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ФИЛОЛОГИЯ                                                                                                               ФИЛОЛОГИЯ 

 

РИВОЯТҲО, ЗАРБУЛМАСАЛҲО ВА ДИГАР НИШОНАҲОИ ФОЛКЛОРӢ ДАР 

РОМАНИ «ФИРДАВСӢ»-И С. УЛУҒЗОДА 
 

Равшан Раҳмонӣ 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 
 

Нависандаи пурдон ва донандаи фарҳанги мардумии тоҷикон С. Улуғзода аз давраи ҷавонӣ 

ба омӯхтани расму оину одатҳои миллати хеш машғул шуда, аз онҳо ба таври сара дар асарҳояш 

истифода намудааст. Ӯ ҳанӯз дар солҳои ҷавонӣ, ҳангоми дар Тошкант таҳсил намуданаш, аз 

фаъолияти кории мардумшиноси заҳматкаш профессор М.С. Андреев огоҳ мешавад. Дар бораи 

кори эшон дар повести «Субҳи ҷавонии мо», ба таври мухтасар бошад ҳам, ёдоварӣ намуда 

таъсири суханони ӯро аз мулоқоти аввал, чунин ба қалам додааст: «Бисёре аз мо, аз ҷумла ман 

ҳам тааҷҷуб мекардем, ки ба ин гуна олими калон чӣ лозим шудааст, ки ин қадар машаққат 

кашида ба деҳаҳои дурдасти гумном рафта, урфу одати мардум, чӣ гуна тӯйҳо ва маросимҳо 

гузаронидани онҳо, чӣ гуна бача калон кардани онҳо, чӣ гуна таронаҳо хондани онҳо ва ғайра ва 

ҳоказоро пурсида навишта гирад? 

Дар вақти мулоқотҳоямон бо профессор мо инро аз худи ӯ пурсидем. Вай аввал хандиду 

баъд бо қиёфаи ҷиддӣ гуфт: 

– Ман ин корро аз он сабаб кардаам ва мекунам, то имрӯз ҳеҷ касе аз тоҷикон бо ин кор 

машғул нашудааст ва ҳол он ки мову шумо вазифадор ҳастем таърих, маданият ва расму одатҳои 

халқро омӯзем. Оё гуфтан мумкин аст, ки шумо халқи худатонро хуб медонед? Дар беҳтарин 

сурат шумо деҳаи худатон ё якчанд деҳаро хуб медонед. Лекин, охир, халқи тоҷик на дар як деҳа 

ё чанд деҳа, балки дар як кишвари калон зиндагонӣ мекунад. Зиндагонии ин халқ пештар чӣ гуна 

будааст? Вай имрӯз ҳам мисли бобоёни худ зиндагонӣ мекунад ё таври дигар? Вай чӣ гуна ҳунару 

санъатро дорад? Чӣ гуна афсонаҳо, урфу одатҳо, маросимҳо, таронаҳо дорад ва онҳо хубанд ё 

бад? Шумо бояд ҳамаи инҳоро таҳқиқ кунед ва донед. Агар одам халқи худро нағз нашиносад, 

ба вай нағз хизмат ҳам карда наметавонад» [9, с. 257]. 

С. Улуғзода ба идомаи ин гуфтааш ёдовар мешавад, ки «ман дар солҳои баъд таърихи халқи 

худро омӯхтам», «лекин олими рус, ки нахустин бор ба ман «халқи худро шинос» гуфта ва худаш 

ҳам намунаи чунин шиносоӣ буд, як умр дар хотири ман монд» [9, с. 257-258]. 

Метавон гуфт, ки нависандаи хушбаён С. Улуғзода, ҳамин гуфтаҳои олими русро тамоми 

умр сармашқи кори худ намудааст. Фолклор ва расму оинҳои мардумӣ дар ҳамаи асарҳои ӯ ба 

тариқи гулчин мавриди истифода қарор гирифта зинатбахши осори ӯ гардидааст. 

Дар бораи рӯзгор ва осори устод С. Улуғзода ва диди ӯ роҷеъ ба Абулқосим Фирдавсӣ 

Пешвои миллат, муҳтарам Э. Раҳмон ва пажӯҳандагон С. Амир, Х. Асозода, С. Бақозода, Р. 

Ваҳҳобзода, Р. Мусулмониён, М. Раҷабӣ, Ш. Солеҳов, Х. Шарифзода, С. Эмомалӣ ва дигарон 

дар навиштаҳои худ суханҳои нек гуфтаанд. Ба идомаи гуфтаҳои ин донишмандон мо оид ба 

корбурди ривоят, зарбулмасал ва дигар нишонаҳои фолклорӣ дар романи «Фирдавсӣ» изҳори 

назар хоҳем кард. 

Устод С. Улуғзода дар романи «Фирдавсӣ» аз маросиму расму оинҳои мардумӣ, ба мисли 

аёдат, арӯсӣ, базм, зиёрат, зиёфат, бозиҳо, меъморӣ, дуредгарӣ, меҳмондорӣ, хушнависӣ, 

шабнишинӣ, мушоира, шоҳмотбозӣ, нардбозӣ, рақсу суруд, карнаю сурнай, боғдорӣ, садақа, 

ҳунарҳо, ҷашнҳо ва ғайра зарифона сухан гуфтааст. Ба хусус, аз анвои фолклорӣ ба монанди 

устура, афсона, ривоят, хоббинӣ, дуо, дуои бад, зарбулмасал, латифа, марсия ва ғайра ё мазмунан 

ё айнан ёд намудааст. Ҳама мухтасар, муъҷаз, оқилона, зарифона ва муносиб ба кор рафтааст. 

Дар аввалҳои романи «Фирдавсӣ» устод С. Улуғзода бо сабки баёни адабиёти гуфторӣ, дар 

асоси мутолиа ривоятеро дар бораи зодгоҳи Фирдавсӣ шаҳри Тӯс меорад, ки чи гуна он шаҳр аз 

ҷониби паҳлавон Тӯси Нузар обод гардидааст: «Ровиёни ахбор ривоят кардаанд, ки вайро дар 

аҳли Кайхусрав қаҳрамони машҳури «Шоҳнома» паҳлавон Тӯси Нузар бунёд ниҳод. Ӯ боре ба 

яке аз ҷангҳо на бо роҳе, ки шоҳ фармуда буд, рафт ва гӯё ноком баргашт ва он гоҳ аз ғазаби шоҳ 

гурезон ба Хуросон паноҳ бурд ва дар он диёр ба канори Кашафрӯд шаҳри ҳамномашро сохт. 

Албатта, ибтидо лашкаргоҳе сохта буд ва баъдан аз он лашкаргоҳ кам-кам шаҳр ба вуҷуд омад. 

Тӯс – паҳлавон ва лашкаркаши фотеҳ ҳамчун Рустами Дастон маҳбуби мардуми Эрону Хуросон 



6 

аст (ишораҳо аз мост – Р.Р.), аз ин рӯ, тӯсиён ба номи шаҳрашон ифтихор доштанд…» [10, с. 3-

4]. 

Баъдан дар ҳар мавриди муносиб С. Улуғзода ҳунармандона зарбулмасалҳоеро ба кор 

бурда, дар асоси он тасвири худро таъсирбахш месозад. Ӯ дар яке аз бахшҳои роман, ки «Баҳс бо 

имом» унвон дорад ёдовар мешавад, ки дар он рӯзгорон «Авесто», баъзе ниёишҳо ва лавҳаҳои 

он дар зеҳни мардум будааст. 

Зарбулмасал зинатбахши романи «Фирдавсӣ» аст. С. Улуғзода онро саррофона ба кор 

бурдааст. Масалан, адиб тасвир намуда, ки пас аз мубоҳиса мардум пароканда мешаванд. 

Фирдавсӣ, Абудулаф, Найсонӣ низ мераванд, вале дар роҳ низ байни Абудулаф ва Найсонӣ 

муноқишае рух медиҳад, ки шоир Найсониро пандомезона сарзаниш мекунад. Дар ин маврид 

нависанда зарбулмасали машҳури «Забони сурх, сари сабзро барбод медиҳад»-ро дар нутқи 

Найсонӣ ба шакли зерин мавриди истифода қарор додааст: 

«– Тавба кардам, устод. – Ҳамоқати он имоми ҷоҳилро дида тоқат карда натавонистам. 

Бурида бод ин забони ман, ки гӯё аз қаланфураш сохтаанд (ишора аз мост – Р.Р.). Шуморо ҳам 

ранҷондам, ки бори аввал аз гуноҳам гузаред, аз ин баъд мекӯшам, ки аз тунд гуфтан худдорӣ 

кунам» [10, с. 33]. 

Дар роман ҳар он чизе, ки аз фарҳанги суннатии мардум истифода шудааст, дар пажӯҳиши 

бадеии адиб хеле баҷо ба кор рафтааст. Нависанда дар мавридҳои гуногун аз жанрҳои фолклорӣ 

эҷодкорона истифода намудааст. Гоҳе варианти нави зарбулмасалеро ба кор мебарад, ки 

пажӯҳандагон ин навъ нусхаро сабт накардаанд. Аз ҷумла дар раванди гуфтугӯи Абудулаф ва 

шайх Абулқосим зарбулмасали зерин ба кор рафтааст: «Фармуда будем, қиссаҳоро амиқ мутолиа 

бикунед, маънои ниҳонии абётро дарёбед. Дузди манора аввал бояд чоҳ биканад (ишора аз мост 

– Р.Р.). Бо Фирдавсӣ дар мунозира шудан кори осоне нест, вай донишманди гузарост, ҳаким 

аст…» [10, с. 33]. 

Бо овардани ин зарбулмасал шайх ба Абунабӣ фаҳмондан мехоҳад, ки шумо чоҳ наканда, 

нахонда, асли масъаларо нафаҳмида амал кардеду дар чоҳи хаёлии худ афтидед. 

С. Улуғзода ҳангоми тасвири ҳар воқеа ва ҳатто шахсиятҳои роман, барои ошкор намудани 

хислатҳои онон, ба унсурҳои фарҳанги суннати мардумӣ муроҷиат менамояд. Ӯ рафтори 

шахсиятҳои асарашро дар муҳити замон баён мекунад. Аз ин тариқ як навъ образи типӣ 

меофарад, ки маъмулан амирону ҳокимону дигар раҳбарон дар ҳар замон ин гуна хулқу хӯй 

доштанд. Аз ҷумла адиб ба қалам додааст, ки сипаҳсолор ба воситаи Меҳрон хироҷи зиёд 

ситонида, дар айни замон ганҷи бадастомадаро аз мардум пинҳон доштааст. С. Улуғзода дар ин 

маврид зимни тасвири воқеа зарбулмасали машҳури зеринро ба кор бурдааст, ки он дар байни 

тоҷикон ва кишварҳои ҳамзабон машҳур аст. Барои дарки бештар он зарбулмасалро дар тасвири 

устод меорем: «Аз мусодира қариб як миллион дираму динор ва дигар зарринаю симинаи 

фаровоне ба даст оварда буд. Ӯ дарвоқеъ ба масали «ҳам лаъл ба даст ояду ҳам ёр наранҷад» 

(ишора аз мост – Р.Р.) амал карда, ҳам хазинаашро пур ва ҳам халқи хироҷгузорро аз худаш 

мамнун сохт» [10, с. 52]. 

Нависанда бо ин восита хонандаро ба роҳи нек ҳидоят менамояд, то ба миллат ва Ватан 

содиқу вафодор бошад. Мисоле меорем аз тасвири рӯзгори талхи шоир, ки дар он байте оварда 

мешавад, ки ба хонанда ва шунаванда чун зарбулмасал пандомезу таъсирбахш аст: «Фирдавсӣ 

баъд аз адои хироҷҳо тиҳидаст монд. Гӯё барқасд зимистон ҳам он сол сахт омад, ҳол он, ки шоир 

барои зимистон аз ваҷҳи озуқа захираи казоӣ фароҳам оварда натавониста буд. «Намондам на 

мақсуду ҳезум, на ҷав, – На чизе падид аст то ҷавдарав» – бо аламу яъс шиква мекунад шоир 

дар «Шоҳнома» он ҷо, ки аз вазъи рӯзгораш сухан меронад» [10, с. 80]. 

Вижагии жанри ривоят дар он аст, ки дар бораи макон, замон, шахсиятҳои таърихӣ, 

мазорҳо ва ғайра ба таври мухтасар иттилоот медиҳад. Устод С. Улуғзода ба ҳамин махсусияти 

жанри ривоят такя намудааст. Ӯ ривояти дар бораи Имом Ризоро, ки баъдҳо ба қисса табдил ёфт 

ва вариантҳои он дар байни мардум паҳн гашт, мухтасар меорад. Аз ривоят маълум мешавад, ки 

сабаби ба вуҷуд омадани номи шаҳри Машҳад ҳамин шаҳодати Ризо будааст. Нависанда ин 

ривоятро аз номи Исфароинӣ вазири Маҳмуди Ғазнавӣ меорад, ки марди фозил буд ва ӯ онро ба 

волии Хуросон нақл мекунад: «Исфароинӣ волиро нахустин бор аз таърихи Машҳад низ огоҳ 

кард: то санаи 203 ҳиҷрӣ (соли 818 милодӣ) дар ҷойи Машҳад деҳае буд бо номи Санобод, чун 
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дар он таърих Имом Ризо дар он деҳа шаҳид шуда буд, номи деҳа ба Машҳад (ҷойи шаҳид) 

табдил ёфт» [10, с. 109]. 

Муаллифи роман гуфтугӯи Фирдавсӣ ва Султон Маҳмудро дар чанд саҳифа тасвир 

менамояд ва аз ин тариқ, барои хонанда хислату хӯи ҳардуро ошкортар баён месозад. Дар ин 

тасвир Фирдавсӣ шоири миллатдӯст, донишманду ҳаким, вале султон худхоҳу такаббур. Дар 

гуфтугӯ Султон Маҳмуд навиштаҳои Фирдавсиро афсона номида, худро ситоиш мекунад. Аз 

зафарҳои худ дар Ҳиндустон ёд менамояд, вале шоир дар ҳимояи асари безаволи худ, муаддабона 

мегӯяд: «– Шоҳам, агар гуфтори банда беҷост, аз карами ҳумоюнӣ бахшоиш мехоҳам. Дар 

«Шоҳнома» агарчи сухан аз бостонзамон меравад, онро ҳадиси куҳан наметавон гуфт. Дар ҷаҳон 

чизҳое ҳастанд, ки куҳна шудан надоранд; панду ҳикмат, андарз ва ибрате, ки аз пешиниён ба 

пасояндагон мерасанд, ҳамеша наванд. Ҳар чӣ дар он рӯзгорон аз ниёгони мо ба зуҳур омадааст, 

хоҳ нек ва хоҳ бад, хоҳ савоб ва хоҳ хато, ҳама пандомӯз аст. Бузургон гуфтаанд ки таърих 

дониш мефизояд ва панду ибрат парваридаи хирад аст (ишора аз мост – Р.Р.). Банда бо ҳамин 

эътиқод ранҷи сиюпанҷсоларо таҳаммул карда, «Шоҳнома» нигоштам» [10, с. 203]. 

Улуғзода тасвир намудааст, ки достонҳои «Шоҳнома» дар байни мардум зуд паҳн шудан 

мегиранд. Аҳли савод баъзе аз пораҳои онро бознависӣ мекарданд ва бесаводон дар маҳфилҳои 

«шоҳномахонӣ» ширкат намуда, аз воқеаҳо ва ҳодисаҳои устуравӣ, афсонавӣ, ҳамосавӣ, таърихӣ 

ва панду андарзҳои он баҳра мебардоштанд. Ба гуфти С. Улуғзода дар он муддате, ки Фирдавсӣ 

дар Ғазнӣ буд, рӯз ба рӯз, ҳафта ба ҳафта, мардуми хосу ом ба ин шоҳасар рӯ меоварданд: 

«Шуҳрати «Шоҳнома» торафт меафзуд. Дӯстдорони каломи нафис, ҳавасмандони достонҳо аз 

шоир, агарчи барои як шаб бошад ҳам, ягон ҷилди достонҳои ӯро ба орият гирифта, дар 

давраҳояшон хононда мешуниданд. Рӯбардор карда бурдани баъзе қиссаҳо низ кам воқеъ 

намешуд. Агар дар ҷое мардумон ҳалқа гирифта ва овози қиссахоне баланд бошад, ё агар чароғи 

меҳмонхонае шаб то бонги хурӯсон хомӯш нашавад, мегуфтанд, ки он ҷо шоҳномахонист ва 

гӯянда аксар вақт хато намекард. Абудулафро мардум талош мекарданд: рӯзе ва шабе набуд, ки 

ӯро ба ду-се ҷой шоҳномахонӣ даъват накунанд» [10, с. 205]. 

Аммо умри Фирдавсӣ низ ба поён мерасид, ки ин лаҳзаро нависанда бо обу ранги махсуси 

пайваста ба суннатҳои мардумӣ ба қалам додааст: «Тирамоҳ, ҳаво абр ва нам, офтоб дар паси 

тумани ғализ нопадид. Чеҳраи табиат андӯҳбор. Дар шохҳои бараҳнаи дарахтон селаҳои зоғони 

сиёҳ бо қиғу қоғи шодона суруди омад-омади зимистонро месароянд» [10, с. 273]. 

Бале, ба гуфти адиб «зоғони сиёҳ суруд месароянд» аз ғаму мотами дар пеш буда хабар 

медиҳанд. Фирдавсии нобиға охирин лаҳзаҳои умри худро мегузаронад. Ҳолати ҷонкании одам 

дар байни мардум расму оини худро дорад. Мардумшиносон низ дар бораи лаҳзаҳои охири умри 

инсон мавод гирдоварӣ намуда, пажӯҳиш намудаанд, ки он ҳолатро С. Улуғзода чун 

мардумнигор таъсирбахш ба қалам додааст. 

Дар «Хотима»-и роман, ки мухтсар аст, нависанда аз мазмуни он ривояте истифода 

намудааст, ки дар тазкираҳо низ мавҷуд аст. Мазмуни ин ривоят аз ҷониби Султон Маҳмуд, пас 

аз пушаймонӣ, барои Фирдавсӣ фиристодани подош аз тариқи корвонаке мебошад, ки «онҳо аз 

султон ба Фирдавсӣ сила оварда буданд» [10, с. 276]. 

Шоири бузург, ки вафот карда буд, фавти ӯро ба шоҳ мерасонанд; фаромони нав меояд, ки 

силаро ба ворисони шоир супоранд. Аммо Манижа духтари Фирдавсӣ силаро намепазирад, ки 

нависанда ин лаҳзаро бо оҳанги гуфтори суннатии занони тоҷик, гуворо тасвир намудааст: 

«Ҳоким ҳамаи авлоди шоирро аз хурд то калон ба қалъа даъват карда, фармони шоҳро эълом ва 

онҳоро бо атои мулукона табрик намуда гуфт: 

– Соҳиби давлат шудед, шукр гӯед, шодӣ кунед, султони раиятпарвари атобахшро дуо 

кунед. Навкарон якчанд саночи пури динори тиллоро оварда ба пеши Манижа ва писару духтари 

ӯ гузоштанд. 

Манижабону пироҳани кабуди мотамро ҳанӯз аз танаш накашида буд. Чашмонаш аз ашк 

тар буданд. Бо овози гиряолуд ба ҳоким гуфт: 

– Ба чӣ шодӣ кунем, ҷаноби олӣ? Оё ба марги падару бобо шодӣ кунем, ки худ рафту ин 

давлат ба мо гузошт. Қатраҳои бороне, ки рӯзи дафни падарам ба турбати ӯ борида буд, ҳанӯз 

нахушкидаасту шумо мегӯед «шодӣ кунед!» Чаро дар зиндагии падарам қадри ӯро надонистанд, 

хору зораш карданд, туҳматзадаи куфру бидъаташ карданд, дар ғурбат сарсону саргардонаш 
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карданд? Чаро силаро дар зиндагиаш нафиристоданду вайро шод накарданд? Чаро мунтазир 

шуданд, ки ӯ ба хорӣ бимирад? Магар ман ва ин набераҳои падарам он кулфату мусибатҳои ба 

ноҳақ ба сари падарам омада, он ҳама бедодӣ, он туҳматҳои сиёҳро, ки ба подоши ранҷи 

сиюпанҷсолааш дар ҳаққи ӯ карданд, фаромӯш карда метавонем? На, наметавонем. Мо аторо 

намегирем. Равони поки падарам ба мо қабули ин атои шоҳро намебахшад. 

Мушовирон ва муқаррабони ҳоким ҳарчанд ба Манижабону насиҳат карданд, суд 

набахшид, Манижабону аз қавлаш нагашт» [10, с. 277]. 

Дар хотимаи роман тибқи сарчашмаҳои таърихӣ, олимона ишора менамояд, ки ба силаи 

барои Фирдавсӣ ҳадяшуда дар биёбон работе месозанд, ин работро Носири Хусрав ва Низомии 

Арӯзии Самарқандӣ дидаанд: «Қосиди ба дарбори Ғазнӣ фиристодашуда ин бор аз султон чунин 

фармон овард: ба пули сила дар биёбон работе бисозанд ва дар девори работ лавҳае нақш кунанд 

бад-ин маънӣ, ки ин работро бо амри Сайфуддавла ва Аминалмилла Низомиддин Султон Маҳмуд 

ибни Носириддини Сабуктегин ба силаи «Шоҳнома», ки ба Ҳаким Абулқосими Фирдавсии шоир 

фиристода шуда, вале аз қазо ӯ дар он ҳангом аз қайди ҳаёт раста буд, бунёд карда шуд. 

Пас аз якчанд сол работи калоне бо сардоба, корвонсаро ва ҳуҷраҳои бисёре барои 

мусофирон дар роҳи байни Нишопур ва Марв пайдо гардид. Ҳаким Носири Хусрави Қубодиёнӣ 

баъд аз бистуду сол ва Низомии Арӯзии Самарқандӣ баъд аз наваду чаҳор соли вафоти Фирдавсӣ 

он работро бо чашми худ дидаанд» [10, с. 278]. 

Сотим Улуғзода охирин ҷумлаҳои романро бо як хоби шайхи дурӯя ҷамъбаст менамояд, 

ки ин ҳам як унсури фолклорӣ аст: «Бахшида шудани «гуноҳ»-и Фирдавсӣ аз тарафи Султон 

Маҳмуд ба дигар бадхоҳони шоир, чунончи ба Шайх Абулқосими Гургонӣ бетаъсир намонд. 

Маълум ки сарварони дин ҳамеша дар бораи шахсҳо ва воқеаҳо мутобиқи хоҳиши подшоҳи вақт 

ҳукм мекарданд. То вақте ки Султон Маҳмуд аз Фирдавсӣ дар қаҳр буд, шайхи бузургвор ӯро 

кофир мехонд, баъди аз қаҳр фуромада нисбат ба шоир нармтар шудани султон назари шайх ҳам 

ба Фирдавсӣ зуд дигаргун шуд. Вай сабаби табдили назар карданашро ба як хобе, ки дидаасту 

рост будани он шубҳанок аст, ҳамл намуд: гӯё вай дар хобаш Фирдавсиро мебинад, ки дар боғи 

биҳишт сайр карда гаштааст, аз ӯ мепурсад: ту ки маҷусони бадкешро мадҳ карда кофир шуда 

будӣ, чӣ гуна ба биҳишт ғалтидӣ? Фирдавсӣ гӯё ба ӯ ҷавоб додаст, ки барои як байти дар бораи 

Худо гуфтаам, аз Худо бахшоиш ёфтам ва он байт ин аст: 

Надонам чиӣ, ҳарчи ҳастӣ, туӣ, 

Ҷаҳонро баландию пастӣ туӣ. 

Аммо табдили назари ҳам Султон Маҳмуд ва ҳам дигар бадхоҳони Фирдавсӣ аз таъсири 

афкори халқ буд, ки шоирро дӯст медошту медорад ва ин дӯстдорӣ дар тӯли ҳазор сол ҳеҷ кам 

нашуда, балки ҳамоно меафзояд» [10, с. 278]. 

Дар романи «Фирдавсӣ» нишонаҳои гуногуни фолклорӣ моҳирона ба кор рафтааст, ки 

бархеро ба таври хуллас ишора менамоем. 

Аввал ин аст, ки нависанда тавре ки дар афсонаҳо ҳаст, ҳангоми аз як воқеа ба воқеаи дигар 

гузаштан аз услуби баёни «гузариш» истифода менамояд. Ин навъ сабки баён дар афсонаҳо хеле 

маъмул аст. Дар афсонаҳои мардумӣ гӯянда гоҳе аз як воқеа ба воқеаи дигар мегузарад ва баъдан 

боз воқеаи аввалро баён менамояд. Чанд мисол: «Дар ин ҷо як дам амир ва шоирро бо ҳам дар 

мусоҳиба гузошта, ҳокими нави Тӯсро ба хонанда бояд дурусттар шиносонем» [10, с. 63]. 

«Бармегардем ба мусоҳибаи ҳоким бо шоир» [10, с. 64]. «Дар ин ҷо риштаи ҳикоят агарчи як дам 

канда шавад ҳам, мо воқеаи Райро нақл мекунем» [10, с. 225]. «Риштаи ҳикояро мепайвандем» 

[10, с. 226]. 

Дуюм нависанда аз зарбулмасалҳои халқӣ моҳирона истифода намудааст. Онҳоро ё айнан 

овардааст ё мазмунан ва ё ягон байти пандомези «Шоҳнома»-ро чун зарбулмасал ба кор бурдааст. 

Мисолҳо: «Бурида бод ин забони ман ки гӯё аз қаланфур сохтаанд» [с. 33]; «Дузди манора аввал 

бояд чоҳ биканад» [с. 33]; «Ҳам лаъл ба даст ояду ҳам ёр наранҷад» [с. 52]; «Меҳмони нохонда» 

[с. 62], «Ҷӯянда ёбанда аст» [с. 67] Байте [с. 80]; «Маёзор мӯре ки донакаш аст» [с. 94]; «Дар 

қурби шоҳон будан дар дами шуълаи оташ ё дами аждаҳо будан аст» [с. 101]; «Аканг кимни 

хотун қилса, янганг ӯша» [с. 123]; «Вой бар ҳоли дарборе, ки дар вай димнаҳо омилу шерҳо ғофил 

бошанд» (Ғайбатпеша азизу шоҳ ғайбатшунав бошад) [с. 174]; «Дурӯғи маслиҳатомез» [с. 185]; 

«Аз хайр шарр мерӯяду некӣ бадӣ мезояд» [с. 237]; «Оташ ба ҷангал афтода буд, хушку тар 
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месӯхт» [с. 265]; «Одамӣ ҳама умр хокам куҷо гӯён зиндагӣ ба сар мебарад» [с. 271]; «Номи 

Фирдавсӣ барои ӯ монанди дандони дардманде гардида буд, ки ҳар гоҳ агар даст расонанд, дард 

мекунад» [с. 271]. «Шуҳрати шоир ва «Шоҳнома»-и ӯ рег ба кашф ва кайк ба тунбони шайхҳову 

охундҳо меандохт» [10, с. 263]. «Ҳомиёни «дини мубин» бошанд, дар гирогири бадкешон ба 

пирию ҷавонии онҳо нигоҳ намекарданд. Хабари азимати султон аз Ҳинд ин гирогирро қувват 

дод.  

Нависанда дар ҷое як порчаи шеъриро чун зарбулмасал ба кор бурдааст, ки худи нависанда 

ба он ишора менамояд: «– Атои подшоҳ, чи як дирам ва чи сад дирам, қадраш якест: агар султон 

ба касе як мушт хок фиристад, он кас бояд аз рӯйи эъзозу икром он хокро чун тӯтиё ба чашмонаш 

кашад… 

–… ва ҳамоқатро аз бисоташ бо панҷаи адаб тарошад, то ба шоистагии он ато бирасад, – 

ҷумлаи ҳамнишинашро ба хотима расонд надиме, ки худро аз зумраи адибон ва фозилон 

мешумурд ва ин зарбулмасали манзумро (ишора аз мост – Р.Р.) бар забон ронд: 

Ато гарчи андак диҳад подшоҳ, 

Ба бисёриаш кард бояд нигоҳ. 

Зи борон бувад қатра дар ибтидо, 

Валекин шавад сел дар интиҳо» [10, с. 234]. 

Сеюм дар роман унсурҳои фарҳанги мардум, маросим, расму оин, азодорӣ ва ғайра ба 

таври мухтасар, хеле баҷо, мувофиқи тақозои матн оварда шудааст. Ҳеҷ кадоме аз унсурҳои 

фолклорӣ ва суннатҳои мардумӣ ба таври муфассал наёмадааст, ба навъҳои фолклорӣ ва оинҳои 

мардумӣ мувофиқи тасвири ҳамон муҳит, дар контекст ишора шудааст. Аз ҷумла, аёдат [с. 211; 

271], арӯсӣ [с. 33], афсона, ахбор ривоят, латифа [с. 39; 52; 107; 109; 150], базм [с. 251; 277], 

бахилӣ [с. 132; 149], гӯянда Моҳ [с. 122], достони омиёна [с. 189], дуо [с. 23; 85; 95; 242], дуои 

бад [с. 270], зиёрат [с. 109], зиёрати Рӯдакӣ [с. 138], зиёфат [с. 121], қаҳванӯшӣ [с. 254-255; 257], 

ҷонканӣ [с. 273], маҳфили шоҳномахонӣ [с. 110], маросими мотам ва марсиягӯии наздикон ва 

шоҳномахонӣ [с. 275], марсиягуна ба наср [с. 259; 261], меҳмоннавозӣ [с. 236], меҳргон [с. 49], 

мушоира [с. 189-193], Наврӯз [с. 176], нардбозӣ [с. 196], номанависӣ [с. 125; 127], нӯшобод [с. 

66; 68], обрезон [с. 119], рақсу суруд, карнаю сурнай [с. 40; 50], ривояти машҳур [с.4, с. 160], 

ровиёни қадим… [с. 184], ровӣ [с. 51; с. 59-60-61; с. 120; с. 141; с. 186], боғдорӣ [мева, бом, 

зардолу, с. 129], сада [с. 149], садақа [с. 69], хоб [с. 208; с. 278], хонаи ишрат [с. 124], 

«Худойнома» [с.5, с. 168], «Ҳазор афсона» [с. 114], шифоҳан гуфта буд [с. 178; с. 181], 

шоҳмотбозӣ, ихтирои шатранҷ [с. 82; с. 117; с. 265], Шоҳномахонӣ [с. 27-28; с. 46; с. 54-55; 66-

67; с. 81; с. 112; с. 139; с. 151; с. 152; с. 155; с. 187; с. 205; с. 208; с. 237; с. 255-257; с. 260; с. 267; 

с. 271; с. 275] ва ғайра [6]. 

Аз мутолиа ва пажӯҳиши романи «Фирдавсӣ» маълум мешавад, ки С. Улуғзода дар ҳақиқат 

кӯшиш намудааст, ки аз воқеият, аз навиштаҳои тазкираҳо ва осори таърихӣ дур наравад; 

ҳамчунин нишонаҳои фолклорӣ ва суннатҳои мардумиро заргарона ба кор барад. 
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РИВОЯТҲО, ЗАРБУЛМАСАЛҲО ВА ДИГАР НИШОНАҲОИ ФОЛКЛОРӢ ДАР РОМАНИ 

«ФИРДАВСӢ»-И С. УЛУҒЗОДА 
 

Адиб (шоир, нависанда, драматург) хоҳу нохоҳ дар асараш чи манзуму чи мансуру чи намоишӣ ба 

маводи фолклорӣ ва этнографӣ такя менамояд. Ба кор бурдани фолклор ва фарҳанги суннатӣ ба истеъдод, 

ҷаҳонбинӣ, мушоҳида, ҳофиза ва таҷрибаи адиб вобаста аст. С. Улуғзода аз он нависандагоне аст, ки дар 

ҳамаи асарҳояш, аз ҷумла дар романи «Фирдавсӣ», аз унсурҳои фолклорӣ ва фарҳанги суннатӣ, дар 

мавридҳои лозим, дар асоси маводи сарчашмаҳо истифода намудааст. Дар роман суннати «шоҳномахонӣ» 

аз авал то охир чун хатти сурх тасвир шуда, ба ин восита нависанда дар гузаштаҳо, дар байни мардум, 

маъмулу машҳур будани ин суннати мардумиро таъкид менамояд. Муаллиф дар роман, дар контексти 

фарҳанги суннатӣ, ҳамчун воситаи тасвири бадеӣ, аз жанрҳои фолклории афсона, ривоят, дуо, 

зарбулмасал, марсия, нӯшобод (тост) ва ғайра истифода намудааст. Ҳамчунин адиб дар роман лаҳзаҳоеро 

аз маросимҳо, оинҳои замони шоир ва ҳам тасвирҳои худи «Шоҳнома» ба мисли маҳфилҳои шоҳномахонӣ, 

зиёрат, зиёфат, арӯсӣ, бозӣ, базм, меъморӣ, хушнависӣ, шабнишинӣ, мотам, меҳмоннавозӣ, мушоира, 

обрезон, садақа, хоб, одоби муошират, ҳунарҳои мардумӣ ва ғайраро, ки хусусияти этнографӣ доранд, 

моҳирона тасвир намудааст. Дар мақола роҷеъ ба ин нуктаҳо бо мисолҳо изҳори назар шудааст. 

КАЛИДВОЖАҲО: С. Улуғзода, романи «Фирдавсӣ», фолклор, суннатҳои мардумӣ, шоҳномахонӣ, 

маросим, хусусиятҳои этнографӣ, пажӯҳиш. 
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ПРЕДАНИЯ, ПОСЛОВИЦЫ И ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ФОЛЬКЛОРА В РОМАНЕ  

«ФИРДАУСИ» С. УЛУГЗАДЕ 
 

Любой писатель (поэт, драматург) независимо от вида и жанра своего произведения воспользуется 

фольклорными и этнографическими материалами. Умелое использование фольклора и традиционной 

культуры зависит от таланта, мировоззрения, наблюдений, памяти и практики писателя. С. Улугзаде 

является одним из тех писателей, которые во всех своих произведениях осознанно используют элементы 

фольклора и традиционной культуры, основываясь на материалах достоверных источников. Роман 

«Фирдауси» тоже не исключение из этого перечня. Во всем романе красной нитью проходит изображение 

традиции «чтение Шахнаме» и писатель таким образом акцентирует внимание читателя на важность 

данной традиции среди народов тех времён. В романе автор в контексте традиционной культуры 

использует такие жанры фольклора, как сказка, предание, молитва, пословица, элегия, тост и и.д. как 

художественного изображения. Также автор искусно изображает некоторые обычаи времён поэта, 

например: кружки чтения «Шахнаме», званые ужины, паломничества, свадьбы, игры, строительство, 

каллиграфия, культурные вечера, траур, гостеприимство, поэтические турниры, пожертвования, сны, 

этикет, народные ремесла и др. этнографические особенности. Статья рассматривает вышеуказанные 

темы, анализируя ряд примеров. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: С. Улугзаде, роман «Фирдауси», фольклор, традиционная культура, 

обычаи, этнографические особенности, анализ. 
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LEGENDS, PROVERBS AND ELEMENTS OF FOLKLORE IN THE NOVEL  

«FERDOWSI» BY S. ULUGHZODA 
 

 Any writer (poet, playwright), regardless of the type and genre of his work, will use folklore and 

ethnographic materials. Skillful use of folklore and traditional culture depends on the talent, worldview, 

observation, memory and practice of the writer. S. Ulughzoda is one of those writers who consciously use elements 

of folklore and traditional culture in all their works, based on materials from reliable sources. The novel 

«Ferdowsi» is also no exception to this list. Throughout the novel, the image of the tradition of «reading the 

Shahnameh» runs like a red thread, and the writer thus draws the reader's attention to the importance of this 

tradition among the peoples of those times.  In the novel, the author, in the context of traditional culture, uses such 

genres of folklore as a fairy tale, legend, prayer, proverb, elegy, toast, etc.  as a method of artistic depiction. Also, 

the author skillfully depicts some of the customs of the times of the poet, for example: reading circles of 
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«Shahnameh», dinner parties, pilgrimages, weddings, games, construction, calligraphy, cultural evenings, 

mourning, hospitality, poetry tournaments, donations, dreams, communication culture, folk crafts and other 

ethnographic features. The article discusses the above topics by analyzing a number of examples. 

KEY WORDS: S. Ulughzoda, novel «Ferdowsi», folklore, traditional culture, customs, ethnographic 

features, analysis. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ РОМАНА  

ЭРИХА МАРИИ РЕМАРКА «ЧЕРНЫЙ ОБЕЛИСК» 
 

Похаленков О.Е. 

Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского 
 

Роман «Чёрный обелиск» был опубликован Эрихом Марией Ремарком в 1956-м году. В 

романе отражены события из жизни самого писателя. После демобилизации в 1921-м году он 

работал коммивояжером по продаже надгробных памятников гранильной мастерской братьев 

Фогт в родном городе Оснабрюке. Как и герой романа, играл на органе в часовне при городской 

больнице, чтобы получить бесплатный обед, и наблюдал за жизнью больных в психиатрическом 

отделении. В 1922-м году Ремарк уезжает из Оснабрюка, получив должность журналиста в 

ганноверской газете «Эхо Континенталь» («Echo Continental»). 

Существует определенная тенденция среди исследователей [4-5;7] рассматривать «Черный 

обелиск» продолжением романов о Первой мировой войне. Такое мнение во многом базируется 

на тематической перекличке. Кроме того, Ремарк возвращается к субъективному перволичному 

повествованию. Романы «Возвращение» и «Черный обелиск» объединяет и общий герой – Вилли 

Хохмейер (Willy Ho(h)meyer). В обоих романах он описывается как рыжеволосый одногодок 

протагониста. Он также является бывшим школьным приятелем как Биркхольца, так и Бодмера. 

Таким образом, все четыре книги («На западном фронте без перемен», «Возвращение», «Три 

товарища», «Черный обелиск») связывают персонажи, прошедшие войну, а значит и сам 

военный опыт (военные воспоминания) оказывается в центре повествования. 

Другие критики [6] склонны, наоборот, относить «Черный обелиск» к книгам Ремарка о 

Второй мировой войне («Искра жизни», «Время жить и время умирать»). Считается, что 

«Черный обелиск» написан Ремарком с оглядкой на нацистский режим. В годы работы над ним 

(1950-е) писатель мог наблюдать «холодную войну» и переосмысление Германией своего 

нацистского прошлого. Следовательно, «Черный обелиск» служил своеобразным 

предостережением для соотечественников. 

Сюжет разворачивается в Германии 1923-го года в провинциальном городке Верденбрюке. 

В стране царит гиперинфляция, цены меняются несколько раз в день, начинается рост 

националистических настроений. Герой романа Людвиг Бодмер, от лица которого ведётся 

повествование, – участник Первой мировой войны, представитель «потерянного поколения». Он 

работает в фирме по продаже надгробий у своего однополчанина Георга Кроля. В лечебнице для 

душевнобольных, где он подрабатывает, играя на органе в церкви, Людвиг встречает 

симпатичную девушку, страдающую раздвоением личности. Её настоящее имя Женевьева, но 

она называет себя Изабеллой, а его – иногда Рудольфом или Рольфом. На протяжении 

повествования Людвиг ведёт долгие диалоги с Изабеллой о любви, о смысле жизни, о Боге. 

Между ними вспыхивает любовь. Неожиданно девушка выздоравливает, и личность Изабеллы 

вытесняется личностью прежней Женевьевы. Доктор Вернике рассказывает о причине её 

болезни. После смерти отца её мать вышла замуж за друга семьи по имени Рудольф, в которого 

была влюблена Женевьева. Помимо прочего, она застала мать с Рудольфом во время секса. 

Однако выздоровевшая Женевьева не узнаёт Людвига и ничего не помнит. Другая девушка, 

Герда Шнейдер, с которой поддерживает отношения Людвиг, уходит от него к владельцу 

местного ресторана. Людвига больше ничто не держит в этом городе, и он уезжает в Берлин, 

пользуясь приглашением занять должность журналиста в столичном издании. 

Особый интерес представляет сюжетная линия, с помощью которой Ремарк показывает 

начало зарождения националистического движения среди простых немцев. Например, один из 
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персонажей романа – мясник Вацек, почитатель Адольфа Гитлера, оказывается главарем группы 

фашиствующей молодёжи, с которой Людвигу приходилось драться. В эпилоге мы узнаем, что 

Вацек получил звание штурмбанфюрера и отправил Георга из-за измены со своей женой в 

концлагерь, где тот и умер. Вацек оказывается не единственным героем-носителем 

националистических идей. Ремарк убедительно рассказывает о расколе, происходившем в 

немецком обществе, который ясно обозначается в семье братьев Кролей. Генрих Кроль – ярый 

нацист, пропагандирующий идеи нации и верящий в великую Германию. Причем следует также 

отметить, что в «Черном обелиске» присутствует и военный противник времен Первой мировой 

войны, но он дан лишь ретроспективно, в воспоминаниях главных героев. Основываясь на 

вышесказанном, мы можем констатировать, что Ремарк сознательно концентрируется именно на 

противопоставлении двух точек зрения на будущее Германии, объективно показывая, что 

национализм приведет лишь к безвинным жертвам, тем самым уравнивая убийство на передовой 

и смерть от руки нациста. Добавим, что смерть на передовой все же воспринимается как 

неизбежное. Ремарк не обвиняет военного противника, а лишь констатирует гибель. Смерть же 

в мирное время, от своего же соотечественника воспринимается писателем именно как убийство. 

Таким образом, в романе Ремарка «Черный обелиск» обнаруживается ядерно-периферийная 

модель концепта1 «враг», в котором значение «военный противник» (как и в предыдущих 

романах [2] перемещается на периферию, в ядро же концепта выдвигается значение «идейный 

враг». Следует отметить, что концепт «враг» в этом романе формируется2 хронотопом, который 

оказывает влияние и на создание ассоциативного поля концепта. 

Иллюстрацией значения «идейный враг» является сцена со смертью столяра Бесте, 

которого убивают нацисты за то, что он вывесил официальный государственный флаг. Вот как 

объясняет ситуацию Генрих Кроль, являющийся, без сомнения, одним из участников 

содеянного: «Heinrich zieht seine Krawatte zurecht. - Der Tischler hatte sich das selbst zuzuschreiben. 

Es war eine unerhörte Herausforderung. - Was? Daß er die offizielle Landesflagge heraushängte? - Es 

war eine Herausforderung. Er wußte, wie die andern denken. Er mußte damit rechnen, daß er Krach 

kriegte. Das ist doch logisch» [3, с. 127]. Как видно из текста, Генрих Кроль совершенно не считает 

совершенное им убийство преступлением. Для него, как, впрочем, и для остальных 

националистов, это только акт возмездия за поругание их чувства патриотизма. Вот какое 

объяснение дает сам Ремарк: «Politischer Mord, wenn er von rechts begangen wird, ist ehrenwert und 

hat alle mildernden Umstände. Wir haben eine Republik; aber wir haben die Richter, die Beamten und 

die Offiziere der alten Zeit intakt übernommen. Was ist da zu erwarten?» [3, с. 128]. 

В подтверждение значения «военный противник» (враг в силу обстоятельств) смерть на 

фронте расценивалась как бесполезная, но все же как-то оправданная военным временем (im 

Krieg), а смерть в мирное время – уже убийство. Ремарк резюмирует: «Sonderbar, denke ich, wir 

alle haben doch so viele Tote im Kriege gesehen, und wir wissen, daß über zwei Millionen von uns 

nutzlos gefallen sind – warum sind wir da so erregt wegen eines einzelnen, und die zwei Millionen 

haben wir schon fast vergessen? Aber das ist wohl so, weil ein einzelner immer der Tod ist – und zwei 

Millionen immer nur eine Statistik» [3, с. 128]. 

Пространство войны не отпускает Бодмера в мирной жизни. В своей речи он то и дело 

возвращается к военному прошлому, причем в форме сравнения: «als zöge er in die Schlacht», «wie 

eine Granate», «wie ein Feldherr», «wie ein erschrecktes Pferd bei einem schwerem Granateinschlag» 

[3, с. 155, 283, 138, 266]. Вражеское пространство (хронотоп войны), таким образом, продолжает 

распространяться и на мирное время. Ремарк усугубляет конфликт на фоне этого пространства, 

перенеся действие его именно в немецкое общество того времени. Он сознательно 

противопоставляет друг другу простых немцев. Примером здесь могут служить главные герои 

романа братья Кроль. Из контекста произведения мы узнаем, что Георг Кроль явно тяготеет к 

 
1 В своем исследовании мы будем опираться на определение, данное Д.С. Лихачевым, который использовал понятие 

концепт для обозначения обобщенной мыслительной единицы, которая отражает и интерпретирует явления 
действительности в зависимости от образования, личного опыта, профессионального и социального опыта носителя 

языка и, являясь своего рода обобщением различных значений слова в индивидуальных сознаниях носителей языка, 

позволяет общающимся преодолевать существующие между ними индивидуальные различия в понимании слов. 

Концепт, по Лихачеву, не возникает из значений слов, а является результатом столкновения усвоенного значения с 
личным жизненным опытом говорящего. Концепт в этом плане выполняет заместительную функцию в языковом 

общении [1, с. 3-9]. 
2 В исследовании рассматривается ядерно-периферийная модель концепта два его основных значения «идейный враг» 

и «военный противник». 
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пацифистским взглядам и прекрасно понимает, что милитаристские настроения ни к чему 

хорошему не приведут. В отличие от брата, Генрих Кроль – это поборник националистических 

идей, который не может забыть проигрыш Германии в войне. Э.М. Ремарк сознательно 

показывает, что на перепутье, на переломе оказалась не только сама страна, но и простая 

немецкая семья. Георг Кроль ненавидит брата за его убеждения. Он воспринимает его как 

идейного врага тому, за что он сражался на фронте: «Es ist zum Kotzen mit eurem Selbstmitleid und 

eurem Rachegeschrei! Immer ist ein anderer schuld! Ihr stinkt vor Selbstgerechtigkeit, ihr Pharisäer! 

Wißt ihr nicht, daß das erste Zeichen eines Mannes darin besteht, daß er dafür einsteht, was er getan 

hat? Euch aber ist nie etwas anderes als das größte Unrecht geschehen, und ihr unterscheidet euch nur 

in einem von Gott-Gott weiß alles, aber ihr wißt alles besser» [3, с. 161-162]. 

Подобное противопоставление продолжает ту ситуацию, с которой мы столкнулись еще в 

романе «Три товарища». Брат видит в брате идейного врага. Нацистские теории заставляют 

забыть о кровном родстве, как до этого (в примере выше) они заставляли забыть и о ценности 

жизни: «Ein Leben ist untergegangen. Eine Welt ist für jemand zerstört worden. Jeder Mord, jeder 

Totschlag ist der erste Totschlag der Welt» [3, с. 161]. 
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SOME FEATURES OF THE NARRATIVE STRUCTURES OF ERICH MARIA REMARQUE'S 

NOVEL «BLACK OBELISK» 
 

The article examines the features of the narrative structure of the novel «The Black Obelisk» by one of the 

most famous German anti-fascist writers Erich Maria Remarque. The features of the functioning of the poetic 

space and the chronotype of the work on the basis of the opposition «friend-foe» are highlighted, the motif and 

figurative levels of the novel are considered. 

A special place in the study is occupied by the structural analysis with the allocation of the semantic 

significant concept of «enemy» and its implementation in the text (in the meanings of «ideological enemy» and 

«military opponent»). 
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ДОНИШҲОИ ЭКОЛОГӢ ВА ЗАРУРАТИ ИНЪИКОСУ БАРРАСИИ  

ОН ДАР ЖУРНАЛИСТИКА 
 

Шарипов С.И., Мирзомуродов С.Б. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Журналистика чун институт ва воситаи муқтадири дастрас ва паҳнкунандаи иттилоот 

пазируфта шуда, дар маърифати олами иҳоташуда ба инсон ёрӣ мерасонад. Ҳамин аст, ки Инсон 

аз даврае, ки худро чун ҷузъи табиат ва ҷамъият мешиносад, ба иттилоот таваҷҷуҳу иртибот 

дорад. Иттилоот, аз ҷумла иттилооти экологӣ чун донишҳои зарурӣ ҳамеша инсонро таҳрик ва 

ба самти муайян роҳнамоӣ карда, барои фаҳмиши қонунҳои табиат  ёрии амалӣ мерасонад. Илова 

бар ин, таваҷҷуҳ ба масъалаи ҳифзи табиат, тавсеаи донишҳои экологӣ дар замони мо, ки 

ҳуқуқҳои инсон ва раванди демократикунонии ҷомеа босуръат афзалият пайдо кардаанд, аз 

самтҳои асосии фаъолияти кишварҳои муосир ба ҳисоб меравад. Яке аз муҳаққиқони 

журналистикаи экологӣ дар Тоҷикистон дотсент Ҷамолиддин Яқубов дар ин маврид зикр 

намудааст: «Журналистикаи экологӣ падидаи ҷомеаи демократӣ маҳсуб меёбад, аз ин хотир, 

ҳуқуқи дастрасӣ доштани шаҳрвандон ба ахбори экологӣ бисёр муҳим мебошад» [7, с. 41].  

Дастрасӣ доштани шаҳрвандон ба иттилооти экологӣ, пеш аз ҳама, ба ҳифзи муҳити зист 

ва самараноку оқилона истифода кардани захираҳои табиӣ мусоидат менамояд. Зикр намудан 

зарур аст, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон барои дастрасӣ ва интишори иттилоот, хоса иттилооти 

экологӣ таваҷҷуҳи махсус зоҳир намуда, дар ин ҷода як қатор санадҳои меъёриву ҳуқуқӣ қабул 

гардидаанд, ки муносибати моро дар ин ҷода ба танзим медароранд. Дар моддаи 4-уми қонуни 

Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи иттилоот» (10 майи соли 2002) омадааст: «Яке аз усулҳои 

асосии муносибатҳои иттилоотӣ кафолатнокии ҳуқуқ ба иттилоот: кушода будан, дастрасии 

иттилоот ва озодии мубодилаи он мебошад» [3, с. 62]. Ҳамчунин қайд намудан лозим аст, ки 

Ҷумҳурии Тоҷикистон узви фаъоли ташкилоту созмонҳои минтақавию байналмилалӣ дар самти 

ҳифзи муҳити зист ва масъалаҳои экологӣ буда, як қатор санадҳои байналмилалӣ, конвенсия ва 

созишномаҳоро низ эътироф ва пазируфтааст. Ин санадҳои ҳуқуқӣ, пеш аз ҳама, имкони 

дастрасӣ ба иттилооти экологиро дар ҷараёни муносибатҳои ҷамъиятӣ муайян ва танзим 

мекунанд. Вобаста ба ин, дар шарҳи мухтасари Конвенсияи «Орхус» омадааст: «Иттилооти 

экологӣ гуфта чунин намуди маълумотеро меноманд, ки дар шакли хаттӣ, шифоҳӣ ва электронӣ 

доир ба ҳолати унсурҳои муҳити зист ва робитаи мутақобилаи байни онҳо, доир ба омилҳои 

таъсир ба экология (сиёсат, қонунҳо, семинарҳо) доир ба таъсири фаъолият ва ё чорабиниҳо ба 

вазъи саломатӣ ва амният ва шароити зисти одамон бо мақсади дар тавозун нигоҳ доштани 

ҷамъияту табиат баён карда мешавад» [6, с. 7]. 

Қайд намудан зарур аст, ки Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз солҳои аввали 

соҳибистиқлолӣ баҳри таҳким бахшидани донишҳои экологӣ тадбирҳои муҳимро амалӣ намуда, 

дар сатҳи минтақа ва байналмилалӣ бо ташаббусҳои созандааш дар ин самт мавқеи хоссаро 

ишғол менамояд. Омӯзиши фанҳои экологӣ ва ба он алоқаманд дар муассисаҳои томактабӣ, 

муассисаҳои миёнаи умумӣ, касбӣ ва олии кишвар гувоҳи он аст, ки мо ба ин гуна донишҳо ниёз 

дорем ва ба он арҷ мегузорем. Дар воқеъ, масъалаи маърифати экологӣ ва чигунагии муносибат 

ба он ҳамеша зери таваҷҷуҳи кормандони натанҳо ҳифзи муҳити зист, балки намояндагони дигар 

соҳаҳо, хоса кормандони воситаҳои ахбори омма қарор дорад. Ҳамин омил аст, ки журналистика 
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бо экология аз давраи пайдоиши ҳамдигарӣ бо ҳам иртиботи ногусастанӣ доранд. Аксари 

масъалаҳои экологӣ дар воситаҳои ахбори омма ба таври васеъ инъикосу баррасӣ мешаванд. 

«Инъикос кардани мавзуъҳои экологӣ дар ВАО зарур аст, зеро вазъи саломатӣ, офияти инсон аз 

ҳолати муҳити зист алоқаи бевосита дорад. Бинобар ин, дар бораи вазъи муҳити зист аз ҷониби 

аҳолӣ бо эҳсоси баланд чун инстинкти зинда мондан қабул карда мешавад» [7, с. 41].  

Ҳифзи муҳити зист ва таваҷҷуҳ ба он омили муҳимми таъмини ҳаёти организми зинда дар 

рӯйи замин мебошад. Яке аз масъалаҳои асосӣ, ки Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба он 

таваҷҷуҳ дорад, баланд бардоштани маърифати экологии шаҳрвандон ба ҳисоб меравад. Дар ин 

самт тавассути воситаҳои ахбори омма маводи зиёде интишор мегардад, то ин ки сокинон ба 

табиат ва ҳифзи он масъулияти бештар дошта бошанд. «Дар журналистикаи экологӣ 

маърифатбахшӣ, яъне баланд бардоштани маърифати экологии омма яке аз вазифаҳои 

аввалиндараҷа ва асосӣ маҳсуб меёбад» [7, с. 42]. Дар ҳақиқат, интишори мавод тавассути 

воситаҳои ахбори омма оид ба ҳифзи муҳити зист дар зеҳни наврасону ҷавонон ва дар умум 

сокинон чигунагии муносибатро бо табиат ва сарватҳои он ба вуҷуд меорад. Таҳкиму ҷорӣ 

намудани эҳсоси зебоипарастӣ низ аз ҳамин дидгоҳ ибтидо мегирад. Ба таъбири муҳаққиқ Ҷ. 

Яқубов: «Вазифаи эстетикии журналистикаи экологӣ аз бедор кардани ҳисси табиатдӯстдорӣ ва 

зебоипарастии омма иборат аст. Ин гуна мавзуъҳо одатан барои беҳ гаштани ҷанбаи ахлоқии 

ҷомеа мусоидат менамояд» [7, с. 43]. 

Дар ҷомеаи муосир инсоният ба мушкилоти зиёди глобалӣ, аз ҷумла норасоии маводи 

озуқа, хушксолӣ, вайрон гардидани муҳити зист, босуръат об гардидани пиряхҳо рӯ ба рӯ 

гардидааст, ки ин омилҳо паёмадҳои ногувор доранд. Ҳарчанд мутахассисони соҳа тавассути 

воситаҳои ахбори омма ва дигар василаҳо ҷиҳати таъсирпазирии инсоният ба муҳити зист ва 

пешгирии ҳолатҳои зиёновар мақолаҳо ба нашр расонанд ҳам, ин мушкилот ҳанӯз боқӣ 

мондааст. Ҳамин аст, ки Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар баромаду суханрониҳои худ роҷеъ ба 

тағйирёбии иқлим сухан намуда, аз ҷомеаи ҷаҳонӣ даъват мекунанд, ки дар ин самт дар ҳамкорӣ 

қарор дошта бошанд. Дар ин хусус дар Паёми навбатиашон (21.12.2021) чунин нуктаро зикр 

карданд: «Вобаста ба тағйирёбии иқлим, баландшавии бесобиқаи ҳарорати миёнаи кураи Замин 

ва пайомадҳои манфии он барои ҳаёти инсон, олами ҳайвоноту наботот ва пиряхҳои кишвар 

олимони мо омӯзиш, таҳқиқ ва мониторинги доимиро дар ин самтҳо ба роҳ монда, роҳу усулҳои 

мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлимро якҷо бо олимони минтақа ва ҷаҳон коркард ва амалӣ 

намоянд» [5, с. 26].  

