз навъҳои хизматрасонӣ ҷой дорад. Истифодаи технологияҳои электронӣ дар ин 

самт хизматрасониро осону қулай намуда, хароҷотҳои бонкро кам мекунад. 

Танҳо дар соли 2019 мувофиқи баъзе маълумот дар бозори хизматрасониҳои интернетӣ, 

фаъолияти бонкӣ тақрибан 6 мил. мизоҷонро дар бар мегирифт. Асосан системаи мазкурро 

бештар ҷавонон, қарзгирандаҳо ва соҳибони кортҳо истифода мекунанд, вале сармоягузорон ба 

интернет-банкинг майли камтар доранд. 

Агар солҳои пешин интернет-банкинг барои ташкилотҳо яке афзалиятҳои рақобатпазирӣ 

ҳисобида мешуд, имрӯзҳо ба ақидаи мутахассисон, он яке аз низомҳои ҳатмии иловагии 

пешрафти фаъолият ба шумор меравад. Мизоҷон майл ба идоракунии молияи бонкии худ доранд, 

бинобар ин, интернет-банкинг дар вақтҳои охир доираи хизматрасониҳоро боз ҳам васеътар 

намудааст. 

Мувофиқи гуфтаҳои мутахассисон интернет-банкинг боз ҳам афзоиш ва тараққӣ хоҳад 

кард, ки ба ғайр аз хизматрасонии ҷойдошта функсияҳои навро дар бар мегирад ва амалиётҳои 

ба мисли кушодани суратҳисоби депозитӣ, пайвастшавӣ бо хизматрасониҳои навъҳои гуногун 

ва ғайраро имкон медиҳад. Бояд қайд кард, ки интернет-банкинг ба ғайр аз фаъолияти 

хизматрасонӣ боз ба пешниҳод ва фурӯши хизматрасонӣ машғул мебошад. 

Пешниҳод намудани шумораи максималии амалиёти бонкӣ дар интернет, ба мақсади кам 

намудани муроҷиати мизоҷон ба нуқтаҳои хизматрасонӣ, айни ҳол ба ақидаи мутахассисон дар 

бозори хизматрасонӣ, мақсади асосӣ ба ҳисоб меравад. 

Яке аз мақсадҳои асосӣ ворид намудани интернет-банкинг барои муассисаҳои кредитӣ, ба 

мизоҷон пешниҳод намудани хизматрасониҳои бонкӣ ва воситаи телефонҳои мобилӣ, замимаҳои 

мобилӣ кори муқаррарӣ гардидааст. Базе бонкҳо барои таҷҳизоти нави мобилӣ, барномаҳои 

мувофиқро пешниҳод менамоянд, баъзеи дигарашон бошад, интерфейси ҷойдоштаро ба 

браузерҳои мобилӣ мутобиқ менамоянд. 

Ҳамин тавр, барои бонкҳо иҷро намудани амалиётҳо тариқи хизматрасонии фосилавӣ рӯз 

ба рӯз маъмулӣ гардида истодааст. Ҳиссаи пардохтҳо тариқи хизматрасонии фосилавӣ 

метавонад, вобаста ба пешрафти технологияҳо ва мустаҳкам гардидани боварии мизоҷ, боз ҳам 

тараққӣ намояд 2. 

Тараққиёти мазкур, инчунин амалиётҳои бо пули нақд пайвастаро кам менамояд. Дар 

тафовут ба терминалҳои пардохт ва кортҳои пластикӣ, интернет-банкинг имконият медиҳад, ки 

ҳама намуди ҳисобҳо дар дохили кишвар ва берун аз он, бо асъори гуногун пардохт карда шавад. 

Ба ғайр аз ин, сатҳи бехатарии пардохтҳо тариқи интернет-банкинг, вобаста ба баъзе 

ҷиҳатҳо аз сатҳи бехатарии истифодаи кортҳо бехатар мебошад. 

Консалтинги электронӣ. Консалтинг (машварат) ин шакли фаъолияти интелектуалие 

мебошад, ки вазифаи асосии он, таҳлил, асоснок намудани бартариҳои тараққиёт ва истифодаи 

воситаҳои инноватсионии илмию техникӣ ва ташкилию иқтисодӣ бо дарназардошти соҳаи 

фаъолият, инчунин мушкилоти мизоҷонро дар бар мегирад [2]. 

Консалтинг масъалаҳои идоравӣ, иқтисодӣ, молиявӣ, фаъолияти сармоягузории корхона, 

дурнамоии банақшагири, оптимизатсияи фаъолияти илмии ширкат, раванди тиҷорат, тадқиқот 

ва пешгӯйи бозор, табодули нархҳо ва ғайраро ҳал менамояд. Бо сухани дигар гӯем, консалтинг 

ин ҳамагуна кумак ба машваратҳо дар ҳалли ин ё он масъала мебошад. 

Мақсади асосии консалтинг беҳтар намудани сифати идоракунии раёсат, боло бардоштани 

натиҷаи фаъолияти ширкат дар шакли том ва зиёд намудани ҳиссаи истеҳсолот ва меҳнати ҳар 

як коргар. 
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Дар иқтисоди бозоргонии навин, хизматрасониҳои машваратӣ кайҳо боз яке аз элементҳои 

муҳимтарини пешбарандаи фаъолияти инфрасохтор мебошад. Ягон ҳали масъалаи иқтисодию 

идоракунӣ дар мамлакатҳои дорои иқтисоди бозоргонӣ, натанҳо дар мамлакатҳои пешрафта, 

балки мамлакатҳои рӯбатараққӣ, аз хизматҳои мушовирон истифода менамоянд, аз ҷумла, 
иқтисодчиён, ҳуқуқшиносон, маркетологҳо ва ғайра, дар алоҳидаги ва бештари вақт аз 

ширкатҳои консалтингӣ истифода мебаранд. 

Яке аз аввалин мушовирони соҳибихтисос дар соҳаи иқтисодиёт асосгузори назарияи 

идоракунии корхона – Фредерик Тейлор мебошад. Аввалин ширкати машваратии хизматрасонии 
тадқиқоти тиҷорат соли 1914 дар Чикаго, таъсис дода шуда буд. Солҳои 20-ум бошад, чунин 

ширкатҳо дар Аврупо (пеш аз ҳама, дар Англия ва Олмон) пайдо гардиданд. Дар охирҳои асри 

ХХ ва аввалҳои асри XXI ширкатҳои машваратии хизматрасонӣ бо истифода аз техникаю 
технологияҳои муосир ба шакли электронӣ гузаштанд. 

IT-консалтинг ва гузариши системавӣ, автоматикунонии комплексӣ, назорати аудитии 

системаҳои фаъоли иттилоотӣ, тадқиқоти бозор ва дурнамои ба нақшагирӣ, ҳамҷояшавӣ ва аз 

навсозии бизнес (савдо), ба ҳисобгирии бухгалтерӣ, андозситонӣ, ҳуқуқи хоҷагидорӣ, баҳодиҳии 
роҳбарият ва идора намудани сармоя, молия, ҳамкорӣ, ҳайати кормандон, воситаи алоқа, 

тафтишоти иҷро гардидани лоиҳаҳои азнавсозӣ ва амсоли инҳоро дар бар мегирад [1]. 

Омӯзиши фосилавӣ. Омӯзиши фосилавӣ системаи омӯзишие мебошад, ки бо воситаи 
технологияҳои электронӣ амали карда мешавад ва бо вожаҳои омӯзиши электронӣ, омӯзиши 

компютерӣ ва ё шабакавӣ, омӯзиши маҷозӣ ва омӯзиш бо истифодаи иттилоот ҳамрадиф 

мебошад. 

Асоси раванди омӯзиши фосилавиро фаълияти марказонидашуда ва назоратшавандаи 
омӯзиш ташкил медиҳад, ки барои истифодабаранда ниҳоят қулай ва мувофиқ мебошад. Ӯ 

метавонад дар вақти дилхоҳ, бо суръати ба ӯ мувофиқ, яъне бидуни маҳдудияти шакли омӯзиш, 

бартарии муҳимтарини e-learning ба шумор меравад. Инчунин гарон набудани арзиши омӯзиши 
фосилавӣ яке аз бартариҳои он мебошад [2]. 

Яке аз бартариҳои дигари омӯзиши фосилавӣ натиҷабахш будани он мебошад. Ба ақидаи 

мутахассисон, дар раванди «e-learning», яъне омӯзиши фосилавӣ, вақт сарфакорона истифода 

шуда, суръати аз худ намудани маводи таълимӣ нисбат ба системаи муқаррарӣ баланд мебошад. 
Аммо бояд қайд намуд, ки ин бартарӣ шояд на ҳама вақт вобаста ба усулу маводи омӯзиш 

натиҷаи хуб диҳад. Масалан, ҳангоми омӯзиши забонҳои хориҷӣ, ки бидуни таҷриба намудани 

тарзи хониш ва талаффузи дурусти калимаю вожаҳо аз бар кардани он хеле мушкил аст. 
Пеш аз ҳама, барои пешрафт ва хизматрасонӣ дар самтҳои тиҷорати электронӣ дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон сатҳи дониши компютерии тоҷирон, кормандон, аҳолӣ ва донишҷӯёнро 

боло бардоштан лозим ва барои замимаҳои мобилии ҳамёнҳои электронӣ ташвиқот гузаронида 

бурдан зарур аст. 
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ТАҲЛИЛИ ТАШАКУЛЁБИИ САМТҲОИ ТИҶОРАТИ ЭЛЕКТРОНӢ  

ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 
 

Дар ин мақола таъсири технологияҳои иттилоотӣ дар тиҷорати имрӯза, таҳлили гардиши тиҷорати 

электронӣ ва ҳаҷми фурӯши чаканаи онлайн мавриди таҳқиқ қарор гирифтааст. Инчунин тағйирёбии 

мавқеи ТИК-и Ҷумҳурии Тоҷикистон дар арсаи ҷаҳонӣ, индекси рушди ҳукумати электронӣ, табаддулоти 

рақамӣ, соҳибкории электронӣ ва таҳлили ташакулёбии самтҳои тиҷорати электронӣ дар Ҷумҳурии  

Тоҷикистон оварда шудааст. 
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ОСНОВНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ВЫЯВЛЕНИЯ НАЛОГОВОГО ПОТЕНЦИАЛА В 
ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

Иброгимова А.У. 
Институт экономики и торговли Таджикского государственного  

университета коммерции в городе Худжанде 
 

Значимый вклад в развитии теории и прикладной науки инновационной экономики внес 
американский ученый Майкл Портер. Он анализирует взаимосвязь конкурентоспособности и 
инноваций в национальной экономике, заключил, что формирование инновационной экономики 
должна привести к росту уровня конкурентоспособности национальной экономики. 

По взгляду М. Портера в национальной экономике высокого уровня 
конкурентоспособности не могут достичь все отрасли и компании, а лишь в ведущих отраслях 
экономики, которые являются драйверами экономического роста.  

Под инновацией автор предлагает понимать «результат практического использования 
научной идеи, который обладает не только принципиально новыми свойствами (новизной), 
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имеет общественное признание и тем самым способен к производственной применимости и 
рыночной реализации, но и позволяет предпринимателям одновременно усиливать свои 
конкурентные позиции и устанавливать временную монополию на рынке, обеспечивающую 
получение дополнительного дохода в виде инновационной ренты» [1, с. 6]. В этом определении 
есть два позитивных момента: 

6. Наличие временной монополии.  
7. Усиление конкурентных позиций, обеспечивающий получение дополнительного 

дохода.  
В одной из работ дается обзор кратких определений инноваций. Так, Б. Твисс понимал под 

нововведениями процесс, в котором изобретение или идея имеет экономическое содержание. Ф. 
Никсон рассматривал инновацию как совокупность технических, производственных и 
коммерческих мероприятий, приводящих к появлению на рынке новых и улучшенных 
промышленных процессов, и оборудования. В одной из работ сужается понятие инновации, и 
инновационная экономика рассматривается в воспроизводственном аспекте: «Инновации – 
коммерциализируемые новшества, т. е. новшества, которые реализованы или предназначены к 
реализации на рынке. Экономика инноваций понимается как наука и сфера практической 
деятельности, изучающая экономические отношения между субъектами инновационной 
деятельности в процессе производства, распространения (диффузии), реализации и потребления 
инноваций в целях повышения качества жизни населения, увеличения добавленной стоимости и 
повышения эффективности экономики страны в целом» [2, с. 9]. 

Мировая практика показывает, что формирования инновационной экономики имеет 
несколько стадий. Если исходить из того, что ведение НИОКР и диффузия их результатов в 
экономике республики носит предельно низкий характер, и можно сказать, практически этот 
феномен отсутствует, мы не ошибемся. Даже можно говорить о техногенной катастрофе в нашей 
экономике. Отсюда единственная возможность для нас – заимствование новых технологий у 
развитых стран. Налоговое инновационно-стимулирующая функция, должно быть, направлена 
на покупку новых технологий, которое позволяет значительно повысить производительность 
труда. В НК республики в этом плане имеется лишь только одна льгота – беспошлинный ввоз 
новых технологий и их освобождение от налогов на 12 лет. Нужны субсидии, налоговые льготы 
и беспроцентные кредиты для тех предприятий, которые внедряют новые технологии. Для этого 
необходимо составит план покупки и внедрения новых технологий в разрезе отраслей и регионов 
государством. Опыт использования новой техники КНР показывает, что данный подход имеет 
ограничения. И для нашей экономики также надо создать совместные предприятия с 
максимальным использованием их технологического и инвестиционного потенциала и 
управленческого опыта. Функционирующие совместные предприятия на территории республики 
в этом плане имеют большие недостатки. В частности, в них используются техника второго и 
третьего поколений, которые являются устаревшими. Для нашей экономики одновременно с 
этим необходимо создать инновационный сектор, предварительно точно определив свою нищу 
в мировой экономике. Параллельно надо развивать весь сегмент инновационной экономики: 
наука (х1) – высшая школа(х2) – НИОКР(х3) – бизнес(х4). Если это отразить математически, то 
создание ИЭ есть наличие совокупности этих четырех элементов:  

ИЭ = £ ( х1 . х2 .х3 .х4) 
Реально говоря эти важные составные части инновационной экономики, находятся у нас 

в плачевном состоянии. Фундаментальные исследования необходимо сконцентрировать в 
системе академии наук и в ведущих вузах страны, а прикладные исследования в этих сегментах 
и в отраслевой науке, которая практически полностью разрушена. На начальном этапе 
необходимо полностью освободить эти сетевые структуры от налогов, предоставляя налоговые 
каникулы, с обязательным строгим мониторингом их деятельности и расчетом фактической 
эффективности, корректируя их деятельность нормативным путем. В целях быстрого освоения 
новых достижений науки и техники необходимо образовать сетевые структуры типа вуз – 
производство, наукограды, технопарки, бизнес-инкубаторы, техно полисы и кластеры.  

Надо отметить, что примерно пять лет объем налоговых поступлений с инновационного 
сектора, будут сокращаться, что частично или полностью будет компенсироваться за счет 
традиционного и теневого секторов экономики.  

Налоговый потенциал инновационной экономики означает, что в этой системе есть 
резервы и возможности, которые могут быть использованы для создания инновационной 
экономики. Это означает, что есть те элементы и факторы в системе налогов и налогообложения, 
которые могут создать и развивать формирования экономику знаний. В этом аспекте в НК 
республики даже нет ни одного слова о создании ИЭ, что означает необходимость разработки 
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налогового регулирования ИЭ и системы льгот и преференций и их включения в налоговый 
кодекс Республики Таджикистан. В этом аспекте это налоговый потенциал создания 
инновационной экономики. Закон о налогах и налогообложения регулирует, стимулирует и 
контролирует формирования экономики знаний. Надо учесть, что вначале создания этой 
экономики роль государства очень велика. И основным инструментом этого процесса являются 
законы. Конечно, этим не заканчиваются потенциал налогов создания ИЭ. Нам думается, что 
сразу и одномоментно создать инновационную экономику невозможно. Необходимо начинать 
создание экономики нововведений с промышленности как индустриальной отрасли экономики 
национального хозяйства. Определённый период перехода к ИЭ будут сочетаться наличие этой 
отрасли с другими традиционными подотраслями. А сама промышленность в этом плане также 
будет сочетать индустриальная и традиционные подотрасли. В этом случае, будут действовать 
наличие следующих индикаторов:  

Иис = 
ИЭп

Тр от 
 х 100% 

где: Иис – удельный вес инновационного сектора в промышленности; 
ИЭп – инновационный сектор промышленности;  
Тр от – традиционные подотрасли промышленности. 

Иисп = 
Иисп

Онх
 х 100%  

где: Иисп – удельный вес инновационного сектора промышленности;  
Иисп – инновационный сектор промышленности;  
Онх - отрасли народного хозяйства. 

Среди этих форм инноваций главное место занимает технологические нововведения. 
Создание прорывных технологий связано с новыми технологиями, которые определяют лицо 
НИС развитых стран мира. В мире существует 50 проектов создания прорывных технологий 
инновационного значения и из них 22 направления разрабатывают исследователи США, а по 46 
направлений имеют Германия, Франция и Великобритания. Пока, у нас нет возможности создать 
Национальную инновационную систему, а мы можем сформировать ИЭ на базе 
промышленности республики и главной причиной здесь, является ограниченные 
инвестиционные возможности. Создание инфраструктуры, подготовка квалифицированных 
кадров и исследователей требуют немалых затрат и труда. По меньшей мере, эти проблемы 
требуют 5-10 лет.  

Если обобщить все сказанное можно определить, что есть три варианта создания ИЭ:  
1. Создания НИС страны. Это те государства, которые имеют полный цикл ИЭ и создают 

прорывные технологии мирового масштаба и очень развитую ВПК.  
2. Инновационные экономики, которые имеют законченный вид без наличия прорывных 

технологий мирового масштаба. 
3. Страны, где имеются инновационные сектора и отрасли ограниченного масштаба 
Мы понимаем, что создание инновационной экономики в нашей экономике не простое 

дело, ибо народное хозяйство республики находится на низком уровне развития. В принципе 
народное хозяйство республики можно разделить на три сектора: 1. Инновационный сектор. 2. 
Традиционные отрасли. 3. Теневая экономика. Уровень налогового бремени должно быть 
разным для двух первых секторов экономики. Сложность положения заключается в том, что на 
низком уровне развития находится инфраструктура индустриального сектора экономики. 
Поэтому перед государством параллельно имеется две сложные проблемы: развитие 
инфраструктуры и создание инновационного сектора. В период строительства, конечно, уровень 
налоговой нагрузки нулевой. В период функционирования инновационного сектора облагать 
предприятия примерно на 50% по сравнению с традиционным сектором. Это означает, что 
налоговые ставки надо сократить в два раза. Но, если мы, установим налоговую нагрузку 
традиционной экономики на существующем уровне, без сокращения удельного веса теневой 
экономики, то отдачи не будет, ибо налоговая нагрузка не будет сокращаться. Те звенья, которые 
внедряют новые технологии на принципах ускоренной амортизации не устанавливать налоги, 
при условии, если будут реинвестировать эту прибыль на приобретения новой технологии. Если 
нет, то облагать налогом в обычном инновационном режиме. Переход предприятий теневой 
экономики будет, происходит в традиционный и инновационные сектора экономики. Даже 
можно сказать, что субъектам этого сектора выгодно переходит в инновационный сектор, ибо 
уровень налогообложения, здесь низкий, но с другой стороны, частный сектор в этой области 
располагает деньгами, которые могут быть источниками немалых инвестиций. Надо отметить, 
что критерием эффективности этого взаимодействия является рост налоговых доходов по 
сравнению с исходным уровнем, т.е. сокращение удельного веса теневой экономики в двух 
других секторах экономики.  
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ШАРТҲОИ АСОСИИ ДАРЁФТИ ИҚТИДОРИ АНДОЗӢ ДАР  
ИҚТИСОДИЁТИ ИННОВАТСИОНӢ 

 

Дар мақола масоили дарёфти иқтидори андозӣ барои ғанӣ гардонидани қисми даромади буҷети 
мамлакат инъикос гардидааст. Қайд мешавад, ки дар раванди гузариш ба иқтисодиёти инноватсионӣ 
нақши андозҳо хеле муҳим арзёбӣ карда мешавад. Давлат кӯшиш ба харҷ медиҳад, ки тавассути ҷорӣ 
намудани ҳавасмандкуниҳои андозӣ, он субъектони хоҷагидоре, ки дар иқтисодиёти пасипардагӣ 
фаъолияти хешро пеш мебаранд, ба иқтисодиёти расмӣ бароянд. Иқтидори андозии иқтисодиёти андозӣ 
ин инъикоскунандаи мавҷуд будани захираҳо ва имкониятҳое мебошад, ки барои ташаккули иқтисодиёти 
инноватсионӣ истифода бурда мешавад. Мавқеи дарёфти иқтидори андозӣ дар ҳама давру замон барои 
пешбурди сиёсати иқтисодӣ хеле муҳим арзёбӣ карда мешавад. Дар иқтисодиёти инноватсионӣ ба 
субъектони хоҷгидор бештар сабукиҳои андозӣ пешниҳод мегардад, ки он баҳри васеъ намудани 
такрористеҳсол, тавассути ҷорӣ намудани технологияҳои муосир амалӣ карда мешавад. 

КАЛИДВОЖАҲО: андоз, инноватсия, инноватсияи иқтисодӣ, имтиёзи андозӣ, вазифаи 
ҳавасмандкунӣ, вазифаи танзимотӣ, манбаи андоз, гаронии андоз, иқтисодиёти пасипардагӣ. 
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ОСНОВНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ВЫЯВЛЕНИЯ НАЛОГОВОГО ПОТЕНЦИАЛА В 
ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

В статье исследуется проблемы выявления налогового потенциала в инновационной экономике. 
При этом необходимо учесть, что этот опыт развитых стран в нашей экономике необходимо использовать 
с учетом наших условий, возможностей и особенностей. Или, иначе говоря, это надо делать там, где нужно 
и возможно. Налоговый потенциал инновационной экономики означает, что в этой системе есть резервы 
и возможности, которые могут быть использованы для создания инновационной экономики. Это означает, 
что есть те элементы и факторы в системе налогов и налогообложения, которые могут создать и развивать 
формирования экономики знаний. В этом аспекте в НК республики даже нет ни одного слова о создании 
ИЭ, что означает необходимость разработки налогового регулирования ИЭ и системы льгот и 
преференций и их включения в налоговый кодекс Республики Таджикистан. В этом аспекте это налоговый 
потенциал создания инновационной экономики. Закон о налогах и налогообложения регулирует, 
стимулирует и контролирует формирования экономики знаний. Надо учесть, что вначале создания этой 
экономики роль государства была очень велика. И основным инструментом этого процесса являются 
законы. Конечно, этим не заканчиваются потенциал налогов создания ИЭ. Нам думается, что сразу и 
одномоментно создать инновационную экономику невозможно. Необходимо начинать создание 
экономики нововведений в промышленности как индустриальной отрасли экономики национального 
хозяйства. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: налог, инновация, инновационная экономика, налоговая льгота, 
стимулирующая функция, регулирующая функция, налоговый источник, налоговая бремя, теневая 
экономика.  
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MAIN PREREQUISITES FOR IDENTIFYING TAX POTENTIAL IN AN INNOVATIVE ECONOMY 
 

The article examines the problem of identifying tax potential in an innovative economy. It should be borne 
in mind that this experience of developed countries in our economy must be used taking into account our 
conditions, capabilities and characteristics. Or, in other words, it should be done where it is necessary and possible. 
The tax potential of an innovative economy means that this system has reserves and opportunities that can be used 
to create an innovative economy. This means that there are those elements and factors in the system of taxes and 
taxation that can create and develop the formation of a knowledge economy. In this aspect, the Tax Code of the 
republic does not even have a single word about the creation of IE, which means the need to develop tax regulation 
of IE and a system of benefits and preferences and their inclusion in the Tax Code of the Republic of Tajikistan. 
In this aspect, it is the tax potential of creating an innovative economy. The Law on Taxes and Taxation regulates, 
stimulates and controls the formation of the knowledge economy. It should be borne in mind that at the beginning 
of the creation of this economy, the role of the state was very great. And the main instrument of this process is 
laws. Of course, this does not end with the potential for IE creation taxes. We think that it is impossible to create 
an innovative economy at once and at once. It is necessary to start creating an economy of innovations in industry 
as an industrial branch of the economy of the national economy. 
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БАРРАСИИ МАСОИЛИ НАЗАРИЯВӢ-АМАЛИИ ИСТИФОДАИ НАВОВАРИҲОИ 

ЭЛЕКТРОНӢ ДАР НИЗОМИ БОНКӢ ВА ДУРНАМОИ РУШДИ ОН 
 

Ғаюров Ғ.Ҳ., Мирзоев С.С., Фозилова Ш.Б. 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 
 

Дар шароити муосири иқтисодӣ доираи хизматрасониҳои молиявӣ-бонкӣ ҳамарӯза васеъ 

гардида, ба таври доимӣ шаклҳои нави хизматрасониҳо ва маҳсулоти бонкӣ рӯи кор омада 

истодаанд. Имрӯз омили муҳим ва асосии таъминкунандаи рақобатпазирии бонкҳо ва 

ташкилотҳои қарзӣ ин баландбардории сифати хизматрасониҳо дониста мешавад. Аз ин рӯ, 

ташкилотҳои қарзӣ бо баландбардории сифати хизматрасониҳо метавонад рақобатнокиро пурзӯр 

намоянд. Аз ин лиҳоз, ҳар як бонк муносибати худро бо муштариён ба таври алоҳидагӣ бояд ба 

роҳ монад. Бо ин роҳ бонк метавонад муштариёни худро ҳавасманд гардонад ва бо пешниҳоди 

хизматрасониҳои сифатан хуб ва маҳсулоти нав доираи муштариёни худро зиёд намояд. Бо 

таъсири омилҳои иқтисодиву иҷтимоӣ метавонад хизматрасониҳо ва махсулоти бонкӣ инкишоф 

ёбанд 4.  

Бозори хизматрасониҳои молиявӣ ҳамаруза инкишоф ёфта истодааст ва барои 

ташкилотҳои қарзӣ талаботи нав ба нав ба миён омада истодааст. Бонкҳо низ вобаста ба хоҳиши 

мизоҷони худ амал намуда, бояд маҳсулоти онҳо талаботдоштаро бештар роҳандозӣ намоянд. 

Дар шароити навин барои ба даст овардани боварии муштариён дар доираи 

хизматрасониҳои анъанавӣ амал намудан кофӣ нест. Аз ин лиҳоз, бояд шакл, намуд ва сифати 

маҳсулот ва хизматрасониҳоро тағйир дода шаванд.  

Имрӯз яке аз омилҳои самаранок фаъолият намудани ташкилотҳои қарзӣ ба роҳ мондани 

сиёсати инноватсионӣ ба ҳисоб меравад. Ин тасдиқи худро дар ҳаёти имрӯзаи иқтисодие, ки моро 

фарогир аст меёбад.  

Таҳлили адабиёт нишон медиҳанд, ки заминаи рушди навовариҳо дар ташкилотҳои қарзӣ 

аз якчанд сабабҳо вобастагӣ дорад [1, с. 3]:  

1. Муносибати бонк ва муштарӣ дар асоси принсипҳои ҳамкорӣ ба роҳ монда мешавад. 

Ин аз он гувоҳӣ медиҳад, ки бонкҳо на танҳо барои нигоҳ доштани мизоҷон, балки барои зиёд 

гардидани сармояи онҳо низ кӯшиш менамоянд. Бо пешниҳоди маҳсулоти бонкии нав инчунин 

дастрасӣ ба хизматрасониҳоро низ осон мегардонанд. 

2.  Бо рушди хизматрасониҳои навини бонкӣ дар шароити имрӯза бонкҳо метавонанд 

рақобатпазирии худро таъмин намоянд. Барои дар шароити иқтисоди муосир фаъолияти 

самаранок доштан бояд ба тамоми доираи фаъолияти худ аҳамият дод ва аз фаъолияти қолабӣ ба 

фаъолияти васеъ рӯ овард.  

3. Сабаби дигар ин инкишофи технологияи гаронарзиши бонкӣ аст. Имрӯз истифода аз ин 

технология яке аз омили асосӣ барои фаъолияти пурсамари бонкҳо дониста мешавад. Таҷрибаи 

бонкҳои бузург нишон медиҳад, ки дар шароити нав бе истифодаи технологияи рушдкарда 

фаъолият намудан ғайриимкон аст. 

Вобаста ба ин бояд қайд намуд, ки навоварӣ дар сохтори бонкӣ танҳо аз техника ва 

технология вобаста нест. Бояд дар баробари технологияи муосир инчунин методҳои нави бизнес, 

усулҳои нави пешбурди кор дар бозор, маҳсулоти нав, иструментҳои молиявии нав ва ғайраҳо ба 

роҳ монда шаванд.  

Самаранокии фаъолияти бонк ва рақобатпазирӣ дар шароити муосир дар бисёр ҳолат аз 

коркарди хизматрасониҳо ва маҳсулоти нав вобастагӣ дорад. Яъне бо пешниҳоди 

хизматрасониҳо бонкҳо эътимоднокии худро нишон медиҳанд ва ин метавонад доираи мизоҷони 

бонкро афзоиш диҳад. Дар натиҷа, бо зиёд гардидани муштариён вазъи пардохтпазирӣ ва 

рақобатпазирии бонкҳо устувор мегардад. 

Аз ин рӯ, ҷиҳати афзоишёбии шумораи муштариён ва дар ин асос устувор гардонидани 

вазъи молиявӣ бонкҳоро зарур аст аз роҳу усулҳои гуногун истифода намоянд ва дар фаъолияти 

худ аз навгониҳои техникӣ-технологӣ истифода баранд. 

Калимаи «инноватсия» аввалин маротиба дар тадқиқоти илмӣ аз асри ХIХ сар карда 

истифода гардид. Аз оғози асри 20 навовариҳои техникӣ мавриди таҳқиқ қарор гирифтанд [1]. 

Балабанова И.Т. навоварии бонкиро ҳамчун қисме аз навовариҳои молиявӣ маънидод 

менамояд. Навоварии бонкӣ ин хизматрасонӣ ва ё маҳсулоти бонкие, ки дар шакли нав пешниҳод 

мегардад ва натиҷаи фаъолияти инноватсионии бонк ба ҳисоб меравад 1. 

А.В. Муравев дар диссертатсияи худ навовариҳои бонкиро чунин шарҳ медиҳад: 

инноватсияи бонкӣ ин маҷмӯи хизматрасониҳо ва маҳсулотҳои наве мебошанд, ки бо истифода 
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аз технологияи нав ба роҳ монда шудаанд ва ҷиҳати зиёд гардидани даромади бонк кумак 

мерасонанд 7.  

Инноватсияи бонкӣ ин пешниҳоди хизматрасониҳо ва маҳсулоти нави бонкӣ дар шакли 

нав ва ташаккулёфта ба муштарӣ буда, дар раванди коркарди он аз технологияи муосир истифода 

шудааст. Инчунин имрӯз метавон коркард ва таҳияи сохториро дар ташкилотҳои қарзӣ низ 

ҳамчун инноватсия ҳисобид. Дар шароити рушди босуръати технологӣ, телекоммуникатсионӣ 

ва инкишофи шаклҳои гуногуни соҳибкорӣ бонкҳо танҳо дар ҳолати таҳияи сохтори пурсамар 

фаъолияти густурда дошта метавонанд. 

Бо таҳлили корҳои тадқиқотии дар боло овардашуда ва инчунин корҳои илмии Кох Л.В., 

Санто Б., Березовский М. метавон хулосабардорӣ намуд, ки муаллифон ҳама ақидаи ягона доранд 

ва навоварӣ дар сохтори бонкиро ҳамчун пешниҳоди хизматрасониҳо ва маҳсулоти нави бонкие, 

ки дар оянда ба бонк даромад меоранд, меҳисобанд [2; 6; 9]. 

Ба ақидаи мо инноватсия дар сохтори бонкӣ ин пешниҳоди хизматрасонӣ ва ё маҳсулоти 

нави бонкие, ки ташаккул ёфтааст ё ин ки тамоман нав буда, метавонад барои нигоҳдории 

муштарӣ ва ҷалби бештари мизоҷон сабаб мегардад. Зери мафҳуми навоварӣ дар бонкҳо, 

инчунин метавон ташкили хизматрасонии сифатан беҳтар, маҳсулоти аз нигоҳи мизоҷ шаклан 

тағйирёфта ва истифода аз технологияи рушдёфтаро фаҳмид.  

Омӯзиши корҳои илмии Охлопкова А.В., Друкер П., Викулова В.С. нишон медиҳанд, ки 

мафҳумҳои «инноватсия» ва «навоварӣ» аз ҳамдигар фарқияти зиёд надоранд ва бисёре аз 

олимон ин мафҳумҳоро синоними ҳамдигар меҳисобанд 3; 5. Ба фикри мо, ин мафҳумҳо ба 

ҳамдигар алоқамандии зич доранд, вале каме ҳам бошад аз ҳамдигар фарқкунанда ҳастанд. На 

ҳар як навоварӣ инноватсия дониста мешавад ва инноватсия шакли мукаммалгаштаи маҳсулот 

ва ё хизматрасонӣ мебошад, на шакли тағйирёфтаи он. Яъне инноватсия натиҷаи истифодаи 

самараноки навоварӣ ба ҳисоб меравад.  

Дар навбати аввал бояд инноватсия ва шаклан тағйирёбии маҳсулот ва хизматрасониҳои 

бонкӣ аз ҳамдигар фарқ карда шаванд. Барои он, баҳогузории аниқ ва дурусти самаранокии 

инноватсия дар сохтори бонкӣ, бояд намудҳои инноватсия гурӯҳбандӣ карда шаванд (ҷадвали 1). 

Ҷадвали 1 
Таснифоти инноватсияи бонкӣ 

 

Аломатҳои 
таснифотӣ 

Номгӯй Шарҳи кӯтоҳ 

1. Аз рӯи 
муҳлатнокӣ 

а) тамоман нав ва 
дар шакли нав; 

б) ҷорӣ ва 
кӯтоҳмуддат; 

в) дарозмуҳлат;  

Амалиётҳое, ки бори аввал дар амалияи бонк истифода 
мегарданд амалиётҳои тамоман нав дониста мешаванд. 
Амалиёт ё хизматрасониҳое, ки дар шакли муайян вобаста ба 
стратегияи бонк коркард карда мешаванд. 
Амалиётҳое, ки барои ба даст овардани даромад дар ояндаи 
наздик нигаронида шудаанд.  

2. Аз рӯи 
аломатҳои 
бавуҷудоӣ 

А) стратегӣ 
Б) реактивӣ 

Ба навовариҳои стратегӣ асосан он навовариҳоро дохил карда 
метавонем, ки дар барномаи рушди бонк дарҷ гардидаанд ва 
барои ноил гардидан ба мақсади муайян нигаронида шудаанд. 
Навовариҳои реактивӣ бошанд он дигаргунӣ ва тағйироте 
мебошанд, ки барои фаъолияти самараноки бонк дар бозор 
нигаронида шудаанд. Инчунин бонк метавонад чунин 
навовариҳоро барои рақобатпазирии худ дар бозор ба роҳ монад.  

3. Аз рӯи ҳаҷм  А) дар доираи 
муайян; 

Б) дар кулли сохтор; 

Навовариҳо дар доираи муайяни фаъолият ба роҳ монда 
мешаванд.  
Навовариҳое мебошанд, ки бо ба роҳ мондани онҳо дар кулли 
низоми фаъолияти бонк тағйирот ба миён меояд.  

4. Вобаста ба 
самти 
коркарди 
навоварӣ  

А) технологӣ – 
иттилоотӣ; 

Б) маҳсулотӣ – 
хизматрасонӣ; 

В) ташкилӣ;  

Ба навовариҳои технологӣ-иттилоотӣ он навовариҳое дохил 
мешаванд, ки ба воситаи шаклҳои муосири коркард, нигоҳдорӣ 
ва доду гирифти иттилоот ба даст омадаанд. Ба монанди: 
интиқоли ғайринақдии воситаҳои пулӣ, кортҳои бонкӣ, 
истифода аз Интернет ва ғайра. 
Навовариҳои маҳсулоти он навовариҳое ба шумор мераванд, ки 
бо амалиётҳои нави бонкӣ алоқамандӣ доранд. Инчунин бо 
хизматрасониҳои анъанавие, ки мукаммал гардидаанд ва 
инкишоф ёфтаанд пайваст мебошанд.  
Навовариҳои ташкилӣ-иқтисодӣ заминаи асосии инноватсия ба 
ҳисоб меравад. Ҳамчунин асоси самаранокии сиёсати 
инноватсионии бонк дар самти ташкили хизматрасониҳо, 
технология ва маҳсулоти навини бонкӣ аз ин раванд вобастагӣ 
дорад.  
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5. Вобаста ба 
таъсири 
маҳсулоти 
нави бонкӣ ва 
қабули он аз 
ҷониби 
муштариён.  

А) Соддагардонӣ; 
Б) Функсионалӣ; 
В) Заминавӣ. 

Содагардонии маҳсулотҳо ва ё хизматрасониҳои бонкӣ баҳри 
беҳдошти кори мизоҷ бо бонк ба роҳ монда шуда, аз тағйирёбии 
он мизоҷ бояд қонеъ гардонида шавад. 
Инноватсияи функсионалӣ барои нигоҳ доштани тарзу услуби 
пешниҳоди хизматрасониҳо кӯмак менамоянд. Ва барои 
нисбатан пурра қонеъ гардидани мизоҷ аз бонк кӯмак мерасонад. 
Инноватсияи заминавӣ бошад тартиби ташкил ва ба роҳ 
мондани амалиётҳои тамоман нави бонкиро дар бар мегирад. 
Инчунин барои қонеъ гардонидани талаботи мизоҷоне ки дар 
давоми фаъолияти бонк ба амал омадаанд ва бонк 
натавонистааст онҳоро қонеъ созад равона карда мешавад. 

6. Ҷабҳаҳои 
истифодабарӣ 

А) Идоравӣ; 
Б) Ташкилӣ; 
 

Ҷабҳаи идоравӣ метавонад самаранокии фаъолияти 
роҳбариятро баланд бардорад. 
Навоварӣ дар самти ташкилӣ бошад ин истифодаи методҳои 
нав да пешбурди фаъолият, диди нав ба бизнес, ташкили ҷойҳои 
кори нав ва барқарор намудани муносибат бо дигар 
иштирокдорони бозор ба ҳисоб меравад. 

7. Натиҷаи 
тадқиқоти 
илмӣ-амалӣ 

А) Илмӣ; 
Б) Техникӣ; 
В) Технологӣ; 
Г) Иттилоотӣ; 

Навоварии илмиро метавонем ҳамчун маҳсулот ва ё 
хизматрасоние донем, ки дар ташкилоти қарзӣ бори аввал 
мавриди истифода қарор мегирад ва натиҷаи корҳои илмӣ-
таҳқиқотӣ мебошад. 
Навоварии техникӣ бошад дар самти пешниҳоди 
хизматрасониҳои бонкӣ навгоние ба воситаи технологияи 
муосир ба ҳисоб меравад. 
Навовариҳои технологӣ ин ба роҳ мондани ғояҳои нав пешниҳоди 
маҳсулоти нав истифодаи ақидаҳои нав дониста мешавад. 
Навовариҳои иттилоотӣ метавонанд ба бонк баҳри дастрас 
намудани иттилои саривақтӣ ва дуруст кумак намоянд. 

8. Натиҷанокӣ А) Дар сатҳи баланд; 
Б) Дар сатҳи 
нисбатан паст; 

В) Дар сатҳи 
мӯътадил; 

Дараҷаи ба роҳмонии раванди навовариҳо дар ташкилотҳои 
қарзӣ, ки натиҷаи он ба маҳсулоти бонкӣ тағйирот ворид 
намудааст. 

9. Самаранокӣ А) Иқтисодӣ; 
Б) Иҷтимоӣ; 

Навовариҳои иқтисодӣ татбиқи хароҷотҳое ба ҳисоб мераванд, 
ки баҳри ноил гардидан ба навовариҳо равона гардидаанд. 
Навовариҳои иҷтимоӣ метавонанд ба самтҳои беҳсозии 
шароити меҳнатӣ, баландбардории сифати хизматрасониҳо 
равона гарданд. 