Яке аз проблемаҳои асосии экологӣ афзоиши босуръати шумораи одамон дар рӯйи Замин 

мебошад. Ин ҳолат аксарияти кишварҳо ва ҷомеаҳоро нигарон карда, боиси пайдо гардидани 

дигар мушкилоти экологӣ, аз ҷумла вайроншавии муҳити зист, нобуд гардидани экосистемаи 

табиат, парандагону ҳайвонот, гулу гиёҳ ва дарахтон, зиёд гардидани партовгоҳҳо, норасоии оби 

ошомиданӣ, маводи озуқа, ҷойи кор ва ғайра гардидааст. Муҳаққиқ Бердиев Ҷ.Б. ин масъаларо 

таҳлил намуда, дуруст баён доштааст: «Таҳқиқот нишон медиҳанд, ки чи қадар зичии аҳолӣ зиёд 

бошад, ҳамон қадар ифлосшавии муҳити атроф меафзояд. Қобили қайд аст, ки дар мамлакатҳои 

мутараққии ҷаҳон афзоиши ифлосшавии муҳити атроф на аз ҳисоби зичии аҳолӣ, балки аз ҳисоби 

дараҷаи инкишофи илму техника муайян карда мешавад» [2, с. 204]. Дар шароити имрӯза лозим 

аст, ки давлату кишварҳо Барномаву Стратегияҳоро дар робита ба ҳифзи табиат, муносибат ба 

олами зинда, тарбияи зебоипарастӣ қабул намуда, дар асоси он фаъолиятро ба роҳ монанд. Яке 

аз омилҳои дигари пешгирии таъсирпазирии инсон ба табиат, ин танзими дурусти оила ва баланд 

бардоштани маърифату масъулияти шаҳрвандон дар робита ба он мебошад.  

Ба касе пӯшида нест, ки бо зиёд шудани аҳолӣ бояд истеҳсолот низ афзоиш ёбад. Вақте 

истеҳсолу истеъмоли маҳсулот зиёд шуд, хоҳ нохоҳ таъсирпазирӣ ва ифлосшавии муҳити зист 

аз ҷониби инсон бештар мегардад. «Аз рӯйи маълумоти мавҷуда бармеояд, ки аз соли 1945 сар 

карда, миқдори аҳолӣ 42%, ифлосшавии муҳити атроф 10-20 маротиба, аммо даромади миллӣ 

бошад, 126% зиёд шудааст. Муайян шудааст, ки дар ИМА ҳар сол 148 млрд. қуттиҳои холии 

консерва, 26 млн. зарфҳои шишагин, 65 млрд. қуттиҳои металлӣ ва пластикӣ ба атроф партофта 

мешаванд. Хароҷоти солона барои ҷамъ ва нобудкунии пасмондаҳо 3 млрд. долларро ташкил 

медиҳад. Дар давлатҳои тараққикардаи ҷаҳон барои нобудкунии пасмондаҳо 2-2,5% даромади 

миллӣ сарф мешавад» [2, с. 204]. 
Қайд намудан зарур аст, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои соҳибистиқлолии 

кишвар бо мақсади баланд бардоштани сатҳи донишҳои экологӣ ва боло бурдани маърифатнокии 
аҳолӣ дар самти истифодаи сарватҳои табиӣ ва ҳифзи муҳити зист се Барномаи тарбия ва 
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маърифати экологии аҳолӣ қабул гардидааст. Аз ҷумла, дар «Барномаи давлатии маҷмуии рушди 
тарбия ва маърифати экологии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025», ки 
сеюмин Барнома маҳсуб меёбад, нақши воситаҳои ахбори омма дар рушди тарбия, маърифат ва 
фарҳанги экологии аҳолӣ ба таври равшан нишон дода шудааст. Дар ин хусус дар Барнома 
таъкид гардидааст, ки: «Вазифаҳои асосие, ки воситаҳои ахбори омма дар низоми маърифат ва 
тарбияи экологӣ анҷом медиҳанд, ташаккули афкори ҷомеа ва мавқеи фаъоли ҷамъиятӣ оид ба 
масъалаҳои ҳифзи муҳити зист, тарбияи фарҳанги экологӣ ва пешниҳоди маълумоти фаврӣ оид 
ба маърифати экологии аҳолӣ мебошад» [1, с. 19]. 

Муносибати сарди инсонҳо нисбат ба табиат моро ҳушдор медиҳад, ки ҳар чӣ бештар дар 
масъалаи баланд бардоштани маърифати экологӣ талош намоем. Ҳар қадар табиат аз хатарҳо 
ҳифз карда шавад, ҳамон андоза ҳаёт дар рӯйи Замин тӯлонӣ давом мекунад. Агар имрӯз мо ба 
оқилона истифода бурдани захираҳои табиӣ ва ҳифзи муҳити зист масъулият зоҳир намоем, 
ҳамон андоза пешравиҳо ба вуҷуд меоянд.  
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ДОНИШҲОИ ЭКОЛОГӢ ВА ЗАРУРАТИ ИНЪИКОСУ БАРРАСИИ ОН ДАР  ЖУРНАЛИСТИКА 
 

Дар ин мақола роҳу усулҳои баланд бардоштани маърифати экологии сокинон баррасӣ гардида, 
аҳамияти он шарҳу тавзеҳ дода шудааст. Ба назар чунин мерасад, ки тағйирёбии иқлим дар баробари 
монеаи рушди соҳаҳо, ба саломатии инсон низ хатар эҷод карда истодааст. Баланд бардоштани фарҳанги 
экологии сокинон ба ҳифзи сарватҳои табиӣ, таъмини экосистемаи ягонаи воҳид, рушди олами набототу 
ҳайвонот мусоидат менамояд. Дар ин таълифот қайд шудааст, ки дар инъикос ва баррасии масъалаҳои 
экологӣ нақши воситаҳои ахбори омма назаррас мебошад.  

Муаллифон ба он назаранд, ки сол то сол таъсири инсон ба табиат бештар гардида, дигар мушкилоти 
сиёсиву иқтисодӣ ва иҷтимоиро ба вуҷуд оварда, боиси нигарониву ташвиш шуда истодаанд. Аз ин рӯ, 
зарур аст, ки бояд дар ин самт кишварҳо ва созмону ташкилотҳо ҳамкории зич дошта бошанд.  
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ И НЕОБХОДИМОСТЬ ИХ ОТРАЖЕНИЯ И  
РАССМОТРЕНИЯ В ЖУРНАЛИСТИКЕ 

 

В этой статье рассматриваются пути и методы повышения экологических знаний населения, 
разъясняется их значение. Оказывается, что изменение климата не только препятствует развитию 
отраслей, но и создаёт опасности человеческому здоровью, повышение экологической культуры населения 
способствует защите природных богатств, обеспечению единой экосистемы, развитию флоры и фауны. В 
статье отмечается, что очень заметно роль средств массовой информации в отражении и рассмотрении 
экологических вопросов. 

На взгляд авторов, ежегодно увеличивается влияние человека на природа. Оно создаёт 
политические и социально-экономические проблемы, что визывает тревогу и опасения. Поэтаму возникла 
необходимость в тесном сотрудничестве стран и организаций в этом направлении. 
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ENVIRONMENTAL KNOWLEDGE AND THE NEED FOR THEIR REFLECTION AND 

CONSIDERATION IN JOURNALISM 
 

This article discusses the ways and methods of studying the ecological knowledge of the population, reveals 

their significance. It turns out that climate change not only causes development, but also creates a danger to human 

health. The article says that much attention is paid to the media in the reflection and consideration of environmental 

issues. 

In the opinion of the authors, subsequently there was an influence of man on nature. It creates political and 

socio-economic problems that cause anxiety and fear. For this reason, countries and organizations are expected to 

work closely with this adaptation. 
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ИСТОРИКО-ТИПОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ТВОРЧЕСТВА Н.С. ГУМИЛЁВА  

ДЛЯ ТАДЖИКСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Саидова М.Ш.  

Бохтарский государственный университет имени Носира Хусрава 
 

История таджикского художественного перевода и в связи с ней проблемы взаимосвязи, 

взаимодействия и взаимообогащения родственных литератур, в нашем случае - многовековые 

контакты между таджикской и русской литературой - до настоящего времени остаются 

малоисследованными в таджикской литературе. Таджикское литературоведение располагает 

большим количеством трудов, в которых данная проблема рассматривалась на примере 

творчества отдельного поэта или писателя и перевода его произведений в разрезе историко-

сопоставительного анализа одной работы, хотя и здесь пробелов еще немало, все еще не 

достигнут уровень изучения вопроса в комплексе, например, по этапам возникновения, 

становления, совершенствования и обновления контактов в контексте общественно-

политического развития, происходящих перемен и преобразований в обществе и самой природе 

литературных взаимоотношений. По всей видимости, к таким поискам в литературоведении пока 

что не приступили по причине отсутствия надлежащей научной базы. Наука все ещё остается во 

власти синхронного изучения истории художественно-эстетических связей, занята локальными 

проблемами, что вполне закономерно. 

Историко-типологическое сопоставление культур охватывает бесчисленные проблемы, 

начиная от общности мифов и заканчивая различными новейшими жанрами письменной 

литературы. Раскрытие, например, роли перевода и его влияния на формирование новых жанров 

и форм в той или иной литературе, выработка новых стилей в ходе сложнейших переплетений 

проблем - дело нелегкое. Несмотря на то, что уяснена общая методология историко-

типологического сопоставления культур, однако точное определение в этом пространстве места 

перевода вообще, и роли художественного перевода, в частности, требует скрупулезного анализа 

огромного материала.  

Хотелось бы повторить известную истину о том, что художественный перевод является 

важнейшим способом осуществления духовно-эстетических контактов, способствующих 

прогрессу каждого народа и всего человечества, важным фактором взаимообогащения литератур 

и культур в целом. В связи с распадом Советского Союза и вместе с этим ослаблением былых, 

довольно плодотворных контактов между народами мира, переводческая практика пережила в 

начале 90-х годов более чем пятилетний застой. В этот период некоторым деятелям, в т.ч. и в 

суверенном Таджикистане, показалось, что монокультура, замыкание в рамках своих традиций - 

приведет к желанным результатам развития национального менталитета. Следует отметить, что 

многие выдающиеся государственные и политические деятели вовремя поняли, что диалог 

культур - диалог цивилизаций - неотъемлемая часть общечеловеческого прогресса, в связи с чем 

перевод и стремление к взаимообмену эстетическим опытом вновь набирает былые обороты. 

Налаживанию дел в этом аспекте способствует продолжение работ по синхронному 

исследованию проблемы на примере выдающихся творческих личностей, художественный опыт 
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которых оставил заметный след в формировании и развитии реалистического искусства. В 

частности, в творчестве Н. Гумилёва своеобразно отразилась круто ломавшаяся жизнь России в 

пору тех огромных потрясений, которые несла миру революция. 

Многое, если иметь в виду формирование и становление реализма, а потом и 

реалистического искусства в целом, в русской литературе связано с имени Н.С. Гумилёва. 

Русский писатель соединяет в своем искусстве грозную истину с жизнью. «Реализм 

Гумилёва в буквальном смысле слово в набате» и не знает себе равных во всей мировой 

литературе. За ним утвердилась репутация художника слова, у которого смех заменяет 

положительного автора. 

Особо ощущается непреходящее значение классики в наше время грандиозных 

преобразований, когда на первое место у всех народов, идущих по пути углубления 

самопознания и самосознания в духе диалога цивилизаций, выдвигается ее национальный и 

инонациональный характер. Русская классика XX века, одну из величайших фигур которой 

представляет Н.С. Гумилёв – это проникновение в судьбы не только русского человека, но и 

всего человечества, хотя каждое время обладает своими представлениями о человеке и 

человечестве. Однако, думая о нём, мы ставим перед собой задачу воспринять и понять его как 

единственного, занятого собою так же, как занят он и сейчас всеми нами, художника слова [3, с. 

130]. 

Такого Н.С. Гумилёва узнал таджикский народ, переводя его наследие, изучая его образы, 

проникая в суть его общечеловеческих открытий в художественном слове, начиная с первого 

десятилетия XX века и активно продолжая в начале ХХI века. 

Поэтика лирики Николая Гумилёва характеризуется отходом от формальных принципов 

акмеизма и нарастанием интимно-исповедального лиризма. 

Его стихи наполняются чувством тревоги, эсхатологическими видениями, ощущениями 

экзистенциального трагизма. Пафос покорения и оптимистических дерзаний сменяется позицией 

трагического стоицизма, мужественного неприятия. Чувственно воспринимаемые образы в его 

стихотворениях преображаются смелыми метафорами, неожиданными сравнениями. 

Часто стихотворная композиция строится на развертывании ключевой метафоры, которая 

к финалу перерастает в символ. Поэт не довольствуется теперь красочной предметностью 

описаний, прозревает жизнь гораздо глубже ее наружных примет. 

Поздняя лирика Гумилёва по своему тону и глубинному содержанию значительно ближе 

символизму, чем акмеизму. 

Отношение лирического героя к смерти, прослеживаемое в стихах этого периода, 

отличается необычным сплавом серьёзности и безыскусности. Сыграли свою роль и приобщение 

к масонству, и суровость жизни в голодном замерзающем Петрограде, и «отлежавшиеся» 

военные впечатления. 

Проза и поэзия Н.С. Гумилёва своим «исповедническим» тоном, мужественным трагизмом 

также во многом сближается с таджикской поэзией и прозой. Проанализировав некоторые 

явления в передаче сюжета произведений автора, сделаем выводы относительно передачи 

размера стихотворение «Подражание персидскому» [2, с. 120]. 

Широко представлены у Гумилёва переводы стихотворений «Тихая ночь я одна», «В 

болезненном сердце ночи», «Если ты видишь меня ты чужой», «Я помню толь тебя в мире» и 

многие другие произведения. Кроме того, почти все романы литератора в своё время были 

переведены на таджикский язык (некоторые переводились по нескольку раз), что даёт 

богатейший материал для проведения новых исследований в историко-типологическом ключе. 

Психологизм персонажей Гумилёва, проблема предопределения, толкование войны, как 

войны народной, по признанию самого Гумилёва, в известной мере характерны и для 

мировосприятия таджикских писателей. 

Итак, опосредствованное влияние поэзии Гумилёва на таджикскую литературу, 

несомненно. Эта важнейшая проблема ждет своей дальнейшей разработки. 

В работе переводчика с художественным текстом особое место занимает его поэтика, 

который в современной таджикской поэзии расценивается литературоведами как достаточно 

многоплановое и многомерное явление.  

Необходимо отметить, что в истории таджикской переводной литературы встречаются 

такие переводы стихотворений русских поэтов и писателей, которые охватывают достаточно 

широкий жанровый диапазон: повести и рассказы, фантастические и научно-популярные 

произведения, политические статьи, экономические работы, статьи известных людей и 
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выступления политических деятелей, журнальные статьи, беседы и диспуты, научно-популярная 

полемика на страницах печати и много другое. 

Стихи Николая Гумилёва, которые были переведены в начале ХХ века таджикскими 

переводчиками, в особенности анализ их политического характера показывают различные 

стороны русской действительности. В них ярко отображена история русского народа, 

нравственные вопросы, а также особенности человеческого характера [4, с. 200]. 

Таджикские переводчики в своих работах смогли показать различные аспекты 

произведений русского поэта на таджикский язык, и показали, как специфику его прозы, так и 

поэзии, для чего ими творчески был воплощён авторский замысел Н. Гумилёва.  

Основным фактором воплощения авторского замысла послужило решение различных 

вопросов нравственного и дидактического характера, ими в процессе перевода отображались 

сатирические и социальные вопросы, на которые великий русский писатель в своё время дал 

блестящие ответы. 

Популярность поэзии Н. Гумилёва в Таджикистане достигла своего пика к концу 1960-

1980-х гг., когда за короткое время появляется ряд его поэтических и прозаических произведений 

и интерпретаций русского поэта и писателя.  

Одним из переводчиков был таджикский поэт Э. Муллокандов, который выпустил в 1969 

г. в Душанбе книгу под названием «Вера в людей», где иллюстрируется русская социальная 

жизнь [5, с. 121].  

Шилейко В.К. писал: «В своих произведениях великий русский писатель Николай Гумилёв 

показал различные темы русской жизни и развивал нравственные темы и сюжеты из реальной 

действительности и сатирически развивал в своих произведениях» [6, с. 87].  

Основной работой русского писателя и поэта является то, что в своих произведениях он 

показал различные проблемы современной реальной жизни, которые использовали таджикские 

писателя и поэты в своих произведениях, «в таджикской классической литературе можно 

применить произведения, относящиеся к Востоку, которые писали восточные поэты 

приемлемым приемом и показателями проблемы нравственной жизни» [1, с. 68].  

Таджикский переводчик Э. Муллокандов показывает проблемы нравственной жизни в 

переводе стихотворений Гумилёва, где он тщательным образом развивает воспитательные 

вопросы. Показательны в этом отношении и нравственно-этические произведения великого 

русского писателя. В работе таджикских переводчиков повестей и рассказов русского поэта 

использован живой литературный язык с применением большого количества фразеологизмов, 

хотя их интерпретации не всегда соответствуют оригиналу произведений Николая Гумилёва [5; 

99].  

Бытовые картины, колоритность пейзажа, а главное воспроизведение характеров 

произведений свидетельствует о большой любви к этому писателю со стороны таджикских 

писателей и поэтов-переводчиков. 

В настоящее время исследование художественных произведений писателя Николая 

Гумилёва с позиции современной жизни для каждого исследователя является актуальным, 

поэтому таджикскому переводчику Э. Муллокандову для перевода стихов поэта представляют 

более широкий кругозор. Во время перевода произведений русских писателей, необходимо 

обратить особое внимание на характер названий художественных произведений [5, с. 100]. 

Таджикский переводчик работает над проблемами эмоциональности, которая является 

характерной чертой лирики Николая Гумилёва. Художественный перевод из произведений 

Николая Гумилёва в переводе Э. Муллокандова показывают различные проблемы в таджикском 

литературоведении, потому что они имеют очень много недостатков. 

Внимание таджикских переводчиков также обращено на широту нравственного характера, 

ими хорошо переведены бытовые темы произведений русского литератора. При анализе 

переводов таджикских переводчиков мы исследовали развитие морально-нравственных мыслей 

в произведениях русского писателя. Вследствие этого, нами было обращено внимание на 

проблемы нравственных стихов русского поэта, где автор уделяет внимание воспитанию 

молодого поколения. 

Таджикский литературовед М. Шукуров писал: «Некоторые темы, которые встречаются в 

произведениях русских поэтов и писателей, имеют нравственный характер и перекликаются со 

стихами и другими произведениями таджикских поэтов и писателей классической литературы» 

[7, с. 78].  
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Русский писатель оказывал и продолжает оказывать воздействие на таджикскую 

литературу в целом, на совершенствование и обогащение художественного мастерства и ее 

отдельных представителей. Его влияние заметно в поэзии таджикских поэтов. Поэтому 

проблемы, которые показаны в произведениях русского поэта имеют дидактический характер и 

в переводах на таджикский язык развивается успешно со стороны таджикских поэтов. Надо 

подчеркнуть и моральную сторону этого вопроса, которую мы показали в этой научной работе.  

Особенности изучения вопроса русско-таджикских взаимообогащений имеет огромное 

значение для вопроса взаимовлияния и литературных связей, в частности, для художественного 

перевода повести и романов, которые показывают вопросы истории одного народа или одного 

писателя на другой язык при помощи художественного перевода. 

Следует сказать, что литературные связи являются методом развития различных 

характеров народов мира. История народов мира показывает развитие литературных связей, 

которые всегда были в центре внимания литературоведов по различным языковым принципам, 

антропологическими, культурными вопросами для взаимообогащения и развития литературы. 

Основная проблема литературных связей в настоящее время является актуальной в современной 

литературе, как историческом и теоретическом литературоведении. 

Наша работа является актуальной для современного литературоведения, потому что 

литература одного народа в ракурсе темы литературных связей и диалога все глубже показывает 

другой мир и культуру другого народа. 

Следует отметить, что этот метод стал новым в изучении поэтической жизни ХХ века. 

Именно в это время появились необходимость возрождения литературных связей, 

взаимовлияния на качественно новом уровне, который закладывают новые проблемы 

взаимообогащения литератур народов мира. Несколько проблем таджикско-русских 

литературных связей развивается на основе различных аспектов. Таджикско-русские связи 

развиваются на основе перевода художественных произведений поэтов и писателей русской 

литературы XIX - XX веков. 

Особое место в развитии взаимообогащения литератур занимает художественный перевод 

мировой литературы на таджикский язык, а также обратный перевод лирических произведений 

американской литературы на таджикский язык. Литературные связи получили дальнейшее 

развития в начале ХХI века в Республике Таджикистан, когда появилось очень много новых 

художественных переводов русской литературы на таджикский язык.  

Следует подчеркнуть, что писателю Николаю Гумилёву в нашей республике посвящены 

очень много научных статей и информационных сообщений. Первая статья, которая посвящена 

творчеству Николая Гумилёва опубликована в 1940 году в журнале «Садои Шарқ, которую 

написал известный таджикский критик Джабборов Т., где указывает значение творчества 

русского писателя в таджикском литературоведении. 

Следует сказать, что таджикский критик обратил особое внимание на поэтические 

художественные переводы русского писателя на таджикский язык и эти переводы помогают 

молодому поколению писать хорошие произведения.  
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АҲАМИЯТИ ТАЪРИХӢ ВА ТИПОЛОГИИ ЭҶОДИЁТИ Н.С. ГУМИЛЁВ БАРОИ  

АДАБИЁТИ ТОҶИК 
 

Муаллиф дар мақолаи худ проблемаи таърихи тарҷумаи бадеии тоҷик ва вобаста ба он проблемаҳои 

алоқа, таъсир ва ҳамдигарро ғанӣ гардондани адабиёти ба ҳам наздик, инчунин робитаҳои чандинасраи 

адабиёти тоҷик ва русро таҳқиқ кардааст. Адабиётшиносии тоҷик таҳқиқоти зиёде дорад, ки дар онҳо ин 

масъала дар мисоли эҷодиёти шоир ё нависандаи алоҳида ва тарҷумаи осори ӯ дар заминаи таҳлили 

таърихӣ ва қиёсии як асар баррасӣ шудааст. Бо вуҷуди ин, масъала аз рӯи марҳалаҳои пайдоиш, ташаккул, 
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такмил ва навсозии робитаҳо дар шароити тараққиёти ҷамъиятию сиёсӣ, дигаргуниҳои баамаломада дар 

ҷамъият ва худи табиати муносибатҳои адабӣ ҳанӯз ба даст наомадааст.  

КАЛИДВОЖАҲО: тарҷума, таҳлили муқоисавӣ, асарҳо, мазмун, рушд, ташаккул, такмил. 
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ИСТОРИКО-ТИПОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ТВОРЧЕСТВА Н.С. ГУМИЛЁВА ДЛЯ 

ТАДЖИКСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

В своей статье автор исследует проблему истории таджикского художественного перевода и в связи 

с ней проблемы взаимосвязи, взаимодействия и взаимообогащения родственных литератур, в данном 

случае - многовековые контакты между таджикской и русской литературой. Таджикское 

литературоведение располагает большим количеством трудов, в которых данная проблема 

рассматривалась на примере творчества отдельного поэта или писателя и перевода его произведений в 

разрезе историко-сопоставительного анализа одной работы, однако, все еще не достигнут уровень 

изучения вопроса в комплексе, например, по этапам возникновения, становления, совершенствования и 

обновления контактов в контексте общественно-политического развития, происходящих перемен и 

преобразований в обществе и самой природе литературных взаимоотношений. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: перевод, сопоставительный анализ, произведения, контекст, развитие, 

становление, совершенствование  
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In her article, the author explored the problem of the history of Tajik literary translation and, in connection 

with it, the problems of interconnection, interaction and mutual enrichment of related literatures, in this case, 

centuries-old contacts between Tajik and Russian literature. Tajik literary criticism has a large number of works 

in which this problem was considered on the example of the work of an individual poet or writer and the translation 

of his works in the context of a historical and comparative analysis of one work, however, the level of studying 

the issue in a complex has not yet been reached, for example, by stages of emergence, formation, improvement 

and renewal of contacts in the context of socio-political development, ongoing changes and transformations in 

society and the very nature of literary relationships. 
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ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТО ЭВФЕМИЗМА В  

СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКЕ 
 

Искандарова С.Д. 

Бохтарский государственный университет имени Носира Хусрава 
 

Эвфемизмы существовали уже в древние времена, использовались для того, чтобы 

отпугнуть злые силы и защитить себя или близкого. Можно отметить также, что уже в 

античности эвфемизмы выделяли из общей массы языковых явлений, ими заменяли грубые 

слова, упреки, различные неприятные мнения, а также другие экспрессивные, но негативные 

выражения. Получается, что тогда в первую очередь изучали экстралингвистическую парадигму. 

Кроме Античности, эвфемизмы получили свое развитие и в Средневековье. Тогда ученые 

выявили три вида эвфемизмов и тоже рассматривали экстралингвистические факторы. 

Более того, эвфемизмы возникают естественно, так как сам язык позволяет воспроизводить 

завуалированные понятия, так как он все равно несколько искажает действительность ввиду 

того, что использует лингвистические обозначения для объектов материального мира. Чаще 

всего эвфемизмы возникают неосознанно.  

Более того, можно отметить, что в зарубежных работах, посвященных эвфемизмам, не 

всегда очевидны различия эвфемизмов от, например, сленговых или вульгарных выражений. 

Однако появляются новые подходы к изучению этого явления. 
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Изучение истории исследования эвфемизмов в советской, российской, таджикской и 

зарубежной лингвистике необходимо отсчитывать с эпохи античности, когда еще не 

существовала даже лингвистика как наука. На тот момент еще не появился термин «эвфемизм», 

однако уже осмыслялось само понятие эвфемизма. 

Документально понятие эвфемизма было зафиксировано с V века до н.э. в различных 

текстах и трактатах. Понятие определялось как слово, с чьей помощью можно избежать 

употребления злых слов молчание [15, с. 17-18].  

Более точное определение эвфемизма как смягчающего и приукрашивающего речь 

оборота обнаруживается в «Риторике» Аристотеля, трактате 300 года до н. э. На 200 лет позже 

Марк Туллий Цицерон в своих трактатах говорит об эвфемизмах как о словах, которые помогают 

исключить из речи грубость и неуместность [16].  

Таким образом, ещё в античности существовало как минимум три примерных определения 

эвфемизма, которые включали их описание как слов, исключающих и замещающих 1) грубые 

названия тех или иных предметов, явлений; 2) резкие выражения; 3) негативную оценку слуша-

телей; 3) упреки и порицания. В целом можно сделать вывод о том, что античные авторы 

рассматривали эвфемизм с экстралингвистической точки зрения.  

Авторы Средневековья выявляют три основные формы эвфемизмов: 1) замещение из 

суеверия; 2) замещение из скромности; 3) замещение из приличия [15, с. 18].  

Эвфемизмы, использующиеся из суеверия, употреблялись для замещения лексики со 

значением плохого предзнаменования. Употребление подобной лексики, по мнению суеверных, 

могло привлечь беду. К подобным эвфемизмам можно относить разнообразные замены лексики, 

описывающей смерть или номинации сатаны.  

Эвфемизмы, использующиеся из скромности, описывали различные аморальные в глазах 

общества идеи, обычно связанные с областью секса, репродукции или нездоровья. Подобные 

эвфемизмы считались формой проявления уважения в рамках межличностного общения.  

Эвфемизмы, использующиеся из приличия, близки эвфемизмам, использующимися из 

скромности. Подобные эвфемизмы появляются ближе к XI веку в эпоху творчества трубадуров 

и расцвета любовной поэзии. Трубадуры описывали куртуазную любовь, внебрачную любовь, 

которая нарушала целый ряд религиозных и социальных правил. Для обхождения этих правил 

была необходима ловкость слова, чтобы скрыть с помощью эвфемизмов запретные темы и 

замаскировать их. Таким образом, можно отметить тесную связь средневековых эвфемизмов. 

Это тоже относится к экстралингвистической точке зрения на эвфемизмы, при этом важно 

отметить факт, что в Средневековье выделились три социально-семантических типа эвфемизмов.  

Если же отмечать первую словарную фиксацию термина «эвфемизм», то можно назвать 

таковой словарную статью об эвфемизмах в словаре Томаса Блаунта «Glossographia: Or, A 

Dictionary Interpreting All Such Hard Words Of What so ever Language, Now Used In Our Refined 

English Tongue», 1656 года издания. В данном словаре эвфемизм назывался хорошей или 

выгодной интерпретация плохого слова [12, с. 224]. 

Ч. Кейни, один из первых лингвистов, составивших двуязычный словарь эвфемизмов 

(английский и испанские языки), определяет эвфемию относительно других явлений языка, 

называя эвфемизмы «косвенными наименования». Такое широкое толкования эвфемии является 

традиционным в американской лингвистике. Благодаря такому широкому толкованию в 

американских и британских словарях эвфемизмов появляются такие виды лексики как 

техническая и профессиональная терминология, сленг, жаргон, обороты вульгарной речи. 

Обычно основой включения указанной лексики является их узкое употребление, а значит, 

малораспространенное значение, которому понятны ограниченному кругу людей, которые могут 

использовать их как эвфемизмы рядом с людьми, не понимающими точного значения. Таким 

образом, можно отметить отсутствие четких критериев разграничения эвфемизмов, 

вульгаризмов, сленгизмов и т.д.  

Необходимо отметить так же, что связь табу и эвфемизмов продолжается изучаться также 

в XXI в., что говорит о преемственности исследовательской традиции, непрерывное развитие 

научной мысли [13, с. 93]. 

Таким образом, мы выяснили, что в зарубежной лингвистике эвфемизмы уже многие 

столетия изучаются, при этом происходит расширение спектра взглядов и теоретических 

подходов к явлению эвфемии. 
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Рассмотрим историю изучения эвфемизмов в России и СССР. Первым упоминанием 

эвфемизмов в советской языкознании можно считать публикацию 1961 г. Б.А. Ларина «Об 

эвфемизмах» [4, с. 101-114]. 

Но для точности нужно отметить также более раннее упоминание в статье об эвфемизме 

«Толкового словаря русского языка» под редакцией Д.Н. Ушакова. Согласно указанной статье, 

эвфемизм определялся слово, которое употребляется для косвенного, прикрытого обозначения 

того предмета / явления, которое неудобно либо неприлично обозначать его прямой номинацией 

[9, с. 1137]. Дефиниция эвфемизма осталась неизменной и в дальнейших переизданиях данного 

словаря. 

Что же по поводу работы Б.А. Ларина, хотелось бы выделить ее основной посыл, 

апеллирующий к важности исследования эвфемизмов, и описать главные положения, многие из 

которыми в дальнейшем стали точкой опоры для исследователей эвфемизмов. Так, одним из 

положений исследования Б.А. Ларина является связь эвфемизма и табу. Однако ученый 

указывает, что необходимо разделять слова-заменители, пережиточно сохранившиеся от 

табуирования определенных явлений древними религиями и современные эвфемизмы [4, с. 109]. 

Также Б.А. Ларин выделяет сферы использования эвфемизмов. Исследователь считает, что 

есть сферы, где эвфемизмы являются условно обязательными (дипломатическая коммуникация, 

публицистика, публичные выступления). В обычной же разговорной речи, эвфемизмы являются 

необязательными и чаще употребляются в шутливом контексте. Еще одной значимой чертой 

эвфемизмов исследователь считает их недолговечность, указывая на то, что эвфемизмы могут 

переходить в прямые номинации, если подразумеваемые ими выражения перестают употреб-

ляться [4, с. 10]. 

Б.А. Ларин указывает на более высокую перспективность классификаций, которые 

выделяют социальные критерии эвфемизмов, нежели классификации по грамматическим или 

семантическим критериям. 

Также исследователь отождествляет эвфемизмы и тропы по их семантической структуре, 

однако указывает, что у них разные сферы употребления и функциональная направленность [4, 

с. 10]. 

Идеи Б.А. Ларина стали важной вехой в российском и постсоветском языкознании, 

обозначив новую территорию лингвистических проблем и выделив направление дальнейшего 

изучения эвфемизмов.  

Русская лингвистика XX в., так же, как и зарубежная включала преимущественно широкое 

толкование эвфемизмов, из-за чего зачастую происходило смешение эвфемизмов и 

табуированных номинаций смешивались.  

Тем не менее, узкий подход к эвфемии также существовал. Часть сторонников узкого 

подхода считали эвфемизмами исключительно слова и выражения, использующиеся вместо 

табуированные [1, с. 93; 2, с. 67]. Также были сторонники узкого подхода, которые считали 

эвфемизмами только слова, заменяющие обсценную лексику [3, с. 261]. 

Языки могут содержать запретные в силу своей коннотации к упоминанию темы. 

Подобным темам соответствует лексика, чье употребление невозможно. Языковые и речевые 

эвфемизмы и становятся заменой указанной лексики.  

Заместительная функция эвфемизмов позволяет их принимать за табу. Табуированные 

темы обычно имели собственные периоды и были обусловленными рядом факторов в виде 

исторических, религиозных, социальных, этнических и политических предпосылок. Суеверия 

первобытных времен сделали возможным появление табуированной лексики, употребление 

которой могло грозить смертью или пытками.  

А.А. Реформатский говорил о необходимости появления слов-эвфемизмов как замены 

табуированных слов. Ученый указывал на наличие эвфемизмов-табу в большинстве 

индоевропейских языков. А.А. Реформатский описывал славянские примеры эвфемизмов-табу, 

как-то различные зооморфизмы, например, медведь и змея [7, с. 99]. 

Верования древних племен в силу слов заставляли их прибегать к выниманию из 

употребления номинаций угрожающих явлений. Заменители таких слов-номинаций позволяли 

чувствовать себя в безопасности. Кроме того, это способствовало развитию речи, осознанию 

людей своей способности к словообразованию. В процессе усовершенствования начали возни-

кать эвфемизмы, которые стали ключевыми индикаторами растущей сложности речи [14]. 

Известно, что Леви-Брюль, французский антрополог, является также автором книги 

«Первобытное мышление». Там он описал жизнь людей в австралийских племенах. 
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Примечательно, что в своей работе Леви-Брюль пишет, что у всех жителей этих племен 

обязательно было по два имени. Одно имя использовали все: другие племена, знакомые. А другое 

имя знали только люди из одного с человеком племени. Дело в том, что народы в неразвитых 

странах боялись злых сверхъестественных сил, поэтому им было необходимо использовать такое 

специальное имя, известное только близким, чтобы спастись от этих сил. Существовало поверье, 

что если что-то назвать другим именем, то есть не только человека, но и какой-либо предмет, то 

злые силы его не найдут. Таким образом, люди использовали табу [5]. 

Известно также, что люди издавна верят в то, что наше имя имеет какую-то магическую 

силу, то есть способно влиять на нашу жизнь. Так, первобытные люди подбирали имена детям с 

мыслью о том, что выбор имени повлияет на жизнь ребенка. Более того, они были уверены, что 

имя очень тесно связано с тем, кто его носит, поэтому нужно было быть очень аккуратным, когда 

произносишь имя человека, так как существовало мнение, что можно создать человеку 

проблемы, если произнести его имя и использовать какие-нибудь магическое слова. Так человека 

можно даже загубить, поэтому люди старались не использовать имя человека, если его нет 

поблизости. Так и появились табу, в том числе табу на использование личного имени, поэтому 

нужно было придумать другое наименование. И до сих пор, когда родители выбирают имя 

своему ребенку, они руководствуются своими представлениями о том, подходит ли имя, но также 

нередко учитывают его значение. То есть остается некоторое «магическое мышление».  

В древности люди верили, что использование личного имени может привести к 

непоправимым бедам в жизни человека. Именно поэтому возникла и закрепилась идея 

использовать для наименования людей дополнительные имена - «охранные». Имя, данное при 

рождении, было известно только ограниченному кругу лиц, например, ближайшим 

родственникам, а для всех остальных существовало «охранное» имя. Мы его так называем, 

потому что целью такого имени было защитить человека от злых духов. Известно, что в России 

еще в прошлом веке было принято называть людей двумя именами – известным всем и каким-

либо дополнительным. Например, так было в семье Мусоргских. В XX веке еще были различные 

проблемы с медициной, поэтому младенцы часто умирали, и такое же произошло в этой семье: 

два первых ребенка быстро умерли. Поэтому родители решили дать третьему ребенку, старшему 

брату Модеста Мусоргского, секретное имя Филарет и «официальное» Евгений. Они верили, что 

таким образом защитят ребенка от преждевременной смерти, так как, если им будет известно 

имя Евгений, они найдут только Филарета и таким образом не смогут забрать его жизнь [8]. 

Понятие «табу» изначально связано с этнографией, наукой, изучающей этнические 

образования, так как мифы – это первоисточник табу и причина его появления. Как пишет 

Ковшова М.Л., у современных людей нет явной потребности накладывать табу на различные 

опасные темы, так как вера в злых духов уже иссякает. Кроме того, она утверждает, что такие 

идеи о злых силах не актуальны для современности, поэтому желание использовать табу, 

вероятнее всего, появляется неосознанно и связано с бессознательным. Сейчас люди не 

запрещают себе и другим использовать личные имена и просто слова для наименования 

различных объектов или явлений материального и нематериального мира. Однако, как уже было 

сказано, неосознанно проявляется стремление не отвечать прямо на вопрос, например, очень 

часто в ответ на «Куда ты собрался?» можно услышать известную всем поговорку «На кудыкину 

гору воровать помидоры», но это скорее подается как шутка или завуалированная просьба не 

задавать такой вопрос, а не желание скрыть название реального места, чтобы не навести на него 

беду [3, с. 64]. Можно также отметить, что такие поговорки и в целом устойчивые фразы чаще 

всего используются людьми из обществ традиционного (аграрного) уклада, так как они 

осведомлены о культуре предков и смогли до наших дней сохранить память об этой культуре, а, 

как известно, культура в первую очередь отражается в языке: в сказках, мифах, легендах, 

сказаниях, поверьях, пословицах. Кроме языковых форм, сохранились и различные 

невербальные элементы культуры: различные обряды, игры, приметы, традиции [3]. 

Таким образом, в наши дни табу в его изначальном смысле, со своей изначальной целью 

практически не используется. Больше нет идеи завуалировать понятие или человеческое имя, 

чтобы не навредить. Однако потребность заменять одни слова другими никуда не исчезла, просто 

поменялась функция, и это мы рассмотрим далее в работе. Например, мы, пусть даже 

неосознанно, используем в повседневной жизни такие замены слов, как «четвероногий друг» 

вместо «домашний питомец, кошка, собака». Важно, что здесь исчезает функция охраны, 

происходит такая замена чаще всего неосознанно. 
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Более того, сейчас очень часто можно услышать своего рода табу, если послушать, как 

взрослые люди говорят с детьми. Вероятнее всего, цель тут – не отвечать на вопрос, если 

маленький ребенок задает вопрос на тему, о которой ему еще рано знать, например, о том, как 

он появился на свет. Цели оградить от злых духов, скорее всего, нет, к тому же, та же тема 

рождения детей не находится под запретом, она просто деликатная и личная и не рассчитана на 

детей в раннем возрасте. Поэтому бессознательно родители употребляют слова-замены. 

Таким образом, в современном языке появляются не табу, использовавшиеся в древности 

для защиты от злых духов, а новые эвфемизмы – слова-замены. У них нет магических сил, и они 

несут не охранную функцию, а новую – этикетную, то есть используются, чтобы избежать 

деликатных тем в той ли иной ситуации.  

Когда человек использует эвфемизм, он использует известные ему правила этикета, 

поэтому не использует слова и выражения, которые могут задеть или оскорбить собеседника, и 

чаще всего это относится к формальным ситуациям общения. Здесь цель носителя языка – не 

быть нетактичным и невежливым, а не защитить себя и других людей от злых сил. 

Получается, что и эвфемизмы, и табу связаны по значению, в некоторых случаях даже 

синонимичны. В зависимости от ситуации можно их заменять друг другом, и значение не 

поменяется. Как мы выяснили, у слов-заменителей поменялась только функция: раньше нужно 

было охранять себя, других людей, имущество, а сейчас нужно скрыть неприятную или 

деликатную информацию или не задеть собеседника. Однако функция замены остается на своем  

месте. Кроме того, отметим, что эвфемизмы чаще всего относят к сниженному стилю речи, что 

будет видно и на дальнейших примерах в этой работе. 

Многие исследователи-лингвисты, которые изучают эвфемизмы, утверждают, что 

необходимо изучать слова-замены комплексно, так как важно выявить, как на появление таких 

слов и выражений влияют как экстралингвистические, так и интралингвистические факторы, 

потому что выявлено, что они взаимосвязаны и обуславливают появление эвфемизмов. Среди 

экстралингвистических факторов можно выделить социально-психологические, то есть такие 

факторы, которые связаны с тем, как люди в целом как носители языка и культуры и конкретный 

человек в частности воспринимают действительность и оценивают ее. Кроме того, можно 

обратить внимание на денотативно-сигнификативные факторы, которые, как видно из названия, 

связаны с формированием значений (концептов) предметов и явлений. Более того, эти факторы, 

которые формируются в человеческом сознании, связаны и с изменениями в картине мира 

каждого человека или людей в целом.  

Существуют различные подходы к эвфемизмам и их изучению, но с помощью анализа этих 

идей можно выделить, опять же, экстралингвистические и интралингвистические признаки слов-

заменителей: к экстралингвистическим признакам эвфемизмов относятся в первую очередь 

эмоции, а именно – отрицательные, которые вызывает какой-либо объект или явление. Таким 

образом, появление эвфемизмом социально и культурно обусловлено, так как необходимо 

заменить слово с негативной или эмоционально окрашенной коннотацией другим, более 

нейтральным. К интралингвистическим признакам относится положительная коннотация 

эвфемизма, а также систематичность зависимости следствия от причины, переосмысление 

готовых языковых единиц и семантическое приращение в семеме.  

То есть эвфемизмы – это комплексное понятие и явление само по себе, в котором можно 

выделить несколько слоев. Исследователи, которые работают над изучением этого явления, не 

всегда однозначно трактуют особенности эвфемизмов и часто не рассматривают его комплексно, 

а наоборот концентрируются на одной части проблемы. Изучив теоретические работы, мы 

выявили, что эвфемизмы по большей части представлены в научных работах только с одной 

стороны, например, только со стилистической, только с семантической или только с 

функциональной. То есть изучается только одна составная часть понятия эвфемии, что не дает 

полной картины явления.  

Однако это подтверждает, что явление изучается с разных сторон, а также изучением 

вопроса занимается большое количество исследователей, а подходы к изучения этого понятия 

разнообразны, просто подход выбирается в соответствии с гранью понятия, которая 

подвергается изучению. Так, чаще всего в работах применяется субституционный подход, 

потому что идея, что эвфемизм – это в первую очередь замена другого слова, является наиболее 

распространенной. В этом подходе эвфемизм рассматривается как субститут.  
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Субституционный подход, как самый популярный для изучения явления эвфемии, 

позволил дать определение понятию «эвфемизм», и его можно найти, например, в 

Лингвистическом энциклопедическом словаре, где написано, что эвфемизмы обладают 

нейтральной коннотацией и используются вместо близким по значению слов, которые человек 

считает неприемлемыми [11, с. 578]. Тут важно, что эвфемизмы, в отличие от слов, которые они 

заменяют, не обладают негативной коннотацией и являются нейтральными. Кроме того, в этом 

определении описано уже отмеченное нами свойство эвфемизмом быть синонимами. Здесь же 

можно обратить внимание на цель использования эвфемизма: заменить слово, которые считается 

неприличным или даже грубым. Известно также, что лингвисты нередко относятся 

исследователями к метафорам, так как не несут прямого значения.  

Важная особенность эвфемизма – то, что денотат в сознании человека обязательно 

обладает негативной коннотацией, как мы уже утверждали, ведь необходима мотивированность 

для возникновения того или иного слова или выражения. То есть для возникновения эвфемизма 

такая мотивированность – это желание заменить или смягчить слово, которое воспринимает как 

неуместное или неприличное в коммуникативной ситуации. Есть и иные мотивы, например, 

личные табу человека или табу общества, в котором он находится, а также различные стереотипы 

и предрассудки. 

Таким образом, должен быть коннотат с негативным значением, сам эвфемизм должен 

быть двусмысленным и обладать расплывчатым значением, но при этом давать более 

положительную окраску явлению или предмету. 

Ярким примером эвфемизации речи может стать классификация профессий, для изменения 

отношения к непрестижным работам, например, мастер маникюра вместо маникюрша, стилист 

вместо парикмахер и т.д.  

Еще могут быть примеры социальных эвфемизмов, например, связанных с такими 

неприятными социальными явления как пьянство 1) Наливайте же, – крикнула она официанту, 

– вы же видите, это несчастный инвалид войны, которому нужно поскорее залить горе вином, 

иначе он будет ругаться дурными словами и обижать прохожих. Юрий Герман. Дорогой мой 

человек (1961); What do you say, Laura - are you having a drop? David Herbert Lawrence. The 

Widowing of Mrs. Holroyd (1914); Лаҳзае нагузашта аскароне, ки инҷоро посбонӣ мекарданду, 

онҳо ҳам ширакайф буданд, ӯро дастгир карда, ба қаравулхона бурданӣ мешаванд [6]. И в 

таджикском языке эвфемизмы, связанные с пьянством, часто появляются в классической поэзии 

в виде художественных образов:  

Май гарчи ба шаръ зишт ном аст, хуш аст, 

Чун бар кафи соқиву ғулом аст, хуш аст. 

Талх аст ҳаром аст, хушам меояд, 

Дерест, ки ҳар чиз ҳаром аст, хуш аст [10]. 

Важно указать, что эвфемизмы-фразеологизмы часто окрашены иронией. Такое явление 

можно объяснить защитной реакцией человеческой психики на неприятные и тяжелые события 

и явления.  

В таджикском языке тема посещения туалета менее табуирована, однако и в таджикском 

языке существует эвфемистические выражения подобной просьбы: Метавонам ба пушт равам? 

Метавонам ба берун равам? 

В ходе нашей исследование выяснилось, что, употребление эвфемизмов демонстрирует 

нам, что основной причиной их использования является обычная бытовая вежливость.  
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МАСЪАЛАИ МУАЙЯН КАРДАНИ МАВҚЕИ ЭВФЕМИЗM ДАР ЗАБОНҲОИ МУОСИР 
 

Муаллиф дар ин макола кӯшиш кардааст, ки масъалаи муайян кардани мавқеи эвфемизмро дар 

забоншиносии муосир тахлил намояд. Ӯ дар ҷараёни таҳқиқоти худ ба хулосае омадааст, ки дар забонҳои 

русӣ, англисӣ ва тоҷикӣ эвфемизмҳо луғати захиравӣ мебошад ва барои баёни хушмуомилатари падидаҳое 

истифода мешаванд, ки дар ҷомеа нохушоянд, зишт, нороҳат ва таҳқиромез дониста мешаванд. Ҳамзамон, 

ҷомеаҳои гуногун метавонанд вобаста ба стандартҳои баёни хушмуомилагӣ ва дарки зуҳуроти мушаххас 

аз ҷониби аъзои ҷомеа эвфемизмҳои гуногун дошта бошанд. Аз ин бармеояд, ки мавқеи эвфемия бо 

стандартҳои мавҷудаи ҷомеаи мушаххас зич алоқаманд аст. 
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ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТО ЭВФЕМИЗМА В СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКЕ 
 

В данной статье автор анализирует проблему определения место эвфемизма в современной 

лингвистике. В ходе своей исследование автор пришел к выводу, что в русском, английском и таджикском 

языках эвфемизмы являются пластом лексики, употребляемой для более вежливого описания явлений, 

которые считаются в обществе неприятными, некрасивыми, неловкими или оскорбительными. При этом 

в разных обществах могут быть разные эвфемизмы, в зависимости от стандартов вежливости и восприятия 

членами общества конкретных явлений. Из этого можно также сделать вывод, что явление эвфемии тесно 

связано с существующими стандартами конкретного общества.  
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THE PROBLEM OF DETERMINING THE PLACE OF EUPHEMISM IN MODERN LINGUISTICS 
 

In this article, the author tried to analyze the problem of determining the place of euphemism in modern 

linguistics. In the course of her research, the author came to the conclusion that in Russian, English and Tajik 

languages, euphemisms are a layer of vocabulary used to more politely describe phenomena that are considered 

unpleasant, ugly, awkward or offensive in society. At the same time, in different societies there may be different 

euphemisms, depending on the standards of politeness and the perception of specific phenomena by members of 
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ПОСЛОВИЦА КАК ОСОБАЯ КАТЕГОРИЯ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОГО ЕДИНСТВА 
 

Шарифходжаева С.А. 

Академия государственного управления при Президенте Республики Таджикистан 
 

Разноаспектные исследования лингвистики текста, интенсивно проводимые в последнее 

десятилетие, позволили в определенной мере по-новому оценить представления и наши знания 

по многим параметрам лексики, грамматики, синтаксиса. 

Наши исследования, связанные с лингвистическими основами понимания иностранного 

текста, логично подвели нас к тому, что для правильной трактовки многих вопросов 

интерпретации иностранного текста необходимо учитывать многосторонний характер ряда 

языковых явлений, проявляющихся в тексте, и на основе изучения и оценки этих явлений строить 

как методику работы с иностранным текстом, так и методику его перевода на родной язык. 

Естественно, что любое исследование, связанное с методикой работы с иностранным 

текстом, своей конечной целью предусматривает (или должно предусматривать) анализ методов 

и рекомендаций по эффективной, быстрой и правильной интерпретации его содержательной 

стороны, т.к. любой анализ иностранного текста делается ради того, чтобы данный текст был 

правильно понят наименьшими временными издержками. 

Однако, такие рекомендации могут быть выработаны только после тщательного изучения 

сути языковых явлений и их проявлений, не только самих по себе, но и в языковом окружении 

на уровне текста различной его протяженности (от микротекста до макротекста), т.к. 

изолированное изучение языковых явлений, как показывают последние исследования [5], не 

могут в полной мере отразить сути их проявления, пока они не попадают в сферу текстовых 

взаимосвязей. 

Не останавливаясь подробно на вопросах связности и цельности текста (что не одно и то 

же), отметим, что целостность текста не может полностью определяться через его связность (а 

связной текст не всегда обладает цельностью). Связность может определяться на двух или 

нескольких последовательных предложениях, принадлежащих одному говорящему или 

нескольким (диалог). Такие предложения, объединенные характеристикой связности, 

воспринимаются как некое единство, на уровне которого нами исследуется такое языковое 

явление как пословицы и поговорки. 

Особый акцент  в работе сделан на наиболее целесообразных приемах передачи пословиц 

и поговорок на родной язык. Нами рассмотрены способы их перевода в опоре на проведенное 

исследование их функционирования, структурной и содержательной стороны, жанровых 

особенностей. 

Толчком к выбору данного языкового явления в качестве объекта исследования послужило 

то обстоятельство, что передача пословиц и поговорок с иностранного на родной язык является 

весьма затруднительной. Сталкиваясь с пословичным единством в тексте, мы обратили внимание 

на то, что данное единство как бы является микротекстом, функционирующим в тексте большей 

протяженности. Это как бы текст в тексте. Причем такой микротекст, который получает свое 

значение, выступая не сам по себе, а в более широком текстовом окружении. Возможность 

использования пословичных единств самостоятельно (вне текста) во многом объединяет их 

содержательную сторону, поэтому не вполне четко, в этом случае, может быть выражено 

обобщающее их значение, что, в свою очередь, очень важно учитывать в процессе перевода этого 

своеобразного языкового явления. 
Пословичный жанр, безусловно, принадлежит к уникальным языковым явлениям. Поэтому 

не случайно, что до сих пор в лингвистической литературе нет единого мнения по поводу того, 
к какой области языка следует относить пословицы, поговорки, крылатые выражения. 
Большинство исследователей сходятся на том, что это фразеологические единства.  

Однако другие категорически отрицают возможность причисления их к фразеологическим 
единствам. Для того чтобы решить этот отправной вопрос, нам необходимо раскрыть сущность 
фразеологической единицы. 

По определению, которое мы находим в Словаре лингвистических терминов, автор О.С. 
Ахманова, фразеологическая единица определяется следующим образом: «Словосочетание, в 
котором семантическая монолитность (цельность номинации) подавляет над структурной 
раздельностью составляющих его элементов, вследствие чего оно функционирует в составе 
предложения как эквивалент отдельного слова» [1]. 
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Фразеологическая единица (далее ФЕ) является устойчивым образованием. Однако само 
понятие «устойчивость» трактуется лингвистами по-разному. Наиболее распространенным 
пониманием устойчивости является трактовка устойчивости как воспроизведение в готовом 
виде.  

Устойчивость ФЕ основана на свойственных ей различных типах неизменяемости тех или 
иных элементов при всех нормативных изменениях. 

Можно проследить следующие виды неизменяемости ФЕ, или микроустойчивости.  
1. Устойчивость употребления т.е. воспроизведение в готовом виде, когда фразеологизм 

является единицей языка, а не образованием, введенным отдельным человеком. 
Из авторских образований народ отбирает наиболее удачные обороты, которые постепенно 

становятся единицами языка, пополняющими фразеологический словарь. То есть авторские 
обороты превращаются в ФЕ только в том случае, если они выходят за рамки индивидуального 
использования и становятся народным достоянием, приобретая, таким образом, устойчивость 
употребления.  

Структурно-семантическая устойчивость.  
ФЕ должна состоять не менее чем из двух слов и не может служить образцом для создания 

аналогичных ФЕ по структурно-семантической модели. 
2. Семантическая устойчивость.  
Инвариантность полностью или частично переосмысленного фразеологического 

опирается на:  
а) стабильность переосмысления значения; 
б) наличие тождественного значения и лексического инварианта во фразеологических 

вариантах; 
в) наличие семантического и лексического инварианта при всех возможных различиях в 

структурных синонимах; 
Знаменательно, что существует большое количество фразеологических вариантов, т.е. 

разновидностей ФЕ. В этих разновидностях, вариантах прослеживается тождественность 
значений при частичном различии лексического состава. Далее этот вопрос будет рассмотрен 
подробно. 

Вариантность ФЕ ни в коей мере не противоречит их устойчивости, сама фразеологическая 
вариантность предполагает устойчивость ФЕ. 

3. Лексическая устойчивость т.е. полная неподменяемость компонентов ФЕ. 
4. Синтаксическая устойчивость т.е. полная неизменяемость порядка компонентов ФЕ. 
Таким образом, устойчивость ФЕ – это объем свойственных ей различных типов 

микроустойчивости. Основываясь на приведенных выше признаках А.В. Кунин, дает следующее 
определение фразеологической единице. «Фразеологическая единица – это устойчивое 
сочетание лексем с полностью или частично переосмысленным значением» [7] 

Казалось бы, статус ФЕ достаточно четко определен в лингвистической литературе, а 
лингвисты согласны с тем, что основными фразеологическими единицами являются:  

1. Воспроизводимость в готовом виде;  
2. Общеупотребительность; 
3. Смысловая целостность;   
4. Лексическая устойчивость;  
5. Синтаксическая устойчивость. 
Некоторые исследователи кроме вышеперечисленных признаков к обязательным 

признакам ФЕ относят еще: наличие двух или более знаменательных слов, непереводимость 
дословно на другие языки, неизменяемость грамматической формы слов-компонентов и ряд 
других. Последние исследования, однако, показали, что эти признаки не являются общими для 
всех ФЕ. 

И все же до настоящего времени среди ученых, как отечественных, так и зарубежных, нет 
единого мнения по поводу того, следует ли относить пословицы и поговорки к ФЕ.  

Так Ф.И. Буслаев, А.А. Потебня, Е.А. Ляцкий, М.И. Михельсон, И.И. Иллюстров, И.С. 
Брагинский, А.Ф. Ефимов, Е.И. Галкина – Федорук, Б.А. Ларин, А.А. Реформатский, Н.М. 
Шанский, М.И. Исаев, Г.Х. Ахатов, Шахнович и некоторые другие рассматривают пословицы и 
поговорки как фразеологические единицы. 

В то же время В.В. Виноградов [3], а вслед за ним А.М. Бабкин [2] и некоторые другие 
отграничивают пословицы и поговорки от других фразеологических единиц. 

Исследователь персидских фразеологизмов И.М. Шахов, рассматривая точки зрения 
русских ученых и западноевропейских, таких как: С. Телегди, Ч. Балхи, Л. Смита, А. Гардинера, 
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О. Есперсена, утверждает, что пословицы входят во фразеологию и составляют в ней 
самостоятельную группу [8]. 

Мы считаем, что отнесение пословиц и поговорок к фразеологическим единицам является 
правомерным, т.к. обладают всеми признаками, присущими ФЕ, о чем достаточно подробно 
говорилось выше. Однако, относя пословицы и поговорки к ФЕ, мы считаем необходимым, 
говорить, что они являются особой категорией ФЕ, т.к. им присущи специфические особенности 
разного плана. Необходимость глубокого изучения пословиц и поговорок каждого народа 
настолько очевидна, что об этом нет нужды говорить. Обращение же к исследованию этой части 
фразеологии в нашем случае вызвано тем, что мы хотим сделать попытку выяснить в 
определенной мере решить проблему передачи этой специфической категории языка при 
переводе на другой (другие языки), что до настоящего времени является фактически нерешенной 
задачей и вызывает большие затруднения при интерпретации иноязычного текста. 