 

Қайд намудан ба маврид аст, ки нақшаи мазкур тамоми навовариҳои дар фаъолияти 
ташкилотҳои қарзӣ вуҷуддоштаро фарогир набуда, метавонад боз ҳам васеътар мавриди омӯзиш 
қарор гирад. Нақшаи мазкур имконият медиҳад, ки навовариҳо дар амалияи ташкилотҳои қарзӣ 
ба таври зарурӣ ба роҳ монда шаванд.  

Бояд зикр намуд, ки дар шароити имрӯза таснифоти пурраи навовариҳои бонкӣ барои 
самаранокии кори бонкҳо таъсири зиёд доранд. Бо ёрии гурӯҳбандии навовариҳо дар 
ташкилотҳои қарзӣ метавон самаранокии татбиқнамоии тағйирёбиҳоро дақиқан ба ҳисоб 
гирифта, баъдан стратегияи инноватсионии бонкро тартиб дод. Инчунин, мавриди зикр аст, ки 
таснифоти навовариҳои бонкии дар боло овардашуда, имконият медиҳанд, ки қонуниятҳо ва 
заминаҳои пайдоиши равандҳои инноватсионӣ дар ташкилотҳои қарзӣ муайян карда шаванд.  

Ҳамин тавр, ба ақидаи мо вобаста ба шароити имрӯза дар назди ташкилотҳои қарзии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон се вазифаи муҳим барои рушди минбаъдаи навовариҳо қарор дорад: 

1. Васеъ намудани доираи хизматрасониҳои пешниҳодшаванда баҳри ҷалби бештари 
мизоҷон; 

2. Коркард ва бароҳмонии амалиётҳо ба воситаи технологияи рушдкардаи муосир; 
3. Баландбардории савияи дониш ва касбияти кормандону менеҷерони бонк.  
Дар вокеъ, бартарият дар шароити рақобати шадид миёни дигар ташкилотҳои қарзӣ 

масъалаи муҳим ба хисоб меравад. Бонкҳои амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистонро зарур аст 
сари ин масъала андешанд. Ва дар қабули стратегияи фаъолияти худ навовариҳои бонкиро дар 
мадди аввал гузоранд. Вобаста ба ин, метавонем қайд намуд, ки имрӯз яке аз омили асосии дигар 
ин омили инсонӣ дар кори бонкҳо дониста мешавад. Зеро тартиби муносибат бо мизоҷ, сари вақт 
иҷро намудани фармоишоти муштариён, муомилаи хуб, истифода аз этикаи корӣ, бохабар будан 
аз навгониҳои соҳаи худ ва ғайраҳо метавонад муносибати муштариро бо бонк тағйир диҳад.  

Мутаассифона, баъзе бонкҳои амалкунанда омили инсониро сарфи назар менамоянд ва ин 
сабаби кам гардидани муштариёни онҳо ва равнақ наёфтани кори онҳо мегардад. 

Дар маҷмӯъ метавон қайд намуд, ки навоварӣ имрӯз барои тамоми намудҳои соҳибкорӣ 
зарур дониста мешавад. Ва ташкилотҳои қарзӣ бошанд дар шароити пурзӯр гадидани 
муносибатҳои иқтисодӣ дар бозор бештар ба он эҳтиёҷ пайдо мекунанд.  
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ТДУ 338.431(575.34) 
 

ТАҲЛИЛИ ҲИССАИ ХОҶАГИҲОИ ДЕҲҚОНӢ ДАР ИҶРОИШИ ДАРОМАДНОКИИ 

БУҶЕТИ ДАВЛАТӢ 
 

Иброҳимзода О.Ю. 

Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ 

Субҳонзода И.С.  

Агентии авиатсияи шаҳрвандии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
  

Хоҷагиҳои деҳқонӣ низ яке аз шаклҳои соҳибкории хурд аст. Дар Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон «Дар бораи ҳимоя ва дастгирии соҳибкорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» дар таҳрири 

нав, аз 26.07.2014, таҳти №1107, чунин таърифи моҳияти соҳибкории инфиродӣ пешниҳод 

шудааст:  «... соҳибкории инфиродӣ - фаъолияти мустақилонаи шахси воқеӣ, ки бе таъсиси шахси 

ҳуқуқӣ аз номи худ, аз рӯи таваккал ва масъулият барои истифодаи моликияти худ амалӣ 

мегардад ва ба гирифтани фоида (даромад) равона шудааст» [4].  

Метавон қайд намуд, ки яке аз омилҳои манфии ба рушди бозори меҳнат таъсиррасон дар 

дилхоҳ кишвар, аз ҷумла дар ҷумҳурии мо афзоиши шумораи бекорон ва шахсони қувваи 

қобилияти меҳнатидоштаи дар ҷустуҷӯи корбуда мебошад. Аз ин ҷост, ки Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон солҳои охир ба кам шудани шумораи бекорон диққати махсус дода, зина ба зина бо 

истифода аз ташкили ҷойҳои нави корӣ, рушди соҳибкории истеҳсолӣ, ташкил ва тараққии 

корхонаҳои нави истеҳсолӣ дар минтақаҳои алоҳидаи ҷумҳурӣ ва дигар чорабиниҳо ин 

муамморо ҳал намуда истодааст. 

Новобаста аз муваффақиятҳо истеҳсолоти ватанӣ дар оянда аз ин ҳам беҳбудиро талаб 

мекунад, ки он метавонад дар навбати аввал сатҳи зиндагии мардумро боз ҳам беҳтару хубтар 

созад. Аз нигоҳи мо, дар оянда барои тараққӣ додани истеҳсолоти ватанӣ гурӯҳи чорабиниҳои 

баланд бардоштани ҳосилнокиро амалӣ намудан ба мақсад мувофиқ аст. Яъне сухан сари он 

меравад, ки маҳсулоти истеҳсоли ватанӣ, бояд баландсифат бошад ва истеҳсолкунанда дар 

интиҳои кор ба фоидаи баланд такя накунад, то молу маҳсулоташ дар бозори дохилӣ 

истеъмолкунандагони худро дарёбад. Мутаассифона, риояи ин принсипҳо аз тарафи 

истеҳсолкунанда на дар ҳама ҳолат пурра ба назар гирифта мешавад. Дар чунин ҳолат дар хусуси 

рақобатнок будани молу хизматҳо ва ба талаботу стандартҳои меъёрии ҷаҳонӣ ҷавобгӯ будан 

ҳарф задан барвақт аст. 

Соҳибкорӣ дар Тоҷикистон ҳамчун фаъолият оид ба ташкил ва идоракунии бизнес – 

равандҳо  барои ташкили ҷойҳои иловагии корӣ, зуд рӯйпӯш намудани маблағҳои вориднамуда 

мусоидат карда, дурнамои хуб ва самтҳои афзалиятнок дорад [3, с. 353]. 

Нақшу аҳамияти соҳибкории бахши аграриро дар шароити иқтисоди бозорӣ ба назар 

гирифта, Ҳукумати ҷумҳурӣ аллакай аз солҳои аввали соҳибихтиёрии давлатӣ ба масъалаи 

фароҳам овардани шароитҳои дахлдори ҳуқуқӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоӣ барои ҳавсмандгардонии 

фаъолияти рушди пайвастаи соҳибкории бахши аграрӣ ба таври ҷиддӣ диққат медиҳад.  

Ҷиҳати дастгирии фаъолияти субъектҳои соҳибкорӣ, махсусан соҳибкории инфиродӣ, 

«Барномаи дастгирии давлатии соҳибкорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2012-2020» 

бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз 30 апрели соли 2012, №201 қабул ва мавриди амал 

қарор гирифта истодааст. 

Бояд тазаккур дод, ки фароҳам овардани шароит ва ҳавасмандии фаъолияти хоҷагиҳои 

деҳқонӣ солҳои охир ба рушди субъектҳои соҳибкорӣ таъсири мусбат расонида истодааст. 

Таҳлилҳои оморӣ нишон медиҳанд, ки шумораи умумии хоҷагиҳои деҳқонии фаъолияткунанда 

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаш соли охир зиёд гардидааст.  

Тибқи маълумоти оморӣ шумораи умумии хоҷагиҳои деҳқонии фаъолияткунанда дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2013-ум 87594 нафар бақайд гирифта шудааст, ки ин нишондиҳанда 

соли 2019-ум 171975 нафар ё 2 маротиба зиёд гардидааст.  

Бо зиёд гардидани шумораи хоҷагиҳои деҳқонӣ масъалаи пардохти маблағҳои андоз муҳим 

арзёбӣ мегардад, зеро ғанӣ гардонидани даромади Буҷети давлатӣ аз пардохтҳои андозҳо 

вобастагии калон дорад. Натиҷаи маблағҳои андозҳои супоридашудаи фаъолияти хоҷагиҳои 

деҳқониро дар ҷадвали 1 дида мебароем.  
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Ҷадвали 1 
Миқдори маблағи андозҳои супоридашудаи хоҷагиҳои деҳқонӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон  

дар солҳои 2014-2020 (ҳаз. сомонӣ) 
 

Солҳо ВМКБ в. Суғд в. Хатлон НТҶ Ҳамагӣ дар миқёси ҷумҳурӣ 

2014 783,65 29439,68 33373,21 14381,10 77977,63 

2015 832,69 32836,44 33990,10 16096,81 83756,05 

2016 808,87 39006,28 38702,78 16421,19 94939,13 

2017 820,04 43411,33 47340,31 17862,78 109434,45 

2018 905,61 45677,33 46338,19 19793,79 112714,92 

2019 956,82 46534,28 49323,79 20965,28 117780,18 

2020 1148,34 52421,68 47960,07 21068,00 122598,08 

2020/2014 бо % 146,5 178,0 143,7 146,5 157,2 
Сарчашма: Ҷадвалро муаллиф дар асоси маълумотномаи Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон омода намудааст. 
 

Тавре аз ҷадвали 1 бармеояд дар солҳои баррасишаванда андозҳои супоридашудаи 

хоҷагиҳои деҳқонӣ дар минтақаҳои ҷумҳурӣ хеле назаррас мебошад. Дар ВМКБ маблағи андоз 

соли 2014 783,65 ҳаз. сомонӣ буд ва ин нишондиҳанда дар соли 2020 ба 1148,34 ҳаз. сомонӣ 

баробар шуд, ки 46,5% зиёд мебошад. Дар вилояти Суғд маблағи андоз соли 2014 29439,68 ҳаз. 

сомонӣ буд ва ин нишондиҳанда дар соли 2020 52421,68 баробар шуд, ки 78,0% зиёд мебошад. 

Дар вилояти Хатлон маблағи андоз соли 2014 3373,21 ҳаз. сомонӣ буд ва ин нишондиҳанда ба 

47960,07 ҳаз. сомонӣ баробар шуд, ки 43,7% зиёд мебошад. Дар НТҶ маблағи андоз соли 2014 

14381,10 ҳаз. сомонӣ буд ва ин нишондиҳанда дар соли 2020 ба 21068,00 баробар шуд, ки 46,5 % 

зиёд мебошад. Ҳамагӣ дар миқёси ҷумҳурӣ аз тарафи хоҷагиҳои деҳқонӣ маблағи андози 

супоридашуда соли 2014 77977,63 ҳаз. сомониро ташкил мекард, ки ин нишондиҳанда дар соли 

2020 ба 719200,44 сомонӣ баробар шуд, ки ин 57,2 % зиёд мебошад. 

Диаграммаи 1 

 
Сарчашма: Диаграммаро муаллиф дар асоси маълумотномаи Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон омода намудааст. 

Чуноне ки аз диаграммаи 1 бармеояд ҷамъи маблағҳои андозҳои супоридашуда аз рӯи 
фаъолияти хоҷагиҳои деҳқонӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2020-ум 122598,08 ҳазор 
сомониро ташкил медиҳад, ки ҳиссаи хоҷагиҳои деҳқонии минтақаҳои ҷумҳурӣ гуногун 
мебошад. Дар ВМКБ 0,9%, в. Суғд 42,8%, в. Хатлон 39,1% ва НТҶ 17,2 фоизро ташкил медиҳад.  

Дар ин ҷо омили буҳрони иқтисодии ҷаҳонӣ, сатҳи беқурбшавии асъори миллӣ нисбат ба 
асъори хориҷӣ, баланд шудани фоизи сармояи қарзӣ дар бонкҳои тиҷоратӣ ба манбаи 
даромаднокӣ, муфлисшавии хоҷагиҳои деҳқонӣ таъсир расонидааст (ҷадвали 2). 

Ҷадвали  2 
Ҳиссаи намудҳои андозҳо нисбат ба воридоти умумии андозҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон,  

солҳои 2018-2019 (млн. сомонӣ)(бо фоиз (%) 
Нишондиҳандаҳо 2018 2019 2019/2018 

Андоз аз фаъолияти соҳибкории инфиродӣ 1453,5 1185,4 81,6 
Андоз аз даромад ва андоз аз фоида 1472,2 977,5 66,4 
Андози моликият ва андози замин 1,9 1,2 63,2 
Андоз аз фурӯш, аз арзиши иловашуда ва аз гардиш 4733,3 5497,9 116,2 
Аксизҳо 377,1 514,9 136,5 
Андози дигари берунӣ барои савдо ва амалиётҳо 746,7 804,6 107,8 
Андозҳои дигари дохилӣ аз молу хизматҳо 3,4 6,8 2 мар. 

 

Сарчашма: Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон // Омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон. 
– Душанбе, 2020. – С. 459-463 // Бюллетени оморӣ оид ба вазъи соҳибкорӣ. – Душанбе, 2020. – С. 5.  
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Ҷадвали 2 нишон медиҳад, ки дар солҳои таҳлилӣ ҳиссаи андоз аз даромад ва андоз аз 
фоида – 66,4%, андози моликият ва андози замин – 63,2%, андоз аз фурӯш, аз арзиши иловашуда 
ва аз гардиш – 116,2%, аксизҳо – 6,8%, андози дигари берунӣ барои савдо ва амалиётҳо – 107,8% 
дар ҷамъи умумии воридоти андозҳо зиёд гардида, андозҳои дигари дохилӣ аз молу хизматҳо – 
2 маротиба дар ҷамъи умумии воридоти андозҳо зиёд шудааст.  

Бояд қайд намуд, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон дар марҳалаи гузариш аз соҳаи аграрӣ ба соҳаи 
индустриалӣ-аграрӣ қарор дорад. Лозим ба ёдоварист, ки бо дарназардошти ин Стратегияи 
миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 бо қарори Маҷлиси 
намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз 1 декабри соли 2016, №636 қабул 
гардидааст. Аз ин рӯ, субъектҳои хурд ва миёнаи соҳибкориро зарур аст, ки нақши худро дар ин 
самт фаъол сохта, ҳиссаашонро дар соҳаи комплекси агросаноатӣ баланд бардоранд.  

Аз рӯи натиҷаи таҳлили саҳм ва ҳиссаи намудҳои соҳаҳои фаъолияти соҳибкорони 
инфиродӣ маълум мегардад, ки зарурати механизми ҳамгироиҳои комплекси агросаноатӣ ва 
занҷираи истеҳсолиро дар ин самт мебояд ташкилу мукаммал ва захираҳои истифоданашударо 
коркард карда, самаранокии кори субъектҳои соҳибкориро таъмин намуда, даромаднокиро афзун 
гардонида, пардохтҳои маблағҳои андозҳои соҳибкорони инфиродиро ба ин восита афзоиш дод. 

Масъалаи арзёбии ҳиссаи хоҷагиҳои деҳқонӣ дар иҷроиши даромаднокии Буҷети давлатӣ 
дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити муосир ниҳоят зарурати таҳқиқоти фарохро тақозо 
мекунад, зеро аз лиҳози он ки Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити низоми иқтисоди бозорӣ қарор 
дорад ва асоси сарчашмаҳои пур кардани даромад дар ингуна шароит бахши хусусӣ маҳсуб 
меёбад. Бахши хусусӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳоли рушд мебошад ва яке аз ҳиссаҳои 
асосии онро фаъолияти хоҷагиҳои деҳқонӣ ташкил мекунад. Вобаста ба ин таъмини шароити 
мусид ва такмили самтҳои баланд бардоштани ҳиссаи хоҷагиҳои деҳқонӣ дар иҷроиши 
даромаднокии Буҷети давлатӣ зарур мебошад, дар диаграммаи 2 оварда шудааст.    

Диаграммаи 2 
Ҳиссаи хоҷагиҳои деҳқонӣ дар иҷроиши даромаднокии Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон  

 (солҳои 2014-2020 бо%) 

 
Сарчашма: Муаллиф диаграммаро дар асоси маълумотномаи Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва сомонаи расмии Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳисоб намудааст. 
 

Нишондиҳандаҳои дар диаграммаи 2 овардашуда тасдиқ менамояд, ки ҳиссаи хоҷагиҳои 
деҳқонӣ дар иҷроиши даромаднокии Буҷети давлатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳолати 
тағйирёбии динамикӣ қарор дорад. Аз рӯи диаграмма маълум мегардад, ки соли 2014 ҳиссаи 
хоҷагиҳои деҳқонӣ дар иҷроиши даромаднокии Буҷети давлатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 5,6 
фоизро ташкил дода, он дар соли 2015 он ба 5,5% паст шуда, соли 2016-ум коҳиш ёфта, ҳамагӣ 
5,2% гардидааст. Чораҳои давлатии беҳтарсозии шароити соҳибкорӣ имкон дод, ки дар соли 2017 
ба 5,6% расонида шуд, соли 2018 5,2%, соли 2019 4,9% ва соли 2020 ба 4,7% паст шуд. Дар 
ҳақиқат нишондиҳандаи соли 2020 дар муқоисаи соли 2014-ум 0,9% кам шуд. Аз ин бармеояд, 
ки бехатарии иқтисодии фаъолият ва ноуствории даромаднокии натиҷаҳои молиявии хоҷагиҳои 
деҳқонӣ дар солҳои таҳлилшуда ба назар мерасад. Инчунин ҳиссаи андозсупории хоҷагиҳои 
деҳқонӣ нисбат ба дигар намуди воридоти андозҳо ниҳоят паст буда, дар ин ҷода зарурати баланд 
бардоштани нақши хоҷагиҳои деҳқонӣ дар иҷроиши даромаднокии Буҷети давлатӣ тақозои 
шароити низоми иқтисоди бозорӣ маҳсуб меёбад. 

Ҳамин тариқ, дар шароити муосир зарурат ба миён меояд, ки барои баланд бардоштани 
ҳиссаи хоҷагиҳои деҳқонӣ ва таъсири нақши онҳо дар иҷроиши даромаднокии Буҷети давлатӣ 
ба масъалаҳои зерин аҳамият додан зарур аст: 

– ташкил ва баргузории семинар-машваратҳо дар байни хоҷагиҳои деҳқонӣ ҷиҳати 
бархӯрдорӣ аз имтиёзҳои давлатӣ ва санадҳои меъёрию ҳуқуқие, ки манфиатҳои онҳоро ҳифз 
менамояд; 
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– ташкили видеороликҳо, мавод тарғибкунандаи фарҳанги супоридани андоз ва тарбияи 

дурусти фарҳанги андозсупорӣ; 

– зиёд намудани меъёри ҳадди ниҳоии маблағи муайяншудаи даромаднокии хоҷагиҳои 

деҳқонӣ, ки бо андози ягона фаъолият менамоянд ва пешбурди чораҳои фаҳмонидадиҳӣ ҷиҳати 

нигоҳдории сатҳи иқтисодиёти ниҳонӣ;  

– ба эътибор гирифтани ҳолатҳои муфлисшавии хоҷагиҳои деҳқонӣ, ки аз омилҳои 

объективӣ ба вуҷуд меоянд. Ба мисли баланд шудани меъёри фоизҳои сармояи қарзӣ, зарар аз 

офатҳои табию биологӣ; 

– чораҳои беҳтарсозии таъмини бехатарии иқтисодии фаъолияти соҳибкорони инфиродӣ 

ва ҳимояи онҳо аз хатарҳои дохилию берунӣ. 
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ТАҲЛИЛИ ҲИССАИ ХОҶАГИҲОИ ДЕҲҚОНӢ ДАР ИҶРОИШИ  

ДАРОМАДНОКИИ БУҶЕТИ ДАВЛАТӢ 
 

Дар ин мақола ҷанбаҳои назариявӣ ва амалии таҳлили ҳиссаи хоҷагиҳои деҳқонӣ дар иҷроиши 

даромаднокии буҷети давлатӣ мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифтааст. Муаллифон кӯшиш намудаанд, 

ки мафҳум ва моҳияти иқтисодии хоҷагиҳои деҳқониро шарҳ диҳанд.  

Ҳамзамон таҳлилҳо роҷеъ ба миқдори маблағи андозҳои супоридашудаи хоҷагиҳои деҳқонӣ дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон,  таносуби андозҳои супоридашудаи хоҷагиҳои деҳқонӣ дар минтақаҳои Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, ҳиссаи намудҳои андозҳо нисбат ба воридоти умумии андозҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

ҳиссаи хоҷагиҳои деҳқонӣ дар иҷроиши даромаднокии Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон  тадқиқ 

карда шудаанд.  

Дар хотима  мушкилоти асосии фаъолияти хоҷагиҳои деҳқонӣ аз ҷониби муаллиф дарёфт карда 

шуда, барои беҳтарсозии онҳо пешниҳодҳои мушаххас карда шудаанд. 
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АНАЛИЗ ДОЛИ ДЕХКАНСКИХ ХОЗЯЙСТВ В ИСПОЛНЕНИИ ДОХОДОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА 
 

В статье анализируются теоретические и практические аспекты анализа доли дехканских хозяйств 

в исполнении государственного бюджета. Автор пытается объяснить понятие и экономическую сущность 

дехканских хозяйств. 

При этом проведен анализ суммы налогов, уплачиваемых дехканскими хозяйствами в Республике 

Таджикистан, соотношения налогов, уплачиваемых дехканскими хозяйствами в регионах Республики 

Таджикистан, доли налогов к общему ввозу налогов в Республику Таджикистан. 

В заключении автор обозначил основные проблемы дехканских хозяйств и выдвинул предложения 

по их улучшению. 
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ANALYSIS OF THE SHARE OF DEHKAN FARMS IN THE EXECUTION OF THE  

STATE BUDGET REVENUES 
 

The article analyzes the theoretical and practical aspects of the analysis of the share of dekhkan farms in 

the execution of the state budget. The author tries to explain the concept and the economic essence of dekhkan 

farms. 

At the same time, an analysis was made of the amount of taxes paid by dekhkan farms in the Republic of 

Tajikistan, the ratio of taxes paid by dekhkan farms in the regions of the Republic of Tajikistan, the share of taxes 

to the total import of taxes in the Republic of Tajikistan. 

In conclusion, the author outlined the main problems of dekhkan farms and put forward proposals for their 

improvement. 
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НАЗАРИЯ ВА МЕТОДОЛОГИЯИ ТАҲЛИЛИ ДАРОМАДИ МАРЖИНАЛӢ  

ВА НУҚТАИ БЕЗАРАРӢ 
 

Ӯроқов Д.Ӯ., Давлатзода М.Х. 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 
 

Даромади маржиналӣ (фоидаи маржиналӣ) маҷмӯи хароҷотҳои бевосита, саҳмгузорӣ ба 

мақсади пӯшонидани хароҷотҳои бевосита, ки ҳаммазмуни фоидаи умумӣ мебошад, яке аз 

рукнҳои асосии CVP – таҳлил буда, дар низоми мафҳуми тиҷорӣ ва идоракунии фоида ҷои 

муайянро ишғол менамояд. 

Дар консепсяи маржиналӣ гуфта шудааст, ки назарияи усули маржиналӣ ҳамчун 

методологияи навини ҳисобкунии арзиши аслии маҳсулот ва натиҷаҳои молиявӣ солҳои 30-уми 

асри ХХ коркард шудааст. 

Ин усул барои муайян кардани низоми арзиши маржиналӣ равон карда шудааст. Мазмуни 

он муқоисакунии даромади умумӣ аз фурӯш ба маҷмӯи хароҷот оид ба истеҳол дар давраи 

ҳисоботӣ мебошад, ки танҳо аз дараҷаи хароҷотҳои тағйирёбанда ба миён меояд. Дар ҳолати 

нопуррагии даромади маржиналӣ барои ҷуброни хароҷотҳои доимӣ мафҳуми «Зарар аз фурӯш» 

пешниҳод мешавад. 

Тасаввурот дар бораи даромади маржиналӣ ва методологияи равияи нави ҳисоб кардани 

натиҷаҳои молиявӣ солҳои 30-асри XX гузошта шудааст. 

Даромади маржиналӣ (фоидаи маржиналӣ) ҳамчун саҳм ба мақсади пӯшонидани 

(хароҷотҳои доимӣ), қиёсб бо маҷмӯи фоида ҳамчун рукнҳои CVP-таҳлил оид ба мафҳуми 

тиҷорат ва идоракунии фоида аҳамияти беназир дорад. Ин усул талаботи тараққиёти низоми 

маржиналии арзишмуайянкунӣ, моҳияти он бештар дар мавриди усули Директ-костинг ва усули 

меъёрии баҳисобгирии хароҷотҳо таҷассум менамояд. 

Ба мақсади асосноккунии қабули қарорҳои идоракунии истеҳсолот ва фурӯши маҳсулот 

аҳамияти таҳлили даромади маржиналӣ хеле бузург мебошад. Дар адабиёти илмӣ даромади 

маржиналӣ ҳамчун нуқтаи таҳлили бехатарӣ ва ё мадад расонидан оид ба бадастоварии даромад 

ҳисоб меёбад. Методикаи даромади маржиналӣ ба омӯзиши таносуби се гурӯҳи 

нишондиҳандаҳои асосии иқтисодӣ: хароҷотҳо; ҳаҷми истеҳсоли (фурӯш)-и маҳсулот; фоида  ва 

пешбинии ҳар яки ин нишондиҳандаҳо дар мавриди нишондиҳандаҳои ҳамдигар асос ёфтааст. 

Ин методика дар мавриди ҷудокунии хароҷотҳои истеҳсолӣ ва фурӯш бо дарназардошти 

тағйирёбии ҳаҷми истеҳсолот ё иқтидори корхона ба хароҷотҳои тағйирёбанда (таносубан) 

истифодаи категорияи даромади (фоидаи) маржиналӣ асос ёфтааст. 

Бояд қайд кард, ки таҳлили маржиналӣ бештар дар мамлакатҳои муттарақӣ, хусусан  

иқтисодиёти тараққикарда истифода бурда мешавад ва натиҷабахш медиҳад. 

Барои аниқ ҳисоб кардани таъсири омилҳои ба тағйирёбии маблағи фоида ва дар ин асос 

бештар истифодаи; 

1) истифодаи босамари идоракунии ҷараёни ташаккулёбии натиҷаҳои молиявӣ ва 

пешбиникунии дараҷаи он; 
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2)  муайян кардани ҳаҷми бехатарии фурӯш (нуқтаи бехатарии даромаднокӣ), хароҷотҳои 
доимӣ, нарх нисбати воҳидҳои додашудаи омилҳо; 

3)  муайян кардани ҳадди бехатарии (ҳадди безарар)-и муассиса; 
4)  ҳисоб кардани ҳаҷми фурӯш ба мақсади муайян кардани дараҷаи фоидаи 

гирифташаванда; 
5) муайян кардани варианти оптималии қарорҳои идоракунӣ, вобаста ба тағйирёбии 

иқтидори муассиса, номгӯи маҳсулот, сиёсати нархгузорӣ, вариантҳои истифодаи босамари 
таҷҳизот, технологияи истеҳсолот, харидани маснуоти комплексӣ (қисмҳо, узвҳо, деталҳо), ба 
паст гардонидани дараҷаи хароҷотҳо ва афзудани фоидаи муассиса шарти асосӣ маҳсуб меёбад. 

Хулоса, даромади маржиналӣ фарқияти фоида аз фурӯш (бе ААИ ва аксиз) ва хароҷотҳои 
тағйирёбанда мебошад. 

Дар адабиёти илмӣ даромади маржиналиро бештар ҳамчун маблағи барои қисми 
хароҷотҳои бавосита пӯшонидашаванда истифода бурдашуда ва ташаккулёбии фоидаро 
меноманд. Чи қадаре ки дараҷаи даромади маржиналӣ баланд бошад, ҳамон қадар бештар 
хароҷотҳои доимӣ пӯшонида мешаванд ва субъекти иқтисодӣ имкон пайдо мекунад, ки фоида ба 
даст оварад. 

Қайд кардан зарур аст, ки моҳияти мафҳуми таҳлили маржиналӣ дар он аст, ки таносуби 
ҳаҷми фурӯш (истеҳсоли маҳсулот), арзиши аслӣ ва фоида дар асоси ояндабинии дараҷаи 
нишондиҳандаҳо дар миқёси маҳдудияти онҳо таъмин карда шавад. Муайян кардани сарҳади 
онҳо аз омилҳои зиёде, аз ҷумла, хусусиятҳои ташкилию технологии истеҳсолот, сиёсати 
қабулкардашудаи баҳисобгирӣ ва дигар омилҳо вобастагӣ доранд. 

Дар консепсияи таҳлили даромади (фоида)-и маржиналӣ усулҳои гуногуни муайян 
кардани зинаҳои он пешниҳод карда шудааст. Мисол, хароҷотҳои тағйирёбанда, чуноне, ки 
маълум аст бевосита ба арзиши аслии маҳсулоти алоҳидаи истеҳсолшаванда дохил карда 
мешаванд. Аз ҳамин сабаб, банақшагирии ин хароҷотҳо меҳнати зиёдатиро талаб намекунанд. 
Аммо, тақсимкунии хароҷотҳои доимӣ дар марказҳои ҷавобгарӣ на ҳама вақт имконпазир 
мебошад ва дар амалия усули ягонаи он мавҷуд нест. 

Бо дарназардошти гуфтаҳои боло усулҳои гуногуни тақсимкунии онҳо дар марказҳои 
ҷавобгарӣ ба чунин принсипҳо асос ёфтаанд: 

- таносубан ба хароҷотҳои бевосита; 
- таносубан ба музди меҳнати бевоситаи коргарон; 
- таносубан ба музди меҳнати коргарони истеҳсолоти асосӣ, ба воҳиди ягонаи маҳсулоти 

тайёр; 
- таносубан ба ҳаҷми кори марказҳои ҷавобгарӣ ва ё секторҳо, ба маҷмӯи маҳсулоти 

истеҳсолкардашудаи маркази ҷавобгарӣ; 
- таносубан ба меъёри хароҷотҳо ба як воҳиди маҳсулот; 
- таносубан ба зарибҳои хароҷотҳо ба як воҳиди маҳсулот ва дигар нишондодҳои меъёрию 

истеҳсолӣ. 
Бо дарназардошти набудани усули объективии тақсимкунии хароҷотҳои доимӣ ба 

барандаҳои калкулятсия, ки ба ҳолати банақшагирии даромаднокии маҳсулот мансуб аст, барои 
ҳисоб кардани даромади маржиналӣ (фоидаи маржиналӣ, маблағи ҷуброн) аз усулҳои гуногун 
истифода мебаранд. Истифодаи усули калкулятсия оид ба даромади маржиналӣ танҳо дар миқёси 
хароҷотҳои тағйирёбанда имконпазир мебошад. 

Дар ин холат даромади маржиналӣ (фоидаи маржиналӣ, маблағи подош) ҳамчун фарқияти 
даромад аз фурӯши маҳсулот ва маблағи умумии хароҷотҳои тағйирёбанда ҳисобида мешавад. 
Бо мақсади муайян кардани фоидаи маржиналӣ формулаи зеринро истифода мебаранд. 

α = 2 ∙ ∑ .𝑊
𝑊   

Мисол: 
 даромад аз фурӯши маҳсулот - 120000 сомонӣ; 
 хароҷотҳои тағйирёбанда - 80 000 сомонӣ; 
 фоидаи маржиналӣ (120 000-80 000) = 20 000 сомонӣ. 

Дар ҳолати кам будани даромади маржиналӣ барои пӯшонидани хароҷотҳои бевосита 
захира оид ба зарар аз фурӯш ташкил карда мешавад. 

Ҷадвали 1 
Тавсифи усулҳои алтернативӣ оид ба ҳисоб кардани натиҷаҳои молиявӣ (бо сомонӣ) 

 

Усулҳои мавҷуда Маблағ Усули маржиналӣ Маблағ 
Даромад - нетто аз фурӯш 
Арзиши аслии фурӯш 
Фоида - зарар аз фурӯш 

15 000 
13 000 
2 000 

Даромад - нетто аз фурӯш 
Хароҷотҳои тағйирёбанда  
Даромади маржиналӣ 
Хароҷотҳои доимӣ:  
маъмурӣ-идоракунӣ,  
тиҷоратӣ 
Фоида - зарар аз фурӯш 

25 000 
16 000 
9 000 

 
1 000 
2 000 
3 000   
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Хулоса, даромади маржиналӣ ҳамчун ҳиссагузорӣ ба мақсади пӯшонидани хароҷотҳои 
бавосита, дар ҳолате, ки нуқтаи безарарӣ ба даст оварда мешавад ва танҳо пас аз ин пардохт ба 
мақсади ташаккулёбии фоида амалӣ мегардад, фаҳмида мешавад. 

Бо ин мақсад донистан зарур аст, ки дар кадом ҳолати ҳаҷми истеҳсолот ва фурӯши 
маҳсулот, муассиса метавонад хароҷотҳои доимиро пӯшонад ва фоида гирад. Дар ин ҳолат 
категорияи даромади маржиналӣ оид ба гурӯҳи қарорҳои идоракунии ҷорӣ ва перспективӣ 
аҳамияти аввалиндараҷа қабул намояд. 

Аз ҷумла, бо истифодаи категорияи маржиналӣ чунин қарорҳоро асоснок мекунад: 
- оё имконпазир аст, ки фармоишҳои махсуси бо нархи, аз арзиши аслии маҳсулот баланд 

набуда, дар ҳолати мавҷудияти иқтисоди озоди истеҳсолии муасиса истифода бурда шавад; 
- барномаи номгӯи маҳсулот бо дарназардошти интихоби алтернативии барномаи 

истеҳсолӣ, истеҳсоли маҳсулоти намудҳои нав ва рақобатпазирии онҳо дар бозор; 
- кам ва зиёд кардани намудҳои алоҳида ва гурӯҳи маҳсулот, сегментҳои идоракунӣ; 
- таъмини ҳаҷми истеҳсолот ва фурӯши он; 
- таъмини тағйирёбии нарх ба маҳсулот; 
- амсилаҳои муштараки ҳаҷми маҳсулот ва фурӯши он, имконпазирии истифодаи фоида ва 

зарар. 
Кулли қарорҳои дар боло зикршуда оид дар хусуси ба даст овардани фоида аз фурӯш ва 

дар асоси онҳо ҳаракати ҳақиқии корхонаҳои истеҳсолию тиҷоратӣ оид ба баландравии даромади 
маржиналӣ мебошад. 

Гирифтани даромади маржиналӣ бо дарназардошти чунин нишондиҳандаҳо, аз ҷумла, ба 
вазни қиёсии хароҷотҳои таъирёбанда, маблағи умумии хароҷотҳои тағйирёбанда, вазни қиёсии 
даромади маржиналӣ (даромади маржиналӣ ба як воҳиди маҳсулот), ставкаи даромади 
маржиналӣ, даромади умумии маржиналӣ, дараҷаи (меъёр)-и даромади маржиналӣ, зариби 
даромади маржиналӣ, яъне вазни қиёсии куллӣ ва нисбӣ муайян карда мешавад. 

Барои асосноккунии қабули қарорҳои идоракунӣ таҳлили безарарии маржиналӣ аҳамияти 
муҳим дорад. Таҳлили андозаи безарарии маржиналӣ дар нуқтаи безарарӣ ба факту рақамҳои 
ҳисобгирии муҳосибӣ ва ҳисоботи молиявӣ оид ба хароҷотҳои тағйирёбанда ва доимӣ, кадомҳое, 
ки имконият медиҳанд, таъсири тағйирёбии миқдор ва нархи фурӯш, ҳамзамон хароҷотҳои 
тағйирёбанда ва доимиро ба фоида ҳисоб карда мешаванд. 

Ҷадвали 2 
Таҳлили дараҷаи нуқтаи безарарӣ бо назардошти фоида (зарар)-и муассиса  

 (бо ҳазор сомонӣ) 
 

№ 
п\д 

Миқдори фурӯш ҳаз. 
дона 

Даромад аз 
фурӯш 

Хароҷотҳои 
тағйирёбанда 

Маблағи 
пӯшонидан 

Хароҷотҳои 
доимӣ 

Фоида 
(зарар) 

1. 25 100 60 40 150 -110 
2. 50 200 120 80 150 -70 
3. 75 300 180 120 150 30 
4. 100 400 240 160 150 10 
5. 125 500 300 200 150 50 

 

Натиҷаи таҳлили дараҷаи нуқтаи безарарӣ нишон медиҳад, ки дар мавриди фурӯши 1-3 
намуди маҳсулот муассиса зарар мегирад, чунки аз ҳисоби даромади маржиналӣ  400, 800 ва 1800 
ҳазор сомонӣ, вале бо дарназардошти хароҷотҳои доимӣ зарар ба 1500, 1500 ва 1800 ҳазор 
сомонӣ баробар мешавад. 

Бо мақсади гузаронидани таҳлили пурраи дараҷаи нуқтаи безарарӣ роҳбарияти муассиса 
бояд ҳаматарафа ҳайати ташаккулёбии хароҷотҳои тағйирёбанда ва доимӣ, аз ҷумла ҳайат ва 
сохтори хароҷотҳои шартии тағйирёбанда ва шартии доимӣ ва ҳам ассортименти намудҳои 
истеҳсоли маҳсулотро омӯхта, дар натиҷаи истеҳсол ва фурӯши онҳо фоида гирад. 

Дар амал аҳамияти бевосита гузаронидани таҳлили хароҷотҳои доимӣ дар алоҳидагӣ, бо 
дарназардошти он, ки хароҷотҳои доимӣ дар натиҷаи зиёшавии ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот, вале 
ба ҳисоби як дона маҳсулот кам мешавад. 

Хароҷотҳои тағйирёбанда, баръакс нисбат ба як воҳиди маҳсулотхусусияти доимӣ доранд, 
яъне дар ҳолати болоравии ҳаҷми маҳсулот онҳо мутаносибан зиёд мегарданд. Хулоса хароҷоти 
умумиистеҳсолӣ барои истеҳсоли маҳсулот ё як воҳиди маҳсулот кам мегардад. 

Чунин усули ҳисобкунии  даромади маржиналӣ ва нуқтаи безарарӣ дар мавриди тартиб 
додани барномаи банақшагирии кутоҳмуддати фаъолияти корхона истифода бурда мешавад 
(графики 1). 



270 

 
Графики 1. 

 

Таҳлили графикии безарарӣ (графики 1) дар асоси рақамҳои ҷадвали 1 сохта шудааст. 
Дар ин ҷо: Н-нархи маҳсулот зарби миқдори маҳсулот-М;, Д-даромад; Н-нархи маҳсулот; М-
миқдори маҳсулот; X-хароҷотҳо; X-доимӣ; X-тағйирёбанда; X-доимӣ, дараҷаи хароҷотҳои 
доимӣ; М-миқдори маҳсулот (дона) мебошанд. 

Нбезар... - нуқтаи безарарӣ (баробарӣ). 
Рақамҳои дар ҷадвали 1 овардашуда имконият медиҳанд, ки омилҳои мавҷуда аз нав дида 

баромада, хулоса бароварда шавад, то истеҳсол ва фурӯши номгӯи маҳсулоти ғайридаромаднок 
бо назардошти таҳлили дараҷаи пӯшонидани хароҷотҳои доимӣ ва тағйирёбанда, инчунин 
гирифтани фоида таъмин карда шавад. 

Даромади маржиналӣ ва муайян кардани нуқтаи бехатарии фоида яке аз усулҳои 
асосноккунии қарорҳои идоракунӣ оид ба ояндабинии ҳолати молиявии корхона ва устувории 
он ҳисоб меёбад. 

Нуқтаи бехатар (бехатарӣ) ҳаҷми барориши маҳсулот аст, ки дар ҳолати фоидаи муассиса 
ба сифр баробар будан, яъне ҳаҷми барориши маҳсулот дар ин ҳолат баробари маблағи хароҷот 
мебошад. Дар бисёр ҳолатҳо он ҳаҷми хатарнок ва пастравии фаъолияти муассиса 
ғайридаромаднок ҳисобида мешавад. 

Таҳлили андозаи нуқтаи бехатарӣ дар ҳисоботи молиявии корхона бояд дар алоҳидагӣ дар 
асоси факту рақамҳо оид ба хароҷотҳои тағйирёбанда ва доимӣ, ки асоси низоми муйян кардани 
маблағи фоида ва зарар аз фаъолияти корхона мебошад, нигоҳ дошта шавад. 

Дар мавриди истифодаи ин усул алоқамандии байни даромад аз фурӯш, хароҷотҳо ва 
фоида муайян карда мешавад. Натиҷаи таҳлили андозаи нуқтаи безарариро танҳо бо усули 
таҳлилӣ ва графикӣ овардан имконпазир мебошад. Дар ин маврид, усули графикӣ бештар 
истифода бурда мешавад, зеро таҷриба нишон медиҳад, ки кормандони корхона бештар 
диаграммаҳоро қабул мекунанд. 

Бояд қайд кард, ки дар мавриди гузаронидани таҳлил муаммоҳои тағйирёбии фоида дар 
ҳолати тағйирёбии хароҷотҳо бештар равшан мешавад. 

Дар мавриди гузаронидани таҳлил дар нуқтаи бехатарӣ дар ҳолате, ки даромад аз фурӯш 
метавонад хароҷоти умумии корхонаро пӯшонад, пастшавии сатҳи хатарнокӣ имконпазир аст. 

Бояд қайд кард, ки таҳлили сатҳӣ дар нуқтаи бехатарӣ ба роҳбарияти сохторҳои гуногуни 
корхона имкон медиҳад, ки бо мақсади дар оянда беҳтар гардонидани қарорҳои идоракунӣ 
иттилоот қабул намоянд. Бо истифодаи вобастагии фоида аз ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот ва 
фурӯш: вобастагии фоида аз ҳаҷми истеҳсолот ва фурӯш дар асоси омили ҳаҷми истеҳсолот ва 
фурӯш; вобастагии фоида аз ҳаҷми истеҳсолот ва фурӯш бо дарназардошти омили хароҷотҳои 
тағйирёбанда, хароҷотҳои доимӣ, омили тағйирёбии нарх ва нақшаи ҳисобот оид ба фоида ва 
зарар дар низоми «хароҷотҳои пулӣ» (арзиши аслии пурраи маҳсулот) ва арзиши аслии 
истеҳсоли мушаххасгардонидашуда муайян карда мешавад. Нақшаи ҳисоботи фоида ва зарар аз 
фурӯш дар ҳолати истифодаи даромади маржиналӣ, усули агрегативии бисёрзинагии 
ташаккулёбии натиҷаҳои молиявӣ ва истифодаи усули муайян кардани натиҷаҳои молиявӣ бо 
усулҳои даромади маржиналии 1, даромади маржиналии 2 ва даромади маржиналии 3 мебошад. 

Бояд қайд кард, ки даромади маржиналӣ дар низоми назорат ва қабули қарорҳои стратегӣ 
аҳамияти калон дорад. 

Таҳлили сатҳи нуқтаи безарарӣ барои роҳбарони корхона, марказҳои ҷавобгарии 
дараҷаҳои гуногуни корхона оид ба ҷамъоварии иттилоот дар қабули қарорҳои идоракунӣ дар 
оянда аҳамияти муҳим дорад. 

Бо ёрии чунин таҳлил имконияти баҳодиҳии фоида имконпазир буда, дараҷаи фоида ва 
таъмини гирифтани он омили асосии фаъолияти безарарии муассиса ҳисоб меёбад. 

Натиҷаи таҳлили сатҳи нуқтаи безарариро дар мисоли зерин дида мебароем. 
Дар корхона усули яксутунаи ҳисобкунии фоида дар асоси маблағи пӯшонидан талаб 

менамояд, ки ҳисобгирии алоҳида оид ба ҳисобгирии хароҷотҳои тағйирёбанда ва доимӣ 

Даромад =Н М 

Хароҷотҳо, 

сомонӣ 

Зарар 

Фоида 

Хароҷотҳо=Хдоим+Хтағир
*м 

Дараҷаи хароҷотҳои доимӣ Хдоимӣ 

Миқдори (К) маҳсулот, дона 

Нуқтаи бехатарӣ (баробарӣ) 
Коу 
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истифода бурда шаванд. Дар ин маврид даромад аз фурӯши маҳсулот ҳамчун фарқияти миқдори 
маҳсулоти истеҳсолшуда, фурӯхташуда ва нархи фурӯш муайян карда мешавад. 

Аз ҷадвали 4 оид ба ҳисоб кардани фоидаи кутоҳмуддат хулоса баровардан мумкин аст, ки 
ҳар як донаи маҳсулот 0,60 дирам даромади маржиналӣ медиҳад ё ки 60 фоизи ин даромад ба 
пӯшонидани хароҷотҳои тағйирёбанда равона карда мешавад. 

Фарқияти байни даромад аз фурӯш ва хароҷотҳои тағйирёбанда маблағи пӯшонидани 
хароҷотҳои доимиро ташкил медиҳад. 

Дар мисоли мо хароҷотҳои тағйирёбанда 2000000 сомонӣ ё ки 40 фоизро ташкил медиҳад 
ва 40 фоизи дигари он таъиноти пӯшонидани хароҷотҳои доимӣ ва гирифтани фоида ба маблағи 
500000 сомониӣ таъмин менамояж (ҷадвали 4). 

Ҷадвали 4 
Ҳисоб кардани фоидаи кӯтоҳмуддат дар корхона (бо сомонӣ) 

 

1. Даромад аз фурӯш 4 000 000 
2. Хароҷотҳои тағйирёбанда 2 000 000 
3. Маблағи пушонидан 2 000 000 
4. Хароҷотҳои доимӣ 1 500 000 
5. Фоида  500 000 

 

Нуқтаи безарариро бо истифодаи график муайян кардан мумкин аст (графики 1): 
1. Дар тири Х дараҷаи ҳаҷми фурӯши бо натура, дараҷаи таъминкунии иқтидори корхона, 

ё ки ҳаҷми даромад аз фурӯши маҳсулот нишон дода мешавад. 
2. Дар тири У даромади фурӯш маҳсулот ва фурӯши он. 
3. Дар хатти уфуқӣ дараҷаи хароҷотҳои доимотағйирёбандаи хароҷотҳо гузаронида 

мешавад. 
4. Аз нуқтаи хароҷотҳои доимӣ (доимӣ ва тағирёбанда) гузаронида мешавад; 
5. Дар хатти даромад он то нуқтаи 5 д.м. аз фурӯш мегузарад; 
6. Хатти умумии хароҷотҳо нуқтаи даромади безарарӣ ва миқдори фурӯши маҳсулот, 

таъмини истеҳсолот, таъмини иқтидори истеҳсоли ва даромад аз фурӯшро нишон медиҳад. 
7. Минтақаи секунҷа, хатти маҳдудкардашудаи хароҷотҳои умумӣ, хатти даромад аз 

фурӯш ва тири У нуқтаи безарари минтақаи умумии зарар ва нуқтаи бавуҷудоии фоида, минтақаи 
фоидаро нишон медиҳад. 

Ҷадвали 5 
 

Миқдори 
фурӯш 1000 

воҳид 

Даромад аз 
фурӯш 1000 

сомонӣ 

Хароҷотҳои 
тағйирёбанда 
1000 сомонӣ 

Маблағи 
пӯшонидан 

1000 сомонӣ 

Хароҷотҳои 
доимӣ 

Фоида ва ё 
зарар (1000 

сомонӣ) 

250 1000 600 400 1,500 (1,100) 

500 2000 1,200 800 1,500 (700) 

1000 4000 2,400 1,600 1,800 100 

750 5000 1,800 1,200 1,500 (300) 

12,50 5000 3000 9000 1,500 500 
 

Нуқтаи безарарӣ дар графики диференсиалӣ дар асоси хароҷотҳои тағйирёбанда нишон 
дода шудааст. 

Чуноне ки дар адабиёти илмӣ қайд шудааст таҳлили безарарӣ бо усули СVP-таҳлил 
(Cost_volum_Protit_analysia) асноди асосии ҳисобгирии идоракунӣ мебошад. Ин усул дар 
давлатҳои ИДМ ҳамчун вобастагии «хароҷот-ҳаҷм-фоида» шинохта шудааст ва бо мақсади 
асосноккунии қабули қарорҳои қутоҳмуддти идоракунӣ, аз ҷумла бо мақсади баҳодиҳии 
тағйирёбии фоида дар зери таъсири омилҳои ҳаҷми истеҳсолот/фурӯши маҳсулот, нархи фурӯш, 
қисмати хароҷотҳои тағйирёбанда, маҷмӯи хароҷотҳои доимӣ, аз ҷумла иқтидори ҳалли масоили 
ба даст овардани фоида ва ё зарар, нархгузорӣ ба маҳсулот ва паст кардани он, тағйирёбии ҳаҷми 
барориши маҳсулот, хароҷотҳо, номгӯйи маҳсулот ва ғайра истифода бурда мешавад. 

Дар таҷрибаи Ҷумҳурии Ҷопон фоидаи амалиётӣ бо усули зерин муайян карда мешавад: 
Фоидаи амалиётӣ = Даромад аз фурӯш – арзиши аслии фурӯш. Дар ин маврид савол ба 

миён меояд, ки дар ҳолати муайян кардани фоидаи амалиётӣ бояд даромадҳои амалиёти ба назар 
гирифта мешаванд ё на? 

Дар асоси СБҲМ 1 «Пешниҳоди ҳисоботи молиявӣ» хароҷотҳои амалиётӣ аз чунин рукнҳо 
иборат мебошад: 

- ашёи хом ва масолеҳ; 
- музди меҳнат; 
- хароҷоти истеҳлок;  
- арзиши аслии маҳсулоти фурӯхташаванда дохил карда мешавад. Ба ҳамин тарз 

хароҷотҳои маъмурӣ-умумӣ, фурӯш аз ҳисоби даромади умумии корхона пӯшонида мешаванд. 
Чунин таносубиҳо дар мавриди таҳлили нуқтаи безарарӣ асоснок карда мешаванд. 
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Усули маржиналӣ. Дар адабиёти илмӣ нуқтаи безарарӣ (нуқтаи хатарнок, нуқтаи баробарӣ, 
нуқтаи мурда) нишон медиҳад, ки ҳаҷми истеҳсол ва фурӯши маҳсулот дар ҳолате, ки корхона 
на фоида ва на зарар мегирад ва аз ҳисоби даромади гирифташуда пурра хароҷотҳои истеҳсолиро 
мепӯшонад, фоида баробари сифр мешавад. Дар мавриди истифода СVP-таҳлил нуқтаи безарарӣ 
бо якчанд усулҳо муайян карда мешаванд: 

- категорияи даромади маржиналӣ; 
- усулҳои иқтисодӣ-риёзӣ; 
- усулҳои баробарӣ; 
- усулҳои графикӣ. 

Усули баробарии хароҷотҳои умумӣ чунин намуд дорад y = ах – d. 
1. Хароҷотҳои шартӣ-доимӣ 

Х – хароҷот; 
Хдоимӣ – хароҷоти доимӣ; 
Хтағйир  – хароҷоти тағйирёбанда; 
Ҳм – ҳаҷми маҳсулот. 

2. Шартӣ-тағйирёбанда. 
2. Хароҷотҳои шартӣ-тағйирёбанда. 

 
Расми 6. Графики хароҷотҳои шартӣ-тағйирёбанда ва шартӣ-доимӣ. 

 

Дар ин маврид дараҷаи баробарии хароҷотҳои умумӣ чунин аст: 
Х =Хтағйир х Хмаҳ +Хдоимӣ . 

 Барбарии даромад ҳамчун баробарии  
Дф=Н x Хмаҳ 

ҳисоб карда мешавад. 
Шарти асосии ҳисоб кардани нуқтаи бехатарӣ ва гузаронидани таҳлили безарарӣ ин 

баробарии ҳаҷми маҳсулот ва фурӯш мебошад. 
Усули формулавии риёзӣ: усули баробарӣ дар ду ҳолат истифода бурда мешавад: 
а) агар ҳисоби нуқтаи безарарӣ ба истифодаи категорияи безарарӣ асос ёфта бошад; 
б) ҳаҷми хатарноки истеҳсол ва фурӯш, бо дарназардошти бармаҳал ба нақша гирифтани 

фоида. 
Дар ҳолати (а) ҳисоб кардани ҳаҷми хатарнок ба баробарии даромад ва хароҷот асоснок 

карда шуда бошад, он гоҳ баробарии Н=Х, чунин намуд дорад:  
Н х М = Хтағйир. + Хдоимӣ. 

Ё ки азнавсозии он чунин баробариро ҳосил менамояд: 
Н х Хм= Хтағйир. х Хмаҳ.= Хдоимӣ. 

Бо дарназардошти баробарии ҳаҷми маҳсулот ва фурӯш зарбшавандаи умумии маҳсулот 
(Ммаҳ) баробар аст: 

Ммаҳ (Н – Хтағйир.) = Хдоимӣ. 
Дар асоси он таносуби хароҷотҳои доимӣ ба фарқияти нархи фурӯш ва хароҷотҳои 
тағйирёбандаи як воҳиди маҳсулот муайян карда мешавад: 

Мм= Хдоимӣ \ Н - Хтағйир. 

Фарқияти байни нархи фурӯш ба як воҳиди маҳсулот ва хароҷотҳои тағирёбанда ба як воҳиди 
маҳсулот даромади маржиналиро ифода менамояд: 

Дм =Н-Хтағйир. 

Хулоса, ҳисоб кардани нуқтаи безарарӣ дар асоси категорияи даромади маржиналӣ бо 
формулаи зерин муайян карда мешавад; 

М =Хдоимӣ\ Дм . 
Мисол: корхона як намуди маҳсулот истеҳсол мекунад ва мефурӯшад. Нархи фурӯши як 

воҳиди маҳсулот 200 сомонӣ, хароҷотҳои тағйирёбанда ба як воҳиди маҳсулот 80 сомонӣ. 
Хароҷотҳои доимии давра - 240 000 сомонӣ: 

Талаб карда мешавад, ки: 
1. Нуқтаи безарарии як воҳиди маҳсулот барои истеҳсол ва фурӯш ба мақсади гирифтани 

фоида -24 000 сомонӣ. 
2. Номгӯйи безарарии фаъолияти корхона дар ҳолати зиёдшавии хароҷотҳои доимӣ ба 

10%. 

Хароҷотҳо 

Ҳаҷми истеҳсолот 
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3. Тағйирёбии безарарии фаъолияти корхона дар ҳолати баландшавии хароҷотҳои 
тағйирёбанда то 100 сомонӣ. 

4. Тағйирёбии безарарии фаъолият дар ҳолати баландравии нарх 20% муайян карда 
шаванд. 

Ҳалли масала: 
1. Нуқтаи безарарӣ бо ифодаи миқдорӣ НБ=Хдоимӣ (Н-Хтағйир.) = 240 000 х (200-80) = 2000 

дона. 
Ба мақсади нишон додани нуқтаи безарарӣ бо ифодаи арзишӣ, бояд миқдори 

ҳисобкардашуда ба нархи фурӯш зарб карда шавад. 
1. НБ = 2000 адад х 2000 сомонӣ= 400 000 сомонӣ. 
Яъне, корхона бояд 2000 дона маҳсулотро ба маблағи 400 000 сомонӣ, пеш аз гирифтани 

фоида истеҳсол карда фурӯшад. 
2. Миқдори маҳсулот ба мақсади гирифтани фоида бо формулаи зерин муайян карда 

мешавад. 
М= (Хдоимӣ + Хфурӯш) х (Н – Хтағйир.) = (240000 + 24000 х (200 - 80) = 2200 адад. 

Истеҳсоли иловагӣ аз нуқтаи безарарӣ 200 дона (2200-2000) ба корхона ба даст овардани 
фоидаро таъмин мекунад. 

3.  Баландравии хароҷотҳои доимӣ ба 10% ва таъсири он барои гирифтани фоидаи 
нақшавӣ: 

10% (2 200д. х 100%) имкон медиҳад, ки дар ҳолати тағйир наёфтани нархи фурӯш ва 
хароҷотҳои тағйирёбанда ва доимӣ корхона ба маблағи 24000 сомонӣ фоида гирад. 

4. Баландравии хароҷотҳои доимӣ ба 10% ва таъсири он ба ҳолати безарарӣ ба формулаи 
зерин муайян карда мешавад: 

Мм = (Хдоимӣ + Хтағйир. х 10%) \ Н- Хтағйир. х 10%\ = 240 000 х 240 000 х 10%) \ (200-80) = 
240 000 + 240000 / 120 = 200 дона. 

Дар ин ҳолат зиёдшавии хароҷотҳои доимӣ ба андозаи 10% ба баландшавии нуқтаи 
безарарӣ оварда мерасонад. 

5. Зиёдшавии хароҷотҳои тағйирёбанда ба 100 сомонӣ ва таъсири он ба безарарӣ ба 
нишондиҳандаҳои арзишӣ ва ҳаҷми фурӯш бо формулаи зерин муайян карда мешавад: 

НБвоҳид = Хдоимӣ (Н- Хтағйир) = 240000 \ (200 - 100) = 2400 д. 
НБвоҳид = 2 400д. х 200 сомонӣ = 480000 сомонӣ 

Баландравии ҳаҷми қиёсии хароҷотҳои тағйирёбанда ба 20 сомонӣ (120-100) ба пастшавии 
даромади маржиналӣ оварда мерасонанд – 400 дона (2400-2000). Баровардани нуқтаи безарарӣ 
хавфи қабули қарорҳои ислоҳиро ба миён меорад. 

6. Ҳисоб кардани нуқтаи безарарӣ бо нишондиҳандаи миқдорӣ ва арзишӣ дар ҳолати 
баландравии нархи фурӯш бо формулаи зерин муайян карда мешавад: 

НБд = Хдоимӣ / [(Н + Н х 20%) - Хтағйир] 240000 / [200 +200 х 20%) - 80] =  
= 24 000с./ [(200+40) - 80] = 1500 дона. НБд = 1500д. х 240 с = 360000 с. 

 Баландравии нарх ба 20% нуқтаи безарариро ба 33% паст мегардонад, яъне ин ҳолат ба 
ҳаҷми камтарини фаъолият (1500 д. муқобили 2000 д.) ва арзиши паст (360000 с. муқобили 
400000 с.) мувофиқ меояд. Ин ҳолат дараҷаи бехатарии фаъолияти муассисаро паст мегардонад. 
Чунин самара аз ҳисоби баландравии дараҷаи даромади маржиналӣ ба даст оварда шудааст. 

(160 с. (240-80) = муқобили 120 с. (200 с. - 80 с). 
Хулоса усули формулавӣ (иқтисодӣ-риёзӣ) нишон медиҳад, ки истифодаи баробариҳои 

оддӣ дар таҳлили нуқтаи безарарӣ ба қадри ҳол ба мафҳуми дараҷаи имконпазирӣ (тахминан 
30%), баҳодиҳии хароҷотҳо ва натиҷаҳо, инчунин асосноккунии идоракунии фаъолияти корхона 
аҳамияти калон дорад. 
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НАЗАРИЯ ВА МЕТОДОЛОГИЯИ ТАҲЛИЛИ ДАРОМАДИ МАРЖИНАЛӢ ВА  
НУҚТАИ БЕЗАРАРӢ 

 

Дар ин мақола дар бораи даромади маржиналӣ чун фарқияти фоида аз фурӯш (бе ААИ ва аксизҳо) 
ва хароҷотҳои тағйирёбанда сухан меравад. 

Муаллифон, ҳамчунин усулҳои мавҷуда ва маржиналӣ, графики безарарӣ, нуқтаи бехатариро 
таҳлилу баррасӣ кардаанд. 

КАЛИДВОЖАҲО: даромади маржиналӣ, нуқтаи бехатарӣ, ҳаҷми фурӯш, усулҳои мавҷуда, 
усулҳои маржиналӣ, ҳаҷми истеҳсолот, фоидаи кӯтоҳмуддат, номгӯйи маҳсулот, болоравии нархҳо, 
хароҷоти доимӣ. 
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ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ АНАЛИЗА МАРЖИНАЛЬНОГО ДОХОДА И  
БЕЗВРЕДНОЙ ТОЧКИ 

 

В данной статье речь идёт о маржинальном доходе как розницы дохода от продажи (без НДС и 
акцизов) и изменяющихся затратах. 

Авторы также подвергнули анализу и рассмотрению существующие и маржинальные методы, 
безвредную графику и безопасную точку. 
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СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ: Уроков Дустмурод Урокович, доктор экономических наук, 
профессор кафедры бухгалтерского учета ТНУ. E-mail: bohodur_1988@mail.ru  

Давлатзода Мехроджиддин Хайриддин, кандидат экономических наук, доцент, заведующий 
кафедрой бухгалтерского учета ТНУ. Тел.: (+992) 93-170-70-71.  
 

THEORY AND METHODOLOGY OF ANALYSIS OF MARGIN INCOME AND  
NO HARMFUL POINT 

 

This article deals with margin income as retail sales income (excluding VAT and excise taxes) and variable 
costs. 

The authors also analyzed and reviewed existing and margin methods, harmless graphics and safe point. 
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В  

ХАТЛОНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Джураева Х.Х. 
Бохтарский государственный университет имени Носира Хусрава 

Буриева М.Ч. 
Таджикский государственный финансово-экономический университет 

 

Предпринимательство обладает способностью быстрой адаптации к постоянно 
изменяющейся экономической конъюнктуре. Кроме того, развитие различных сфер 
предпринимательства помогает обеспечить занятость значительной доле трудоспособного 
населения [1, с. 9-10.] 

К сферам предпринимательства относятся, как малые предприятия, которые определили 
свое место в экономике Хатлонской области и заняли в ней определенные позиции, так и 
крупные промышленные предприятия. 

Предпринимательство является одним из наиболее значимых явлений социально-
экономической жизни области и во многом именно его развитие определяет уровень 
благосостояния граждан нашей области. 

За 2019 год количество предпринимателей в Хатлонской области достигло 364312, доход 
которых приведен в таблице 1. 
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Таблица 1 
Доход от всей предпринимательской деятельности Хатлонской области за 2019 год 

(тысяч сомони) 
 

Доходы 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Всего 

Продажа товаров, изделий, услуг и работ 264679,8 289988,6 283250,0 317819,5 1155737,9 

Сельское хозяйство, охота, лесное 
хозяйство и рыболовство 

84697,5 92796,3 90640,0 101702,2 369836 

Перерабатывающая промышленность - - 20394,0 22883,0 43277 

Производство и распределение 
электричества, газа и воды 

- - - - 0 

Строительство 13234,0 14499,4 14162,5 15891,0 57786,9 

Оптовая и розничная торговля, ремонт 
автомобилей, мотоциклов, бытовых 
товаров и личных средств 

15880,8 17399,3 16995,0 19069,2 69344,3 

Гостиницы и рестораны 5823,0 6379,7 6231,5 6992,0 25426,2 

Транспорт, аренда складов и связь 4499,6 4929,8 4815,3 5402,9 19647,6 

Здравоохранение и социальные услуги 8734,4 9569,6 9347,2 10488,9 38140,1 

Другие виды предпринимательской 
деятельности 

131810,5 144414,3 120664,5 135391,1 532280,4 
 

Источник: Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. Статистический бюллетень. О 
состоянии предпринимательства за 2019 г. – Душанбе, 2020. 

 

Из данных таблицы видно, что предпринимательская деятельность в Хатлонской области 
имеет тенденцию к возрастанию и расширению. Это объясняется тем, что все больше количество 
субъектов вовлекаются в бизнес, тем самым улучшая социально-экономическое положение 
Хатлонской области [3, с. 157-158]. 

Общий доход от предпринимательской деятельности области составил 2311485 млн. 
сомони. 

В виде диаграммы состояние доходов предпринимателей, выглядит следующим образом 
(рис 1).  

 

Предпринимательство в Хатлонской области на сегодняшний день - это свыше 170 
хлопкоочистительных предприятий, 49 швейных фабрик. К крупным предприятиям Хатлонской 
области относятся: 

1. ООО «Водии Заррин», расположенный в Хуросонском районе; 
2. ООО «Джунтай мохир цемент», расположенный в Яванском районе; 
3. ООО «Хуаксин Гаюр цемент», также расположенный в Яванском районе; 
4. АО «Трансформатор», расположенный в городе Бохтар; 
5. ЗАО «Джунтай-Дангара Син Силу Текстил», расположенный в Дангаринском районе.  
Учитывая методику статистического наблюдения, можно сказать, что этот рост произошел 

в период 2017 по 2019 гг. Столь значительный рост количества предприятий объясняется как 
ускорением темпов развития самого предпринимательства, так и изменениями законодательства 
Республики Таджикистан о предоставлении предпринимателям различных льгот, особенно 
крупным предприятиям.  

Что касается основных направлений предпринимательства в Хатлонской области, то 
можно сказать, что в период с 2014 по 2019 гг., ситуация изменилась в положительную сторону 
(таблица 2).  
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Таблица 2 
Показатели основных направлений предпринимательской деятельности Хатлонской области  

(в ценах 2019 года, тысяч сомони) 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Общий объем промышленного 
производства 

4044710,0 4621220,0 5047700,0 6753100,0 7294000,0 8661099,7 

Общий объем промышленного 
производства 

11403594 11852956 12324439 12819225 13338563 14467871 

Общий объем оборота 
розничной торговли, ремонт 
автомобилей, мотоциклов, 
бытовых приборов и 
использование личных средств 

2928805,5 3336327,5 3887057,9 4607689,8 4874203,7 6658737,3 

Платные услуги населению 1698537,0 1568954,9 1565405,9 1686726,6 1836804,7 2064480,8 
Грузовые перевозки 18901,5 20207,9 21106,9 21497,7 21664,3 22423,9 

 

Источник: Главное управление Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан. 
Статистика Хатлонской области за 2014-2019 гг. Статистический сборник. – С. 51. 

Таблица 3 
Численность работников, занятых в предпринимательской деятельности по основным видам 

направлениям (тысяч человек) 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 253,2 255,3 250,3 290,5 294,3 309,3 
Рыбная отрасль 0,1 0,1 0,1 0,04 0,03 0,03 
Перерабатывающая промышленность 8,8 9,0 9,0 10,6 10,3 9,5 
Общий объем оборота розничной торговли, ремонт 
автомобилей, мотоциклов, бытовых приборов и 
использование личных средств 

4,4 4,8 4,2 4,0 4,5 4,0 

Строительство  3,5 5,0 5,2 5,1 5,8 5,4 
Гостиницы и рестораны 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 
Транспорт, аренда складов и связь 3,9 3,4 3,4 2,0 2,1 2,2 

 

Источник: Главное управление Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан. 
Статистика Хатлонской области за 2014-2019 гг. Статистический сборник. – С. 51. 

 

По-прежнему сохраняется положительная динамика роста экономической эффективности 
деятельности многих предприятий. Как видно из таблицы 3, в 2019 году выручка от реализации 
товаров, продукции, работ, услуг предпринимателей составила 69344,3 млн. сомони, что по 
сравнению с 2018 годом с ростом к на 1,13% больше (рисунок 2). 

 

 
 

Рис. 2. Динамика роста выручки от реализации товаров, работ, услуг за 2019 год (млн. сомони). 
 

Анализ показал, что в 2017 году по сравнению с 2010 годом рост объема инвестиций в 
основной капитал по региону составил 115,6%, а по стране - 2,4 раза. Также объем таких 
инвестиций по региону на душу населения за 2017 г. составил 97,5% от уровня 2010 года. Таким 
образом, Хатлонская область испытывает трудности, связанные с нехваткой инвестиционных 
средств, необходимых для обеспечения более эффективного использования производственно- 
экономического потенциала и достижения относительно ускоренных темпов социально- 
экономического роста в регионе. Иными словами, инвестиционная активность хозяйствующих 
субъектов в регионе оставляет желать лучшего [2, с. 14]. 

По состоянию на август 2020 года использовано 160370,5 тысяч сомони инвестиций в 
основной капитал, что по сравнению с июлем 2020 года на 85, 8 больше. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что немаловажную роль в развитии экономики 
Хатлонской области играет также малое предпринимательство. К примеру, в настоящее время в 
области насчитывается свыше 2,5 тысяч дехканских объем производства сельскохозяйственной 
продукции, которых в совокупности с индивидуальными предпринимателями составляет 
9111823,7 тысяч сомони (таблица 4). 
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Таблица 4 
Объем производства сельскохозяйственной продукции по городам и отраслям Хатлонской 

области дехканскими хозяйствами и индивидуальными предпринимателями  
за январь август 2020 года (тысяч сомони) 

 

 Города и районы Дехканские хозяйства Индивидуальные предприниматели Всего 
1.  Хатлонская область  4320932,6 4790891,1 9111824 
2.  г. Бохтар 3133,1 35317,7 38450,8 
3.  р.н Кушониён 149499,0 373373,6 522872,6 
4.  р.н Вахш 227267,2 299011,3 526278,5 
5.  р.н Хуросон 119932,3 183479,1 303411,4 
6.  р.н Дусти 201228,4 222396,3 423624,7 
7.  р.н Кубодиен 211762,9 295891,3 507654,2 
8.  р.н Дж.Балхи 181019,2 335316,9 516336,1 
9.  р.н А. Джоми 149680,4 183152,9 332833,3 
10.  р.н Джайхун 704624,2 221246,6 925870,8 
11.  р.н Пяндж 165751,1 211986,5 377737,6 
12.  р.н Шахритус 247894,8 227447,3 475342,1 
13.  р.н Яван 313651,3 303122,0 616773,3 
14.  р.н Н. Хусрав 111880,7 106252,2 218132,9 
15.  г. Леванкант  22522,1 60849,9 83372 
16.  г. Куляб 63178,3 154728,7 217907 
17.  р-н. Муминабад 115118,7 207574,2 322692,9 
18.  р-н.Восеъ 224803,4 266067,1 490870,5 
19.  р-н. М.С.А Хамадони 176141,8 198789,9 374931,7 
20.  р-н. Фархор 266390,1 238416,3 504806,4 
21.  р-н. Темурмалик 47392,6 86187,3 133579,9 
22.  р-н. Дангара 452495,6 319037,7 771533,3 
23.  р-н. Ховалинг 64167,8 53789,3 117957,1 
24.  р-н. Ш.Шохин 67398,8 83524,3 150923,1 
25.  р-н. Балджуван 25018,4 91740,9 116759,3 
26.  г. Нурек  9030,6 33091,1 42121,7 

Источник: Главное управление Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан. Отчет: 
Социально-экономическое состояние Хатлонской области. – С. 17. 

 

Необходимо отметить, что их доля в общей валовой продукции сельского хозяйства 
области составляет 95,2%. 

Растет постоянно и составляющая предпринимательства в областном бюджете. По данным 
Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан за 2019 год бюджетные 
назначения по налогам на совокупный доход в бюджет Хатлонской области составляет 185511,0 
тысяч сомони, что по сравнению с 2017 годом выполнены на 1,1% больше. Доля области в 
пополнении государственного бюджета за счет налогов с предпринимательской деятельности 
составляет 15,6%. Данный показатель для Хатлонской области является положительным 
фактором развития регионального предпринимательства, однако на республиканском уровне 
проигрывает Согдийской области и городу Душанбе [4, с. 157-158] (таблица 5).  

Таблица 5 
Налоговые поступления от предпринимательской деятельности в 2019 году (тысяч сомони) 

 

 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал За год 
ГБАО 1231,1 1135,1 1474,4 1599,2 5439,8 
Хатлонская область 42484,7 46547,1 45465,5 51014,4 185511,7 
Согдийская область 69030,5 84048,6 105485,1 131018 389582,2 
Город Душанбе 65238,5 101880,9 129181,7 218857,0 515158,1 
РРП 25759,2 20668,6 21866,5 21437,7 89732 
Всего по Республике 203744,0 254280,3 303473,2 423926,8 1185424 

 

Источник: Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. Статистический бюллетень. О 
состоянии предпринимательства за 2019 г. – Душанбе, 2020. 

 

Из таблицы видно, что Хатлонская область уступает по Сбору налогов городу Душанбе и 
Согдийской области, но значительно превосходит РРП и особенно ГБАО. 

Для анализа поступлений налогов от предпринимательской деятельности, необходимо 
обратить внимание на диаграмму, где будет видно сравнение динамики роста поступление 
налогов за 2017 и 2019 год. 

Динамика поступлений доходов от предпринимательской деятельности показывает, что за 
1 и 2 кварталы поступления незначительны. Однако в 3 и 4 кварталах доходы заметно 
увеличиваются. Это свидетельствует о том, что в основном в экономике Хатлонской области 
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преобладает сельскохозяйственное производство, так как 3 и 4 квартал – это сезоны сбора 
урожаев сельскохозяйственной продукции.  

В Хатлонской области, в настоящий момент, по-прежнему продолжает сохраняться 
неравномерность развития отраслей предпринимательства в различных ее территориях [4, с. 157-
158]. 
 

 
 

Рис. 3. Динамика роста поступлений налогов в областной бюджет за 2017 и 2019 год по кварталам 
(тысяч сомони) 

 

На данную неравномерность влияют различные факторы, как природные условия, 
географическое месторасположение районов и городов Хатлонской области, демографический 
уровень, производственная мощность регионов, плотность населения и т.д. в качестве 
наглядного примера можно рассмотреть отрасль промышленности Хатлонской области (таблица 
6) 

Таблица 6 
Объем промышленной продукции в городах и районах Хатлонской области в % по отношению к 

прошлогоднему году (индекс цен) 
 

 Города и районы 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1.  Хатлонская область  105,7 114,2 102,3 124,3 113,1 118,7 
2.  г. Бохтар 133,0 98,3 100,2 105,7 102,6 119,7 

3.  р.н Кушониён 101,4 111,8 99,0 107,3 118,0 103,4 
4.  р.н Вахш 87,0 95,1 102,3 143,1 105,9 93,8 

5.  р.н Хуросон 102,4 80,1 101,2 169,8 78,1 105,5 

6.  р.н Дусти 76,5 175,0 79,6 157,7 124,0 113,6 
7.  р.н Кубодиен 90,7 175,0 101,7 100,3 114,8 113,8 

8.  р.н Дж. Балхи 87,4 110,1 114,9 101,3 82,7 149,3 

9.  р.н А. Джоми 114,9 104,9 100,3 108,3 101,4 121,1 
10.  р.н Джайхун 100,2 101,4 114,5 112,1 82,8 115,1 

11.  р.н Пяндж 102,0 103,3 100,5 109,8 109,2 120,8 

12.  р.н Шахритус 108,0 105,1 87,0 101,7 136,2 117,4 
13.  р.н Яван 102,1 136,0 143,3 120,2 131,5 112,6 

14.  р.н Н. Хусрав 108,4 108,4 107,5 122,2 94,3 160,2 
15.  г. Леванкант  120,2 116,4 102,5 111,6 104,4 106,1 

16.  г. Куляб 108,0 118,7 112,0 101,0 112,0 125,2 

17.  р-н. Муминабад 101,7 115,1 100,5 102,8 106,2 266,4 
18.  р-н. Восеъ 97,2 105,6 100,0 101,2 100,9 113,1 

19.  р-н. М.С.А Хамадони 100,4 100,4 96,2 113,6 107,2 147,2 

20.  р-н. Фархор 76,9 114,5 99,6 102,9 109,7 108,6 
21.  р-н. Темурмалик 109,0 118,2 192,6 101,3 108,1 144,7 

22.  р-н. Дангара 92,6 160,3 125,9 189,0 110,1 118,2 

23.  р-н. Ховалинг 136,7 115,3 125,2 93,3 104,0 107,6 
24.  р-н. Ш.Шохин 101,2 135,4 115,6 114,0 80,1 120,4 

25.  р-н. Балджуван 100,5 67,7 80,6 102,0 124,8 129,0 

26.  г. Нурек  117,2 108,9 95,5 112,9 116,8 114,9 
 

Среди городов и районов области в 2019 году главенствующее положение занимает 
Муминабадский район с показателем 266,4, затем район Н. Хусрав с показателем 160,2, далее 
район Темурмалик с показателем 144,7, город Куляб с показателем 125,2, Пянджский район с 
показателем 120,8, а г. Бохтар, как административный центр Хатлонской области, хотя 2014 году 
по показателям был на первом месте, то в 2109 году значительно отстал от других районов. 
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Показатель города Бохтара составляет 119,7. Это свидетельствует о том, что 
предпринимательство год за годом все более развивается в районах. 

Хотелось бы проанализировать и финансовую деятельность предприятий Хатлонской 
области. В Хатлонской области по итогам за 2019 г. получили положительный сальдированный 
финансовый результат, сумма которого по данным годовой бухгалтерской отчетности составила 
317819,5 тысяч сомони, что по сравнению с 201815,2 млн. сомони, против 5,1 млн. сомони в 2004 
г. 

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы: 
Дальнейшее развитие предпринимательства, как в Республике Таджикистан, так и в ее 

регионах, в частности в Хатлонской области, связано с решением стоящих перед ним 
множеством проблем: политических, правовых, экономических, организационных, моральных. 
Они в значительной степени обусловлены государственной политикой в данной области, 
деятельностью центральной и региональных законодательных и исполнительных властей, 
социально-экономической ситуацией, сложившейся в регионах. 

Выживание и дальнейшее развитие предпринимательства невозможно без его 
целенаправленной государственной и региональной поддержки. 
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// Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 1999. – №6. – С. 157-158. 
 

ТАҲЛИЛИ ҲОЛАТИ СОҲИБКОРӢ ВА РУШДИ ОН ДАР МИНТАҚАИ ВИЛОЯТИ ХАТЛОН 
 

Дар моддаи таҳлили ҳолати соҳибкорӣ хусусиятҳое, ки ба рушди соҳибкорӣ яке аз бузургтарин 
минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон: вилояти Хатлон. Мауяйннамоии мушкилот ва захираҳои рушди 
фаъолияти соҳибкорӣ дар соҳаҳои саноат, кишоварзӣ, савдо ва хизматрасонӣ. Таваҷҷӯҳи махсус ба чунин 
нишондиҳандаҳо ҳамчун маҷмӯи маҳсулоти минтақавӣ, истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ ва маҳсулоти 

кишоварзӣ, гардиши молҳои чакана, хизматрасонии пулакӣ ва ғайра таҳқиқот аз он иборат аст, ки дар 
минтақаҳои мамлакат ба сатҳи рушди соҳибкорӣ ва имкониятҳои мавҷуда истифода бурда намешавад. 
Маълумотҳои овара шуда дар асос ва заминаи иттилоотие, ки ақидаҳои олимони тоҷик ва хориҷӣ дар соҳаи 

рушди соҳибкорӣ ва маҷмӯаҳои оморӣ ва маълумотҳои Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар 2019-2019 сол истифода шудааст, далел мебошад. Таҳқиқот нишон дод, ки сарфи назар аз 
таҳкими рушди соҳибкорӣ дар вилоят ва ҷумҳурӣ ҳанӯз боқӣ мемонад, бисер мушкилоти зиёдро  ба миён 
меоварад. Минбаъдаи таҳлили ин мушкилот имкон медиҳад, ки таҳия бештар тавсияҳои мақсаднок барои 

рушди соҳибкорӣ дар минтақаҳои ҷумҳурӣ пешниҳод намояд. 
КАЛИДВОЖАҲО: соҳибкорӣ, маҷмуи маҳсулоти умумӣ, ҳолати иҷтимоию иқтисодӣ, бақияи 

фоида, иқтисодӣ, сиесӣ, мушкилоти махзани иттилоотии, сармояи асосӣ, ҳокимияти қонунбарорӣ ва 

ташкили. 
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В  

ХАТЛОНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

В статье анализируется состояние и выявляются особенности развития предпринимательства в 
одном из крупных регионов Республики Таджикистан Хатлонской области. Обозначены проблемы и 

резервы развития предпринимательской деятельности в сферах промышленности, сельского хозяйства, 
торговли и услуг. Особое внимание уделяется таким показателям, как валовой региональный продукт, 
производство промышленной и сельскохозяйственной продукции, розничный товарооборот, платные 

услуги и т.п. Гипотеза исследования заключается в том, что в областях страны уровень развития 
предпринимательства неоднородна и существующие возможности используются не в полном объеме. 
Теоретической основой и информационной базой послужили труды таджикских и зарубежных ученых в 
области развития предпринимательства, статистические сборники и данные Агентства по статистике при 

Президенте Республики Таджикистан за 2019-2019 годы. Полученные результаты позволили выявить ряд 
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особенностей развития предпринимательства в Хатлонской области Республики Таджикистан. 