Нами поставлена задача определить, какая из форм передачи пословицы и поговорки 
иноязычного текста на родной язык наиболее правомерна: эквивалент, адекват, дословный 
перевод, описательный перевод и т.д., и в каких случаях каждый из этих переводов наиболее 
точно отразит специфику и своеобразие подлинника. Нам представляется, что для решения этого 
вопроса хотя бы приближенно, необходимо рассмотреть данную фразеологическую категорию в 
многомерном плане и проследить специфику ее функционирования в языке и речи с 
привлечением материала языков, далеких по-своему происхождению. Поэтому нами выбраны 
английский, русский и таджикский языки. 
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ЗАРБУЛМАСАЛ ҲАМЧУН КАТЕГОРИЯИ МАХСУСИ ВОҲИДИ ФРАЗЕОЛОГӢ 
 

Дар мақола усулҳои мувофиқи интиқоли зарбулмасалу мақол ба забони модарӣ оварда шудааст. 
Муаллиф усулҳои тарҷумаи онҳоро дар асоси омӯзиши амалӣ, ҷанбаи сохторӣ ва мазмунӣ, хусусиятҳои 
жанрӣ баррасӣ намудааст. Ҳама гуна таҳқиқоти марбут ба усули кор бо матни хориҷӣ, ҳадафи ниҳоии он, 
таҳлили усулҳо ва тавсияҳо барои самаранок, зуд ва дуруст шарҳ додани ҷанбаи моҳиятии он бо мақсади 
таҳлили дурусти матни хориҷӣ анҷом дода мешавад, то ки матн дуруст фаҳмида шавад.  

Дар мақола ҳамчунин устувории ВФ дар асоси хосияташон, навъҳои гуногуни тағйирнопазирии 
унсурҳои муайян бо ҳама тағйироти танзимкунанда баррасӣ карда шудааст. 
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ПОСЛОВИЦА КАК ОСОБАЯ КАТЕГОРИЯ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОГО ЕДИНСТВА 
 

В статье особый акцент  сделан на наиболее целесообразных приемах передачи пословиц и 
поговорок на родной язык. Автором рассмотрены способы их перевода в опоре на проведенное 
исследование их функционирования, структурной и содержательной стороны, жанровых особенностей. 
любое исследование, связанное с методикой работы с иностранным текстом, своей конечное целью 
предусматривает (или должно предусматривать) анализ методов и рекомендаций по эффективной, 
быстрой и правильной интерпретации его содержательной стороны, т.к. любой анализ иностранного 
текста делается ради того, чтобы данный текст был правильно понят наименьшими временными 
издержками.   

В статье также рассматривается устойчивость ФЕ основана на свойственных ей различных типах 
неизменяемости тех или иных элементов при всех нормативных изменениях. 
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PROVERB AS A SPECIAL CATEGORY OF PHRASEOLOGICAL UNITY 
 

Particular emphasis in the article is placed on the most appropriate methods of transferring proverbs and 

sayings into the native language. We have considered the ways of their translation based on the study of their 

functioning, structural and content side, genre features. any study related to the methodology of working with a 

foreign text, its ultimate goal involves (or should include) an analysis of methods and recommendations for the 

effective, quick and correct interpretation of its content, because any analysis of a foreign text is done in order to 

ensure that this text is correctly understood with the least possible time costs. 

The article discusses the stability of phraseological units based on its inherent different types of 

immutability of certain elements with all normative changes. 
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ЯЗЫКОВОЙ АНАЛИЗ В МОДЕЛИРОВАНИИ ПЕРЕВОДА  

КЛАССИКО-ЛИРИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
 

Бурханова М.З. 

Таджикский государственный институт языков имени С. Улугзода 
 

Во все времена одна из важных задач в лингвистике считалась языковое изучение аспектов 

деятельности разных языков, которое можно назвать переводом или переводческой 

деятельностью.  

Если язык считать, как код или как знаковую систему, или как произвольное обозначение 

предметов или явлений действительности, то можно с уверенностью «перевод» назвать как 

замена одной знаковой системы, другой знаковой системой, при помощи которой можно 

передать реальную действительность, одновременно не забывая об индивидуальном подходе 

переводчика при переводе.  

Перевод можно назвать древней наукой, так как она появилась ещё тогда, когда появились 

люди в придачу ещё и с разными языками, которые в корне отличались друг от друга, но здесь 

появляются билингвы, которые помогают в общении между людьми с разными языками. Такие 

переводы назывались устными, но с появлением письменности, на арене появляются и 

письменные переводы, которые помогали переводить тексты разного характера к ним можно 

отнести тексты религиозного характера, так как раньше наука, язык, литература шло от церквей, 

постепенно к ним присоединяются и тексты, имеющие официальный и деловой характер. 

С первых дней появления, перевод открыл широкий путь к изучению разных культур и их 

культурных достижений, дал толчок к взаимным отношениям и к взаимному обогащению 

языкам, литературам и культурам разных народов.  

Время показало, что изучение разных языков открывает перед человеком огромные 

возможности в познании науки и техники, чтение классических переводов в подлиннике, а также 

и это самое, на мой взгляд, главное, почувствовать, понять национальные ценности каждого 

народа и каждой нации.  

Ин кӯза чу ман ошиқи зоре будаст, 

Дар банди сари зулфи нигоре будаст. 

Ин даста, ки дар гардани он мебинӣ, 

Дастест, ки бар гардани ёре будааст. 
 

Кувшин мой, некогда терзался от любви ты, 

Тебя, как и меня, пленяли кудри чьи-то, 

А рука, к горлышку протянутая вверх, 

Была твоей рукой, вокруг милого обвитой… 

Во все времена народов сближали знание языков и культуры друг друга.  

Каждый переводчик считается теоретиком, который в силу своей профессиональной 

деятельности целенаправленно стремиться обобщить личный, индивидуальный опыт, а, также, 

одновременно не замечая обобщает и опыт товарищей по профессии (коллег).  

Да, мысли и соображения о переводческом мнении, взгляде, высказывались многие 

выдающиеся переводчики всех былых времён.  
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Многие высказывания немного устарели и не могут удовлетворить нынешние 

современные требования с точки зрения науки и доказательных фактов, и, где также не сходятся 

правильность их точек зрений, но до сих пор прослеживается ценность в их нити мыслей, 

взглядов, которые и на сегодня представляют огромный интерес их изучения. Ещё тогда встал 

вопрос о близости перевода текста к оригиналу.  

В таких случаях ценную роль играет текст, где переводчик в отличие от языковеда на 

первый план выставляет речевое проявление, с чем не могу согласиться, так как при переводе не 

малую роль и с лексической точки зрении, и с речевой формой проявлении, играет язык, для 

более полного отражения семантики текста оригинала.  

Текст – это не только царство речи, также это царство языка со всеми его богатейшими 

средствами выражения.  

Например: 

Бирав, зи таҷрибаи рӯзғор баҳра бигир, 

Ки баҳри дафъи ҳаводис туро ба кор ояд.  
 

Иди, постигни опыт жизни - и малая его крупица  

Тебе, чтоб одолеть преграды, всегда и всюду пригодится.  

Термин текст – это речевое произведение, где выявляется языковое общение между 

людьми, в которых логически правильно изложенная мысль превращается в высказывания при 

помощи составляющих его слов, где главную роль всё-таки отводят к единицам языка. Любой 

текст – это содержание, это законченная мысль в виде высказывания, в виде мудрых мысль или 

крылатых выражений можно и назвать изюминка изюминок всего. В некоторых трактатах 

говорится о том, что содержание высказывания и семантика составляющих его слов не 

одинаковы.  

Да, правильно при переводе главным для переводчика остаётся сам смысл, а не слова, но 

неужели подбор слов и их семантика не играют большой роли при переводе. По-моему, 

правильно подобранные слова, словосочетания и правильная подобранная структура 

предложения обогащает перевод не только с точки зрения грамматики, но и со смысловой с точки 

зрения, где текст перевода будет и правильным, и интересным при чтении и при передаче смысла 

текста оригинала.  

Например: 

Умр агар хуш гузарад, зиндагии Хизр кам аст, 

В-ар ба нохуш гузарад, ними нафас бисёр аст. 
  

Если жизнь проходит отрадно, жизнь Хизра недостаточно, мало, 

Но, а если, в муках проходит она, пол вздоха, кажется изрядно. 

Каждый национальный язык имеет свой словарную кладовую, где веками накопляется и 

обогащается, где от поколения к поколению передаётся особенности этнокультурной нормы 

языка, тем самым развивая, прежде всего непоколебимость национальных ценностей и 

толерантности нации.  

Таджикский язык по сравнению русского языка на протяжении своего долгого 

существования часто подвергалась изменениям с точки зрения фонетики и семантики. Основной 

причиной такого изменения являлась ряд исторических нашествий со стороны других наций и 

народностей, как татаро-монгольского и арабского нашествия, а также географическое 

расположение нашей страны, которая соприкасалась и соприкасается на протяжении многих лет 

с родственными и неродственными семьями языков.  

В таджикский язык проникло огромное количество заимствованных слов, семантика 

которых обозначают ключевые понятия и широко используются в языке. 

Будет своевременно и правильно отметить, что словарный состав русского языка 

находится в состоянии постоянного изменения. Русский язык сложился на протяжении многих 

веков. Развитие и становление русского языка тесно взаимосвязано с историей развития русского 

народа.  

Исходя, из вышеизложенного правильно будет отметить, что лексика и лексический состав 

любого языка является хранительницей нации и национальных ценностей. Несмотря на это в 

каждом языке будут присутствовать заимствованные слова, как источник пополнения и 

обогащения словаря любого языка.  
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До настоящего времени ещё не было языка, который не сосуществовал бы с другими 

языками, а именно это интересное явление происходит с теми языками, которые имеют очень 

древнюю письменность и древние традиции. 

Переход иноязычных слов в другой язык, интересный и неизбежный процесс. С одной 

стороны этот процесс имеет отрицательную оценку отношение носителями языка, а с другой 

стороны как показывает история удаления с языка заимствованных слов нецелесообразно и 

невозможно.  

Россия является не только экономическим, торговым и культурным партнёром 

Таджикистана, их связывают древние вековые дружеские отношения со времён правления Петра 

первого и Екатерины великой.  

Как любая братская дружба, отношения между Россией и Таджикистаном начались с 

освободительных воин таджикского народа от басмаческих нашествий, от голода и разрухи, от 

безграмотности, которые со временем перешли на дружеские, братские отношения, и которые 

развиваются по сей день.  

В настоящее время стратегическое партнёрства двух стран имеет большое значение для 

стабильного и безопасного регионального развития русского и таджикского языков. Такие 

взаимовыгодные экономические и культурные отношения всегда развивали интерес к изучению 

русского языка, а изучение русского языка развивало торговые и культурные отношения между 

двумя странами. Начались переводы классических произведений Пушкина, Гоголя, Лермонтова, 

Тургенева, Достоевского, Толстого и Чехова.  

Таджикские ученые и студенты изучали и изучают работы известных русских иранистов, 

Дьяконова, Бартольд, Петрушевского, Жуковского, Иванова и других.  

Потребность знания русского языка в Таджикистане с каждым днём возрастает, причиной 

которого является тесное сотрудничество России и Таджикистана в разных областях народного 

хозяйства. 

В настоящее время очень много переведены мировые классические произведения с 

таджикского языка на русский, а также с русского языка на таджикский язык. Это такие 

произведения как «Шахнаме» Фирдоуси, бесценные поучительные поэмы «Гулистан» и 

«Бустан» Саади, газели Хафиза Шерази, «Фархад и Ширин» Низами, «Маснави» Руми, 

«Искандарнаме» Джами, основоположника таджикской классической литературы А. Рудаки и 

его бесценные произведения касыды «Стихи о старости», «Евгений Онегин» Пушкина, 

«Мёртвые души» Гоголя, «Бородино» Лермонтова, «Ася» Тургенева, «Идиот» Достоевского, 

«Война и мир» Толстого и драматургия «Две сестры», «Вишнёвый сад» Чехова и многих других. 

Для взаимного обогащения литератур и культур двух народов огромную роль оказали 

письменные переводы, которые дали людям возможность доступа к культурам и ценностям 

других народов. И вот тогда перевод стал безграничным помощником и средством общения на 

разных языках.  

Как говорил [2]: - «Перевод – это акт межязыковой коммуникации».  

Перевод – это передача смысла того, что сказано (написано) на одном языке, средствами 

другого языка [3]. 

А.С. Пушкин говорил, что «переводчики – это почтовые лошади просвещения». Несмотря 

на все эти высказывания перевод это многогранное толкование текста оригинала.  

Французский гуманист Этьенн Доле (1509-1546) говорил, что хороший переводчик должен 

знать в совершенстве пять правил перевода: 

− в совершенстве знать содержание переводимого текста и поставленную цель автора, 

которого он переводит; 

− в совершенстве владеть языком, с которого он переводит и столь же превосходно знать 

язык, на который он переводит; 

− избегать, дословный перевод, который искажает содержаний текста оригинала; 

− использовать в переводе общеупотребительные формы речи; 

− выбор правильных слов воспроизводящее впечатление тональности текста оригинала [4]. 

Исходя из вышесказанного перевод – это возможность человека обмениваться идеями и 

мыслями независимо от используемого языка. В современном языкознании одной из сложных 

проблем является лингвистическое изучение межязыковой речевой деятельности. 

Проблематика перевода привлекла внимание лингвистов в середине двадцатого века. Они 

преступили к систематическому исследованию переводческой деятельности. В это время на 
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первый план выдвигались переводы политических, коммерческих, научных, официально – 

деловых материалов. В таких переводах авторские индивидуальные особенности не 

представлялись. На данном этапе перевода чувствовались языковые расхождения в структуре и 

в правилах функционирования языков, участвующие в процессе перевода. Исходя из этого, 

учёные лингвисты пришли к тому, что если речь идёт о соотношении различных языков, то 

изучением его должны заняться языковеды. 

Точность перевода зависит от языковых единиц. Переводимый материал должен дать 

точную информацию, вплоть до значения отдельных слов и быть полностью схожим оригиналу.  

Так становилась ещё яснее главенствующая роль языка в процессе перевода. 

Абр омаду боз бар сари сабза гирист, 

Бе бодаи арғувон намебояд зист. 

Ин сабза, ки имрӯз тамошогаҳи мост, 

То сабзаи хоки то тамошогаҳи кист. 
  

Когда плачут весной облака – не грусти. 

Прикажи себе чашу вина принести. 

Травка эта, которая радует взоры, 

Завтра будет из нашего праха расти. 

Но всё же нужно было выяснить, в чём состоит сущность языка в процессе перевода, 

насколько важен лингвистический фактор, и как этот фактор может сыграть отрицательную роль 

в точности передачи информации. И всё-таки пришли к такому мнению, что специалисты – 

языковеды должны создать научную базу для обучения и подготовки 

высококвалифицированных специалистов – переводчиков.  

Перевод с одного языка на другой язык – это развития и взаимовлияния, это языковой 

способ развития логики как основной способ расширения мировоззрение и кругозора. При 

переводе определяется существенная роль переводческой деятельности, когда отражается 

культура другого народа, и оценивается её ценности. Перевод с одного языка на другой – это шаг 

к диалогу между двумя разными культурами, это взаимное обогащение двух языков, это 

приобщение к сокровищам переводимого и переводного языка.  

Занимаясь переводной деятельностью человек, получает огромные возможности в сфере 

духовной интеллектуальной способности и самореализации. Раньше общения между разными 

культурами считалась узкой структурой. Каждая культура, по мнению Шпенглера, является 

особым индивидуальным миром, отрезанная от остального мира, которая несравнима и 

непроницаема и поэтому она непонятна другому миру. Отрицать общения между разными 

культурами это значит отрицать развития отдельной культуры, которая осуществима в 

сравнении с другими культурами, а это значит развития собственной культуры каждого народа, 

через изучения культуры другого народа.  

Благодаря переводческой деятельности мир узнал труды таких великих учёных, писателей, 

поэтов и философов как: Авиценна, Ломоносов, Шекспир, Руми, Беруни, Руссо, Гёте, Хаям, 

Фирдоуси, Пушкин, Рудаки, Тургенев, Гоголь, Толстой Л.Н., и.т.д. Мировое сообщество не 

только познакомилось с их уникальным мышлением, мастерством речи и письма, но и какое 

влияние оказали их труды на развитие мировой литературы. 

 При переводе заимствовался стиль владения слогом, которое в других языках уже бы 

сформирован. Это заимствования была уникальна особым подражанием поэтических традиций, 

которое сопутствовало смешение различных культур и появление уникальных произведений, 

написанных на разных языках.  

Например, творчество поэта и мыслителя Мирзо Абдул – Кадыра Бедиля, который никогда 

не выезжал за пределы Индии, но его творчество было известно в Средней Азии, Бедил писал на 

фарси, которое в последствие оказало огромное влияние на таджикскую литературу. Его 

сокровищница месневи Тилисм-и хайрат (Талисман озарения), и поэма Ирфан (Откровение), где 

простые слова перевоплощались в глубокие и певучие метафоры, которые являлись классикой 

«индийского стиля». 

Вообще перевод часто выполняется в разных условиях деятельности, и поэтому в данной 

статье мы постарались отразить особенности русского и персидско-таджикского перевода. 

Персидский язык красив, но дари, уникален и сладок, и это объясняется тем литературным 

наследием, которое досталось нам от Омара Хайяма, Рудаки, Саади, Фирдоуси, Хафиза, Джами, 

Носира Хусрава и др.  
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Ҳар ҷо, ку гулеву лолазоре будаст, 

Аз сурхии хуни шаҳриёре будаст. 
Ҳар ҷо, ки бунафша аз замин мерӯяд, 
Холест, ки бар руҳи нигоре будаст. 

 

Где бы ни алел тюльпан и роза ни цвела, 
Там прежде кровь царей земля в себя впила. 
И где бы на земле ни выросла фиалка, 
Знай – родинкой она красавицы была [1]. 

Современный язык отличается от своего языка предшественника (классического). Мы 
свободно можем увидеть различия в морфологии, в фонетике, а также и в лексике, поэтому 

перевод персо-таджикской классической литературы на русский язык – это сложный 
индивидуальный творческий процесс, каждого переводчика.  

Перевод восточных произведений, особенно классическую литературу требует от 
переводчика усилия индивидуального подхода, донести до читателя текста ту эмоциональность 
и тонкость, которую вложил автор в оригинале текста. Ведь в переводе самым главным является 

смысл. Переводчик обязан знать происхождение переводимых слов, однако, он всё же обратится 
к словарю для более близкого уточнения значения слов. Например, такие простые глаголы, как 
«будааст» - есть, «буд» - была, которые при переводе не предоставляют трудностей, однако есть 
сложные глаголы, которые состоят из существительных или прилагательных, а также сложные 
лова, где вторым компонентом выступают глаголы настоящего времени, также, где 

существительные и прилагательные имеют двоякое написание (слитно или раздельно). 
 Обычно сложный глагол на русский язык можно перевести, одним словом, например «бо 

тараб мегузарад» - радостно, весело «фикр кардан» -думать, мыслить «азоб кашидан» -мучиться, 
страдать «меҳнат мекунам» - тружусь, «дуст доштан» - любить и.т.д. Исходя из этого 
переводчику, который переводит с русского на таджикский и с таджикского на русский обязан 

знать содержание высказывания языка оригинала и точно передать смысл текста на переводимый 
язык.  

Для решения этой задачи переводчик должен иметь словарный запас слов того и другого 
языка. Огромную роль в развитии культуры народов играет также художественный перевод.  

Горький говорил: «Идеально было бы, если бы каждое произведение каждой народности, 

входящей в Союз, переводилось на языки всех других народов». Художественный перевод 
является литературным творчеством переводчика, в процессе которого произведение, 
существующее на одном языке, воссоздаётся на другом языке. 

 Моделирование перевода классически - лирических произведений является литературным 
творчеством переводчика, в процессе которого произведение, существующее на одном языке, 
воссоздаётся на другом языке. При этом многие слова, не переводясь, дают индивидуальный 

колорит тексту, переводимому на другой язык. Например: «соқи» - саки, «Хизр» - Хизр, 
«Мулиён» - Мулиян, «корвон»- караван и. т.д.  

Ин қофилаи умр аҷаб мегузарад, 
Некӯст даме, ки бо тараб мегузарад. 
Соқи, ғами фардои қиёмат чи хурӣ? 

Дардеҳ қадаҳе бода, ки шаб мегузарад. 
 

Как странно жизни караван проходит. 
Блажен, кто путь свой – весел, пьян проходит. 
Зачем гадать о будущем, саки? 

Дай мне вина! Ночной туман проходит! [1]. 
Разве это не уникально, разве это не прекрасно, когда художественный перевод 

становиться средством культурного общения, обменом национальными ценностями и это 
становиться причиной двустороннего взаимовлияния и взаимообогащения литератур двух 
разных национальностей, двух разных народов.  

Источником, ключом литературных отношений между государствами может составлять 
перевод.  

Вообще Восточная литература и книги Восточных мыслителей занимают в современном 

мире достойное место среди других литератур мира. Восточная литература создала основу 

развития наук в целом, в европейских странах как; Италия, Франция, Испания, Англия, Германия 

и в других странах мира. Если взять такие произведения как; «Тутинама», «Синбаднаме», 

«Калала и Димна», «Тысяча и одна ночь», «Шахнаме», они являются отражением восточной 
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философии, восточным каноном жизни, которые получили всемирное признание при помощи 

перевода.  

История и становления переводческой деятельности в персо-таджикской литературе имели 

древние корни и всегда принималась как главный процесс в развитии мировой культуры.  

Афсус, ки номаи ҷавони тай шуд, 

Ва он тозабаҳори зиндагӣ дай шуд. 

Он мурғи тараб, ки номи ӯ буд шабоб, 

Афсус, надонам, ки кай омад, кай шуд? 
 

Книга жизни моей перелистана – жаль! 

От весны, от веселья осталась печаль. 

Юность-птица: не помню, когда прилетела 

И когда унеслась, легкокрылая в даль [1]. 
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ТАҲЛИЛИ ЗАБОНӢ ДАР АМСИЛАСОЗИИ ТАРҶУМАИ АСАРҲОИ КЛАССИКӢ-ЛИРИКӢ 
 

Аз рӯзи аввали пайдоиш, тарҷума барои шиносоӣ, аз худ кардани адабиёт, фарҳанг ва арзишу 

дастовардҳои миллии ҳар халқу миллатро ба роҳ монда, метавон барои муносибатҳои тарафайн роҳ кушод. 

Вақт довари хуб аст, он нишон дод, ки омӯхтани забонҳои гуногун барои инсон дар омӯзиши 

илмҳои гуногун, дар хондани асарҳои классикии ба забони аслии асар ва тарҷумаи ӯ ба забони дигар, дар 

шиносоӣ бо фарҳанги халқҳои гуногун ҳамаи дарҳои бастаро мекушояд.  

Тарҷумаи бадеӣ ин эҷоди худи тарҷумон аст, ки дар ҷараёни тарҷума асар аз як забон ба забони 

дигар таҷдид мегардад. Оё ин беназир нест, оё ин шобош нест, вақте ки тарҷумаи бадеӣ василаи тамаддуни 

муошират, мубодилаи арзишҳои миллӣ, байни давлатҳо, василаи бой ва ғанӣ гардонидани адабиёти 

давлатҳо шуда метавонад.  

Тарҷума метавонад калид ва сарчашмаи муносибатҳои тарафайни байни давлатҳо шавад.  
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ЯЗЫКОВОЙ АНАЛИЗ В МОДЕЛИРОВАНИИ ПЕРЕВОДА  

КЛАССИКО-ЛИРИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
 

С первых дней появления, перевод открыл широкий путь к изучению разных культур и их 

культурных достижений, дал толчок к взаимным отношениям и к взаимному обогащению языкам, 

литературам и культурам разных народов.  

Время показало, что изучение разных языков открывает перед человеком огромные возможности в 

познании науки и техники, чтение классических переводов в подлиннике, а также и это самое, на мой 

взгляд, главное, почувствовать, понять национальные ценности каждого народа и каждой нации.  

Художественный перевод является литературным творчеством переводчика, в процессе которого 

произведение, существующее на одном языке, воссоздаётся на другом языке. Разве это не уникально, разве 

это не прекрасно, когда художественный перевод становиться средством культурного общения, обменом 

национальными ценностями и это становиться причиной двустороннего взаимовлияния и 

взаимообогащения литератур двух разных национальностей, двух разных народов.  

Источником, ключом литературных отношений между государствами может составлять перевод.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: языковой анализ, моделирование, художественный перевод, уникальность, 

сладок, восточный канон, впечатление, тональность, эмоциональность, ценность, нация, культура, термин, 

оригинал, текст.  
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LANGUAGE ANALYSIS IN TRANSLATION MODELING CLASSICAL-LYRICAL WORKS 
 

From the first days of its appearance, translation opened a wide path to the study of different cultures and 

their cultural achievements, gave impetus to mutual relations and mutual enrichment of languages, literatures and 

cultures of different peoples. 

Time has shown that the study of different languages opens up great opportunities for a person in the 

knowledge of science and technology, reading classical translations in the original, and also, in my opinion, the 

most important thing is to feel and understand the national values of each people and each nation. 

Literary translation is the literary work of a translator, in the process of which a work that exists in one 

language is recreated in another language. Isn't it unique, isn't it wonderful when literary translation becomes a 

means of cultural communication, an exchange of national values, and this becomes the reason for bilateral mutual 

influence and mutual enrichment of the literatures of two different nationalities, two different peoples. 

Translation can be the source, the key of literary relations between states. 

KEY WORDS: language analysis, modeling, literary translation, uniqueness, sweet, Eastern canon, 

impression, tone, emotionality, value, nation, culture, term, original, text. 
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НАҚШИ ПЕШВОИ МУАЗЗАМИ МИЛЛАТ ДАР РУШДУ ГУСТАРИШИ  

ЗАБОНИ ТОҶИКӢ 
 

Умарзода З.С. 

Донишгоҳи давлатии Данғара 
 

Нақши Пешвои муаззами миллат дар рушду густариши забони давлатӣ дар байни афроди 

ҷомеа ниҳоят муассир мебошад. Ин аст, ки аҳли зиё, аз ҷумла сарварони сиёсӣ, ҳамин ҷиҳати 

тавонову қудратманди забонро эътироф намуда, аз ин силоҳи мафкуравӣ дар мавридҳои зарурӣ 

ба манофеи давлату миллат кор гирифтаанд. Яке аз сарварони сиёсӣ, ки дар суханрониҳояшон 

оид ба масоили баҳснок ва рушди забони давлатӣ маслиҳату мулоҳизаҳои арзишманд пешниҳод 

менамояд, Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 

мебошад. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳанӯз аз замони ба сари 

қудрат омаданаш дар марҳалаи авҷи ҷанги шаҳрвандӣ вазифаи ҷамъиятии забони тоҷикиро хуб 

дарк намуда, ба он ҳамчун рукни асосии давлатдорӣ, омили пешбарандаи ҷамъият ва пойдевори 

ваҳдати миллӣ эҳтиром гузоштааст. Далели ин гуфтаҳо суханрониҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати 

миллӣ – Пешвои муаззами миллат бо зиёиён дар таҷлили ҳамасолаи «Рӯзи забон», ба роҳ 

мондани сиёсати дурусти давлатӣ дар самти рушди забони давлатӣ, андешидани тадбирҳои 

ҷиддӣ оид ба татбиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи забони давлатии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон» шуда метавонад. Мавсуф дар маърӯзааш таҳти унвони «Иди забон иди ваҳдат аст» 

аз мақому манзалати забони тоҷикӣ хуш истиқбол намуда, чунин мегӯяд: «Тоҷикистон остони 

муҳаббату дилгармии ҳамаи онҳоест, ки моҳияти забони шоирона ва башардӯстонаи моро 

медонанд. Ин забон фақат барои он зинда ва поянда монд, ки ҳиссиёти бародарӣ, якдигарфаҳмӣ 

ва равшан намудани роҳи ваҳдату бунёдкориро софдилона ва тоҷикона сутудааст. Ба ин суннати 

олии забонамон содиқ будан шарафи бузург аст» [1, с. 296].  

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нисбат ба 

забони миллӣ ғамхорию таваҷҷуҳ зоҳир менамоянд. Дар даврони Иттиҳоди Шӯравӣ нуфузи 

забони адабии тоҷик дар идораи давлатӣ рӯ ба таназзул ниҳода буд. Аҳли зиёи мамлакат ҷиҳати 

аз байн нарафтани забони миллии тоҷикон бо талошу ҷонбозиҳои зиёд ба мақоми давлатии он 

даст ёфтанд.  

Вазифаи дигаре, ки Президенти мамлакат дар назди тамоми аҳли ҷомеа ва масъулину 

таълимдиҳандагони забон мегузорад, масъалаи поку беолоиш нигоҳ доштани забони давлатист. 

Оид ба ин масъала чунин изҳори андеша намудаанд: «Ба хотири покии забони адабӣ ва ҳифзи он 

аз ҳар гуна унсурҳои ғайриадабӣ ва ё ғайримеъёрӣ зарур аст, ки дар мактабҳои таҳсилоти 

миёнаву олӣ омӯзиши забони адабӣ дар заминаи беҳтарин сабки адабиёти классикиву муосир ба 

роҳ монда шавад. Ҳамчунин, омӯзиши забонҳои хориҷӣ тавассути забони тоҷикии меъёрӣ амалӣ 

гардад. Ҳамзамон бо ин лозим аст, ки коргирии забони адабӣ ҳанӯз аз даврони тифлии ҳар фард 

дар оила ва кӯдакистон поягузорӣ гардида, дар мактаб ва донишкадаву донишгоҳҳо пайваста 

мавриди омӯзиш қарор дода шавад» [5, с. 3]. Ба андешаи Сарвари давлат, дар ҳифзи асолати 

забони нобу шоиронаи тоҷикӣ аз падару модарон сар карда, то муррабиёни муассисаҳои 
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томактабӣ, муаллимону устодони муассисаҳои таҳсилоти миёнаву олӣ, аҳли зиё ва, умуман, 

тамоми ақшори ҷомеа бояд ғамхор ва саҳим бошанд. Ғайр аз ин, мавсуф дар бобати пойдор 

гардидани забони миллӣ чунин маслиҳатҳои судбахш ва арзишманд медиҳанд: «Дар ин раванд 

бар таҳкими истиқлоли фарҳангии кишвар бояд, пеш аз ҳама, пояҳои забони миллӣ устувор ва 

мустаҳкам карда шаванд. Забони тоҷикӣ ҳамон вақт дар мақоми забони илму фарҳанг қарор 

мегирад, ки агар сабки нигориши илми муосир ба вуҷуд оварда шавад…» [5, с. 3]. 

Пешвои муаззами миллат, Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мақому 

мартабаи тавонои забонро дар инкишофи ҷамъият, давлатдорӣ ва ҳаёти иқтисодию иҷтимоӣ ва 

фарҳангии кишвар эҳсос карда, қайд менамоянд: «Забони миллӣ яке аз рукнҳои асосии 

давлатдорӣ буда, дар пойдорӣ ва таҳкими давлати миллӣ мақом ва нақши муҳим дорад ва ба 

ҳамин далел забони миллат бунёд ва пояи давлат маҳсуб мешавад» [5, с. 1]. 

Андешаҳои самимии Пешвои маҳбуб, Президенти кишвар Эмомалӣ Раҳмон соҳибони 

забонро дар истифодаи забон ба масъулиятшиносӣ ва сабақ гирифтан аз дарси таърих даъват 

менамоянд, ки мегӯяд: «Дар натиҷаи талошҳои пайгирона дар таълифи осори гуногуни адабиву 

таърихӣ, илмӣ, фалсафӣ, динӣ ва, ҳатто, тарҷумаҳои Қуръони маҷид, Сомониён тавонистанд, ки 

нуфуз ва густариши забони модарии худро дар сарзаминҳои гуногуни ин давлатдорӣ, ба хусус 

марказҳои сиёсӣ ва адабиву фарҳангии он, таъмин намоянд» [5, с. 1]. 

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вазъи 

забонро дар арафаи инқилоб ва баъд аз он мавриди таҳлилу баррасӣ қарор дода, чунин 

мулоҳизаҳоро манзури хонандагон мегардонад: «Дар арафаи инқилоб ҳолати сиёсӣ ва иҷтимоии 

мардуми мо ба харобӣ расида буд. Аз фишорҳои бераҳмонаи бадхоҳони қудратманди дохиливу 

хориҷӣ халқи тоҷик рӯ ба таназзул оварда буд. Мавқеи таърихию иҷтимоии ӯ аз ҳар ҷиҳат суст 

мешуд. Илму адабиёт ва забони пурмояву ширадори тоҷикӣ дар шаҳрҳои бостонӣ шукуҳу 

шаҳомати қадимаи худро аз даст дод» [5, с. 1].  

Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчун олими нуктасанҷ, роҳбари ҳақбину 

қадршинос хизматҳои фидокоронаю шоистаи аҳли илму адабро дар ҳифзу нигоҳдорӣ ва 

шукуфоии забон пеши назар оварда, арзи сипос менамояд: «Воқеан, тоҷикон дар аҳди Сомониён 

як фарҳанги ҷаҳонгире офарида, садҳо шоирон, олимон, санъаткорон, меъморон ва арбобони 

давлатиро ба арсаи олам баровардаанд, ки Рӯдакӣ, Форобӣ, Закариёи Розӣ, Абурайҳони Берунӣ, 

Фирдавсӣ, Ибни Сино, Носири Хусрав, Хайём, Аттор, Саноӣ, Абумуслим, Муқаннаъ, Исмоили 

Сомонӣ, Балъамӣ аз ҳамон зумраанд. Маҳз ба шарофати фаъолияти осори онҳо забони тоҷикӣ 

дар тӯли беш аз ҳазор сол забони илму адаб, забони расмии давлатӣ буд» [3, с. 2]. 

Дар ҷойи дигар ҳамин нукта чунин таъкид мешавад: «Ба ҳамин тариқ, забони модарии мову 

шумо, забони адабии тоҷик дар ҷараёни ташаккул ва таҳаввули худ роҳи ниҳоят пурфоҷиаро тай 

намуда, аз санҷишу имтиҳонҳои таърихӣ гузашта, ба шарофати хизматҳои бузург, заҳматҳои 

бедареғ, мероси гаронбаҳо ва корнамоиҳои беназири фарзандони барӯманди халқи тоҷик аз 

устод Рӯдакӣ то устод Садриддин Айнӣ дар шакли зебову ноб, бо захираҳои ғаниву рангини 

луғату таъбирот бароямон мерос мондааст. Халқҳое дар ҷаҳон кам нестанд, ки ба асари фоҷеаҳои 

таърихӣ аз забони худ пуштибонӣ карда натавонистанд, табдили забон кардаанд ва аз забони 

аслии худ маҳрум гаштаанд» [3, с. 2]. 

Масъалаи дигаре, ки сарвари давлат Эмомалӣ Раҳмон ба он эътибори махсус медиҳанд, ин 

вазифа ва мақоми забони тоҷикӣ дар даврони истиқлолият мебошад. Мавсуф истиқлоли 

давлатиро омили асосии эҳёи забони мо меҳисобанд ва чунин мулоҳиза меронанд: «Замоне буд, 

ки доираи амалии забони тоҷикӣ рӯз аз рӯз маҳдуд шуда, дар баъзе соҳаҳо ҳатто ба забони 

дараҷаи дуюм табдил ёфта буд. Аммо ба шарофати истиқлолияти давлатӣ ин ҷабри таърих 

оҳиста-оҳиста ислоҳ шуд» [5, с. 1]. Дар ҷойи дигар ҳамин нукта ба чунин тарз оварда мешавад: 

«Дар замони истиқлолият забони тоҷикӣ мақоми давлатӣ пайдо намуда, дар асоси меъёрҳои 

таърихӣ ва адабӣ ташаккул пайдо мекунад ва тақрибан вазифаи забони муоширати байни 

намояндагони миллатҳои гуногуни сокини кишварро ба дӯш мегирад. Аз ин лиҳоз, истиқлоли 

давлатӣ ҳамчун омили воқеии эҳёи забони мо дониста мешавад» [5, с. 1]. 
Самти дигаре, ки фаъолияти Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат муҳтарам 

Эмомалӣ Раҳмон ба он ҳамчунин роҳбари давлат бевосита равона шудааст, ин сиёсати давлат 
дар рушди забони миллӣ мебошад, ки дар ин маврид таъкид мекунанд: «Масъалаҳои рушди 
забон, покизагии забони адабӣ, таълим ва омӯзиши забони модарӣ ва забонҳои хориҷӣ дар 
маҷмуъ сиёсати Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар соҳаи забон ташкил медиҳад» [3, с. 1]. 
Дар ин бобат дастгирию ғамхории давлат назаррас аст ва онро Сарвари давлат бо далелҳои зерин 
тақвият мебахшад: «Ғамхорӣ нисбат ба забон яке аз самтҳои муҳимми сиёсати давлат мебошад 
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ва Ҳукумати Тоҷикистон бо мақсади татбиқи Қонуни забони давлатӣ ва вусъати бештар пайдо 
кардани доираи нуфузи забони давлатӣ тадбирҳои зиёдеро амалӣ намуда, барои рушди 
ҳамаҷонибаи он мусоидат хоҳад кард. Таҷлили ҳамасолаи «Рӯзи забон» далели равшани сиёсати 
давлат дар самти забони миллӣ мебошад. Зеро забон сарвати бебаҳои миллат ва давлат мебошад» 
[5, с. 3]. Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон забони 
давлатиро дар шароити кунунӣ ҳамчун рамзи ҳамбастагӣ ва иттиҳоди воқеии ҳама сокинони 
Тоҷикистон эълон доштааст, ки ин сайъу талоши Пешвои миллат далели эҳтирому арҷгузорӣ ба 
забони миллӣ ҳамчун рукни муҳимми арзишҳои миллӣ мебошад.  

Ҳамин тариқ, мулоҳиза ва тавсияҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, пеш аз ҳама, ҳамчун роҳбари давлат ба татбиқи сиёсати Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи забон равона шудааст, ки ин сиёсат дар ҳидоят намудани 
ҷавонон, олимону мутахассисони соҳаи илми забоншиносӣ ва, умуман, тамоми ақшори ҷомеа 
дар омӯзиш, таҳқиқ ва таълими дараҷаи олию судбахши он аз худ нақши бориз мегузорад. 
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НАҚШИ ПЕШВОИ МУАЗЗАМИ МИЛЛАТ ДАР РУШДУ ГУСТАРИШИ ЗАБОНИ ДАВЛАТӢ 
 

Дар ин мақола қайд мешавад, ки мо мардуми Тоҷикистон дар тӯли 30 соли даврони истиқлолият 
шоҳиди дигаргуниҳои бузург ва бесобиқа дар татбиқи сиёсати Президент, Давлат ва Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар бораи забон, ба хусус забони давлатӣ мебошем. Бояд тазакур дод, ки пешоҳанг ва 
ташаббускори ҳама ин иқдоми наҷиб дар робита ба забони давлатӣ ва забони миллии кишвар Асосгузори 
сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон буда, дар ин роҳи басо душвор дар 
даврони истиқлолият аз худ хидмату заҳматҳои фаровон ба харҷ додааст ва имрӯз низ барои амалӣ кардани 
ҳадафҳои наҷиб дар роҳи ҳифз ва эҳёи яке аз арзишҳои миллӣ – муқаддасоти забонӣ пайваста азму талош 
меварзад. 

КАЛИДВОЖАҲО: падида, ҷомеа, иҷтимоиёт, забони давлатӣ, сиёсати давлат, ҷамъият, захираи 
луғавӣ, мероси гаронбаҳо. 

МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ МУАЛЛИФ: Умарзода Зиёратшоҳ Сафаралӣ, саромӯзгор, сардори 
сикли тайёрии оташфишонии кафедраи ҳарбии Донишгоҳи давлатии Данғара. Тел.: 902 80-52-02.  

 

ЗАСЛУГА ЛИДЕРА НАЦИИ ЭМОМАЛИ РАХМОН В РАЗВИТИИ ТАДЖИКСКОГО ЯЗЫКА 
 

В статье отмечается, что в период Независимости Республики Таджикистан вопрос становления и 
развития национального языка многократно был затронут и подержан Основателем мира и национального 
согласия – Лидером нации, Президентом страны, уважаемым Эмомали Рахмоном. 

Следует отметить, что статус государственного языка – это один из основных критерий и 
основополагающий фактор любого государства, потому, что любая нация в мировом масштабе должна 
защитить и преумножать национальное достояние благодаря государственному статусу языка. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: общество, государственный язык, политика государство, словарный 
состав, национальное достояние. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Умарзода Зиёратшох Сафарали, ст. преподаватель, начальник цикла 
огневой подготовки военной кафедры Дангаринского государственного университета. Tел.: (+992) 902-80-
52-02. 

 

THE MERIT OF THE LEADER OF THE NATION EMOMALI RAHMON IN THE DEVELOPMENT 
OF THE TAJIK LANGUAGE 

 

During the period of Independence of the Republic of Tajikistan, the issue of the formation and 
development of the national language was repeatedly raised and supported by the Founder of Peace and National 
Accord, the Leader of the Nation, the President of the country, respected Emomali Rahmon. 

It should be noted that the status of the state language is one of the main criteria and fundamental factor of 
any state, because any nation on a global scale must protect and increase the national heritage due to the state 
status of the language. 

KEY WORDS: society, state language, politics, state, vocabulary, national heritage. 
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НАҚШИ ИСТИЛОҲОТИ ИҚТИБОСИИ КУЛОЛГАРӢ ДАР РУШДИ ТАРКИБИ 

ЛУҒАВИИ ЗАБОНИ АНГЛИСӢ ВА ШАРҲИ ОНҲО БА ЗАБОНИ ТОҶИКӢ 
 

Ҷаҳонгиров Ш.Ҳ. 

Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ 
 

Забони ангилисии муосир маҳсули якчанд давраи таърихӣ буда, таркиби луғавии он 

мунтазам дар рушду такомул аст. Аз ин лиҳоз, дар таркиби луғавии забони англисӣ калимаву 

истилоҳотеро метавон пайдо кард, ки дар давраҳои гуногуни таърихӣ ба василаву воситаҳои 

гуногун, амсоли калимабандиву калимасозӣ, иқтибос аз забонҳои дигар ва ғайраҳо ба вуҷуд 

омадаанд. 

Қайд кардан ба маврид аст, ки новобаста ба ғановату тавонмандии забон, таркиби луғавии 

ҳаргуна забон танҳо бо воситаҳое, ки зикрашон рафт, рушд мекунад. Дар байни воситаҳое, ки 

сабаби зиёд шудани калимаҳои забони англисӣ гардидаанд, иқтибосшавӣ ё вомгирии вожагони 

бегона ҷойгоҳи вижаеро касб кардаанд. Бо вуҷуди оне ки вожаву истилоҳоти иқтибосӣ дар 

таркиби луғавии забон ба зудӣ ворид намегарданд, ҳамзамон дар забони гуфтугӯйӣ мақоми худро 

зуд намеёбанд, аммо бетаъсир нестанд. 

Роҷеъ ба иқтибосшавии вожагони бегона ба таркиби луғавии забон диду назари мухталиф 

ҷой дорад. Забоншинос А.А. Потебня ба раванди иқтибос ва нақши он дар ғанигардии таркиби 

луғавии забон чунин ибрози андеша намудааст: «Иқтибос намудан, маънои онро дорад, ки назар 

ба оне ки аз забони бегона иқтибос мегирем, беҳтар аст, ки дар заминаи вожагони худи забон 

калимаи нав бунёд созем» [4, с. 80]. Чунин муносибат нисбат ба вожаҳои иқтибосӣ имкон 

медиҳад, ки қонуниятҳоеро муайян намоем, ки рушди таркиби луғавии забон ба он тобеъ бошад. 

Маънидод намудани ҳодисаҳои дар он рухдиҳанда ва зоҳир намудани сабабҳои он ин ошкор 

намудани алоқаҳои таърихӣ дар миёни вожаҳои ҷудогона мебошад. 

Истилоҳоте, ки аз бисёр забонҳо иқтибос шудаанд, бо мурури замон ба истилоҳоти 

байналхалқӣ мубаддал мегарданд, ки дар замони кунунии ҷаҳонишавӣ ин ба равобити фарҳангии 

байни кишварҳо ба гунаи неку мусоидат менамояд. Баъзан вақт кӯшишҳои тағйир додани 

истилоҳоти иқтибосӣ ба истилоҳи аслии забон ба он оварда мерасонад, ки дар натиҷаи ин қазия 

дар забон истилоҳоте ба вуҷуд меоянд, ки тамоман барои истеъмоли омма бегона аст. 

Истилоҳоти иқтибосӣ дар таркиби луғавии бисёр забонҳо мавқеи назаррас доранд, ки дар 

натиҷаи ҳамкориҳо ва таъсири мутақобилаи тӯлонӣ ба вуҷуд меоянд [5, с. 85]. 

Истилоҳоти кулолгарӣ як ҷузъи ҷудонашавандаи таркиби луғавии забон ба ҳисоб рафта, 

дар ҳоли ҳозир дар марҳалаи рушд қарор дорад ва ба низоми муайян даровардани ин гурӯҳи 

истилоҳот кори дастандаркорони ин бахши ҷомеаро осон мегардонад. 

Қисми зиёди истилоҳоти кулолиро калимаҳое ташкил медиҳанд, ки аз дигар забонҳо 

иқтибос шуда, бо ҳамон шаклу маънӣ дар таркиби луғавии забон мавқеъ пайдо намудаанд ва дар 

қатори вожаҳои умумиистеъмолӣ истимоъ мегарданд. 

Иқтибос аз дигар забонҳо ҷараёни табиие мебошад, ки рушди забони адабии миллӣ ва 

забони илмро тавсиф мекунад. Аммо дар ин ҷараёни табиӣ самтҳои гуногун ва махсуси он таҳқиқ 

карда мешавад. Нақши иқтибос ҳангоми мураттаб намудани маҷмуи истилоҳоти кулолгарӣ танҳо 

ба созмону бунёди  истилоҳи соҳавӣ дар заминаи забонҳои тоҷикию англисӣ маҳдуд набояд 

гардад. 

Агар истилоҳот дар асоси воҳидҳои луғавии забонҳои юнонию лотинӣ ва фаронсавию 

итолиявӣ сохта шаванд, онҳо ба осонӣ мавриди истифодаи ҳамаи халқиятҳои ҷаҳон мегарданд. 

Аммо дар ҳолатҳое, ки истилоҳҳо дар асоси забони миллӣ сохта мешаванд ва илова бар ин, дар 

адабиёти илмии дигар забонҳо ба таври васеъ паҳн гардидаанд, тибқи қоида онҳо ба дигар забон 

тарҷума намешаванд, балки иқтибос мегарданд. 

Дар ҳамин замина мо тасмим гирифтем, то чанде аз истилоҳоти  мансуб ба кулолгарии 

забони англисиро аз нигоҳи сохтор ва маъно мавриди таҳқиқ қарор дода, онҳоро бо забони 

тоҷикӣ шарҳу тавзеҳ диҳем. 

Истилоҳоти кулолгарии юнонӣ дар қатори дигар истилоҳоти иқтибосӣ дар таркиби 

луғавии забони англисӣ мақоми басо хосро соҳиб аст. Давраи рушди иқтибосшавии истилоҳоти 

соҳаҳои гуногун ба асрҳои миёна, яъне асрҳои X-XIV рост меояд. 

Истилоҳоти иқтибосӣ аз забони русӣ дар забони тоҷикӣ, асосан баъди ба Русия ҳамроҳ 

шудани Осиёи Марказӣ ба вуҷуд омаданд. Пасон дар пайи рушди робитаҳои иқтисодӣ, сиёсӣ ва 

фарҳангӣ вусъат пайдо кардани калимаҳои русӣ дучанд гардидааст. 
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Иқтибосшавии истилоҳоти лотинӣ ба забони англисӣ ба якчанд давра рабт дорад. Тибқи 

сарчашмаҳои таърихӣ куҳантарин марҳалаи иқтибосшавӣ замонеро фарогир буд, ки қабилаҳои 

германии англисҳо, саксҳо, ютҳо ва фризҳо то вақти муҳоҷират дар Британия бо римиҳо 

робитаҳои зичи тиҷоратию ҳарбӣ доштаанд. 

Агар ба нуқтаи назари олимону забоншиносон нигоҳ кунем, миқдори истилоҳоти юнонӣ 

дар таркиби луғавии забони англисӣ бениҳоят зиёд аст. Истилоҳоти иқтибосии кулолгарӣ дар 

забони англисӣ хеле бисёранд. Аз ин рӯ, мо дар зер аз он истилоҳоти меҳварии соҳаи кулолгарии 

забони англисӣ ёдовар мешавем, ки имрӯз дараҷаи истеъмолашон фаррох аст, ба монанди:  

аmphora (аз калимаи юнонии қадим амфореус гирифта шуда, маънои зарфи дудастаро дорад) – 

зарфи байзашакли сафолине, ки дорои ду даста аст ва барои нигаҳдории равған ва шароб 

истифода бурда мешавад, инчунин баъзан вақт ҳамчун зарфе, ки барои гирифтани хокистари 

мурдаи сӯзондашуда истифода мегардад. Агар ба сохтори истилоҳи мазкур назар афканем, он 

сода буда, асли баромади он ба забони юнонии қадим рост меояд. Истилоҳоти мазкур бо маъние, 

ки дар забони англисӣ истифода мешавад, дар забони тоҷикӣ низ бо ҳамон маънӣ роиҷ аст; 

сeramic (аз калимаи юнонии keramikos – санъати кулолгарӣ, аз kéramos – гил гирифта шуда, соли 

1850 бори аввал истифода гардидааст) ифодагари маънои кулолӣ, сафолӣ; осори ороишию 

амалии санъат, ҳайкалтарошӣ ва маҳсулоти рӯзгордорие, ки аз гили пухтаи гуногуннавъ сохта 

шудаанд, мебошад; маҳсулоте, ки дар натиҷаи зери ҳарорати баланд коркард намудани 

пайвастагиҳои гуногуни маъданӣ (лоиқа, гил, маводи силикатӣ ва ғайра бо иловаи пайвастагиҳои 

органикиву ғайриорганикӣ), ки хосияти санги сунъиро дороянд, ба даст меояд; сlay – (аз калимаи 

юнонии glynos гирифта шудааст) гурӯҳи ҷинсҳои кӯҳии таҳшиншудаеро, ки асосан аз маъданҳои 

гилӣ (каолинит, монтмориллонит, гидроабрақ) таркиб ёфтааст, мефаҳмонад; сlay – гилхок дар 

соҳаи тиб оксиди алюминийро дар назар дорад; сlay ceramics – зарфи сафолии гилӣ дар рӯзғор 

истифодашаванда; сommercial ceramics – саноати кулогарӣ. Ин намуди саноат дар давраи қадим 

вуҷуд надошт ва соли 1850 аввалин бор дар Англия ба амал омада, барои сохтани завод мавриди 

коркард қарор гирифт. Ҳоло ин саноат дар ҳамагуна заводҳо ба таври пурра истифода мешавад. 

Онро қабилаҳои давлатдори юнон барои айшу ишрат истифода мебуранд ва ин дар назди қасрҳои 

шоҳу вазирон гузошта шуда буд. 

Мо дар бораи истилоҳоти иқтибосии кулолгарии забони юнонӣ, ки ба забони англисӣ 

ворид гардидаанд, зикр кардем. Ҳамакнун зарур мешуморем, ки истилоҳоти иқтибосии 

кулолгарие, ки аз забони лотинӣ ва дигар забонҳо ба забони англисӣ ворид шудаанд, шарҳ дода 

мавқеи онҳоро муайян созем. 

Забоншинос Ҷоматов С.С. дар мақолаи худ «Мавқеи вожаҳои лотинӣ дар таркиби луғавии 

забони англисӣ» чунин ибрози андеша намудааст: «Қисми зиёди иқтибосҳои лотинӣ ба паҳн 

намудани дини христианӣ дар соли 597 вобастаанд. Бисёре аз ин иқтибосҳо мафҳуми диниро 

баён мекунанд. Болоравии умумии фарҳанг, ки ба паҳн намудани дини христианӣ вобаста буд, 

эҳтиёҷ ба зикри забонӣ дошт. Аз ин сабаб калимаҳои наве пайдо шуданд, ки мафҳумҳои гуногуни 

ҳаётӣ ва фарҳангиро баён мекарданд» [2, с. 379]. 

Аз гуфтаҳои забоншинос бармеояд, ки иқтибоси истилоҳоти забони лотинӣ ба забони 

англисӣ қабл аз соли 597 оғоз гардида, дар ҳаёти фарҳангӣ ва таркиби луғавии забони англисӣ 

таъсири муфиде гузоштааст. Ба ин гуфтаҳо мисоли истилоҳоти иқтибосии кулолгариеро меорем, 

ки ба забони англисӣ аз забони лотинӣ ворид гаштаанд: сrater (аз калимаи лотинӣ crater) – 

танӯра; зарфи сафолини қисми гарданааш васеъ, пурғунҷоиш ва дудаста, барои омехтани шароб 

бо об аст; dextrin (аз лотинӣ dexter – роста) полисахариди дар об ҳалшаванда, ки дар коркарди 

кулогарӣ ба сифати илова ба хокаи рангҳои сафолин ҷиҳати беҳтар гаштан истифода мешуд; 

extrudо (аз лотинӣ extrudo – тела медиҳам) дастгоҳе, ки тариқи бо асбоби махсус фишор додан 

(экструзия) ба маводи чандирӣ ё ёзанда шакл медиҳанд; factura – (аз лотинӣ factura коркард, сохт, 

сохтор) хосият, тобиш; коркард; махсусияти хоси мавод, сатҳи ашё дар асл ва тасвири онҳо дар 

осори санъат (мисол, сатҳи дурахшандаи кӯзаи шишагин дар асл ё дар расм); graffiato (аз калимаи 

лотинӣ graffiato) – харошхӯрда; тасвир ё навиштаҷот. Баъзан маврид дар рӯи сафол ҳар гуна 

расму навиштаҷот тасвир мекарданд. graffiti – дилхоҳ ҳайкалча ё навиштаҷоти ҳаккокӣ ё 

тарошидашудаи рӯйи харсангу ашёи сафолин; incrustation (аз калимаи лотинӣ incrustatio – бо 

қабате пӯшидашуда) хотамкорӣ, мукаллал; мунаққашу музайян гардонидани ҷиҳоз бо нақшу 

тасвирҳое, ки аз порчаҳои мармар, сафол, металл ва чӯб омода шудаанд; liquatio (аз калимаи 

лотинӣ liquatio – тунуктаркунӣ, гудозиш гирифта шудааст) – ин ба қабатҳо ҷудокунии обкунии 

гудозиши сир ба ду ё зиёда таркиб, ки аз рӯи коэффитсиенти инкисори шуоъ гуногунанд; opacus 

(аз лотинӣ opacus) маснуоти чинии аълосифат; маснуоти зоҳиран ба чинӣ монанди металлии 
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ношаффофест, ки дар рӯи он нақшу нигори гуногунранг гузоштан имконпазир аст; orans (аз 

лотинии orans обида) - обида; яке аз шаклҳои асосии тасвири Модархудо, ки бо дастони ба боло 

ва ба ду тараф боз, яъне дар ҳолати зуҳури анъанавии ибодати ҳомиёна тасвир ёфтааст; 

ornamentum – орнамент (аз лотинӣ ornamentum – ороиш, зинатдиҳӣ) – усули ородиҳии сафол. 

нақш, гул, гулбурӣ, нақшу нигор, ороиш; одатан нақши бо мавқеи мавзунии объектҳои 

мунаққаши фарқкунандае, ки тариқи коркард ва тақлиди осори ҳадалимкони ашёи олами воқеӣ 

ё аз мувофиқатии шаклҳои геометрӣ сохта мешавад. Он ҳамеша барои нақшу нигори ашё, дохили 

биноҳо ва ғайра хизмат менамояд; patera – (аз калимаи лотинии patera) – паймонаи чуқур ё 

ҳамвори сафолӣ, ки ҳангоми маросими қурбонӣ барои нӯшидан истифода мешавад; pigmentum – 

(аз калимаи лотинии pigmentum – ранг гирифта шудааст) рангдона, маводи рангкунанда; ҷузъи 

фарогири маводи композитсионӣ, ки ба маҳсулот ва ашё ранг ва зиддизангзанӣ барин хосият 

мебахшад, мефаҳмонад. Пигментҳои маъдани табиӣ ва биологиро ҷудо мекунанд; powder off – 

хока (дар бораи қабати ширеш); preexposure bake - марҳалаи технологии ҳангоми гармшавӣ дур 

сохтани рутубат аз маҳсулот. Истилоҳи кулолгарии absorptio-ро, ки аз забони лотинӣ сарчашма 

гирифтааст, дар забони тоҷикӣ бо маъниҳои фурӯбарӣ, ҷаббиш, ҷазб истимоъ мешавад. 