Исследование показало, что, несмотря на активизацию развития предпринимательства, в области 
республики все еще остается много проблем. Дальнейший анализ этих проблем позволит разработать 
более целенаправленные рекомендации для развития предпринимательства в регионах республики. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: предпринимательство, валовый продукт, социально-экономическое 
состояние, сальдо, прибыль, экономические и политические проблемы, информационная база, основной 
капитал, законодательный и организационные власти. 
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ANALYSIS OF THE STATE AND DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURSHIP IN  

KHATLON REGION 
 

The article analyzes the state of affairs and identifies the features of the development of entrepreneurship 
in one of the large regions of the Republic of Tajikistan, Khatlon region. The problems and reserves for the 
development of entrepreneurial activity in the spheres of industry, agriculture, trade and services are outlined. 

Special attention is paid to such indicators as gross regional product, industrial and agricultural production, retail 
turnover, paid services, etc. The hypothesis of the research is that in the regions of the country the level of 
development of entrepreneurship is heterogeneous and the existing opportunities are not fully used. The theoretical 
basis and information base were the works of Tajik and foreign scientists in the field of entrepreneurship 

development, statistical collections and data of the Agency for Statistics under the President of the Republic of 
Tajikistan for 2019-2019. The results obtained allowed us to identify a number of features of the development of 
entrepreneurship in the Khatlon region of the Republic of Tajikistan. The study showed that, despite the 

intensification of the development of entrepreneurship, there are still many problems in the region of the republic. 
Further analysis of these problems will allow us to develop more targeted recommendations for the development 
of entrepreneurship in the regions of the republic. 

KEY WORDS: entrepreneurship, gross product, socio-economic condition, balance, profit, economic and 
political problems, information base, fixed capital, legislative and organizational authorities. 
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УДК: 336.2. Б 74 

ОИД БА МАСОИЛИ ТАДҚИҚИ МОҲИЯТИ ИҚТИДОРИ АНДОЗИИ МИНТАҚА ВА 

УСУЛҲОИ БАҲОДИҲИИ ОН ДАР ЗАМОНИ МУОСИР 
 

Бобоев Ф.М. 
Донишкадаи иқтисод ва савдои Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд 

 

Дар муҳити рушди муносибатҳои бозорӣ, рушди иқтисодиёти минтақа, алалхусус 
мамлакат, аз таъминнокии молиявии субъектҳои хоҷагидорӣ вобаста мебошад, манбаи он 
алалхусус буҷети сатҳҳои гуногун ба ҳисоб меравад. 

Ба ташаккулёбии буҷет иқтидори андози минтақа таъсири хоса мерасонад, баҳодиҳии он 
ва ҷамъоварӣ бо дарназардошти риоя намудани шарти «зарар нарасон» мебошад. 

Риояи шарти «зарар нарасон» асосан асосноккунии илмӣ-амалии  усули ҳисоби иқтидори 
андозии минтақаро талаб менамояд, ки коркарди таърифи ягонаи «иқтидори андозии минтақаро» 
таъмин менамояд, барои мутобиқшавии усули ҳисобкуниҳои иқтидори андозӣ ва механизми 
татбиқи он ба эҳтиёҷи иқтисодиёт ва ҳавасмандгардонии иштироки андозсупурандагон дар 
баланд бардоштани самаранокии такрористеҳсоли васеъи ҷамъиятиро талаб менамояд. Барои 
коркарди фикри ягона оид ба моҳияти «иқтидори андозии минтақа» нуқтаи назари муаллифонро, 
ки таърифи мафҳуми «иқтидори андозии минтақаро» пешниҳод намудаанд дида мебароем 
(ҷадвали 1). 

Бояд қайд кард, ки байни олимон ва мутахассисон назарияҳои гуногунсатҳ ё аз рӯи 
мундариҷаи худ ошкор намудани моҳияти иқтидори андозӣ мавҷуданд, ки як қисми онҳо дар 
ҷадвали 1 оварда шудааст. 

Манфиатноктарини онҳо аз нуқтаи назари масъалаи гузошташуда таърифи Матрусов Н.Д. 
мебошад, ки тафсири ҳам кӯтоҳ ва ҳам васеъи фаҳмиши моҳияти «иқтидори андозиро» медиҳад, 
ки дар маънои ягонаи «иқтидори андозӣ», «ҳаҷми маҷмӯи захираҳои андозбандшавандаро» 
тасниф медиҳад, ки ҳангоми баҳодиҳии онҳо асосҳои меъёрӣ-ҳуқуқӣ оид ба андозбандӣ 
истифода мегарданд. 
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Ҷадвали 1 
Мундариҷаи мафҳумҳои «иқтидори андозӣ ва иқтидори андозии минтақа» 

 

Сарчашма Мундариҷа 
Матрусов 
Н.Д. 

Дар маънои васеъ «иқтидори андозӣ» - ин ҳаҷми маҷмӯи захираҳои 
андозбандишавандаи минтақа. Дар маънои кӯтоҳ «иқтидори андози» маблағи ҳадди 
аксари воридотҳои андоз, ки дар асоси қонунгузориҳои амалкунанда ҳисоб карда 
шудаанд, дар бар мегирад [1, с. 112]. 

Волошина  
А.Н. 

Иқтидори андозии минтақа - ҳамчун маблағи ҳадди аксари андозҳо, ки дар минтақа 
бидуни вайрон намудани иқтидори истеҳсолӣ ҷамъ оварда шудаанд [2, с. 37]. 

Климова Н.М. Иқтидори андозии минтақа- ҳаҷми ҳадди аксари воридотҳои буҷетӣ - андозӣ ноил 
шаванд, ки дар ҳудуди минтақа дар шароити таъсис додашудаи хоҷагидорӣ гирифта 
шудааст [3, с. 96]. 

Юткина Т.Ф. Се намуди иқтидори андозӣ мавҷуд аст: 
- стратегӣ-қобилияти низоми андозбандӣ оид ба қонеъ гардонидани талаботи 
ҷамъият, ки ба пардохтпазирии субъектҳои соҳаи тиҷорат асос ёфтааст; 
- тактикӣ (вазифавӣ) - ҳаҷми воридотҳои андозии пешгӯишаванда  
- хазинавӣ – воқеӣ маблағгузории хароҷотҳои буҷет аз ҳисоби воридотҳои андоз бо дар 
назардошти ҳамаи имтиёзҳо ва ҷаримабандиҳо [4, с. 126]. 

Петров Ю.В., 
Афонина С.Л. 

Иқтидори андозӣ ҳамчун воридотҳои имконпазири андоз, ки асоси андозбандӣ бо 
дарназардошти қонуни амалкунанда тартиби муқарраршудаи ҳисоб намудани онҳо 
дар шароити стандартии шартҳо ва саъю кӯшиши андозӣ ҳисоб карда шудаанд [5, с. 
97]. 

Дуканич Л.В. Иқтидори андозии минтақа ҳамчун таъмин будан бо асосҳои андоз барои ҳисоб 
намудани ин ё он намуди андоз, асосан маблағи андозбандшавандаи фоида, ки аз ҳамаи 
корхонаҳои ба қайдгирифташуда ситонида шудааст ҳаҷми даромадҳои шахсони воқеӣ 
арзиши иловашуда дар раванди истеҳсолот, арзиши амвол, мавҷудияти ин ё он 
захираҳои табиӣ [6, с. 47]. 

Зенченко С.В. Иқтидори андозӣ - ин асоси андозии минтақа, ки дар ду ҷиҳат дида баромадан мумкин 
аст. Дар аввал, ин асоси воқеии барқароргаштаи андоз, ки маҷмӯи асосҳои 
андозбандиро супорандагони андоз ва хироҷро дар бар мегирад, ки дар ҳудуди 
минтақаи додашуда ба қайд гирифта шудааст. Дуюм - ин асоси имконпазири андозии 
минтақа дар ҳолати истифодаи мутаносиби ҳамаи захираҳои табиӣ, демографӣ, 
истеҳсолӣ ва дигар омилҳо [8, с. 188]. 

Аз ҷониби муаллиф дар асоси манобеи: [1-8] тартиб дода шудааст. 
 

Оид ба фаҳмиши мафҳуми кӯтоҳи «иқтидори андозӣ» Матрусов Н.Д. фикри худро чунин 
иброз медорад: «маблағи имконпазири ҳадди аксари воридоти андозҳои ҷамъовардашаванда, ки 
тибки қонунгузориҳои амалкунанда ҳисоб карда шудаанд. 

Таҳлили ин таъриф имкон медиҳад, хулоса бароварда шавад, ки иқтидори андозӣ дар 
маънои васеъ аҳамияти назариявӣ дорад ва дар маънои кӯтоҳ бошад, имкон медиҳад, ки ба болои 
санадҳои қонунгузорӣ-меъёрӣ оид ба андозбандии амалкунанда оварда шавад, ки ҳамчун омили 
ҳавасмандкунӣ ё ғайриҳавасмандкунии андозсупорандагон дар бобати баланд бардоштани 
самаранокии такрористеҳсоли васеъи ҷамъиятӣ маълумот медиҳад. 

Чи тавре ки дар ҷадвали 1 дида мешавад, ба тафсири моҳияти иқтидори андозӣ аз тарафи 
олимон ва муҳаққиқон диққати хоса равона карда шудааст. Ин шаҳодати он аст, ки фаъолияти 
мақомоти ҳокимияти давлатӣ, таъмини устуворӣ (субот), татбиқи корҳои созандагӣ дар таъмини 
некӯаҳволӣ ба қадри кофӣ аз иқтидори андозии минтақа вобаста мебошад.  

Ҳаминро бояд қайд кард, ки иқтидори андозии минтақа манбаи ташаккулёбии даромади на 
танҳо сатҳи буҷети маҳаллӣ, балки ҳиссаи асосии он тибқи санадҳои қонунгузорӣ (Қонуни 
Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли молиявӣ) 
ба ғанӣ гардонидани буҷети ҷумҳуриявӣ равона карда мешавад. 

 Аз ин ҷо ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки ҳангоми дида баромадани иқтидори 
андозии минтақа, ҳиссаи минтақаро дар ташаккули даромадҳое, ки ба ихтиёри буҷети 
ҷумҳуриявӣ ворид мегарданд, ба эътибор гирифтан ба маврид мебошад. 

Аз ин нуқтаи назар, аз ҷониби мо, таърифи муаллифии зерин оид ба тафсири моҳияти 
иқтидори андозӣ коркард шудааст: «Иқтидори андозии минтақа маҷмӯи пардохтҳои андозӣ, 
ҷарима, фоизҳо, қарзи андозӣ, ки барои пурра намудани ҳам буҷети ҷумҳуриявӣ ва ҳам маҳаллӣ 
равона карда мешаванд, инчунин баъзе асосҳои андозбандишаванда бидуни бақайдгирӣ 
мондаанд, ки бо иқтисодиёти соягӣ дар воҳидҳои муайяни маъмурӣ - ҳудуди мавҷуданд». Аз ин 
ҷо ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки  иқтидори андозии минтақа ҳам андозҳои воқеии 
гирифташуда ва ҳам даромадҳои андозии мутлақи имконпазир, ки дар як вақт вазъи воқеӣ ва 
имкониятҳои ҳаҷми ояндаи воридотҳои андоз мебошад. Фақат дар ҳамин ҷанба он метавонад 
баҳои миқдории имкониятҳои минтақаро ба дурнамо баҳо дода тавонад. 
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Аз ин лиҳоз, тадқиқи усулҳои баҳодиҳии иқтидори андозӣ дар шароити муосири рушди 
иқтисодиёти миллии Тоҷикистон баҳо ва қимати баланди илмӣ - амалиро дар бар мегирад. Дар 
ин ҷанба бояд қайд намуд, ки дар илми иқтисодии муосир усулҳои гуногуни баҳодиҳии иқтидори 
андозӣ мавҷуданд. Моҳияти бархе аз онҳо мухтасар дар ҷадвали  2 оварда шудааст. 

Ҷадвали 2  
Усулҳои баҳодиҳии иқтидори андозӣ 

 

Формула Мундариҷа 
Усули амалӣ 

ИАМ=ВВ+АҚ+МА дар ин ҷо: ИАМ - иқтидори андозии минтақа, воҳиди пулӣ; ВВ – воридоти 
воқеӣ; АҚ- афзоиши қарз дар давраи ҳисоботӣ, воҳиди пулӣ; МА- маблағи андоз, 
ки ба имтиёзҳои минтақавӣ ва маҳаллӣ рост меояд, воҳиди пулӣ [9, с. 67]. 

Усули Маҳсулоти умумии минтақавӣ (МУМ) 
ИАМ=ММА*МУМi дар ин ҷо: ИАМ-иқтидори андозии минтақа; МУМi-маҳсулоти умуми 

минтақавӣ; ММА-мизони миёнаи андоз [10, с. 35-38] 
Усули низоми андози репрезентативӣ (НАР) 

ИАМ=МАi*MMPi*B дар ин ҷо: ИАМ-иқтидори андозии минтақа; ААi - манбаи андози намуди i-юми 
андоз дар даври тадқиқшаванда; MMPi - мизони миёнаи репрезентативии 
андозӣ i –юм; В- коэффитсиенти ҷамъоварии андози i-юми субъект [11, с. 3-5]. 

Усули коэффитсиенти ислоҳӣ 
ИАМ= 
∑МАi*MMPi*Кn 

дар ин ҷо: ИАМ - иқтидори андозии минтақа; МАi - манбаи андозии минтақаи 
i-юм дар соли пешгӯишаванда; MMPi - мизони миёнаи репрезентивии андози i-
юм дар минтақа; Кn - коэффитсиенти иҷтимоӣ - иқтисодии самаранок дар 
минтақаи баррасишаванда дар соли пешгӯишаванда [12, с. 97]. 

Усули иқтидори андозии маҷмӯӣ 
МИАМ=Р(ИА)*УАМ 
Дар ин ҷо Р(ИА) аз 
рӯи формулаи зерин 
муайян карда 
мешавад: Pандоз  
(ИА)i = 1- БПi/100 

дар ин ҷо: МИАМ - маҷмӯи иқтидори андозии минтақа, воҳиди пулӣ; Р(ИА) – 
иқтидори маҷмӯии иҷрои уҳдадориҳои андозии минтақа дар даври 
тадқиқшаванда, воҳиди пулӣ; БПi- бақияпулӣ аз рӯи ҳар як намуди андоз дар 
даврӣ тадқиқшаванда, % [13, с. 689-704]. 

Модели (амсилаи) матритсавии занҷирӣ 
ИАМ=∑Сnij Ин низоми нишондиҳандаҳо ва меъёрҳои умумӣ, ки дар намуди матритса 

оварда шудааст. Матрисаи Сnij ҷадвалеро дар бар мегирад, ки дар сатрҳо 
соҳаҳои иқтисодиёт, дар сутунҳо бошад намуди андозҳо ҷойгир карда шудаанд. 
Натиҷа низоми вобастагиҳои миқдории иқтидори андозии минтақаи мушаххас 
аз омилҳои рушди соҳа шуда метавонад [14, с. 102]. 

 

Аз ҷониби муаллиф дар асоси манобеи [9-14] тартиб дода шудааст. 
 

Байни усулҳои дар боло овардашуда бештар истифодашаванда дар илми иқтисодӣ ва 
амалияи ватанӣ ин усули воқеӣ ба ҳисоб меравад. Ин амал, пеш аз ҳама, ба қадри кофӣ сода, 
нисбат ба дигар усулҳо ва ба нишондиҳандаҳои воқеӣ асос меёбад, ки дар ҳисоботҳои 
мақомотҳои андоз инъикос ёфтаанд. Дар иқтисодиёт, умуман дар Тоҷикистон, инчунин дар 
минтақаҳои алоҳидаи он дастнорасии нишондиҳандаҳо барои муҳаққиқони одӣ бисёр 
мушкилиҳоро фаро меоварад. 

 Аз нигоҳи мо яке аз камбудиҳои ҷиддии усули додашуда дар он аст, ки баҳодиҳӣ дар 
чорчӯбаи  иқтисодиёти расмӣ, ки фақат субъектҳои хоҷагидории бакайдгирифташударо дар бар 
мегирад, ба ҳисоб меравад. Ба ибораи дигар, бахши иқтисодиёти пинҳонӣ (соягӣ) аз мадди назар 
дур мемонанд, ки дар давраи гузориш ба иқтисодиёти бозоргонӣ дар Тоҷикистон миқёси 
муҳимро ба даст овардааст. 

Аз ин лиҳоз, истифодаи усули воқеии ҳисоби иқтидори андозӣ дар шароити мо иқтидори 
андозии умумии минтақаро пурра баҳо дода наметавонад. Аз нигоҳи мо дар оянда ҳангоми 
ҳисоби иқтидори андози минтақа дигар равишҳо, масалан: усули МУМ, усули НАР ё усули 
коэффитсиенти ислоҳӣ истифода гарданд, хуб мешуд. Байни онҳо истифодаи усули 
коэффитсиенти ислоҳӣ бартарият дорад, зеро ҳамчун асоси ҳисобкуниҳо  коэффитсиентҳо 
мебошанд, ба монанди коэффитсиенти иқтисодиёти соягӣ, тавварум ва бекорӣ, сатҳи 
муфлисшавии субъектҳои иқтисодиёт ва ғайраҳо. Аммо, чунин рафтори субъективонаро дар 
ҳисоби коэффитсиентҳои қайдкардашуда дур будан даркор, ки ба ғалати нишондиҳандаҳои 
ҳисобӣ оварда мерасонад. 

 Ҳангоми ҳисоб намудани иқтидори андозӣ бояд хусусияти ҳар як минтақа сохтори аҳолӣ, 
ҷойгиршавии ҷуғрофӣ, мавқеи иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ғайраро ба эътибор гирифтан лозим аст. 
Азбаски дар минтақаи тадқиқшаванда дар вобастагӣ аз услуби интихобгардидаи ҳисобкунӣ 
қимати ҳисобии иқтидори андозӣ гуногун шуда метавонад. Аз ин лиҳоз, дар рафти ҳисобҳо бояд 
сараввал хусусияти минтақа муайян карда шавад ва дар асоси он, вазъи умумии иҷтимоӣ - 
иқтисодӣ, омилҳое, ки ба рушди онҳо таъсир мерасонанд ва дар асоси он интихоби услуби 
мувофиқи ҳисоби иқтидори андозӣ ба роҳ монда мешавад. 
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Бояд қайд намуд, ки дар раванди ҳисобкунӣ, ҳар як муҳаққиқон бо баъзе муаммоҳо рӯ ба 
рӯ мегардад, ки дар дурнамои наздик бояд ҳалли худро ёбад. Ба ақидаи мо ин муаммоҳо дар 
иқтисодиёти мамлакат ва  минтақаҳои он мавҷуд мебошанд. Ба монанди: 

- дастнорасӣ ба манбаи иттилооти омории ҳар як намуди андоз дар шаҳр ва ноҳияҳои 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки сифат ва фаврӣ будани муайян намудани нишондиҳандаҳои иқтидори 
андозиро паст менамояд; 

- тафовути нишондиҳандаҳо, ки дар мавод ва ҳисоботҳо аз ҷониби тобеиятҳо нашр 
мегарданд, муҳаққиқон ба иштибоҳ оид ба саҳеҳии иттилооти ин ё он тобеият дучор менамояд. 
Ин ҳолат асоснок намудан ё ба тартиб даровардани манбаи иттилоотии андозҳоро талаб 
менамояд; 

- ғайришафофии ҳисоботҳои мақомоти андоз аз рӯи чунин нишондиҳандаҳо ба монанди 
қарзҳои андозӣ, пардохт накардани андозҳо ва ғайраҳо;   

- ғайрикофӣ будани сатҳи автоматикунонии ҳисоботҳои мақомоти андоз, ки ба саҳеҳӣ ва 
фаврӣ будани ахбороти нашршаванда доир ба андозҳо дар шаҳр ва ноҳияҳои Ҷумҳурии 
Тоҷикистон таъсир мерасонад. 

Ҳалли муаммоҳои дар боло қайд гардида барои такмили баҳодиҳии иқтидори андозии 
минтақа саҳми худро мегузорад, инчунин имкон медиҳад, ки қимати саҳеҳтарро оид ба иқтидори 
андозии минтақа дастрас намоем. 

Аз мушоҳидаҳои дар боло овардашуда, дарк намудан мумкин аст, ки ҳар як усули 
баҳодиҳии иқтидори андозӣ бартарият ва камбудиҳои худро дорад, ки дар чорчӯбаи як мақола 
ҳамаи онҳоро кушодан ғайриимкон аст, лекин дар оянда объекти таҳлил мегардад. 

Куллан дар зинаи рушди ҷорӣ ҳангоми ҳисоби иқтидори андозӣ дар ҳар минтақа бояд 
ҳамон усул истифода  гардад, ки имконияти ҳадди аксари ҷамъ овардани нишондиҳандаҳо аз рӯи 
объекти андозбандшаванда, ки имконияти баҳои маҷмӯӣ додан, яъне ба қисмҳои алоҳидаи 
предмети тадқиқшаванда таъсир намерасонад. Азбаски чунин рафтор имкон медиҳад, ки 
иқтидори андозии ҳар як минтақа саҳеҳ муайян карда шавад ва муаммои бештар самараноки 
истифодаи имкониятҳои молиявии байни минтақаҳо ошкор карда шаванд. Ин имкон медиҳад, ки 
аз як тараф, чораҳои ҳавасмандгардонӣ барои ҳар як минтақа дар ҷанбаи баланд бардоштани 
имкониятҳои онҳо ва ҷалби захираҳо ба бахшҳои расмии иқтисодиёт, ки ба рушди иқтидори 
андозии онҳо мусоидат менамояд. 
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ОИД БА МАСОИЛИ ТАДҚИҚИ МОҲИЯТИ ИҚТИДОРИ АНДОЗИИ МИНТАҚА ВА УСУЛҲОИ 
БАҲОДИҲИИ ОН ДАР ЗАМОНИ МУОСИР 

 

Дар ин мақола муносибат оид ба баҳодиҳии иқтидори андозии минтақа баррасӣ карда мешавад, 
сатҳи иқтидори андоз дар шароити ислоҳоти низоми андозбандӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳлил карда 
мешавад, муносибат оид ба ҳисобкунии иқтидори андози минтақа асоснок карда шуда, инчунин самтҳои 
асосии мукаммалгардонии усулҳои ҳисобкунии иқтидори андозии минтақа пешниҳод карда мешаванд.  

КАЛИДВОЖАҲО: иқтидори андозии минтақа, усулҳои баҳодиҳии иқтидори андозии минтақа, 
низоми буҷет, унсурҳои андозбандӣ, низоми иҷтимоии иқтисодии минтақа, иқтисодиёти пинҳонӣ, 
баҳодиҳии нишондиҳандаҳои иқтидори андозии минтақа, воридоти андозӣ. 
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ЗНАЧИМОСТЬ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ В РАЗВИТИИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

И ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА 
 

Мисоқов С.С.  

Бохтарский государственный университет имени Носири Хусрава 
 

Лидер – это личность, имеющий большой авторитет и уважение в коллективе, индивид, 
имеющий способность вести за собой других. Человек, который несет ответственность не только 
за себя, за свои поступки, но и за других. В литературе приведены различные способы 
управления, однако, часто путают лидера с руководителем. Отличие между лидером и 
руководителем довольно велико. Люди, которые следуют за лидером, уважают, любят и 
подражают ему. Руководитель же управляет другими с помощи разного рода уставов, методов и 
т.п. Для чёткого понимания тезиса эффективного лидерства необходимо разделения признаков 
лидера и руководителя. Расположение лидера считается определенной ролью в системе 
менеджмента. Менеджер, формально играющий роль лидера может и вовсе не обладать 
лидерскими качествами и способностью руководить. Лидерские качества напрямую зависит от 
личных умений и способностям влияния на человека. В общем смысле, лидерство можно 
охарактеризовать как достижение определенной цели посредством влияния на других. Иначе 
говоря, лидер не только достигает своей цели, но и ведет сотрудников к определенной цели. В 
практике лидерство часто смешивают с менеджментом, однако, по нашему мнению, менеджмент 
– это наука об управлении в общем, а лидерство – это искусство определяющее уровень качества 
менеджмента. Так как не всякий менеджер имеет лидерские качества, что и является к частым 
прениям между менеджером и отдельно взятым работником или коллективом. Определение 
менеджера можно охарактеризовать как умение выполнить задачу посредством работников, т.е. 
менеджер четко ставит свою цель и посредством определенных руководств идет к своей цели и 
для менеджера не интересуют интересы работника его физическое и духовное состояние. Лидер 
отражает в себе такие качества как мотивация работника т.е. качества лидера пробуждают в 
работнике чувства ответственности в полном понимании этого слова. Лидерство считается как 
умение сделать так, чтобы у работника появилось желание выполнить поставленную задачу, 
касаемую рабочего процесса. Таким образом лидер посредством определенного инструментария 
влияет на работника на уровне подсознания, что приводит к желаемому результату и 
поставленных задач. 

Лидер не обязательно должен быть руководителем, однако часто коллектив больше 
следует за лидером, чем за руководителем. Такие черты характера, как чувство юмора, такт, 
способность привлечь к себе внимание является самыми важными чертами, необходимыми 
лидеру. Лидер выделяется на фоне окружающих его людей – разумом, энергией, характером, 
харизмой [1]. На таблице 1 приведены качества руководителя- менеджера и лидера. 
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Таблица 1 

Качества менеджера и лидера 
 

Качества лидера Качества менеджера 

Душа Разум 

Мечтательность Рациональность 

Неравнодушие Склонность давать советы 

Творчество Настойчивость 

Гибкость Умение решать проблемы 

Умение вдохновить людей Трезвость мышления 

Новаторство Аналитический склад ума 

Решительность Применение структурного подхода 

Воображение Осторожность 

Склонность к экспериментам Властность 

Инициатива в осуществлении перемен Умение стабилизировать ситуацию 

Личная власть Должностная власть 
 

На наш взгляд, лидер должен отличаться следующими чертами: 
1. Энтузиазм. Состояние воодушевления, а также совершение под воздействием этого 

настроения активных действий по достижению определённых целей;  
Пессимист никогда не достигнет своих целей и не становится лидером. Перспективы 

пессимиста полны препятствий. Оптимист же в каждой преграде открывает новые возможности, 
и каждая трудность для оптимиста является поводом достижения новых высот.  

2. Надёжность. Каждый дающий себе отчет лидер всегда правдив перед другими и открыт 
во всех своих делах. Таким образом, лидер всегда добивается доверия людей, кто за ним следует. 

3. Дисциплинированность. Данная черта характеризуется не только как способность вести 
за собой других, но и характер, или сформировавшаяся, ставшая привычкой стремление человека 
к соблюдению определенных правил и норм поведения. В то время, когда другие проводят свое 
время не эффективно лидер всегда одержим своими идеями, постоянно работая над собой, 
совершенствуя свои навыки для достижения чётко поставленных целей. 

4. Уверенность. Каждый лидер от природы уверен в себе, в своих действиях, идеях и 
мыслях. Лидер всегда знает, что без уверенности в себе никто не поверит в него. 

5. Мужество. Или волевое действие, которое лидер совершает осознанно, преодолевая 
свой страх. Лидер всегда должен помнить, что проявление мужества всегда приветствуется теми, 
кто за ним следует. 

6. Чувство юмора. Способность подмечать в явлениях комические стороны, 
эмоционально откликаясь на них лидер проникает в коллектив, тем самым становится в 
коллективе играющим главную роль не только в рабочем процессе, но и тогда, когда коллектив 
отдыхает. 

7. Верность. Лидер всегда должен быть предан своему делу, своим идеям. Без этого 
качества ни один человек не становится лидером потому, что без верности к своему делу не 
добивается ни одна цель. 

 
Рисунок 1. Лидерские качества. 

 

Таким образом, лидерство является важнейшим инструментом, отражающим 

профессионализм менеджера. Важность изучения данного вектора в науке менеджмента 

является актуальным и по сей день, более того проблемы, имеющиеся в менеджменте, 

отвечающие за лидерские качества возрастает и требует дальнейшего изучения. Можно 

отметить, что для достижения эффективности управления, необходимо развивать личностные 

качества. Вышеперечисленные качества характеризируют успешность лидера и гармонируют 
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персонал и способность формировать у подчинённых уважение и доверие к себе и своим идеям 

считается основой искусства менеджмента не только в качестве управляющего, но и в качестве 

лидера. Именно такой лидер добивается определённых «высот» в своей карьере, отражая своим 

искусством управления эффективность любого предприятия. 
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АҲАМИЯТИ МАҲОРАТИ РОҲБАРӢ ДАР РУШДИ ИДОРАКУНИИ КАДРҲО ВА  

РАФТИ ИСТЕҲСОЛОТ 
 

Дар мақолаи мазкур муаллиф барои муҳим будани сифатҳои роҳбарӣ дар раванди идоракунии 

кадрҳо асосҳои амалӣ овардааст. Муаллиф инчунин дар асоси пурсиши афкор таҳлили оморӣ гузаронида, 

омодагии тобеъонро ба пайравӣ аз пешво муайян кардааст. Дар баробари ин, муаллиф унсурҳои асосии 

таркибии сифатҳои пешвоиро ошкор намуда, дар асоси онҳо барои ноил шудан ба самаранокии 

идоракунии кадрҳо ва афзоиши мансабии корманд пешниҳодҳо кардааст. 

КАЛИДВОЖАҲО: менеҷмент, кадрҳо, тобеон, сифатҳои роҳбарӣ, санъати менеҷмент, унсур. 
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ЗНАЧИМОСТЬ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ В РАЗВИТИИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА 
 

В данной статье автором дается определение лидерских качеств и практическое обоснование 

важности лидерских качеств в процессе управления рабочим персоналом. Автором также определены и 

уточнены существующие проблемы, с помощью которых определена готовность подчинённых следовать 

за лидером. Наряду с этим, автором раскрыты основные составляющие элементы лидерских качеств, на 

основе которых приведены предложения для достижения эффективности управления персоналом и 

карьерного роста работника. 
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In this article, the author provides a definition of leadership qualities and a practical rationale for the 

importance of leadership qualities in the process of personnel management. The author also identified and clarified 

the existing problems, with the help of which the readiness of subordinates to follow the leader was determined. 

Along with this, the author reveals the main constituent elements of leadership qualities, on the basis of which 

proposals are made to achieve the effectiveness of personnel management and career growth of an employee. 
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КООПЕРАТСИЯИ КИШОВАРЗӢ: ТАҲАВВУЛОТ ВА ХУСУСИЯТҲОИ 
ТАШАККУЛЁБӢ 

 

Қурбонов А.Д. 
Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 

 

Ислоҳоти сохтории комплекси агросаноатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигаргун шудани 
муносибат ба моликият ба ташкил шудани шаклҳои нави хоҷагидорӣ мусоидат намуд. Дар соҳаи 
аграрии Ҷумҳурии Тоҷикистон сохтори нави муносибатҳо ташаккул ёфта, барои хоҷагиҳои 
кишоварзӣ дар самти муайянкунии мақсадҳо, нархгузории бозорӣ, интихоби шарикон, 
шабакаҳои фурӯш озодии фаъолият муҳайё гардид. Баробари ин, оқибатҳои манфии ин 
дигаргунсозиҳо низ ҷой доштанд, зеро «қолаби» ягонаи истеҳсолоти агросаноатӣ барҳам хӯрда, 
равандҳои дуршавии (ғайриҳамгироишавии) робитаи байни соҳаҳои сатҳи I (соҳаи саноат, ки ба 
соҳаи кишоварзӣ воситаи истеҳсолот таъмин менамояд), сатҳи III (соҳае, ки маҳсулоти 
кишоварзиро то истеъмолкунанда мерасонад) ва худи соҳаи II-и КАС-ро (соҳаи кишоварзӣ) зиёд 
намуд.  

Баҳодиҳии таъсироти тағйироти сохторӣ ба динамика ва сатҳи рушди равандҳои 
кооперативӣ ва ҳамгироӣ нишон медиҳад, ки таҷдиди саросемавори сохтори ташкилии 
корхонаҳои кишоварзӣ ва хусусигардонии корхонаҳои коркард ба шиддатнок шудани равандҳои 
зиддиҳамгироӣ ва баланд шудани нархҳо оварда расонданд.  

Аввалин назарияҳои кооперативӣ дар миёнаҳои асри ХIХ дар кишварҳои ғарбӣ  пайдо 
шудаанд. Пайдо шудани кооперативҳои истеъмолӣ, кишоварзӣ, қарзӣ ва дигар намуди 
иттиҳодияҳо зарурати кушодани мафҳум ва моҳияти иқтисодии ҳаракати кооперативиро дар 
ҷаҳон ба миён гузошт. Пеш аз ҳама, олимон ҷиҳати асоснок намудани моҳияти назариявӣ ва 
муайян намудани мавқеи он дар сохти капиталистӣ ва баъдан шакли сотсиалистии хоҷагии 
ҷамъият кӯшишҳои зиёд намудаанд. 

Истилоҳи «кооператсия»-ро дар дарки муосири он аввалин шуда, дар асри 20-ум олими 
англис Р. Оуэн ҳамчун усули мубориза бо «захми капитализм» пешниҳод намудааст. Дар 
принсипҳои пешниҳоднамудаи ӯ нишонаҳои кооператсияи муосир, ба монанди ихтиёрӣ, 
баробарҳуқуқӣ, интихобияти худидоракунӣ мушоҳида мегардиданд [5, с. 213-216]. Ҳамин тариқ, 
аз азал кооператсия ҳамчун сохти иҷтимоӣ-иқтисодӣ арзи вуҷуд дошт. Таърихи ташаккули 
кооператсия ба идеяи сотсиалистӣ нигаронда шуда буд. Моҳияти сотсиализм бошад, ба 
баробарҳуқуқии ҳамаи аъзоёни ҷомеа равона гардида, моликияти хусусиро инкор менамуд. Р. 
Оуен чунин идеяи сотсиализмеро тарғиб менамуд, ки дар он давлат на ҳамчун воҳиди 
хоҷагидорӣ, балки ҷамъияти на он қадар калонеро мемонд, ки дар он соҳаи кишоварзӣ бо 
меҳнати саноатӣ муттаҳид мегардад. Ҷавҳари ин гуна иттиҳодияҳо – ин аъзогии ихтиёрӣ буда,  
маҳсулоти истеҳсолнамудаашон моликияти худи онҳо ҳисобида мешуд. Идеяи Оуэн оид ба 
имконияти таъсиси чунин ҷамъиятҳо ҳамчун асоси пайдоиши ҷамъиятҳои кооперативии аввалин 
хизмат намудааст. Барои ҳамин ҳам, Оуэнро асосгузори кооператсия мешуморанд.  

Ақидаи Ш. Фурйе оид ба кооператсия нисбатан фарқ менамояд. Ӯ дар замони худ раванди 
муттамарказонии истеҳсолотро мушоҳида намуда, дар маҷмӯъ кооператсияро падидаи мусбат 
арзёбӣ намудааст. Ш. Фурйе асосҳои назарияи зироатчигии кооперативиро коркард намуд (дар 
оянда шогирди ӯ Г. Фегерэ ин самти таҳқиқотро идома намудааст), ки он дар ташаккули 
кооператсияи кишоварзӣ нақши муҳимро иҷро намудааст. Мазмуни пешниҳоди ӯ – ин 
муттаҳидкунии оилаҳо бо мақсади пешбурди хоҷагии умумӣ аст. Консепсияи Ш. Фурйе ва Г. 
Фегерэ зуд аз Англия ва Франсия ба Олмон ва дигар кишварҳои Аврупо ва Россия паҳн гардид 
[6]. 

Пайдоиши кооператсияи деҳқонӣ аз ҷамъиятҳои қарзии деҳот ба истилоҳ «райффейзенӣ» 
манша мегирад. Дар охири солҳои 40-уми асри гузашта дар Олмон Ф. Райффейзен бо мақсадҳои 
эҳсонкорӣ ҷамъияте барои кумаки камбизоатони деҳот таъсис медиҳад. Ӯ соли 1866 дар асари 
худ «Die Darlehnkassen-Vereine» принсипҳои асосии иқтисодии фаъолияти ҷамъиятҳои шарикии 
қарзиро муайян менамояд: хосияти истеҳсолии қарзҳо, локализатсияи ҳудуди таъсиррасонӣ, 
меҳнати ройгони шахсон, мавҷуд набудани сармояи саҳмӣ. 

Кооператсияи «райффейзенӣ» дар деҳоти Олмон оҳиста-оҳиста маъмул гашта, баъдан 
шаклҳои гуногуни кооперативҳои типи нав пайдо шудан мегиранд: кооперативҳои 
таъминкунанда, кооперативҳои фурӯшӣ, кооперативҳои коркардкунанда. Ин гуна кооператсияи 
муосир сабаби муттаҳидшавии манфиатҳои деҳқонон дар ҷамъият гардид. 

Оғози ташкили кооператсияи кишоварзӣ дар Россия солҳои 90-уми асри ХIХ маҳсуб 
меёбад. Хусусан, пас аз ислоҳоти соли 1981, вақте ки дар соҳаи кишоварзӣ муносибатҳои молӣ-
пулӣ густариш ёфта, бахши аграрии кишвар бештар ба истеҳсолоти молӣ нигаронда шуда буд, 
шаклҳои гуногуни ҳаракати кооперативӣ таъсис дода шуданд.  
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Аз ҷониби дигар, рушди босуръати кооператсияи кишоварзӣ дар Россия барои бисёр 
иқтисодчиёни равияҳои гуногуни соҳаи аграрӣ ҳамчун заминаи назариявии таҳқиқот хизмат 
намудааст. Масалан,  дар назарияи худ Н.Г. Чернишевский бештар ба дигаргунсозии ҷамъият 
дар асоси иттиҳоди меҳнаткашон дар ҳамбастагӣ бо ҳавасмандии меҳнат ва манфиатҳои онҳо, ба 
ташкили оқилонаи истеҳсолот ва ба баланд бардоштани самаранокӣ аҳамияти зарурӣ додааст, ки 
дар он ҷамъият як шахс ҳам корманд, ҳам хӯҷаини кор ва ҳам соҳиби мол муаррифӣ мегардад 
[7].  

Идеяи Н.Г. Чернишевский - иттиҳоди меҳнаткашон аз рӯи принсипи ихтиёрӣ, аслан 
характери зироатчигию саноатиро ифода менамуд, ки аз рӯи мазмун ба ташкилотҳои 
агросаноатии имрӯза шабоҳат дошт. Дар маҷмӯъ консепсияи Н.Г. Чернишевский барои омӯзиши 
минбаъдаи назарияи кооператсияи кишоварзӣ нақши муассир гузоштааст. 

Ба рушди назарияи кооперативӣ М.И. Туган-Барановский саҳми муайян гузоштааст. Аз 
ҷониби ӯ мазмун ва аломати фарқкунандаи кооператив муайян карда шуда, намудҳои махсуси 
кооперативҳо таҳқиқ карда шудаанд. Зери мафҳуми кооператив М.И.Туган-Барановский 
корхонаи хоҷагидории якчанд шахсони ихтиёран ҳамроҳшудаеро дар назар дошт, ки барои зиёд 
кардани фоидаи на он қадар калоне равона шудааст, дар натиҷаи пешбурди умумии хоҷагӣ, 
даромади умумии аъзоёни он ба даст омадааст [10, с. 213]. Бори аввал М.И.Туган-Барановский 
(солҳои 1865-1919) дар асари худ «Социальные основы кооперации» мафҳумҳои ҳаракати 
кооперативӣ ва кооператсия ҳамчун корхонаи хоҷагидорӣ ҷудо карда намудааст. М.И.Туган-
Барановский ду хусусияти асосии кооператсияеро ҷудо менамояд, ки онро аз сохти капиталистӣ 
фарқ мекунонад. Мақсади корхонаи капиталистӣ гирифтани фоидаи калон дар муборизаи 
рақобатӣ буда, доимо кӯшиш ба харҷ медиҳад, ки аз рӯи имконият доираи таъсироти иқтисодии 
худро васеъ намояд. Кооператсия бошад, ки ин гуна мақсад надошта, «кооператив – ин 
худкумаккунии ташкилкунӣ» мебошад. Маҳз якдилии манфиатҳо рӯҳияи асосии кооператсия 
мебошад.  