Бо ҳисобе, ки аз тарафи забоншиносони англис анҷом дода шудааст, дар охири даврони 

қадими англисӣ, тақрибан 450 иқтибосҳо аз забони лотинӣ ба англисӣ мауйян карда шудааст. 

Дар таркиби луғавии забони англисӣ бисёр истилоҳоти кулолгарие ба назар мерасанд, ки 

аз забони олмонӣ иқтибос шудаанд. Таркиби бештари ин истилоҳотро решаҳои лотинӣ ва юнонӣ 

ташкил медиҳанд. Истилоҳоти иқтибосии олмоние, ки ба кулолгарӣ марбутанд, дар таркиби 

луғавии забони англисӣ кам нестанд, чунончи: muffel (олмонӣ muffel)  ~  хумдон; оташдон; quarz 

(олмонӣ quarz) – дар табиат дар таркиби ҷисмҳои зиёди кӯҳӣ вомехӯрад ва метавонад дар шакли 

қабатҳои мустақилу алоҳида қарор дошта бошад. Рангаш шаффоф ё ширмонанд буда, баъзан 

тобишҳои гуногунро ба худ ҷалб мекунад; schlicker (олмонӣ schlicker) – суспензияи дар об 

тозагардида, ки зарраҳои хурди хамираи сафолинро фаро мегирад; slip – хокомехтакунак барои 

тобовар гардидани ҷисм гилро бояд хуб омехта кард; slurry – гили мулоим, серистеъмолтарин 

гил барои косибон мебошад, чунки бо ин гил кор кардан осон аст. 

Дар мақолаи дигари хеш С. Ҷоматов роҷеъ ба робитаҳои иқтисодӣ ва сиёсии Ингилистон 

ва Италия аз ибтидои асри XIV маншаъ мегирад, чунин қайд кардааст: «Бештари вожаҳои 

иқтибосшудаи он давра ба соҳаҳои тиҷорат, ҳарбӣ ва фарҳанг марбут буданд. Ҳувайдост, ки 

адабиёт ва санъати давраи Эҳё ба фарҳанги халқи Аврупо бахусус Инглистон таъсири амиқи 

худро гузоштааст, ки натиҷаи он иқтибосшавии як зумра истилоҳоти кулолгарӣ ва мусиқӣ ба 

шумор меравад» [1, с. 68]. 

Бояд зикр намуд, ки бо дарназардошти ворид гардидани иқтибосҳои итолиёвӣ ба таркиби 

луғавии забони англисӣ, баъзе аз истилоҳоти марбут ба кулолгарии забони итолиёвӣ бевосита ё 

ба воситаи забонҳои дигар ба забони англисӣ иқтибос гардидаанд. Ба сифати мисол метавон 

чунин истилоҳотро овард: aero clay – гил (каолин) – и ғанигардонии хушк; bucchero (итолиёвӣ 

bucchero) – сафоли хокистарранги аълосифат бо сатҳи сиёҳ, баъзан хокистарӣ, ки этрускҳо дар 

асрҳои VIII-IV пеш аз милод таҳия менамуданд; fresco (италиявӣ fresco – ботароват, тару тоза) – 

сурати рӯйи девор; техникаи ранганигори муҷассамавӣ тариқи рангҳои обӣ аз рӯйи андоваи 

хушкношудаи намнок. Ин равиш аз давраҳои қадим маъмул мебошад; frit china – чинии мулоими 

ҷилодор ва шаффоф, ки дар Фаронса аз соли 1738 то ҳол истеҳсол мешавад; fritta – гудохта 

омезиш ёфтани таркиб ё ҷузъҳои сир (мино) то ба ҳолати шиша мубаддал гардидан. Фритта – 

кулӯлаҳои хурди шишагин, ки дар тайёр кардани сир муҳиманд; fritta – (аз калимаи итолиёвии 

fritta, фаронсавии fritte ва лотинии frigo – мехушконам, мезирбонам гирифта шудааст); ghirlanda 

(аз итолиёвии ghirlanda чанбар) – маънои дар афзори ороишӣ тасвирҳо дар шакли барг, гул, мева 

ва ғайра, ки бо тасмачаҳо бофта шударо дорад; glass mosaic – кошинкории шишагин; маводи 

тавсеаёфтаи кошинкорӣ – шишаи венетсиягӣ, сафол. Мустаҳкамӣ, обногузарӣ, гармитобоварӣ ва 

хунукитобоварӣ аз хусусиятҳои он мебошад; kaolin – гили сафедранг, ки аслан аз маъдани 

каолинит (маъдани гилсозандаи синфи силикатҳо)-и чандирияташон миёнаи дар об 

сустварамандозанда. Маводи кулолии нисбатан муҳиму арзишманд, ки бо оташбории баландаш 

фарқ карда истода, чандирияташ суст аст. Бинобар сабаби омехтагии рангдиҳандаи кам доштан 

он ранги сафедро дорост; kaolinite – маъдан, гидросиликати алюминий. Қисми асоситарини 

таркиби гил буда, одатан дар шакли массаҳои хокамонанд дучор мешавад. Ранги каолинит сафед 

аст, аксар зардча, сурхча, баъзан тобиши сабз ё кабудча дорад; maiolica (аз итолиёвии maiolica) 

– кошӣ, кошиин; сирдор; номи бостонии ҷазираи Малйорка, ки тариқи он ба Испания маснуоти 
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сафолини испаниву мавританӣ ворид мегашт; маснуоти сафолини итолиёвии асрҳои XV-XVII; 

кошӣ, кошинкорӣ, сирдор; маҳсулоти сафолин аз гилбута (новобаста аз ранг), ки бо сири ғализ 

пӯшида шуда, бо рангҳои оташбардор ороиш дода шудааст. Дар Осиёи Миёна бештар порчаҳои 

сирдавондашудаи намову пештоқро гӯянд; monocottura – технологияи пазиши яккарата. 

Технологияи муосире, ки нисбат ба бикоттура афзалияти бештар дорад. Маҳз пазиши дукарата 

сафолакро ковок месозад ва дар натиҷа он мустаҳкамиашро аз даст медиҳад. Монокатура 

нисбатан мустаҳкамтар буда, зичии бештар дорад ва вазнинтар аст. Онро барои пӯшиши фарш 

ҳамчун маҳсулоти мустаҳкам истифода менамоянд; ocarina (аз итолиёвии ocarina – қозча) – 

асбоби мусиқии нафасии этникӣ, ки аз гил ё сафол сохта шуда, дорои якчанд сӯрохист. Ба гуфтаи 

олимон ин навъ асбоб аз ҷониби ҳиндуҳои Амрикои Ҷанубӣ 3500 сол қабл ва аз рӯйи баъзе 

сарчашмаҳо бошад беш аз 10000 қабл мавриди истифода қарор доштаааст. Номи ин асбоб бори 

нахуст дар асри XIX вақте ки аз тарафи Ҷузеппе Донатии итолиёвӣ онро шакли нав «қозча» 

гузошт, падид омад. Садо ва навои асбоб аз таркиби гил, ҳаҷми дохилӣ, шакл, сӯрохиҳо ва мавқеи 

ҷойгиршавии онҳо вобастагии калон дорад; sgraffito (аз итолиёвии sgraffito – харошидашуда) – 

усули харошидан аз рӯйи тасвир. Барои ин ба сафолпора ба хотири ҳосил намудани дилхоҳ 

тасвир ангоб ё сир андуда мешавад; усули коркарди ороишии деворҳост, ки дар он расм дар рӯйи 

андова тарошида мешавад, қабати зери девор намудор гашта, бо ранг фарқ карда меистад [6, с. 

26]; stampa (аз итолиёвии stampa – муҳр, қолаб) – қолаб; тасвири якрангаи графикӣ, ки тариқи 

қолаби резинӣ бо ранг ё тилло оро дода мешуд. static pressing – пахшкунии статикӣ; tempera (аз 

итолиёвии tempera, аз temperare омехтани рангҳо) – рангҳои обие, ки аз зардии тухм, равған, асал 

ё елим таҳия мешаванд; сурати бо чунин рангҳо кашидашуда; расме, ки бо рангҳои аз зардии 

тухм (баъзан бо омезиши сафедии он) ва ширеши растанӣ ё ҳайвонот ва равған омезишёфта 

кашида шудаанд; техникаи ранганигории дастгоҳӣ тариқи пигментҳое, ки дар сафедӣ (дар 

замони бостон) ё зардии тухм (дар асрҳои миёна ва замони Эҳё) соида шудаанд. Темпера зуд 

хушк мешавад ва дар ин зимн тарқиш ба вуҷуд намеорад. Дар асрҳои миёна темпера техникаи 

муқбилтарини конанигорӣ ва мусаввараҳои меҳробӣ маҳсуб меёфт [10, с. 255]; termotransfer – 

рангкоғази онро интиқолдиҳанда. Таҳти ҳарорат ва фишор тӯли вақти муайян, ранг ба сатҳи 

чопшудаи маҳсулот мегузарад. Баъзе рангҳо часпида ба сатҳи мавод мегузаранд, ҳангоме ки 

дигар рангҳо ба ҳолати газмонанд гузашта маводро рангин месозанд; terra cotta – (аз итолиёвии 

terra cotta – хоки сӯхтагардида) – маснуоти сафолӣ; сафол; гили пухтагардида; маҳсулоти 

кулолии сирандуднагардидаи гилӣ, ки рӯйи он тобиши сурх (аз ранги гулобӣ то қаҳвагӣ) дорад 

[11, с. 51]. 

Аз таҳлили истилоҳоти иқтибосӣ аён гардид, ки забони англисӣ дар таърихи чандинасраи 

худ бо забонҳои гуногун бархӯрда, таркиби луғавии худро аз ҳисоби онҳо бою ғанӣ 

гардонидааст. Аммо набояд аҳамияти вожаҳои иқтибосиро аз будаш зиёд нишон дод, зеро ин 

танҳо як усуле мебошад, ки ғанигардонии таркиби луғавии забон аз ҳисоби вожагону таркиботи 

бегонаи он ба амал меояд. 
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НАҚШИ ИСТИЛОҲОТИ ИҚТИБОСИИ КУЛОЛГАРӢ ДАР РУШДИ ТАРКИБИ ЛУҒАВИИ 

ЗАБОНИ АНГЛИСӢ ВА ШАРҲИ ОНҲО БА ЗАБОНИ ТОҶИКӢ 
 

Дар ин мақола нақши истилоҳоти аз сафолӣ гирифташуда дар ғанӣ гардонидани захираи луғавии 

забони англисӣ ва тафсири онҳо дар забони тоҷикӣ баррасӣ шудааст. Воситаҳо дар баробари калимасозӣ 

дар ғанӣ гардондани таркиби луғавии ҳар як забон нақши калон мебозанд ва дар муносибатҳои фарҳангӣ, 

иқтисодӣ, сиёсӣ, ҷангӣ бо халқҳои дигар ба таркиби луғавӣ бештар дохил мешаванд. Кулолгарӣ яке аз 

соҳаҳои муҳимми ҳар ҷомеа буда, шумораи қобили мулоҳизаи истилоҳоту ибораҳоро фаро мегирад. 

Маълум аст, ки пайдоиши аксари истилоҳоти сафолии забони англисӣ ба забонҳои лотинӣ, юнонӣ, 

олмонӣ, итолиёвӣ мансуб аст, вале ҳамаи ин нигоҳ накарда, то имрӯз шаклу мазмуни худро нигоҳ 

доштаанд. 

КАЛИДВОЖАҲО: таҳлил, истилоҳ, кулолгарй, истилохи кулолгарӣ, забон, забони тоҷикӣ, забони 

англисӣ, лотинӣ, юнонӣ, забони итолиёвӣ, вомгирӣ, таркиби луғавии забон. 
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РОЛЬ ГОНЧАРНЫХ ЗАИМСТВОВАННЫХ ТЕРМИНОВ В ОБОГАЩЕНИЕ СЛОВАРНОГО 

СОСТАВА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА И ИХ ИНТЕРПРЕТАЦИИ НА ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКЕ 
 

В данной статье рассматриваются роль гончарных заимствованных терминов в обогащение 

словарного состава английского языка и их интерпретации на таджикском языке. Заимствования на ряду 

с словообразование играет важную роль в обогащение лексического состава каждого языка, ни по 

преимуществу проникают в словарный состав при культурном, экономическом, политическом, военным 

отношениям с другими народами. Гончарные – одним из важных отраслов любого общество и охватывает 

значительное количество терминов и терминосочетание 

Известно, что происхождения большинство гончарных терминов английского языка относится к 

латинскому, древнегреческому, немецкому, итальянскому языков.  Несмотря на все это до настоящего 

времени они сохранили свою форму и значению.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: анализ, термин, терминология, гончарное искусство, гончарная, 

терминология, язык, таджикский язык, английский язык, латинский язык, греческий язык, итальянский 

язык, заимствование, словарный состав языка. 
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THE ROLE OF POTTERY BORROWED TERMS IN ENRICHING THE VOCABULARY OF THE 

ENGLISH LANGUAGE AND THEIR INTERPRETATION IN TAJIK LANGUAGE 
 

This article discusses with the role of pottery borrowed terms in enriching the vocabulary of the English 

language and their interpretation in Tajik language. Borrowings, along with word formation, play an important 

role in enriching the lexical composition of each language, nor do they predominantly penetrate the vocabulary in 

cultural, economic, political, military relations with other people. Pottery is one of the important branches of any 

society and covers a significant number of terms and terminology. 

It is known that the origin of most pottery terms of the English language refers to Latin, ancient Greek, 

German and Italian languages. In spite of this, they retained their form and significance to the present day. 
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ПЕДАГОГИКА ВА ПСИХОЛОГИЯ                                               ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ 
 

МИР САЙИД АЛИИ ҲАМАДОНӢ ДАР БОБИ ШОҲИ ОДИЛ ВА РАИЯТПАРВАР 
 

Каримова М.М., Сидиқова З.А. 
Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 

 

Мусаллам аст, ки масъалаи тарбияи сиёсии насли ҷавон ва мақоми он дар пешрафт ва 
тараққиёти давлату давлатдорӣ дар ҳама давру замон яке аз мавзуъҳои муҳим ба шумор меравад. 
Бояд зикр намуд, ки мутафаккирони халқи тоҷик оид ба масъалаи давлату давлатдорӣ ва 
сиёсатмадорӣ чунин шоҳасарҳои бузурге ба монанди «Марзбоннома», «Бахтиёрнома», 
«Шоҳнома», «Сиёсатнома», «Қобуснома» ва ғайра офаридаанд, ки бештари паҳлуҳои муҳимми 
тарбияи сиёсии насли ҷавон ва роҳу равиши оини давлатдориро мавриди таҳлил қарор додаанд.  

Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ масъалаи мазкурро дар асари бузургтарини худ «Захират-ул-
мулук», ки ганҷинаи бебаҳои афкори иҷтимоию ахлоқӣ, педагогию психологӣ ва сиёсӣ ба ҳисоб 
меравад, мавриди баррасӣ қарор додааст. Таҳлили афкори сиёсию ахлоқии ин мутафаккири 
бузург аз он шаҳодат медиҳад, ки дар ақидаҳои сиёсию ахлоқии ӯ ҳам умумият ва ҳам 
навовариҳоро дар соҳаи илм, сиёсат ва ахлоқ пайдо кардан мумкин аст, ки онҳо барои пешрафти 
ҷомеаи соҳибистиқлоли мо хеле заруранд.  

Зикр бояд намуд, ки асоси ақидаҳои Мир Сайид Алии Ҳамадониро дар боби сиёсати давлат 
ва давлатдорӣ подшоҳон ва ҳокимони боадлу эҳсон ва соҳибмаърифат ташкил медиҳад. Чи тавре 
ки ӯ таъкид мекунад, дар оини сиёсатмадорию давлатдорӣ, беҳтарин роҳ барои подшоҳону 
ҳокимон адолат аст. Дар ин ҷо мо мебинем, ки адолат ва лутфу марҳамати роҳбарон маънои васеъ 
дошта, тамоми рукнҳои фаъолият ва сирати сиёсатмадоронро дар худ таҷассум намудааст.   

Алии Ҳамадонӣ ҳокимони замонашро ба пайравии ашхоси покиза ва муътабар даъват 
менамояд. Ӯ тавассути нақлу ривоятҳо ҳокимонро аз мукофоти амал огоҳ мекунад: «Ва 
овардаанд, ки малики солеҳ аз сулаҳои Шом буд. Шабҳо бо як ғулом берун омадӣ ва дар масҷид 
ва мақобир ва бозорҳо гаштӣ ва аҳволи ҳар кас таҳаффус кардӣ» [2, с. 102]. 

Ба ақидаи Алии Ҳамадонӣ, шоҳону ҳокимон ба воситаи адлу инсофашон муқарраби 
даргоҳи илоҳиянд. Беинсофию беадолатӣ онҳоро аз лутфу марҳамати эзидӣ маҳрум сохта, ҷойи 
ин зумра шоҳону ҳокимонро зери сақар мегардонад. Чи тавре ки болотар зикр намудем, ин қабил 
сарваронро ӯ душмани Худо ва Расули Худо меҳисобад. Барои тақвияти фикри хеш Алии 
Ҳамадонӣ чунин ривоятеро ёдрас мешавад: «Абуҳурайра разиаллоҳу анҳу ривоят кард, ки Расул 
салаллоҳу алайҳи васаллам фармуд, ки дӯсттарини мардум назди Худои азза ва ҷалла рӯзи 
қиёмат ва наздиктарини эшон рӯзи қиёмат ҳокими одил аст ва душмантарини мардум назди 
Худои азза ва ҷалла ва гирифтортарини халқ рӯзи қиёмат, ки дар азоби сахт бошад, подшоҳи 
золим аст» [2, с. 102]. 

Подшоҳӣ ба назари аллома баландтарин ва масъулиятноктарин мартабаи шахс аст. 
Албатта, подшоҳ барои ҳар амру фармонаш ва аъмоли содир намудааш дар назди Худо ҷавобгӯ 
аст. Агар шоҳ одил бошад, мулк ободу халоиқ дилшод ва саодатмандии дуҷаҳонӣ ёри ӯ ҳоҳад 
гардид, агар шоҳ бадкирдору бадкеш ва бадрой бошад, салтанаташ нопойдор, халқаш аз ӯ безор 
ва бадбахтии ҳарду кавн натиҷаи аъмолаш мегардад. Ин фикрро Алии Ҳамадонӣ дар «Рисолаи 
қуддусияи амирия» чунин баён намудааст: 

Подшоҳӣ завқи маънӣ бурдан аст, 
Не ба зӯру зулм дунё хӯрдан аст. 
Гар чу курсӣ сарфарозӣ боядат, 
Тарки мулку нонамозӣ боядат. 
Филмасал, гар сад ҷаҳон аст они ту, 
Он чӣ бифристӣ ту, он аст они тy [4, с. 8]. 

Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ тарафдори шоҳи одилу маорифпарвар мебошад. Яке аз вазоифи 
аввалиндараҷаи шоҳ дар атрофаш гирд овардани олимону донишмандони улуми мухталиф ва 
ашхоси боақлу некройи бетамаъ мебошад. Ин зумра одамон дар пешбурд ва анҷоми корҳои хуби 
давлатдорӣ мусоидат менамоянд. 

Дар ин замина Алии Ҳамадонӣ мефармояд: «Ва ҳар рӯз оинаи дили худро бо мавоъизи сулаҳо 
ҷило диҳад. Чу мубоширати ҳукумат ва ихтилоти халқ дилро торик гардонад. Чу ин ду торикӣ дар 
дил мустамир гардад, хавфи хатари дин бувад, ки муҷиби гирифтории абадии ҳирмони сармадӣ аст» 
[2, с. 112]. 

Амири Кабир шоҳону ҳокимонро даъват менамояд, ки ҳамеша дар фикри сарпарастӣ ва 
нигоҳубини раияти хеш бошанд. Ҳатто таъкид мекунад, ки аз он чи мехӯранд, зердастони худро аз 
он хӯриш хӯронанд ва он чӣ мепӯшанд, зердастони хешро низ аз он пӯшишҳо баҳраманд гардонанд.  

Алии Ҳамадонӣ раиятро ба ду қисм ҷудо мекунад - раияти мусалмон ва раияти кофир. Ва шоҳи 
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одил касест, ки байни ин қисматҳо ҳадди эътидол нигоҳ дошта метавонад. Яъне, новобаста аз 
ақидаашон барои беҳзистии бандагони Худо саъю кӯшиш менамояд. 

Носеҳи арҷманд ба шоҳону ҳокимони замонаш рӯ оварда изҳор менамояд, ки фарҳангу 
маърифат сифати олӣ ва мартабаи баланди онон аст. Ободии мулк ва мустаҳкамии салтанат, аввалан, 
дар адлу инсоф ва баъдан, дар маърифатпарварию хирадмандии шоҳону амирон мебошад. Маҳз ба 
туфайли донишу хирад ва фаросати баланди шоҳону сарварон пояи мамлакат устувору раият 
осудаҳол аст. Маърифат чашмаест поку зулол ва бояд амру фармоишоти шоҳону ҳокимон аз ин 
сарчашмаи нодир бархурдору бонасиб бошад: 

Ҳаст доим салтанат дар маърифат,  
Ҷаҳд кун, то ҳосил ояд ин сифат.  
Ҳар кӣ масти олами ирфон бувад,  
Бар ҳама халқи ҷаҳон султон бувад [5]. 

Тавре ки мушоҳида мегардад, тарғиби шоҳи одилу раиятпарвар дар тамоми осори Мир Сайид 
Алии Ҳамадонӣ вобаста ба мавридҳои гуногун мақоми басо бориз дорад. Ба ин мавзуъ ҳусни 
таваҷҷуҳ зоҳир намудани Алии Ҳамадонӣ бесабаб нест. Замоне, ки ӯ умр ба cap бурдааст, пур аз 
низоъҳо ва ихтилофоти сиёсӣ, мубориза барои ба даст овардани тахту тоҷ, беадолатию мансабхоҳӣ 
ва забткорию истилогарии Амир Темур буд. 

Ҳамин тавр, бояд таъкид намуд, ки даъвати Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ подшоҳону  
ҳакимонро  ба адлу  инсоф  ба раиятпарварӣ, пеш аз ҳама, устуворӣ ва пойдории давлату давлатдорӣ, 
ободии  кишавар, оромию  осудагӣ ва хушбахтии  мардумро дар назар дорад. 
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МИР САЙИД АЛИИ ҲАМАДОНӢ ДАР БОБИ ШОҲИ ОДИЛ ВА РАИЯТПАРВАР 
 

Дар ин мақола масъалаи шоҳи одил ва раиятпарвар аз диди яке аз мутафаккирони бузурги халқи 
форсу  тоҷики асри XIV Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ мавриди таҳлил қарор гирифтааст. 

Муаллифон баъд аз таҳлили асарҳои  насрию назмии Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ ба  нуқтае  қарор  
мегирад, ки мутафаккир вобаста  ба  вазъи сиёсии давру  замон дар осори хеш масъалаи  мазкурро мавриди  
баррасӣ қарор додааст. 

Ба  ақидаи муаллифон, таҳлили осори Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ аз он шаҳодат медиҳад, ки 
ақидаҳои асосии ӯро дар мавзуи давлату  давлатдорӣ подшоҳону ҳакимони боадлу  эҳсон ва соҳибхираду 
соҳибмаърифат ташкил медиҳад. 

КАЛИДВОЖАҲО: подшоҳ, давлат, давлатдорӣ, вазифаи аввалиндараҷаи шоҳ, корҳои давлатдорӣ, 
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МИР САЙИД АЛИИ ХАМАДОНИ О СПРАВЕДЛИВОМ  ЗАБОТИВШЕМСЯ О  
СВОИХ ПОДДАНЫХ ЦАРЕ 

 

В данной статье, анализируется  проблема  о  справедливом и  заботившемся о своих  подданых царе 
в воззрением  одного из великих  мыслителей  персидского-таджикского народа XIV  века Мир Сайида 
Али Хамадони. 

Авторы, анализируя произведения Мир Сайид Али Хамадонь почёркивают, что великий мыслитель, 
исходя из создавшиеся политической ситуации своего времени анализировал данную проблему. 

Авторы утверждают, что анализ творчество, Мир Сайида Али Хамадони свидетельствует о том, что 
её основу составляет тема государство и  и государственности, о справедливых, честных царей и  
правителей. 
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MIR SAYYID ALII HAMADONI ABOUT THE JUST CARING FOR THEIR GIVEN KING 
 

This article analyzes the problem of a fair and caring king in the view of one of the great thinkers of the 

Persian-Tajik people of the XIV century, Mir Sayyid Ali Hamadoni. 

The author, analyzing the works of Mir Sayyid Ali Khamadon, emphasizes that the great thinker, based on 

the created political situation of his time, analyzed this problem. 

The author argues that the analysis of creativity, Mir Sayyid Ali Hamadoni testifies that his main theme is 

the state and statehood, about fair, honest kings and rulers. 

KEY WORDS: tsar, state of statehood, the primary task of the tsar, affairs of state, politician, educated 

tsar. 
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ФОРМЫ И СПОСОБЫ ДИАГНОСТИКИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ, 

СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ  
 

Нажмиддинова Ф.А., Исломов О.А. 

Худжандский государственный университет имени академика Б. Гафурова 
 

Эти формы и способы находятся пока на стадии зарождения и требуют основательной 

научной разработки с учетом готовности их к использованию как до организации и по итогам 

учебных занятий, так и на любом этапе преподавания. Смысл их можно представить лишь в 

самых общих формулировках: 

- способы определения у студентов объема знаний в рамках предметной специализации 

решаемых учебных задач; 

- способы выявления степени развития у студентов умения производить объективную и 

достоверную оценку получаемых решений на их соответствие условиям проблемной ситуации; 

- формы оценки уровня развития творческой способности студентов с помощью всех 

доступных одномоментных средств - тестов, специальных интервью, анализа биографических 

анкет, комплекса наблюдений за реакцией слушателей на модификацию условий учебных задач 

(формулировки их с разной степенью выраженности предвосхищения неизвестного и 

эвристических подсказок) [3, с. 21]. 

И последнее - обобщенное требование к дидактике преподавания основ технического 

изобретательства в университете: использование в соответствующей модификации всех 

доступных методов подготовки студентов к познавательной деятельности, всех форм учебного 

процесса, в наибольшей степени стимулирующих раскрепощение поискового мышления, 

освобождение его от репродуктивных форм и стереотипов усвоения знаний. 

Овладение операциональной структурой изобретательского поиска – это доведение до 

автоматизма процессов использования основных операциональных звеньев его логико-

психологической модели. Тех звеньев, в которых так или иначе осуществляется воздействие на 

озадачивающий объект организованным запасом знания. А это, в свою очередь, требует подбора 

таких учебных задач, в которых имитировался бы сам механизм воздействия. 

К числу общедидактических средств, способствующих овладению студентами установкой 

на творческое восприятие действительности, можно отнести [1, с. 17]. 

а) выполнение заданий, рассчитанных на активизацию у студентов способности давать 
правильную профессиональную оценку техническим объектам: форма задания- предложение 

студенту «обратиться» к техническому объекту с профессионально сформулированными 

вопросами. С дидактических позиций форма задания вполне оправдана, поскольку она 

предполагает необходимость параллельной мобилизации студентами всех имеющихся у них 
знаний на получение ответа. Содержательное единство системы «вопрос - ответ» превращает 

технический объект в носитель самостоятельно добываемого студентами знания, что, в свою 

очередь, определяет высокий уровень его закрепляемости и активности использования в 
познавательных процессах. Выработка умения ставить точные профессиональные вопросы 

наиболее присуща тем учебным занятиям по общеобразовательным и общеинженерным 

предметам, на которых фактический материал преподносится студентам в форме условий 
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проблемной ситуации, т.е. которые непроизвольно превращаются в экспериментальное 

исследование; 

б) ознакомление студентов с принципами использования при формулировании 
профессиональной оценки технических объектов так называемых списков контрольных 

вопросов: списки Осборна, Эйлоарта, Пойа, «система усовершенствованных методов», АРИЗа и 

др. В сущности, своей это списки наводящих вопросов, выполняющих функцию преодоления 

инертности мышления и достижения предельной четкости в оформлении проблемной ситуации 
[2, с. 48]. 

Рассмотрение каждого списка не представляется необходимым, поскольку в 

содержательном отношении они в значительной степени совпадают. Обобщенный же их 
функциональный смысл отражает следующая совокупность вопросов. Как модифицируется 

объект при изменении его внешних параметров - формы, цвета, принципа движения, функций, 

состояния? Что можно увеличить или уменьшить в объекте: размеры, прочность, качество, 

стоимость, время службы? Какими окажутся последствия этих изменений? Что можно заменить 
в объекте: ингредиент, процесс, источник энергии, схему компоновки, функцию? Какие 

внутренние структурные преобразования можно произвести в самом объекте: изменение 

взаимного расположения компонентов, модели планировки, последовательности операций, 
частоты колебаний, скорости или темпа процессов? С чем можно скомбинировать объект для 

получения его в новом качестве? Что можно присоединить к объекту: дублера, ингредиент? 

Представленный обобщенный список вопросов можно расширить за счет некоторых извлечений 

АРИЗа, который, в сущности, представляет собой тот же умело скомбинированный круг 
вопросов [2, с. 33]. 

в) выполнение заданий, предполагающих выработку у студентов постоянной готовности 

к критической оценке окружающих вещей, явлений, фактов на основе усмотрения их 
«несовершенств». Это могут быть: требование постоянного анализа всех попадающих в поле 

зрения объектов на предмет возможности их совершенствования, рационализации, объединения 

с другими объектами в целях получения новой функциональной целостности (в ряде случаев 

такой анализ ограничивается кругом профессиональных объектов), предложение составить и 
постоянно расширять личный список требующих рационализации объектов с последующим сти-

мулированием попыток этой рационализации; тестирование, цель которого - не выявление 

уровня развития творческих способностей студентов, а использование приемов тестологии в 
развитии установки на творческое восприятие действительности (предъявление, например, 

рисунков, требующих ассоциативной или жесткой профессиональной оценки изображаемого); 

г) ознакомление студентов с основными сферами поиска «узких» мест в условиях базового 

производства: рационализацией рабочих мест, заключающейся в таком расположении 
оборудования, необходимого комплекта приспособлений, инструментов, заготовок, при котором 

достигается наибольшая эффективность в обслуживании техники, устраняется лишнее 

движение, улучшается освещенность, увеличивается степень соответствия производственных 
операций психофизиологическому состоянию рабочего; совершенствованием оборудования, 

оснастки, инструментов и приспособлений, трудовых приемов и технологических процессов; 

улучшением условий труда и его безопасности; совмещением профессий и функций, 

многостаночным обслуживанием. 
Выработка умения видеть «узкие» места производства может осуществляться и во время 

экскурсий по цехам, и в период учебной практики. Главное, чтобы эти мероприятия были 

спланированы тематически и организационно, в соответствии с планом - заданием, содержащим 
следующие разделы: выявление (описание) условий труда на рабочем месте -чистоты, 

освещенности, окраски, вентиляции, сигнализации и т.д.; оценка удобства в расположении 

инструментов и вспомогательной оснастки; фиксирование лишних движений рабочего и 

движений, не соответствующих его физическим возможностям; оценка расположения заготовок 
и деталей; определение фактической выработки за смену; анализ поступавших ранее от рабочего 

предложений по организации своего труда. Полученные в соответствии с планом - заданием 

материалы наблюдений обобщаются студентами, делаются индивидуальные выводы и 

предложения [7, с. 47]. 
Во всех случаях замеченные «узкие» места выступают для студентов озадачивающим 

моментом, т.е. источником данных для формирования проблемных ситуаций. А это уже начало 

творческого процесса. 
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В воспитании у студентов установки на творческое восприятие действительности нельзя 

обходить вниманием эмоциональную сторону овладения учебным материалом, 

обеспечивающую непроизвольность в проявлении личности через творческие характеристики. 
В.А. Сухомлинский обосновал в свое время утверждение необходимости того, чтобы видение 

мира начиналось для маленького человека с тревоги и озабоченности, чтобы первым 

гражданским желанием, взволновавшим ребенка, была мысль: так не должно быть. Чтобы эта 

мысль пробудила чувство непримиримости к злу - безделью, бесхозяйственности, 
расточительности, заставила маленького человека засучить рукава и взяться за дело. В 

эмоциональной обусловленности процессов овладения установкой на творческое восприятие 

действительности, видимо, не должно существовать стандартов на все случаи жизни. 
 

ЛИТЕРАТУРА: 
 

1. Алексеев В.Е. Педагогические проблемы развития технического творчества молодежи. – Ташкент: 

Фан, 1980. – 151 с. 

2. Альтшуллер З.С. Алгоритм изобретения. – М.: Московский рабочий, 1973. – 296 с. 

3. Ансеров Ю.М. Техническое творчество машиностроителей. – Л.: Машиностроение, 1975. – 46 с. 

4. Антонов А.В. Психология изобретательского творчества. – Киев: Высшая школа, 1978. – 176 с. 

5. Атахонов Т., Лутфуллоев М., Шарифов Ф. Очерки педагогической мысли. (на тадж. яз.). – Душанбе: 

2005. – 224 с. 

6. Белозерцев В.И. Техническое творчество. Методологические проблемы. – Ульяновск, 1975. – 110 с. 

7. Белозерцев В.И. Философско-методологические проблемы технического творчества. – М., 1987.          

– 68 с. 

8. Бернштейн М.С. О природе научного творчества // Вопросы философии. – 1965. – №6. – С. 21-26. 

9. Богоявленская Д.Б. Пути к творчеству. – М.: Знание, 1981. – 96 с. 
 

ШАКЛУ ТАРЗҲОИ ТАШХИСИ ОМОДАГИИ ЗЕҲНИИ ДОНИШҶӮЁН 
 

Муаллиф дар мақолаи мазкур мавзуи басо актуалӣ ва муҳимми замони имрӯзаро мавриди таҳлил 

қарор додааст. Аз ҷумла қайд мекунад, ки усулҳои ташхиси омодагии зеҳнӣ ҳанӯз дар давраи ибтидоӣ 

ташаккул ёфта, ҳам пеш аз таълим ва ҳам баъд аз таълим, умуман дар ҳар марҳалаи таълим заруранд. Аз 

худ намудани сохтори оперативӣ-ҷустуҷӯии ихтироот боиси автоматикунонии раванди истифодаи 

ҳалқаҳои асосии оперативии амсилаи мантиқӣ-психологии он мегардад. Инҳо робитаҳое мебошанд, ки 

тавассути онҳо бо ин ё он роҳ ба объекти аҷиби анбори муташаккили дониш таъсир мерасонад. Ва ин, дар 

навбати худ, интихоби чунин вазифаҳои таълимиро талаб мекунад, ки дар онҳо худи механизми таъсир 

тақлид карда мешавад. Ҳангоми тарбияи хонандагон дар робита ба фаъолияти эҷодӣ ҷиҳати эмотсионалии 

маводи таълимӣ, ки зуҳуроти ғайриихтиёрии шахсиятро тавассути хусусиятҳои эҷодӣ таъмин менамояд, 

сарфи назар кардан мумкин нест. 
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In this article, the author considers a very relevant topic today. These forms and methods are still in the 

period of formation and are necessary both before and after training and at each stage of training. Mastering the 

operational structure of the search for inventions leads to the automation of the process of using the main 

operational links of its logical and psychological model. These connections are somehow influenced by an amazing 

object organized by a pool of knowledge. And this, in turn, requires the selection of such educational tasks in 

which the mechanism of influence itself is imitated. When educating students in relation to creative activity, the 

emotional side of educational materials, which ensures the involuntary manifestation of personality through 

creative traits, cannot be ignored. 
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ТАШАККУЛИ ФАРҲАНГИ ИҚТИСОДИИ ШАХСИЯТ ВА НИЗОМИ ПЕДАГОГӢ 
 

Абдуалиев Б.С. 

Донишкадаи энергетикии Тоҷикистон 
 

 Дар шароит ва муҳити иқтисоди бозаргонӣ ташаккул ва рушди фарҳанги иқтисодӣ нақши 

бориз дорад. Асосу заминаи фарҳанги иқтисодии ҷомеа тафаккури пешрафтаи иқтисодии 

иҷтимоӣ мебошад, ки дар он асосҳои арзишнок ва меъёрии ҳаёти иқтисодӣ ташаккул меёбанд ва 

аз ин рӯ, тафаккури пешрафтаи иқтисодии иҷтимоӣ сарчашмаи идеологии фаъолияти созанда дар 

соҳаи иқтисодӣ мебошад. Фарҳанги иқтисодӣ дар натиҷаи ҳамбастагии иқтисодиёт ва фарҳанг ё 

зуҳури фарҳанги умумиинсонӣ дар амалҳои иқтисодӣ ташаккул меёбад. Он сотсиогенези хусусӣ 

ва мураккаби худро дорад, ки таъсири омилҳои зиёди моддӣ, ҷуғрофӣ, фарҳангӣ, идеологӣ ва 

ғайра, арзишҳои гуногуни маънавӣ ва эстетикиро дар бар мегирад ва онҳоро дар фазои 

муносибатҳои иҷтимоию иқтисодии марбут ба истеҳсол, тақсимот, мубодила ва истеъмоли 

молҳои моддӣ ва хидматҳо, ки омезиши онҳо тафаккури ягонаи иқтисодии одамонро муайян 

мекунад, таҳкурсии ин фарҳанг мебошанд. 

 Маҳз фарҳанги иқтисодӣ ҳамчун маҷмуи намояндагиҳои инсон, мафҳумҳо ва донишҳо дар 

бораи равандҳо ва падидаҳои ҳаёти иқтисодӣ, ҷамъият ва таҷрибаи иқтисодии ҷамъоваришуда 

ва ба даст овардашуда ҳамчун инъикоси муносибатҳои воқеии иҷтимоию иқтисодӣ мебошад, 

зеро он низоми дахлдори танзим, арзёбӣ ва донишҳоро фаро мегирад, Ҳамчун як намуди 

мушаххаси фарҳанг фарҳанги иқтисодӣ натиҷаи фаъолияти инсон дар соҳаи иқтисодӣ, таҷрибаи 

иқтисодии ҷамъоваришударо бештар ифода мекунад. 

Он сатҳи донишҳои иқтисодии аҳолӣ, малакаҳои идорию мудирият, ташаккули тафаккурро 

тавсиф мекунад. Фарҳанги иқтисодӣ пуррагии дониш ва истифодаи қонунҳои иқтисод, табдил 

додани талаботи объективии онҳоро ба ангезаҳои фаъолияти иқтисодии одамон инъикос 

менамояд. Он воқеият ва самаранокии сиёсати иқтисодиро муайян мекунад, сифати менеҷмент 

ва самаранокии амали касбии ҷориро муқаррар месозад. 

Фарҳанги иқтисодӣ дар сохторҳои институтсионалӣ, технологияҳо ва маҳсулоти моддии 

меҳнат фаро гирифта шудааст. Аммо, новобаста аз он ки кадом ҷузъҳо муҳокима карда мешаванд 

(моддӣ ё маънавӣ), «фарҳанги иқтисодӣ ҳамеша ҳамчун хислати сифатии фаъолияти иқтисодӣ 

амал мекунад: ё дар гузашта анҷом ёфтааст ё дар натиҷаи мушаххас амалӣ шудааст» [1]. Яъне, 

ҷузъи асосии фарҳанги иқтисодии ҷомеа фаъолияти самарабахши меҳнатӣ мебошад. 

Дорандаи фарҳанг, ҳамчунин субъекти фаъолият, ҳамеша шахсе мебошад, ки аз як тараф, 

фаъолияти самарабахши меҳнатиро таъмин намуда, аз ҷониби дигар, ба дастовардҳои он 

мусоидат мекунад ва ба ин васила, рушди минбаъдаи онро таъмин месозад. 

Ҳамин тариқ, фарҳанги иқтисодии одам бояд ҳамчун маърифати шахсии фард тавсиф 

карда шавад, ки он маҷмуи донишҳои иқтисодӣ, шуурнокии иқтисодӣ, таҷрибаи иқтисодӣ, 
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тафаккури иқтисодӣ, салоҳияти иқтисодӣ ва татбиқи маънавии онҳоро дар фаъолияти иқтисодӣ, 

дар раванди азхудкунии фарҳанги иқтисодии ҷомеа ва эҷоди он дар бар гирад. 
Бо дарназардошти он, ки қобилияти тафаккур, огоҳӣ ва амал, сатҳи инъикоси шахсии 

донишҷӯён аз синну сол ва сатҳи омодагии пешакии онҳо вобастагӣ дорад, раванди ташаккули 
фарҳанги шахсӣ бо зинаҳо ва давомнокӣ тавсиф карда мешавад. Ин ҳолат ба мо имкон медиҳад, 
ки се марҳалаи асосӣ дар рушди муназзами фарҳанги иқтисодии шахсро муайян кунем, самти 
онҳо ва натиҷаи бадастовардаро муқаррар намуда тавонем. 

Тибқи равиши нави таҳсил дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳадафи таълим бояд ташаккули 
фарҳанги ибтидоии шахсият ҳамчун асоси рушди минбаъда бошад. Фарҳанги ибтидоӣ ҳадди 
аққали заминаҳои умумии фарҳангӣ, ки барои мавҷудияти шахсият дар ҷомеа заруранд, нақшҳои 
«ядроӣ», ки заминаи муҳимми фарҳангро ташкил медиҳад, дар бар мегирад. 

Бо дарназардошти он ки «иҷтимоигардонии иқтисодӣ раванди азхудкунии инсонии 
меъёрҳои иқтисодии иҷтимоӣ, қоидаҳо ва арзишҳои иқтисодӣ, ҳамчунин азхудкунии донишҳои 
иқтисодӣ, ташаккули шуури иқтисодӣ, таҷрибаи иқтисодӣ, тафаккури иқтисодӣ ва омодагӣ ба 
татбиқи маънавии онҳо дар доираи фаъолияти иқтисодиро фаро мегирад, мо метавонем 
мундариҷаро ҷудо созем ва мафҳуми «фарҳанги асосии иқтисодӣ»-ро тавсиф кунем. Мафҳуми 
«фарҳанги ибтидоии иқтисодӣ» ҷузъи фарҳанги иқтисодӣ мебошад, ки мавҷудияти маҷмуи 
ҳадди ақали дониш, хосиятҳо, сифатҳо, тамоюлоти арзиширо барои ин марҳалаи онтогенез ҳатмӣ 
медонад, ки ба инсон имкон медиҳад фарҳанги иқтисодии ҷомеаро бомуваффақият азхуд кунад» 
[6, c. 114]. Аммо, фарҳанги асосии иқтисодӣ танҳо ҷузъи ҷудонопазири фарҳанги иқтисодӣ 
мебошад. Аз ин рӯ, таъсири он на ба ташаккули фарҳанги шахсии иқтисодӣ, балки ба ташаккули 
ҷузъҳои асосии он оварда мерасонад. Мавҷудияти фарҳанги касбии иқтисодӣ ҳамчун унсури 
ҷудонопазири фарҳанги умумии иқтисодии шахс ба даст овардани маҷмуи донишҳо, хосиятҳо, 
сифатҳо, тамоюлоти арзишӣ оварда мерасонад, ки ба шахс имкон медиҳад фарҳанги касбии 
иқтисодии ҷомеаро муваффақона азхуд кунад ва ба ин васила, зарурати фарқ кардани фарҳанги 
асосии касбӣ ва шахсии касбӣ ба вуҷуд оварда шавад.  

Таълимоти иқтисодии мактаб ва дурнамои рушди ин фанни мактабӣ, пеш аз ҳама, ба 
талаботи таълими иқтисодӣ ва ташаккули фарҳанги нави иқтисодӣ, ки бо шароити рушди давлат 
ва ҷомеа муайян карда мешаванд, алоқаманд аст. Бо вуҷуди ин, таълими иқтисодиёт дар мактаб 
то ҳол ба таври назаррас таҷрибавӣ мебошад ва саволҳо дар бораи он, ки чаро бояд омӯхта шавад, 
чӣ гуна шомил шудани муҳассил ба муносибатҳои воқеии иқтисодӣ ҳанӯз ҳам мавриди баррасӣ 
ва рушд қарор дорад.  Дар байни равишҳое, ки мо таъкид кардем, барои таъмин намудани 
донишҷӯён бо донишҳои иқтисодӣ (бизнес-нигаронидашуда ё касбӣ нигаронидашуда, 
назариявӣ, академӣ, фарҳангӣ-функсионалӣ), равиши фарҳангӣ-функсионалӣ барои таълими 
иқтисодӣ дар мактаби миёнаи умумӣ бештар мувофиқ аст. Чунин муносибат аз идеологияи 
ташаккули марҳалавии фарҳанг ва рушди шахсии он ҳангоми муайян кардани ҳадафҳо, 
мундариҷа ва усулҳои ташаккули фарҳанги иқтисодии шахсият бармеояд. 

Зарурати ташаккули фарҳанги иқтисодии муҳассилини мактаб низ аз он далолат мекунад, 
ки маърифати иқтисодӣ бояд ба принсипҳои пешрафти равандҳои дар ҷомеа асосёфта ташаккул 
ёбад. Ҳадафи таълими иқтисодии муҳассилин бояд ташаккули тафаккури иқтисодии муосир 
бошад, ки он заминаи шинохти сохтори воқеияти иқтисодӣ, огоҳӣ аз он, азхудкунии меъёрҳои 
рафтори мутамаддини иқтисодӣ, фарҳанги иқтисодӣ, ташаккули малакаҳои фаъолияти дахлдори 
иқтисодӣ ва дар заминаи он ташаккули фарҳанги иқтисодии шахс ҳамчун асосу замина барои 
мутобиқшавии инсон ба шароити иҷтимоию иқтисодӣ сурат мегирад.  

Мақсади таълими иқтисодӣ вазифаҳои асосии онро муайян мекунад: дар соҳаи маориф - аз 
ҷониби донишҷӯён асосҳои дониш дар бораи иқтисоди муосир, принсипҳо ва қонунҳои 
фаъолият, рушди он ва малакаҳои фаъолияти иқтисодӣ (меҳнатӣ, соҳибкорӣ) азхуд карда 
мешаванд; дар соҳаи худогоҳӣ - дарки потенсиали иқтисодии инфиродӣ, ташаккули рафтори 
бошууронаи иқтисодии шаҳрвандӣ; дар соҳаи ҳавасмандгардонӣ - рушди ҳавасмандӣ ба 
мушкилоти иқтисодӣ, ниёзмандии доимӣ ба дониши иқтисодӣ, хоҳиши соҳибкории мутамаддин, 
ки бояд воситаи ҳифзи иҷтимоӣ бошад, барои ҳалли мушкилоти шуғли ҷавонон, мутобиқшавӣ 
ба бозор. 

Мувофиқи сатҳи дониш, қобилият ва малакаҳои ҳосилшуда се соҳаи таълими иқтисодӣ 
ҷудо карда мешаванд: барномаҳо дар мактабҳои таҳсилоти ҳамагонӣ, дар синфҳои махсуси 
иқтисодӣ (мактабҳои ҳамагонӣ) ва литсейҳои иқтисодӣ. Дар доираи таълими умумии иқтисодӣ 
дар мактабҳои ибтидоӣ диққати асосӣ ба мафҳумҳои ибтидоӣ вобаста ба равандҳо ва падидаҳои 
иқтисодӣ дода мешавад. Консепсияҳои ибтидоии иқтисодӣ дар асоси далелҳои фаъолияти 
иқтисодӣ, ки ба кӯдакон маълуманд, ташаккул меёбанд. Вижагии ташаккули тафаккури 
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иқтисодии хонандагони мактабҳои миёнаи таҳсилоти ҳамагонӣ бо тавсеаи ҳудуди консепсияҳои 
омӯхташуда бо муайян кардани хосиятҳо, функсияҳо, омилҳо, андешаҳои иқтисодӣ вобаста аст. 
Ин марҳала бо ҳамгироии таълими иқтисодӣ ва меҳнатӣ тавсиф меёбад, ки барои ташаккули 
малака ва қобилияти амалии иқтисодӣ, амалиёт, фаъолият ва ҳавасмандӣ ба соҳибкорӣ хеле 
муҳим аст. 

Таълими иқтисодӣ дар мактаби миёна ҳамчунин аз вижагиҳои иҷтимоиву равонии 
тафаккури илмомӯзони ин синну сол асос ёфтааст. Ин ҷо аллакай омӯзиши зеҳнӣ бо таҳияи 
донишҳои умумиҷаҳонии назариявӣ ва амалии иқтисодӣ барои ҳалли созандаю эҷодкоронаи 
масъалаҳои воқеии тиҷорат ва қарорҳои иқтисодӣ зарур аст. Дар айни замон, ҷаҳонбинии 
иқтисодӣ ташаккул меёбад, манфиати идрокӣ ба принсипҳои фаъолият ва рушду инкишофи 
низомҳои иқтисодӣ, қонунҳои умумиҷаҳонии табиат ва ҷомеа, ҷамъбасти донишҳои гуногун, 
далелҳо ва иттилоот сурат мегирад. Малака ва қобилиятҳои амалии иқтисодӣ ташаккул ёфтан 
мегиранд. Мундариҷаи таълими иқтисодии мактаб дар кори имрӯза дар се сатҳи ба ҳам 
алоқаманд баррасӣ карда мешавад: 1) пропедевтикӣ, ташаккули қабули эҳсосии фарзандон 
нисбат ба муносибатҳои иқтисодӣ дар ҷомеа, ки дар заминаи усулҳои таълими бозиҳо ва 
дафтарҳои меҳнатии давраи аввал, ки дорои маълумоти донишҳои иқтисодӣ бо номи «Иқтисоди 
фароғатӣ» мебошад; 2) бунёди пояҳои фарҳанги иқтисодӣ дар ҷараёни татбиқи давраи 2-юм бо 
номи «Иқтисодиёти ман» таъмин карда мешавад; 3) ташаккули фарҳанги ягонаи иқтисодӣ дар 
амалисозии сикли 3-юм бо номи «Уфуқҳои иқтисодии ман» (9-10-11) таъмин карда мешавад [4, 
c. 46]. Гузашта аз ин, ташаккули фарҳанги ибтидоии касбии иқтисодӣ дар мактабҳои миёна 
тавассути курсҳои махсуси ихтиёрӣ («Асосҳои тиҷорат», «Асосҳои маркетинг», «Асосҳои PR-
технологияҳо ва коммуникатсия», «Муоширати корӣ») таъмин карда шудааст. Аммо, рӯйхат ва 
шумораи онҳоро дар ҳар як мактаб бояд бо дарназардошти шуғл ва сатҳи таълими хонандагон, 
имкониятҳои мактаб ва падару модар муайян кунанд.  

Барномаи ҳамаҷонибаи таълими иқтисодии таҳия ва санҷидашуда барои хонандагони 
мактаб як қатор курсҳо ва барномаҳои махсусро дар бар мегирад, ки на танҳо мундариҷаи таълим 
дар иқтисодиёт, балки мундариҷаи таълимро низ инъикос мекунад. Аз ҷумла, барномаи бахши 
«Иқтисоди фароғатӣ» бояд бозиҳоро фаро гирад: «Калиди тиллоӣ» (қаҳрамонони мусбат, 
меҳрубон ва маҳбуб) дар бораи авлавиятҳои ба даст овардани бозор суҳбат мекунанд; 
«Идоракунии ибтидоӣ». Дар бахши «Иқтисоди ман» барномаҳои «Менеҷмент», «Илм ва 
менеҷмент» ва «Иқтисодиёт дар мамлакат»-ро бояд истифода бурд. Дар бахши «Уфуқҳои 
иқтисодӣ» барномаҳои «Санъати таъсир ба одамон» истифода бояд шаванд. Таърих нишон 
медиҳад, ки идоракунӣ ва мудирияти захираҳои инсонӣ механизмҳо, «Иқтисоди оила» барнома, 
ки муносибатҳои иҷтимоӣ дар дохили оила муайян мегардад. Ҳар як бозии тарроҳишуда як 
намуди иқтисодии фаъолияти таълимӣ мебошад, ки ба паҳлуҳои иқтисодиёт наздик аст. 
Вижагиҳои фарқкунандаи бозиҳои бизнеси дидактикӣ ва таълимии пешниҳодшуда инҳоянд: 
муносибати муназзам ба ташаккули донишҳои иқтисодӣ; тадриҷан мураккаб шудани талабот бо 
дарназардошти рушд ва инкишофи кӯдакон; бо дарназардошти «минтақаи инкишофи 
проксималии шахсият» ҳангоми муайян кардани мундариҷаи маводи таълимӣ; истифодаи 
комплексии шаклҳои мухталифи ташкили ҷараёни таълим. 

Бо дарназардошти мавқеъҳои дар боло зикршуда, хамчунин ҳадафҳо, вазифаҳо ва 
мундариҷаи Стандарти давлатии таҳсилотӣ ба мо имкон доданд, ки сохтори таълими идомаи 
иқтисодӣ ва тарбияи мутахассисонро муайян намоем ва марҳалаҳои рушди он муайян карда 
шаванд. 
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ТАШАККУЛИ ФАРҲАНГИ ИҚТИСОДИИ ШАХСИЯТ ВА НИЗОМИ ПЕДАГОГӢ 
 

Мақола ба баррасии вижагиҳои низоми педагогии ташаккули фарҳанги иқтисодии шахсият бахшида 
шудааст. Ба ақидаи муаллиф, асосу заминаи фарҳанги иқтисодии ҷомеа тафаккури пешрафтаи иқтисодии 
иҷтимоӣ мебошад, ки дар он асосҳои арзишнок ва меъёрии ҳаёти иқтисодӣ ташаккул меёбанд ва аз ин рӯ, 

тафаккури пешрафтаи иқтисодии иҷтимоӣ сарчашмаи идеологии фаъолияти созанда дар соҳаи иқтисодӣ 
мебошад. Фарҳанги иқтисодӣ дар натиҷаи ҳамбастагии иқтисодиёт ва фарҳанг ё зуҳури фарҳанги 
умумиинсонӣ дар амалҳои иқтисодӣ ташаккул меёбад. Он сотсиогенези хусусӣ ва мураккаби худро дорад, 

ки таъсири омилҳои зиёди моддӣ, ҷуғрофӣ, фарҳангӣ, идеологӣ ва ғайра, арзишҳои гуногуни маънавӣ ва 
эстетикиро дар бар мегирад ва онҳоро дар фазои муносибатҳои иҷтимоию иқтисодии марбут ба истеҳсол, 
тақсимот, мубодила ва истеъмоли молҳои моддӣ ва хидматҳо, ки омезиши онҳо тафаккури ягонаи 

иқтисодии одамонро муайян мекунад, таҳкурсии ин фарҳанг мебошанд. 
Муаллиф меафзояд, ки муқоисаи сатҳи ташаккулёбии ҷузъҳои фарҳанги шахсии иқтисодии 

донишҷӯён дар марҳилаҳои муайян ва ташаккулёбии озмоиш нишон медиҳад, ки тағйироти назаррас дар 
сифати фарҳанги асосии иқтисодии донишҷӯён ҳангоми ҷорӣ намудани равишҳои пешниҳодшуда ба 

таълими иқтисодӣ ба вуҷуд меоянд. Муайян карда шуд, ки дараҷаи дониши чунин маълумотҳои ибтидоӣ 
дар соҳаи иқтисод: аҳамияти сармояи инсонӣ барои кишвар; сиёсати иқтисодии ҳукумат ва давлат; сарвати 
табиии миллии Тоҷикистон; намудҳои асосии андозҳо; шаклҳои ташкилию ҳуқуқии соҳибкорӣ; намудҳои 

коғазҳои қиматнок; омилҳои рушди иқтисодӣ дар намояндагони гурӯҳи таҷрибавӣ назар ба гурӯҳи 
назоратӣ хеле баландтар ҳастанд.  

Мулоҳизаҳоро ҷамъбаст намуда, муаллиф таъйид менамояд, ки бо дарназардошти мавқеъҳои дар 

боло зикршуда, ҳамчунин ҳадафҳо, вазифаҳо ва мундариҷаи Стандарти давлатии таҳсилотӣ ба мо имкон 
медиҳанд, ки сохтори таълими идомаи иқтисодӣ ва тарбияи мутахассисони соҳаро муайян намоем ва 
марҳилаҳои рушди он муқаррар карда шаванд . 

КАЛИДВОЖАҲО: низоми педагогӣ. марҳилаҳо, фарҳанги иқтисодӣ, стандартҳои давлатии 

таҳсилот, коғазҳои қиматнок, таълим ва тарбияи иқтисодӣ, мазмун ва вазифаҳо. 
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энергетикии Тоҷикистон. Teл.: (+992) 777-07-65-85; е-mail: abdualievb87@mail.ru.  
 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ И  

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА  
 

Статья посвящена особенностям педагогической системы формирования экономической культуры 
личности. По мнению автора, основой экономической культуры общества является развитое социально-
экономическое мышление, в котором формируются ценные и нормативные основы экономической жизни 
и, следовательно, развитое экономическое мышление является идеологическим источником творческой 

экономической активности. Экономическая культура формируется сочетанием экономики и культуры или 
появлением универсальной культуры экономической деятельности. Он имеет свой специфический и 
сложный социогенез, на который влияют многие материальные, географические, культурные, 

идеологические и другие факторы, имеющие различные моральные и эстетические ценности, а также в 
контексте социально-экономических отношений, связанных с производством, распределением, обменом и 
потреблением материальных товаров и услуг. Сочетание их с общим экономическим мышлением людей 
лежит в основе этой культуры. 

Автор добавляет, что сравнение уровня формирования личностной экономической культуры 
студентов на определенных этапах показывает, что существенные изменения происходят в качестве 
основной экономической культуры студентов при внедрении предложенных подходов к экономическому 

образованию. Было установлено, что уровень знаний таких исходных данных в экономической области: 
важность человеческого капитала для страны; экономическая политика правительства и государства; 
национальные природные ресурсы Таджикистана; основные виды налогов; организационно-правовые 

формы бизнеса; виды ценных бумаг; факторы экономического роста выше в экспериментальной группе, 
чем в контрольной группе. 

Подводя итоги, автор констатирует, что с учетом вышеупомянутых позиций, а также целей, задач и 
содержания государственного стандарта он позволит нам определить структуру непрерывного 

образования и подготовки специалистов отрасли. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: педагогическая система, этапы, экономическая культура, государственные 

образовательные стандарты, ценные бумаги, образование и экономическое образование, содержание и 

задачи. 
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FORMATION OF THE ECONOMIC CULTURE OF THE INDIVIDUAL AND  

THE PEDAGOGICAL SYSTEM 
 

The article is devoted to the features of the pedagogical system of the formation of the economic culture of 

the individual. According to the author, the basis of the economic culture of society is developed socio-economic 

thinking, which forms the valuable and normative foundations of economic life and, therefore, developed 

economic thinking is an ideological source of creative economic activity. Economic culture is formed by a 

combination of economy and culture or the emergence of a universal culture of economic activity. It has its own 

specific and complex sociogenesis, which is influenced by many materials, geographical, cultural, ideological and 

other factors that have different moral and aesthetic values, as well as in the context of socio-economic relations 

associated with the production, distribution, exchange and consumption of material goods and services. Their 

combination with the general economic thinking of people underlies this culture. 

The author adds that a comparison of the level of formation of students' personal economic culture at certain 

stages shows that significant changes occur as the main economic culture of students when introducing the 

proposed approaches to economic education. It was found that the level of knowledge of such initial data in the 

economic field: the importance of human capital for the country; economic policies of government and state; 

national natural resources of Tajikistan; main types of taxes; organizational and legal forms of business; types of 

securities; economic growth factors are higher in the experimental group than in the control group. 

Summing up, the author states that taking into account the above-mentioned positions, as well as the goals, 

objectives and content of the state standard, he will allow us to determine the structure of continuing education 

and training of industry specialists. 

KEY WORDS: pedagogical system, stages, economic culture, state educational standards, securities, 

education and economic education, content and objectives. 
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НАЗАРИЯ ВА МЕТОДИКАИ ТАЪЛИМ                                        ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ 

 
СУЩНОСТЬ, ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМА ПРОЯВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ОБУЧЕНИЯ 
 

Исломов О.А., Рафибаева Н.И. 
Худжандский государственный университет имени академика Б. Гафурова 

 

Цикл обучения в форме учебных предметов был далеко не единственным способом 
обучения. В этом смысле в истории педагогики были известны следующие способы определения 
содержания обучения.  

1. Конструирование содержание обучения по учебным предметам. 
2. Конструирование содержание обучения по решению профессионально трудовых задач. 
3. Конструирование содержание обучения в зависимости от интереса обучения.  
Рассмотрение данного вопроса значимо в том смысле, что каждый из указанных способов 

по-разному влияет на реализацию функций обучения. В соответствии с ними имеется три 
варианта реализации функций обучения. Вопрос «Чему учить?» касается непосредственно 
содержательного аспекта обучения. Исходя из этого то чему учит обучающий должен 
способствовать образованию, воспитанию и развитию. Поэтому при отборе содержания 
образования на это следует обратить особое внимание. Итак, конструирование содержание 
обучения по учебным предметам – это традиционная система отбора содержания обучения, 
которое распространена в системе начального, среднего и высшего образования. При таком 
способе конструирования содержания обучения научные дисциплины на основе 
соответствующих правил трансформируются в учебные предметы. В таком случае мы имеем 
дело с систематичным и последовательным изложением учебных знаний, умений и навыков, а 
также способов деятельности, которые подлежать усвоению со стороны обучаемых. Такое 
конструирование содержания обучения направлено на формирование системы знаний, умений и 
навыков, а также способов выполнения деятельности по каждой учебной дисциплине. Однако 
вопрос заключается в том, насколько адекватно они представляют социальный опыт и насколько 
адекватно они готовят подрастающее поколение к жизни и труду. Способствуют ли они решению 
жизненно важных задач? Способствуют ли они решению процессуально – трудовых задач? 
Очень сложно ответить на эти вопросы однозначно. В связи с имеющимся сложностями и 
трудностями возник второй вариант конструирования содержания обучения, когда за основу 
берется решение конкретных профессионально – трудовых задач. Основоположником такого 
подхода является американский ученый Джон Дьюи, который считает, что «Следует 
организовать занятия вокруг какого либо, одного задания, например постройки домика. В этих 
условиях дети первоначально заняты вычерчиванием плана по масштабу, на уроке арифметики 
рассчитывают стоимость материала для домика, на уроке языка изучают правописание слов, 
связанных с домиком, на уроках рисования и лепки готовят украшения домика. Также можно и 
нужно поставить изучение всех предметов, учитывая возраст и интересы детей» [1].  

Почти аналогичный подход предлагает учитель – новатор направления «педагогики 
сотрудничества» И.П. Волков. Вот что он отмечает: «Для освоения на уроках творчества 
выделены следующие виды работ (занятий), являющиеся разделами программы: рисование, 
черчение, перспектива изготовление моделей, макетов, электротехника, механика, столярное, 
слесарное, жестяное дело, лепка, шитье, резьба и  инкрустация по дереву, чеканка по металлу, 
папье-маше, узоры и аппликации из соломы, мозаика и изделия из бумаги и картона, чтение 
научно-популярных журналов» [3, с. 115]. В чем же разница между традиционными подходами 
при изучении учебных предметов и данным подходом? Разница заключается прежде всего в том, 
что осуществляется оптимальный способ межпредметной связи, что немаловажно с точки зрения 
целостного представления и усвоения конкретного опыта. Ведь в жизни знания, умения и навыки 
сами по себе ничего не значат. Они имеют определенную ценность лишь в том случае, если они 
используются в деле. Поэтому предложенные модели организации обучения имеют 
прагматический характер и деловой подход к реализации и усвоения знаний, умений и навыков. 
Более того, осуществляется целостное, блочные (И.П. Волков) усвоения знаний, умений и 
навыков, что свидетельствует об оптимальной реализации внутри предметной связи. Сам И.П. 
Волков пишет следующее: «Если мы учебный предмет, пусть это будет математика, на которую 
отводится 6 часов в неделю, условно изобразим (в виде прямой линии, разделенной на три части, 
(для первых трех лет обучения), то каждый из этих отрезков надо разбить еще на несколько более 
мелких – это будут разделы, главы, параграфы. Все они изучаются последовательно один за 
другим. При этом нельзя или очень трудно, не усвоив предыдущего, перейти к последующему. 
При параллельном построении изучения материала усваивается не один вопрос программы 
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изолировано, а целый блок разделов с учетом существующих между ними связей» [3, с. 116]. И 
наконец, третье – это повышение уровня заинтересованности обучаемых. По мнению авторов 
данного варианта знания, умения и навыки сами по себе, вне конкретного жизненного опыта, вне 
конкретного вида труда не интересны, что свидетельствует о связи образовательной функции с 
развивающей. Впрочем, третий вариант организации содержания обучения в частности и 
обучения в целом основан сугубо на уровень заинтересованности обучаемых. Таковым была 
Яснополянская школа Л.Н. Толстого. Определенного учебного плана, программы обучения и 
твердого расписания учебных занятий не было. Толстой замечает «как начнем иной раз говорить, 
о чем ни будь интересном, так увлечемся, что поговорим до вечера». Хотя обязательно 
ежедневного посещения школы от детей не требовалось, они посещали, ее и настолько 
заинтересовались занятиями, что им приходилось напоминать о том, что пора по домам» [2, с. 
239].  

Поскольку в данном случае главным является интерес, то соответственно главным 
становится развивающая функция обучения. Это уже означает, что обучаемый сам определяет, 
что ему нужно усвоить, какие знания, умения и навыки он хочет усвоить. Это уже нарушение 
образовательной функции обучения. Социальный опыт определяется взрослым поколением, а не 
подрастающим. Учителю необходимо соблюдать учебный план, программу обучения; иначе 
подрастающее поколение не может быть подготовлен планомерно и включен в жизнь и 
профессионально-трудовую деятельность. Исходя, из этого именно образовательная функция 
является ведущим. Но вместе с этим, следует констатировать, что также образовательная 
функция должна способствовать и реализации воспитательной и развивающей функции. Если же 
образовательная функция не способствует полноценному воспитанию и развитию обучаемых, то 
она должна быть пересмотрена и соответствующим образом изменена. Социальный опыт, 
содержание образования, содержание обучения, умения и навыки, способы деятельности 
является объективными, интерес явление субъективное. Это дополнительное подтверждение 
того факта, что именно образовательная функция является ведущим. С этой точки зрения также 
уместно рассмотрение следующего исторического факта. «В ХIX веке в дидактике существовали 
две теории о наиболее целесообразном характере образования. Сторонники так называемого 
«формального образования» (преимущественно защитники классического образования), 
считали, что главная задача образования – это развитие памяти, внимания, мышления и речи, 
причем на каком учебном материале (хотя бы далёком от жизни и не имеющим практического 
значения) будет достигнуто это развитие - вопрос второстепенный. Напротив, сторонники так 
называемого «материального образования» главное значение предавали материалу обучения, 
требуя, чтобы учебный материал был жизненным, имел практическое значение» [2, с. 227].  

Совершенно справедливо критиковал, обе тенденции К.Д. Ушинский, считая их 
односторонними. Это явное противопоставление образовательной функции с развивающей 
функцией. Приведенные историко-педагогические факты свидетельствуют о том, что в те 
времена образовательная функция не способствовало оптимальной реализации развивающей 
функции обучения. Только этим можно объяснить дидактические концепции Л.Н. Толстого, 
американского ученого Джона Дьюи, теорию формального образования, наконец, возникновение 
теорий развивающего обучения на современном этапе. В дополнении к этому также можно 
отметить разработку принципа воспитывающего обучения. Это уже свидетельство того, что 
образовательная функция обучения должным образом не способствовала полноценному 
воспитанию учащихся. Следует четко, однозначно и ясно осознать, что содержание обучения, 
учебный материал должен параллельно и полноценно способствовать образованию, воспитанию 
и развитию обучаемых. Если таковое не имеет место, то не имеет место и самообучение. При 
этом ни в коем случае нельзя отделить образование, воспитание и развитие друг от друга, тем 
более противопоставить их, поскольку они взаимосвязаны и взаимообусловлены в процессе 
обучения. В этом смысле совершенно справедливо искреннее признание Л.Н. Толстого «очень 
может быть, что в моих статьях о воспитании и образовании, давнишних и последних, окажутся 
и противоречия, и неясности…, во-первых, скажу, что разделение, которое я в педагогических 
статьях делал между образованием и воспитанием, искусственно. И образование, и воспитание 
нераздельны. Нельзя воспитывать, не передавая знаний. Всякое же знание действует 
воспитательно» [2, с. 241]. Если все три функции обучения реализуются полноценно в процессе 
обучения, то выпадает необходимость дополнительного введения в теории обучения таких 
принципов как «развивающее обучение», «воспитывающее обучение», «проблемное обучение». 
Поскольку все они как бы напоминают учителю о том, что следует обратить внимание не только 
на образовательную, но и на воспитательную и развивающую функцию обучения. Однако анализ 
практики обучения с точки зрения реализации функций обучения показывает, что в большинстве 
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случаев учителя различных учебных дисциплин уделяя должное внимание образовательной 
функции недооценивают роль воспитательной и развивающей функции обучения. Опыт 
показывает, что образовательная функция реализуется более организованно, когда как 
воспитательная и развивающая функция протекает стихийно, само собою разумеющееся. Однако 
само по себе ничего не происходит, и если и происходит, то оно не происходит организованно, 
целенаправленно. Только целенаправленное воспитание и развитие, наряду с целенаправленным 
образованием считается научно – методически правильным. Государственные стандарты, 
учебные планы, учебные программы, силлабусы, учебники и другие аналогичные официальные 
образовательные документы регулируют содержания образования и соответственно содержания 
обучения с точки зрения образовательной ценности обучения. Однако в них должным образом 
не указаны воспитательная и развивающая ценность содержания образования. И соответственно 
учитель как субъект, реализующий наряду с образовательной функцией обучения, 
воспитательную, а развивающую функцию обучения испытывает определенные затруднения в 
реализации воспитательной и развивающей функций обучения. Поэтому очень важно и очень 
значимо с научно – методической точки зрения обоснования воспитательной и развивающей 
функции обучения, их отражение в вышеуказанных официальных образовательных документах, 
представляющих содержание образования. Итак, образование исходная основа на базе которой 
формируется также воспитание и развитие. Материальное и духовное качество общества 
зависимо от качества образования, от качество общего и профессионального образования, от 
качество непрерывного образования. Поэтому во всех цивилизованных обществах и 
государствах издревле до настоящего времени образование считается приоритетным 
направлением развития общества. Поскольку политическое, экономическое, культурное 
развитие общества напрямую связанна с образованием. Там, где образование не на должном 
уровне там регресс в развитии общества. Прогрессивное развитие общества непосредственно 
сводится с развитием образования. Подчеркивая исключительно важную роль образования в 
современном мире, Б. Сайман проводит следующую обоснованную мысль: «в той степени, в 
которой человек изменяет окружающий его внешний мир, весь исторический процесс следует 
рассматривать как образовательный, а образование в качестве способа формирования человека 
внутри общества» [4, с. 7]. 

В связи с этим уместен анализ опыта отбора содержания общего образования и выбора 
методов и форм организации обучения. Относительно презентации всех учебных предметов в 
учебном плане общеобразовательных школ Республики Таджикистан можно обметить, что в 
этом смысли определенный дидактический порядок наблюдается, поскольку почти все 
необходимые учебные предметы изучается школьниками. С целью его оптимизации президент 
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон в своем последнем послании внес предложение 
включить в учебный план новый учебный предмет «Этика семейной жизни» «Маърифати 
оиладорӣ», что является очень своевременным с научно-методической точки зрения правильным 
и мудрым решением. 

ЛИТЕРАТУРА: 
 

1. Кудайкулов М.А. Дидактические проблемы формирования основ профессионально-методических 
умений у будущего учителя (на материалах частно – методических дисциплин и пед. практики 
студентов – физиков пединститутов): автореф. дисс. доктора пеп. наук. – Киев, 1977. – 42 с. 

2. Константинов Н.А. и др. История педагогики. – М.: Просвещение, 1192. – 447 с. 
3. Педагогический поиск / Сост. И.Н. Баженова. – М.: Педагогика, 1988. – 544 с. 
4. Садовский В.Н. Основания общей теории систем. – М.: Наука, 1974. – 280 с. 

 

МОҲИЯТ, МАЗМУНИ АСОСӢ ВА ШАКЛИ ЗУҲУРИ ФУНКСИЯИ ТАРБИЯВИИ ТАЪЛИМ 
 

Дар ин мақола вариантҳои амалӣ намудани вазифаи тарбиявии таълим баррасӣ шуда, дар бораи 
моҳияти мазмуни асосии таълим тасаввуроти пурра дода шудааст. Дар асоси ин бояд ба чизе, ки муаллим 
таълим медиҳад, ва он ба таълиму тарбия мусоидат менамояд, диққати махсус додашавад. 

Тарҳрезии мундариҷаи таълим аз рӯи фанҳо системаи анъанавии интихоби таҳсилот мебошад, ки 
дар системаи таҳсилоти ибтидоӣ, миёна ва олӣ маъмул аст.  Ба андешаи муаллифон, бо ин усули сохтани 
мазмуни таълим фанҳои илмӣ дар асоси қоидаҳои дахлдор ба фанҳои таълимӣ табдил меёбанд ва дар ин 
маврид сухан аз пешниҳоди муназзам ва пайгиронаи дониш, малакаи таълимӣ меравад, инчунин усулҳои 
фаъолияте, ки шунавандагон бояд азхуд кунанд ва чунин тартиб додани мазмуни таълим ба ташаккули 
системаи дониш, малака ва инчунин роҳҳои иҷрои фаъолият аз рӯи ҳар як фанни таълимӣ нигаронида 
шудааст. 

Оид ба пешниҳоди ҳамаи фанҳо дар барномаи таълимии муассисаҳои таълимии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон метавон гуфт, ки ба ин маънӣ тартиби муайяни дидактикӣ риоя мешавад, зеро қариб ҳамаи 
фанҳои заруриро мактаббачагон меомӯзанд. 
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он аз нигоҳи илмию методӣ хеле муосир, дуруст ва қарори оқилона мебошад.   
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СУЩНОСТЬ, ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМА ПРОЯВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ФУНКЦИИ ОБУЧЕНИЯ 

 

В данной статье рассматривается варианты реализации образовательной функции обучения и даёт 
полное представление о сущности основного содержания обучения. Исходя из этого, то, чему учит 
обучающий должен способствовать образованию на это следует обратить особое внимание. 

Конструирование содержание обучение по учебным предметам – это традиционная система отбора 
обучения, которое распространена в системе начального, среднего и высшего образования. 

По мнению авторов, при таком способе конструирования содержания обучения научные 
дисциплины на основе соответствующих правил трансформируются в учебные предметы и в этом случае 
дело с систематичным и последовательным изложением учебных знаний, умений и навыков, а также 
способов деятельности, которые подлежат усвоению со стороны обучаемых и такое конструирование 
содержания обучения направлено на формирование  системы знаний, умений и навыков, а также способов 
выполнения деятельности по каждой учебной дисциплины.  

Относительно презентации всех учебных предметов в учебном плане образовательных школ РТ 
можно отметить, что в этом смысл определенный дидактический порядок наблюдается, поскольку почти 
все необходимые учебные предметы изучается школьниками. 

С целью ее оптимизации президент Респуплики Таджикистан Эмомали Рахмон в своем послании 
внес предложение включить в учебный план новый предмет «Этика семейной жизни» что является очень 
современным с научно-методической точки зрения правильным и мудрым решением. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: содержание обучения, образовательная функция, развивающая функция 
обучения, сознательность и активность обучаемых.  
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THE ESSENSE, MAIN CONTENT AND FORM OF MANIFESTATION OF THE EDUCATONAL 
FUNCTION OF LEARNING 

 

This article discusses the options for implementing the educational function of learning and gives a 
complete picture of the essence of the main content of learning. Based on this, what the teacher teaches should 
contribute to education, special attention should be paid to this. 

Designing the content of education by subject is a traditional system of selection of education, which is 
common in the system of primary, secondary and higher education. 

According to the author, with this method of constructing the content of education, scientific disciplines on 
the basis of the relevant rules are transformed into academic subjects, and in this case, it is a matter of a systematic 
and consistent presentation of educational knowledge, skills, as well as methods of activity that are to be mastered 
by the trainees and such designing the content of training is aimed at forming a system of knowledge, skills and 
abilities, as well as ways to perform activities in each academic discipline. 

Regarding the presentation of all subjects in the curriculum of educational schools of the Republic of 
Tajikistan, it can be noted that in this sense a certain didactic order is observed, since almost all the necessary 
subjects are studied by schoolchildren. 

In order to optimize it, President of the Republic of Tajikistan Emomli Rahmon in his message proposed 
to include a new subject «Ethics of family life» in the curriculum, which is a very modern, from a scientific and 
methodological point of view, a correct and wise decision. 

KEY WORDS: content of training, educational function, developing function of training, consciousness 
and activity of learners. 
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ИНЪИКОСИ НИШОНДИҲАНДАҲОИ САЛОҲИЯТИ ТАҲҚИҚОТИИ ХОНАНДАГОН 

АЗ ФАННИ ФИЗИКА ВА ТАЪМИНОТИ МЕТОДИИ ОН 
 

Нурматова Ғ.Р. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Хонандагон, табиатан муҳаққиқанд. Таҳқиқоти ғайриихтиёр ва эҳсоснашванда ба ҳар 

инсон хос аст. Аввалтар аз ҳама сабаби фаъолияти таҳқиқотӣ аз кунҷкобӣ сар мезанад. 

Хонандагон – мушоҳидакорони хуб, вале дар шарҳи он оҷизӣ мекашанд. Онҳо зуҳуротро зуд ба 

хотир мегиранд, вале на ҳамеша хулосаи дуруст бароварда метавонанд. Ин зиддияти табииро 

истифодаи мақсадноки методи таҳқиқотии таълим бартараф мекунад. Мақсади он – кашфи чизи 

нав барои хонанда, на барои илм аст. Услуби илмӣ-маърифатӣ ба хонанда имкон медиҳад, ки 

принсипҳои мақсадгузорӣ дар таҳқиқот, методҳои мушоҳида ва шарҳдиҳӣ (бо ёрии калима ва 

ҷадвалҳо), таҳлили натиҷаҳои аз таҳқиқот бадастомада ва фаҳмиши робитаҳои сабабу натиҷаро 

азхуд кунад.  

Суханони нависандаи фаронсавӣ Антуан де Сент-Экзюпериро ба хотир оварем: 

«Кӯдаконро бо формулаҳои тайёр таъмин накунед, формулаҳо ҷойи холианд, онҳоро бо образҳо 

ва расмҳо ғанӣ гардонед, ки риштаҳои алоқаашон намоён бошад. Кӯдаконро бо бори мурдаи 

далелҳо зада накунед, ба онҳо усулҳо ва роҳҳои ба даст овардани донишҳоро омӯзед» [1].  

Методи таълими таҳқиқотӣ таърихи бисёрасра дорад, пайдоиши он ба давраи Эҳё рост 

меояд. Дар асри XVIII педагогҳои пешқадам шогирдони худро ба «мушоҳидаи 

мулоҳизакунанда», инчунин мустақилона мушоҳида кардан ва омӯхтани факт – на истифодаи 

суханон ва фикри дигарон (аз китоб, ҳикояҳо), на ҷадвалҳои каси дигар, маҳз далелҳои аслӣ аз 

воқеияти атроф таълим медоданд... Гуфтаҳои педагоги машҳури олмонӣ Адолф Дистервег: 

«Муаллими бад ба хонандагон ҳақиқати тайёрро медиҳад, муаллими хуб роҳҳои пайдо кардани 

онро таълим медиҳад» [2, с. 158] нақши муаллими он замонро равшан таҷассум мекунад.  

Бояд гуфт, ки методи таҳқиқотӣ аввал дар таълими илмҳои табиӣ (биология, физика, химия 

ва м. ин), истифода шуда буд, зеро усулҳои таълими онҳо табиатан бо истифодаи мушоҳида, 

таҷриба, озмоиш алоқаманд аст.  

Дар оғози асри XX методи таҳқиқотӣ чун системаи педагогӣ ташаккул ёфт, ки ин хеле пеш 

аз пайдоиши назарияи омӯзиши проблемавӣ буд. Минбаъд дар назди олимон саволе пайдо шуд, 

ки оё методи таҳқиқотӣ дар фанҳои дигар татбиқшаванда аст ё не. Гурӯҳе дар он ақида буданд, 

ки ин метод танҳо хоси фанҳои табиӣ аст, гурӯҳи дигар мегуфтанд, ки он бояд барои ҳамаи 

фанҳои дар мактаб таълимдодашаванда баробар хизмат кунад.  

Рушди тасаввуроти минбаъда дар бораи моҳият, вазифа ва методикаи омӯзиши тадқиқотӣ 

дар таълим бо пайдоиши назарияи омӯзиши проблемавӣ вобастагӣ дорад. Ба мисли ин, ки 

сӯҳбати эвристикӣ чи гуна пайдо шуд (яке аз қадимтарин усулҳои таълим), методи тадқикотӣ 

чун қисми таркибӣ ба системаи методҳои омӯзиши проблемавӣ ворид гардид.  

Ба ин тариқ, методи таҳқиқотии таълим «сохта» нест, он оҳиста-оҳиста дар ҷараёни рушди 

ақидаҳои педагогӣ ривоҷ ёфт ва воқеан решаҳои таърихӣ дорад.  

Агар дар барномаи фанни физикаи муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ солҳои пешин 

мақсади таълимию тарбиявӣ дуруст таҳия гардидаанд, пас ба вазифаҳои он танҳо ташаккули 

донишҳои фаннӣ ва маҳоратҳои амалӣ ворид шудаасту халос, яъне раванди ташаккули 

малакаҳои умумизеҳнӣ хеле суст инъикос гардидаанд. Дар назди ҳар фан ва устоди он вазифа 

гузошта шудааст, ки тибқи он дар хонандагон ҳосил гардондани малакаҳои махсус мавқеи 

меҳварӣ дорад. Ба назари мо, ин масъала на танҳо барои фанҳои табиатшиносӣ, балки барои 

омӯхтани ҳамаи фанҳои таълимӣ талаботи дараҷаи аввал аст.  

Сарфи назар аз ин, имрӯз дар шеваи омӯзиш чизи аз ҳама нигаронкунанда он аст, ки 

усулҳои байнифаннӣ як дараҷа камранг гардида, барои ташаккули онҳо таваҷҷуҳи лозим зоҳир 

намегардад, ки ин мавзӯъ баррасии муфассалро тақозо дорад ва он кори оянда хоҳад буд. 

Чуноне ки дар мақолаи «Омӯхтани методҳои маърифати илмӣ – воситаи ташаккули 

салоҳияти таҳқиқотии хонандагон дар дарсҳои физика» қайд намуда будем дар «Стандартҳои 

таҳсилоти миёнаи умумӣ» омадааст, ки аз худ намудани маҷмӯи донишҳои алоҳидаи дар ҳаёт 

татбиқнаванда мақсади ниҳоӣ набуда, танҳо воситаи таҳсилоти умумӣ мебошад. Хонанда дар 

муассисаи таълимӣ бояд бо малакаҳое мусаллаҳ шавад, ки тавассути ҳиссиёту фаросати худ 

онҳоро истифода бурда тавонад ва зуҳуроти мушоҳида кардаашро дуруст шарҳ диҳад. Вай бояд 

алоқаҳою қонунмандии зуҳуроти табиат, моҳияти қонунҳои табиатро барои ҳаёт аз худ намояд. 

Чун ин кор имконпазир аст, вай бояд бо роҳҳое шинос гардад, ки ба маърифати ин қонунҳо 
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овардааст ё бурда мерасонад. Таълими физика бояд дар хонандагон салоҳиятҳои таҳқиқотӣ – 

мушоҳидаҳои ашё ё зуҳуроти табиатро инкишоф диҳад, муқаррар кардани аломатҳои муҳимми 

онҳо, таҳқиқи алоқаҳои сабабу натиҷаҳои байни онҳо ва дақиқ тасвия намудани натиҷаҳои 

бадастомадаро такмил диҳад [3, с. 160]. 

Ҳангоми омӯхтани физика хонандагон зуҳуротро омӯхта, онро бо тамоми ҷузъиёташ 

мушоҳида мекунанд, кӯшиш менамоянд, ки сабабҳои наздиктарини онро ҷустуҷӯ кунанд. 

Зуҳуротро дар таҷриба такрор намуда, табиатро амсиласозӣ мекунанд. Ин бошад, дар навбати 

худ имконияти ҷустуҷӯ намудани сабабҳои ҳамин зуҳуротро ба хонандагон медиҳад. Танҳо 

таҷрибаи якчанд маротиба ва дар шароитҳои гуногун, аз ҷониби муҳаққиқони гуногун 

гузаронидашуда, ба савол ҷавоби дақиқ медиҳад. Бо шарҳи зуҳурот ва нишон додани сабабҳои 

наздиктарини он омӯхтани зуҳурот ба анҷом намерасад. Зарур аст, ки алоқаи ногузири байни 

зуҳурот ва зуҳуротҳое, ки инро сабаб гардидаанд, кушода шаванд, яъне нақш ва таъсири ҳар яке 

аз ин сабабҳоро нишон дода шаванд. Ба ибораи дигар, қонунеро ёфтан лозим аст, ки мувофиқи 

он ҳамин зуҳурот падид омадааст. Дар асоси қонуни физикии мазкур собит кардан мумкин аст, 

ки зуҳурот ногузир падид меояд, дар сурате, ки шароитҳои муайян мавҷуд бошад. Ҳангоми 

омӯхтани табиат лозим меояд, ки на танҳо дар бораи сабабҳои ҳамин зуҳурот фарзия таҳия 

намоем, балки тахмини хусусияти умумидоштаро дар бораи сабабҳои асосӣ, баъзан сабабҳои 

фавқуллодаи гурӯҳи калони ҳодисаҳо санҷем. 

Кӯшишҳои шинос намудани хонандагон бо методҳои илмии маърифат: амсиласозӣ, 

ҷустуҷӯи қонуният, пешниҳоди фарзия дар китобҳои дарсии ҳозиразамон ҳам мушоҳида 

мегардад [4, с. 172]. Он чи ки ба хонандагон тааллуқ дорад, татбиқи ин метод ба таври иҷмол 

баррасӣ гардида, таҳқиқи он ба таври амиқ ва ояндабинии самаранок манзур нагардидааст. Аз 

равишҳои мавҷуда дар ин масъала эҳсос мегардад, ки роҳу усулҳои татбиқи методи илмии 

маърифат, бахусус дар татбиқи қонунҳои физикӣ, дар китобҳои таълими чандон фарогир 

нестанд.  

Маълумот дар бораи мафҳумҳое монанди далел, қонун, назария ва амсоли инҳо дар баъзе 

мавзӯъҳо мухтасаран дода шуда бошанд ҳам, хусусияти ҷузъӣ дошта, аксаран ба ҳам мувофиқат 

намекунанд ва дар ҳар синф ҳар хел пешниҳод гардида буданд. Масалан, муназзамӣ ва 

пайдарпайӣ дар ташаккули мафҳуми «қонун» мавҷуд набуд. Мафҳумҳое, ки бидуни шарҳу эзоҳ 

дар китобҳои дарсӣ вомехӯрданд, аз ҳисоби умумии мафҳумҳои методологӣ 56 фоизро ташкил 

медиҳанд. Дар нишондодҳои корҳои озмоишӣ донишҳо дар бораи методи таҷрибӣ ва малакаи 

татбиқи он равшан ифода наёфта буданд. Супоришҳо оид ба муқоиса ва хулосабарорӣ тамоман 

мавҷуд набуданд [5]. 

Аз ин ҷо бармеояд, ки аз як ҷониб, дуруст қайд мегардид, ки таълими физика бояд тағйир 

дода шавад, вале аз ҷониби дигар, ин нишондодҳо дар таҳияи барнома ва китобҳои дарсӣ суст 

ифода ёфта буданд, чунки ба муаллифони барномаю китобҳои дарсӣ нишондодҳои умумӣ кофӣ 

набуданд, барои ин тавсияҳои амалӣ ва таҳияи коркардҳое, ки дар амалия санҷида шудаанд ва 

мушаххасу асосноканд, ҳатмӣ маҳсуб мешаванд. 

Яке аз мақсадҳои таълими физика кушодани маънои илми физика ҳамчун асоси илмии 

ҷаҳонфаҳмӣ мебошад, ки ҷанбаи истилоҳоти зеҳнии ҷаҳонбиниро инъикос мекунад; таълим 

додани тафаккури физикӣ, фаҳмидани ғояҳои асосӣ, принсипҳо ва методҳои илмӣ ба ҳадафҳои 

таълими физика дохил мешаванд. Ҳангоми омӯхтани физика, хонандагон бо далелҳои илмӣ ва 

ҳодисаҳои физикӣ вомехӯранд, бо мафҳумҳои содатарини физика шинос мегарданд, ки дар 

маҷмуъ онҳоро ба фаҳмиши қонунҳои муттаҳидкунандаи гурӯҳи ҳодисаҳои физикӣ бурда 

мерасонад. Сохтори алоқаи умумии зуҳурот бо роҳи ҷамъбасти мавод, бо ёрии тасаввуроти 

молекулярӣ-кинетикӣ ва электронӣ сурат мегирад. Дар ин дараҷа бо шакли дастрас ҳамаи 

шаклҳои муҳимми ҳаракати материя омӯхта мешавад [6]. 

Дар Роҳамои фанни физика барои омӯзгорони фанни физикаи синфи 7 қайд гардидааст, ки 

хосиятҳои асосии материя, сохти он, намудҳои гуногуни ҳаракати ҷисмҳо, энергия, таъсири 

мутақобили ҷисмҳоро омӯхта, қонунҳои умумии табиатро муқаррар мекунад. Ҳамаи он чизе, ки 

моро иҳота кардааст, дунёи материалӣ ё материяро ташкил мекунад. 

Масалан, Замин, Офтоб, ситораҳо, сайёраҳо, кӯҳҳо, дарёҳо, баҳрҳо, ҷисмҳо, электр, 

рӯшноӣ ва ғайраҳо материя мебошанд. Яке аз хусусиятҳои асосии материя ҳаракат ба шумор 

меравад. Материя бе ҳаракат ва ҳаракат бе материя мавҷуд буда наметавонад. Оромиҳое, ки дар 

рӯйи Замин ба назар мерасанд, оромиҳои нисбӣ мебошанд. 
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Панҷ намуди ҳаракати материяро аз ҳамдигар фарқ мекунад: 
1. Ҳаракати механикии материя; 
2. Ҳаракати ҳароратии материя; 
3. Ҳаракати электрик материя; 
4. Ҳаракати рӯшноигии материя; 
5. Ҳаракати дохили атомии материя. 

Вобаста ба омӯзиши намудҳои ҳаракати материя физика ба 5 қисм тақсим мешавад: 
механика, физикаи молекулавӣ ва асосҳои термодинамика, электр ва магнетизм, оптика ва 
физикаи квантӣ (физикаи атомӣ ва ҳастаӣ (ядроӣ). 

Дар байни намудҳои ҳаракати материя робитаи зич мавҷуд буда аз як намуд ба намуди 
дигар табдил меёбанд [4, с. 5-6]. 

Хулоса, кори таҳқиқотӣ, бар хилофи навъҳои дигари фаъолият дар хонандагон сифатҳои 
барои адаптатсияи иҷтимоӣ, мақоми касбинтихобкунӣ, новобаста ба касби интихобкардааш 
зарурбударо ташаккул медиҳад.  

Татбиқи модели таълими таҳқиқотӣ (вобаста ба сатҳи омодагии муаллим ва хонанда) 
имкон дорад, ки ба воситаи се фазаи ба ҳам алоқаманд – малака, салоҳият, фарҳанг гузарад. 
Гузариш аз салоҳият ба фарҳанги муҳаққиқ бо ташаккули нақши фарҳангӣ, ки бо усул, тарзи 
ҳаёти инсон вобаста аст, ифода меёбад. 
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ОМӮЗИШИ ТЕХНОЛОГИЯИ БАРНОМАИ АМСИЛАСОЗИИ «COMPASS 3D» ДАР 

ОМОДАКУНИИ ОМӮЗГОРОНИ ФАННИ ТЕХНОЛОГИЯ 
 

Маҳмадалиев Э.Ш.  

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Дар замони муосир технологияҳои нави иттилоотию иртиботӣ ба ҳама соҳаҳои ҳаёт, аз 

ҷумла ба раванди таълим васеъ ворид гардида, дар ин самт барномаҳои таълимии мухталиф 

самаранок татбиқ мегарданд. 

Бо ибораи дигар, мушкилоти пайдошуда ҳамчун маҷмуи функсияҳои корӣ бо таъсири 

барномаҳои таълимӣ баррасӣ карда мешаванд. Дар ҷанбаи таълимӣ раванди технологияи 

конвергентӣ як диди ҳамаҷонибаро пешбинӣ мекунад, ки дар он ҳамаи фанҳо бо ҳам 

алоқаманданд, ҳадафҳо ва талабот бо натиҷаҳои ниҳоии омӯзиш возеҳ ва равшан муайян карда 

шудаанд [1]. Дар навбати худ, раванди фаъолият то андозае бо равиши прагматикӣ мувофиқат 

мекунад, вақте ки талабот дар оянда ба малакаҳои мушаххас мубаддал гардад. Ин боиси он 

мегардад, ки корҳои амалиявӣ дар раванди татбиқи усули фаъолият аҳамияти аввалиндараҷа 

пайдо мекунад ва назария ҳамчун асоси фаъолиятҳо амалӣ карда мешавад. Дар таҷрибаи 

педагогӣ, раванди фаъолият аз гузоштани ҳадафҳои таълимӣ ва талаботу натиҷаҳои ниҳоии он 

иборат аст, ки ин амалҳо дар қонуну қоидаҳои умумиҷаҳонии таълимӣ ифода ёфтаанд. 

Чунин ҳолат, ҳадафҳои таълимиро на ба як гурӯҳи малакаҳо ва донишҳо, балки ба 

хусусиятҳои умумии ташаккули қобилиятҳои шахсӣ ва маърифатӣ табдил медиҳад [2].  

Ҳамин тариқ, раванди барномавии фаъолият, ки асоси стандарти таълимӣ мебошад, аслан 

ҳамгироии фаъолият ва раванди системавии омӯзишро дар назар дорад. Дар ин ҳолат, ҳадафи 

таълимӣ ҳамчун мавқеи системавӣ (назария) муқаррар карда мешавад ва равиши фаъолият 

(амалия) воситаи ба даст овардани он мегардад. Табиист, ки ин талабот ба сатҳи касбии омӯзгор 

таъсир намуда, ниҳоят боиси ташаккул ва рушди технологияҳои нави омӯзгорӣ дар самти 

машғулиятҳои амалӣ ва назариявӣ мегардад. 

Аз ҳамин лиҳоз, дар асоси таҳлили таҷрибаи педагогӣ ва истифодаи усули конвергентӣ дар 

таълими технологияи касбӣ ва технологияи иттилоотӣ, ки дар доираи ин таҳқиқот гузаронида 

шудааст, мо барномаи машғулиятро таҳия намудем. 
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Ба сифати таъминоти амсилавӣ аз барномаҳои махсуси амсиласозии зерин якеашро 

интихоб намудан мумкин аст: 123Design, 3Ds Max, Blender, Compass 3D, AutoDesk, Nano CAD 

plus ва ғайра. Мо барномаи амиласозии «Compass 3D»-ро барои донишҷӯёни ихтисоси 

технология итихоб намудем. Барномаҳои амсиласозии сеченакаи «Compass 3D» дар байни 

мутахассисони соҳаҳои гуногун маъруфият пайдо намудааст ва истифодаи он барои техникҳо ва 

муҳандисон ва ҳамчунин барои таҳияи лоиҳаҳои саноатӣ ва меъморӣ мувофиқ мебошад. Асосан 

он ба истеҳсоли саноатии асбобу анҷом ва таҷҳизоти гуногун нигаронида шудааст. Онро аксар 

вақт меъморон ва бинокорон барои таҳияи нақшаҳои биноҳо ва конструксияҳои металлӣ низ 

истифода мебаранд. Барномаҳои амсиласозии сеченакаи «Compass 3D» барои компютерҳо 

талаботи хурди системавӣ дорад, ки он имконият медиҳад дар компютерҳои фардӣ ва таҷҳизоти 

корхона истифода шаванд. 

Мавзуи машғулият: Сохтани амсилаи маводи зерин бо истифода аз технологияи 3D [1]. 

 
Расми 1. Намуди зоҳирии масолеҳи интихобшанда. 

 

Намуди машғулият: омӯзиши донишҳои нав ва роҳҳои амалӣ кардани он; 

Ҳадафҳои машғулият:  

- ташаккули фаҳмиши ибтидоии донишҷӯён дар бораи технологияҳои амсиласозии 

«Compass 3D»; 
 

 
Расми 2. Намуди зоҳирии дастгоҳи Compass 3D. 

 

- шиносоии донишҷӯён бо технологияи сохтани ҷисмҳо тавассути барномаи Compass 3D; 
 

 
Расми 3. Сохтани ҷисмҳо дар дастгоҳи Compass 3D. 

 

- фароҳам овардани шароит барои мустаҳкам намудани дониши бадастовардаи донишҷӯён 

ҳангоми ташкили машғулиятҳои мустақилона. 

Таълимӣ: 

- мусоидат намудан ба огоҳии донишҷӯён оид ба аҳамияти маводи омӯхташаванда 

(ҷанбаҳои иҷтимоӣ, амалӣ ва шахсӣ); 

- ташаккул додани намоиши намунавии объектҳо дар компютер ва саҳмгузорӣ аз ҷониби 

донишҷӯён. 

Дар ин маврид кӯшиш намудан лозим аст, ки донишҷӯён малакаҳои дар машғулиятҳои 

мустақилона азхуднамударо бо истифодаи барномаи Compass 3D ташаккул диҳанд. 

Рушднамоӣ: 

- мусоидат ба рушди тафаккури маърифатию мантиқӣ; 

- мусоидат ба рушди хотира, диққат; 

- мусоидат ба рушди шавқи маърифатӣ ба машғулиятҳои технологияи касбӣ ва 

технологияи иттилоотӣ; 

- мусоидат ба рушди малакаҳо дар истифодаи салоҳиятдори ТИИ ва технологияи касбӣ дар 

фаъолияти таълимӣ ва иҷтимоии донишҷӯён. 
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Тарбиявӣ: 

- тарбияи мустақилият ва шавқу ҳавас, диққат ва интизоми донишҷӯён; 

- тарбияи ҳисси зебопарастӣ ва фарҳанги иттилоотӣ; 

- тарбияи малакаҳои эҷодӣ дар омӯзиши технологияҳои муосир; 

- ғанигардонии ҷаҳонбинии донишҷӯён. 

Усулҳои таълим: визуалӣ, шифоҳӣ, ҷустуҷӯӣ, амалӣ ва масъалаҳои ҳалталаб. 

Шаклҳои кор: инфиродӣ, ҷуфтӣ, гурӯҳӣ, фронталӣ. 

Мавод ва таҷҳизот: утоқи компютерӣ, проектор, шабакаи маҳаллӣ, OS Windows, барномаи 

намоишии Power Point (компоненти Microsoft Office), Барномаи дизайнерӣ ва амсиласозии 3D. 

Ҷадвали 1 

Сохтори машғулият: харитаи технологӣ. 
  

Марҳала Фаъолияти омӯзгор Фаъолияти донишҷӯён Эзоҳ 

1. Лаҳзаи 

ташкили дарс 

(2-3 дақиқа) 

Салом додан, ҳозиру ғоиби 

донишҷӯён, ҳавасманд-

кунии донишҷӯён, 

таҳияи мавзуъ ва ҳадафи 

машғулият: 

- Дар бораи ин мавзуъ чӣ 

тасаввурот дорам? 

- Чиро маълум намудан 

лозим аст? 

- Ман бояд чиро фаҳмам? 

Салом ба муаллим. 

Муносибат ба дарс, 

навиштани мавзуъ ва 

ҳадафи машғулият пас аз 

муҳокима. 

Намуди зоҳирии масолеҳ

 
 

2. Навсозии 

таҷрибаи мавҷуда 

(3 дақиқа). 

Машғулият: Намуди 

амсилаи маводро аз рӯи 

сохташон муайян намоед? 

Иҷроиши санҷиши 

пешниҳодшуда 

 

3. Омӯзиши 

донишҳои муосир 

ва тарзи машғулият 

(10 дақиқа). 

Ба донишҷӯён тартиби 

сохтани ҷисмҳои 3D-ро 

тавассути амали 

экструзия мефаҳмонад. 

Кори мустақилонаи 

донишҷӯёнро бо маводи 

истинодӣ ташкил 

менамояд. 

Технологияи машғулияти 

амалиро фаҳмонида, ба 

саволҳои донишҷӯён 

посух мегардонад. 

Вазифаро барои сохтани 

амсилаи ҷадвал бо андозаи 

махсус муайян менамояд. 

Намунаҳои ҷисмҳои 

тасвиршударо пешниҳод 

менамояд. 

Онҳо мустақилона 

маводро омӯхта дар 

дафтар фармонеро қайд 

мекунанд, ки имконияти 

эҷод намудани нақши 

берунаро фароҳам 

меоварад. 

Мувофиқи супориш ба 

машғулияти амалӣ омода 

мешаванд. 

 

 

 

[6] 

4. Таъмини маводи 

нав (20 дақиқа). 

Дар мавриди зарурати 

фаъолияти корӣ, ба гурӯҳи 

донишҷӯён оид ба 

иҷроиши супоришҳои 

амалӣ маслиҳат медиҳад. 

Корҳоро оид ба пешниҳоди 

натиҷаҳои машғулиятҳои 

амалии анҷомёфта ташкил 

менамоянд. 

Онҳо бо истифодаи 

компютер вазифаи 

машғулияти амалиро 

иҷро намуда, натиҷаҳои 

бадастомадаро намоиш 

медиҳанд. 

 

 

5. Систематику-

нонии дониш 

(5 дақиқа). 

Ақидаи донишҷӯёнро 

дар мавзуи 

«Технологияҳои чопи 3D» 

баррасӣ намудан. 

Ба саволҳои устод ҷавоб 

додан. 
– 
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6. Таҳлил намудани 

дарс 

(2-3 дақиқа). 

Барои расидан ба ҳадафҳо 

саволҳои санҷишӣ 

пешниҳод менамоянд. 

Баҳоро эълон намуда, 

маҳорати эҷодии 

донишҷӯёнро таҳлил 

мекунад (ҳолати 

эмотсионалӣ, 

ҳамкорӣ, кори худ) 

Онҳо натиҷаи ба ҳадаф 

расиданро дар аввали 

машғулият гузошта 

таҳлил мекунанд ва дар 

натиҷа кори худро 

баҳогузорӣ менамоянд. 

– 

7. Вазифаи хонагӣ 

(2-3дақиқа) 

Вазифаи хонагӣ медиҳад: 

1) Амсилаи ҷадвалро 

бо андозаи зерин созед: 

Пой: r = 4 мм,  

h = 30 мм.  

Сарпӯш: 

65 × 45 ×5 мм 

(дарозӣ× паҳноӣ × 

баландӣ) 

2) Дарозии риштаи 

пластикиро барои 

чопи амсилаи сохташуда 

ҳисоб кардан лозим аст, 

агар маълум бошад, ки 

барои 7 см3 амсила 1 м 

ришта лозим аст. 

3) Арзиши пластикиро 

барои чопи амсилаи 

сохташуда ҳисоб 

менамоем, агар маълум 

бошад, ки нархи 1 см3 5 

сомон аст. 

Вазифаи хонагиро дар 

дафтар қайд менамоянд. 

 

 

 

Арзёбии кори донишҷӯёнро дар ҳама марҳалаҳои машғулият бо ин тарз ба роҳ мондан 

мумкин аст: холҳо мувофиқи меъёрҳо гузошта шуда, натиҷаи он (балл) ҳисоб карда мешавад 

(ҷадвали 2). 

Меъёрҳои арзёбии машғулият: 

1 хол - иҷрои дурусти ҳамаи супоришҳои тестӣ; 

2 хол - иҷрои вазифаҳои амалӣ бо 1-2 хато; 

3 хол - иҷрои вазифаҳои амалӣ бидуни хато. 

Ҷадвали 2 

Ҷадвали баҳогузорӣ барои кор дар машғулият 
 

Марҳала Шакли машғулият 
Аз ҷониби донишҷӯён 

қабул карда мешавад 

Азнавсозии таҷрибаи мавҷуда Тест max = 1 бала 

Машғулияти амалӣ Сохтани амсилаи 3D max = 3 бала 

Ҷамъ ва ба низом даровардани дониши бадастоварда Тест max = 1 бала 

Ҷамъ: max = 5 бала 
 

Хулоса, тавре ки дар боло қайд гардид, чунин раванди омӯзиш дар асл бо истифодаи 

технологияи иттилоотӣ мушаххас шуда, таҳаввулоти муайяни нуқтаи назар дар соҳаи таълим ба 

рушди эҷодию мустақилияти донишҷӯ таъсири мусбат расонида, амалӣ мегардад. Азхудкунии 

чунин усули таълимӣ боиси рад шудани таълимоти анъанавӣ гашта маълумоти бадастомадаро 

мустаҳкам мекунад. Муҳити таълимии чунин технологияҳои муосир бояд васеъ ва озод бошад. 

Намунаҳои интихобшуда вобаста ба маҳорати эҷодӣ ба тарзи виртуалӣ дар барномаҳои 

амсиласозӣ сохта шуда баъдан эҳё мегардад. 

Мавқеи омӯзгор ба таври назаррас тағйир ёфта, нақши он тадриҷан ба нақши мушовир, 

мураббӣ, такмилдиҳандаи фаъолиятҳои эҷодӣ ва ба маънои аслии таълимдиҳанда табдил меёбад 

[4]. Хусусияти муҳимми таълими технологияи конвергентӣ усулҳои анъанавии таълимро барҳам 

дода равандҳои муосири таълимро пешкаш менамояд. Ба ҷои ин бояд технологияҳои педагогӣ ва 
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психологие ташаккул ёбанд, ки ба омӯзиши технологияҳои муосири истеҳсолӣ мувофиқ бошанд. 

Ҳангоми таълим диққати асосӣ ба худтанзимкунӣ, худидоракунӣ, худсанҷиш ва фаъолияти худи 

шунавандагон дода мешавад. Донишҷӯён раванди омӯзиши худро оғоз ва ташкил намуда, 

ҳамзамон арзиши гуманистии шахсият дар ҷараёни ҳалли вазифаҳои шахсӣ муайян шуда, баланд 

мегардад. 
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ТАТБИҚИ УСУЛИ ТАФРИҚАВӢ ДАР ТАЪЛИМИ МАВЗУИ «ҲАЛЛИ МАСЪАЛАҲО 

БО ЁРИИ МУОДИЛАҲОИ ДАРАҶАИ ДУЮМ» 
 

Ниёзов Ҷ.М. 

Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи А.Рӯдакӣ 

Шарипов Н.З. 

Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон 
 

Математика фаннест, ки истифодаи он дар ҳамагуна фаъолиятҳои инсонӣ, боиси пешрафти 

прогресси илмӣ-техникӣ гардидааст. Дар алоқамандӣ бо ин пешравӣ, ниҳоят муҳим аст, ки 

тайёрии математики насли ҷавон зина ба зина беҳтар карда шавад. 

 Дар паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон (26.12.2019) солҳои 2020-2040 «Бистсолаи 

омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф» эълон гардид, 

ки он ба хотири боз ҳам беҳтар кардани сифати таълим ва тарбияи насли наврас равона 

гардидааст  

Пешвои миллат изҳор намуданд, ки бояд «назорати азхудкунии донишҳои замонавиро 

пурзӯр намуда, наврасону ҷавононро ба мутолиаи китобҳои бадеию илмӣ ташвиқ намоянд, 

қобилияти эҷодии онҳоро тақвият бахшанд ва ба таълими фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ 

таваҷҷуҳи бештар зоҳир намоянд» [2, с. 11]. 

Раванди ҷаҳонишавӣ талаб менамояд, ки хонандагони мактабҳои таҳсилоти ҳамагонӣ 

барои ба ҳаёти мустақилона ва идомаи таҳсил дар мактабҳои зинаи дуюм беҳтару хубтар омода 

карда шаванд. Ин аз як тараф, аз тарафи дигар, дар назди омӯзгорони фанҳои дақиқ вазифа 

гузошта шудааст, ки шогирдонро ба фаъолияти мустақилона амал намудан водор созанд, то ки 

онҳо барои ҳалли масъалаҳои ҳаётии дар кори минбаъдаашон ба вуқуъоянда мустақилона амал 

карда, онҳоро ҳаллу фасл намоянд. 

Дар ҳалли ин масъала нақши таълими фанни математикаи мактабӣ ниҳоят бузург аст. 

Хонанда машқу масъалаҳои ин фанро мустақилона ҳал намуда, маҳорату малакаҳои хешро 

ташаккул ва қобилияти фикрронии худро инкишоф медиҳад.  

Фаъолияти амалии одамон асрҳо боз дар худ ҳал намудани масъалаҳои гуногунро фаро 

мегирифт. Принсипи таълим ба воситаи масъалаҳо яке аз усулҳои универсалӣ ва ба таври умум 

эътирофгардида мебошад. Ҳалли масъала ҷуъзи асосии ҷудонашавандаи таълими математика 

маҳсуб меёбад [3, с. 82]. 

Методҳои гуногуни ҷустуҷӯи ҳалли масъалаҳо мавҷуданд.  

Аз таҳлили адабиёти методӣ маълум аст, ки ҳалли масъалаи маълуми ёфташударо одатан 

бо методи синтез (якҷоя намудани чизҳои алоҳида) пешниҳод мекунанд, вале барои он ки тарзи 

ҳалро ёбанд аз анализ (ҷудо кардани чизи том) истифода менамоянд. Синтез имконият медиҳад, 

ки ҳалли маълум зуд ва аниқ пешниҳод гардад. Аммо дар дигар маврид ба хонанда номаълум 

мемонад, ки ҳал чӣ тавр ёфт шуд, худаш чӣ тавр метавонист он ҳалро ёбад. Таҳлил нисбат ба 

синтез сарфи вақти таълимиро мегирад, аммо имконият медиҳад, ки ба хонанда нишон дода 

шавад, ки чӣ гуна ҳал ёфта мешавад, чӣ тавр хонанда худаш ҳалли масъаларо ҷустуҷӯ карда ёбад. 

Дар замони муосир татбиқи усулҳои гуногун дар таълим мавриди истифода қарор дорад. Яке аз 

усулҳои таъсиргузор дар таълим усули тафриқа мебошад. 

Тафриқа (дифференсиатсия) аз калимаи лотинии differentia-фарқият гирифта шуда, 

маънояш ҷудокунӣ, тақсимкунии бутунро ба ҳиссаҳо, шаклҳо ва дараҷаҳои ин тақсимкуниро 

мефаҳмонад. Нисбат ба раванди таълим тафриқаро ҳамчун омиле бояд фаҳмид, ки вазифаи он 

ҷудокунии хонандагон ба гурӯҳҳои алоҳида дар ҷараёни омӯзиш барои азхудкунии мақсади 

асосии таълим равона карда мешавад [5, с. 235-238]. 

Чуноне ки аз адабиёти педагогӣ бармеояд ва таҷрибаҳо собит месозанд, ташкили омӯзиши 

тафриқа дар мактабҳои муосир дар шароити ҳозира самтҳои зиёде дорад, ки таҳқиқоти ҷиддиро 

талаб мекунад. Дар гузориши мазкур татбиқи усули тафриқавӣ пешниҳод мегардад. 

Дарси математика дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии мо бештар маврид бо 

баҳисобгирии «хонандаи миёнахон» бе баназаргирии дониши се гурӯҳи асосии хонандагони 

«қобилиятнок», «миёна» ва «суст» ба нақша гирифта мешаванд [4, с. 82]. 

 Масъалаҳоро вобаста ба қобилияти хонандагон ба 3 гурӯҳ тақсим мекунем: масъалаҳо 

барои хонандагони қобилияташон суст, масъалаҳо барои хонандагони қобилияташон миёна, 

масъалаҳо барои хонандагони қобилияташон баланд. Барои мухтасар ифода намудан 

масъалаҳоро барои хонандагони қобилияташон суст бо рамзи – I, масъалаҳоро барои 
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хонандагони қобилияташон миёна бо рамзи – II, масъалаҳоро барои хонандагони қобилияташон 

баланд бо рамзи - III ишора мекунем. 

Барои хонандагони гурӯҳи 1 як масъаларо пурра ба тафсири ҳаллаш пешниҳод намуда, 

масъалаи ба он монандро барои ҳалли мустақилона месупорам. Ин усулро дар ҳалли ҳамаи 

масъалаҳои барои гурӯҳи 1-ум махсусшуда татбиқ менамоем.  

Барои хонандагони гурӯҳи дуюм масъалаҳоро пешниҳод намуда, ба онҳо нишондодро 

тавсия мекунем. Хонандагони ин гурӯҳ бояд дар асоси нишондод аз уҳдаи ҳалли масъала 

баромада тавонанд. 