Дар асоси омӯзиши равишҳои назариявӣ, методӣ ва амалии фаъолияти низоми 
кооператсияи кишоварзӣ қайд намудан мумкин аст, ки мавқеи олимони намоён Ф.А. Шербин, 
А.И. Чупров, В.Ф. Тотомиансин, М. Максимов-Слобожанин, А.А. Фортунатов, А.Н. Челинсев, 
Н.П. Макаров, А.А. Николаев, С.Н. Прокопович ва дигарон оид ба масъалаҳои истеҳсолӣ,  
ташкилӣ-иқтисодии кооперативҳои кишоварзӣ дар маҷмӯъ як буда, қисман дар баъзе мафҳумҳо, 
таснифот, тасвири равандҳои таҳаввулоти кооперативҳо фарқ доштанд. 

Аммо, зарур мешуморем, ки ба хизматҳо ва таҷрибаи амалию назарияи кооператсияи 
кишоварзии олими иқтисоддони кишоварзӣ А.В. Чаянов таваҷҷуҳи алоҳида зоҳир намудан лозим 
аст, зеро ӯ тавонист, ки таҷрибаи ташаккул, принсипҳои ташкили кооперативҳои воқеӣ, 
хулосаҳои олимони дар ин самт коркардаи тамоми ҷаҳонро ҷамъбаст намуда, асари худро таҳти 
унвони «Основные идеи и формы организации сельскохозяйственной кооперации» пешниҳод 
намояд. Дар ин асар ӯ таърифи кооператсияи кишварзиро  ҳамчун шакли ташкилӣ-хоҷагидорӣ 
дар чунин шакл додааст: «кооператив қисми фаълияти иқтисодии аз рӯи принсипи коллективӣ 
ташкилкардаи ин ё он гурӯҳи одамон аст, ки таъиноташ таъмини манфиатҳои аъзоёни ин гурӯҳ 
ва маҳз ҳамин гурӯҳ мебошад» [11]. 

А.В. Чаянов низоми универсалии таснифоти шаклҳои хоҷагидории кооперативиро кор 
карда баромадааст. Мазмуни асосии назарияи А.В. Чаянов дар он аст, ки мустақилияти 
хоҷагидории хоҷагиҳои деҳқониро вайрон накарда, он қисмати истеҳсолотеро ба кооператив 
муттаҳид намудан лозим аст, ки дар он хоҷагии бузург нисбат ба хоҷагии хурд бартарӣ дошта 
бошад. 

Натиҷаҳои манфии самтҳои рушди хоҷагии қишлоқ дар Россия дурустии ақидаи А.В. 
Чаяновро тасдиқ намуд. Ҳанӯз соли 1927 А.В. Чаянов ба хулосае меояд, ки истеҳсолоти 
коллективӣ дар назди истеҳсолоти хоҷагиҳои деҳқонии кооперативӣ, инчунин истеҳсолоти 
капиталистӣ заиф аст, зеро ҳама вақт иродаи коллективӣ нисбат ба иродаи соҳибкорӣ, ки бо 
хавфу ташаббускорӣ алоқаманд аст, заиф мебошад. Аз ин ҷо, аз азал низоми колхозӣ 
наметавонист, ки аз рӯи принсипҳои ташкилиаш ҳамчун шакли самараноки хоҷагидорӣ бошад 
[12, с. 213]. 

Бояд қайд кард, ки дар он замон бисёр олимони иқтисодчӣ ба кооперативҳои кишоварзии 
истеҳсолӣ одатан худи кооперативҳои кишоварзӣ ва ҳатто колхозҳоро мансуб медонистанд. 
Аммо, амиқтар дида бароем, дар мавриди якҷоя намудани корхонаҳои инфиродӣ ба як хоҷагӣ 
онро кооператив номидан нодуруст аст, зеро дар ҳолати кооперативҳо танҳо як қисми фаъолият 
аз хоҷагии фермерӣ ё дигар намуди хоҷагӣ ҷудо гардида, муташаккилона аз ҷониби кооператив 
иҷро карда мешавад. Яъне, қисме аз намудҳои фаъолиятҳое, ки иҷроишашон аз ҷониби худи 
хоҷагиҳои кишоварзӣ одатан гарон меафтад, ба уҳдаи кооператив вогузор карда мешавад.  

Дар бахши аграрии иқтисодиёт аз рӯи таъминот ду намуди кооператсияро ҷудо менамоянд. 
Яке аз онҳо хизматрасонии истеҳсолоти маҳсулоти кишоварзӣ аз ҷониби аъзоёни иттиҳоди 
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кооперативи алоҳида иҷрошаванда маҳсуб меёбад. Дар шароити ҳозира пешниҳоди А.В. Чаянов 
дар миёнаи солҳои 40-уми асри гузашта оид ба 14 намуд ҷудо намудани кооперативҳо ҳоло ҳам 
аҳамияти худро гум накардааст. Ӯ чор категорияи кооперативҳоро ҷудо намудааст. Онҳо 
метавонистанд ба фаъолияти худ он функсияҳои хоҷагиҳои деҳқониеро ҳамроҳ намоянд, ки 

одатан иҷрои он дар корхонаҳои бузург манфиатовартар аст 8. 
Ба категорияи аввал он кооперативҳое шомил карда шудаанд, ки ба раванди механикии 

коркарди замин рабт доранд (шарикӣ дар истифодаи мошинаҳои кишоварзӣ, шарикӣ дар 
коркарди якҷояи заминҳо, шарикӣ дар объёрикунӣ ва дигар чорабиниҳои мелиоративӣ). 

Ба гурӯҳи дуюм кооперативҳо оид ба истифодабарии равандҳои биологии табиӣ ҷудо 
гардидаанд (иттиҳодияҳои наслбарорӣ, шарикӣ дар тухмипарварӣ ва ғайра).  

Ба гурӯҳи сеюм кооперативҳо оид ба коркарди ибтидоии молҳои истеҳсолоти кишоварзӣ 
дохил карда шудаанд. Ба гурӯҳи чорум кооперативҳо оид ба фурӯш ва хариди молҳои 
истеҳсолоти кишоварзӣ, шарикии қарзӣ ва суғурта шомил карда шудаанд, ки одатан бо муҳити 
беруна робитаро густариш медиҳанд. 

Ба ҳайси яке аз иттиҳодияи истеҳсолкунандагони хурд метавонанд кооперативҳо танҳо 
барои хариди воситаҳои истеҳсолот таъсис дода шаванд, сипас он ба ташкилоти калони фурӯши 
кооперативии маҳсулоти кишоварзӣ мубаддал гардад. Марҳалаи навбатӣ, ки аз талаботи бозор 
бармеояд ин дар назди кооперативҳои фурӯшӣ ташкил намудани коркарди ибтидоии ашёи 
кишоварзӣ бо ёрии корхонаҳои коркарди картошка, равғанкашӣ, консервабарорӣ ва ғайра.  

Аз ин ҷо, дар марҳалаи муосир рушди кооператсияи кишоварзӣ яке аз самтҳои асосии 
барқарор намудан ва рушди истеҳсолоти агросаноатӣ маҳсуб меёбад. Таҷрибаи ташаккули 
кооператсия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон низ хусусиятҳои худро дорад. Таърих ва ташаккули 
кооперативҳо ҳанӯз солҳои 20-уми асри ХХ аз таҷрибаи ИҶСШ сарчашма мегирад. 

Дастовардҳои зиёд дар таҳқиқи таърихи ташаккулёбии кооператсия дар ҷумҳуриҳои 
шӯравиии Осиёи марказӣ ба даст омадаанд. Махсусан, таҳқиқоти монографии Б.А. Антоненко 
[1], Б.И. Искандаров [2], Х.М. Саидмуродов [7], Д.Д. Бобоҷонов [3], Қ.К. Давлатовро [4] бояд 
қайд намуд, ки хусусиятҳои рушди ҳаракати кооператсияро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон инъикос 
намудаанд. 

Дар давраи ҷанги шарҳвандӣ (1918-1920) кооператсия 40 фоизи хоҷагиҳои деҳқониро фаро 
гирифта буд. Дар давраи коллективизатсияи хоҷагии қишлоқ ва фишороварии «кулакҳо» 
фаъолияти кооперативҳо имконнопазир ва нолозим гардид. Солҳои 1935 дар деҳот ҳама гуна 
кооперативҳои истеъмолӣ мустақилияти худро аз даст дода, барҳам хӯрдаанд. Ҳамин тавр, ба 
кооператсияи кишоварзӣ дар солҳои тӯлонӣ зарари коллективизатсияи маҷбурӣ нақши худро 
гузошт. Пас аз он, ки колхозҳо мақоми ташкилоти асосӣ дар деҳотро соҳиб гаштаанд, ба терори 
оммавӣ хотима дода шуд. Солҳои 1950 ҳангоме, ки милликунонии хоҷагиҳо идома меёфт 
кооператсияи шӯравӣ ба низоми бузурге табдил ёфт, ки аз даҳҳо ҳазор ташкилотҳо иборат буд. 
Аммо хусусияти хоси ин давра бюрократияи барзиёдӣ, нақша ва дастурҳои иҷронашавандаи 
ҳокимияти ҳамонвақта маҳсуб меёфтанд. Ин низом наметавонист, ки эҳтиёҷоти миллионҳо 
аъзоёни худро пурра қонеъ созад, аммо маҷбур буд, ки гӯё аз рӯйи тайиноташ ба ҳокимияти 
шӯравӣ хизмат намояд. Масалан, кооперативҳо наметавонистанд, ки роҳбари худро мустақилона 
интихоб намоянд, дар бисёр ҳолатҳо на аз рӯйи малакаи хоҷагидорӣ, балки аз рӯйи аломатҳои 
ҳизбӣ бар зидди хоҳиши онҳо аз вазифа сабукдуш карда мешуданд. Дар натиҷа принсипҳои 
асосии кооперативҳо дар даврони шӯравӣ риоя намегардиданд ва аз рӯйи мазмун кооперативҳои 
кишоварзӣ ҳамчун як намуди корхонаҳои давлатӣ фаъолият менамуданд. 

Кооператсия дар ҳама ҳолатҳои ҳамкорӣ  моликият ва асосҳои ташкилии хоҷагиҳои 
кишоварзии ин иттиҳодро вайрон намекунад, баръакас онро такмил медиҳад, хусусан ба корҳои 
ташкилии аксари молистеҳсолкунандагони хурд (бе аз даст додани хусусиятҳои фардиашон) дар 
бисёр самтҳо кумак мерасонад. Аз ин бармеояд, ки кооператив ин иттиҳоди хоҷагиҳост ва 
ҳоҷагиҳои ба он дохилшуда барҳам намехӯранд ва ҳамчун хоҷагиҳои хурди меҳнатӣ боқӣ 
мемонанд, ки дар шароити ҳукмронии монополии корхонаҳои бузург баҳри рушд намудан 
кӯшиш ба харҷ медиҳанд. Ҳамин тариқ, дар такя ба таҷрибаи бунёд ва рушди кооперативҳо 
пешниҳод намудан мумкин аст, ки  кооператив ин корхонаи коллективиест, ки дар асоси 
моликияти умумӣ-саҳмӣ баҳри қонеъгардонии манфиатҳои аъзоёни худ ихтиёран ташкил карда 
шуда, фоидаи кооператив мутаносибан ба иштироки ҳар як аъзои саҳмдор дар иҷроиши 
муштараки функсияҳои алоҳида ва амалиёти истеҳсолӣ тақсим карда мешавад. Кооператсияи 
кишоварзӣ бошад, ин низоми кооперативҳои кишоварзии намудҳои гуногуни фаъолият ва 
иттиҳодияҳои он мебошад, ки бо мақсади қонеъгардонии манфиатҳои иқтисодӣ аз ҷониби 
молистеҳсолкунандагони кишоварзӣ созмон дода шудааст. 
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КООПЕРАТСИЯИ КИШОВАРЗӢ: ТАҲАВВУЛОТ ВА ХУСУСИЯТҲОИ ТАШАККУЛЁБӢ 
 

Дар ин мақола муаллифон асосҳои назариявӣ ва принсипҳои ташкил ва амалкарди кооператсия 
мавриди таҳқиқ қарор дода, дар асоси омӯзиши таҷрибаи як қатор давлатҳои хориҷӣ хусусиятҳои 
ташаккули кооператсияи кишоварзӣ дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон асоснок намудаанд. Қайд карда 
шудааст, ки  таҷрибаи ташаккули кооператсия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон низ хусусиятҳои худро дошта, 
таърихи ташакулли онҳо аз солҳои 20 уми асри ХХ аз таҷрибаи ИҶСШ сарчашма мегирад. Заминаҳои 
ташкилию ҳуқуқии рушди кооператсияи хоҷагии қишлоқ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон тавассути қабули як 
қатор асноди меъёрию ҳуқуқии соҳа аз ҷумла, қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон  «Дар бораи кооперативҳо», 
аз 22 июли соли 2013, №991 фароҳам омада аст. Дар баробари ин, ба андешаи мо такмили қонунгузории 
соҳа ҳанӯз ба итмом нарасидааст, бояд якчанд қонунеро қабул кард, ки махсус ба кооператсияи хоҷагии 
қишлоқ дахл дошта, паҳлуҳои мухталифи ин шакли хоҷагидорӣ, аз ҷумла қонуни ҷудогона дар бораи 
кооператсияи қарзиро ба таври бояду шояд тавзеҳ диҳанд. Зеро ҷоннок гардидани истеҳсолоти хоҷагии 
қишлоқи ватанӣ ба таври мусбату муассир ба тамоми иқтисодиёти кишвар таъсири худро расонида, хатари 
такроран ба буҳрони системавӣ дучор шудани онро рафъ месозад. Ислоҳоти доманадор ва дарозмуддати 
бахши аграрӣ, ки аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар даврони истиқлолияти давлати дар 
амалия татбиқ гардид, дар самти таъмин будани субектҳои хоҷагидор, аз ҷумла созмонҳои кооперативӣ бо 
захираҳои моддӣ – техникӣ дар солҳои охир натиҷаҳои дилхоҳ ба бор оварда истодаанд.    

КАЛИДВОЖАҲО: кооператсияи кишоварзӣ, кооператив, иттиҳодия, муттаҳидшавӣ, ҳамгироӣ, 
коллектив, комплекси агросаноатӣ, истеҳсолоти кишоварзӣ. 
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ КООПЕРАЦИЯ: ЭВОЛЮЦИЯ И  

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 
 

В этой статье исследованы теоретические основы и принципы организации и функционирования 
кооперации, на основе изучения опыта ряда зарубежных стран обоснованы особенности формирования 
сельскохозяйственной кооперации в условиях Республики Таджикистан.  

Отмечено, что опыт сотрудничества в Республике Таджикистан также имеет свои особенности, и 
исторически формирование кооперативов восходит к опыту СССР в 20-х годах ХХ века.  Организационно-
правовые основы развития сельскохозяйственной кооперации в Республике Таджикистан путем принятия 
ряда нормативных правовых актов в данной сфере, в том числе Закона Республики Таджикистан «О 
кооперативах», от 22 июля 2013 года №991. 

Вместе с тем, на наш взгляд, совершенствование законодательства в этой сфере еще не завершено, 
необходимо принять ряд законов, конкретно касающихся сельскохозяйственных кооперативов, чтобы 
должным образом разъяснить различные аспекты этой формы ведения фермерского хозяйства, в том числе 
отдельный Закон о кредитной кооперации Рост внутреннего сельскохозяйственного производства окажет 
положительное и эффективное влияние на всю экономику страны и устранит риск повторения системного 
кризиса.Широкие и долгосрочные реформы в аграрном секторе, осуществленные Правительством 
Республики Таджикистан в период государственной независимости, в последние годы дали желаемые 
результаты в обеспечении хозяйствующих субъектов, в том числе кооперативов, материально-
техническими ресурсами. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сельскохозяйственная кооперация, кооператив, объеденения, интеграция, 
коллектив, агропромышленный комплекс, аграрное производство. 
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AGRICULTURAL COOPERATION: EVOLUTION AND FEATURES OF FORMATION 
 

This article explores the theoretical foundations and principles of the organization and functioning of 
cooperation, based on the study of the experience of a number of foreign countries, the features of the formation 
of agricultural cooperation in the conditions of the Republic of Tajikistan are substantiated. 

It was noted that the experience of cooperation in the Republic of Tajikistan also has its own characteristics, 
and historically the formation of cooperatives goes back to the experience of the USSR in the 1920s. 
Organizational and legal framework for the development of agricultural cooperation in the Republic of Tajikistan 
through the adoption of a number of regulatory legal acts in this area, including the Law of the Republic of 
Tajikistan «On cooperatives dated July 22, 2013. №991». 

At the same time, in our opinion, the improvement of legislation in this area has not yet been completed, it 
is necessary to adopt a number of laws specifically related to agricultural cooperatives in order to properly explain 
various aspects of this form of farming, including a separate Law on Credit Cooperation. production will have a 
positive and effective impact on the entire economy of the country and eliminate the risk of a recurrence of the 
systemic crisis. Wide and long-term reforms in the agricultural sector, implemented by the Government of the 
Republic of Tajikistan during the period of state independence, in recent years have yielded the desired results in 
providing economic entities, including cooperatives, material and technical resources. 

KEY WORDS: agricultural cooperation, cooperative, unions, integration, collective, agro-industrial 
complex, agricultural production. 
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АМСИЛАИ БЕҚУРБШАВӢ ВА РАВАНДҲОИ АСОСИИ БЕҚУРБШАВӢ 
 

Абдураҳимов О.З. 

Доншигоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Б. Ғафуров 
 

Беқурбшавӣ яке аз мушкилоти мураккаби иқтисодӣ буда, оқибатҳои он дар рушди 
иҷтимоию иқтисодии ҳар як давлат қатъӣ инъикос меёбанд. Аз ин сабаб мубориза барои 
ҷустуҷӯи усулҳои самаранок бо беқурбшавӣ яке аз ҳадафҳои афзалиятноки сиёсати давлат 
мебошад. 

Беқурбшавӣ ин паст шудани арзиши пул, инчунин паст шудани қобилияти харидории он, 
баланд шудани нархи маҳсулот новобаста аз сифати он ва кам шудани миқдори маҳсулот, 
хизматҳо ва сифати онҳо мебошад. Дар натиҷаи беқурбшавӣ даромади миллии ҳар як давлат дар 
байни соҳаҳои гуногуни иқтисодиёти он, сохторҳои тиҷоратӣ, аҳолӣ, субъектҳои хоҷагидорӣ ва 
давлат аз нав тақсим карда мешавад. Тибқи андешаи баъзе аз иқтисоддонон сабаби асосии 
пайдоиш ва авҷ гирифтани беқурбшавӣ аз байн рафтани низоми стандарти тиллоӣ мебошад. 
Шояд аз ҳамин сабаб бошад, ки намояндагони мактаби классикии иқтисоди сиёсӣ, махсусан К. 
Маркс сабаби ба вуҷуд омадани беқурбшавиро дар қонуниятҳои ташаккул ва заволи муомилоти 
пул ва вазифаҳои он ҷустуҷӯ менамоянд [4]. Тибқи ақидаи К. Маркс таносуби аломати арзиш, 
новобаста аз шакли пешниҳод (пулҳои коғазин ё худ металлҳои худсохти қалбакии тилло ва 
нуқра), ки миқдори муайяни вазни тилло ва нуқраро иваз мекунанд, на аз рӯи маводе, ки онҳо 
сохта мешавад, балки аз миқдори он тамғаҳое, ки дар муомилот ҳастанд, вобаста мебошад.  

Ҷонибдорони «назарияи спиралии беқурбшавӣ» сабаби ба вуҷуд омадани беқурбшавиро 
дар «аз ҳад зиёд» афзун гардонидани музди кори коргарон тасаввур мекунанд. Тибқи назарияи 
онҳо баланд шудани воҳиди музди кор ба зиёд шудани хароҷоти молҳо, хароҷоти хадамот ва 
боло рафтани нархҳо бурда мерасонад, ки анбӯҳи ҳаракати он ҳамчун ягонагии давраҳои музди 
кор, хароҷот, нарх, беқурбшавӣ, музди кор суръат мегирад [3]. 

Сабабҳои асосии беқурбшавӣ аз 2 гурӯҳ омилҳо вобастаанд: 
1. Омилҳои асосӣ; 
2. Омилҳои ғайрипулӣ; 
Ба омилҳои пулӣ инҳо дохил мешаванд: 

а) барои муомилот бароварда шудани миқдори зиёди пули нақд; 
б) ба соҳаҳои хоҷагии халқ додани миқдори зиёди пули нақд; 
в) аз тарафи давлат ба таври сунъӣ нигоҳ доштани қурби пули миллӣ; 
г) аз тарафи давлат маҳдуд кардани гардиши пул. 

Ба омилҳои ғайрипулӣ инҳо дохил мешаванд: 
А) дар натиҷаи вайрон шудани сохтори истеҳсолоти ҷамъиятӣ, кам шудани ҳаҷми 

истеҳсоли ММД; 
Б) дар натиҷаи зиёд шудани хароҷотҳо; 
В) дар натиҷаи ҷорӣ кардани сиёсатҳои зерини иқтисодӣ аз тарафи давлат, аз ҷумла: 

сиёсати андозӣ, нархӣ ва ғайра. 
Беқурбшавӣ дар натиҷаи омилҳои зерин ба амал меояд: 
 барориши пули зиёди нақд; 
 касри буҷети давлатӣ; 
 аз мамлакат бисёр содир шудани сармоя; 
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 дар иқтисодиёт асосан истифода бурдани асъори хориҷӣ (ба монанди русӣ, доллар); 
 байни корхонаҳо дар иқтисодиёт зиёд шудани напардохтани пардохтҳои пулӣ; 
 дар мамлакат ба таври сунъӣ нарасидани пули нақд; 
 дар муомилот истифода бурдани молҳо (бартер); 
 бисёр паст фаромадани қурби пули миллӣ; 
 дар иқтисодиёт афзалият пайдо кардани монополизми давлатӣ; 
 зиёд шудани хароҷотҳои истеҳсолот. 
 вайрон шудани мувозинати тараққиёти иқтисодиёт; 
 пайдо шудани интизоми беқурбшавӣ; 
 ниҳоят тараққӣ кардани иқтисодиёти ниҳонӣ; 
 дуруст амал накардани фишангҳои сиёсати андозӣ; 
 тартиби ченкунии беқурбшавӣ. 
Беқурбшавӣ бо роҳи муқоиса намудани нархи намудҳои аз ҷониби ҳукумат интихобшудаи 

молҳою хизматрасониҳо дар давраҳои гуногун муайян карда мешавад. Ба таври дигар, нархҳои 
имрӯзаи молҳою хизматрасониҳоро бо нархҳои онҳо дар давраи гузашта нисбат дода, сатҳи 
миёнаи болоравии онҳоро муайян менамояд. Масалан, дар соли 2017 нархҳо 19,7 фоиз боло 
рафтанд ё ба таври дигар, беқурбшавӣ 19,7 фоизро ташкил дод. Мувофиқи маълумоти Агентии 
омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар моҳҳои январ-феврали соли 2018 сатҳи 
беқурбшавӣ дар Тоҷикистон 1,2 фоиз ва охири ҳамин сол 7 фоизро ташкил медод. Арзиши 
молҳои истеъмолӣ 0,8% ва арзиши молҳои ғайриистеъмолӣ 1,2%, хизматрасониҳои пулакӣ ба 
аҳолӣ 2,8% [2]. 

Ҳангоми муайян намудани беқурбшавӣ индекси нархи истеъмолӣ истифода мешавад. 
Нархҳои истеъмолӣ гуфта нархҳои молҳою хизматрасониҳои дар сабади истеъмолкунанда 
ҷойдодашуда дар назар дошта шудааст. Ба сабади истеъмолкунанда гурӯҳи молҳою 
хизматрасониҳое ворид карда мешавад, ки барои зиндагии шахси алоҳида аз рӯи стандарти 
минималӣ зарур мебошад. 

Дар Тоҷикистон муайян намудани индекси нархи истеъмолӣ вазифаи Кумитаи давлатии 
омор мебошад. Охири ҳар моҳ идораю шуъбаҳои он дар шаҳру ноҳияҳо маълумоти заруриро оид 
ба нархҳои молу хизматрасониҳо ҷамъ намуда, ба кумита мефиристанд. Дар асоси ин маълумот 
кормандони кумита нархи сабади истеъмолкунанда, индекси нархи истеъмолӣ ва сатҳи 
беқурбшавиро муайян менамояд. Аввали ҳар моҳ Кумитаи давлатии омор оид ба сатҳи 
беқурбшавӣ ба ҳукумат ҳисобот медиҳад. Ҳукумат дар навбати худ ба восити Бонки миллии 
Тоҷикистон ва истифодаи фишангҳои дигари иқтисодӣ барои нигоҳ доштани беқурбшавӣ дар 
чорчӯбаи барояш зарурӣ чораҳо меандешад. 

Барои муайян намудани сатҳи беқурбшавӣ одатан нишондиҳандаи индекси нархҳои 
истеъмолӣ истифода мешавад. Ин индекс арзиши сабати молҳои истеъмолиро чен мекунад, ки 
дар мамлакатҳои гуногун аз рӯи миқдори молҳо фарқ карданаш мумкин аст. Ин индекси арзиши 
ҳаёт буда, динамикаи арзиши маҷмӯаи мол ва хизматҳои истеъмолиро мувофиқи сохтори 
хароҷотҳои истеъмолии аҳолӣ тавсиф мекунад. Инчунин дигар намуди индексҳо низ мавҷуданд.  

Индекси нархҳои истеъмолӣ (индекси беқурбшавӣ) бо амсилаи зерин муайян карда 
шудааст: 

𝑦 = 𝑎 + 𝑏𝑥1 + 𝑐𝑥2 + 𝑑𝑥3 + 𝑖𝑥4 
дар ин ҷо: 𝑦 - индекси нархи маҳсулоти саноатӣ, бо фоиз; 
𝑥1 – индекси нархҳои истеҳсолкунандаи неруи барқ, бо фоиз; 
𝑥2 – индекси нархҳои истеҳсолкунандагон барои саноати коркард, бо фоиз; 
𝑥3 – индекси нархҳои истехсоли канданиҳои фоиданок бо фоиз 

Параметрҳои миқдории ин тағйирёбандаҳо дар ҷадвали 1 инъикос ёфтаанд. 
Ҷадвали 1 

Солҳо 
Индекси нархҳои 

истеҳсолкунандаи 
неруи барқ, бо фоиз (𝑥1) 

Индекси нархҳои истеҳсол-
кунандагон барои саноати 

коркард, бо фоиз 𝑥2 

Индекси нархҳои 
истехсоли канданиҳои 
фоиданок бо фоиз (𝑥3) 

Индекси нархи 
маҳсулоти саноатӣ, 

бо фоиз (𝑦) 
2010 114,1 109,9 110,9 127,2 
2011 101,2 106,2 107,4 105,7 
2012 117,4 113,5 102,7 114,2 
2013 97,7 105,8 101,0 103,9 
2014 106,0 99,7 100,8 100,8 
2015 105,2 104,5 99,2 104,0 
2016 102,8 104,0 119,5 106,7 
2017 117,6 102,3 123,7 109,4 
2018 113,6 102,1 89,2 102,1 
2019 113,3 102,3 92,0 102,1 

 

Манбаъ: Нархҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон.                   
– Душанбе, 2020. – С. 106-114. 
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Истифодаи бастаи махсуси барномаҳои амалӣ дар асоси ҳисобҳо муайян карда шуд, ки 
амсилаи вобастагиҳо байни нишондиҳандаҳои самарабахш ва омилӣ дар шароити муосири 
Ҷумҳурии Тоҷикистон чунин ифода ёфтааст: 

у= 0,185+0,284х1+0,051х2+0,307х3+0,233х4 

Коэффитсиентҳои b, c, d, i сатҳи таъсири ҳар як омилро ба нишондиҳандаи омӯхташуда 
нишон медиҳанд, дар ҳолате ки дигарон бетағйир боқӣ мемонанд. Масалан, болоравии 
чандинкаратаи неруи барқ боиси 18% афзоиш ёфтани нархи маҳсулоти саноатӣ ва ғайра 
мегардад. Зичии робитаи байни аломатҳои омӯхташуда аз ҷониби мо бо истифода аз 
коэффитсиенти коррелятсионӣ ҳисоб карда шуд, ки ба: R = 0,838 баробар буд. Ин маънои онро 
дорад, ки дар байни хусусиятҳои омӯхташуда муносибати наздики мусбат вуҷуд дорад. 

Аз ин хулоса кардан мумкин аст, ки тағйирёбии нархи ашёи хом ва нархҳои истеъмолӣ 
ҳамчун катализатори муҳими на танҳо беқурбшавӣ, балки пастшавии фаъолияти иқтисодӣ дар 
сармоягузории иқтисодиёт низ амал мекунад. 
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Дар ин мақола мафҳуми амсилаи беқурбшавӣ дар нархҳои истеъмолӣ мавриди таҳлил қарор дода 
шудааст. Ҳангоми муайян намудани амсилаи беқурбшавии индекси нархи истеъмолӣ нишон дода шудааст. 
Нархҳои истеъмолӣ гуфта нархҳои молҳою хизматрасониҳои дар сабади истеъмолкунанда ҷой дода дар 
назар дошта шудааст. Муайян намудани сатҳи беқурбшавӣ одатан нишондиҳандаи индекси нархҳои 
истеъмолӣ истифода мешавад. Ин индекс арзиши сабади молҳои истеъмолиро чен мекунад. Амсилаи 
вобастагиҳо байни нишондиҳандаҳои самарабахш ва омилӣ дар шароити муосир ифода ёфтааст. 
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НАУЧНЫЕ МЫСЛИ НЕКОТОРЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКИХ  
ШКОЛ О НАЛОГАХ 

 

Иброгимова А.У. 
Институт экономики и торговли Таджикского государственного  

университета коммерции в городе Худжанде 
 

Теорией и практикой развития человеческой цивилизации доказано, что в условиях 
господства рыночных отношений одним из главных инструментов государственного 
регулирования являются налогово-бюджетные механизмы управления. С этих позиций вопросам 
налогообложения в разные времена были посвящены труды известных государственных 
деятелей, философов и экономистов. 

К началу XVIII века в западноевропейских государствах начали создаваться 
административные структуры, круг задач которых состоял из образования аппарата чиновников 
и рационально функционирующей налоговой системы, которая состояла из прямых и косвенных 
налогов. Существенная роль отводилась косвенному налогу-акцизу, так как она взималась на 
входе в город со всех экспортируемых и импортируемых товаров. В то же время нередко товары, 
вывозимые за рубежи города, могли освобождаться от налогов. Величина акцизных налогов была 
от 5 до 25%, но никакого обоснования такого налогообложения не существовало [12, с. 88]. 

Уильям Петти является одним из родоначальников классической политической экономии 
и автором первого труда по налогам и сборам. Его труд называется «Трактат о налогах и сборах» 
(1662 г.) [1]. В этом труде автор анализирует сущность шести видов государственных расходов 
и доказывает причины, увеличивающие эти расходы. Подвергается анализу пути сокращения 
четырех статей государственных расходов.  

Автор указывает пути и способы быстрого сбора налогов путем анализа опыта некоторых 
стран Европы. В работе обстоятельно рассматриваются поземельный налог, подушной налог и 
таможенные пошлины.  

У. Петти развивает идею наличия акцизов на предметы потребления как формы косвенного 
налога. Он обосновывал положение о том, что появление и рост налогов связано с потребностями 
армии страны и обеспечения правопорядка. Каждый гражданин должен участвовать в уплате 
налогов в зависимости от своего богатства. Точное обоснование получило ставка налога и 
переложения налоговой нагрузки.  

Основу теории налогов и налогообложения А. Смита составляет теория доходов: прибыль 
(π), заработная плата (W) и рента (R). Граждане государства получают средства к существованию 
из этих источников. Они опираются на наличие трех факторов производства французского 
экономиста Ж.Б. Сэя: труда (L), капитала (К) и земли (Lз). Труд порождает заработную плату, 
капитал прибыль и земля ренту. Математически их соотношение можно отразить следующим 
образом:  

L + K + Lз = W+ π + R. 
Это уравнение означает, что рост факторов производства приводит к росту доходов, а 

значит к росту налоговой базы при прочих равных условиях.  
Вклад А. Смита в теорию налогов и налогообложения можно обобщить по следующим 

пунктам:  
- налог является принудительным, а не добровольным платежом.  
- он особое значение придавал косвенному налогообложению предметов потребления и 

предметов роскоши.  
- во внешней торговле он придавал большое значение акцизам, а не таможенным 

пошлинам.  
- он выступал против установления чрезмерной налоговой нагрузки.  
Давид Рикардо продолжил учение Адама Смита на базе теории доходов в своем основном 

труде «Началах политической экономии и налогового обложения». Он разделяет налоги на 
капитал и на доход. Давид Рикардо придерживался принципа о том, что если сокращается 
производство на базе налогов, то это сокращает накопление и производство в долгосрочном 
периоде. Это принципиальное положение теории Д. Рикардо. Он выступал против налогов на 
передачу имущества, ибо она также форма разновидности налога на капитал.  
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Рисунок 1. Двухвариантное соотношение налогов и накопления. 

Данное положение Д. Рикардо является очень важным для построения эффективной 
налоговой системы. Западная инновационная экономика базируется на этом положении, 
опираясь на то, что значительный уровень накопления сочетается с высоким уровенем 
потребления физических лиц. Главная налоговая нагрузка, в этом случае падает на физические 
лица. В нашей экономике наоборот, главная и основная налоговая нагрузка падает на накопление 
или капитал (рисунок 1). Схематически это можно выразить следующим образом в ИЭ:  

Налоги → ∆ накопления → ∆ инвестиций → ∆ производства  
А. Смит считал, что заработная плата не может облагаться налогом, а Д. Рикардо 

доказывал, что необходимо облагать заработную плату налогом. Основным его доводом является 
положение о том, что налоги в руках государства увеличивает спрос на труд.  

Д. Рикардо был против налога на имущества и доказывал, что он форма налога на капитал. 
Он приводил интерпретацию Сэя о том, что купля продажа земли обеспечивает эффективное 
приложение капитала. Ренту он доказывал, что нельзя просто переложить на покупателя, ибо 
этот налог естественного фактора производства. Если предложение будет изменяться, то тогда 
можно переложить этот налог на покупателя. Кроме того, надо учесть, что налог на ренту частью 
распространяется на прибыль, ибо присеваемая рента в полном смысле этого слова является 
рентой. По его взгляду десятина является равномерным налогом, достающимся на потребителя. 
Если будут высокие налоги на недвижимость, то это приведет к снижению спроса и уменьшению 
ренты на основе роста налогового бремени.  

Дж. С. Милль обосновывает то положение, что взамен поддержки и помощи государства 
каждый гражданин государства должен платить налог. Он также обосновал положение о том, что 
имеется необлагаемый минимум доход. Он был противником прогрессивного налогообложения 
и доказывал это тем, что необходимо обществу ценить трудолюбие и бережливость.  

 В российской науке проблемы налогов исследуется в работе Н.И. Тургенева «Опыт теории 
налогов». Его основные положения о налогах можно свести к следующим моментам:  

- обоснованно сущность и происхождение налогов. Определенно роль налога для развития 
системы государства.  

- он считал, что необходимо снижать налоговую нагрузку и освободить предметы первой 
необходимости от налогов ввиду того, что они нужны тем слоям населения, которые имеют 
низкий доход.  

- он был сторонником осторожной налоговой политики при введении новых налогов и 
определения их ставок и считал, что рост правового сознания налогоплательщиков связано их 
образованием.  

Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. показал, что свободный рыночный 
механизм не в состоянии регулировать эффективно рыночную экономику и поэтому 
понадобилось привлечь государство как регулятор экономики. Английский лорд Дж.М. Кейнс в 
1936 г. написал работу «Общая теория занятости, процента и денег». Эта работа явилось 
теоретическим фундаментом развития экономики для многих стран в течение сорока лет. Этим 
странам удалось выйти из тисков мирового экономического кризиса. В этой работе автор 
сформулировал основы налогово-бюджетной политики.  

Налоги сами не создают доход, а перераспределяют созданные доходы в экономике. 
Влияние налогов на совокупный спрос происходит через потребительские расходы, где доходы 
облагаются налогом и инвестиционные расходы, приносящие прибыль облагающий налогом. 
Влияние фискальной политики на экономику происходит через мультипликатор. Действие 
мультипликатора основывается на том, что расходы одного агента становятся дополнительными 
доходами другого агента экономики, а последние расходы становятся дополнительными 
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доходами другого агента и т.д. Таким образом, происходит значительное увеличение 
первоначальных расходов в виде роста доходов субъектов экономики. Совокупный доход (СД) 
становится больше, чем первоначальные расходы (ПР). Или иначе:  

СД > ПР. 
Мультипликатор налогов (multTx) означает, что насколько увеличивается или уменьшается 

совокупный (∆𝑌) доход при сокращении или росте единицы налогов (∆𝑇𝑥) и формула 
мультипликатора налогов следующая: 

mult Tx = 
∆𝑌

∆𝑇𝑥
. 

Мультипликатор налогов всегда отрицательный к совокупному доходу: рост налогов 
приводит к уменьшению доходов и наоборот. Для доказательства этого тезиса приведем 
условный пример. Налоги в экономике сократились на 200 долларов. Это означает, что 
совокупные доходы увеличились на 800 дол. Предельная склонность к потреблению составляет 
0,8 тогда:  

∆𝑌 =  
−𝑚𝑝𝑐

1 − 𝑚𝑝𝑐
х ∆𝑇𝑥 =  

− 0,8

1 − 0,8
 𝑥 200 =  −4 𝑥 ( −200) =  800 дол.  

Кейнс считает, что с ростом дохода потребление увеличивается, но не в той мере, в которой 
растет доход. Это главное положение основного психологического закона Кейнса. Главное 
значение в этом случае приобретает сбережения. Графически это можно доказать следующим 
образом. Математически доход (I) является суммой потребления (С) и сбережения (S) или:  

I = С + S. 
На рисунке 3. приведена графическая интерпретация соотношения дохода, потребления и 

сбережения Кейнса. Можно заметить, что кривая потребления сначала получая рост, с точки А 
приобретает устойчивый уровень, а кривая сбережения до точки Б примерно находится на одном 
уровне, а затем она носит восходящий характер.  

 
Рисунок 2. Соотношение дохода, потребления и сбережения Дж.М. Кейнса. 

 

Согласно теории Кейнса объем инвестиций зависит от уровня процента. Чем ниже этот 
индикатор, тем больше инвестиций и наоборот. Но, дело в том, что, хотя этот показатель является 
очень важным для роста инвестиций, но он недостаточен для того, чтобы выбор агентов 
экономики был рост инвестиций. Решение данного вопроса лежит в плоскости уровня прибыли 
инвестиций. Если они достаточно прибыльны, то на проектном уровне, прежде всего это надо 
обосновать.  

Исследование, проведенное Дж.М. Кейнсом позволило определить основные направления 
воздействия государства на экономику:  

- налогово-бюджетную политику; 
- кредитно-денежную политику. 
Если теория Дж.М. Кейнса опирается на совокупный спрос, то в 80-х годах прошлого века 

возникло теория экономики предложения, которая считала, что снижение налоговых ставок 
позволяет решить проблемы развития экономики США. Практическая апробация данного 
подхода не дала желаемого эффекта. Дефицит бюджета США достиг немалых размеров. Но, 
удалось решить следующие проблемы: 1. Было создано 2 млн. новых рабочих мест. 2. 
Расширилось налоговая база. 3. Американцам за этот период удалось осуществить 
модернизацию экономики.  