Барои хонандагони гурӯҳи 3-юм масъалаҳоро пешниҳод намуда, танҳо ҷавоби онҳоро 

нишон медиҳем. Ин хонандагон бояд масъаларо пурра ҳал намуда, ҷавоби худро ба ҷавоби 

пешакӣ нишондодашуда муқоиса намояд.  

I 

Масъалаи 1. Ҷамъи адади ба 8 ва зарбашон ба 15 баробар аст. Ин ададҳоро ёбед. 

Ҳал: ав̅̅ ̅ – адади дурақама: 

{
а + в = 8
а ∙ в = 15

, {
а = 8 − в

(8 − в) ∙ в = 15
  

-в2 +8в-15=0 ё в2 -8в +15=0; D=64-60=4; в1 =
8−2

2
 = 3; в2 = 

8+2

2
=5; а1= 8-3 =5; а2 = 8-5=3. 

Ҷавоб: 3 ва 5. 

Масъалаи 1.1. Аз намунаи ҳалли масъалаи 1 истифода бурда, масъалаи зеринро ҳал кунед: 

Ҷамъи рақамҳои адади дурақама ба 9 ва зарбашон ба 20 баробар аст. Ин ададҳоро ёбед. 

Масъалаи 2. Суммаи ду адад ба 20 ва ҳосили зарбашон ба 96 баробар аст. Ин ададҳоро 

ёбед. 

{
а + в = 20
а ∙ в = 96

, {
а = 20 − в

(20 − в) ∙ в = 96
 

-в2 +20в-96=0 ё в2-20в +96=0; D=400-384=16; в1 =
20−4

2
 = 8;в2 = 

20+4

2
=12; а1=20-8=12; а2 =20-12=8. 

Ҷавоб: (12 ва 8) ва (8 ва 12). 

Масъалаи 2.1. Аз намунаи ҳалли масъалаи 2 истифода бурда, масъалаи зеринро ҳал кунед: 

Суммаи ду адад ба 18 ва ҳосили зарбашон ба 56 баробар аст. Ин ададҳоро ёбед. 

Масъалаи 3. Периметри росткунҷа ба 14 м ва масоҳаташ ба 12 м2баробар аст. Дарозӣ ва 

бари росткунҷаро ёбед. 

Ҳал: а – бар, в – дарозӣ: {
2(а + в) = 14

а ∙ в = 12
, {

а + в = 7
а ∙ в = 12

, {
а = 7 − в

а =
12

в

 

7-в =
 12

в
; 7в-12в2 =12 ё в2-7в+12=0; D=49-48=1; в1 = 

7−1

2
 = 3; в2 = 

7+1

2
 =4; а1= 4; а2 = 3; 

Ҷавоб: а=3 ва в=4. 

Масъалаи 3.1. Аз намунаи ҳалли масъалаи 3 истифода бурда масъалаи зеринро ҳал кунед: 

Периметри росткунҷа ба 16 м ва масоҳаташ ба 14 м2 баробар аст. Дарозӣ ва бари росткунҷаро 

ёбед. 

II 

Масъалаи 1. Периметри секунҷаи росткунҷа ба 84 см ва дарозии гипотенузаи он ба 37 см 

баробар аст. Масоҳати ин секунҷаро ёбед.  

Нишондод: {
а + в + с =  р р = 84

а2 + в2 = с2 с = 37   
 

Масъалаи 2. Агар ба сурати каср 2-ро ҷамъ кунем он гоҳ, воҳид ҳосил мешавад. Агар ба 

махраҷи ин каср 3-ро илова кунем, он гоҳ каср ба 
1

2
 баробар мешавад Ин касрро ёбед. 

Нишондод: {

 а+2

в
=  1

 а

в+3
=  

 1

2

 

Масъалаи 3. Аз ду маҳал, ки масофаи байнашон 650 км аст, ду велосипедрон ба пешвози 

якдигар баромаданд. Агар ҳардуи онҳо ҳаракатро дар як вақт сар кунанд, он гоҳ вохӯрӣ баъди 10 

соат ва ҳангоми 4 соату 20 дақиқа пештар ба роҳ баромадани велосипедрони дуюм, вохӯрӣ баъди 

8 соат ба амал меояд. Суръати ҳаракати ҳар як велосипедронро ёбед.  

Нишондод: {
10а + 10в = 650         

4
1

3
а + 8а + 8в = 650.
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III 

Масъалаи 1. Масоҳати секунҷаи росткунҷа ба 6 см2 ва гипотенузааш ба 5 см баробар аст. 

Катетҳои онҳоро ёбед. Ҷавоб: 3 см ва 4 см. 

Масъалаи 2. Ду ҷисм аз қуллаи кунҷи рост дар як вақт ба тарафҳои он ҳаракат кард. Баъди 

10 сонияи ҳаракат масофаи байни онҳо ба √34 см баробар шуд. Ҷисми якум дар 3 сония ҳамон 

қадар масофаро тай кард, ки онро ҷисми дуюм дар 5 сония тай мекунад. Ҳар як ҷисм бо кадом 

суръат ҳаракат кардааст. Ҷавоб: 0,5 см/с ва 0,3 см/с. 

Масъалаи 3. Ду тракторчӣ дар як вақт ба кор сар карда кореро дар 5
1

7
 соат ба иҷро 

мерасонанд. Як тракторчӣ танҳо кор карда ин корро назар ба дуюмаш 3 соат тезтар ба анҷом 

расониданаш мумкин аст. Агар ҳар як тракторчӣ танҳо кор кунад, ин корро дар чанд соат ба 

анҷом мерасонад? [10, с. 82]. Ҷавоб: 9 с ва 12 с. 

Таълими тафриқавӣ баҳисобгирии хусусиятҳои инфиродии хонандагон дар ин ё он 

шаклест, ки онҳо дар асоси ягон махсусияти хоси хонандагон гурӯҳбандӣ карда мешаванд [12, с. 

11]. 

Ҳар як хонанда, махсусан хонандагони сустхон, ба муносибати тафриқавӣ ниёз доранд, то 

ин ки қафомонии онҳо рафъ гардад. Дар мактаб бо талабагоне вохӯрдан мумкин аст, ки 

фаъолнокии идроки нокифоя, ба мисли хотира, эҳсос, тафаккур, нутқ, тасаввурот ва ғайра 

доранд. Дар чунин ҳолатҳо таълимро дар асоси махсусиятҳои синнусолӣ ва фардӣ, ба мисли 

намуд, ғайрат, майлу рағбатҳо, қобилиятҳо, шавқу завқ ва инкишофи зеҳнӣ ва монанди инҳо ба 

роҳ мондан лозим аст. 

Ба назари мо, дар истифодаи ин метод, ҳарчанд вақти зиёдтар сарф шавад ҳам, вале он 

барои беҳтаршавии сифати масъалаҳалкунии хонандагон шароити мусоид фароҳам меорад. 
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ТАТБИҚИ УСУЛИ ТАФРИҚАВӢ ДАР ТАЪЛИМИ МАВЗӮИ «ҲАЛЛИ МАСЪАЛАҲО БО ЁРИИ 

МУОДИЛАҲОИ ДАРАҶАИ ДУЮМ» 
 

Дар шароити муосир таълиму тарбияи насли наврас яке аз вазифаҳои муҳимми ҷомеа ба шумор 

меравад. Пайи амалишавии ин мақсад педагогҳо, психологҳо, методистон ва устодони фанҳои гуногун 

роҳу усулҳои мухталифро истифода мебаранд. Татбиқи усулҳои анъанавӣ барои саводноксозии 

хонандагон натиҷаҳои дилхоҳ намедиҳанд ва инро амалияи мактаби имрӯз собит сохтааст. Аз як тараф, бо 

суръат афзудани прогресси илмӣ-техникӣ ва аз ҷониби дигар, раванди ҷаҳонишавӣ барои ҷалби шогирдон 

ба таълим мушкилоти зиёдеро ба вуҷуд меоранд, ки хонандаи имрӯз дар олами иттилооти афзуншаванда 

гирифтор шуда имкони азхудсозии донишҳои асосиро аз даст медиҳад. Мақсади таълим иваз намешавад, 

яъне устодон вазифадоранд, ки асосҳои фанҳои заруриро ба хонандагон расонанд. Барои ноил шудан ба 

ин ҳадаф роҳу усулҳои гуногун мавриди истифодае қарор мегирад. Баҳисобгирии қобилиятҳои зеҳнӣ, 
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равонӣ ва ахлоқи шогирдон дар таълим нақши ҳалкунанде мебозад. Муаллифон назарияро ба таври 

дастрас шарҳ дода, тамоми хонандагонро ба иҷрои супоришҳои дараҷаи мушкилиашон гуногун ҷалб 

месозанд. Албатта, ҳар як хонандаи камқобилият эҳтимоли чизеро қабул кардан ва иҷро кардан дорад.  

Барои ин гурӯҳ соддатарин супоришҳоро тартиб дода, онҳоро ба иҷрояшон водор намудан омили ба 

ҳаракат даровардани онҳо ва дар маҷмуъ аҳли синф мегардад. Ба хонандагони қобилияташон хуб 

супоришу масъалаҳои душворро пешниҳод намуда, онҳоро барои фарогирии донишҳои мукаммал сафабар 

намудан ба мақсад мувофиқ аст. Ҳамин тавр, муаллифон дар доираи мавзуи «Тадбиқи усули тафриқавӣ 

дар таълими мавзуи ҳалли масъалаҳо бо ёрии муодилаҳои дараҷаи дуюм» усули тафриқавиро пешниҳод 

намуда, татбиқи онро барои пешравии раванди таълим бартарият додааст. Ин мавод метавонад боиси 

ҷалби зиёди шогирдон ба омӯзиш гардад. 

КАЛИДВОЖАҲО: тафриқа, гурӯҳбандӣ, мақсади таълим, ҳалли масъала баҳисобгири қобилияти 

зеҳнӣ, мушкилоти таълим, заминасозӣ барои ҷалби хонандагон, муносибат ба гурӯҳҳои тафриқавӣ, 

тафриқа ҳамчун система, вусъатбахшии ҷараёни таълим. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО МЕТОДА В ОБУЧЕНИИ ТЕМЫ «РЕШЕНИЕ 

ЗАДАЧ С ПОМОЩЬЮ УРАВНЕНИЙ ВТОРОЙ СТЕПЕНИ» 
 

В современных условиях обучение и воспитание подрастающего поколения считается одной из 

важнейших задач общества. Для осуществления этой цели педагоги, психологи, методисты и 

преподаватели учебных предметов используют различные методы. Реализация традиционных методов не 

даёт желаемого результата при обучении грамоте учащихся и это подтверждается на практике 

современной школы. С одной стороны, темы научно-технического прогресса, с другой стороны, процесс 

глобализации создают большие трудности в деле привлечения учащихся к обучению. Современный 

ученик, нагруженный увеличивающейся информацией, теряет возможность усвоения основных знаний. 

Цель обучения не изменяется, т.е. учителя обязаны обучать учащихся основам необходимых предметов. 

Для достижения этой цели используются различные пути и методы. Учёт интеллектуальных, 

психологических и нравственных способностей учащихся играет решающую роль в обучении. Авторы, 

доступно комментируя теорию, привлекают всех учащихся к выполнению заданий с различным уровнем 

сложности. Конечно, каждый малоспособный ученик, вероятно, имеет возможность выполнить какие-то 

задания. Для этой группы составляют простейшие задания. Привлечение их к выполнению становится 

фактором приведения к движению всего класса в целом. Способным учащимся предлагают сложные 

задания и целесообразно мобилизовать их к охвату совершенных знаний. 

Таким образом, авторы в рамках темы «Реализация дифференцированного метода в обучении темы 

решения задач с помощью уравнений второй степени», предлагая дифференцированный метод, даёт ему 

приоритеты в процессе обучения. Этот материал может стать причиной привлечения большего количества 

учащихся к изучению. 
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дифференцированным группам, дифференциация как система, развитие процесса обучения. 
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IMPLEMENTATION OF THE DIFFERENTIATED METHOD IN TEACHING THE TOPIC 

«SOLVING PROBLEMS USING SECOND DEGREE EQUATIONS» 
 

In modern conditions, the education and upbringing of the younger generation is considered one of the most 

important tasks of society. To achieve this goal, teachers, psychologists, methodologists and teachers of academic 

subjects use various methods. The implementation of traditional methods does not give the desired result when 

teaching students to read and write, and this is confirmed in the practice of a modern school. On the one hand, the 

topics of scientific and technological progress, on the other hand, the process of globalization create great 

difficulties in attracting students to learning. A modern student, loaded with increasing information, loses the 

opportunity to master basic knowledge. The purpose of training does not change, i.e. Teachers are required to 

teach students the basics of required subjects. Various ways and methods are used to achieve this goal. Taking into 

account the intellectual, psychological and moral abilities of students plays a decisive role in learning. The authors, 

commenting on the theory in an accessible way, involve all students in completing tasks with different levels of 
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complexity. Of course, every incompetent student probably has the opportunity to complete some tasks. For this 

group, the simplest tasks are made. Involving them in the implementation becomes a factor in bringing the whole 

class to the movement as a whole. Capable students are offered complex tasks and it is advisable to mobilize them 

to cover perfect knowledge. 

Thus, the authors, within the framework of the topic «Implementation of a differentiated method in teaching 

the topic of solving problems using equations of the second degree», offering a differentiated method, gives it 

priorities in the learning process. This material can be a reason to attract more students to study. 

KEY WORDS: differentiation, classification, learning goal, problem solving, taking into account 

intellectual abilities, learning difficulties, the basis for attracting students, attitude towards differentiated groups, 

differentiation as a system, development of the learning process. 
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ИСТИФОДАИ БАРНОМАҲОИ КОМПЮТЕРӢ ДАР ҲАЛЛИ МИСОЛУ  

МАСЪАЛАҲОИ МАТЕМАТИКӢ 
 

Ниёзов С.Қ. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
    

Информатика аз дили математика берун омадааст ва барои тезонидани рушду тараққии 

тамоми улум, аз он ҷумла худи математика хизмати бедареғеро анҷом додааст. Технологияи 

компютерӣ дар асри навин тамоми риштаҳои зиндагии инсонро фаро гирифта, имрӯз соҳае пайдо 

намешавад, ки дар он технологияи компютерӣ ва иттилоотӣ мавриди истифода қарор нагирифта 

бошад. Рӯйи кор омадани ин технология барои инсоният ҷаҳише буд, ҷаҳиши кайҳонӣ. Хеле аз 

кишварҳои дунё бо такя ба ин технология ба муваффақиятҳои бузурге ноил шуданд. Имрӯзҳо 

дар ҷаҳон бо таваҷҷуҳ ба ин технология улуми ҷадид ва тарзи зиндагии ҷадид рӯйи кор омада 

истодааст. Технологияи G5, ки ахиран дар баъзе кишварҳои аз назари технологӣ пешрафта, 

роҳандозӣ шудааст, маълум нест, ки инсониятро то ба куҷо мебарад. Аз ин рӯ, барои кишвари 

дар ҳоли рушд қарордоштаи мо истифодаи технологияи иттилоотӣ ва иртиботӣ дар улуми риёзӣ 

хеле мубрам ва саривақтӣ мебошад ва барои кулли ҷомеаи мо мафоди зиёде ба бор хоҳад овард. 

Мо дар навиштаи худ бо такя ба назароти олимони математика ва информатика кӯшиш ба харҷ 

додем, то якчанд мисолу масъалаҳои математикиро ҳал намоем ва ба хонандагон нишон диҳем, 

ки роҳи тавассути барномаҳои компютерӣ ҳал кардани мисолу масъалаҳои математикӣ кори 

моро ба маротиб осон гардонида, суръати онро дучанд мекунад. Қайд кардан ба маврид аст, ки 

барои ҳаллу фасли мисолу масъалаҳои математикӣ барномаҳои компютерӣ лозим мебошанд. Он 

барномаҳо аз тарафи барномасозон дар бастари забонҳои барномасозӣ сохта мешаванд, ки мо 

дар поён бо такя ба яке аз ин барномаҳо, яъне барномаи визуал бейсик якчанд мисолҳои 

математикиро ҳал хоҳем кард.   

То ҷое, ки барои мо маълум аст ҷавонон ва қишрҳои гуногуни ҷомеа барои сохтани 

барномаҳо ва омӯхтани забонҳои барномасозӣ мароқ зоҳир мекунанд. Иллату сабаби онро мо 

дар рушди бесобиқаи технологияи компютерӣ мебинем. Дар ҳақиқат ҷаҳони имрӯзаро бидуни 

технологияи компютерӣ ва барномаҳои он тасаввур кардан аз имкон берун аст.  

«Дар замони муосир системаҳои омилӣ хеле зиёданд, вале дар кишвари мо системаи 

омилии Windows маъмул аст. Сабаби асосии машҳур шудани ин системаи омилӣ дар ин аст, ки 

он якумин шуда, маҳсулоти худро бо ҳуруфоти кириллӣ пешниҳод намуд. Барномарезони 

ҷавоне, ки ба навиштани барнома шурӯъ менамоянд, хоҳони онанд, ки барномаи навиштаашон 

дар ин системаи омилӣ фаъолият намояд» [3, с. 10]. 

Барои он ки ин ё он барнома амал кунад ва натиҷатан  бор биоварад, барои барномасозон 

пойгоҳ ё системаи омилӣ лозим мебошад, ки мо дар боло дар бораи яке аз он системаҳо гуфта 

гузаштем ва акнун каме дар бораи барномаҳои сохташуда истода мегузарем ва сипас якчанд 

мисолро дар яке аз барномаҳои компютерӣ ҳаллу фасл менамоем. 

«Тараққиёти босурати техникаи ҳисоббарор ва ҳамчунин зарурати сохтори васоити 

босамари таъминоти барномавӣ бо пайдоиши системаҳои барномавӣ амалӣ гардид. Барои ин 
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барномаҳои зиёде пешбинӣ гардидаанд, ки аз байни онҳо Borland Delphi, С, С++, С# ва Microsoft 

Visual Basic-ро номбар кардан мумкин аст» [7, с. 3]. 

Барои ҳал кардани мисолу масъала ва умуман иҷро намудани ин ё он барнома забони 

барномасозӣ лозим аст, ки мо онро алгоритм меномем.  

Дар зинаи тартиб додани алгоритм бояд пайдарпайии амалҳоеро муайян намуд, ки иҷрои 

онҳо барои ба даст омадани натиҷа мусоидат менамоянд. Агар ҳалли масъала якчанд роҳҳои 

имконпазир дошта бошад, пас, тарзҳои гуногуни алгоритми ҳалли масъала низ вуҷуд дорад. 

Вазифаи барномасоз дар ин зина аз он иборат аст, ки тавассути муайян кардани мақсад, масалан, 

суръати баланди ҳисоби алгоритм ин ва ё он алгоритми ҷойдоштаро интихоб намояд. Натиҷаи 

зинаи тартиб додани алгоритм муфассал тасвир кардани алгоритм ва ё блок-схемаи он ба ҳисоб 

меравад» [5, с. 25].  

Акнун ба нуктаи хеле ҳассоси манзури хеш, яъне ворид шудан ба ҷараёни ҳалли мисолу 

масъалаҳо аз тариқи барномаҳои компютерӣ расидем. Дар бисёр мавридҳо барои ҳалли мисолу 

масъалаҳои математикӣ барномаи визуал бейсикро истифода мекунанд. Барои иҷрои ин кор 

зарур нест, ки дар компютер забони барномасозии Visual Basic-еро ба таври иловагӣ дар 

компютер насб кунем. Мо метавонем, ба барномаҳои дилхоҳи офисие, ки дар системаи 

оператсионӣ мавҷуд аст, даромада барномаи Visual Basic-ро кушоем. Мисолҳои зерин дар доираи 

ин барнома гирд оварда шудаанд: 

Масъала. 3 тарафи секунҷа дода шудаааст масоҳати секунҷаро тавасути формулаи Герон 

ёбед. 

 
 

 

Private Sub Command1_Click() 

Dim a As Single, b As Single, c As Single 

Dim p As Single, s As Single 

a = Val(Text1.Text) 

b = Val(Text2.Text) 

c = Val(Text3.Text) 

If a < b + c And b < a + c And c < a + b Then p = (a + b + c) / 2 

s = Sqr(p * (p - a) * (p - b) * (p - c)) 

Text4 = s 

End Sub 

 
 

Барои ҳисоб кардани арзиши функсияи навбатӣ барнома нависед: 

 
Sub 1() 

Dim x As Double, F As Double 

x = Sheets("Лист1").Cells(1, 1) 

F = ((1 + (x + 1) ^ (1 / 3)) / (1 + (5 * x ^ 4 + 1) ^ (1 / 5))) ^ 4 

Sheets("Лист1").Cells(1, 2) = F 
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End Sub 

Барои ҳисоб кардани арзиши функсияи навбатӣ барнома нависед: 

 
Sub 1() 

Dim X As Double, F As Double 

X = CDbl(InputBox(" ")) 

F = (2 ^ Sin(X) ^ 3 + Log10(Atn(X))) / Cos(X) 

Debug.Print " "; F 

End Sub 

Function Log10(X As Double) As Double 

Log10 = Log(X) / Log(10) 

End Function 

Барои ҳисоб кардани арзиши функсияи навбатӣ барнома нависед: 

 
Sub 2() 

Dim X As Double, F As Double, x1 As Double 

X = CDbl(InputBox("")) 

x1 = 3 - X ^ 2 / (5 - X ^ 2 / 7) 

F = X / (1 - X ^ 2 / x1) - Tan(X) 

Debug.Print ""; F 

End Sub 

Барои ҳалли як системаи муодилаҳои хаттии алгебравии барнома як барнома нависед: 

 
Sub () 

Dim a As Double, b As Double, c As Double, d As Double 

Dim e As Double, f As Double, x As Double, y As Double 

Sheets("Лист1").Select  

a = Cells(1, 1): b = Cells(1, 2): c = Cells(1, 3) 

d = Cells(2, 1): e = Cells(2, 2): f = Cells(2, 3) 

y = (a * f - d * c) / (a * e - d * b) 

x = (c - b * y) / a 

Debug.Print "x= "; x; " y= "; y 

Debug.Print "ax+by= "; a * x + b * y; " dx+ey= "; d * x + e * y 

End Sub 

Тартиби ҳисоб кардани майдони сатҳи параллелепипед.  

Sub SPoverch(a As Single, b As Single, h As Single, s As Single) 

s = 2 * (a * b + (a + b) * h) 

End Sub 

------------------------------------------------------------------------------- 

Private Sub Form_Click() 

Dim x As Single, y As Single, z As Single, s As Single 

x = Val(InputBox(" ”)) 

y = Val(InputBox(" ")) 

z = Val(InputBox(" ")) 

SPoverch x, y, z, s 

Print Str$(s) 

End Sub 

Арзиши Sin (x) -ро бо дақиқии 0,001 ҳисоб кунед. Амсилаи математикии ҳалли ин масъала 

бо формулаи зерин оварда шудааст: 
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Public Function Factorial(n As Integer) As Double 

Dim i As Integer, F As Double 

F = 1 

For i = 1 To n 

F = F * i 

Next i 

Factorial = F 

End Function 

---------------------------------------------------------- 

Private Sub Form_Click() 

Dim n As Integer, F As Double, k As Integer 

Dim x As Single, y As Single, s As Single 

x = Val(InputBox("Аргумент X")) 

e = Val(InputBox("")) 

y = 1 + e: s = 0: k = 1 

While Abs(y) >= e 

y = (-1) ^ (k - 1) * x ^ (2 * k - 1) / Factorial(2 * k - 1) 

s = s + y 

k = k + 1 

Wend 

Print Str$(s) 

End Sub» [5, с. 56-60]. 

Ҳамин тариқ, мо дидем, ки бо такя ва истифода аз ин барномаҳо мисолҳо ҳаллу фасл карда 

шуданд. Ҳалли мисолҳо хеле зуд ва дуруст сурат гирифтанд, чунки компютерҳо бо барномаҳои 

тарҳрезишуда кор мекунанд ва эҳтимоли ба хатоӣ роҳ додани онҳо ба сифр баробар аст. Аз ин 

рӯ, мо бояд ҳар чи зудтар барои дар ҳаёт тадбиқ кардани ин барномаҳо чораҳои зарурӣ 

биандешем ва хоҳем дид, ки дар ҷомеаи мо дигаргуниҳои бесобиқае ба амал хоҳанд омад.  
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ИСТИФОДАИ БАРНОМАҲОИ КОМПЮТЕРӢ ДАР ҲАЛЛИ МИСОЛУ  

МАСЪАЛАҲОИ МАТЕМАТИКӢ 
  

Муаллиф дар мақолаи худ дар бораи истифодаи барномаҳои компютерӣ дар ҳаллу фасли  мисолу 

масъалаҳои математикӣ ибрози назар намудаст. Аз ҷумла, қайд мешавад, ки сарфи назар аз он ки 

информатика аз дили математика баромада бошад ҳам, суръати ҳаллу фасли мисолу масъалаҳои 

математикиро дучанд намудааст. Инчунин,  дар баробари суръат бахшидан ба ҳаллу фасли мисолу 

масъалаҳои математикӣ  дар заминаи дурусту беғалат  ҳал кардани мисолу масъалаҳои математикӣ ва 

дигар муаммоҳои матетикӣ нақши калон дорад. 

КАЛИДВОЖАҲО: информатика, математика, формулаҳои математикӣ, барномаҳои компютерӣ, 

визуал бейсик, ҳаллу фасли мисолу масъалаҳои метематикӣ.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММ В РЕШЕНИЯ  

МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 
  

Автор в своей статье рассказывает об использованые компьтерных программ в решения задач по 

математике. В частности, он отмечает, что несмотря на то, что информатика как наука происходит от 
математики, но в свою очередь ускорил процесс решения математических задач.  А также наряду с 
ускорением решения задач по математике, иформатика играет ключевую роль в повышении  точности 
решения математических задач и математических загадок. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: информатика, математика, математические формулы, компьтерные 
программы, визуал бейсик, решение математических задач.   
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USE OF COMPUTER PROGRAMS IN SOLUTIONS MATHEMATICAL PROBLEM 
  

The author in his article talks about the use of computer programs in solving problems in mathematics. In 
particular, he notes that despite the fact that computer science as a science comes from mathematics, but in turn 
accelerated the process of solving mathematical problems. And also along with the acceleration of solving 

problems in mathematics, computer science plays a key role in improving the accuracy of solving mathematical 
problems and mathematical riddles. 

KEY WORDS: computer science, mathematics, mathematical formulas, computer programs, visual basic, 
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МЕТОДИКАИ ҲАЛЛИ МАСЪАЛАҲОИ ФИЗИКАИ ТАҶРИБАВӢ 
АЗ ҚИСМИ МЕХАНИКА  

 

Бубиев М.Ч., Ҷайсанов А.А.  
 Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 

 

Имрӯзҳо рушди илм ва техника ба таври назаррас пеш рафта, қудрати инсонро ба воситаи 
тағйироти табиӣ афзоиш дода, ҳаёти башарро дар тамоми ҷабҳаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ тағйир 
медиҳад. 

Дар системаи донишҳои гуногун ва илмҳои табиатшиносӣ физика мавқеи муҳимро ишғол 
мекунад, ки аз замони бостон сарчашма гирифта, роҳи рушдро дар асрҳо тай намудааст. Дар тӯли 
мавҷудияти муассисаҳои гуногуни таълимӣ ва таҳлилу такмили ҳодисаҳои гуногуни физикӣ 
шохаҳои гуногуни физикӣ пайдо шуданд. 

Физика яке аз шохаҳои босуръат рушдёбандаи илмҳои муосири табиатшиносӣ ба шумор 
меравад. Усулҳои муосири таҳлил ва таҳқиқи физика дар илм мавқеи мустаҳкамро соҳиб шуда, 
ҳамарӯза дар ҳалли бисёр масъалаҳои илмӣ, назариявӣ мавқеи хосро ишғол менамояд. 

Қайд кардан бамаврид аст, ки омӯзиши физика на танҳо дониши воқеӣ, балки шахсиятро 

ташаккул медиҳад. Таълими физикӣ бешубҳа, як самти рушди зеҳнӣ буда, дар фаъолияти рӯҳӣ 

ва объективии инсон зоҳир мешавад, ки дар ин ҷода ҳалли масъалаҳои таҷрибавӣ аҳамияти 

махсус дорад. Ҳар як методи ҳалли масъалаҳо, дорои сохт ва таркиббандии махсусро соҳиб аст. 
Усули таҷрибавӣ бошад, барои рушди таълими физикӣ имконияти васеъ фароҳам меоварад. 

Ҳалли масъалаҳои таҷрибавии физикӣ бо мундариҷа ва методологияи онҳо метавонад воситаи 

муҳимми ташаккул додани маҳорату малакаи таҳқиқотӣ гардад. 
 Навоварии мазмуни вазифаҳои физикӣ барои донишҷӯён, ин интихоби методҳо, 

воситаҳои таҷрибавӣ, мустақилият, тафаккур дар таҳия ва таҳлили сохти ҳалли масъалаҳо, 

ташаккули қобилиятҳои эҷодӣ мебошад. 

Ҳамин тариқ, таҳияи системаи вазифаҳои таҷрибавии физика дар мисоли механика аз 
ҷиҳати сатҳу сифати таълимӣ ва ба донишҷӯ нигаронидашуда мувофиқ аст. Системаи 

супоришҳои таҷрибавии физика дар мисоли механика мебошад, ки ба рушди қобилияти зеҳнӣ, 

ташаккули усули таҳқиқотӣ ва фаъолияти эҷодии донишҷӯён равона мегардад. 
Агар методикаи намоишҳои омода кардаи омӯзгор, мавриди таҷрибаҳои физикӣ дар синф 

ва барои хона, инчунин супоришҳои таҷрибавӣ дар курсҳои интихобӣ ба системаи таҷрибаи 

физикии қисми механика дохил карда шавад, пас фаъолияти маърифатии донишҷӯён ҳангоми 

амалисозӣ, донистани мафҳумҳо, қонунҳои асосии физикӣ, малакаҳои иттилоотӣ, таҷрибавӣ, 
масъалагузорӣ инкишоф ёфта, дигар қобилиятҳои эҷодиро мукаммал мекунад, ки ин боиси 
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афзоиши таваҷҷуҳи онҳо ба физика ҳамчун фан бештар мегардад. Дар асоси ин ҳадаф ва фарзияи 

омӯзиш, вазифаҳои зеринро иҷро намудан лозим аст: 

1.  Муайян кардани нақш ва аҳамияти супоришҳои таҷрибавӣ дар курси физика: 
- таҳлили барномаҳо ва китобҳои дарсӣ оид ба истифодаи супоришҳои таҷрибавӣ дар курси 

физика ва соҳаҳои техникӣ;  

- ошкор намудани сатҳи таҷриба ва методологияи озмоишҳои педагогӣ; 

- таҳияи системаи супоришҳои таҷрибавӣ аз қисми механика барои донишҷӯёни факултети 
физика. 

Навоварии илмӣ ва аҳамияти назариявӣ дар он аст, ки нақши ҳалли таҷрибавии масъалаҳои 

физикӣ, ҳамчун воситаи ташаккули қобилияти маърифатӣ, малакаҳои таҳқиқотӣ ва фаъолияти 
эҷодии донишҷӯён муқаррар карда шудааст. 

Аҳамияти назариявӣ бо таҳия ва асосноккунии асосҳои методологии технологияи 

амсиласозӣ ва ташкили раванди таълим барои ҳалли масъалаҳои таҷрибавии физикӣ, беҳтар 

намудани сифати машғулиятҳои амалӣ муайян карда шудааст. Барои ҳалли вазифаҳои 
гузошташуда маҷмӯи методи зеринро истифода намудан зарур аст:  

- таҳлили назариявии адабиёти педагогӣ - психологӣ ва усулҳои муқоисавӣ;  

- муносибати муназзамӣ ба баҳодиҳии натиҷаҳои таҳлили назариявӣ, синтези маводи 
назариявӣ ва эмпирикӣ, усули ҷамъбастии пурмазмун, таҳияи мантиқии ҳалли масъалаҳо, 

моделсозӣ, таҷрибаҳои зеҳнӣ. 

Олими педагогика Сластенин В. таҷрибаро чун фаъолияти таҳқиқотӣ бо мақсади омӯзиши 

ҳодисаҳои педагогӣ муайян кардааст [4, с. 102]. 
Соколов В.В. фалсафаи таҷрибаро усули фаҳмиши дониш тавсиф мекунад [5, с. 98]. 

Знаменский А.П. қайд менамояд,ки таҷриба ин як намуди усули маърифатӣ буда, вазъияти 

назарияи илмиро дар ҳолати воқеӣ иҷро мекунад [2, с. 43]. 
Аз ин ҷо маълум мегардад, ки таҷриба ин баёни озмоиш аст, ки мавҷудияти ягон далел ё 

ҳодисаи тағйирнопазирро муқаррар мекунад. Аз ҷумла таҷриба ин фаъолона ташаккул ё 

омодасозии ҷанбаҳои муайяни психологӣ ва сатҳи фаъолият буда, дар омӯзиши роҳҳои 

мушаххаси ташаккули шахсият истифода бурда мешавад, ки омӯзиши таҳқиқоти психологиро бо 
ҷустуҷӯи педагогӣ бо тарҳрезии шаклҳои самараноки кори таълимӣ таъмин менамояд. 

Дар баъзе мундариҷаи матнҳои таълимӣ, презентатсияҳо, ақидаҳои гуногуни муаллифон 

мушоҳида мешавад, ки мавриди қабули ин мавод донишҷӯён ба душворӣ рӯ ба рӯ мешаванд. 
Донишҷӯ маълумоти заруриро пешакӣ дар хотир намегирад, балки интихоб намуда, меомӯзад, 

таҳлил намуда, хулосаҳои худро мебарорад. 

Кӯшиши ҳамарӯзаи донишҷӯён на танҳо ба инкишофи хотира, балки ба мустқилияти 

тафаккур таъсири мусбат мерасонад. Хусусиятҳои масъалагузории супоришҳои омӯзгор ва 
номуайянии маводи таълимӣ донишҷӯро ба ин амал водор мекунад. Ҳангоми тарҳрезии раванди 

таълим, бояд ду сарчашмаҳои баробар ба эътибор гирифта шавад. Ин таълим ва омӯзиш 

мебошад. 
Таҷрибаҳои ташакулдиҳанда як намуди таҷрибаҳое мебошанд, ки дар онҳо таъсири фаъоли 

вазъияти таҷрибавӣ бояд ба мавзӯъ, рушди зеҳнӣ ва афзоиши тафаккури маърифатӣ ва 

мустақилияти толибилм мусоидат намояд [3, с. 136]. 

Гузориши таҷрибаҳо ва мушоҳидаҳо барои шиносоии донишҷӯён бо моҳияти усули 
таҷрибавӣ, нақши он дар таҳқиқоти илми физика, ташаккули қобилияти мустақилона аз худ 

кардан, истифода намудани дониш ва рушди қобилиятҳои эҷодӣ аҳамияти калон дорад. Таҷриба 

дар курси физикаи муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ин инъикоси усули таҳқиқоти илмии ба 
физика мансуббуда, дониста мешавад. 

Малакаҳое, ки ҳангоми таҷрибаҳои физикӣ ба вуҷуд омадаанд, барои ҳавасмандии 

донишҷӯён ба фаъолияти илмӣ ҷанбаи муҳим мебошанд. Дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ, 

таҷриба ҳамчун усули озмоишӣ ва фаъолияти мустақилонаи таҷрибавии донишҷӯён асосан дар 
гузоштани таҷрибаҳои намоишӣ, озмоишӣ, масъалаҳои ҷустуҷӯ, усулҳои таҳқиқотии таълим 

амалӣ карда мешаванд. 

Таҷрибаҳои илмии бунёдӣ як гурӯҳи алоҳидаи асосҳои таҷрибавии физикаро ташкил 

медиҳанд. Омӯзиши чунин таҷрибаҳо ба пурзӯр гардидани фаъолияти донишҷӯён имконият 
фароҳам оварда, рушди тафаккури маърифатӣ, мустақилият ва шавқро бедор менамояд, ба 

таҳқиқоти мустақилона ҳидоят мекунад. 

Шумораи зиёди мушоҳидаҳо ва намоишҳо барои донишҷӯён қобилияти мустақилона ва 
мукаммал гузаронидани машғулиятҳоро фароҳам намеоранд. Ин далелро ба он нисбат додан 
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мумкин аст, ки дар аксар таҷрибаҳои физикии ба донишҷӯён пешниҳодшуда таркиб ва 

пайдарпайии ҳамаи амалиётҳо муайян карда мешавад. Пайдоиши ин масъаларо дар дафтарҳои 

чопӣ барои корҳои озмоишӣ дидан мумкин аст. Донишҷӯён ҳарчанд дар тӯли як соли таҳсил 
(курси 1) зиёда аз 32 корҳои озмоиширо анҷом мерасонанд, вале амалиётҳои асосии таҷрибаро 

муайян карда наметавонанд. Барои донишҷӯёне, ки сатҳи омӯзишашон гуногун аст, шароити 

мувофиқ фароҳам меоранд, ки ин боиси пайдошавии шавқи маърифатӣ, ҳавасмандӣ дар омӯзиши 

физика мешавад. Таҳқиқот муайян намуд, ки зиёда аз 41,7 фоизи донишҷӯёни курсҳои мухталиф, 
машғулиятҳои физикаро барои имконияти мустақилона иҷро кардани корҳои озмоишӣ ва амалӣ 

дӯст медоранд. 

Натиҷагирии озмоиши таҳқиқотро, вобаста ба қобилият ва сатҳи дониши донишҷӯён, бо 
ду усул гузаронидан мумкин аст: 

1. Мустақилона истифода бурдани тавсияҳои умумӣ, бо банақшагирӣ ва гузаронидани 

таҷриба; 

2. Мувофиқи амалҳои зинавӣ, интихоби таҳқиқоти иловагии таҷрибавӣ ва масъалаҳои 
таҷрибавӣ мувофиқи барномаи таълими пешбинишуда, ки барои баланд бардоштани савияи 

донишазхудкунии донишҷӯён имкониятҳои муфид фароҳам меорад. 

Донишҷӯён дар раванди фаъолияти мустақили таҷрибавӣ малакаҳои зеринро аз худ 
мекунанд: 

− мушоҳидаҳо ва омӯзиши ҳодисаҳо, хусусияти ҷисм ва моддаҳо; 

− навиштани натиҷаҳои мушоҳида; 

− пешниҳоди фарзияҳо; 

− интихоби таҷҳизоти зарурӣ барои гузаронидани таҷрибаҳо; 

− андозагирӣ намудан; 

− хатоиҳои ченкунии мутлақ ва номутлақро ҳисоб намудан; 

− натиҷаҳои ченкуниро дар шакли ҷадвалҳо ва графикҳо пешниҳод намудан; 

− тавсифи натиҷаҳои таҷриба; 

− муҳокимаи натиҷаҳои озмоиш. 

Таҷрибаи физикаи таълимӣ қисми таркибӣ ва ташкилии курси физикаи муассисаҳои 

таҳсилоти миёнаи умумӣ ва олии касбӣ мебошад. Тавре амалия нишон медиҳад, дуруст якҷоя 

намудани маводи назариявӣ бо таҷриба, натиҷаи беҳтарини педагогиро медиҳад [4, с. 210]. 
Татбиқи талаботи муосир барои ташаккули малакаҳои таҷрибавӣ бидуни истифодаи 

усулҳои муосир бе машғулиятҳои амалӣ ва озмоишӣ ғайриимкон аст. Ташкили фаъолияти 

муосири таълимӣ талаб менамояд, ки донишҷӯён дар асоси натиҷаҳои фаъолияти худ хулосаҳои 
назариявӣ бароранд. 

Имрӯзҳо мавқеи ҳалли масъалаҳои таҷрибавӣ, нақш ва функсияҳои корҳои озмоишии 

мустақилона дар раванди таълими физика ба куллӣ тағйир ёфтаанд. Донишҷӯён бояд на танҳо 

малакаҳои амалии худро мушаххас намоянд, балки асосҳои методикаи табиӣ-илмии 
маърифатиро аз худ карда, онро тавассути системаи таҳқиқоти мустақили таҷрибавӣ амалӣ 

намуда тавонанд. 

Тамоми мафҳумҳо ва усулҳоро таҳлил карда, метавонем моҳияти вазифаҳои таҷрибавиро 
хулосабарорӣ намоем. 

Пас аз таҳлили барномаҳои таълимӣ ва китобҳои дарсии физика дар курси физика оид ба 

истифодаи супоришҳои таҷрибавӣ аз боби механика метавон гуфт, ки корҳои озмоишӣ ва 

масъалаҳои таҷрибавии физикӣ дар ин бахш барои пурра дарк намудани маводи зарурӣ кифоя 
нестанд. 

Барои ҳалли масъалаҳои таҷрибавӣ аз физика усули беҳтарин вуҷуд надорад, аммо 

марҳалаи муфид мавриди иҷрои он мавҷуд аст: 
1.  Гузориши масъалаҳои таҷрибавӣ; 

2. Ҳалли масъалаҳои таҷрибавӣ; 

3. Таҳлили ҳалли масъалаҳои таҷрибавӣ [1, с. 6]. 

Физика ҳамчун илм, маҷмуи қисмҳои назариявӣ, амалӣ ва озмоиширо дар бар мегирад. 
Муҳим он аст, ки дар раванди таълими физика омӯзгор тавонад ба донишҷӯён вобастагии ин 

қисмҳоро ба пуррагӣ шарҳ диҳад. 

Барои ҷамъбаст кардани баёни мавзуъ омӯзгор кадом шаклҳои омӯзиши амалиро 
пешниҳод кардан мумкин аст? Пеш аз ҳама, албатта, ин мушоҳидаи донишҷӯён оид ба ҳалли 
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масъалаҳои таҷрибавӣ бошад, ки омӯзгор дар синф ҳангоми фаҳмондани маводи нав 

мегузаронад, ё мавриди такрори мавзӯъ истифода мебарад. 

Шумо метавонед таҷрибаҳоеро, ки худи донишҷӯён дар синф, ҳангоми машғулиятҳо дар 
ҷараёни корҳои озмоишӣ-фронталӣ зери роҳбарии бевоситаи омӯзгор гузаронидаанд, пешниҳод 

намоед: 

1) таҷрибаҳое, ки худи донишҷӯён дар синф ҳангоми ҳалли масъалаҳои таҷрибавӣ 

гузаронидаанд; 
2) таҷрибаҳое, ки донишҷӯён берун аз муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ, оид ба 

супоришҳои мустақилонаи омӯзгор гузаронидаанд; 

3) мушоҳидаҳои ҳодисаҳои кутоҳмуддат ва дарозмуддати табиат, техника ва ҳаёти ҳаррӯза, 
ки донишҷӯён дар озмоишгоҳ аз рӯи супоришҳои махсуси омӯзгор мегузаронанд. 

Кӯшиш намудем, ки вобаста ба имкониятҳо ва дастрасии маводи зарурӣ супоришҳои 

мустақилонаи таҷрибавӣ ва иҷрои амалӣ-озмоишии ҳалли масъалаҳои таҷрибавиро аз қисми 

механика пешниҳод намоем:  
№1. Оё бо ёрии ҷадвал, дарозиро дақиқ чен намудан мумкин аст? 

№2. Тақсимоти қимати миқёси манометрро муайян кунед. 

№3. Бо ёрии соат, дурустии вақтро муайян намудан мумкин аст? 
№4. Шумо мошинчаи муҳаррикдори кӯдакона, хаткашак, сониясанҷ доред. Суръати 

миёнаи ҳаракати мошинчаро муайян намоед. 

№5. Ба Шумо мошинчаи муҳаррикдори кӯдакона, сониясанҷ дода шудааст. Агар суръати 

миёнаи мошинча 0,3 м/с бошад, пас дарозии мизро муайян намоед. 
№6. Мошинчаи муҳаррикдори кӯдаконае, ки суръаташ 0,2 м/с дода шудааст. Дар кадом 

фосилаи вақт, ин мошинча тамоми мизро тай мекунад? 

№7. Ба Шумо чӯбчаи чоркунҷашакл, хаткашак ва ҷадвали зичиҳо дода шудааст. Массаи ин 
чӯбчаро муайян намоед. 

№8. Ҷисми параллелипеди массааш 150 г ва ҷадвали зичиҳо дода шудааст. Муайян намоед, 

ки ин ҷисм аз кадом модда омода гардидааст. 

№9. Ба Шумо гайкаи биринҷӣ, ҷадвали зичӣҳо, ришта, зарфи андозагир ва об дода шудааст. 
Вазни гайкаро муайян намоед. 

№10. Зичии хамираи дандоншӯиро муайян намоед. Маълумотро аз қуттии хамира 

истифода кунед. 
Масъалаи таҷрибавии №1 

Муайян намудани кор ҳангоми уфуқӣ ҳаракат кардани ҷисм ва масофаи болобарӣ.  

1. Бо истифода аз динамометр ва ченаи ҷадвал мавқеи тахтачаи бордорро, ки аввал ба таври 

уфуқӣ ва амудӣ ҳаракат мекунад, иваз мекунем. 
2. Динамометр қувваеро нишон медиҳад, ки дар ин ҳолат ба вуҷуд омадааст. 

3. Қувва ва роҳро дониста, мо бузургии корро барои ҳолатҳои якум ва дуюм A = F·S ҳисоб 

мекунем (F нишонди қуввасанҷ) 
4. Натиҷаҳоро муқоиса намуда, хулоса мебарорем (расми 1). 
 

Масъалаи таҷрибавии №2 
Вазни хишт дар ҳаво 30 Н ва дар об 10 Н 

мебошад. Қувваи архимедии ба хишт 

таъсиркунанда ба чӣ баробар мешавад? (расми 2). 
 

Дода шудааст:   Ҳал: 

Рғ=30 Н   FА= Рғ- Рғ. дар об; 

Рғ. дар об=10 Н FА=30 Н-10 Н=20 Н 
FА-?    Ҷавоб: 20 Н. 

Масъалаи таҷрибавии №3 
Қатраи равғани ҳаҷмаш 0,002 

мм3, дар сатҳи рӯи об ба масоҳати 100 

см 2 паҳн шуд. Диаметри як молекулаи 

равғани сатҳи обро муайян кунед? 
(расми 3). 

 
 

 
Расми 1. 

 
Расми 2. 

 
Расми 3. 
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Дода шудааст:    Ҳал: 

V=0,002 мм3        V= S·d; d=
V

S
;      

S=100 см2= 10000 мм2      d=
2∙10−3мм3

104 мм2 = 2 ∙ 10−7мм  

d-? 
АДАБИЁТ: 
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МЕТОДИКАИ ҲАЛЛИ МАСЪАЛАҲОИ ФИЗИКАИ ТАҶРИБАВӢ АЗ ҚИСМИ МЕХАНИКА 
 

Дар мақола оид ба ҳалли масъалаҳои таҷрибавии физикӣ ва методикаи иҷрои он маълумоти 

мухтасар дода шудааст. Қайд гардидааст, ки мунтазам ҳалли масъалаҳои физикаи таҷрибавӣ аз қисми 

механика метавонад воситаи муҳимми ташаккул додани маҳорату малакаи таҳқиқотӣ, рушди қобилияти 

зеҳнӣ ва фаъолияти эҷодии толибилмон гардад. 

Баён гардидааст, ки имрӯзҳо дар муассисаҳои таълимӣ, омӯзгорон ба иҷрои корҳои озмоишӣ, 

масъалаҳои таҷрибавӣ, супоришҳои таҷрибавӣ аз қисми механика, барои пурратар намудани мавзуи дарсӣ, 

аз ин масъалаҳо истифода намебаранд. 

Дар фарҷоми мақола намунаи иҷрои масъалаҳои таҷрибавӣ аз қисми механика ва супоришҳои 

мустақилонаи физикӣ пешниҳод гардидааст. 

КАЛИДВОЖАҲО: методикаи таълими физика, ҳалли масъалаҳои физикӣ, вазифаи таҷрибавӣ, 

нақш ва моҳияти масъала, супориши мустақилона, таҳқиқот, омӯзиш, қобилият, рушди эҷодӣ, тавсияҳо. 
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МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ФИЗИКИ ИЗ РАЗДЕЛА МЕХАНИКА 
 

В статье дается краткий обзор решения экспериментальных физических задач и методов его 

реализации. Было отмечено, что регулярное решение задач экспериментальной физики из раздела 

«Механики» может стать важным инструментом формирования исследовательских навыков, развития 

интеллектуальных способностей и творческой активности студентов. 

Утверждается, что сегодня в учебных заведениях учителя не используют эти выпуски для 

завершения предмета, для выполнения экспериментальной работы, экспериментальных задач, 

эксперимен-тальных заданий из раздела «Механика». 

В конце статьи приведен пример реализации экспериментальных задач из раздела механики и 

самостоятельных физических задач. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: методы обучения физике, решение физических задач, практические 

задачи, роль и сущность проблемы, самостоятельное задание, исследование, обучение, способности, 

творческое развитие, рекомендации. 
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METHODS FOR SOLVING PROBLEMS OF EXPERIMENTAL PHYSICS FROM  

THE SECTION OF MECHANICS 
 

The article gives a brief overview of the solution of experimental physical problems and methods for its 

implementation. It was noted that the regular solution of problems of experimental physics from the section 

«Mechanics» can become an important tool for the formation of research skills, the development of intellectual 

abilities and creative activity of students. 
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It is argued that today in educational institutions teachers do not use these editions to complete the subject, 

to perform experimental work, experimental tasks, experimental tasks from the «Mechanics»section. 

At the end of the article, an example of the implementation of experimental problems from the section of 

mechanics and independent physical problems is given. 

KEY WORDS: methods of teaching physics, solving physical problems, practical problems, the role and 

essence of the problem, independent task, research, training, abilities, creative development, recommendations. 

INFORMATION ABOUT THE AUTHORS: Bubiev Mumin Chorshanbievich, Candidate of 

Pedagogical Sciences, Senior Lecturer at the Department of Methods of Teaching Physics of Bokhtar State 

University named after Nosiri Khusrav. Phone: (+992) 000-10-23-10; e-mail: fakultet.fizika@bk.ru. 

Jaysanov Azamat Akbarovich, undergraduate of the Faculty of Physics of Bokhtar State University named 

after Nosiri Khusrav. Phone: (+992) 555-59-71-11; e-mail: azamatdjaysanov@mail.ru. 

 

 

МЕТОДИКАИ ТАШКИЛИ КОРИ МУСТАҚИЛОНАИ ХОНАНДАГОН АЗ ФАННИ 

ФИЗИКА ДАР МУАССИСАҲОИ ТАҲСИЛОТИ МИЁНАИ УМУМӢ 
 

Парвинаи Усмон 

Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ 
 

Ташкили кори мустақилона аз фанни физика дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ 

дар шаклҳои зерин зоҳир мегардад: 

Ташкил ва амалӣ ба роҳ мондани кори мустақилонаи фанни физика аз нигоҳи тавсифи 

хусусиятҳои фардии психологии хонандагон, яъне дар он қобилият, майл, шавқ, сабабҳои 

омӯзиш, тайёрӣ ба донишандӯзӣ ва ғайра ба назар гирифта шавад; ташкил ва ба роҳ мондани 

кори мустақилонаи фанни физика бо тарзҳои ташкили фаъолияти донишандӯзии хонандагон 

(фронталӣ, гурӯҳӣ, фардӣ ва шаклҳои омӯзиши онҳо); корбаст намудани кори мустақилонаи 

фанни физика дар мувофиқа бо унсурҳои системаи идоракунии раванди таълими он (нақшаи 

таълимӣ, барномаҳо, китобҳои дарсӣ), бо истифода аз шаклҳои ташкилии раванди таълим ва 

методу воситаҳои гуногун [2, с. 35-40].  

Ба пиндори мо, ташкили кори мустақилонаи фанни физика дар шароити тамоюли 

касбидошта зарурати офаридани китобҳои дарсӣ вобаста ба ҳар як тамоилро пеш меорад, ки то 

ҳол дар ҷумҳурии мо амалӣ нагаштаанд. Сабаби асосиро мо дар набудани дастовардҳои навини 

илмҳои соҳаи методикаи таълими физика, татқиқ накардани равандҳои гуногуни ташкили кори 

мустақилонаи тамоили касбидошта, ба эътибор нагирифтани хусусиятҳои психологию фардии 

мактаббачагони ҷумҳурӣ мебинем. 

Вазифаи асосии омӯзгор ташкил намудани муҳити таълимӣ мебошад. Муҳите, ки ба рушди 

ақлонии онҳо созгор буда, аз ҷиҳати эҳсос онҳоро дастгирӣ намояд [1, с. 30-35]. Яъне муҳите, ки 

ба дарёфт кардани донишҳо, маҳорат ва малакаҳои муайяни хонандагон равона карда шуда 

бошад. Ин муҳит неруе мебошад, ки раванди таълим ва рушдро ангезиш дода, ба гузаронидани 

таҳқиқот мусоидат мекунад, қобилияти эҷодии хонандагонро ба низом медарорад ва ба табодули 

фикрҳо, рушди нутқ, маҳорати донишандӯзии доимии хонандагон кумак мерасонад. 

Барои он ки тарзҳои ташаккули чунин маҳорату малакаҳоро ёбем, мо ба маълумоти 

равоншиносон дар бораи намудҳои майлкунӣ ва таҳқиқоту омилҳои таъсирбахш такя намудем. 

Асоси майлкунӣ қисми муҳимтарини механизми равонии таъсир маҳсуб меёбад. Равоншиносон 

П.Я. Галперин ва Н.Ф. Тализин се намуди асосҳои таъсири майлкунӣ ва мувофиқан ба онҳо се 

намуди майлкунӣ ба масъалаҳоро ҷудо мекунанд. Ҳар яке аз онҳо натиҷа ва рафти таъсирро 

якқимата муайян мекунанд [3, с. 263-264]. 

Асосҳои майлкунии намуди якум танҳо намунаҳои таъсир ва натиҷаи онро ташкил 

медиҳанд. Хонанда худаш «кӯр-кӯрона» бо методи санҷиш хатоиҳояшро ҷустуҷӯ мекунад. Ва 

дар охир супориш иҷро карда мешавад, вале таъсир ба тағйирёбии шарт ноустувор мемонад ва 

он ҳангоми гузаштан ба масъалаи дигар қариб ҳеҷ фоида намедиҳад [5, с. 20-25]. 
Асосҳои майлкунии намуди дуюм на танҳо намудҳои таъсирро дарбар мегирад, балки 

ҳамаи нишондодҳо барои таъсир бо маводи нав ва дуруст иҷрогардидаро дарбар мегирад. Дар ин 
ҳолат омӯзиш тезтар ва бехато пеш меравад. Хонанда маҳорати маълуми таҳлил кардани маводро 
аз нуқтаи назари таъсири дар пешистода ба даст меорад; дар фарҷом ӯ натиҷаи назаррасро барои 
тағйирдиҳии шарт ва гузариш ба масъалаи навро ноил мегардад. Асосҳои майлкунии намуди 
сеюм бо он фарқ мекунад, ки дар он дар ҷои аввал омӯзиши банақшагирифтаи чунин таҳлили 
донишҳои нав баромад мекунанд, ки барои ба нуқтаҳои такягоҳӣ ҷудо намудани шарти иҷрои 
дурусти супоришро имконият медиҳад [4, с. 125-130]. 
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Яке аз талаботи муҳим ба омӯзиши кори мустақилона аз нуқтаи назари гуманитарӣ 

талаботи баробарҳуқуқӣ мебошад. Хонанда ва омӯзгор бояд дар раванди таълим баробарҳуқуқ 

бошанд. Агар хонанда корро гуногун барад, бояд омӯзгор низ бо ӯ корро дар шаклҳои гуногун 

ташкил намояд. Агар кори мустақилона ба хонанда бештар сабук, шавқовар, фоиданок, 

сермащсул бошад, пас он бояд дар айни замон кори омӯзгорро низ бештар сабук, шавқовар, 

фоиданок ва сермаҳсул гардонад. Агар мо дуруст андеша намоем, аз ҳамаи хонандагон 

азхудкунии баландро талаб кардан номумкин аст, пас мо бояд дарк карда тавонем, ки аз ҳамаи 

омӯзгорон ҳам кори дар дараҷаи баландро талаб кардан номумкин аст. Дар замони муосир дар 

дарсҳо аз рӯи фанҳои гуногун рафторҳои гуногун ба ташаккули маҳоратҳои нишондодашуда 

амалӣ карда мешаванд, ки ба онҳо вақти таълимӣ бенатиҷа сарф мегардад. 