Снижение ставок налогов заметно в нашей экономике не приведет к росту налоговых 
доходов, а по нашим оценкам рост фискальных доходов в бюджет официальной экономике будет 
примерно 10-15%. Зато доходы теневой экономики будут возрастать. Она будет присваивать 
уменьшенную часть налогов в виде прибыли и сами налоги как чистую прибыль. Если уровень 
рентабельности официальной экономики 7%, то в теневом секторе, по нашему мнению, он 
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составляет 15-20%. Причиной тому является то, что значительная часть тех, которые работают в 
теневом секторе, не будут переходит в официальную экономику. Система налогов должна 
создать такие условия, чтобы стимулировать предприятия переходит из теневой экономики в 
официальную экономику, и поддерживать такие предприятия, которые работают на базе законов 
и честно.  
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АҚИДАҲОИ ИЛМИИ БАЪЗЕ АЗ НАМОЯНДАГОНИ МАКТАБҲОИ ИҚТИСОДӢ  
ДОИР БА АНДОЗҲО 

 

Дар мақола масоили андозҳо дар таълимоти илмии намояндагони мактабҳои иқтисодӣ мавриди 
тадқиқот қарор дода шудааст. Аз давраи пайдоиши андозҳо байни субъектони хоҷагидор бисёр муаммоҳо 
ба вуҷуд меомаданд, ки он ҳалли худро барои таъмини буҷети мамлакат захираҳои молиявиро талаб 
менамуд. Аз ин хотир, намояндагони мактабҳои иқтисодӣ бобати халлу фасли муаммоҳои ҷойдошта 
тадқиқоти илмии худро ба ин самт равона менамуданд. Ҳар як олим фикру мулоҳизаи худро пешниҳод 
менамуд. Инчунин ҳукумати мамлакат бобати саривақт ворид гардидани маблағҳои андозӣ ба буҷети 
мамлакат як қатор ҳавасмандкуниҳои андозиро ба субъектони хоҷагидор пешниҳод менамуданд. Инчунин 
дар мақола таъсири сиёсати фискалӣ ба иқтисодиёт ба воситаи зарбкунандаи андозӣ азбар карда мешавад. 
Тибқи ақидаи Д.М. Кейнс ба воситаи зарбкунандаи андозӣ танзими иқтисодиёт ба роҳ монда мешавад. Дар 
навбати худ танзим ва рушди иқтисодиёт аз саривақт ҳаллу фасл гардидани муаммоҳои андозӣ вобастагии 
калон дорад. 
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НАУЧНЫЕ МЫСЛИ НЕКОТОРЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКИХ  
ШКОЛ О НАЛОГАХ 

 

В статье исследуются налоговые вопросы, которые изучались со стороны некоторых 
представителей экономических школ. Каждый представитель выдвигал свою научную мысль в решении 
налоговых вопросов, которые возникали в время экономических отношений между различными 
субъектами. С этих позиций вопросам налогообложения в разные времена были посвящены труды 
известных государственных деятелей, философов и экономистов. С появления налогов возникали 
проблемы по поводу обложения доходов, для решение данных проблем ученые-экономисты выдвигали 
свои научные мысли. Со своей стороны, государство для того чтобы своевременно выполнять свои 
обязательства и для регулирования и развития экономики принимал во внимание стимулирующую 
функцию налогов. Также в статье рассматривается влияние фискальной политики на экономику через 
мультипликатор. По мнению Дж.М. Кейнса, действие мультипликатора основывается на том, что расходы 
одного агента становятся дополнительными доходами другого агента экономики, а последние расходы 
становятся дополнительными доходами другого агента и т.д. 
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The article examines tax issues that were studied by some representatives of economic schools. Each 
representative put forward his own scientific thought in solving tax issues that arose during economic relations 
between various subjects. From this perspective, the works of famous statesmen, philosophers and economists 
were devoted to taxation issues at different times. Since the advent of taxes, problems have arisen about taxation 
of income, to solve these problems, economists have put forward their scientific ideas. For its part, the state, in 
order to timely fulfill its obligations and for the regulation and development of the economy, took into account the 
stimulating function of taxes. The article also examines the impact of fiscal policy on the economy through a 
multiplier. According to J.M. Keynes, the action of the multiplier is based on the fact that the expenses of one 
agent become additional incomes of another agent of the economy, and the last expenses become additional 
incomes of another agent, etc. 
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МОҲИЯТИ ИҚТИСОДӢ ВА АРЗЁБИИ ХАВФҲОИ МОЛИЯВИИ ТАШКИЛОТҲО  
 

Амиров М.С. 
Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон 

Ҷураева Х.Ҳ. 
Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 

 

Аз рӯи вақт ҷудо намудани ду арзёбии маъмулӣ тавсия дода мешавад: сатҳи «оғоз» ва 
«молиявӣ»-и хавфи молиявӣ [8, с. 35].  

Якум – хавфе муайян мешавад, ки дар ақидаҳо вуҷуд дошта, чораҳои зиддибуҳрониро 
тақозо менамояд.  

Дуюм, он чораҳои зиддибуҳрониеро дар назар дорад, ки метавонанд то пайдо шудани ин ё 
он омилҳои пешакии хавф фикр карда, коркард ва пешбинӣ шаванд.  

Аз рӯи вақт паҳншавӣ дар ду ҳолат қарор мегирад: вақти қабули қарор ва вақти ба амал 
омадани зарар.  

Мафҳуми бозори хавфро баррасӣ намуда, бояд қайд намуд, ки ба мисли ҳама гуна дигар 
категорияҳои иқтисодӣ ва ба воситаи функсияҳо ба вуҷуд меояд. Дар назарияи иқтисодӣ 
функсияҳои инноватсионӣ, танзимнамоӣ, ҳимоявӣ, таҳлилӣ ва иҷтимоӣ-иқтисодӣ, ҷубронӣ ҷудо 
карда мешаванд. Гузашта аз ин, функсияи танзимкунанда хусусияти баръаксро доро мебошад ва 
дар ду шакл пайдо мешавад: конструктивӣ ва деконструктивӣ.  

А.П. Алгин боз ду самти функсияи ҳимоякунандаи хавфро қайд менамояд: таърихӣ-
генетикӣ ва иҷтимоӣ-ҳуқуқӣ. Н.Н. Кунитсина пурра намудани номгӯи дар боло зикргардидаро 
бо панҷ функсияи хавф пешниҳод менамояд: огоҳкунанда (афзалиятнок), репрессивӣ, 
ҷубронкунанда, санҷишӣ, арзёбӣ, захиракунанда. А.А. Тер-Григорянтс номгӯи мазкурро бо 
функсияи иҷтимоӣ ва макроиқтисодӣ бой мегардонад [11]. 

Аз нуқтаи назари тадқиқоти муҳиммияти идоракунии мақсадноки хавфҳои молиявӣ аз 
ҷониби субъектҳое, ки қарор қабул мекунанд, тавсеаи номгӯи функсияҳое зарур мебошад, ки аз 
имкониятҳои бавуҷудоии ҳолатҳои хавф бармеоянд:  

1) иттилоотӣ – барои субъектҳои иқтисодӣ имконият медиҳад, ки иттилоотро барои 
муайян намудани сатҳи хавф ба даст оранд ва дар ин асос қарорҳои мақсадноки идоракуниро оид 
ба паст намудани он қабул намоянд; 

2) беҳдоштӣ – ба воситаи рақобат байни субъектҳои иқтисодӣ метавон фаъолияти молиявӣ 
– хоҷагидориро аз воҳидҳои аз ҷиҳати иқтисодӣ ноустувор ва нолозим тоза намуд. Ин барои 
баланд бардоштани сатҳи миёнаи устувории онҳо дар маҷмӯъ мусоидат менамояд; 

3) ташкилӣ – дар ташкили марҳалавӣ мунтазам гузаронидани чорабиниҳое инъикос 
мегардад, ки барои огоҳнамоии ҳолати номуайянӣ ва ҳолатҳои ғайричашмдошт ё сатҳи 
таъсиррасонии онҳо бо мақсади кам намудани эҳтимолият ва андозаи дуршавӣ аз нақша, 
оқибатҳои манфии зарар равона гардидаанд;  

4) фаъолнокӣ – фаъолнокии амалҳоро оид ба иҷрои қарорҳои қабулшудаи идоракунӣ, ки 
ба бартараф намудани ҳолати аллакай бавуҷудомадаи хавф равона гардидаанд, инъикос 
менамояд. Номгӯи васеъ ва номгӯи иловагии функсияи хавфи молиявӣ дар расми 1 нишон дода 
шудааст.  

 
Расми 1. Функсияи хавфи молиявӣ.  
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Чунин тақсимотро мақсаднок ҳисоб меёбад, зеро барои аниқу мушаххас намудани 
хусусиятҳо, шаклҳо ва принсипҳои тадқиқоти хавфи молиявӣ имконият фароҳам меорад.  

Дар байни омилҳои аввалине, ки мақсади мазмуни онро муайян менамоянд, бояд 
мухолифатӣ, алтернативӣ, номуайяниро қайд намуда, онҳоро бо нисбиятнокӣ, идорашавандагӣ 
ва ирсиятнокӣ пурра намудан лозим аст.  

Мухолифат яке аз хусусиятҳои хавфи молиявӣ буда, метавонад дар ҳама гуна самтҳо 
инъикос шавад. Аз як ҷониб, ба воситаҳои нав дар шароити номуайянӣ ва зарурати интихоб 
барои ба даст овардани натиҷаҳои назаррас тамоюл гирифта, хавф барои ҷорӣ намудани 
навовариҳое, ки барои расидан ба мақсадҳо кумак мерасонанд, мусоидат менамояд. 

Аз ҷониби дигар, вақте ки дар шароити иттилооти нопурра, алтернатива, бе баҳисобгирии 
асоснокшудаи рушди воқеии амалҳое, ки нисбати онҳо қарорҳо қабул шудаанд, интихоб шудани 
он боиси субъективизм мегардад [7, с. 9-10].  

Аз ин ҷо дар ҳолати якум натиҷаҳои муҳимми иқтисодӣ, сиёсӣ, маънавию ахлоқӣ, дар 
ҳолати дуюм бошад, хароҷотҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва маънавӣ ҷой доранд.  

Алтернативӣ зарурати интихоби яке аз ду ва ё якчанд варианти қарор ва амалҳоро 
пешбинӣ менамояд. Агар хавф вуҷуд надошта бошад, пас ҳолати хавф ҳам вуҷуд надорад, аз ин 
ҷо бармеояд, ки зарурат ба интихоб низ нест. Вобаста ба мазмуни мушаххаси ҳолати хавфи 
молиявӣ шакли алтернативӣ сатҳи гуногуни мушкилӣ дошта, бо тарзҳои гуногун баррасӣ 
мешавад.  

Номуайянӣ ин шакли объективии мавҷудияти ҳолати ногаҳоние мебошад, ки дар 
номуайянии равандҳои иқтисодӣ дар ҳолате ба вуҷуд меояд, ки шахс иттилооти дохилӣ ва 
берунаро оид ба ҳолати объекти тадқиқшаванда ё нопурра ва ё субъективӣ қабул менамояд. Маҳз 
ин хусусияти хавфи молиявӣ метавонад дар амал равандҳои идоракунӣ ва танзимро муносиб 
гардонад, барои ин бояд сарчашмаҳои объективӣ ва субъективии номуайяниҳо маълум карда 
шаванд.  

Нисбият онро инъикос менамояд, ки ин ё он сатҳи талафот метавонад аз рӯи низомҳои 
идоракунӣ, идорашаванда ва мушоҳидакори ғайрихудӣ баҳогузорӣ шавад.  

Ирсият (таърихӣ) – қонунияти таҳвили нишонаҳои доминантӣ ва ретсессивиро дар 
марҳилаҳои таҳаввулот аз низоми пешина ба низоми нав маънидод менамояд. Нишонаҳои 
доминантӣ, яъне нишонаҳои объективӣ бояд аз ҷониби субъекти идоракунӣ ошкор карда шаванд. 
Фаъолгардонии онҳо асосноккунии самти идоракунии хавфҳои молиявии корхонаро баланд 
бардошта, сарчашмаи инноватсия ба шумор мераванд.  

Идорашавандагӣ. Идорашавандагии хавфҳои молиявӣ дар мутобиқати муносибатҳои 
марказикунонидашуда (давлатӣ) ва ғайримутамарказкунонидашуда (бозоргонӣ) оид ба 
идоракунӣ асос ёфтааст. Низом дар асоси муносиб гардонидан идорашаванда мебошад. Баланд 
бардоштани сатҳи идорашавандагии низом барои фаъолияти устувори он мусоидат менамояд.  

Шаклҳои гуногуни хавфи молиявиро ба эътибор гирифта, бояд қайд намуд, ки масъалаҳои 
таснифоти онҳо, бешак, проблемаи хеле мушкил аст. Дар адабиёти иқтисодӣ муносибати ягона 
нисбат ба баррасии он вуҷуд надорад, фақат якчанд усулҳое мавҷуданд, ки бо мақсад ва 
вазифаҳои тадқиқот муайян карда мешаванд. Чун қоида, муаллифон шаклҳои алоҳида ва бештар 
равшани хавфҳоро ҷудо мекунанд [1-3; 5; 7; 9-12]. Дар байни нишонаҳои таснифотӣ метавон 
инҳоро номбар намуд: аз рӯи пайдошавӣ, аз рӯи сатҳи мушкилӣ, аз рӯи давомнокии амалҳо, аз 
рӯи дарбаргирии субъектҳои иқтисодӣ, аз рӯи сатҳи истифодабарӣ, аз рӯи вақт, аз рӯи 
сарчашмаҳои бавуҷудоӣ, аз рӯи сатҳи таъсири хавф ба мавқеи молиявӣ-хоҷагидории корхона ва 
ғайра.  

Таснифоти мукаммал ва васеи таснифоти хавфҳои молиявиро И.А. Бланк [4, с. 431] 
пешниҳод намудааст. Асоси таснифоти онро чунин нишонаҳо ташкил менамоянд:  

– аз рӯи шакл: хавфи паст намудани устуворӣ, хавфи пардохтнопазирӣ, хавфи 
сармоягузорӣ, хавфи асъорӣ, хавфи депозитӣ, хавфи қарзӣ, хавфи андозӣ, хавфи сохторӣ, хавфи 
криминогенӣ ва дигар намудҳои хавф; 

– аз рӯи объекти тафсилотшаванда: хавфи амалиёти алоҳидаи молиявӣ, хавфи шаклҳои 
гуногуни фаъолияти молиявӣ, хавфи фаъолияти молиявӣ дар маҷмӯъ; 

– аз рӯи маҷмӯи объектҳои молиявӣ: хавфҳои инфиродӣ ва маҷмӯии молиявӣ; 
– аз рӯи маҷмӯӣ будани тадқиқо: осон ва мушкил; 
– аз рӯи сарчашмаи пайдоиш, беруна ва дохила; 
– аз рӯи оқибатҳои молиявӣ: хавф, талафоти эҳтимолии молиявӣ ё фоидаи аз даст 

додашуда; 
– аз рӯи хусусияти пайдоиш аз рӯи вақт: доимӣ ва хавфи вақтинаи молиявӣ; 
– аз рӯи сатҳи талафоти молиявӣ: миёна, шадид ва ташвишовар; 
– аз рӯи имконияти пешгӯишаванда: хавфҳои молиявии пешгӯишаванда ва 

пешгӯинашаванда;  
– аз рӯи имконияти суғуртанамоӣ: суғурташаванда ва суғуртанашаванда. 
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Нишонаҳои маълуми таснифоти хавфҳои молиявиро якҷоя намуда, онҳоро бо номгӯи 
чунин гурӯҳҳо ҷудо карда, аз рӯи самти маҳдудсозии воридшавии маблағҳо, (қарзӣ, 
сармоягузорӣ, омилӣ, форфейтингӣ, лизингӣ, истеҳсолӣ ва тиҷоратӣ), аз рӯи функсияҳои 
идоракунии молиявӣ (хавфи банақшагирии молиявӣ, хавфи баҳисобгирии молиявӣ, хавфи 
таҳлили молиявӣ, хавфи назорати молиявӣ, хавфи танзими молиявӣ ва хавфи пешгӯии молиявӣ) 
ва марҳалаҳои давраи ҳаётии фаъолияти корхона (хавфи марҳалаи омодагӣ, хавфи марҳалаи 
сармоягузорӣ, хавфи марҳалаи азхуднамоии бозор, хавфи марҳалаи болоравӣ, хавфи 
азхуднамоии бозор, хавфи марҳалаи мукаммалӣ, хавфи марҳалаи азнавнамоӣ ва хавфи марҳалаи 
пастравӣ ё барқароршавӣ), аз ҷониби мо гурӯҳбандии шаклҳои он дар расми 2 нишон дода 
шудааст. Фарз мекунем, ки истифоданамоӣ барои дақиқ муайянсозии ҷои ҳар як хавф дар низоми 
умумӣ имконият медиҳад.  

 
Расми 2. Таснифоти шаклҳои хавфи молиявӣ. 

 

Истифодаи он имконият медиҳад, ки ҷойи ҳар як хавф дар низоми умумии онҳо муайян 
карда шавад, зеро барои истифодаи усулҳои марбутаи идоракунии онҳо кумак мерасонад. Ба ғайр 
аз ин, хусусияти овардашудаи шакли мушаххаси хавф, ҳамзамон оид ба омили ташкилкунандаи 
он дарак медиҳад.  

Ин алоқамандии баҳодиҳии сатҳи эҳтимолии бавуҷудоӣ ва ҳаҷми талафоти эҳтимолии 
молиявиро аз рӯи хавфи мазкур нисбат ба динамикаи омили марбута таъмин менамояд.  

Бояд қайд намуд, ки дар шароити муносибатҳои бозоргонӣ субъектҳои хоҷагидорӣ 
стратегияи рушди худро мустақилона таҳия менамоянд ва чораҳои тактикиро барои дар ҳаёт 
татбиқ намудани он роҳандозӣ мекунанд.  

Дар ин замина дар раванди фаъолияти молиявӣ-хоҷагидорӣ ҳолатҳое ба миён меоянд, ки 
тавассути онҳо ба корхона хавфи талафот ба вуҷуд меояд. Дар баробари ин, зарурати объективӣ 
ба миён меояд, ки бояд принсипҳои асосии тадқиқоти хавфҳои молиявӣ, ки метавон онҳоро дар 
гурӯҳи зерин муттаҳид намуд, муайян карда шаванд: 

– принсипҳои тадқиқоти хавфҳои молиявӣ, ки метавон онҳоро дар чунин гурӯҳ муттаҳид 
намуд:  

– муносибати давлат ҳангоми баҳодиҳии хавфҳои молиявӣ, ки аз мутобиқати натиҷаҳои 
сиёсати давлатии хоҷагидорӣ ва қонунгузорӣ бармеояд;  

– хусусияти илмӣ, ки талаботи қонунҳои иқтисодии рушди истеҳсолот, истифодаи 
дастовардҳои пешравии илму техника, усулҳои навтарини тадқиқоти иқтисодиро ба эътибор 
мегиранд; 

– маҷмӯӣ, ки тамоми звено ва ҷанбаҳои молиявӣ-хоҷагидории фаъолияти корхонаро дар 
бар мегиранд; 

– систематикӣ, ки хавфи молиявиро ҳамчун низоми мушкили динамикӣ баррасӣ 
менамоянд. Ин низом аз унсурҳо ва муҳити берунаи бо ҳам алоқаманд иборат мебошад; 

- Пастнашаванда 

- Пастшаванда 

- Пурра ба назар 

гирифтанашаванда 

Хавфи молиявӣ 

Аз рӯи сатҳи 

низоми 

иқтисодӣ 

Аз рӯи шакли 

рушди корхона 
Зуҳурот аз рӯи 

вақт 
Аз рӯи имкониятҳои 

суғуртакунӣ 

Аз рӯи 

сарчашмаҳои 

бавуҷудоӣ 

- Макроиқтисодӣ 

- Микроиқтисодӣ 

- Рушди таҳаввулотӣ 
- Рушди револютсионӣ 

- муттасил  

- мунтазам 
- суғурташаванда, 

- суғуртанашаванда 
- дохилӣ 

- беруна 

Аз рӯи функсияҳои 

идоракунии молиявӣ 

Аз рӯи оқибатҳои 

молиявӣ 

 

Аз рӯи самтҳои 

маҳдудкунии 

воридшавиҳои 

молиявӣ 

Аз рӯи марҳилаҳои 

давраи фаъолияти 

корхона 
Аз рӯи сатҳи 

идоракунӣ 
- Хавфи барҳамдиҳии 

ширкат 

- Хавфи 

пардохтпазирӣ 

- Хавфи устувории 

молиявӣ 

- Хавфи депозитӣ 

- Хавфи пардохт 

нашудани дивидентҳо 

- Хавфи аз даст додан 

(пурра нагирифтан)-и 

даромади иқтисодӣ 

 

Хавфи марҳилаи 

омодагӣ 

Хавфи марҳилаи 

сармоягузорӣ 

Хавфи азхуднамоии 

бозор 

Хавфи марҳилаи 

болоравӣ 

Хавфи марҳилаи 

такмилёбӣ 

Хавфи марҳилаи 

таҷдид 

Хавфи марҳилаи 

пастравӣ 

(барқароршавандагӣ)  

 

- Хавфи 

банақшагирии 

молиявӣ 

- Хавфи 

баҳисобгирии 

молиявӣ 

- Хавфи таҳлили 

молиявӣ 

- Хавфи танзими 

молиявӣ 

- Хавфи пешгӯии 

молиявӣ 

 

- хавфи қарзӣ 

- сармоягузорӣ 

- омилӣ 

- форфейтингӣ 

- лизингӣ 

- истеҳсолӣ 

- тиҷоратӣ ва 

ғайра  

 

Аз рӯи миқёс 

То натиҷаи ниҳоӣ 

 - ҳадди аққал 

- хурд 

- миёна 

- баланд 

- максимум 

- катастрофӣ 

- маҳалли 

- соҳавӣ 

- минтақавӣ 

- миллӣ 

- ҷаҳон - тоза 

- хусусӣ 

 - хавфи сармояи саҳҳомӣ 

- хавфи сармояи қарзӣ 

- хавфи сохтори сармоя 

Аз рӯи манбаъҳо 
ташаккул 

Аз рӯи сатҳи зарари 

молиявӣ 
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– объективӣ, мушаххасӣ ва дақиқӣ – дар раванди тадқиқоти хавфи молиявӣ иттилооти 
дурустро барои баланд бардоштани асосноккунии хулосабарориҳо ва қарорҳои идоракунӣ 
пешбинӣ менамояд; 

– амалкард, дар таъсиррасонии фаъол ба раванди фаъолияти соҳибкорӣ, саривақт ошкор 
намудани камбудиҳо, имкониятҳои аздастрафта ва оид ба ин масъалаҳо иттилоъ додан ба 
роҳбарияти корхона барои таҳияи чорабиниҳои мушаххас, дақиқ намудани маълумоти нақшавие, 
ки ба огоҳонидан ва паст намудани хавфи молиявӣ равона гардидаанд, асос ёфтааст; 

– низомӣ, зарурати банақшагирии корҳои таҳлилиро оид ба ошкорсозии хавфҳои молиявӣ 
дар корхона ва назорати гузаронидани онро асоснок мегардонад; 

– оперативӣ, гузаронидани тадқиқоти оҷилӣ ва сифатноки хавфҳои молиявӣ, малакаи 
қабули қарорҳои идоракунӣ ва дар амал ҷорӣ намудани онҳоро пешбинӣ менамояд; 

– демократӣ, иштироки доираи васеи кормандони корхонаро дар гузаронидани таҳлили 
хавфҳои молиявӣ пешбинӣ менамояд. Ин имконият медиҳад, ки таҷрибаи муосир ва захираҳои 
мавҷудаи дохилӣ оид ба паст намудани сатҳи хавфҳо ошкор карда шаванд; 

– самаранокие, ки тибқи он хароҷотҳо барои дарёфти хавфҳои молиявӣ бояд самаранокии 
бештар диҳанд. 

Амалӣ намудани принсипҳои мазкур барои таҳияи механизми идоракунии хавфҳои 
молиявии субъектҳои хоҷагидорӣ имконият фароҳам меоранд. Дар ин замина рушди динамикии 
охирон бештар маврид аз омилҳое вобаста аст, ки ба раванд таъсир мерасонанд. Онҳо зарурати 
гузаронидани тадқиқотро асоснок менамоянд.  
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МОҲИЯТИ ИҚТИСОДӢ ВА АРЗЁБИИ ХАВФҲОИ МОЛИЯВИИ ТАШКИЛОТҲО 
 

Дар ин мақола муаллифон арзёбии хавфи молиявии ташкилотҳоро, ки дар ҳамаи шаклҳои он хавфи 

зиёд мавҷуд аст, баррась кардаанд. Аз нуқтаи назари тадқиқот муҳиммияти идоракунии мақсадноки 

хавфҳои молиявӣ аз ҷониби субъектҳое, ки қарор қабул мекунанд, тавсеаи номгӯи функсияҳое зарур 

мебошад, ки аз имкониятҳои бавуҷудоии ҳолатҳои хавф ба вуҷуд меоянд, мавриди иттилоотӣ, беҳдоштӣ, 

ташкилӣ ва фаъолнокӣ қарор гирад.  

Бояд қайд намоем, ки воситаҳои нав дар шароити номуайянӣ ва зарурати интихоб барои ба даст 

овардани натиҷаҳои назаррас тамоюл гирифта, хавф барои ҷорӣ намудани навовариҳое, ки барои расидан 

ба мақсадҳо кумак мерасонанд, мусоидат менамояд.  
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ И ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

В статье описана авторская оценка финансового риска организаций во всех их формах. С точки 

зрения исследования важности целевого управления финансовыми рисками со стороны лиц, 

принимающих решения, необходимо расширить список функций, которые возникают из-за возможности 

возникновения рискованных ситуаций, информации, санитарии, организации и активности. 

Следует отметить, что новые инструменты имеют тенденцию к достижению значительных 

результатов в условиях неопределенности и необходимости выбора, а также риска внедрения инноваций, 

которые помогают достичь целей. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: финансовый, антикризисный, инновационный, нормативный, защитный, 
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управляемый. 
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ECONOMIC SIGNIFICANCE AND ASSESSMENT OF FINANCIAL RISKS OF ORGANIZATIONS 
 

The article describes the author's assessments of the financial risk of organizations in all its forms. In terms 

of research on the importance of targeted financial risk management by decision-makers, it is necessary to expand 

the list of functions that arise from the possibility of risky situations, information, sanitation, organization and 

activity. 

It should be noted that new tools tend to achieve significant results in the face of uncertainty and the need 

for choice, as well as the risk of introducing innovations that help achieve goals. 
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SWOT-АНАЛИЗ КАК ИНСТРУМЕНТ ПЛАНИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ 
 СПОРТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Исоков А.А., Крутова С.В.  
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет  

имени Н.П. Огарева»  
 

На современном этапе общественного развития приобретают особое значение вопросы 
стратегического планирования спортивной организации. 

В Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период 
до 2020 года определено, что сфера физической культуры и спорта сталкивается с 
определенными проблемами, требующими решения. К таким проблемам стоит отнести 
нарушение здоровья населения, отсутствие эффективной системы подготовки спортивного 
резерва, ограничения в использовании государственно-частного партнерства, а также усиление 
и усложнение форм глобальной конкуренции спортивных организаций. 

В связи с этим, большую актуальность приобретает умение руководства правильно 
определить индивидуальную траекторию развития спортивной организации. Отдельно стоит 
заметить, что определение стратегического направления развития спортивной организации 
имеет свои особенности, обусловленные организационно-правовой формой спортивной 
организации. В частности, организации, находящиеся в государственной собственности, ведут 
свою деятельность в соответствии с государственным заказом. Такое положение оказывает 
существенное влияние на планирование стратегии данной организации, поскольку в данном 
случае спортивная организация не нацелена на получение прибыли и целью такой организации 
является достижение социального эффекта, выражающегося в пропаганде здорового образа 
жизни населения и развития физической культуры и спорта. 

Вместе с тем, понимание основных составляющих стратегического развития спортивной 
организации и четкое следование им лежит в основе успеха и эффективного расходования 
ресурсов такой организации, вне зависимости от организационно-правовой формы.  

Для составления стратегического плана развития спортивной организации следует 
учитывать множество факторов, которые оказывают прямое и опосредованное влияние на 
функционирование как отдельных составляющих, так и всей организации в целом. 
Необходимость анализа совокупности таких факторов обусловлена формированием 
стратегических целей спортивной организации на основе полученных данных. 
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В качестве инструмента анализа достаточно часто применяется SWOT-анализ, 
направленных на оценку сильных и слабых сторон организации.  

Несмотря на широкую распространенность данного инструмента в процессе планирования 
стратегии следует отметить некоторую ограниченность работ, охватывающих специфику 
планирования стратегии в спортивных организациях, а также содержания и технологии 
проведения SWOT-анализа. К таким работам следует отнести работы Леднева В.А., Кондручина 
А.Е., Поповой А.А.  

Леднев В.А. указывает, что анализ рыночных отношений в индустрии спорта является 
ключевым моментом при разработке стратегии организации [2].  

Кондручин А.Е. считает, что «эффективная реализация стратегии спортивной организации 
возможна при разработке качественной модели управления» [1]. Поэтому достижение 
эффективности при проведении SWOT-анализа является залогом грамотного планирования 
стратегии организации. 

В большинстве исследований отсутствует разделение особенностей SWOT-анализа для 
коммерческих и некоммерческих организаций, основным видом деятельности которых является 
спорт и физическая культура. Это является также одной из причин отсутствия в настоящее время 
универсальной комплексной методики проведения SWOT-анализа в спортивных организациях. 

Кроме того, следует отметить, что при проведении SWOT-анализа также наблюдается 
наличие некоторых ошибок, в частности, довольно распространенным является отсутствие 
четкого разделения факторов внутренней и внешней среды или, что является еще более 
ошибочным, их подмена. Это отражается на результативности достижения исходных целей 
использования данного инструмента планирования стратегии. 

При проведении SWOT-анализа спортивной организации важное значение имеет анализ 
факторов внутренней среды. Еншин М.М. и Дятлов В.Ю. в процессе анализа факторов 
внутренней среды выделяют такие как ресурсы, цели, задачи, технологии, люди, структура [3]. 
Фактически данный набор факторов является типичным и может быть применен в рамках 
SWOT-анализа любой организации. Кроме того, фактор «люди» может также быть включен в 
группу «ресурсы», так как фактически кадровый состав сотрудников является носителем 
интеллектуальных ресурсов спортивной организации. 

Рассмотрим некоторые аспекты проведения SWOT-анализа на примере спортивной 
организации, которая имеет форму собственности автономного учреждения. 

В качестве факторов внутренней среды такой спортивной организации следует выделить 
следующие факторы: 

 цели спортивной организации; 
 организационная культура; 
 организационная структура; 
 спортивные программы, реализуемые в организации; 
 инновационный потенциал; 
 кадровое обеспечение и контингент спортсменов; 
 финансово-хозяйственная деятельность; 
 материально-техническая база учреждения и условия реализации спортивного процесса; 
 сетевое взаимодействие с организациями, осуществляющими спортивную подготовку; 
 рейтинговое положение спортивной организации в городской (районной, региональной) 

системах образования; 
 участие спортивной организации в профессиональных конкурсах, международных, 

федеральных и региональных программах. 
Заметим, что немаловажно оценить фактор организационной культуры автономного 

учреждения. В.В. Томилов указывает: «… организационная культура – это совокупность 
мышления, определяющая внутреннюю жизнь организации; это образ мышления, действия и 
существования» [4]. Для автономного учреждения, нацеленного на выполнение 
государственного заказа, реализация которого не всегда заключается в повышение 
прибыльности, важно, оценить стандарты поведения и уровень пропагандирования ценностей 
существующей организационной культуры спортивной организации.  

По итогам определения факторов внутренней среды осуществляется сканирование слабых 
и сильных сторон спортивной организации. Среди сильных сторон спортивной организации 
могут быть выделены большой опыт в подготовке спортсменов, профессиональные компетенции 
кадрового состава, репутация, эффективность реализации инноваций в спортивном процессе. 
Слабые стороны обычно отражают факторы организации, которые по сравнению с другими 
спортивными организациями менее развиты, по причине чего могут развиваться угрозы 
стабильного и устойчивого функционирования спортивной организации. 

Стоит сказать о том, что использование SWOT-анализа не всегда сопровождается 
установлением количественных оценок отдельных факторов, что создает определенные 
проблемы в процессе определения текущего состояния спортивного учреждения. В процессе 
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определения сильных и слабых сторон важное значение имеет соответствие принципам 
измеримости и конкретности, что предполагает исключение двусмысленных формулировок. 
Например, укомплектованность спортивных залов соответствующим оборудованием составляет 
75%, или 60% сотрудников удовлетворены стилем работы руководства. В случае, если 
наблюдается отсутствие количественной оценки того или иного фактора существует опасность 
недооценки слабых сторон спортивной организации или переоценки сильных сторон. 

Анализ внешней среды предполагает проведение анализа факторов, которые могут оказать 
позитивное или деструктивное влияние на деятельность организации. Стоит заметить, что при 
формировании их требование количественной оценки не исполняется, что обусловлено 
трудностью оценки влияния фактора, а также низким уровнем прогнозирования действия 
данного фактора. 

В таблице 1 приведен фрагмент SWOT-анализа автономного учреждения Республики 
Мордовия «Спортивный комплекс «Мордовия». 

Таблица 1 
Фрагмент матрицы анализа факторов внутренней и внешней среды АУ РМ «СК «Мордовия» 

 

Внутренние 
факторы 

Сильные стороны Слабые стороны 

Материально-
техническая база 
учреждения и 
условия реализации 
спортивного 
процесса 

80 % спортивных залов имеют 
соответствующее спортивное 
оборудование; 
укомплектованность 
оборудованием спортивных 
секций составляет 100 % 

10 % имеющегося оборудования находится в 
ремонте; 
20 % имеющегося оборудования является 
морально устаревшим; 
Помещение для спортивных секций ограничены 
5 залами и предполагают сменяемость секций в 
одном и том же помещении 

Внешние факторы Возможности Угрозы 
Государственные 
тенденции 
развития спорта и 
физической 
культуры 

Стабильность финансирования 
деятельности автономного 
учреждения; 
Высокий уровень 
самостоятельности учреждения 

Рост нормативных и законодательных 
требований к обеспечению спортивного 
процесса; низкий уровень подготовленности к 
исполнению новых законодательных инициатив 
в области спорта и физической культуры 
 

Таким образом, подводя итог, стоит отметить, что SWOT-анализ в планировании стратегии 
спортивной организации имеет важное значение, так как является инструментом, позволяющим 
грамотно сформулировать стратегию развития организации. С учетом низких затрат на 
проведения анализа, его простоты для реализации, а также удобства и наглядности, данный 
метод позволяет систематизировать ключевые факторы, способные повлиять на дальнейшее 
развитие деятельности спортивной организации.  
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SWOT-ТАҲЛИЛ: ҲАМЧУН ВОСИТАИ БАНАҚШАГИРИИ СТРАТЕГИИ  
ТАШИЛОТҲОИ ВАРЗИШӢ 

 

SWOT-таҳлил яке аз воситаҳои банақшагирии стратеги ба шумор меравад, истифодаи мақсадноки 
он имконият медиҳад паҳлуҳои афзалиятнок ва заифи ташкилотҳои варзишӣ ва инчунин ҳолатҳои сар 
задани хавфу хатарҳо ошкор карда шавад. Новобаста аз он, ки давраҳои тӯлонӣ он амал менамояд, вале то 
ҳол мавқеи худро дар ташкилотҳои варзишӣ ва инчунин шаклҳои гуногуни ташкилӣ ва ҳуқуқии онро ба 
эътибор намегирад. Дар тадқиқоти мазкур кӯшиш ба харҷ дода шудааст, ки маълумот оид ба истифодаи 
ин метод дар банақшагирии стратегии ташкилотҳои варзишӣ омӯхта ҷамъбаст карда, камбудӣ ва 
норасооии он ва матритсаи SWOT-таҳлил дар мисоли АУРМ «СК «Мордовия» истифода карда шавад. 
Истифодаи натиҷаҳои бадастовардашуда дар банақшагирии стратегии ташкилотҳои тиҷоратӣ ва 
ғайритиҷоратӣ аз аҳмият берун нест.  

КАЛИДВОЖАҲО: банақшагирии стартегӣ, SWOT-таҳлил, ташкилоти варзишӣ, муассисаҳои 
худмухтор, омилҳои дохила ва берунаи мавҷудият. 
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SWOT-АНАЛИЗ КАК ИНСТРУМЕНТ ПЛАНИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ  
СПОРТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

   

SWOT-анализ является одним из инструментов планирования стратегии. Его использование 
нацелено на систематизацию сильных и слабых сторон спортивной организации, а также определения 
возможностей и угроз. Несмотря на длительный период существования данного метода и широкое его 
использование, он не адаптирован для спортивных организаций, а также не учитывает разнообразие их 
организационно-правовых форм. В данном исследовании предпринята попытка обобщить сведения об 
использовании данного метода при планировании стратегии спортивной организации и выявить его 
недостатки и ограничения, предложены методические рекомендации по процедуре проведения и 
заполнения матрицы SWOT-анализа на примере АУ РМ «СК «Мордовия».  Полученные результаты 
представляют интерес для использования при планировании стратегии спортивных организаций 
коммерческого и некоммерческого типа. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: стратегическое планирование; SWOT-анализ, спортивная организация, 
автономное учреждение, факторы внутренней и внешней среды. 
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SWOT-АНАЛИЗ AS A TOOL FOR PLANNING STRATEGY OF A SPORTS ORGANIZATION 
 

Annotation: SWOT-analysis is one of the strategy planning tools. Its use is aimed at systematizing the 
strengths and weaknesses of a sports organization, as well as identifying opportunities and threats. Despite the 
long period of existence of this method and its widespread use, it is not adapted for sports organizations, and also 
does not take into account the variety of their organizational and legal forms. In this study, an attempt was made 
to summarize the information about the use of this method in planning the strategy of a sports organization and to 
identify its shortcomings and limitations, proposed methodological recommendations on the procedure for 
conducting and filling in the SWOT-analysis matrix using the example of AU RM «SC» Mordovia». The results 
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ТАСНИФОТИ ХАВФУ ХАТАРҲОИ САРМОЯГУЗОРӢ ВА МАВҚЕИ ОН ДАР 
ИДОРАКУНИИ КОРХОНАҲОИ САНОАТӢ 

 

Зувайдуллоева Г.Х. 
Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 

 

Рушди фаъолияти сармоягузорӣ дар корхонаҳои саноатӣ омӯзиши мавқеъ ва нақши хавфро 
дар раванди сармоягузорӣ тақозо менамояд. Аксар корхонаҳои бузург дар шароити имрӯза 
лоиҳаҳои ҳудудан калони сармоягузории ба самти инноватсионӣ нигаронидашударо амалӣ 
мегардонанд. Коркард ва амалсозии чунин лоиҳаҳо аксаран дар шароитҳои то як дараҷа 
номуайянӣ ҷараён мегиранд. Дар зери мафҳуми номуайянӣ иттилооти нопурра ва номукаммал 
дар хусуси шароитҳои амалигардонии сармоягузорӣ фаҳмида мешавад.  

Номуайянӣ ба туфайли омилҳои зерин муқаррар карда мешавад:  
- пурра надонистани ҳамаи параметрҳо, шароит ва вазъият барои интихоби қарори 

оптималӣ; 
- мавҷуд набудани имконияти аниқ ва саҳеҳ ба ҳисоб гирифтани ҳамаи иттилооти зарурӣ; 
- мавҷуд будани хусусиятҳои эҳтимолии муҳит; 
- мавҷудияти омили ногаҳонӣ, яъне амалишавии омилҳое, ки ҳатто дар раванди эҳтимолии 

амалишавӣ пешгӯӣ ва пешбинӣ кардани онҳо ғайриимкон аст; 
- мавҷудияти омилҳои субъективии муқобилтаъсир. 
Механизми идоракунии равандҳои истеҳсолӣ ва дигар равандҳои дар корхона 

ҷараёндошта бояд имконияти камшавии номуайяниро ҳангоми татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ 
баҳисоб гирад. Номуайяние, ки ба сар задани ҳар гуна вазъият ва оқибатҳои номусоид дар 
раванди амалишавии лоиҳа алоқаманд аст, бо мафҳуми хавф тавсиф мегардад.  

Дубров А.М., Лагоша Б.А., Хрусталев Е.Ю. дар таҳқиқоти худ қайд намудаанд, ки дилхоҳ 
чорабиние, ки бо мақсади баланд бардоштани самаранокии амалкард ва модернизатсияи корхона 
амалӣ карда мешавад, ҳама вақт дар шароити номуайянӣ ҷараён мегирад [1], аз ин рӯ, коркарди 
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самтҳои асоснокшудаи низоми рушд омӯзиши мавқеъ ва нақши хавфро дар раванди 
сармоягузорӣ тақозо менамояд.  