Бо мақсади ба фаъолияти меҳнати самарабахш тайёр намудани мактаббачагон ҳангоми 

таълим ва иҷрои корҳои лабораторӣ мустақилияти онҳоро пурзӯр кардан даркор аст, хусусан, ба 

он бештар диққат додан даркор аст, ки барои таҷриба асбобҳо ва маводро худашон интихоб 

намоянд.  

Барои инкишофи қобилияти эҷодии хонандагон дар раванди таълим иҷрои мунтазам ва 

мустақилонаи супоришҳои эҷодии инфиродӣ (масалан, тартиб додани рефератҳо) фоиданок аст. 

Дар раванди ташаккули маҳоратҳои умумикунонидашуда чунин зинаҳоро ҷудо кардан 

зарур аст: 

а) муайян намудани мақсади амалиёт; 

б) аниқкунии асосҳои амалиёт; 

в) сохтани амсилаи амалиёт бо роҳҳои ҷустӯҷӯи (он таҳлили сохтори амалиёт ва муайян 

кардани пайдарпайии бештар самараноки иҷрои амалиётро дар бар мегирад) дастаҷамъона ё ки 

фардӣ (мустақилона); 

г) аввалин таҷрибаҳои хонандагон, ки амалиёт аз тарафи омӯзгор аз нуқтаи назари 

мувофиқати онҳо бо меъёри қабулшуда назорат карда мешавад; 

д) омӯзиши методи назорат барои иҷрои амалиёти додашуда; 

е) ташкили иҷрои мустақилонаи машқҳо аз тарафи хонандагон, ки татбиқи иҷрои амалиёти 

додашударо талаб мекунад; 

ё) истифодаи маҳорати додашуда ҳангоми ташаккули маҳоратҳои бештар мураккаб [2, с. 

10-30].  

Тарзҳои ташаккули маҳоратҳои дидабаромадашуда иштироки фаъолонаи худи 

таълимгирандагонро дар муайянкунии сохтори амалиёт ва пайдарпайии мувофиқи иҷрои 

амалиётҳое, ки ҷамъ шудаанд, таъмин мекунад. Ин, асосан, ба таълими намуди сеюми аз ҷиҳати 

психологӣ майлкунӣ такякунанда ҳисоб меёбад. Он ҳамон бартариро дорад, ки хонандагон тезтар 

ба супоришҳои нав майл мекунанд ва бо боварӣ маҳорати ҳосилшударо дар шароитҳои нав 

истифода мебаранд, озодона онро ба иҷрои супориши на танҳо ба фанни додашуда, балки ба 

дигар фанҳо низ алоқаманд мекӯчонанд.  

Таҳлили адабиёти психологию педагогӣ нишон медиҳад, ки кори мустақилона амали 

фаъолонаи ақлии хонандагонро дар алоқамандӣ бо ҷустуҷӯи тарзҳои бештар самараноки иҷрои 

супоришҳои аз тарафи омӯзгор додашаванда бо таҳлили натиҷаи корҳо пешниҳод мекунад. 
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МЕТОДИКАИ ТАШКИЛИ КОРИ МУСТАҚИЛОНАИ ХОНАНДАГОН АЗ ФАННИ ФИЗИКА ДАР 

МУАССИСАҲОИ ТАҲСИЛОТИ МИЁНАИ УМУМӢ 
 

Мақсади таълим дар шароити муосир мазмун ва мундариҷаи бештареро ба худ касб намудааст. 

Амалӣ сохтани он вазифаи мутахассисони соҳавӣ мебошад. Таълими физика ҳамчун фанни табиатшиносӣ 

яке аз проблемаҳои умдаи раванди донишомӯзӣ ба шумор меравад. Ба таври амиқ ба роҳ мондани он аз 

омӯзгор ҷаҳонбинии васеъ, донишҳои мукаммал, тафаккури сареҳ, методикаи истифодабарии усулҳои 

таълим ва пурра баҳисобгирии ҷанбаҳои педагогӣ-психологии ҷараёни таҳсилро тақозо мекунад. Муаллиф 

дар мақола ба методикаи ташкили корҳои мустақилонаи хонандагон аз фанни физика дахл намуда, ба 

тарзҳои ташкили фаъолияти илмомӯзии хонандагон, асосҳои таъсири майлкунӣ ва зинаҳои ташаккули 

маҳоратҳои умумикунонидашуда диққати махсус додааст. Дар асонои таҳияи мавод ба ҷиҳатҳои педагогӣ-

психологии масъалаи гузошташуда таваҷҷуҳ зоҳир карда, бартарияти корро ба он вобаста намудааст.    

Дар мақола алоқамандии се намуди асосҳои таъсири майлкунӣ ба зинаҳои ташаккули маҳоратҳои 

умумикунонидашуда тавзеҳ ёфта, робитаи мустаҳками байнифаннӣ собит карда шудааст. Ин маводи 

методӣ метавонад ҳамчун дастури муфид барои дуруст ва амиқ ба роҳ мондани ҷараёни мақсадноки 

таълими физика мусоидат намояд. 

КАЛИДВОЖАҲО: хусусиятҳои психологию фардии хонандагон, кори мустақилона, маҳорат ва 

малакаҳои касбӣ, муҳити солими корӣ, асосҳои таъсири майлкунӣ, таълими баробарҳуқуқ, супоришҳои 

эҷодии инфиродӣ. 
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МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ ПО ФИЗИКЕ В 

СРЕДНИХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
 

Цель обучения в современных условиях приобретает особый смысл и содержание. Её 

осуществление – это задача отраслевых специалистов. Обучение физике как предмету естествознания 

считается одной из важных проблем процесса усвоения знаний. Правильное его применение требует от 

учителя широкого мировоззрения, совершенных знаний, ясного мышления, использования методов 

обучения и полного учёта педагогических и психологических аспектов процесса обучения. Автор в статье, 

касаясь методики организации учебной деятельности учащихся, ступеням формирования общих умений. 

При составлении материала было уделено внимание педагогической и психологической стороне 

поставленной проблемы, связывая с ней преимущества работы.  

В статье разъясняется взаимосвязь трёх видов основ влияния уклона на ступени формирования 

общих умений и доказывается крепкая межпредметная связь. Этот методический материал может помочь 

в качестве полезного пособия для правильного и глубокого налаживания целенаправленного процесса 

обучения физике. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: психологические и индивидуальные особенности учащихся, 

самостоятельная работа, профессиональные умения и навыки, здоровая рабочая среда, основы влияния 

уклона, равноправное обучение, творческие индивидуальные задания. 
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METHODOLOGY OF ORGANIZING INDEPENDENT WORK OF STUDENTS IN PHYSICS IN 

SECONDARY EDUCATIONAL INSTITUTIONS 
 

The purpose of education in modern conditions acquires a special meaning and content. Its implementation 
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ТАМОЮЛИ ИСТИФОДАИ ЧАТ-БОТ ДАР ТАМОМИ ШАБАКАҲОИ ИҶТИМОӢ 
 

Сафарова С.Ҳ., Юнусова Ш.А. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Муҳиммияти таҳқиқот оид ба истифодаи ботҳои чат ҳамчун воситаи муосири муошират 

ба он вобаста аст, ки ҳоло ботҳои чат дар бисёр соҳаҳо барои муошират бо корбарони Интернет 

ба таври васеъ истифода мешаванд. Чат-ботҳо махсусан вақте онҳо ба паёмакнависии фаврӣ ва 

шабакаҳои иҷтимоӣ, бахусус Telegram ва Facebook, ки дар он ҷо ҳама намоишгоҳҳо ва мағозаҳои 

чат-ботҳо пайдо шуданд, маъмул гардиданд. Дар ин кор ботҳои чат ҳамчун барномаҳои махсусе 

қабул карда мешаванд, ки ба рафтори нутқи инсон тақлид мекунанд ва ҳамчун аудиторияи 

виртуалӣ дар пайвасти Интернет бо як ё якчанд тамосҳо амал мекунанд. Чунин барномаи 

муоширати Интернетӣ ба мисли роботи чат дар асоси технологияҳои муосир, ин барнома ба ТИК, 

аз қабили зеҳни сунъӣ, шабакаҳои нейронӣ, BigData мебошад, ки ба робот имкон медиҳад 

муошират кунад. Мафҳуми роботи чат аз ду калимаи инглисӣ бармеояд: чат-суҳбати муқаррарӣ 

дар Интернет, (робот)-бот. Аз ин бармеояд, ки онҳо роботҳое мебошанд, ки барои муошират бо 

корбарон дар Интернет пешбинӣ шудаанд. Ин барномаҳоро чатҳои виртуалӣ ё барномаҳои чат 

низ меноманд, ки ҳамаашон синоним мебошанд. Дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико чат-ботҳо аз 

аввали солҳои 2000-ум фаъолона таҳия карда шуданд. Дар Россия ботҳои чат аз соли 2016 таҳия 

карда мешаванд. Дар ИМА маҳсулоти машҳур ба монанди Google Now, Siri, Microsoft Cortana, 

Amazon Alexa ва дар Россия - Яндекс Алиса дар бозори ҷаҳонӣ таҳия гардидаанд. Қайд кардан 

зарур аст, ки 67 фоизи амрикоиҳое, ки солҳои 1981-1996 таваллуд шудаанд, мехоҳанд бо 

истифода аз чат-ботҳо молу хидмат харидорӣ кунанд ва 40 фоизи онҳо ин корро ҳамарӯза анҷом 

медиҳанд. Ботҳои чатҳо имкон медиҳанд, ки аз мағозаҳои занҷир молу хидмат харида шавад, аз 

ин рӯ, русҳо аз ин функсияҳо кам истифода мебаранд. Таҳиягар Ҷейсон Рорер барномаи 

хидматиро офаридааст, ки ба шарофати он ҳар кас метавонад чатботи худро дар асоси GPT-3 

созад. Вай пас аз мақолае дар бораи корбаре, ки барномаро барои тақлид кардани арӯси 

фавтидааш тахт кардааст, шӯҳрат пайдо кард. Бо вуҷуди ин, OpenAI нигарон буд, ки алгоритм 

нодуруст истифода мешавад. 

Системаи ҷустуҷӯӣ дар Интернет 5 миллиону 40 000 сайтро дар бораи чат-ботҳо ба забони 

русӣ ва 250 000 000 сайт ба забони англисӣ пайдо кардааст. Ин назарсанҷӣ бартариятҳои чат-

ботҳоро дар байни мутахассисон, донишҷӯёни донишгоҳҳо ва хонандагони синфҳои болоии 

мактабҳои миёна ва аз 12 то 30-соларо нишон медиҳад. Мушоҳида шуд, ки ба ин система бештар 

донишҷӯён ва хонандагони мактабҳои миёна рағбати бештар доранд ва истифодаи чат-ботҳои 

русиро афзалтар медонанд. Аҳамияти амалии вазифа ин ҳавасмандгардонии эҷоди чат-ботҳо 

ҳамчун ёрдамчиёни виртуалӣ дар асоси технологияҳои зеҳни сунъӣ мебошад, ки мушкилоти 

муҳимми ҳар як корбарро ҳал мекунанд ва ба ҳалли мушкилоти глобалии инсонӣ мусоидат 

менамоянд. Чат-ботҳо метавонанд барои мақсадҳои фароғатӣ ё танҳо барои муошират истифода 

шаванд, инчунин чат-ботҳои амалие мавҷуданд, ки метавонанд дар бораи обу ҳаво, қурби асъор 

ва ғайра гузориш диҳанд. Ҳадафҳои маркетинг ҷалби истеъмолкунандагон ба ширкат тавассути 

истифодаи усули муоширати услубӣ мебошанд. Истифодаи ботҳои чат дар як вақт дар чанд самт 

ба он вобаста аст, ки аудиторияи интернетӣ намуди зоҳирии онҳоро хуб қабул карданд, зеро 

муошират бо онҳо на танҳо ҷолиб ва ғайриоддӣ, балки аксар вақт муфид буд. Бисёр ширкатҳо ба 

таваҷҷуҳи шунавандагон ба чат-ботҳо посух доданд ва ба таҳияи маҳсулоти худ шурӯъ карданд. 

Дар натиҷа, тамоюли истифодаи ботҳои чат пайдо шуд ва баъзе ширкатҳо онҳоро ҳамчун 

тамоюл истифода бурданд, вале мушкилоти техникӣ ва иртиботии худро ҳал карда 

натавонистанд. Зеро равиши татбиқи чат-ботҳо ба равиши мантиқӣ асос наёфтааст, аз ин рӯ, 

барои бисёре аз ширкатҳо истифодаи онҳо самаранок набуд ва натиҷаҳои интизорӣ намеовард. 

Таъкид карда мешуд, ки онҳо ҳамчун воситаи алоқа амал намекунанд ва истеъмолкунандагонро 

ба худ ҷалб намесозанд. Сарфи назар аз паҳншавии густурдаи онҳо, то ҳол алгоритмҳо ва 

қоидаҳои мушаххаси кор бо чат-ботҳо таҳия нашудаанд, ки самаранокӣ ва мувофиқати 

истифодаи онҳоро арзёбӣ кунанд. Ин аҳамияти таҳқиқоти моро низ таъкид месозад, ки дар ҳалли 

мушкилоти асосии истифодаи ботҳои чат кумак мекунад. Мушкилоти пажӯҳиш дар он аст, ки 

чат-ботҳо як воситаи муассири муошират бо муштариён дар Интернет буда, онҳо метавонанд 

равандро оптимизатсия кунанд ва таваҷҷуҳи корбарро ба формати нав равона созанд, аммо 

фоиданокии онҳо на дар ҳама соҳаҳо аён аст. Мушкилоти дигар истифодаи онҳо дар аниқ муайян 

кардани мақсаду вазифаҳои чатбот ва донистани ҷиҳатҳои техникии кор бо он маҳсуб меёбад. 

Агар ботҳои чат бидуни таҳлили мувофиқати истифодаи онҳо ба кор оянд, истифодаи онҳо 
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метавонад бесамар бошад. Ин, махсусан, дар амалияи баъзе давлатҳо равшан аст, ки дар он ҷо 

тамоюлҳои мӯди маркетинги хориҷӣ аксар вақт бидуни арзёбии мувофиқати онҳо барои 

тиҷорати мушаххас қабул карда мешаванд. Мавзуи таҳқиқоти мо истифодаи ботҳои чат ҳамчун 

воситаи муошират бо истеъмолкунандагон дар тиҷорат ва маркетинг мебошад. Ҳадаф аз ин, 

гузаронидани таҳлили маркетингӣ ва техникии усулҳои истифодаи ботҳои чат дар Тоҷикистону 

хориҷи кишвар ва пешниҳоди тавсияҳо оид ба оптимизатсияи истифодаи ботҳои чат ҳамчун 

воситаи муошират мебошад. Барои ноил шудан ба ин ҳадаф вазифаҳои зеринро ҳаллу фасл 

кардан зарур аст (расми 1). 

 
Расми 1. Гузаронидани таҳлили маркетингӣ ва техникии усулҳои истифодаи ботҳо. 

 

Истифодаи густурдаи ботҳои чат ҳамчун воситаи муошират бештар ба мӯд вобаста аст, на 

эҳтиёҷоти воқеӣ. Шаклҳо ва усулҳое, ки айни замон барои истифодаи ин асбоб дар бозори 

Тоҷикистон истифода мешаванд (ба мисли бисёре аз воситаҳои дигари муоширати онлайн бо 

аудиторияҳои воридшуда) мувофиқи матлаб нестанд. Мушкилоти асосӣ ин набудани фаҳмиши 

истифодаи ботҳои чат мебошад. Сатҳи дониш дар бораи мушкилоти мавриди омӯзиш ҳанӯз хеле 

паст аст, зеро вақтҳои охир васеъ истифода шудани ботҳои чат ҳамчун воситаи муошират дар 

адабиёти илмӣ ва нашрияҳои хориҷӣ, бахусус русӣ, дар ин самт тоза ба вуҷуд омадаанд. Илова 

бар ин, ҷанбаҳои техникӣ бештар дар робита ба маркетинг ё иртибот ба назар гирифта мешаванд. 

Ягона тафовут аз таърифи аввал дар он аст, ки он ҳамчун ҳадафи амсиласозии роботӣ суҳбати 

инсон – муошират бо тарафҳоро нишон медиҳад. Илова бар ин, он нишон медиҳад, ки бо якчанд 

ҳамкорон муошират кардан мумкин аст, аммо дар татбиқи ботҳои чат бештари муошират дар 

шакли суҳбат сурат мегирад. Аз ин рӯ, чат-бот ҳамчун технология на танҳо муоширати онлайнро 

бо корбарон анҷом медиҳад, балки ин равандро барои такмил додани алгоритмҳои муоширати 

худ меомӯзад. Ҳамчун як қисми таваҷҷуҳ ба ботҳои чат, бояд чунин мафҳумро ба мисли зеҳни 

сунъӣ муайян кард, зеро кори аксари аудиторияҳои виртуалӣ ба он асос ёфтааст. Мувофиқи 

луғати тафсирии зеҳни сунъӣ, онро метавон ҳамчун «самти илмӣ, ки дар он вазифаҳои 

амсиласозии сахтафзор ё нармафзори фаъолиятҳои гуногуни инсонӣ, ки ба таври анъанавӣ зеҳнӣ 

ҳисобида мешаванд, ҷорӣ ва ҳал карда мешаванд» муайян кард [1]. 

Истифодаи фаъоли ботҳои чат дар кори вебсайтҳо, шабакаҳои иҷтимоӣ ва паёмнависии 
фаврӣ ба наздикӣ оғоз шудааст, ки одатан тамоюлҳои асосии маркетинги интернетӣ дар соли 
2017 мебошанд [2]. Бо вуҷуди ин, аввалин чатбот соли 1966 пайдо шуд. Ҷей Вайзенбаум, ки 
барномаи ELIZA-ро навишт, аввалин барномаеро эҷод кард, ки тавонист ба корбар хидматҳои 
иттилоотӣ расонад ва муколамаи забони табииро нигоҳ дошта, имкони эҷоди иллюзияи 
муошират бо шахси воқеиро таҳқиқ кунад [3]. Бояд гуфт, ки ин барнома дар замони пайдоишаш 
номи чатбот надошт. Барнома алгоритми нисбатан сода дошт, ки бар асоси он вожаҳои калидӣ 
дар паёми корбарро ҷустуҷӯ мекард ва дар асоси қолабҳои қаблан боршуда ва калимаҳои 
воридкардаи худи корбар ҷавоби мувофиқтарин ҷустуҷӯ мешуд. Сарфи назар аз системаи 
нисбатан сода, бисёре аз онҳое, ки ин барномаро озмоиш карданд, боварӣ доштанд, ки онҳо бо 
шахси зинда муошират мекунанд ва дар ниҳоят ин Ҷ. Вайзенбаумро маҷбур кард, ки бо сабабҳои 
ахлоқӣ аз рушд даст кашад. Аммо пешрафтҳо дар ин самт аз ҷониби дигар муҳаққиқон идома 
дода шуданд. Соли 1972 барномаи нисбатан аҷиби Парри пайдо шуд, ки ба суханронии як бемори 

Таърифи ботҳои чат ва таърихи мухтасари 

пайдоиш ва паҳншавии онҳоро баррасӣ намудан 

Таърифи ботҳои чат ва таърихи мухтасари 

пайдоиш ва паҳншавии онҳоро баррасӣ намудан 

Намудҳои ботҳои чат ва вазифаи онҳоро ҳамчун воситаи муошират муайян кардан 

Муайян кардани самтҳои асосии барнома 

ва вазифаҳое, ки бо ёрии чат-ботҳо ҳал 

карда мешаванд 

Таҳлили беҳтарин барномаҳои амалии 

роботҳои чат дар муошират дар 

Тоҷикистон ва хориҷа дар соҳаҳои гуногун 

Таҳлили мушкилоти асосии самаранокии 

истифодаи роботҳои чат ҳамчун восита 

ва роҳҳои ҳалли онҳо 

Дурнамои таҳаввулоти минбаъдаи чат-

ботҳо ва соҳаҳои татбиқи онҳо 

Таҳлили маркетингӣ 
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шизофрения тақлид мекунад ва аксар вақт худро ҳамчун бемор муаррифӣ намуда, ҳатто 
метавонист равоншиносони касбиро фиреб диҳад. Зеро 48 фоизи онҳо намефаҳмиданд, ки бо ин 
барнома муошират мекунад [4]. Баъдтар, ҳамон як гурӯҳи таҳиякунанда Jabberwack-ро баровард, 
ки метавонад муоширати зиндаро ба таври шавқовар тақлид кунад. 

Дар соли 1990-ум, бо паҳншавии густурдаи интернет, дар таҳияи барномаҳои 
интеллектуалӣ рушди нав ба амал омад, ки ба тақлид кардани нутқи инсон нигаронида шуда буд. 
Дар соли 1994 бори аввал зикри истилоҳи «чатбот» пайдо мешавад, ки онро таҳиякунанда М. 
Молдинг истифода кардааст. Ӯ ассистенти электронии худ Ҷулияро нашр кард, ҳарчанд, ки 
функсияи он нисбатан маҳдуд буд, вале ба шарофати ин барнома истилоҳи чатбот маъмул 
гардид. Дар соли 1995 дар рушди чат-ботҳо як воқеаи муҳим рӯй дод - нашри барномаи нави 
ALICE, ки нисбат ба пешгузаштагони худ аз ҷиҳати технологӣ пешрафтатар буд, ба амал омад. 
Илова бар ин, барнома технологияҳои нисбатан содаро истифода бурд, ки боиси паҳншавии 
васеъи роботҳо дар асоси он гардид. Ин барнома тавонист гуфтори табиии корбаронро хеле 
пурратар коркард кунад. Барои васеъ намудани базаи дониши худ усулҳои нимаавтоматӣ 
истифода мешавад. Агар он аз шаблонҳои мавҷуда ҷавоби мувофиқ пайдо карда натавонад, он 
чунин ҷавоберо пешниҳод мекард, ки ҳадафи он, тағйир додани мавзуъро дошт [4]. Илова бар 
ин, барнома ҳамаи мавзуъҳоеро, ки ба онҳо ҷавоб дода наметавонад, нигоҳ медорад ва ин ба мо 
имкон медиҳад, ки базаи дониши худро пурра кунем. 

Таваҷҷуҳи ширкатҳои бузурги компютерӣ ба чатботҳо марҳалаи нави таҳаввулоти 
аудиторияи виртуалӣ гардид. Аввалин ширкате, ки чатботи худро таҳия кардааст, IBM – 
таҳиягари протсессорҳои компютерӣ буд. Соли 2006 ширкат барномаи Watson-ро баровардааст, 
ки метавонад забони табииро коркард намуда, тавассути муошират омӯзад ва ба ҳама саволҳои 
корбар фавран посух диҳад. Дар ҳоли ҳозир версияи мукаммали барнома таъмини амнияти 
иттилооти корбарон, аз ҷумла боти чат ва ёвари овозӣ мебошад [2]. 

Пас аз ин, ҳама ширкатҳои марбут ба технологияҳои компютерӣ ва Интернет ба истеҳсоли 
бот-чатҳои худ шуруъ карданд. Соли 2010 Apple ширкати машҳури Siri-ро баровард, ки тавонист 
ба саволҳои корбарон посух диҳад, дар интернет маълумоти заруриро ҷустуҷӯ кунад ва дигар 
амалҳои оддиро анҷом диҳад. Соли 2012 боти чати Google Now пайдо шуд, ки аз ҷиҳати кор ба 
Siri монанд буд. Соли 2015, Amazon, бузургтарин мағозаи онлайн ва таҳиягари нармафзори 
Microsoft, ботҳои чати худро оғоз кард. Бешубҳа, ин ширкатҳо ҳамчун пешсафони рушди 
технологияҳои компютерӣ ва Интернет ба пайдоиши тамоюли истифодаи густурдаи ботҳои чат 
дар кори ширкатҳои гуногун мусоидат карданд. Дар таҷрибаи Тоҷикистон  ба пайдо шудани 
тамоюли ботҳои чат низ ворид шудани онҳо ба мессенҷери машҳури Telegram аз созандаи 
шабакаи иҷтимоии Вконтакте П. Дуров таъсир гузоштааст. Bot як API махсус барои таҳиягарон 
ва инчунин як мағозаи роботҳои омода барои корбарон дар ин мессенҷер мебошад [1]. Ҳоло 
Telegram беш аз ҳазор ботҳои чати гуногунро пешкаш мекунад, ки барои мақсадҳои гуногун, аз 
омӯзиш то фароғат пешбинӣ шудаанд. 

Facebook низ платформаи роботии худро муаррифӣ ва онро барои Facebook Messenger-и 
худ таҳия кард. Бар асоси ин платформа, ширкат метавонад чатботи худро эҷод ва дар Facebook 
Messenger пур кунад, ба корбарон маслиҳат ва маҳсулоти худро пешниҳод намояд. Бартарии ин 
платформа дар муқоиса бо Telegram ва дигар мессенҷерҳое, ки дар онҳо ботҳои чатро ҷойгир 
кардан мумкин аст, дар он аст, ки қобилияти фиристодани на танҳо матни оддӣ, балки корти 
мукаммали интерактивӣ бо тасвирҳо, истинодҳо, тугмаҳо ва ғайра дорад. Messenger аллакай 
ботҳои «бегона» барои фармоиши гул, хондани хабарҳои CNN, чопи ҳуҷҷатҳо тавассути 
принтерҳои Hewlett-Packard, машварати тиббӣ, пешгӯии обу ҳаво, нархи саҳмияҳо ва ғайраро 
дорад [5]. 

Дар маҷмуъ, реҷаи паёмнависии фаврӣ ба маъруфияти ботҳои чат таъсири калон расонд, 
зеро ворид шудани онҳо ба паёмнависии фаврӣ ба корбарон имкон медиҳад, ки тамоми 
маълумоти заруриро ба даст оранд ва бидуни тарк кардани мессенҷери худ бо Dogadget-и худ 
амалҳои зиёдеро анҷом диҳанд. Корбарони интернет ба мессенҷерҳо вақти бештар сарф 
мекарданд, аз ин рӯ, дар асоси онҳо ботҳои чат пайдо шуданд, ки ба онҳо имкон дод, то бидуни 
тарки мессенҷер дар интернет амалҳои гуногунро анҷом диҳанд.  

Дар доираи баррасии рушди чат-ботҳо, инчунин бояд абзорҳоеро баррасӣ кард, ки рушди 
онҳоро муайян карда, дар мутобиқати бештар ба муоширати табиии инсонӣ ифода меёбад. Барои 
ин соли 1950 озмоиши Тюринг аз ҷониби таҳиягари он Алан Тюринг таҳия карда шуд, ки дар 
мақолаи «Мошинҳои ҳисоббарорӣ ва ақл» номгузорӣ шудааст [6]. Бо ёрии усуле, ки вай офарида, 
тавсиф кардааст, лаҳзаи ба одам расидани барномаро аз ҷиҳати оқилона будани худ муайян 
кардан мумкин аст. 
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Чунин технология аз тарафи ширкати Мегафони Тоҷикистон чанде пеш чатботи худро ба 
кор андохтааст, ки ҳоло Доно ном дорад. «Доно» - «Ёрдамчии виртуалӣ» барои муштариёни 
«Мегафон Тоҷикистон» дар Facebook, Viber, Skype ва «Megafon Life» дастрас буд. Қаблан роботи 
чат дар мессенҷери Telegram кор мекард. Бо «пайваст шудан» ба «Доно» аз дастгоҳи мобилӣ, мо 
метавонем мушкилоти зиёдеро, аз мувозинати чекҳо то мубодилаи холҳо дар барномаи мукофоти 
«Ташаккур» ҳал кунем. 

«Моҳи аввали фаъолияти чатботи мо нишон дод, ки ба чунин канали худхизматрасонӣ 
талабот зиёд аст. Барои бисёриҳо, гирифтани посух аз чатбот назар ба рафтан ба салони 
хидматрасонӣ, ҳатто агар он хеле дур набошад ҳам осонтар ва тезтар аст. Технологияҳои AI ҳоло 
ба муштариёни мо бо якчанд мессенҷерҳои машҳур кумак мекунанд» мегӯяд Мегафон 
Тоҷикистон Трейдинг. 

Барои кор бо чат-бот муштариёни «МегаФон» Тоҷикистон танҳо бояд номи онро дар сатри 
ҷустуҷӯ ворид кунанд. Дар Telegram Messenger ин калима @mftchatbot, дар Facebook - 
@mftchatbot, дар Skype - MegaFon Chat Bot аст. Барои кор бо роботи чат дар барномаи MegaFon 
Life истифодабаранда бояд ба мессенҷер равад, дар кунҷи рости боло тугмаи функсияро пахш 
кунад ва «Чат бо Life ChatBot»-ро интихоб кунад. Барои пайдо кардани роботи суҳбат дар Viber, 
истифодабаранда бояд рамзи QR-ро скан кунад. Пас аз ин, истифодабаранда метавонад бо яке аз 
се забон - русӣ, англисӣ ё тоҷикӣ муошират намояд. 

Ба андешаи мо, технологияи чатботро метавон чунин муайян кард: барномае, ки рафтори 
нутқи инсонро дар асоси истифодаи зеҳни сунъӣ барои ҷалби корбари интернет ба муоширати 
онлайн барои ноил шудан ба ҳадафҳои тиҷоратӣ, маркетингӣ, иҷтимоӣ ва ғайра тақлид мекунад.  
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зеҳнии инсонро ба монанди муошират тақлид месозанд. Чат-ботҳо барои ҳар касе, ки мехоҳад ба шарофати 
технологияи компютерӣ зиндагӣ, муошират, таҳсил, кор, таҳлили иттилоот ва қабули қарорҳоро осонтар, 
асосноктар ва сифатноктар кунад, хеле муҳим мебошад. 
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information analysis and decision making easier, smarter and better thanks to computer technology. 
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ТАЙЁР КАРДАНИ ДОНИШҶӮЁН БА КОРИ МУСТАҚИЛОНАИ ИЛМӢ-ТАҲҚИҚОТӢ 

 

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

 

Рушди бошитоби илму техника, истифодабарии техникаҳои аз рӯи навгониҳои илмӣ 
тайёршуда  дар саноати мошинсозӣ, электроника, корҳои ҳарбӣ, равандҳои технологӣ ва хоҷагии 
қишлоқ, ки интегратсияи илмҳоро ба вуҷуд овардааст, ба интелектуалишавии меҳнат оварда 
расондааст. Дар шароити ҳозира ҳаҷми донишҳо дар тамоми соҳаи техника ба дараҷае тез 
меафзояд, ки донишҳои то ҳамон вақт азхудкардаи ихтисосмандон, нишонаи пурра донистани 
соҳаҳои муайяни истеҳсолот ва илм шуда наметавонад. Масалан, илм дар бораи электроника, 
микроэлектроника, схемаҳои интеграли роботсозӣ, истифодабарии компютерҳо дар истеҳсолот 
ва дигарҳо, ба дараҷае бо суръати калон нав мешаванд, ки мутахассисони беҳтарин дар баъзе 
мавридҳо ба навгониҳои онҳо дар вақташ шинос шуда, наметавонанд. 

Дар чунин шароите, ки ба болои донишҳои доимимонда донишҳои нав пайдо шуда ҷамъ 
мешаванд ва аз тарафи дигар, навшавии босуръати техникаю технология ва илмҳои бо пайдоиши 
онҳо алоқаманд ба амал меояд, савияи қобилияти донишазхудкунии донишҷӯён барои 
мустақилона аз худ карда тавонистани донишҳои нав аҳамияти бисёр муҳим пайдо мекунад. 
Барои ҳамин, ҳангоми таълим додани асосҳои дониши ин ё он илм дар донишгоҳҳо тайёр кардани 
мутахассисони маълумоти олидошта, масъалаи тайёр будани донишҷӯён ба мустақилона 
донишазхудкунӣ ва эҷодкорӣ, истифода бурда тавонистани донишҳои азхудшуда дар фаъолияти 
донишомӯзи минбаъда, дар ҷои аввали кори таълим қарор мегирад.  

Ба эҷодкорӣ ва таҳқиқоти илмӣ тайёр кардани донишҷӯёни ихтисосҳои физика ва фанни 
ҳамгиро бо физика кори мураккабу бисёрпаҳлу мебошад, ки дар раванди он усулҳои гуногуни 
таълим дар алоқамандӣ бо якдигар истифода бурда мешаванд. Маълум аст, ки таҳқиқоти илмии 
физикӣ дар ду шакли кори эҷодӣ бурда мешаванд: назариявӣ ва таҷрибавӣ. Вобаста ба ин, 
раванди тайёр кардани донишҷӯи ба кори таҳқиқотии назариявии физикӣ машғулшаванда аз 
раванди тайёр кардани донишҷӯи таҳқиқоти таҷрибавиро интихобкарда, аз рӯи тарзи омӯхтани 
донишҳои физикӣ (дар шакли назария ва таҷриба) фарқ мекунанд.  

Миқдори донишҳои барои таҳқиқи масъалаҳои назариявии физика ва масъалаҳои 
таҳқиқоти амалии физикӣ зарурбуда, донистани қисмҳои алоҳидаи нави математика ва асбобҳои 
аз рӯи кашфиётҳои солҳои охир сохташудаи саҳеҳии калонтариндоштаро талаб мекунад. Яъне 
маводи беҳтарин, асбобҳои дақиқтарин ва донишҳои навтарин. Чунончи, барои ҳосил кардани 
алмоси сунъӣ фишори тақрибан 100000 атм талаб карда мешавад. Барои дар «ТОКАМАК» нигоҳ 
доштани плазма майдони магнитии пурқувват ва мунтазам дар давра тақсимшуда, маводи ба 
ҳароратҳои ~ 1000000 К тобовар лозим мешавад. Ҳалли чунин масъалаҳои барои тараққиёти 
ҷамъиятӣ зарур, тайёр кардани чунин мутахассисони донандаи илми физикаро талаб мекунад, ки 
бо донишҳои навтарини қисмҳои физика мусаллаҳ бошанду ба тарзи кори асбобҳои навтарини 
ченкунӣ ташхисӣ шинос бошанд. 

Барои ин донишҷӯи физик бояд курсҳои махсуси физикаро хонад, имтиҳонҳоро бо баҳои 
аъло супорида, барномаи васеи таълимии физикаро барои донишгоҳ хеле хуб аз худ карда бошад 
ва эксперименти физикии фанҳои таълимӣ ва курсҳои махсуси физикиро гузаронда тавонад. 

Аввалин шарти дар шакли муваффақ ба кори эҷодӣ тайёр кардани донишҷӯёни ихтисоси 
физика ин аст, ки озмоишгоҳҳои бо асбобҳои навтарини илмӣ-таҳқиқотӣ муҷаҳҳаз мавҷуд 
бошанд. Донишҳои бунёдии физикии онҳо бояд ба бардоштани чунин бори илмӣ-таҳқиқотии 
физика тайёр бошанд. Бо боварии калон гуфтан мумкин аст, ки дар мамлакати мо захираҳои 
калони манбаъҳои илмӣ-физикӣ, дар китобхонаҳо ҷамъ шудаанд, чунки мо, меросбарон ва 
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давомдиҳандагони кори олимони машҳуру ҷаҳоншумул ва илми физикаи пешқадами давраи 
шӯравӣ: М.В. Ломоносов, С.И. Вавилов, П.Н. Лебедев, А.Ф. Иоффе, И.В. Курчатов, И.Г. Басов, 
А.М. Прохоров, С.У. Умаров, П. Бобоҷонов, М.С. Осимӣ ва дигарон ба ҳисоб меравем. Барои 
тайёр кардани донишҷӯён ба кори илмӣ-таҳқиқотии физика адабиёти зарурӣ мавҷуд мебошад. 
Масалан, барои донишҷӯёни физик, дар мамлакати мо олимони пешгузашта дар давоми солҳои 
1930-1980 Пёришкин А.В., Соколов И.И., Разумовский В.Г., Шахмаев Н.М. Бугаев  А.И. ва 
дигарҳо паҳлуҳои гуногуни таълими физикаро таҳқиқ кардаанд. Муаллимони пешқадами 
Иттиҳоди Шӯравӣ Е.Н. Горячкина, Д.Д. Голанин, П.А. Знаменский, Л.И. Резникова, П.А. 
Римкевич, И.К. Кикоин, Б.Б. Буховтсев, Ю.П. Климонтович ва дигарон барои таълими физика 
китобҳои дарсиро рӯи чоп овардаанд. 

Барои омӯхтани физика дар мактабҳои олии ИҶШС аз тарафи олимони машҳури солҳои 
гуногун бахшида ба ҳама қисмҳои физика китобҳои аз ҷиҳати илмӣ зарурӣ ва баландмазмуни 
физика, ба монанди «Механика»-и Стрелков Г.В., «Физикаи молекулавӣ»-и Кикоин И.К., 
«Электрик»-и Калашников М.И., «Оптика»-и Ландсберг Г.С., «Физикаи атом»-и Шполский Э.В. 
ва дигарон навишта шудаанд. Чунин китобҳо барои таълими донишҷӯёни донишгоҳҳо ёрдами 
калон расонданд ва ҳоло ҳам барои таълими физика дар мактаби олӣ истифода мешаванд. 

Ба масъалаи ба кори илмӣ-таҳқиқотӣ ва эҷодӣ тайёр кардани донишҷӯён миқдори муайяни 
рисолаҳои номзадӣ низ бахшида шудаанд: С.В. Анофрикова [1], Н.Е. Парфентева [2], В.Я. 
Синенко [3], И.И. Сиркун [4], М.М. Черняновская [5], С.К. Табаров [6] ва дигарон. 

Аз чунин корҳои олимони дар соҳаи методикаи таълими физика таҳқиқот анҷомдода 
назарияи таҳқиқоти масъалаи рушди қобилияти эҷодкории донишҷӯён ва хонандагон, дар 
мактаби миёна ва мактаби олӣ хеле бой шуд ва истифодабарии он дар таълими физика мавзуъҳои 
навтарини физикиро дар бар гирифт. 

Дар таълими физика методика ва техникаи гузаронидани таҷрибаҳои намоишдиҳӣ аз 
физикаи мактаби миёна ва мактаби олӣ такмил ёфтанд ва таҷрибаҳои нав ба таълими физика 
дохил шуданд [8, с. 54]. 

Аз таъсири онҳо усул ва шакли таълими физика барои донишҷӯёни ихтисосҳои омӯзгорӣ 
сифатан хуб шуд, дар натиҷа тайёр кардани донишҷӯён ба кори омӯзгорӣ ва кори илмӣ-таҳқиқотӣ 
хеле беҳтар гардид. 

Дар баробари ин, ҳозир ҳам таълим ва тарзи гузаронидани корҳо, чорабиниҳо ва 
омӯзонидан барои беҳтар шудани тафаккури эҷодиии донишҷӯён, истифодабарии усулҳои нави 
самаранокро талаб мекунад ва дар донишгоҳҳо қитъаи мушкили тайёр кардани донишҷӯён ба 
кори омӯзгорӣ ва таҳқиқотии соҳаи физика мебошад. Ин мушкилӣ, пеш аз ҳама, малакаи 
нокифояи мустақилона, дуруст иҷро кардан ва истифода бурда тавонистани асбобҳои ченкунӣ ва 
бо саҳеҳии қобили қабул чен кардани бузургиҳои даркории кори озмоишӣ аст, ки аз малакаи 
нокифояи истифода бурда тавонистани асбобҳои ченкунӣ, нокифоя будани малакаи эҷодкорӣ ва 
нокифоя будани кори мустақилонаи илмӣ-эҷодии донишҷӯёни ихтисосҳои физика дар раванди 
таҳсил ба вуҷуд омадааст. 

Аз сабабҳои дар боло зикршуда қисми зиёди хатмкунандагони ихтисоси физика ва 
ҳамгирои физикаи муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ дар истифодабарӣ ва фаҳмидани принсипи 
кори асбобҳои ченкунӣ душворӣ мекашанд. 

Донишҷӯён донишҳои аз муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ гирифтаашонро барои ҷамъ 
кардани дастгоҳҳои таҷрибавӣ, дар сохтани асбобҳои оддии намоишдиҳӣ истифода бурда 
наметавонанд. Мустақилона аз уҳдаи аз рӯи схемаҳои электрикӣ ҷамъ кардани занҷири 
электрикӣ ва ёфтани хатоиҳои нисбӣ ва мутлақи ченкунии асбобҳо намебароянд. Аз рӯи 
принсипи кори асбобҳои электрикӣ ба ҷои асбоби аз кор баромада, асбоби ба он эквивалент 
интихоб карданро намедонанд. Ба баъзе мавзуъҳои мушаххаси дарсӣ мустақилона асбоби 
намоишдиҳӣ ё ченкуниро интихоб карда наметавонанд ва онро балад нестанд. 

Аз тарафи дигар, мушкилии гузаронидани намоишҳо дар дарсҳои назариявӣ ва ченкунии 
параметрҳои ҳодисаҳо дар корҳои озмоишӣ ба донишҷӯён ва ҳатто ба омӯзгори нав мактаби 
олиро хатмкарда мушкилиҳо меорад. Ин мушкилиҳо надонистани тарзи кори асбобҳои нави дар 
таълими физика истифодашаванда ва заиф будани малакаи истифодабарии асбобҳои озмоишӣ 
мебошад. Тарзи истифодабарии онҳо донистани принсипҳои кори асбобҳои навро талаб мекунад. 
Масалан, дар баъзе корҳои озмоишии физика ченкуниҳо ва сохтани графикҳо бо истифодаи 
компютерҳо алоқамандӣ дорад, масалан, сохтани графики вобастагии кӯчиш ва суръати афтиши 
ҷисмҳо, ки аз донишҷӯ таҳсили иловагиро талаб мекунад. Дар ҳақиқат хатмкунандагони 
мактабҳои олии номдор, машҳур (озмоишгоҳҳои хуби бо асбобҳои физикӣ ва компютерҳои 
графиксози ҳисоб анҷомдиҳанда муҷаҳҳаз) ҳаматарафа ба кори омӯзгорӣ тайёр мешаванд. 
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Мавҷуд будани озмоишгоҳҳои хуби физикӣ, физикӣ-илмии компютердошта ва синфхонаҳои хуб 
ҷиҳозонидашудаи компютерӣ барои тайёр шудани мутахассиси хуби кори педагогӣ воситаи 
муайянкунандаи таҳсилоти арзишманд ба ҳисоб меравад. Дар МТОК сифати таълими миёна, 
тайёршавии донишҷӯён ба кори илмӣ-таҳқиқотӣ сусттар аст. Баъзе омӯзгори муассисаҳои 
таҳсилоти олии касбиро навхатмкарда ин камбудиро ба зудӣ бартараф карда метавонанд. Лекин 
баъзе хатмкардаи чунин муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ин норасоии касбии худро ботезӣ 
бартараф карда наметавонад ва ин аҳвол дар кори омӯзгории он давомдор мешавад [9, с. 114]. 

Дар ин донишгоҳҳо чунин аҳволро дар масъалаи такмил додани малакаи илмӣ-таҳқиқотӣ 
ва эҷодкории донишҷӯён ҳам мушоҳида мекунем. Чи хеле ки пештар қайд карда будем, дар айни 
замон ривоҷ додани корҳои барои ташаккул ёфтани қобилияти эҷодкории донишҷӯён 
гузаронидашаванда манфиатовар ва назар ба ҳама солҳои пешин муҳимтар ва заруртар шудааст, 
чунки дар раванди такмил ёфтани қобилияти эҷодӣ ва илмӣ-таҳқиқотии донишҷӯён масъалаҳои 
дигари ташаккули қобилияти фикрии донишҷӯён ҳалли худро меёбанд ва барои баландшавии 
салоҳиятнокии касбии хатмкунандагон омили ҳалкунанда мегардад. 

Чунки ин чорабиниҳо фарогири иҷрошавии чунин талабот мебошанд: 
1. Истифодабарии методика ва техникаи таҷрибавии физика, сайқал додани малакаи 

истифода бурда тавонистани асбобҳои физикӣ дар ченкунии бузургиҳо; 
2. Ҳаҷми ба таълими ҳатмӣ пешниҳоднашудаи мавзӯъҳои фанни физикаро мустақилона 

омӯхтан; 
3. Паст кардани фарқияти савияи дониши байни донишҷӯёне, ки аз рӯи барномаи умумии 

мактабҳои олӣ таълим мегиранд ва донишҷӯёне, ки бо савияи баланди донишашон фарқ 
мекунанд; 

4. Зарурати шинос намудани хатмкунандагон ба сохт ва тарзи кори дастгоҳи илмӣ- 
таҳқиқотии озмоишгоҳи илмии кафедра; 

5. Омӯхтани системаи асбобҳои дар озмоишгоҳи таълимӣ ва барои намоишдиҳии дар 
факултет мавҷудбуда, ки саноати асбобсозӣ барои таҳқиқи проблемаи муайян истеҳсол мекунад; 

6. Омӯхтан ва таҳлил намудани адабиёт дар бораи мавзуи илмии кафедраи  пешбари 
корҳои илмӣ; 

7. Тайёр кардани лексия доир ба мавзуе, ки дар озмоишгоҳи илмии кафедра таҳқиқ 
мешавад; 

8. Ба қисми донишҷӯён тавсия додани ҷамъоварии мавод доир ба мавзуи илмӣ – 
таҳқиқотии кафедра; 

9. Иштирок дар мушоҳида кардани кори ченкунӣ ва таҳқиқи ягон қисми мавзуи кори 
таҳқиқотии кафедра дар озмоишгоҳи илмӣ; 

Иҷроиши чунин корҳо сабаби дар донишҷӯён устувор инкишоф ёфтани қобилияти 
эҷодкории илмӣ ва хоҳиши ошкор кардани механизми алоқамандии равандҳои физикии 
таҳқиқшаванда мегардад. 
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ТАЙЁР КАРДАНИ ДОНИШҶӮЁН БА КОРИ МУСТАҚИЛОНАИ ИЛМӢ-ТАҲҚИҚОТӢ 
  

Дар ин мақола шароити тайёр кардани донишҷӯёни факултетҳои физикаи муассисаҳои таҳсилоти 
олии касбӣ ба кори илмӣ-таҳқиқотӣ ва эҷодкорӣ баррасӣ шудааст. Аз таҳлили корҳои муаллифони дар ин 
мавзуъ таҳқиқотдошта, барои беҳтар ташкил кардани кори илмӣ-таҳқиқотии донишҷӯён тавсияҳои муфид 
пешниҳод гардидаанд. 
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БАЪЗЕ МАСЪАЛАҲОИ ИСТИФОДАИ ТИК ҲАНГОМИ ТАЪЛИМ ДАР ИХТИСОСИ 

«МЕТОДИКАИ ТАЪЛИМИ ИБТИДОӢ» 
 

Мусавирова Р.Ш. 
Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 

 

Солҳои охир компютерҳо ва технологияҳои иттилоотии компютерӣ ба ҳаёти мо фаъолона 
ворид мешаванд, аз ҷумла, дар соҳаи маориф ин бараъло мушоҳида мегардад, яъне, тибқи 
«Барномаи давлатӣ оид ба таъмини муассисаҳои таълимӣ бо компютерҳо» муассисаҳои таълимӣ 
бо таҷҳизоти компютерӣ таъмин гашта истодааст. 

Воқеан, компютер имрӯз воситаи тавонои қабул ва коркарди иттилоот, истифодаи 
имкониятҳои технологияҳои муосир ва шабакавӣ мебошад, ки истифодаи онҳо басо муҳим аст 
[1, с. 158]. Азбаски, алҳол технологияҳои муосир тақрибан ҳамаи васоити анъанавии таълимро 
иваз намуд ва дар аксар ҳолатҳо, чунин ивазкунӣ самарабахштаранд ва ин ба муаллим имкон 
медиҳад, ки василаҳои гуногунро ба зудӣ омезиш диҳад, ки ба амиқтар омӯхтани маводи 
омӯхташуда мусоидат мекунанд, вақти дарсро сарфа мекунанд ва онро бо иттилоот пур 
мекунанд. Аз ин рӯ, ворид кардани ин воситаҳо ба раванди таълимии муосир зарур буда омӯзгор 
низ аз истифодаи самараноки онҳо бояд омода бошад. Аз ин лиҳоз, масъалаи ташкил ва 
мукаммалкунии тайёрии муаллими синфҳои ибтидоӣ, баланд бардоштани салоҳияти касбию 
сифатҳои ҳамидаи шахсияти ӯ дар ҳама давр муҳим аст, зеро аз муаллими синфҳои ибтидоӣ 
рушди ҳамаҷонибаи хонанда, ки ба синф нав қадам ниҳодааст, вобастагии қавӣ дорад. 

Давраи муосири рушди ҷомеа бо таъсири шадиди он ба технологияҳои компютерӣ хос аст, 
ки ба тамоми соҳаҳои фаъолияти инсон ворид шуда, паҳншавии ҷараёнҳои иттилоотиро дар 
ҷомеа таъмин намуда, фазои иттилоотии ҷаҳонро ташкил медиҳанд. Қисми таркибӣ ва муҳими 
ин равандҳо компютерикунонии таълим мебошад [2, с. 5]. Дар айни замон, дар ҷумҳурӣ системаи 
нави таълим бо истифодаи технологияҳои муосир ташаккул меёбад ва он ба ворид шудан ба 
фазои иттилоотии ҷаҳонӣ равона шудааст. Ин раванд бо тағйироти ҷиддӣ дар назарияи педагогӣ 
ва амалияи раванди таълим, ки бо ворид намудани тасҳеҳот ба мундариҷаи технологияҳои 
таълим ҳамроҳӣ мекунанд, бояд ба имкониятҳои муосири техникӣ мувофиқ бошанд ва дар 
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воридшавии кӯдак ба ҷомеаи иттилоотӣ мусоидат кунанд. Технологияҳои компютерӣ ҳамчун 
қисми таркибии ҷудонашавандаи раванди таълим гардад ва самараи онро ба таври назаррас 
баланд бардорад [3, с.17]. Аз ин рӯ, аз омӯзгорон, алалхусус, аз омӯзгорони синфҳои ибтидоӣ, 
талаб ба миён меояд, ки аз ин воситаҳои техникии муосир самаранок истифода намояд, то ки 
сатҳи сифати таълим баланд гашта, шогирдон ба фардо мутахассиси хуб дар соҳаи фаъолияти 
кориаш омода бошанд ва коркарди роҳҳои истифодаи технологияи иттилоотӣ дар ихтисоси 
методикаи таълими ибтидоӣ хеле зарур мебошад.  

Таҳсилоти донишдиҳанда бо самтҳои асосии навсозии низоми таълим хеле зич алоқаманд 
аст. Вазифаи асосии он истифодаи самараноки технологияҳои иттилоотӣ ва компютерӣ буда, дар 
он афзалиятҳои муҳими зеринро қайд кардан мумкин: 

- қобилияти ташкили раванди донишандӯзӣ; 
- инфиродикунонии раванди таълим; 
- имконияти тағйир додани ташкили раванди таҳсил бо роҳи гузариш ба имконоти низомӣ; 
- бунёди низоми кушоди таълим; 
- низоми муассири идоракунии таъминоти иттилоотӣ ва методии таълим. 
Пайдоиши воситаҳои наву навтарини иттилоотӣ ва истифодаи онҳо боиси пайдоиши 

мафҳумҳои нав дар педагогика гардиданд. 
Моҳияти раванди таълим дастраскунии мавод ба хонанда ва баҳисобгирии тағйирёбии 

иттилоот мебошад, аз ин рӯ ҳар гуна технологияи педагогиро метавон иттилооти таълимӣ номид. 
Бо истифодаи компютерҳо дар соҳаи таълим мафҳуми «технологияҳои нави иттилоотӣ» (ТНИ) 
пайдо шуд. Ҳангоми истифода дар раванди таълимии телекоммуникатсия, ин раванд истилоҳи 
«технологияҳои иттилоотӣ-коммуникатсионӣ» - ТИК-ро гирифтааст [5, с. 5]. 

Ташаккули фарҳанги иттилоотӣ дар шароити имрӯза бидуни кумак ва воситаҳои (ТИК) 
амалӣ намешавад. Барои ташаккули шахсе, ки на танҳо аз рӯи намуна, балки мустақилона амал 
карда, аз шумораи манбаҳои имконпазир маълумоти заруриро гирифта метавонад; яъне, 
воситаҳои ТИК-ро истифода бурда чӣ гуна маводро таҳлил карда тавонистан, фарзияҳои зарурии 
илмӣ пешниҳод кардан, моделҳо сохтан, озмоиш кардан ва хулоса баровардан, дар ҳолатҳои 
душвор қарори лозимӣ қабул кардан муҳим аст. 

Таҳлили муназзами назарияҳо, технологияҳо ва мафҳумҳои педагогӣ, ки дар сатҳи амалӣ 
тадбиқ карда мешаванд, нишон медиҳад, ки бо вуҷуди дастовардҳои амиқи таҳқиқотӣ ва илмӣ 
дар соҳаи инноватсияҳои таълимӣ, масъалаи рушд наёфтаи мониторинги фаъолияти 
инноватсионӣ дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, хусусан дар мисоли модели 
минтақавии таълим вуҷуд дорад [4, с. 3]. 

Дар айни замон, технологияҳои иттилоотӣ дар фаъолияти касбии омӯзгорон мавқеи 
муҳимро ишғол мекунанд. Зарурати истифодаи воситаҳои ТИК дар кори муаллимони синфҳои 
ибтидоӣ хусусиятҳои синнусолии хонандагон, яъне зарурати намоиши визуалии мавод, равандҳо 
ва падидаҳои таълимӣ мебошад. Таҷрибаи кории ман нишон медиҳад, ки дарсҳои моделсозӣ дар 
технологияҳои гуногун кори осон нест, аммо имрӯз ин тақозои замон аст. Муаллим, аллакай дар 
синфҳои ибтидоӣ, бояд дар дарс стратегияҳои гуногуни омӯзишро нишон диҳад, то ки қобилияти 
шахсиятро дар тӯли ҳаёт омӯзад, қобилияти рушди худ.  

Самтҳои асосӣ ҳангоми истифодаи ТИК инҳоянд [8, с. 22]: 
– дарсҳои мултимедиявӣ, ки дар асоси барномаҳои таълимии компютерии «Дарси 

математика» барои синфҳои 1-4 гузаронида мешаванд; 
– олимпиадаҳо ва мусобиқаҳои фосилавӣ; 
– дарсҳо дар асоси презентатсияҳои компютерии муаллиф дар шакли лексияҳо, маърӯзаҳои 

донишҷӯён. 
Амалияи истифодаи ТИК ба мо имкон медиҳад, ки чунин хулоса барорем: истифодаи ТИК 

дар синф нисбат ба таълими анъанавӣ афзалиятҳои зерин дорад: 
1. Муосирӣ ва мувофиқати маводи таълимӣ. 
2. Мавҷудияти маводи иловагӣ ва ҳамроҳикунанда. 
3. Эстетика ва возъият.  
4. Қобилияти чоп кардани мавод барои кори минбаъдаи инфиродӣ.  
5. Имконияти баррасии блокии мавзӯъ, интизории дониш. 
6. Омӯзиш тавассути бозӣ ё амалия. 
7. Баланд бардоштани шавқи донишҷӯён ба омӯзиш. 
8. Беҳтар ташкили фаъолияти омӯзгор. 
Тағйиротҳои маълумоти математикӣ моро водор месозад, ки роҳҳои такмил додани курси 

математикаро дар ихтисосҳои методикаи таълими ибтидоӣ ҷустуҷӯ намуда, омӯзгорони ояндаи 
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синфҳои ибтидоиро бо мавзӯҳои умумии математикӣ шинос кунем ва алоқамандии он мавзӯҳоро 

бо таълими математикаи мактабӣ таъмин намоем [6, с. 3]. 

Аз шаклҳои мухталифи истифодаи технологияҳои иттилоотӣ ва компютерӣ дар дарс дар 

синфҳои ибтидоӣ, дар амал аксар вақт презентатсияҳо истифода мешаванд ва тахтаи интерактивӣ 

ҳамчун экран амал мекунад. 

Дар баробари дарс дар ҷараёни таълими математика дар синфҳои ибтидоӣ боз шаклҳои 

дигари ташкили корӣ таълими, ки бо ёрии онҳо донишҳои хонандагон пурра мешавад, маҳорату 

малакаҳои онҳо такмил меёбанд, истифода мегарданд [7, с. 46]. 