Таҳлили хавфҳои ба татбиқи лоиҳаи сармоягузорӣ алоқаманд имконият медиҳад, ки 
ҳасосияти нишондиҳандаҳои иқтисодии лоиҳа нисбат ба тағйироти муҳити берунаи бо таъсири 
омилҳои номусоид (ноустувории молиявӣ, инфлятсия, тағйироти қонунгузорӣ ва ғайра) 
суратгиранда, ки ба иқтисодиёти имрӯзаи Тоҷикистон низ хос мебошад, арзёбӣ гардад.  

Барои дарки аниқи имкониятҳои идоракунии хавфҳо муайн намудани таснифоти хавфу 
хатарҳои сармоягузорӣ дар корхонаҳои саноатиро зарур шуморидем.  

Дар шароити имрӯза таснифоти зиёди хавфҳои сармоягузорӣ пешниҳод шудаанд, вале 
аксарияти онҳо аз сабаби ҷузъиёти барзиёдашон мушкилот эҷод мекунанд. Ба ақидаи муаллифон, 
танҳо ҳамон хавфҳое аҳамиятноканд, ки ба паст ва ё камшавии ҳаҷми даромад ва ё фоидаи 
банақшагирифташуда боис мегарданд. 

Дар намуди умумӣ ба такя ба таҳлили синтетикии муносибат, ки дар адабиёти илмӣ 
истифода шудаанд, хавфҳои корхонаҳои саноатиро ба таври зерин тасниф кардан мумкин аст: 

- хавфҳои қарзӣ, ки бо имконияти аз тарафи дебиторҳо барнагардонидани воситаҳои қарзӣ 
алоқаманд аст;  

- хавфҳои бозор, ки аз рӯи имконияти тағйироти шароити умумии бозор: фоизҳои 
гузошташуда, нарх муайянкарда мешаванд;  

- хавфҳои сармоягузорӣ - имконияти нагирифтани боздеҳи сармоя, талафи сармояи 
гузошташуда;  

- хавфҳои дохилии мамлакат, ки ба имконпазирии тағйироти курси асъор, маҳдудкунӣ ва 
ё манъкунии хусусияти қонунидошта вобастаанд;  

- хавфҳои барҳамхӯрӣ - имконпазирии пастшавии арзиши пасандозҳо ва ҳамчунин 
барҳамхӯрии бозории онҳо;  

- хавфҳои амалиётӣ, ки имконпазирии хатоиҳо ба раванди идоракунӣ, вайронкунии 
қоидаҳои истифодабарӣ, регламенти равандҳо ва тартибот алоқаманд мебошанд; 

- хавфҳои лоиҳавӣ – хавфи хатоҳо ва нобарорӣ дар лоиҳаҳои корхона; 
- хавфҳои корӣ, ки бо имконпазирии вайроншавии уҳдадориҳои корӣ, қонунгузории умумӣ 

ва андоз, қонунгузории экологӣ ва хавфҳое, ки ба ном ва обрӯи корхона иснод меоваранд, 
алоқаманданд. Муаллиф дар доираи хавфҳои корӣ ба таври илова ва хоснуфуз-хавфро ҷудо 
намудааст, ки дар натиҷаи муноқишаи манфиатҳои корхона, менеҷер ва кормандони он ба вуҷуд 
меояд; 

- хавфҳои эътиборӣ хавфест, ки ба туфайли тағйирёбии муносибати бозор ва нуқтаи назари 
ҷомеа нисбат ба ширкат ба вуҷуд омада, боиси талафоти арзиши ширкат ва пасандозҳои он, 
натиҷаҳои фаъолияти он ва ҳамчунин қобилияти иҷро карда натавонистани уҳдадориҳои худ дар 
назди саҳомон ва умуман ҷомеа, яъне беэътибории он мегардад;  

- хавфҳои мунтазам – онҳо ба равандҳои номукаммалии истеҳсолот, ташкили онҳо, низом, 
таҷҳизот, асбобу анҷом, муҷаҳҳазии технологӣ вобаста буда, ба ҳар гуна талафот ва ё майлкунии 
натиҷаҳо ширкат оварда мерасонанд; 

- хавфҳои фалокатӣ, ки ба сар задани фалокатҳои ҷиддии хусусияти табиӣ ва 
техногенидошта (фалокат, садама, сӯхтор, обхезӣ, зериобмонӣ, фавворазанӣ ва ғайра) 
вобастаанд. 

- хавфҳои иттилоотӣ ба раванди номуташаккилӣ дар низоми иттилоотии корхона 
алоқаманд буда, боиси сарфи зиёдатии захираҳо, пайдоиши хавфи истеҳсолӣ дар корхона ва паҳн 
гардидани он ба ҳудудҳои атроф ва ғайра мегардад [2]. 

Дар таркиби хавфҳои корхонаҳои саноатӣ қисматҳои садамавӣ, систематикӣ, иттилоотӣ, 
эътиборнокӣ, корӣ, амалиётӣ, сармоягузориро ҷудо кардан мумкин аст. Ба андозаи камтар 
хавфҳои корхона ба хавфҳои қарзӣ ва бозорӣ алоқаманд мебошанд, вале дар шароитҳо ва раванди 
ҳодисаҳои муайян, ки ба туфайли сабабу натиҷа боиси хавфҳои саноатӣ мегарданд, метавонанд 
ба натиҷаҳои номатлуб оварда расонанд. Аз ҷумла, талафоти имконияти хариди захираҳои 
зарурии истеҳсолот: мавод ва энергия (ки бо сабабҳои ҳам молиявӣ ва ҳам бозорӣ) ба вуҷуд 
меоянд. Ин хусусан, барои истеҳсолоти бетанаффуси сикли давомноки технологӣ ва шароити 
вазнини коридошта (бофандагӣ, химиявӣ, саноати металлургӣ, соҳаи коркарди маъданҳои кӯҳӣ, 
энергетика) ба оқибатҳои вазнини хусусияти техногенидошта ва талафотҳои ба он мувофиқ 
оварда мерасонад [3, с. 85]. 

Дар шароити муосир муайянкунӣ ва идоракунии хавф ҳамчун раванди назорати мувофиқ 
бо мақсади минимизатсияи талафот дар мавриди сар задани ҳодисаи хавф таъриф додан мумкин 
аст. Баҳисоб нагирифтани омилҳои хавфи саноатӣ ба мавҷудияти корхона таъсири ҷиддӣ 
расонида метавонад, зеро ҳодисаҳои бо он алоқаманд, аз қабили садама ва фалокат, амалӣ карда 
натавонистани фаъолияти истеҳсолӣ ва ғайра, метавонанд боиси қашшоқии корхона гарданд.  

Идоракунии хавфу хатар ташкили раванди тиҷоратиеро дар бар мегирад, ки он ба 
ҳамкории ҳамаи кормандон ва қисматҳои сохторӣ (натанҳо шӯъбаҳои махсуси назорат ва 
идоракунии хавфҳо) асос ёфта, бо мақсади роҳ надодан ба талафоте, ки ба туфайли ҳодисаҳои 
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чашмдоршаванда ва ғайричашмдошт ба амал меоянд ва ба ноил гардидан ба дараҷаи ба 
нақшагирифташудаи боздеҳи сармоя, фоиданокӣ ва ба сармоя табдил додани молу мулки 
корхона равона шудааст.  

Мақсади идоракунии хавфу хатар дар корхонаҳои саноатӣ аз инҳо иборат мебошад:  
- минимизатсияи тафовути байни буҷа / бизнес-нақша ва натиҷаҳо, ноилшавӣ ба 

даромаднокии устувор (танзими хароҷоти захираҳо ва дар дараҷаи пасти қобили қабул нигоҳ 
доштани масраф барои истифодаи захираҳо);  

- таъмини имконияти нигоҳ доштан, барқарор кардани фаъолияти истеҳсолӣ бо роҳи 
минимизатсияи хароҷот, ҳатто дар ҳолатҳои ба миён омадани ҳодисаи хавфҳои фавқулода;  

- таъмини иҷроиши уҳдадории иҷтимоии дохилӣ ва берунаи ширкат ва нигоҳ доштани 
эътибори он. 

Ба ҳамаи ин нигоҳ накарда, бояд таъкид кард, ки корхона ҳангоми амалӣ гардонидани 
фаъолияти дилхоҳи истеҳсолӣ бояд як миқдори муайяни хавфҳоро паси сар намояд, зеро ягон 
намуди фаъолияти истеҳсолие мавҷуд нест, ки ба хавф алоқамандӣ надошта бошад. Мақсади 
ниҳоии низоми идоракунии хавфу хатар устуворӣ ва пойдории фаъолияти истеҳсолии корхона 
мебошад.  

Ҳамаи навъҳои хавфро аз рӯи дараҷаи ченшавандагиашон ба 2 категорияи асосӣ ҷудо 
кардан мумкин аст:  

1) хавфҳои ба объекти идоракунӣ таъсири пешакии бевоситаи ченшавандадошта, яъне 
бузургии таъсири чунин омилҳои хавф (талафот) пешакӣ ба таври аниқ пешгӯӣ гардида, дар 
натиҷаҳои ниҳоӣ бо рақамҳо дарҷ шудаанд, масалан андозаи солонаи таъсири популятсионии 
партовҳои корхонаҳои саноатӣ. Нисбат ба ин гурӯҳи омилҳои хавф мафҳуми хавфҳои миқдоран 
муайяншударо истифода мебарем. Ба ин гурӯҳ хавфҳои систематикӣ ва ҳамчунин хавфҳои 
портфелӣ-сармоягузориро дохил кардан мумкин аст; 

2) хавфҳое, ки ба объекти идоракунӣ таъсири пешакии бевоситаи ченшаванда надоранд, 
яъне дар ибтидо натанҳо нисбат ба андозаи ҳақиқии таъсири ингуна хавфҳо ва хисорот, балки 
вақту муҳлати ба амал омадани онҳо ҳамчун ҳодисаи хавф ва зарар маълумот мавҷуд нест. 
Баҳодиҳии иқтисодии таъсири чунин омилҳои хавф аҳамияти пешакии муайянкунӣ надоранд, аз 
ин рӯ, онҳо истифодаи объектҳои хусусияти ғайрирақамидошта: тақсимоти эҳтимолият, 
функсияи ҳақиқатмонанд, маълумоти фосилавӣ, сераъзогии тоқ ва ғайраро тақозо менамоянд. Ба 
ин гурӯҳ аксарияти кулли хавфҳои корхонаҳои саноатӣ мансуб дониста мешаванд, ки қисмати 
зиёди онҳо ба таври мустақим ва ғайримустақим (аз рӯи механизми алоқаи сабабу натиҷа) ба 
хавфҳои технологӣ дохил мешаванд. Нисбат ба ин гурӯҳи хавфҳо мафҳуми «миқдоран 
муайяннашванда» истифода бурда мешавад.  

Сиёсати умдаи идоракунии хавфу хатар бо дарназардошти дар чорчӯбаи стратегияи 
идоракунии тиҷорат тибқи ченшавандагиашон гурӯҳбандишавии хавфҳо чунин тавсиф додан 
мумкин аст: 

1. Дуршавӣ аз хавфҳои миқдоран ченшаванда.  
2. Тавозуннокӣ дар байни активҳои (пулу моли) хавфӣ ва буфери хавфӣ (сармояи саҳҳомӣ, 

ҳимояи суғуртавӣ, захираҳо). 
3. Таъмини дараҷаи қобили қабули натиҷаи хавф. 
4. Пешгирӣ кардани ғуншавии активҳо ва равандҳое, ки дар зери таъсири як хавф сурат 

мегиранд (диверсификатсия, такроршавии низом, ҳимояи ғайрифаъол). 
5. Аутсорсинги хавф (аз ҷумла суғурта). 
Ифодаи бевоситаи сиёсати идоракунии хавфу хатар нисбат ба навъҳои гуногуни хавф 

чунин аст: хавфҳои миқдоран муайяншаванда: портфелӣ, низомнок, ки онҳо бояд 
назоратшаванда ва идорашаванда бошанд. Хавфҳои ченшаванда бевосита ба амалигардонии 
фаъолият ҷиҳати арзишнокии тиҷорат алоқаманданд, аз ин рӯ, онҳо наметавонанд ва набояд ба 
андозаи пурра сарфи назар шаванд. Дар бобати хавфҳои миқдоран ченнашаванда (хавфҳои 
амалиётӣ, хавфҳои садамавӣ, хавфҳои корӣ) сиёсати идоракунандаро татбиқ кардан мумкин аст. 
(расми 1): 

 
 

Расми 1. Принсипи асосии идоракунии хавфҳои корхонаи саноатӣ. 

Хавф (аз рӯи талафоти имконпазир) 

Муайяншаванда 

 Сармоягузорӣ; 

 Портфелӣ.  

Муайяннашаванда 

 Амалиётӣ;  

 Садамавӣ; 

 Корӣ ва ғайра. 

Дуршавӣ: 

 Минимизатсияи эҳтимолият; 

 Минимизатсияи талафотҳои имконпазир. 

Идоракунӣ  
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1) дуршавӣ (аз рӯи имконият): пурра (масалан, хавфҳои корӣ, хавфҳои ҳуқуқӣ (юридикӣ); 

2) аутсорсинг (дар ҳолати набудани имконият/мавҷуд набудани зарурати дуршавӣ, 

масалан хавфҳои садамавӣ); 

3) бо захираҳои худӣ ба танзим даровардани хавфҳо (дар мавриди ғайриимкон будани 

аутсорсинг, масалан дар ҳолатҳои ғайриштатӣ, садамавӣ вайронкунии якдафъаинаи раванди 

технологӣ, ки ба шикастану харобшавии таҷҳизот ва иншоот, талафи коршоямии онҳо, 

партовҳои ба ҳаёт ва саломатии одамон хатарнок алоқаманд набуда, ба хароҷоти 

ғайриистеҳсолии захираҳо ва барориши маҳсулоти пастсифат (брак) алоқаманданд. 

Дар маҷмӯъ барои идоракунии хавфҳои муайяннашаванда низ механизми назорат ва 

тадбирандешӣ оид ба паст кардани хавфу хатарҳо татбиқшаванда аст.  

Ҳамин тариқ, барои татбиқи бомуваффақияти лоиҳаҳои сармоягузорӣ дар корхонаҳои 

саноатӣ ҷорӣ намудан ва истифода кардани механизмҳое, ки маҷмӯи тадбирҳоро оид ба паст ва 

идора намудани омили аз дараҷаи таъсири ҳар як хавфи мушаххас бамиёномадаро дар бар 

мегирад ва дараҷаи таъсири ба натиҷаи ниҳоии фаъолияти инвеститсионӣ расонидаи онро нишон 

медиҳад, зарур аст.  
АДАБИЁТ: 

 

1. Дубров А. М., Лагоша Б. А., Хрусталев Е. Ю. Моделирование рисковых ситуаций в экономике и 

бизнесе. – М.: Финансы и статистика, 2000. 

2. Касаев Б.С., Булов В.Г. Тенденции взаимодействия информационного взаимодействия 

информационного обеспечения управления и экономической системы // Вестник Московского 

университета имени С.Ю. Витте. Серия 1. Экономика и управление, 2012. – №2. – С. 100-105. 

3. Ястребинский М.А., Гитис Л.Х. Оценка эффективности инвестиций в горные предприятия с учетом 

фактора времени и дисконтирования затрат. – М.: Горная книга, 2003. – 85 с. 
 

ТАСНИФОТИ ХАВФУ ХАТАРҲОИ САРМОЯГУЗОРӢ ВА МАВҚЕИ ОН ДАР ИДОРАКУНИИ 

КОРХОНАҲОИ САНОАТӢ 
 

Муаллиф дар мақолаи худ масъалаи таснифоти хавфу хатарҳои сармоягузорӣ ва мавқеи он дар 

идоракунии корхонаҳои саноатиро мавриди таҳлил қарор додааст. Қайд намудааст, ки барои татбиқи 

бомуваффақияти лоиҳаҳои сармоягузорӣ дар корхонаҳои саноатӣ ҷорӣ намудан ва истифода кардани 

механизмҳое, ки маҷмӯи тадбирҳоро оид ба паст ва идора намудани омили аз дараҷаи таъсири ҳар як хавфи 

мушаххас ба миён омадаро дар бар мегирад ва дараҷаи таъсири банатиҷаи ниҳоии фаъолияти 

инвеститсионӣ расонидаи онро нишон медиҳад, зарураст.  

КАЛИДВОЖАҲО: иқтисод, хатар, сармоягузорӣ, идоракунӣ, саноат, корхона, механизм, 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РИСКОВ И ИХ РОЛЬ В УПРАВЛЕНИИ 

ПРОМЫШЛЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ 
 

Автор в своей статье анализирует классификацию инвестиционных рисков и их роль в управлении 

промышленными предприятиями. Она отметила, что для успешной реализации инвестиционных проектов 

на промышленных предприятиях необходимо внедрить и использовать механизмы, которые включают в 

себя комплекс мер по снижению и управлению факторами риска для каждого конкретного риска и 

степенью влияния инвестиционной деятельности на конечный результат, что являются необходимыми. 
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ТАҲЛИЛИ АРЗИШИ АСЛӢ – ОМИЛИ АСОСИИ ИДОРАКУНИИ ИСТЕҲСОЛОТИ 

МАСОЛЕҲИ СОХТМОНӢ 
 

Давлатзода М.Х., Ғаниев У.Ф. 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 
 

Нишондиҳандаи муҳимтарини самаранокии иқтисодии истеҳсоли маҳсулот ин арзиши 

аслии он мебошад. Арзиши аслӣ ҳама ҷанбаҳои фаъолияти иқтисодиро инъикос мекунад, 

натиҷаи истифодаи тамоми захираҳои истеҳсолӣ ва фурӯшро дар умум бо пул ифода менамояд. 

Натиҷаи молиявӣ, суръати такрористеҳсоли васеъ, вазъи молиявии субъектҳои хоҷагидорӣ аз 

сатҳи он вобастагӣ дорад. Арзиши аслии маҳсулоти саноати масолеҳи сохтмонӣ ин ҷамъи 

хароҷотҳо бо ифодаи арзишӣ оид ба истеҳсол ва фурӯши маҳсулот мебошад. Хароҷот яке аз 

унсурҳои муҳимми баҳисобгирии идоракунӣ дар низоми арзишмуайянкунӣ ба ҳисоб меравад.  

Арзиши аслии маҳсулоти саноатӣ ин хароҷоти ҷории корхона барои истеҳсол ва фурӯши 

маҳсулот мебошад, ки дар шакли пулӣ ифода ёфтааст [3, с. 137]. 

Барои амиқ омӯхтани сабабҳои тағйирёбии арзиши аслӣ намудҳои маҳсулот алоҳида 

таҳлил карда мешавад, сатҳи воқеии хароҷот барои як воҳиди маҳсулот бо маълумоти нақшавӣ 

ва солҳои гузашта ва дар маҷмӯъ аз рӯи моддаи хароҷот муқоиса карда мешавад. 

Хароҷот масрафҳоеанд, ки аллакай харҷ шудаанд [2, с. 25]. Одатан, хароҷот ҳамчун ифодаи 

пулии захираҳои воқеан сарфшуда барои истеҳсолот ё дигар намуди фаъолият фаҳмида мешавад. 

Таҳлили хароҷоти арзиши аслӣ барои қабули бисёре аз қарорҳои идоракунӣ зарур аст. Дар 

системаи идоракунии хароҷоти корхона таҳлили арзиши аслии маҳсулот, аҳамияти бузург дорад. 

Он ба мо имкон медиҳад, ки фарқиятҳоро дар вобастагии омилҳои таъсиррасон омӯзем, 

дуршавии хароҷоти воқеиро аз меъёрӣ (нақшавӣ) муайян созем ва сабабҳои онро ошкор кунем, 

захираҳоро барои паст кардани арзиши аслӣ муайян намуда, хулосаи таҳлилии худро пешниҳод 

кунем. Таҳлили хароҷоти арзиши аслӣ яке аз усулҳои самараноки идоракунии субъекти 

хоҷагидорӣ ба ҳисоб меравад, ки ба мо имкон медиҳад маълумотро дар бораи хароҷот бо мақсади 

қабули қарорҳо, банақшагирии дохилӣ ва назорати фаъолияти истеҳсолӣ, инчунин қарорҳои 

молиявии кӯтоҳмуддат ва дарозмуддат ба даст орем.  

Таҳлили хароҷоти арзиши аслии маҳсулот ба мо имкон медиҳад, ки хароҷоти воқеиро бо 

хароҷоти нақшавӣ муқоиса намуда, фарқиятҳоро дар шакли мутлақ ошкор созем. Ҳангоми 

гузаронидани таҳлил фарқиятҳои бавуҷудомада, хоҳ мусбат бошанд ва ё манфӣ таҳти таъсири 

ин ё он омил ба вуҷуд меоянд. Вазифаи таҳлил дар ин самт аз омӯзиши омилҳои таъсиррасон 

бармеояд. Ҳангоми омӯзиши адабиёти соҳавии таҳлили иқтисодӣ ба хулосае омадан мумкин аст, 

таҳлили иқтисодӣ ин таҳлили омилӣ аст, ки чунки ба омӯзиши омилҳои таъсиррасон ба 

тағйироти нишондиҳандаи натиҷавь равона гардидааст. 

Барои дуруст баҳисобгирии хароҷот ва калкулятсияи арзиши аслии маҳсулот гурӯҳбандии 

объективонаи хароҷот лозим аст. 

Мувофиқи (НБМ 7/2001) «Хароҷотҳои ташкилот» хароҷотҳо чунин гурӯҳбандӣ шудаанд:  

 хароҷоти масолеҳӣ; 

 хароҷоти музди меҳнат; 

 ҳиссаҷудокуниҳо ба фондҳои иҷтимоӣ; 

 хароҷот дар шакли фарсудашавӣ; 

 дигар хароҷотҳо [6]. 

Дар корхонаҳои истеҳсоли масолеҳи сохтмонӣ гурӯҳбандии хароҷот аз рӯи унсурҳои 

иқтисодӣ ҳангоми таҳлили арзиши аслӣ аҳамияти махсус дорад. Мувофиқи мазмуни иқтисодӣ, 

тамоми хароҷоти корхона, ки арзиши истеҳсолиро ташкил медиҳанд, аз рӯи унсурҳои иқтисодӣ 

гурӯҳбандӣ карда мешаванд. Ин гурӯҳбандӣ барои муайян кардани ҳаҷми умумии захираҳое, ки 

дар корхона сарфи назар аз навъи маҳсулоти мушаххас ва дар кадом воҳиди сохтории корхона 

истифода мешаванд, зарур аст. 

Таҳлили арзиши аслии маҳсулот дар низоми идоракунии хароҷотҳо воситаи муҳиммест, 

ки имконият медиҳад динамикаи тараҷаи тағйирёбии хароҷот ошкор карда шавад, муайлкунии 

хароҷоти банақшагирифташуда аз давраи ҳисоботӣ ва сабабҳои он омӯхта шуда, имкониятҳои 

пасткунии арзиши аслии маҳсулотро ошкор сохта, чорабиниҳо оид ба бартарафкунии онҳо 

коркард карда шаванд [1, с. 143]. 
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Дар корхонаҳои масолеҳи сохтмонӣ самаранокии раванди идоракунии хароҷотҳо бештар 

аз ташкили таҳлили иқтисодии онҳо вобаста аст, ки дар навбати худ ба омилҳои зерин 

алоқамандӣ доранд: 

- усули муосири ҳисобгирии хароҷот, ки дар корхона мавриди истифода қарор 

гирифтааст; 

- автоматикунонии ҷараёни ҳисобгирӣ ва таҳлили иқтисодӣ, бо мақсади эътимоднокии 

маълумот, саривақт ва ба таври фаврӣ ба омӯзиши омилҳои таъсиррасон равона гардидаанд; 

- ҷой доштани ҳисоботи идоракунӣ (вобаста ба талаботи менеҷерони гуногун) бо мақсади 

қабули қарорҳои идоракунӣ, ки имконият медиҳанд фарқиятҳо ба таври фаврӣ ошкор карда 

шуда, оид ба бартараф сохтани онҳо чораҳои зарурӣ андешида шавад; 

- дар корхона мавҷуд будани мутахассисони ботаҷриба, ки онҳо хароҷотҳоро дуруст идора 

намоянд. 

Аз нуқтаи назари мо, ҳамаи ин омилҳои номбаршуда метавонанд ба бузургии арзиши аслии 

маҳсулот таъсири мусбат ё манфӣ расонанд. 

Дар корхонаҳои масолеҳи сохтмонӣ чуноне, ки аз натиҷаи таҳқиқот маълум гардид, ҳар як 

таҳлилгар, ки иҷрои ӯҳдадориҳои корҳои таҳлили ба ӯҳдааш вогузор гардидааст бояд чунин 

вазифаҳоро ба таври ҳатмӣ иҷро намояд:  

- баҳодиҳии динамикаи тағйирёбии арзиши аслии намудҳои маҳсулот;  

- омӯзиш ва таҳқиқи омилҳои ба арзиши аслии маҳсулот таъсиррасон;  

- бо ахбороти боэътимод таъмин намудани марказҳои масъули идоракунии арзиши аслии 

маҳсулот ва ғайра. 

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо ташабуси Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, 

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон саноатикунонии босуръати кишвар ҳадафи чоруми миллӣ эълон 

гардид. Ин иқдом мутахассисони соҳаро водор месозад, ки дониш ва малакаи кории худро баҳри 

дар амал татбиқшавии ин ҳадаф равона созанд. 

Субъектони фаъолияткунандаи кишвар, ки имрӯз дар шароити рақобати корхонаҳои дохил 

ва хориҷ қарор доранд бояд ҳама омилҳои ба фаъолияти худ таъсиррасон, аз ҷумла дуруст 

идоракунии хароҷотро омӯзанд. 

Ба фаъолияти корхона омилҳои таъсиррасон бисёр аст, аммо хароҷот вазни қиёсии 

зиёдтарро дар объекти омӯзиш ишғол менамояд.  

Арзиши аслии масолеҳи сохтмонӣ муҳимтарин нишондиҳандаи фаъолияти корхонаи 

истеҳсоли масолеҳи сохтмонӣ мебошад. Он ба натиҷаҳои молиявӣ, вазъи молиявӣ ва 

рақобатпазирии корхона дар бозори масолеҳи сохтмонӣ таъсир мерасонад. Вобаста ба ин, зарур 

аст, ки аз рӯи бунёдгардии арзиши аслии маҳсулоти сохтмонӣ назорати доимӣ гузаронида шавад 

ва барои коҳиш додани он захираҳо ҷустуҷӯ карда шаванд. 

Дар ҷараёни таҳлили арзиши аслии масулоти саноати масолеҳи сохтмонӣ бояд ҷанбаҳои 

зерин мавриди омӯзиш қарор дода шаванд: 

- динамикаи тағйирёбии арзиши аслии масолеҳи сохтмонӣ; 

- тағйирёбии арзиши масолеҳи сохтмонӣ аз рӯи элементҳо ва моддаҳои хароҷот; 

- омӯзиши омилҳои таъсиррасон ба тағйирёбии арзиши аслӣ аз рӯи намудҳои маҳсулот; 

- муайянкунии таъсири омилҳо ба тағйирёбии нишондиҳандаи натиҷавӣ; 

- ҷустуҷӯи захираҳои камкунии хароҷот барои моддаҳои алоҳидаи хароҷот; 

- ташкили машваратҳои муфид баҳри самаранок истифодабарии захираҳои ошкоршуда, 

ки аз рӯи натиҷаи таҳлил пешниҳод гардидаанд. 

Барои амиқ омӯхтани сабабҳои тағйирёбии арзиши аслӣ, сметаи баҳисобгирии маҳсулоти 

алоҳида таҳлил карда мешавад, сатҳи воқеии хароҷот барои як воҳиди маҳсулот бо маълумоти 

нақшавӣ ва солҳои гузашта, аз рӯи моддаҳои хароҷот муқоиса карда мешавад.  

Аз сабаби он, ки объекти омӯзиш дар ин мақола таҳлили арзиши аслии масолеҳи сохтмонӣ 

мебошад, маводи ҶДММ «Шифри тоҷик»-ро мавриди таҳлил қарор медиҳем. 

Ҷадвали 1 

Гурӯҳбандии хароҷот барои муайянкунии арзиши аслии маҳсулот дар ҶДММ «Шифри тоҷик» 
Хароҷот Унсурҳои хароҷот 

Хароҷотҳои 

истеҳсолӣ 

Ашё Хризотил-асбест 5-65 

 Хризотил-асбест 5-50 

Хризотил-асбест 4-20 

семент, кг 
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Овардани семент, кг 

Стекловолокно 

Лигосулфанат 

Мавод Сукно, кг 

 Сетка №24, м2 

Сетка №2, м2 

Соляная кислота, л 

Поддони, шт 

Сӯзишворӣ ва барқ Қувваи барқ, кВт 

 Об, м3 

Ангишт, кг 

Фонди музди меҳнати коргарони 

истеҳсолӣ 

 

Хизматрасониҳои корхонаҳои дигар   

Хароҷотҳои 

идоракунӣ 

 Мавод 

Сӯзишворӣ 

Фонди музди меҳнати коргарони идоракунӣ 

Андозҳо 

Хизматрасониҳои корхонаҳои дигар 

Дигар хароҷотҳои идоракунӣ 

Фарсудашавӣ  

Сарҷашма: ҷадвали арзишмуайянкунии маҳсулот дар ҶДММ «Шифри Тоҷик». 
 

Аз маълумоти ҷадвал дида мешавад, ки гурӯҳбандии хароҷот дар ҶДММ «Шифри Тоҷик» 

аз рӯи ду элементҳо (хароҷоти истеҳсолӣ ва хароҷоти маъмурӣ) амалӣ карда мешавад, ки ин бо 

мақсади баҳисобгирии идоракунӣ ва таҳлили омилии арзиши аслии маҳсулот кифоягӣ 

намекунад. Аз ин рӯ, бояд барои аниқ муайянкунии арзиши аслии масолеҳи сохтмонӣ (шифер) 

баҳисобгирии идоракунӣ ташкил карда шавад, зеро иттилооте, ки дар доираи баҳисобгирии 

идоракунӣ ҷамъ оварда мешавад, барои қабули қарорҳои идоракунӣ муфид аст. Шеремет А.Д. 

қайд мекунад, ки «Баҳисобгирии идоракунӣ зерсохтори баҳисобгирии муҳосибӣ буда, дар 

доираи як корхона сохтори идоракуниро бо иттилоот таъмин менамояд, ки барои банақшагирӣ, 

идоракунӣ ва назорати фаъолияти истеҳсолӣ равона шудааст» [4, с. 17]. 

Ҷадвали 2 

Таҳлили сохтории хароҷот дар ҶДММ «Шифри Тоҷик» 
 Таҳлили арзиши аслии маҳсулот 

Модаҳои хароҷот  
Хароҷот барои истеҳсоли маҳсулот  Сохтори хароҷот, %  

Нақша Ҳақиқӣ Δ Нақша Ҳақиқӣ Δ 

Хароҷот истеҳсолӣ: 2478000 4193850 + 1715850 70 73 +3 

- ашёи хом 991200 1845294 + 854094 28   32,12 +4,12 

- мавод 247800 461323,5  +213523,5 7  8,03 +1,03 

- сӯзишворӣ ва қувваи барқ 210630 385834,2  +175204,2 5,95  6,716 +0,766 

- музди меҳнати коргарони истеҳсолӣ 334530 587139 +252609 9,45  10,22 +0,77 

- хизматрасониҳои корхонаҳои дигар 198240 293569,5 +95329,5  5,6 5,11 -0,49 

 - дигар хароҷотҳои истеҳсолӣ 495600 620689,8 +125089,8 14  10,804 -3,196 

Хароҷотҳои маъмурӣ: 1062000 1551150 +489150 30 27 -3 

- мавод  584100 837621 +253521  16,5 14,58  -1,92 

- сӯзишворӣ 212400 294718,5 +82318,5 6   5,13 -0,87 

- музди меҳнати коргарони маъмурӣ 159300 279207 +119907  4,5  4,86 +0,36 

- андозҳо  31860 15511,5  -16348,5   0,9  0,27   -0,63   

- хизматрасониҳои корхонаҳои дигар 42480 62046 +19566  1,2  1,08 -0,12 

- дигар хароҷотҳои маъмурӣ 31860 62046 +30186  0,9 1,08  +0,18 

- фарсудашавӣ       

Арзиши аслии пурраи маҳсулот 3540000 5745000 +2205000 100 100 100 

Аз он ҷумла:       

- хароҷоти доимӣ 40000 45000 +5000 0,113 0,783 +0,67 

- хароҷоти тағйирёбанда 3500000 5700000 +2200000 99,88 99,21 -0,67 
 

Аз маълумоти ҷадвали 2 аён аст, ки арзиши аслии пурраи маҳсулоти ҳақиқӣ назар ба нақша 
62,28% боло рафтаст. Ба ин зиёдшавӣ омилҳои зерин таъсир расонидаанд, аз ҷумла хароҷоти 
истеҳсолӣ 3% боло рафта, хароҷоти маъмурӣ 3% кам шудааст. Вазни қиёсии хароҷоти 
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истеҳсолии ҳақиқӣ дар ҳайати арзиши аслии пурраи маҳсулот 73 фоизро ташкил додааст, ки 
мувофиқи нақша бояд 70 фоизро ташкил медод. 

Барои таҳлили омӯзиши аниқи омилҳо, ки ба арзиши аслии маҳсулот таъсир расонидаанд, 
бояд таҳлили омилӣ гузаронида шавад. Аз ин рӯ, дар асоси маълумоти ҷадвали 3 таҳлили омилӣ 
мегузаронем.  

Ҷадвали 3 
Маълумоти ибтидоӣ барои таҳлили омилии арзиши аслии маҳсулотӣ A 

Нишондиҳандаҳо  
Ишораи 
шартӣ 

Нақша 
(0)  

Ҳақиқӣ (1)  
Фарқият 

( +;-) 

Ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот; (b), дона. b 100000 150000 +50000 

Хароҷоти доимӣ (а), ҳаз. сом. a 40000 45000 +5000 

Хароҷоти тағйирёбанда бар воҳиди маҳсулот (с), сом. c 35 38 +3 

Арзиши аслии як воҳиди маҳсулот (у), сом. у 35,4 38,3 +2,9 
 

Аз маълумоти ҷадвал дида мешавад, ки арзиши аслии ҳақиқии як дона шифер назар ба 
нақша 2,9 сомонӣ зиёд шудааст, ки ҳангоми гузаронидани таҳлили иқтисодӣ сабаби тағйироти 
нишондиҳандаи натиҷавӣ бояд муайн карда шавад. 

Барои он, ки мо таъсири омилҳои алоҳидаро ба тағйирёбии арзиши аслии як дона шифер 
омӯзем, бояд амсилаи омилӣ тартиб диҳем, ки ҳосили он нишондиҳандаи натиҷавӣ бошад. 

Принсипи таъмини тартиби бонизом дар таҳлили иқтисодӣ омӯзиши вобастагии омилҳоро бо 
дарназардошти ба эътибор гирифтани алоқаҳои дохилӣ ва берунӣ, таъсири байниҳамдигарӣ ва 
тобеияти онҳо талаб менамояд, ки бо роҳи банизом даровардани омилҳо ба даст оварда мешавад. 
Банизомдарорӣ ин ҷобаҷогузории зуҳурот ва равандҳои омӯхташаванда бо тартиби муайян ва ош-
коркунии алоқамандӣ ва тобеияти онҳо мебошад. 

Яке аз усулҳои банизомдарории омилҳо ин тартиб додани низоми омилҳои детерминантӣ 
мебошад. Тартиб додани низоми детерминантӣ ин ифода намудани зуҳуроти омӯхташаванда дар 
намуди ҳосили ҷамъ, зарб, тақсим ё фарқи якчанд омилҳои бузургии онро муайянкунанда ва бо 
он дар вобастагии функсионалӣ қарордошта мебошад. 

Акнун мувофиқи ин гуфтаҳо таъсири омилҳои тартиби якумро ба тағйирёбии сатҳи арзиши 
аслии воҳиди маҳсулот бо истифода аз амсилаи омилии зерин таҳлил менамоем: 

𝑦 =
𝑎

𝑏
+ 𝑐. 

Дар ин ҷо: у – арзиши аслии воҳиди маҳсулот, a – хароҷоти доимӣ бар як воҳиди маҳсулот, 
b – ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот, c - хароҷоти тағйирёбанда бар як воҳиди маҳсулот мебошанд. 

Бо истифода аз ин амсила ва маълумоти ҷадвали 2 таъсири омилҳоро ба тағйирёбии арзиши 
маҳсулот (шифер) бо усули гузориши занҷирӣ ҳисоб мекунем. 

Ҳисобкунии омилҳои алоҳида: 
у0 = a0 / b0 + c0 = 400000 / 100000 + 35 = 35,4 сомонӣ; 
у1 = a1 / b0 + c0 = 45000 / 100000 + 35 = 35,45сомонӣ; 
у2 = a1 / b1 + c0 = 45000 / 150000 + 35 = 35,3 сомонӣ; 
у3= a1 / b1 + c1 = 45000/ 150000 + 38 = 38,3сомонӣ. 

Тағйирёбии арзиши аслии маҳсулот аз ҳисоби омилҳои зерин. Тағйирёбии умумӣ: 
ΔУумуми = у1– у0= 38,4 – 35,3 = +2,9 сомонӣ. 

Аз он ҷумла: 
1. Зиёдшавии хароҷоти доимӣ ба маблағи 5000 сомонӣ боиси он гардид, ки арзиши аслии 

як дона шифер 0,05 сомонӣ зиёд шуд. 
ΔуΔа = у1 –у0 =35,45 – 35,4 = 0,05 сомонӣ. 

2. Зиёдшавии ҳаҷми умумии истеҳсоли шифер ба андозаи 50000 дона сабаб гардид, ки 
арзиши аслии як дона шифер 0,15 сомонӣ кам шудааст.  

ΔуΔb = у2 –у1 =35,3 – 35,45 = - 0,15 сомонӣ. 
3. Зиёдшавии хароҷоти тағйирёбанда ба маблағи 3 сомонӣ боиси он гардид, ки арзиши 

аслии якдона шифер, 3 сомонӣ боло рафтааст. 
ΔуΔс = у3 –у2 =38,3 – 35,3 = 3 сомонӣ. 

Баланси омилҳо: 
Δу= ΔуΔа + ΔуΔb + ΔуΔc=Δу. 

2,9 = 0,5+(-0,15)+3 = 2,9. 
Ҳамин тавр, таҳлилгар бояд, пеш аз ҳама, ба он омилҳое диққати муҳим диҳад, ки ба ни-

шондиҳандаи натиҷавӣ таъсири манфӣ расонидаанд. Дар ин мисол омилҳои ба ҳаҷми истеҳсолот 
таъсиррасон, якто аст, ки ин ҳаҷми истеҳсоли шифер мебошад. Дар хулосаи таҳлил бояд роҳҳои 
бартараф намудани ин гуна камбудиҳо нишон дода шавад.  

Чуноне ки аз натиҷаҳои таҳлил маълум аст, таҳти назорат гирифтани хароҷот дар 
корхонаҳои истеҳсолоти масолеҳи сохтмонӣ боиси беҳтаршавии нишониҳандаи натиҷавӣ 
мегардад. Ҷудо кардани онҳо бо моддаҳои арзишмуайянкунӣ сабаби он мегардад, ки мавқеи ҳар 
як намуди хароҷот дар таркиби арзиши аслии маҳсулот мушаххас муайян карда шавад. Аз ин рӯ, 
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таҳлили арзиши аслии маҳсулот омили асосии идоракунии хароҷот дар саноати масолеҳи 
сохтмонӣ мебошад. 
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ТАҲЛИЛИ АРЗИШИ АСЛӢ – ОМИЛИ АСОСИИ ИДОРАКУНИИ ИСТЕҲСОЛОТИ  
МАСОЛЕҲИ СОХТМОНӢ 

 

Дар сохтори идоракунии корхона хароҷот ва муайянкунии арзиши аслӣ, омили асосии таъсиррасон 
ба натиҷаҳои молиявӣ мебошад. Арзиши аслии масулот ҷамъи хароҷотҳо бо ифодаи пулӣ мебошад. 
Хароҷот нишондиҳандаи асосӣ ё омили таъсиррасони арзиши аслии маҳсулот аст. 

Дар мақола аҳамияти таҳлили арзиши аслии маҳсулот дар идоракунии истеҳсолот бо истифодаи 
адабиёти соҳавӣ омӯхта шудааст. Инчунин ба тариқи назариявӣ ва амлӣ омилҳои таъсиррасон муайян ва 
чен карда шудааст. 

Объекти омӯзиш дар мақолаи ҶДММ «Шифери тоҷик» мебошад. Дар асоси маълумоти ҶДММ 
«Шифери тоҷик» аввалан гурӯҳбандии хароҷот, таҳлили сохторӣ ва баъдан таҳлили омилӣ гузаронида 
шуда, хулосаи таҳлилӣ пешниҳод гардидааст. Муллифон пешниҳодҳои мушаххасро аз рӯи таҳлили 
гузаронидаашон оид ба ҷорикунии таҳлили арзиши аслӣ ҳамчун омили асосии идоракунии маҳсулоти 
сохтмонӣ дар мақола овардаанд. 
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АНАЛИЗ СТОИМОСТИ - ОСНОВНОЙ ФАКТОР ДЛЯ УПРОВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

В структуре управления предприятия затраты и калькуляция являются основными факторами, 
влияющими на финансовые результаты. Себестоимость продукции - это сумма затрат в денежном 
выражении. Затрата - это ключевой показатель или фактор, влияющий на стоимость продукта. 

В статье исследуется важность анализа себестоимости продукции в управлении производством с 
использованием отраслевой литературы. Факторы влияния также были определены и измерены 
теоретически и практически. 

Объектом исследования в статье является ООО «Таджик Шифер». На основании данных ООО 
«Таджик Шифер» сначала была проведена классификация затрат, структурный анализ, а затем факторный 
анализ и представлены аналитические выводы. Авторы дают конкретные рекомендации на основе 
проведенного в статье анализа, внедрения анализа затрат как ключевого фактора в управлении 
строительной продукции. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: себестоимость, управленческий учёт, анализ, затраты, шифер, 
калькуляция, строительные материалы, строительная промышленность. 
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COST ANALYSIS IS THE MAIN FACTOR FOR MANAGING THE PRODUCTION OF  
BUILDING MATERIALS 

 

In the management structure of an enterprise, costs and costing are the main factors affecting financial 
results. The cost of production is the sum of costs in monetary terms. Cost is a key metric or factor that affects the 
cost of a product. 

The article examines the importance of product cost analysis in production management using industry 
literature. Influencing factors have also been identified and measured theoretically and practically. 

The object of research in the article is Tajik Shifer LLC. Based on the data of LLC «Tajik Shifer», first a 
classification of costs, structural analysis, and then factor analysis was carried out and analytical conclusions were 
presented. The authors give specific recommendations based on the analysis carried out in the article, the 
introduction of cost analysis as a key factor in the management of construction products. 
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МОҲИЯТИ МАФҲУМҲОИ СОҲИБКОРӢ, ТИҶОРАТ ВА САВДО 
 

Толибов Қ.Қ. 

Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон 
 

Дар иқтисоди муттамадини бозорӣ соҳибкорӣ дар соҳаҳои истеҳсолии иқтисодиёти миллӣ 

ва тиҷоратӣ, аз ҷумла дар соҳаи савдо мавқеи муҳимро ишғол менамояд. Дар солҳои аввали 

гузариш ба иқтисоди бозорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон маҳз соҳибкории тиҷоратӣ хеле рушд 

ёфт. Ин намуди соҳибкорӣ аз нуқтаи назари соҳибкоре, ки дорои маблағи назаррас нест ва ҷалби 

сармоягузориҳои калонро интизор нест, ҷолибтар мебошад. Асосаш дар он аст, ки таъсиси 

корхонаи тиҷоратӣ дар соҳаи савдо нисбат ба корхонаҳои истеҳсолӣ маблағи камтарро талаб 

мекунад, масалан, таъсиси корхонаи саноатӣ, инчунин далели он, ки дар савдо метавонед зудтар 

даромад ба даст оред, яъне муҳлати баргардонидани маблағҳо дар корхонаи савдо нисбат ба 

дигар намудҳои фаъолияти соҳибкорӣ хеле камтар аст. 

Барои он, ки моҳияти соҳибкориро дар соҳаи савдо ва дигар соҳаҳо беҳтар дарк намоем, 

чунин мафҳумро, ба монанди фаъолияти тиҷоратӣ ба назар гирифтан лозим аст. 

Асоси савдо ин хариду фурӯши молҳо тавассути тағйир ёфтани шакли арзиш мебошад. 

Хариди молҳо аз истеҳсолкунандагон ва молтаъминкунандагон ва фурӯши онҳо тавассути 

корхонаҳои савдо, ки дар соҳаи тиҷорат ба амал меоянд, тамоми равандҳои тиҷоратро дар бар 

намегиранд. Сухан дар бораи ҳама ҷабҳаҳои фаъолияти тиҷоратӣ, ки истеҳсол, тарғибот, 

тақсимот ва фурӯши маҳсулотро дар бар мегирад, меравад.  

Савдо ва кори тиҷорат бо ҳам зич алоқаманданд. Стратегияи тиҷорат бояд то ба 

истеъмолкунандагон расонидани молҳои ниёзи аҳолӣ ба сифати баланд ва хизматрасониҳои 

гуногун, инчунин коҳиш додани хароҷотҳои ҷориро дар бар гирад. Бозор ҳамчун системаи 

муносибатҳои иқтисодии байни фурӯшандагон ва харидорон амал мекунад, ки асоси он фурӯши 

молҳо ва хизматрасониҳо, яъне фаъолияти тиҷоратӣ мебошад. Яке аз ҳадафҳои он афзоиш 

додани даромад дар савдо бо дарназардошти қонеъгардонии талаботи пурраи муштариён 

мебошад.  

Мафҳумҳои зиёди соҳибкорӣ, тиҷорат, фаъолияти тиҷоратӣ ва савдо мавҷуданд, ки 

олимони иқтисоддон онҳоро аз ҷабҳаҳои гуногун тавсиф мекунанд. Дар таҳқиқоти 

пешниҳодшуда, мо маъмултаринашро пешниҳод мекунем: 

Соҳибкор шахсе дониста мешавад, ки бо мақсади ба даст овардани фоида дар шакли 

хизматрасонӣ, савдо ё истеҳсолот фаъолияти худро дорад [5]. Соҳибкор шахсе мебошад, ки ба 

фаъолияти соҳибкорӣ машғул аст. Ҳар як соҳибкор метавонад тиҷорати худро пеш барад ё 

метавонад барои оғози тиҷорат ба соҳибкорони дигар кумак кунад ё ҳамкорӣ намояд. Дар 

кишварҳои англисзабон аз охири асри XX ба ҷои мафҳуми «соҳибкор» калимаи «бизнесмен» 

(шахсе, ки соҳиби бизнес мебошад) истифода бурда мешавад.  

Мафҳуми «соҳибкор» (entrepreneur) аввалин бор аз ҷониби иқтисоддони фаронсавӣ 

Ричард Кантиллон тақрибан соли 1720 истифода бурда шуд. Р. Кантиллон ин мафҳумро чунин 

шарҳ дод: Соҳибкор шахсе мебошад, ки даромади номуайян ё номаълуме дорад, ки моли 

дигаронро бо нархи маълум мехарад ва моли худро бо нархе, ки то ҳол барои ӯ номаълум аст, 

мефурӯшад [5]. 

Жан-Батист Сэй яке аз олимони намоёни дигари фаронсавӣ тақрибан дар соли 1800 дар 

бораи соҳибкор чунин навиштааст: Соҳибкор шахсе мебошад, ки захираҳои иқтисодиро аз соҳаи 

каммаҳсул ба соҳаи маҳсулнокии баланд интиқол дода, аз он фоида ба даст меорад [8]. 

Г.Я. Киперман бошад, дар «Луғати маъмул», ки соли 1991 зери таҳрири ӯ ба чоп расидааст, 

соҳибкориро чунин шарҳ медиҳад, ки: Соҳибкорӣ яке аз воситаҳои амалкунандаест, ки барои 

ҳавасманд гардонидани кори сермаҳсул, ҳавасмандгардонии соҳиби кор мусоидат мекунад. 

Дар луғати калони иқтисодӣ, ки зери таҳрири умумии А.Н. Азрилиан ба нашр расидааст, 

чунин дарҷ шудааст, ки: Соҳибкор шахсе мебошад, ки ба фаъолияти соҳибкорӣ машғул аст, 

барои ташкили корхона маблағ меҷӯяд ва ба ин васила таваккали соҳибкориро ба дӯш мегирад. 
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Ба ақидаи ӯ ташаббуси соҳибкорӣ шакли идоракунии истеҳсолот ва фурӯши маҳсулот мебошад, 

ки ғояҳои нави рақобатпазирро ҳамчун раванди доимӣ таҳия намуда, татбиқи фаврии ғояҳои 

пурсамар ва ташкили системаи тадбирҳоро оид ба фурӯши ҳарчи зудтари молҳо ва самаранокии 

маҳсулоти нав бо истифода аз технологияи нав ба даст оварда шудааст, дар бар мегирад. 

С.И. Ожегов бошад, дар «Луғати забони русӣ» чунин навиштааст: Соҳибкор – сармоядор, 

соҳиби корхона, шахси намоён, шахси ташаббускор ва амалист. 

Ба андешаи профессор Комилов С.Ҷ. «Соҳибкорӣ ин ташкили фаъолияти иқтисодии худӣ, 

ки ба гирифтани фоида нигаронида шуда, ҳамчун ҷараёни динамикӣ бо қобилияти соҳибкорӣ 

тавсиф меёбад ва онро метавон чун яке аз захираҳои иқтисодии ба суръати рушди иқтисодӣ ва 

фаъолияти инноватсиониву сармоягузорӣ таъсиррассон муайян намуд» [2]. 

Мо фикр мекунем, ки тавсифи моҳияти соҳибкорӣ инъикоси худро дар мафҳуме, ки дар 

қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳимоя ва дастгирии давлатии соҳибкорӣ дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон» қабул шудааст, дарҷ ёфтааст. Дар қонуни мазкур чунин мафҳум: 

«Соҳибкорӣ – фаъолияти мустақилонаи аз рӯи таваккал амалишавандаи шахсони бо тартиби 

муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон бақайдгирифташудае, ки барои ба даст 

овардани фоида аз истифодаи молу мулк, истеҳсол, фурӯши мол (иҷрои кор ё хизматрасонӣ) 

равона шудааст» [10], дарҷ ёфтааст. 

Ба ақидаи мо, дар ин мафҳум тавсифи моҳияти соҳибкорӣ, ба монанди фаъолияти 

ташаббускорона ва навоварона ба эътибор гирифта нашудааст. 

Дар маҷмӯъ, хусусиятҳои асосии иқтисодии соҳибкор, интихоби намуди мустақили 

фаъолияти хоҷагидорӣ бо мақсади ба даст овардани маҳсулот (кор, хизматрасонӣ) ва даромад 

мебошад, нишонаҳои функсионалӣ (вазифавӣ) бошад, ҷанбаҳои гуногуни мундариҷаи 

фаъолияти соҳибкориро ошкор мекунанд ва масъулияти иқтисодии соҳибкор бошад, дар натиҷаи 

фаъолияти истеҳсолӣ-хоҷагидорӣ зоҳир мешавад. 

Ҳамин тавр, ба ақидаи мо, соҳибкорӣ фаъолияти ташаббускорона, мустақилона ва 

навоваронаи субъектҳои хоҷагидорист, ки ба манфиати шахсӣ нигаронида шудааст ва мақсади 

он ба даст овардани фоидаи баландтарин, натиҷаҳои нав ва беҳтарин аз имкониятҳои мавҷудбуда 

мебошад.  

Аз дигар тараф, дар маънои хурдаш мафҳуми соҳибкорӣ дар сатҳи соҳаҳои гуногуни 

иқтисодӣ бо таъсис додани бозорҳои нави (пешниҳод)-и ба талаботи нави ҷамъиятӣ мувофиқ 

алоқамандӣ дорад. Фикри профессор Комилов С.Ҷ.-ро дастгирӣ намуда, соҳибкориро метавон 

ҳамчун ҷараёни омезиши омилҳои истеҳсолот ва самаранок истифода бурдани захираҳои 

иқтисодӣ бо мақсади қонеъ гардонидани талаботи бозор дида бароем. 

Соҳибкор, аслан мутахассисе мебошад, ки соҳиби диплом буданаш муҳим набуда, идора 

кардани амволи дар ихтиёрдоштаро ба зимма дорад. Соҳибкор аз дигар идоракунандагон бо он 

фарқ мекунад, ки ҳадафаш ба даст овардани фоида барои худ ё барои як гурӯҳи ҳаммаслакони ба 

он мансуббуда мебошад. 

Соҳибкорӣ дорои як қатор хусусиятҳои хосе мебошад, ки аз дигар намудҳои фаъолияти 

иқтисодӣ фарқ мекунад. Муҳимтарин хусусияти соҳибкорӣ ин соҳибихтиёрӣ ва мустақилияти 

субъектҳои хоҷагидорӣ мебошад. Ҳар як шахс, ҳамчун соҳибкор мустақилона ҳамаи масъалаҳои 

марбут ба фаъолияти корхонаи худро дар асоси манфиатҳои иқтисодӣ ва шароити бозор ҳал 

мекунад. 

Принсипи манфиат ва масъулияти шахсии иқтисодӣ дар ягонагии зич бо мустақилият 

мебошад. Манфиати шахсӣ омили пешбарандаи фаъолияти соҳибкорӣ мебошад, аммо субъекти 

иқтисодие, ки манфиатҳои шахсии худро амалӣ менамояд, барои мардум ҳам манфиатовар 

мешавад.  

Соҳибкориро бе навоварӣ ва ҷустуҷӯи эҷодӣ тасаввур кардан мумкин нест. Танҳо онҳое 

метавонанд самаранок кору фаъолият намоянд, ки маҳсулоти навро бо сифати баланд истеҳсол 

намуда, ба бозор пешниҳод менамоянд. Дар ҷаҳони тиҷорат қобилияти қабули қарорҳои 

ғайристандартӣ, муносибати эҷодӣ ба арзёбии вазъ ҳамеша баланд арзёбӣ мешуданд. 

Дар луғати тафсирӣ В.И. Дал тиҷоратро ҳамчун: муомила, савдо, гардиши савдо, ҳунарҳои 

тиҷоратӣ таъриф мекунад [3]. Ба ибораи дигар, ин мафҳумҳо амалисозии санадҳои хариду 

фурӯшро бо мақсади ба нархи арзон харидан ва бо нархи баландтар фурӯхтан пешбинӣ мекунанд. 

Ба маънои васеъ, тиҷорат аксар вақт ҳамчун ҳама гуна фаъолиятҳое, ки ба фоида нигаронида 

шудаанд, фаҳмида мешавад. 

Дар забони форсӣ вожаи тиҷорат аз феъли арабии «таҷара» гирифта шуда, маънои он: 

бозоргонӣ, савдогарӣ, хариду фурӯш мебошад. Калимаи тиҷоратӣ аз ҳамин реша гирифта шуда, 
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мансуб ба тиҷорат, марбут ба корҳои хариду фурӯш ва муносибати тиҷоратии инсонро 

мефаҳмонад. 

Фаъолияти тиҷоратӣ маҷмӯи амалиёте мебошад, ки хариду фурӯши молро таъмин мекунад 

ва дар якҷоягӣ бо равандҳои савдо, савдоро дар доираи маънои васеъ ташкил мекунад. 

Истилоҳи «тиҷорат» (аз лотин. commercium - савдо) маънои дуҷониба дорад: дар як ҳолат 

он соҳаи савдоро дар бар мегирад, дар ҳолати дигар - равандҳои савдо, ки ба фаъолгардонӣ ва 

фурӯши мол равона шудаанд. Одатан, фаъолияти тиҷоратӣ бо маънои дуюми тиҷорат алоқаманд 

аст» [14]. 

Категорияи иқтисодии «тиҷорат» метавонад ҳамчун як системаи васеи иҷтимоӣ-иқтисодӣ 

баррасӣ шавад, ки савдоро ҳамчун як зерсистема дар бар гирад. Фаъолияти тиҷоратӣ метавонад 

дар соҳаҳои гуногуни фаъолияти хоҷагидорӣ, аз ҷумла дар бозори хизматрасонӣ ва бозори 

сармоя амалӣ карда шавад. Тафовутҳо байни онҳо ҳангоми баррасии объектҳо, субъектҳо, 

функсияҳо ва равандҳои тиҷорат пайдо мешаванд. Агар объектҳои савдо асосан арзишҳои 

моддӣ-молӣ бошанд, ки шакли молӣ доранд, пас ба таркиби объектҳои тиҷорат ғайр аз мол, 

хизматрасониҳо ва сармоя низ дохил карда мешаванд.  

Хизматрасонӣ ҳамчун як объекти хариду фурӯш, аз як тараф, бо объектҳои савдо 

мувофиқат мекунад ва аз тарафи дигар, ба пурратар қонеъ гардонидани эҳтиёҷоти муштариён 

мусоидат намуда, маҳсули фаъолияти тиҷоратӣ мебошад. Сармоя ҳамчун объекти тиҷорат 

инҳоро дар бар мегирад: захираҳои қарзӣ барои амалиёти тиҷоратӣ; суғуртаи молиявии 

муомилоти тиҷоратӣ; амалиёти тиҷоратӣ дар бозори коғазҳои қиматнок; шаклҳои дигари 

истифодаи сармоя дар тиҷорат. Тафовут байни савдо ва тиҷорат ҳамчун субъект аз он иборат аст, 

ки дар раванди савдо асосан миёнаравон иштирок мекунанд ва то андозаи камтар нисбат ба 

тиҷорат, қарздиҳандагон ва суғуртакунандагон ҷалб карда мешаванд. 

Тафовут дар вазифаҳои байни савдо ва кори тиҷорат ба таври объективӣ ба равандҳои 

савдо ва тиҷорат мубаддал гаштааст. Раванди савдо дар шакли тозаи он ҷуз мубодилаи мол ва 

хизматрасонӣ дигар чизе нест, ки бо тағйир ёфтани шаклҳои арзишии (молӣ-пулӣ)-и ин молҳо 

ва хизматрасониҳо дар соҳаи муомилот сурат гирад, балки инчунин бо кӯмаки дигар институтҳои 

инфрасохтори бозорӣ ба соҳаҳои истеҳсолот ва истеъмолот фаъолона ворид мешавад. Савдо 

ҳамеша ба фаъолияти тиҷоратӣ асос меёбад, аммо он танҳо бо ташкил ва технологияи худи амали 

хариду фурӯши мол маҳдуд намешавад. Алоқамандии мафҳуми «тиҷорат» ва «савдо» дар расми 

1 нишон дода шудааст.  

 
Расми 1. Алоқамандии мафҳуми «тиҷорат» ва «савдо». 

  

Ҳамин тавр, таърифи тиҷорат ё фаъолияти тиҷоратӣ ба тафсирҳои гуногуни мафҳуми 

савдо, ки асоси онро хариду фурӯши молҳо, бинобар тағйир ёфтани шакли арзиши онҳо ташкил 

медиҳад, маҳдуд карда намешавад. Дар айни замон, харид ва фурӯши молҳо дар асоси тиҷорат 

тамоми фаъолияти тиҷоратиро ба пуррагӣ дар бар намегирад. Мафҳуми фаъолияти тиҷоратӣ 

нисбат ба савдо хеле васеътар аст. Самти афзалиятноки тиҷорат ҳисоббаробаркунӣ, тарафҳои 

иқтисодӣ ва молиявии тиҷорат, заминаи ҳуқуқии он, сиёсати нархгузорӣ, уҳдадориҳои 

шартномавии тиҷоратӣ, баҳодиҳӣ ва татбиқи хавфҳои тиҷоратӣ мебошад. 

Фаъолияти тиҷоратӣ назар ба соҳибкорӣ як мафҳуми маҳдудтар аст. Фаъолияти тиҷоратӣ 

ҳамчун як намуди фаъолияти соҳибкорӣ аз соҳибкорӣ бо он фарқ мекунад, ки худи раванди 
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истеҳсоли молро дар бар намегирад. Аммо соҳибкорӣ бошад ин ташкили фаъолияти иқтисодӣ, 

истеҳсолӣ ва дигар фаъолиятҳоест, ки ба соҳибкор фоида меорад. 

Соҳибкорӣ метавонад маънои ташкили корхонаи саноатӣ, хоҷагии деҳқонӣ, корхонаи 

савдо, корхонаи хизматрасонӣ, бонк, идораи адвокатҳо, нашриёт, муассисаи илмӣ ва ғайраро 

дошта бошад. Аз ҳамаи ин намудҳои фаъолияти соҳибкорӣ, танҳо савдо фаъолияти софи 

тиҷоратӣ ба ҳисоб меравад.  

Ҳамин тавр, тиҷорат бояд ҳамчун яке аз намудҳои фаъолияти соҳибкорӣ баррасӣ карда 

шавад. Ҳамзамон, дар баъзе намудҳои фаъолияти соҳибкорӣ амалиёти хариду фурӯши молҳо, 

ашёи хом, маҳсулоти нимтайёр ва ғайра низ анҷом дода мешавад, яъне рукнҳои фаъолияти 

тиҷоратӣ метавонанд дар ҳама намудҳои соҳибкорӣ ҳузур дошта бошанд, аммо барои онҳо асосӣ 

ва ҳалкунанда нестанд.  

Кори тиҷоратӣ дар савдо доираи васеи фаъолияти ташкилӣ- амалиётии субъектҳои савдо 

мебошад, ки ба анҷом додани равандҳои хариду фурӯши молҳо барои қонеъ кардани ниёзҳои 

аҳолӣ ва фоида равона шудааст. 

Аз ин рӯ, кори тиҷоратӣ дар савдо назар ба хариду фурӯши оддии молҳо як мафҳуми 

васеътар аст. Барои татбиқи санади хариду фурӯш соҳибкорӣ дар савдо бояд амалиёти 

оперативӣ-ташкилӣ ва хоҷагидориро анҷом диҳад, аз ҷумла омӯзиши талаботи аҳолӣ ва бозор ба 

молҳо, дарёфт кардани молтаъминкунандагон ва харидорон, ташкили алоқаҳои оқилонаи 

хоҷагидорӣ бо онҳо, ҳамлу нақли молҳо ва корҳои таблиғотӣ-иттилоотӣ оид ба фурӯши молҳо, 

ташкили хизматрасонии савдо ва ғайра. 

Соҳибкорӣ ва тиҷорат танҳо дар гирифтани фоида ба ҳам монанд мебошанд. Аммо 

соҳибкорӣ ҳамчун шакли махсуси фаъолияти иқтисодӣ метавонад ҳам дар давлат ва ҳам дар 

бахши хусусии иқтисодӣ амалӣ карда шавад. Аз ин рӯ, фарқ дар он аст, ки фаъолияти тиҷоратӣ 

(савдо) ин ҷараёни мубодила ё фаъолиятест, ки асосан барои гирифтани фоида нигаронида 

шудааст, аммо мақсади асосиии фаъолияти соҳибкорӣ метавонад ба даст овардани фоида 

набошад. Ин метавонад амали хайриявӣ бошад. 

Фаъолияти тиҷоратӣ маркази савдо, амволи ғайриманқул ва ғайраҳоро метавонад дар бар 

гирад, аммо соҳибкорӣ бошад, кӯдакистон, муассисаҳои характери иҷтимоӣ, хайриявидошта 

мебошанд, ки ҳадафи ғайритиҷоратиро дар бар мегирад.  

Фаъолияти тиҷоратӣ (соҳибкорӣ) ин фаъолияти бозорӣ бо мақсади ба даст овардани фоида 

ё даромади бозор мебошад. 

Фаъолияти соҳибкории ғайритиҷоратӣ (ғайрифаъол) ин фаъолияти бозориест, ки ба фоида 

нигаронида нашудааст, аммо натиҷаҳои он бо вуҷуди ин барои фурӯш ва харид пешбинӣ 

шудаанд.  

Ҳамчун тахминҳои аввал, объекти фаъолияти соҳибкориро метавон шакли иқтисодии 

шуғли аъзоёни ҷамъият номид, ки қонун бо мақсади ба даст овардани фоида иҷозат додааст. 

Мавзӯи (предмети) фаъолияти соҳибкорӣ амалиёт ва функсияҳое мебошанд, ки намудҳои 

дахлдори фаъолиятро тавсиф мекунанд, усулҳо ва воситаҳое мебошанд, ки барои ноил шудан ба 

ҳадафи ниҳоии шуғл мусоидат мекунанд. 

Истилоҳоти «савдо», «гардиши савдо» маънои тиҷоратро аз нуқтаи назари фоида аз хариду 

фурӯш, ки бо амалиёти тиҷоратӣ, мубодила ва таблиғи молҳо сурат мегирад, дар назар дорад. 

Дар ин ҳолат, пул воситаи умумии мубодила мебошад ва бозор ҷои мубодилаи мол барои пул 

мебошад. Истеҳсолкунанда маҳсулот истеҳсол мекунад ва онро бо нархи муайян ба корхонаи 

савдо мефурӯшад. Дар навбати худ, корхонаи савдо ин маҳсулотро ба харидор бо нархи 

танзимшавандаи бозор мефурӯшад. 

Таҳлили адабиёти иқтисодӣ нишон медиҳад, ки дар луғатҳои тафсирии иқтисодӣ ва дар 

байни олимони иқтисоддони касбӣ, хусусан луғатнигорон маънидоди ягонаи «савдо» то имрӯз 

вуҷуд надорад.  

Бояд дарҷ намуд, ки дар Луғати тафсири забони русӣ вожаи «савдо» ба таври зерин оварда 

шудааст: «Фаъолияти хоҷагидорӣ оид ба муомилоти молӣ, харид ва фурӯши онҳо» [6]. Таърифи 

додашуда ба фикри мо моҳият, мазмун ва вазифаҳои савдоро ба пуррагӣ дар бар намегирад. Зеро, 

ки савдо гарчанде воситаи муомилоти молӣ ва хариду фурӯши молу маҳсулот маънидод шавад 

ҳам, аммо моҳият, заминаҳои ташаккулёбӣ, таҳаввулли рушд, шаклу намудҳои алоҳида, нақш ва 

аҳамияти иқтисодию иҷтимоӣ дорад. Функсияҳо ва вазифаҳои он дар шароити рушди иқтисоди 

муосир бо дарназардошти таъсири омилҳои гуногуни дохилӣ ва беруна мазмуни сифатан нав 

пайдо кардаанд.  
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«Савдо» мафҳумест, ки дар шароити истеҳсоли мол ҳамчун шакли мубодилаи мол бо пул 

байни фурӯшанда ва харидор бо нархи мувофиқашуда ё арзиши муқарраркардаи тарафҳо 

ташаккул ёфтааст. Савдо ин фаъолияти анҷом додани амалиёти хариду фурӯш ё мубодилаи мол 

бо мақсади ба даст овардани манфиатҳои моддӣ мебошад.  

Дар дигар сарчашмаи фарҳангӣ зери истилоҳи «савдо» - «Соҳаи мустақили иқтисодиёт ва 

намуди махсусгардонидашудаи фаъолияти иқтисодӣ фаҳмида мешавад, ки ба амалишавии 

хариду фурӯш, мубодилаи молҳо, инчунин амалиётҳои ба он алоқаманд (хизматрасонӣ ба 

муштариён, аҳолӣ ва дигар истеъмолгарон, сари вақт ба онҳо расонидани молҳо, нигоҳдорӣ ва 

тайёр намудани молҳои истеъмолӣ барои фурӯш) равона карда шудааст» [12]. Ҳаминро қайд 

кардан ба маврид аст, ки амалиёти иктисодие, ки дар корхонаҳои савдо ба амал меоянд, ба рушду 

равнақи шаклҳои савдо алоқаманд мебошанд ва барои қонеъ намудани талаботи рӯзафзуни аҳолӣ 

ба молҳои истеъмолӣ мусоидат намуда, барои пешрафти иқтисодиёт саҳми арзанда гузошта 

метавонанд.  

Дар фарҳангҳои ба нашррасидаи олимони кишварҳои ҳамзабони мо, ба мисли Афғонистон 

ва Эрон низ дар бораи мазмун ва моҳияти истилоҳи «савдо» ақидаҳои гуногун мавҷуд мебошанд. 

Муҳаммадорифи Ғафсӣ муаллифи «Қомуси иқтисодӣ» маънои вожаи «савдо»-ро ба таври зайл 

таъриф додааст: бозаргонӣ, хариду фурӯши мол ва хизматрасонӣ, махсусан ба паймонаи зиёд ба 

ҳайси як пеша ва ба манзури фоидагирӣ, хоҳ миллӣ бошад ё байналмилалӣ [9]. Истилоҳи 

«тиҷорат» бошад, дар фарҳанги мазкур ҳамчун фаъолияти иқтисодӣ, ҳадафаи асосии он аз хариду 

фурӯши молҳои гуногун ва ба даст овардани фоидаи зиёд мебошад.  

Дар «Фарҳанги форсии Муин», ки аз ҷониби шахсияти шинохта Муин Муҳаммад ба тасвиб 

расидааст, дар зери истилоҳи «савдо» «... бидеҳ, биситон, доду ситад ва бозаргонӣ» фаҳмида 

мешавад [4]. Аз диди ин донишманд асоси тиҷоратро доду гирифт, фаъолият кардан дар муҳити 

озоди бозор, ки аз мубодилаи мол бо пул ва баръакси он – пул ба мол асос ёфтааст, ташкил 

медиҳад. Ҳаминро дарҷ намудан зарур аст, ки шарти асосӣ дар муносибатҳои хариду фурӯши 

тоҷирон, риояи қонуну қоидаҳои савдо, талаботи масъулиятшиносӣ, салоҳияти баланди касбии 

кормандони соҳаи савдо, ки дар асоси қонун ва дигар санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ нисбат ба тоҷир 

муайян карда мешаванд, ба ҳисоб меравад.  

Дар «Фарҳанги Деҳхудо» бошад, дар зери истилоҳи «тиҷорат» – «доду ситод кардан, 

хариду фурӯхт кардани ҳар навъ мол, савдогарӣ, бозаргонӣ, савдо, муомилот» фаҳмида мешавад 

[7]. Ин фарҳанги бисёрҷилдаи энсиклопедӣ буда, шарҳи истилоҳоти соҳаҳои гуногунро, аз ҷумла 

вожаи тиҷоратро дар бар гирифтааст.  

Дар фарҳанги забони тоҷикӣ, ки аз ҷониби олимону донишмандони маъруфи Тоҷикистон 

- академики АИ Ҷумҳурии Тоҷикистон, профессор Шакурӣ М., Осимӣ М., Капранов Ю., 

Масъумӣ Н., Деҳотӣ А. ва дигарон таҳрир гардида, соли 1983 ба нашр расидааст, истилоҳи савдо 

аз нигоҳи иқтисодӣ чун муродифи калимаи тиҷорат маънидод карда шудааст. Чунин шарҳи 

категорияи иқтисодӣ шаҳодат аз он медиҳад, ки ҳарду истилоҳ бо ҳамдигар муродиф буда, 

истифодаи онҳо нисбат ба якдигар ягон зиддияте надорад, гарчанде дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

бештар калимаи савдо ва ба таври расмӣ баъзан вожаи тиҷорат истифода мешаванд. 

Дар қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи савдо ва хизматрасонии маишӣ», ки 19 

марти соли 2013, таҳти №943 аз тарафи Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул гардидааст, 

дар боби 1 моддаи 2 мафҳуми савдоро ҳамчун фаъолияти шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони 

инфиродӣ оид ба муносибатҳои хариду фурӯши молҳои истеҳсолгардида, коркард ё харидшуда, 

инчунин иҷрои кору хизматрасонии маишӣ вобаста ба фурӯши маҳсулот [11] муайян кардааст. 

Аз ин таъриф маълум мешавад, ки савдо ҳамчун фаъолияти шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкории 

инфиродӣ мебошад, ки ба муносибатҳои хариду фурӯши молҳои истеъмолӣ ва хизматрасонӣ ба 

муштариён бевосита сару кор дорад.  

Аз нуқтаи назари масъалаҳои рушди фаъолияти соҳибкорӣ, савдо ба андешаи мо, як навъи 

мустақили фаъолияти иқтисодист, ки ба фоида нигаронида шудааст, ки дар он объекти фаъолият 

мубодилаи молҳо, хариду фурӯши молҳо тавассути пул, инчунин пешниҳоди хизматҳои иловагӣ 

дар раванди фурӯши молҳо, таъмини интиқол, нигоҳдорӣ ва омодагӣ ба фурӯш маҳсуб меёбанд.  

Ҳамин тариқ, мо чунин мешуморем, ки савдо аз ҷиҳати моҳият ва фаъолияти худ як соҳаи 

муҳим ва мустақили иқтисоди бозорӣ, намуди махсуси фаъолияти соҳибкорӣ, шакли меҳнати 

ҷамъиятӣ мебошад, ки ҳадафи он фурӯши молҳо ва хизматрасонии савдо ба истеъмолкунандагон 

мебошад. 
Ба ақидаи мо савдо як соҳаи махсусгардонидашудаи иқтисодиёт буда, дорои сохтори 

мураккаб ва бисёрсатҳа мебошад. Намудҳо ва шаклҳои гуногуни савдо мавҷуд мебошанд, ки аз 
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ҳамдигар на танҳо бо кадом роҳҳо молҳо фурӯхта мешаванд, кӣ мефурӯшад ва кӣ харидорӣ 
мекунад, балки аз рӯйи ҳаҷми фурӯш, усули пардохти молҳои харидашуда, шаклҳои моликият 
дар савдо, дороиҳои асосӣ ва гардиши корхонаҳои савдо, усулҳои ташкили савдо - равандҳои 
тиҷоратӣ, механизмҳои идоракунии рушди иҷтимоию иқтисодии соҳаи «савдо» ва пайвандҳои 
инфиродии он фарқ мекунанд. 
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МОҲИЯТИ МАФҲУМҲОИ СОҲИБКОРӢ, ТИҶОРАТ ВА САВДО 
  

Дар мақола асосҳои назариявии мафҳумҳои соҳибкорӣ, тиҷорат ва савдо дида баромада шудааст. 
Диққати асосӣ ба моҳияти ин мафҳумҳо дар шароити иқтисоди муттамадини бозорӣ дода шуда, дар он 
ҷойи соҳибкории тиҷоратӣ муайян карда шудааст. Хусусиятҳои соҳибкорӣ омӯхта шуд, вожаҳои тиҷорат 
ва савдо аз диди мутафаккирони тоҷик мавриди омӯзиш қарор дода шудааст. Инчунин нақши ин мафҳумҳо 
дар раванди рушди муносибатҳои иқтисоди бозорӣ баррасӣ шудааст.  
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В статье рассматриваются теоретические основы понятий предпринимательство, коммерция и 
торговля. Акцент делается на сути этих концепций в контексте устойчивой рыночной экономики, которая 
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БА ТАВАҶҶУҲИ МУАЛЛИФОН 

 

Маҷаллаи «Паёми Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав» нашрияи Донишгоҳи 

давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав ба ҳисоб меравад. 

Маҷалла тибқи «Қонун дар бораи матбуот ва воситаҳои ахбори умум» интишор мегардад.  

Дар силсилаи илмҳои гуманитарӣ ва иқтисодии маҷалла натиҷаи корҳои илмӣ-таҳқиқотии 

профессорону омӯзгорони донишгоҳ ва уламои ватаниву хориҷӣ нашр карда мешавад. 

Ҳайати таҳририя, ки ба он мутахассисони соҳаҳои илм шомиланд, бо фармони ректори донишгоҳ 

тасдиқ карда шудааст. 

Маҷалла мақолаҳои илмию назариявӣ ва методиро бо забонҳои тоҷикӣ ва русӣ дар бар гирифта, 

соле 4 маротиба нашр мешавад. Маҷалла мақолаҳои илмиро тибқи қарори кафедра қабул менамояд. 

Мақолаҳое, ки ба суроғаи маҷаллаи «Паёми Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав» 

ирсол карда мешаванд, бояд ба талаботи зерин ҷавобгӯ бошанд: 

Дар мақолаҳои илмӣ ҳалли масъалаҳо аниқ ва равшан ифода гардад. 

Ҳаҷми мақола якҷоя бо расм, ҷадвал, диаграмма, график ва матни аннотатсия (0,5 саҳ.) набояд аз 10 

саҳифаи чопӣ зиёд бошад. 

Мақолаҳо бояд дар компютер тибқи барномаи Miсrosoft Word бо шрифти Times New Roman 14, 

андозаи А4 ҳуруфчинӣ ва дар дискета сабт карда шаванд. 

Фосилаи байни сатрҳо 1 см, ҳошия аз тарафи чап 3 см, аз тарафи рост 2 см, аз боло 3 см ва поёни 

саҳифа 2,5 см-ро ташкил намуда, матни мақола аз тарафи рост саҳифабандӣ карда шавад. 

Дар саҳифаи аввал номи мақола, дар сатри дуюм ному насаби муаллиф ва муассисаи корӣ навишта 

мешавад. 

Дар дохили матн адабиёти иқтибосшуда тибқи муқаррарот нишон дода мешавад, масалан [4, с. 18]. 

Дар поёни матн рӯйхатти адабиёти истифодашуда оварда мешавад. Пас аз рӯйхатти адабиёт мазмуни 

мухтасари мақола ба забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ, ҳамчунин калидвожаҳо ба ин забонҳо (то 10 

калима) илова мегардад. 

Мақолаҳои илмие, ки ба идораи маҷалла ирсол мешаванд, бояд варақаи экспертӣ ва тақризи 

мутахассисони соҳаро дошта бошанд. 

Дар охири мақола ному насаб, ҷои кор, дараҷаву унвони илмӣ, суроға, рақами телефон, e-mail ва 

имзои муаллиф ҷой дода мешавад. 

 Ҳайати таҳририя ҳуқуқ дорад, ки мақолаҳои илмиро ихтисору ислоҳ намояд ва ё мустақилона барои 

тақризи иловагӣ фиристонад. 

 Мақолаҳое, ки сатҳи илмии онҳо ҷавобгӯи талабот нест, ба нашр расонида намешаванд. 

Дастхатти мақолаҳо баргардонида намешаванд. 
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ 

 

В серии гуманитарных и экономических наук научного журнала «Вестник Бохтарского 

государственного университета имени Носира Хусрава» печатаются статьи, содержащие результаты 

научных исследований по гуманитарным и экономическим наукам. 

При отправлении статьи в редколлегию авторам необходимо соблюдать следующие правила: 

Объем статьи не должен превышать 10 страниц компьютерного текста, включая текст, таблицы, 

библиографию, рисунки и тексты аннотаций на таджикском, русском и английском языках. 

Статья должна быть подготовлена в системе Miсrosoft Word. Одновременно с распечаткой статьи 

сдается электронная версия статьи. Рукопись должна быть отпечатана на компьютере (гарнитура Times 

New Roman 14, формат А4, интервал одинарный, поля: верхнее-3 см, нижнее-2,5 см, левое-3 см, правое-2 

см), все страницы статьи должны быть пронумерованы. 

Сверху страницы по центру листа указывается название статьи, ниже через один интервал инициалы 

и фамилии автора (авторов). Далее через строку следует основной текст.  

Ссылки на цитируемую литературу даются в тексте в квадратных скобках, например, [1, с. 23]. 

Список литературы приводится общим списком после основного текста (под заголовком «литература») в 

порядке упоминания в тексте. 

К статье прилагается резюме на таджикском, русском и английском языках с указанием названия 

статьи. Текст резюме приводится в конце статьи после списка использованной литературы. В конце 

резюме приводятся ключевые слова (до 10 слов) на русском и английском языках. 

Научные статьи, представленные в редакцию журнала, должны иметь экспертное заключение и 

отзыв специалистов о возможности опубликования. 

В конце статьи приводятся сведения об авторе (авторах) с указанием ученой степени, ученого 

звания, должность, название организации, адрес, телефон, е-mail. 

Редколлегия оставляет за собой право производить сокращения и редакционные изменения статьи.  

Статьи, не отвечающие настоящим требованиям, редколлегией не принимаются.  

Рукописи не возвращаются.  
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