Ҳамин тавр, афзалиятҳои муҳим дар истифодаи технологияҳои компютерӣ зимни таълим 

дар ихтисоси «Методикаи таълими ибтидоӣ» инҳо мебошанд: имконоти ташкили раванди 

дарккунӣ; фардикунонии раванди таълим; имконияти тағйир додани ташкили раванди таълим бо 

роҳи гузариш ба тафаккури системавӣ; бунёди системаи кушоди таҳсил; системаи идоракунии 

самараноки таъминоти иттилоотӣ ва методии таҳсилот. 
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БАЪЗЕ МАСЪАЛАҲОИ ИСТИФОДАИ ТИК ҲАНГОМИ ТАЪЛИМ ДАР ИХТИСОСИ 

«МЕТОДИКАИ ТАЪЛИМИ ИБТИДОӢ» 
 

Дар мақолаи мазкур муаллиф баъзе масъалаҳои истифодаи технологияи муосири таълим – татбиқи 

ТИК-ро ҳангоми таълим дар омодакунии омӯзгорони синфҳои ибтидоии муассисаҳои олии касбӣ мавриди 

таҳлил қарор гирифтааст. Нишон дода мешавад, ки истифодаи ТИК дар синф нисбат ба таълими анъанавӣ 

афзалиятҳои зерин дорад: муосирӣ ва мувофиқати маводи таълимӣ; мавҷудияти маводи иловагӣ ва 

ҳамроҳикунанда; эстетика ва вазъият; қобилияти чоп кардани мавод барои кори минбаъдаи инфиродӣ; 

имконияти баррасии блокии мавзӯъ, интизории дониш; омӯзиш тавассути бозӣ ё амалия; баланд 

бардоштани шавқи донишҷӯён ба омӯзиш; беҳтар ташкили фаъолияти омӯзгор. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИКТ В ОБУЧЕНИИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

«МЕТОДИКА НАЧАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ» 
 

В данной статье автор анализирует некоторые вопросы использования современных технологий 

обучения - применение ИКТ в обучении при подготовке учителей начальных классов. Показано, что 

использование ИКТ на уроках имеет следующие преимущества перед традиционным обучением: 

современность и актуальность учебных материалов; наличие дополнительных материалов и аксессуаров; 

эстетика и ситуация; возможность распечатать материал для дальнейшей индивидуальной работы; 

возможность обсуждения тематического блока, ждите знаний; обучение через игру или практику; 

повысить интерес учащихся к учебе; улучшение организации деятельности учителей. 
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SOME ISSUES OF THE USE OF ICT IN EDUCATION IN THE SPECIALTY «METHODOLOGY OF 

PRIMARY EDUCATION» 
 

In this article, the author analyzes some issues of using modern teaching technologies - the use of ICT in 

teaching in the preparation of primary school teachers. It is shown that the use of ICT in the classroom has the 

following advantages over traditional teaching: modernity and relevance of educational materials; availability of 

additional materials and accessories; aesthetics and situation; possibility to print material for further individual 

work; opportunity to discuss the thematic block, wait for knowledge; learning through play or practice; increase 

students' interest in learning; improving the organization of teachers' activities. 
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САНОАТИКУНОНИИ СОҲАИ ГӮСФАНДПАРВАРӢ – ОМИЛИ АСОСИИ БАЛАНД 

БАРДОШТАНИ САМАРАНОКИИ ОН 
 

Ашуров И.С. 

Донишгоҳи славянии Русияву Тоҷикистон 

Расулова Д.Б. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Яке аз роҳҳои рушди гӯсфандпарварӣ таҳияи барномаҳои саноатикунонии ҷараёнҳои 

истеҳсолот дар пояи ташкили кластерҳои саноатию аграрӣ, ки мо онро «Агрокомплекс» ном 

мебарем, ба ҳисоб меравад. Дар шароити кунунии рушди иқтисод ва таъсири равандҳои 

ҷаҳонишавӣ ва рақобати нокомил хоҷагиҳои хурди деҳқонӣ ва хоҷагиҳои инфиродии аҳолӣ тоб 

оварда наметавонанд. Бо чунин сатҳи самаранокии истеҳсолот имконияти афзун намудани 

истеҳсоли маҳсулоти соҳаи гӯсфандпарварӣ: гӯшти гӯсфанд, пашм ва пӯст душвор аст. Дар 

марҳалаи кунунӣ, ки Тоҷикистон сиёсати стратегии саноатикунонии босуръатро пеш 

гирифтааст, ташаккули ҳамгироии соҳаҳои гуногун дар шакли кластерҳои саноатию аграрӣ 

мавқеи хоса дорад. Ҳамгироии иқтисодии дохилисоҳавӣ ва байнисоҳавӣ дар ҷаҳон ҳамчун омили 

асосии рушд маънидод карда мешавад. Дар адабиёти иқтисодӣ ду роҳи ҳамгироӣ – амудӣ ва 

уфуқӣ ба назар мерасад. Ба ақидаи Асоев М.М. «Дар адабиёти иқтисодӣ самтҳои асосии зерини 

ҳамгироии истеҳсолӣ имконпазир аст: 

- муттаҳидсозии ҳамаи иштирокчиён ба як ширкати холдингӣ дар асоси моликияти умумӣ; 

- ҳамкории корхонаҳои кишоварзӣ бо ташкилотҳои хидматрасон ва коркард; 

- таъсиси ассотсиатсияҳо ё иттиҳодияҳои ташкилотҳо дар доираи занҷири 

такрористеҳсолкунии онҳо; 

- ташкили гурӯҳҳои молиявӣ ва саноатӣ» [1]. 

Ба назари мо барои рушди соҳаи гӯсфандпарварӣ ташкили кластерҳои агросаноатӣ бештар 

самаранок аст, зеро барои ташкили онҳо ҳамаи заминаҳо мавҷуд мебошад. Дар ин замина, мо 

ташкили Агрокластери «Гӯшти гӯсфанд»-ро, ки истеҳсоли гӯшт, пашм ва пӯстро муттаҳид 

мекунад, пешниҳод менамоем (расми 1). 
 

 
Расми 1. Нақшаи Агрокластери «Гӯшти гӯсфанд» дар марказҳои вилоятҳо ва минтақаҳои алоҳида. 

 

Таҳияи муаллифон: [8]. 
 

Таъсиси чунин кластерҳо дар ҳамаи ноҳияҳое, ки гӯсфандпарварӣ ба роҳ монда шудааст 

самаранок мебошад. Инфрасохтори кластерҳои агросаноатӣ оид ба истеҳсол ва коркарди гӯшти 

гӯсфанд ва буз аз ду қисм иборат аст. Инфрасохтори истеҳсолии ҳамаи хоҷагиҳои 

гӯсфандпарварӣ, сехҳои коркарди устухон, хун, пашм ва пӯстро муттаҳид менамояд. Ба 

инфрасохтори хизматрасонӣ сарчашмаҳои таъмини молия, нақлиёт, алоқа ва коммуникатсия, 

хизматрасонии ҳуқуқӣ, маркетингӣ, илмӣ ва миёнаравӣ шомил мешаванд.  

Барои рушди гӯсфандпарварӣ қариб дар тамоми ноҳияҳо шароит мавҷуд аст, зеро дар онҳо 

ашёи хоми саноатӣ вуҷуд дорад. 

Самаранокии иқтисодии ташкили кластери «Агросаноатии гӯшт» дар ҷадвали 1 оварда 

шудааст.  

 

ЗАВОДИ 

КОРКАРДИ 

ГӮШТ 

Инфрасохтори хизматрасонӣ Мақомоти ҳокимияти 

давлатӣ 

Инфрасохтори истеҳсолӣ 

➢Молиякунонӣ (сармоягузорӣ, қарз, 

лизинг, буҷет) 

➢ Таъмини хизматрасонии нақлиёт, 

алоқа ва коммуникатсия 

➢ Хизматрасонии ҳуқуқӣ, 

бозоршиносӣ, суғуртавӣ, 

иттилоотӣ, барномарезӣ 

➢Илмӣ – маслиҳатӣ 

➢Миёнаравӣ (захира ва дастрас 

намудани ашёи хом 

➢ Хоҷагиҳои кишоварзӣ, 

деҳқонӣ, аҳолӣ  

➢ Сехи коркарди 

устухон 

➢ Сехи коркарди хун 

➢ Сехи коркарди пашм 

➢ Сехи коркарди пӯст 

➢ Сехи ҳасиббарорӣ 

Бозорҳои фурӯш 
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Ҷадвали 1 
Самаранокии иқтисодии фаъолияти «Агрокластери гӯшт» 

 

Нишонди-
ҳандаҳо 

Шумораи 
коргарон, 

нафар 

Ҳаҷми 
истеҳсол 

Даромад 
аз фурӯш, 
ҳаз. сом. 

Хароҷот 
барои 

истеҳсол, 
ҳаз. сом. 

Фоида, 
ҳаз. 

сомонӣ 

Сатҳи 
даромад- 
нокӣ,% 

Ҳосилнокии 
меҳнат, 

одам/соат, 
сомонӣ 

Даромад 
ба буҷет, 
ҳаз. сом. 

Истеҳсоли гӯшти гӯсфанд ва буз 

Ҳамагӣ 2500 500 т 15000,0 12000,0 3000,0 25,0 2,05 - 

Сехи коркарди гӯшт ва каллапоча 

Истеҳсоли 
гӯшт 

20 300,0 т 18000,0 14000,0 4000,0 33,3 308,2 1000,0 

Коркарди 
каллапоча 

10 175,0 т 3000,0 2400,0 600,0 25,0 102,7 150,0 

Сехи коркарди пашм 

Пашм 10 25,0 т 750,0 600,0 150,0 25,0 25,6 31,3 

Фабрикаҳои калобаресӣ 

Калоба, 
млн. м 

10 250,0 2500,0 2000,0 500,0 25,0 85,6 125,0 

Сехи бофандагӣ 

Ҷӯробҳои 
пашмӣ 

10 10,0 ҳаз.ҷ. 500,0 400,0 100,0 25,0 17,1 25,0 

Қолинҳои 
пашмӣ 

10 600 д. 900,0 760,0 140,0 18,4 30,8 35,0 

Сехи истеҳсоли ҳасиб 

Ҳасиб 10 375 т 22500,0 18000,0 4500,0 25,0 770,0 1125,0 

Ҳамагӣ 2580 Х 63,150 50160,0 12990,0 25,9 8,38 2491,3 
 

Сарчашма: Ҳисоби муаллифон. 
 

Дар назар дошта шудааст, ки ҳамасола 2500 оила ба ҳисоби миёна 4 сар чорво бо вазни 50 
кг ҳар кадоме ва дар маҷмуъ 200 кг бо вазни зинда ба гӯшт месупоранд. Ҳамин тавр, миқдори 
чорвои ба гӯшт супоридаи деҳқонон 500 т бо арзиши 30 сомонӣ ба 1 кг вазни зинда 15000 ҳаз. 
сомониро ташкил медиҳад. Бо дарназардошти он, ки хароҷоти хоҷагиҳо барои истеҳсоли гӯшти 
гӯсфанду буз ба 80 фоизи даромад аз фурӯши он баробар аст, фоида барои деҳқонон 3000,0 ҳаз. 
сомониро ташкил дода, дараҷаи даромаднокӣ ба 25,0% баробар мешавад. Ҳосилнокии меҳнат 
дар як одам/соат 2,05 сомониро ташкил медиҳад.  

Агрокластери гӯшт коркарди саноатии онро дар назар дорад. Тибқи ҳисобҳои мо, аз 500 т 
гӯшти вазни зинда дар ҳолати забҳ кардан, миқдори гӯшт 60 фоизи вазни зинда ва боқимонда 
каллаю поча ва узвҳои дарунии чорво мебошад, 35 фоизи вазнро ташкил медиҳад. Даромад аз 
фурӯши гӯшт 18000,0 ҳаз. сомонӣ (300 т Х 60 сомонӣ) ва хароҷот ба 15000,0 ҳаз. сомонӣ баробар 
мешавад. Фоида аз истеҳсоли гӯшт 4000,0 ҳаз. сомонӣ ва дараҷаи даромаднокӣ ба 33,3% баробар 
мешавад. Аз ҳисоби пардохти андоз ба буҷети маҳал метавонад 1000,0 ҳаз. сомонӣ ворид гардад. 
Даромади агрокластер аз ҳисоби коркарди каллаю поча ва узвҳои дарунии он 3000,0 ҳаз. сомонӣ 
ва фоида 600,0 ҳаз. сомониро ташкил карда метавонад. Дараҷаи даромаднокии он ба 25% баробар 
буда, аз он ба буҷет 150 ҳаз. сомонӣ андоз ворид мегардад. 

Тибқи таҳлили мо ҳар як ноҳия аз ҳамаи сарчашмаҳои истеҳсол ҳамасола метавонад то 25 
тонна пашмро ба агрокластер фурӯшад. Аз фурӯши пашм хоҷагиҳо метавонанд 750 ҳаз. сомонӣ 
даромад гиранд. Хароҷоти коркарди пашм барои агрокластер ба 600,0 ҳаз. сомонӣ баробар 
мешавад ва фоида аз коркарди он ба 150 ҳаз. сомонӣ ва дараҷаи даромаднокии он 25 фоизро 
ташкил медиҳад. Ҳосилнокии меҳнат ба як одам/соат 21,6 сомонӣ ва даромад ба буҷет 31,3 ҳаз. 
сомониро ташкил хоҳад дод. 

Дар назар дошта шудааст, ки дар доираи агрокластер сехи калобаресии пашм ташкил карда 
мешавад, ки 25 тонна пашмро коркард намуда, аз он 250 млн. м. м. калоба мересад. Дар ҳолати 
ташкили дурусти истеҳсолот дар ин сех 10 нафар бо кори доимӣ таъмин мегарданд. Сех ба 
микдори 2500 ҳаз. сомонӣ маҳсулот истеҳсол намуда, аз он 500 ҳаз. сомонӣ фоида ба даст оварда, 
дараҷаи даромаднокии худро ба 25% расонида, аз ин ҳисоб 125 ҳаз. сомонӣ ба буҷет маблағ ирсол 
менамояд.  

Ташкили коркарди саноатии пашм то маҳсулоти тайёр метавонад самаранокии соҳаро боз 
ҳам баландтар бардорад. Дар ҳолати бунёди сехи бофандагӣ метавон боз 10 нафарро бо ҷои кори 
доимӣ таъмин намуд. Дар баробари ин, бо истифодаи калобаҳои пашмин метавон 10 ҳаз. тонна 
калоба сарф намуда, ҳамасола 10 ҳаз. ҷуфт ҷӯробҳои пашмин бо арзиши ҳар кадоме ба ҳисоби 
миёна 50 сомонӣ 500 ҳаз. сомонӣ даромад ба даст овард. Дар ҳолати дараҷаи даромаднокии он 
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ба 25% баробар будан, агрокластер метавонад 100 ҳаз. сомонӣ фоидаи иловагӣ гирад. Калобаи 
боқимондаро метавон барои истеҳсоли қолинҳои пашмин равона кард. Аз 12 ҳаз. т пашми 
боқимонда метавон бо сарфи 20 кг калоба ба як қолини андозаи 6 м2 600 дона қолин истеҳсол 
намуд, ки арзиши ҳар як дона аз 1,5 ҳаз. сомонӣ зиёд аст. Дар натиҷа агрокластер метавонад 
ҳамасола 10 ҳаз. ҷуфт ҷӯроб ва 600 дона қолини пашмӣ истеҳсол намуда, аз ин ҳисоб 240 ҳаз. 
сомонӣ фоида ба даст оварад. 

Ҳамин тавр, ташкили як агрокластери гӯшт метавонад даромади солонаро ба 63150 ҳаз. 
сомонӣ расонад ва 2580 нафар захираҳои меҳнатиро бо ҷои кор таъмин намояд. Аз ҳисоби 
ташкили агрокластери гӯшт ба буҷети ноҳия метавон 2491,3 ҳаз. сомонӣ андоз супорида, дараҷаи 
даромаднокии соҳаро дар маҷмуъ ба 25,9% расонид. 

Агрокластери дигаре, ки ба назари мо ташкили он метавонад самаранокии иқтисодии 
соҳаро баланд бардорад, агрокластери «Панири парҳезӣ» аз шири буз ба ҳисоб меравад. 
Мутаассифона, имкониятҳои рушди ин соҳа дар кишвар истифода намешавад.  

Дар ҷаҳон зотҳои гуногуни бузҳо мавҷуданд, ки вобаста ба равияи истеҳсолиашон ба 
чунин гурӯҳҳо тақсим мешаванд (ҷадвали 2). 

Ҷадвали 2 
Гурӯҳбандии бузҳо тибқи равияҳои истеҳсолиашон 

 

Равияҳои 
истеҳсолӣ 

Маълумот оиди бузҳо 

Вазн 
Ширдиҳӣ дар як 

давра, кг 
Вазни зиндаи 
модабузҳо, кг 

Бузғола аз сад сар 
модабуз, сар 

Пашм х 600-700 50-60 150-180 

Шир х 550 60-75 160 

Пат, гр 250-470 200-300 70-75 140-150 
 

Сарчашма: [10]. 
 

Маҳсулоти асосии зотҳои маҳаллии дар Тоҷикистон буда гӯшт, шир, пашм ва пӯст 
мебошанд. Маҳсулнокии зоти маҳаллӣ паст аст, аммо онҳо ба шароити мушаххаси минтақаҳо 
хеле мувофиқанд, бинобар ин, баъзан бояд ба зоти маҳсулнокиаш нисбатан пасттар афзалият 
дода шавад. 

Зотҳои патӣ, асосан дар вилоятҳои Ростов, Волгоград, Оренбург, Воронеж, дар қаламрави 
Олтой, Ҷумҳурии Доғистон паҳн шудаанд. Дар байни зотҳои сершумори ин тамоюл, зотҳои Дон 
ва Оренбург пурқиматтарин ва самарабахш мебошанд. 

Ҳамаи зотҳои патӣ 250-470 г пат ва дар давраи ширдиҳӣ аз 200 то 300 кг шир медиҳанд. 
Вазни зиндаи бузҳо 70-75 кг ва аз 100 сар модабуз 140-150 сар бузғола мегиранд. Пӯстҳои бузҳои 
патӣ, барои дӯхтани пӯсти чармӣ, курта ва дигар маҳсулот истифода мешаванд. 

Мувофиқи сохтори пат бузҳои патӣ ба ду гурӯҳ тақсим карда мешаванд. Ба гурӯҳи аввал 
бузҳои зоти Оренбург ва дурагаҳои он, инчунин бузҳои маҳаллии кӯҳҳои Олтой дохил мешаванд.  

Бузҳои зоти ширӣ пашми начандон баланд дошта, пӯсти онҳо баҳои баланд доранд. Зотҳои 
беҳтарини ширӣ – горкигӣ, мегрелӣ, сафеди Россия, Заанен ба ҳисоб мераванд. Вазни миёнаи 
зиндаи онҳо ба 50-60 кг, модабузҳо ба 60-75 кг мерасад. Дар як давра - 550 кг шир дода, аз 100 
сар модабуз 160 бузғола мегиранд. 

Зотҳои равияи пашмиро, асосан барои ба даст овардани пашми ниммаҳини якхела бо 
хусусиятҳои мушаххас парвариш мекунанд, ки он дар соҳаи трикотаж ва бофандагӣ васеъ 
истифода мешавад. 

Яке аз зотҳои дар ҷаҳон машҳур, зоти бузи зааненӣ ба ҳисоб мераванд, ки бузҳои 
калонтарин дар ҷаҳон маҳсуб меёбад. Ин зот дар Швейтсария парвариш меёбад. Баландии 
модабузи калонсол 82-85 см мебошад. Вазни миёнаи зиндаи модабузҳо 50-60 кг, бузҳои зотӣ 70-
80 кг ва ҳатто ба 110 кг мерасад. Ин бузҳо бо маҳсулнокии баланд ва камолоти барвақтӣ фарқ 
мекунанд. Аз 100 сар модабуз, ба ҳисоби миёна, 150-180 насл ба даст оварда мешавад. Давраи 
ширдиҳӣ 10-11 моҳро дар бар мегирад. Аз як сар модабуз 600-700 кг шир ва бо нигоҳубин ва 
ғизодиҳии хуб 1000-1200 кг шир гирифтан мумкин аст. Равғаннокии шир ба ҳисоби миёна 3,8-
4,2 фоизро ташкил медиҳад. Ин бузҳо барвақт ба камол мерасанд. Маҳсулнокии онҳо баланд 
буда, эҳтимолияти дугоник таваллуд карданашон ба 80% баробар аст. Онҳо бештар барои 
истеҳсоли шир истифода мешаванд ва ширашон бӯи бад надорад. 

Дигар зоти равияи ширӣ зоти сафеди русӣ мебошад, ки дар Россия намояндаи зоти бузҳои 
беҳтаршудаи маҳаллӣ буда, дар минтақаҳои марказӣ ва шимолу ғарбии қисми аврупоии Россия 
парвариш карда мешаванд. Вазни миёна 35-50 кг. Дар давоми 7-8 моҳи ширдиҳӣ як бузи одӣ то 
400-600 кг шир медиҳад, ки равғанаш 4-4,5% мебошад. Дар шароити хуби нигоҳдорӣ ва 
хӯрокдиҳӣ давраи ширдиҳӣ дароз карда мешавад ва бузҳо бештар шир медиҳанд. 
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Зоти дигари равияи ширӣ зоти горковӣ мебошад, ки яке аз зотҳои беҳтарин дониста 
шудааст. Аз рӯи маҳсулнокӣ беҳтарин ба ҳисоб рафта, дар як давра 500 л шир медиҳад. Вазнашон 
асосан ба 35 кг ва баъзеяшон ба 55-75 кг мерасад. Пашмашон 250 г буда, 10 фоизаш пат мебошад. 
Сифати баланди пашм доранд ва барои дӯхтани либосҳои пашмӣ васеъ истифода мешаванд. Дар 
минтақаҳои ноҳияҳои марказии вилояти Нижегород (Новгороди ҷанубӣ), Арзамасс, Починков ва 
диг. вомехӯранд. 

Зотҳои дигар зоти бузҳои Оренбургӣ, Назди Дон ва зоти Олтои кӯҳӣ ба ҳисоб мераванд. 
Вазни миёнаи зиндаи онҳо ба 36-40 кг ва вазни модабузҳо ба 75-80 кг мерасад.  

Ҷадвали 3 
Гурӯҳбандии бузҳо тибқи равияҳои истеҳсолиашон 

 

Равияҳои 
истеҳсолӣ ва 

зот 

Маълумот оид ба бузҳо  

Вазни 
пашм, кг 

пат, г 

Ширдиҳӣ 
дар як 

давра, кг 

Вазни зиндаи 
модабузҳо, кг 

Бузғола аз 
сад сар 

модабуз, сар 
Минтақабандӣ шудаанд 

Равияи пашмӣ 

Зааневсӣ, 
сафеди русӣ, 

горковӣ 
Х 600-700 50-60 150-180 

Вилоятҳои Москва, Владимир, 
Иваново, Кострома, Твер, Ярослав, 

Новгород, Тула, Тамбов, Орлов, 
Калуга, Рязан, Брянск, Нижегород, 

Смоленск ва диг. 
Тоҷикӣ 1,7-1,9 х 30-34 97-105 

Равияи ширӣ 

Горковӣ, 
мегрелӣ, 
сафеди русӣ, 
зааневсӣ 

х 550 60-75 160 

Вилоятҳои Москва, Владимир, 
Иваново, Кострома, Твер, Ярослав, 

Новгород, Тула, Тамбов, Орлов, 
Калуга, Рязан, Брянск, Нижегород, 

Смоленск, Арзамас, Починков ва диг. 

Равияи патӣ 

Оренбургӣ 

250-470 200-300 70-85 140150 
Ростов, Волгоград, Оренбург, 
Воронеж, Олтой, Ҷумҳурии 

Доғистон 
Назди Дон 

Олтои кӯҳӣ 
 

Сарчашма: [10]. 
 

Дар Тоҷикистон зоти бузҳои серпашми тоҷикӣ аз дигар бузҳои навъи ангорӣ дар 
мутобиқшавӣ ба нигоҳубини чарогоҳҳои дурдаст ва пашми якранги баланд бо тобиши дурахшон 
фарқ мекунад. 

Бузҳои зоти нави тоҷикӣ бо нишондиҳандаҳои зерини маҳсулнокӣ: 1,7-1,9 кг то 3,8 кг аз 
як сар. Дарозии пашм дар бузҳои калонсол 18-20 см ва дар ҳайвоноти ҷавон 15-17 см, маҳинии 
пашм мутаносибан 34-39 микрон мебошад. Ҳосили пашми тоза 80-85 фоизро ташкил медиҳад. 

Ба ҳисоби миёна, аз ҳар 100 сар 97-105 насл гирифта мешавад. 
Зиёда аз 75 фоизи бузҳои зотӣ асосан дар шимоли кишвар, дар ноҳияҳои Б. Ғафуров ва 

Ашти вилояти Суғд мутамарказонида шудаанд. Бояд қайд кард, ки аксарияти бузҳои пашмии дар 
минтақа парваришёфта дар хонаводаҳои шахсӣ ва хоҷагиҳои деҳқонӣ ҷамъ оварда шудаанд.  

Айни замон, беҳтарин чорвои зоти бузи пашмини тоҷикӣ дар фермаи зотпарварии ба номи 
Т. Эрйигитов, фермаҳои бузпарварии ҶСК «Иттифоқ» ва «Калинин»-и ноҳияи Ашт, хоҷагиҳои 
зотпарварии Кушатов, Урунхоҷаев, фермаҳои бузпарварии А. Набиев, Ҷумъаеви ноҳияи Б. 
Ғафуров ҷойгиранд. 

Мо сохтори агрокластери «Панир»-ро дар намуди расм чунин тасвир намудем (расми 2). 
 

 
Расми 2. Агрокластери «Панир». 

 

Сарчашма: Ҳисоби муаллифон [8]. 

ЗАВОДИ 

КОРКАРДИ 

ШИРИ БУЗ 

Инфрасохтори хизматрасонӣ Мақомоти 
ҳокимияти давлатӣ 

Инфрасохтори истеҳсолӣ 

➢Молиякунонӣ (сармоягузорӣ, қарз, лизинг, 
буҷет) 

➢ Таъмини хизматрасонии нақлиёт, анбор, 
роҳ, алоқа ва савдо 

➢ Хизматрасонии ҳуқуқӣ, бозоршиносӣ, 
суғуртавӣ, иттилоотӣ, барномарезӣ 

➢Илмӣ – маслиҳатӣ 
➢Миёнаравӣ (захира ва дастрас намудани 

ашёи хом 

➢ Хоҷагиҳои кишоварзӣ, 
деҳқонӣ, аҳолӣ  

➢ Сехи хурди истеҳсоли 
панир 

➢ Сехи хурди истеҳсоли 
дӯғ ва айрон 

Бозорҳои фурӯш 
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Агрокластери «Панири парҳезӣ» барои 200 сар бузи ширдеҳи зотҳои сафеди русӣ 

пешниҳод карда мешавад (ҷадв. 4). 

 Ҷадвали 4  

Самаранокии иқтисодии фаъолияти агрокластери «Панири парҳезӣ» 
 

Нишондиҳандаҳо 

Шумораи 

коргарон, 

нафар 

Ҳаҷми 

истеҳ-

сол, т 

Даромад 

аз 

фурӯш, 

ҳаз. сом. 

Хароҷот 

барои 

истеҳсол, 

ҳаз. сом. 

Фоида, 

ҳаз. 

сомонӣ 

Сатҳи 

даромад-

нокӣ, % 

Ҳосилнокии 

меҳнат, 

одам/соат, 

сомонӣ 

Даромад 

ба 

буҷет, 

ҳаз. сом. 

Истеҳсоли шир 

Ҳамагӣ 10 100,0 500,0 350,0 150,0 0,30 17,1 - 

Сехи коркарди шир 

Истеҳсоли панир 10 20,0 1200,0 960,0 240,0 25,0 41,1 60,0 

Истеҳсоли равған х 0,8 32,0 24,6 7,4 30,1 1,10 1,9 

Ёгурт х 4,0 100,0 80,0 20,0 25,0 3,42 5,0 

Дӯғ х 10,0 60,0 48,0 12,0 25,0 2,05 3,0 

Ҳамагӣ 10 Х 1892,0 1462,6 429,4 29,4 64,8 69,9 
 

Сарчашма: Ҳисоби муаллифон. 
 

Чуноне ки аз рақамҳои ҷадвал бармеояд, дар сурати аз як сар буз дар як сол 500 кг шир 
ҷӯшидан, фермаи буз, ки дорои 200 сар чорво мебошад, метавонад 100 тонна шир истеҳсол 
намояд. Аз коркарди шир бо меъёрӣ 20% баромадани панир метавон 20 тонна панир, 0,8 тонна 
равған, 4 тонна ёгурт ва 10 тонна дӯғ истеҳсол намуд, ки дар маҷмуъ 1892 сомониро ташкил 
хоҳад дод. Хароҷоти истеҳсол ба 1462,6 ҳаз. сомонӣ расида, фоидаи агрокластер дар як сол ба 
429,4 ҳаз. сомонӣ хоҳад расид. Ҳосилнокии меҳнат ба як одам/соат 64,8 сомониро ташкил 
медиҳад. Аз ҳисоби ташкил намудани ин агрокластер ба буҷети маҳаллӣ 89,9 ҳаз. сомонӣ андоз 
ворид хоҳад шуд. Ба ин нишондиҳанда андоз аз музди меҳнат, фонди иҷтимоии аҳолӣ ҳисоб 
карда нашудааст. 

Дар сурати ба 30% хароҷотҳои истеҳсолӣ баробар будани фонди музди меҳнат, даромад ба 
буҷет аз ҳисоби андози даромад 57,0 ҳаз. сомонӣ ва фонди ҳифзи иҷтимоӣ 109,7 ҳаз. сомонӣ 
маблағ ворид шуда, дар маҷмуъ ба буҷет аз ҳисоби агроклатер 256,6 ҳаз. сомонӣ андоз ва 
пардохтҳо ворид мегардад.  

Ҳамин тариқ, ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки ташкили кластерҳои саноатӣ оид ба 
истеҳсол ва коркарди маҳсулоти гӯсфанд ва буз имкон медиҳад: 

- заминаҳои зарурӣ барои зудтар дар истеҳсолот ҷорӣ намудани дастовардҳои пешрафти 
илмӣ-техникӣ, таъмини истеҳсоли оптималии маҳсулот бо сифати баланд фароҳам оварда шавад; 

- таъмини таносуби оқилона байни ҳаҷми ашёи хом ва иқтидорҳои коркарди саноатӣ; 
- таъмини раванди ягонаи такрористеҳсолкунӣ дар тамоми давраи истеҳсолот; 
- кам кардани хароҷоти муомилот (хароҷоти муомилоти тиҷорӣ, гуфтушунид, бастани 

шартномаҳо, таъмини иҷрои онҳо). 
Ҳамин тавр, саноатикунонии соҳаи гӯсфандпарвариро омили асосии баланд бардоштани 

ташкили истеҳсолот ва самараноки он дониста, ба чунин хулоса омадем: 
1. Дар марҳалаи кунунӣ, ки Тоҷикистон сиёсати стратегии саноатикунонии босуръатро 

пеш гирифтааст, ташаккули ҳамгироии соҳаҳои гуногун дар шакли кластерҳои саноатию аграрӣ 
мавқеи хоса дорад. Ҳамгироии иқтисодии дохилисоҳавӣ ва байнисоҳавӣ дар ҷаҳон ҳамчун омили 
асосии рушд маънидод карда мешавад. Ба назари мо, барои рушди соҳаи гӯсфандпарварӣ 
ташкили кластерҳои агросаноатӣ бештар самаранок аст, зеро барои ташкили онҳо ҳамаи 
заминаҳо мавҷуд мебошанд. 

2. Мо ташкили Агрокластери «Гӯшти гӯсфанд»-ро, ки истеҳсоли гӯшт, пашм ва пӯстро 
муттаҳид менамояд, пешниҳод карда, самаранокии иқтисодии онро пурра нишон додем. 
Инфрасохтори истеҳсоли ҳамаи хоҷагиҳои гӯсфандпарварӣ, сехҳои коркарди гӯшт, пашм ва 
пӯстро муттаҳид менамояд. Ба инфрасохтори хизматрасонӣ сарчашмаҳои таъмини молия, 
нақлиёт, алоқа ва коммуникатсия, хизматрасонии ҳуқуқӣ, маркетингӣ, илмӣ ва миёнаравӣ шомил 
мешаванд.  

3. Ташкили як агрокластери гӯшт метавонад даромади солонаро ба 63150 ҳаз. сомонӣ 
расонад ва 2580 нафар захираҳои меҳнатиро бо ҷои кор таъмин намояд. Аз ҳисоби ташкили 
агрокластери гӯшт ба буҷети ноҳия метавон 2491,3 ҳаз. сомонӣ андоз супорида, дараҷаи 
даромаднокии соҳаро дар маҷмуъ ба 25,9% расонид. 

4. Бинобар сатҳи пасти даромаднокии соҳаи бузпарварӣ ба роҳ мондани истеҳсоли 
саноатии онро пешниҳод намуда, дар мисоли ташкили агрокластери «Панири парҳезӣ» ташкили 
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истеҳсолотро мукаммал намуда, самаранокии онро нишон додем. Чуноне ки таҳқиқот нишон 
дод, дар сурати дар натиҷаи ташкили кластер, даромад аз фурӯши маҳсулот дар маҷмуъ 1892 
сомониро ташкил дода, фоидаи агрокластер дар як сол ба 429,4 ҳаз. сомонӣ хоҳад расид. 
Ҳосилнокии меҳнат ба як одам/соат 64,8 сомониро ташкил медиҳад. Аз ҳисоби ташкил намудани 
ин агрокластер ба буҷет 256,6 ҳаз. сомонӣ андоз ва пардохтҳо ворид мегардад.  
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САНОАТИКУНОНИИ СОҲАИ ГӮСФАНДПАРВАРӢ – ОМИЛИ АСОСИИ БАЛАНД 
БАРДОШТАНИ САМАРАНОКИИ ОН 

 

Дар ин мақола муаллифон дар партави вазифаи саноатикунонии босуръат, ки Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон пешниҳод намудааст, роҳҳои баланд бардоштани самаранокии гӯсфандпарвариро дар 
ташаккули ҳамгироии соҳаҳои гуногун дар шакли кластерҳои саноатию аграрӣ баррасӣ намудаанд. 
Ҳамгироии иқтисодии дохилисоҳавӣ ва байнисоҳавӣ дар ҷаҳон ҳамчун омили асосии рушд маънидод 
карда мешавад. Муаллифон ташкили агрокластери «Гӯшти гӯсфанд»-ро, ки истеҳсоли гӯшт, пашм ва 
пӯстро муттаҳид менамояд пешниҳод намуда, самаранокии иқтисодии онро пурра нишон додаанд. Аз рӯи 
ҳисобҳои муаллифон ташкили як агрокластери гӯшт метавонад даромади солонаро ба 63150 ҳаз. сомонӣ 
расонад ва 2580 нафар захираҳои меҳнатиро бо ҷои кор таъмин намояд. Аз ҳисоби ташкили агрокластери 
гӯшт ба буҷети ноҳия метавон 2491,3 ҳаз. сомонӣ андоз супорида, дараҷаи даромаднокии соҳаро дар 
маҷмуъ ба 25,9% расонид. 

Бинобар сатҳи пасти даромаднокии соҳаи бузпарварӣ ба роҳ мондани истеҳсоли саноатии онро 
пешниҳод намуда, дар мисоли ташкили агрокластери «Панири парҳезӣ» ташкили истеҳсол ва коркарди 
шири буз, самаранокии онро нишон доданд.  

КАЛИДВОЖАҲО: саноатикунонӣ, ҳамгироии агросаноатӣ, агрокластер, коркарди саноатӣ, 
ҳосилнокии меҳнат, даромад ба буҷет, панири парҳезӣ, даромад аз фурӯш, самаранокӣ.  
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ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ ОВЦЕВОДСТВА – КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР 

ПОВЫШЕНИЯ ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТИ 
 

В данной статье в свете задачи быстрой индустриализации, предложенной Правительством 
Республики Таджикистан, авторы видят пути повышения эффективности овцеводства в формировании 
интеграции различных секторов в виде промышленных и сельскохозяйственных кластеров. 
Внутриотраслевая и межотраслевая экономическая интеграция в мире считается ключевым фактором 
развития. Авторы предлагают создать агрокластер «Баранина», который сочетает в себе производство 
мяса, шерсти и шкуры и полностью демонстрирует свою экономическую эффективность. По мнению 
авторов, создание одного мясного кластера может увеличить годовой доход до 63150 тысяч сомони. 
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Сомони и обеспечить работой 2580 человек. За счет создания агрокластеров мяса в районном бюджете 
может быть 2491,3 тыс. сомони, доведя уровень рентабельности отрасли в целом до 25,9%. В связи с 
низкой рентабельностью козоводного сектора было предложено начать его промышленное производство, 
а организация производства и переработки козьего молока продемонстрирована на примере агрокластера 
«Диетический сыр». 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: индустриализация, агропромышленная интеграция, агрокластер, 
промышленная переработка, производительность труда, доходная часть бюджета, диетический сыр, 
выручка от продаж, эффективность.  
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SHEEP PRODUCTION INDUSTRIALIZATION IS A KEY FACTOR OF 

INCREASING ITS EFFICIENCY 
 

In this article, in the light of the task of rapid industrialization proposed by the Government of the Republic 
of Tajikistan, the authors see ways to increase the efficiency of sheep breeding in the formation of integration of 
various sectors in the form of industrial and agricultural clusters. Intra-sectoral and inter-sectoral economic 
integration in the world is considered a key driver of development. The authors propose to create an agro-cluster 
«Lamb», which combines the production of meat, wool and skins and fully demonstrates its economic efficiency. 
According to the authors, the creation of one meat cluster can increase the annual income up to 63,150 thousand 
rubles. Somoni and provide jobs for 2,580 people. Due to the creation of agricultural clusters of meat in the district 
budget, there may be 2,491.3 thous. Rub. somoni, bringing the level of profitability of the industry as a whole to 
25.9%. Due to the low profitability of the goat-breeding sector, it was proposed to start its industrial production, 
and the organization of the production and processing of goat milk was demonstrated by the example of the agro-
cluster «Diet cheese». 

KEY WORDS: industrialization, agro-industrial integration, agro-cluster, industrial processing, labor 
productivity, budget revenue, diet cheese, sales proceeds, efficiency.  
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ИНТЕНСИФИКАЦИИ  

МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА  
 

Хамдамзода Х.А. 

Бохтарский государственный университет имени Носира Хусрава 
 

В классическом понимании, интенсификация — это процесс развития общественного 
производства, который основывается на использовании наиболее эффективных технологий, 
современных орудий и предметов труда, внедрение достижений научного и технического 
прогресса в технологические процессы и более полном задействовании всех факторов 
производства. 

Интенсификация с французского (intensification и лат. intension напряжение, усилие) – 
«такой процесс и организации развития производства, где используются самые эффективные 
средства, а также расширение производства. В том числе, изменение в процессе расхода 
ресурсов, где использование современного оборудования предполагает повышение затрат, 
окупаемость которых происходит за счет эффективного и экономичного использования всех 
остальных ресурсов, таких как материала и рабочую силу». 

В словаре иностранных слов русского языка, интенсификация (от лат. - intension 
напряжение, усиление и – racio - делаю) - означает «усиление, увеличение напряжённости, 
производительности, действенности. 

Интенсификация производства - процесс развития общественного производства, который 
основывается на все более полном и рациональном использовании технических, материальных 
и трудовых ресурсов на базе научно-технического прогресса. Интенсивное развитие обычно 
противопоставляется экстенсивному развитию (от лат. extensivus–расширяющий, удлиняющий, 
что означает увеличение количественных показателей, распространением), заключающихся в 
наращивании мощности производства на имеющейся технической базе, повышение 



101 

материальных ресурсов и количества работников. Относительно сельскохозяйственного 
производства - повышение производительности сельхозпродукции в расчёте на единицу 
земельной площади (голову скота), основываясь на использование более совершенных средств 
и методов производства – комплексной механизации, химизации сельского хозяйства, 
мелиорации, агропромышленной интеграции, достижений науки, передового опыта и т.д. В 
процессе его ожидается изменение затраты труда, в расчете за единицу рабочего времени».  

В словаре иностранных слов, вошедших в состав русского языка, интенсификация 
означает - «увеличение продуктивной силы в какой-либо деятельности или предприятии, или 
направлений сельского хозяйства в данном имении и т.п.», в словаре иностранных слов (фр. 
intensification)-«усиление чего-либо; увеличение напряженности (интенсивности), 
производительности, действенности», в новом словаре иностранных слов – интенсификация 
определяется теми же понятиями, относительно «интенсификации сельского хозяйства», 
говорится, что она заключается в последовательном повышении вложений средств производства 
и труда на единицу площади, а в отрасли животноводства: на голову скота, широкое 
использование достижений науки и применении передового опыта, более совершенных методов 
управления хозяйствами и новых производственных технологий.  

В большом словаре иностранных слов (издательство «ИДДК», 2007) интенсификация (фр. 
intensification), также указано, что этот термин означает повышение напряженности, а 
интенсификация сельского хозяйства, определяется, как система сельскохозяйственного 
производства, которая основывается на больших капитальных вложениях, в расчете на единицу 
земли. 

Определение данному понятию в историческом словаре галлицизмов русского языка 
совпадает со значением данного в словаре иностранных слов.  

Таким образом, почти во всех словарях, интенсификация - это повышение интенсивности 
производства путем более рационального использования материально-технических ресурсов, 
достижений научно-технического прогресса, роста производительности труда и фондоотдачи. А 
в молочном скотоводстве это - научная организация труда, использование передового опыта, 
передовой технологии, продуктивных пород, улучшение качества кормов и технологии 
кормления и др. 

Существуют два пути развития отрасли молочного скотоводства. Первый – экстенсивный, 
заключающийся в увеличении производства молока на основе роста поголовья коров, второй – 
интенсивный, основанный на улучшение породного состава, технологии производства, норм 
кормления, качества кормов, рациона, возраста и живой массы животных, норм оптимального 
макроклимата, санитарного состояния и др. 

Весьма важен правильный подход к определению сущности интенсификации. В 
экономической литературе распространено два основных представления об интенсификации в 
молочном скотоводстве. Первое – как процесс повышения эффективности использования 
действующих факторов производства (поголовье, породный состав, средств механизации т.д.).  
Второе – как процесс становления преимущественно интенсивного типа воспроизводства. Оба 
эти процесса могут протекать одновременно. 

В настоящее время особенно важно коренное преобразование производительных сил и 
производственных отношений на основе внедрения достижений науки и техники, освоения 
новых форм организации производства и труда с использованием арендных отношений. Поэтому 
становление интенсивного типа воспроизводства, основанного на комплексном учете факторов, 
имеет стратегическое значение. 

Основными критериями, которые являются необходимыми условиями повышения уровня 
интенсификации это экономия труда и ресурсов, рассчитанных на единицу продукции. 
Эффективность общественного производства и ее повышение напрямую зависит от 
интенсификации. 

В связи с этим, понимание интенсификации, как лишь увеличение объемов вложений, 
является ошибочным. Процесс интенсификации напрямую и неразрывно связан со следующими 
показателями: развитием производства и средств производства, преобразованием способов 
производства, техники, науки и внедрения ее достижений, которые играют важную роль в 
выведении 

новых пород высокопродуктивных животных, внедрению прогрессивных технологий и 
методов рациональной организации труда.  

Из этого следует, что эффективное использование имеющегося производственного 
потенциала и качественное преобразование его возможностей с применением новых 
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перспективных технологий являются процессами взаимосвязанными, положительный результат 
которых, отражается в интенсификации производства. Это достигается не обязательно за счет 
дополнительных вложений в средства производства, а, в основном, на основе повышения 
качества и рационального использования имеющихся ресурсов.   

Развитие экстенсивным путем достигается за счет количественного увеличения средств 
производства и материальных ресурсов, с сохранением прежних технических баз. Тогда как 
развитие интенсивным путем предполагает внедрение новых технологий и оборудования, что 
наиболее эффективно отразится на процессе производства. Так, с увеличением какого-либо 
фактора производства продукции, способствующего росту ее выхода, наблюдается 
интенсивность процесса производства.  

Интенсификация, также включает и увеличение уровня получения полезных компонентов 
с каждой единицы исходного сырья. При росте темпов объема выхода продукции, несмотря на 
снижение каких-либо факторов производства, увеличивается интенсивность производства. То 
есть, увеличение физического объема продукции, в сравнение с общей денежной оценкой всех 
привлекаемых ресурсов в совокупности, указывает на интенсивный путь производства. 

Интенсификация производства заключается в эффективном повышении 
производительности труда, увеличении фондоотдачи, уменьшении показателей 
материалоемкости, повышение качества продукции. 

Несмотря на, казалось бы, четкие теоретические положения, которые были изложены в 
трудах, многими учеными и хозяйственниками интенсификация понимается с возрастающими 
объемами основных фондов, с дополнительными вложениями на голову скота без учета 
качественного обновления производства. В повышении ресурсов, поголовья скота на гектар 
земли, проявляется «затратная» концепция, которая связывает интенсификацию с 
всевозрастающими объемами основных фондов, капитальных вложений, не учитывая при этом 
качественного совершенствования добавочных вложений, забывая о том, что интенсификация, 
прежде всего, процесс повышения эффективности функционирования каждой единицы 
производственных фондов. Такой подход ограничивает, сужает возможные направления 
развития процесса интенсификации. 

Что касается напряженности процесса интенсификации, то как измерить этот показатель в 
действующей системе, не имея предварительных затрат на «входе» и показателей интенсивности 
«на выходе»? 

Повышение эффективности производства обеспечивается капитальными вложениями и 
качественными изменениями фондов, на которых основывается процесс интенсификации и 
которые являются основными составными элементами двух новых экономических категорий - 
инвестиции и инновации. 

Инвестиции и инновации в перспективе интенсивного развития молочного скотоводства – 
это основные направления эффективного роста отрасли, поскольку инвестиция формирует и 
укрепляет ресурсный потенциал, а инновация повышает научную основу и факторов, которые 
определяют качественные показатели производства.  

До настоящего времени вопросы, касающиеся финансирования инновационных проектов, 
не всегда положительно решаются, несмотря на формы собственности, состояние отраслей и 
политической власти, ибо интенсификационные процессы, как объективное явление, всегда 
развиваются. Эти процессы требуют инвестиционных вложений, необходимых для обеспечения 
материальных, финансово-денежных средств, интеллектуальных ресурсов. 

Инвестиционные вложения, которые задействованы на данном этапе, не могут 
удовлетворить потребностей производства даже на минимальном уровне. В связи с чем, 
вкладываемые в производство средства не могут окупаться в желаемых размерах не только в 
пределах региона или отрасли, но даже в локальных местах. 

Экономические отношения в аграрной промышленности на уровне региона имеет ряд 
положительных преимущественных факторов, которые в настоящее время обременены 
существенными диспропорциями и неадекватными действиями проводимой политики. Главные 
достоинства заключаются в следующем: сравнительно огромная территория с достатком водно-
энергетических ресурсов, емкий внутренний рынок, хорошее географическое расположение; 
наличие дешевой рабочей силы; хорошая инфраструктура дорог и связей; существование 
серьезных технологических заделов и разработок. 

Совершенно очевидно, что требуется переориентация в политике финансовых 
предложений и процентных ставок, которые должны быть направлены на достижение 
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приемлемых для производства условий, с целью привлечения инвестиций и дополнения 
оборотных средств в сельскохозяйственные предприятия. 

Для эффективного развития рыночных процессов существуют обязанности, исполнение 
которых возлагаются на органы управления, работников и собственников предприятий, 
необходимость выполнения которых каждым субъектом рынка является гарантией сохранения 
стабильного положения и устойчивого развития в перспективе. Выполнение этих обязательств 
одним конкретным предприятием, учитывая их многообразие, трудоемкость и сложность, 
оказывается трудной задачей, и наилучшим решением - является вхождение его в хозяйственно-
экономическую систему, куда входят предприятия агропромышленного комплекса различных 
направлений, в том числе финансовые кредитные учреждения. 

Понимание объема, трудоемкости, стоимости, оценка своих возможностей в исполнении 
будущих обязательств еще на этапе разработки проекта каждым субъектом хозяйственно-
экономической системы, будет способствовать четкому представлению его перспективного 
развития в рамках определенного инновационного проекта. Обычно, результаты деятельности 
значительного инвестиционного проекта имеют быструю экономическую и функциональную 
отдачу, что предполагает заблаговременного проведения комплексного анализа еще на стадии 
разработки проекта. Факторами, подлежащими анализу по определенному проекту, являются: 
расчеты по ожидаемому спросу на производимую продукцию на рынке, присутствие условий, 
способствующих их мобилизации; сведения об источниках инвестиций; возможности 
кредитования; ожидаемый доход; наличие рисков. 

При реализации любого инвестиционного проекта составляется бизнес-план. В экономике 
существует различные методики составления бизнес-плана. Обычно при финансировании 
инвестиционных проектов каждый инвестор имеет свои требования к составлению бизнес-плана. 

Существует разные макеты составления бизнес-планов. Обычно инвесторы и их 
финансовые структуры, при составлении бизнес-планов, изучают и оценивают: опыт работы и 
историю деятельности подрядчика, обоснование цели и задач предстоящего проекта, 
конкурентоспособность; структуру управления и формы собственности, организационно-
правовую форму, смету расходов; график и сроки их получения, освоение средств и график ввода 
в действие объектов, куда вложены средства; техническое обоснование производства и сбыта 
продукции; распределение денежных потоков во времени; ожидаемый объем производства 
продукции, описание используемой технологии производства, оценку источников поступления 
основных и оборотных фондов, калькуляцию затрат; расчет существующего уровня риска, 
страховки и компенсации потерь; определение предварительных финансовых результатов-
прибыль и ее распределение; уровень рентабельности. 

Головные структуры в формировании инвестиционных проектов могут занимать 
различные позиции: активную, полуактивную или пассивную, с учетом которых складывается 
взаимного сотрудничества с первичными инвесторами. Также и организационно-правовые 
формы головной организации могут быть разной: акционерное общество открытого или 
закрытого типа, кооператив. 

Головной организации принадлежат права принимать решение по формированию и 
реализации инвестиционных предложений. В том числе самостоятельно решать вопросы о 
привлечении дополнительных партнеров – юридических лиц, которые возьмут на себя 
обязанность исполнения функций, касающихся формирования и реализации инвестиционного 
предложения, или обладают правом воспользоваться бюджетными средствами, 
предусмотренными государственной поддержкой. Однако, трудно рассчитывать на бюджетные 
средства, ввиду ограниченности средств, которые выделяются государством для поддержания 
инвестиционных проектов, а также конкурсного порядка при распределении на участие 
государственных структур в формировании инвестиционных предложения 

Следует отметить, что ответственное лицо за реализацию проекта имеет право выступать 
лишь в роли посредника по кредитам, поступающим по межбанковским каналам. Заключение 
договоров с предприятиями, которые участвуют в проекте, основываются на основе 
взаимоответственности, исключая взаимное подчинение друг другу. 

Однако предусматривается и другой вариант, с учетом того, что головная организация 
исполняет массу основных функций и является главным ответственным за исполнение 
обязательств, ответственное лицо за реализацию проекта имеет право участвовать в органах, 
которые управляют и контролируют деятельность предприятия – соискателя средств. 

В этом случае, данное положение имеет продолжение до момента, когда предприятие 
утратит свою самостоятельность в обмен на выделяемые инвестиции, тогда доходы 
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собственников предприятия могут дойти до минимальных, то есть сравняться со стоимостью 
привлеченных средств, полученных от первичных инвесторов, а основную прибыль от 
предпринимательской деятельности будет получать головная организация. Юридическая 
самостоятельность предприятий утрачивает свою силу, однако следует помнить, что на головной 
организации лежит вся ответственность за реализацию проекта. 

В соответствии с «Методическими рекомендациями, оценивающими эффективность 
инвестиционных проектов и отбору их для финансирования», действующими в настоящее время, 
при расчете эффективности инвестиционного проекта используются разные способы: 
учитывается прирост продукции на действующем производстве, где были введены новая техники 
или технология, а организация нового производства предполагает учет всего объема полученной 
продукции. 

Так как в сельское хозяйство, обычно, внедряются новая техника и технология на 
действующем объекте, однако мы считаем, что учет всей получаемой продукции был верным, 
потому как в результате использования новой техники и технологии увеличивается не только 
объем производства, но и улучшается качество производимой продукции. С целью оценить 
финансовую самостоятельность инвестиционного проекта пользуются методом учета потоков 
денежных средств: притоков и оттоков. К притокам относятся: денежные средства, полученные 
за реализацию производимых продуктов; средства от амортизации, направленные на оплату 
кредитных обязательств.  

К оттокам относятся: капитальные вложения в основной капитал; амортизационные и 
эксплуатационные затраты; выплата налогов, относимо финансовых результатов. 

Такие показатели выходных данных как: оплата по кредитным обязательствам; 
затрачиваемые средства на производство; установление поступающих и выплачиваемых 
средств; потоки денежных средств; ожидаемый чистый доход; расчеты по чистому дисконтному 
доходу и индекс доходности – отображают результаты финансовых расходов. 

Определяется чистый поток наличности проекта по показателю разницы между притоками 
и оттоками денежных средств. Прогноз расчета по кредиту в указанные сроки, можно вычислить 
с помощью исключения из чистого потока наличности проекта (чистый доход по конкретному 
проекту) суммы, предназначенной для возврата кредита и обслуживания долга. 

В комплексах с узкой специализацией невозможно осуществление развития 
интенсификации без кооперированной деятельности с предприятиями различной 
направленности, хозяйствами разных форм собственности, где производственно-экономическая 
взаимосвязь должна образовать единую продуктовую систему. 

Экономическая сущность сочетания и взаимодействия разномасштабных интенсивных 
производств заключается во взаимной выгодности организации коммерческих отношений в 
предприятии или группе предприятий, между крупными животноводческими комплексами, 
например, фермерскими и личными подсобными хозяйствами населения, репродукторами и 
товарными фермами коллективных сельхозпредприятий, между кормопроизводящими и 
перерабатывающими предприятиями. 

Основным условием процесса интенсификации является сбалансированность экономики, 
взаимодействующих и отдельных предприятий, которую обеспечивает рыночные отношения. 
Однако наблюдается ряд факторов, которые носят случайный характер и оказывают негативное 
влияние на процессы производства, что приводит к появлению рисков и неопределенности в 
системе хозяйствования. К данным экономическим факторам, часто возникающих в настоящий 
период, относятся: явление инфляции, диспаритет цен на средства производства и оборотные 
средства сельскохозяйственного назначения, несовершенная система регулирования кредитов. 

Смягчение действия факторов этой группы должно осуществлять государство через 
финансовую поддержку и кредитное регулирование. 

Также и структура каждого производственного предприятия обязана проявлять гибкость и 
быструю реакцию, в соответствии с возникающими изменениями рыночных условий. Поскольку 
от объемов производства продукции зависит положение на рынке, каждое производственное 
предприятие должно рассчитать оптимальные размеры, с учетом краткосрочных и долгосрочных 
тенденции в развитии рыночной системы и предусмотреть возможные изменения в 
производственной ситуации. 

Устойчивость отраслевой экономики может обеспечить лишь ресурсосберегающие 
технологии производства. Поэтому вполне возможно слияние промышленного и 
сельскохозяйственного капитала на основе отраслевой и межотраслевой кооперации и 
интеграции предприятий АПК. 
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В результате, непрерывные технологические взаимосвязи могут вылиться в образование 
одного крупного специализированного предприятия, деятельность которого будет носить 
замкнутый цикл производства – начиная с воспроизводства поголовья и создания собственного 
кормового производства до поставки конечной продукции населению. Распространённость и 
взаимозависимость предполагает значительный выход за рамки одного предприятия, который 
охватывает множество узкоспециализированных, мелких хозяйств с многоотраслевым 
производством и личных подсобных хозяйств.  

Их функции, в системе единого технологического процесса, будут заключены: в 
выращивании молодняка, в откорме небольших партий свиней и птицы, в производстве и 
заготовке кормов (сено, силос, зернобобовые и т.п.), обеспечивающих крупные птицефабрики и 
свинокомплексы. Высокую эффективность производства для каждого участника может 
обеспечить рациональная технологическая взаимосвязанность между производственными 
подразделениями, функционирующими в составе одного самостоятельного большого 
предприятия, в том числе тесная связь с отдельными небольшими хозяйствами, их 
заинтересованностью в росте производства. 

Предстоит рассмотреть ряд задач, связанных с рационализацией производства на 
действующих животноводческих фермах и комплексах, с целью эффективной интенсификации 
отраслей и переходом к промышленным методам производства. Одним из основных 
направлений во внедрении промышленных технологий производства является реконструкция 
животноводческих ферм, которая должна иметь всеохватывающий характер и заключаться в 
технико-технологической рационализации, модернизации оборудования и совершенствовании 
производства. Для этого необходимо внедрение современных типовых оргпроектов, включая 
отказ от частичной рационализации. По нашим данным, внедрение типовых оргпроектов в ходе 
реконструкции животноводческой фермы, дало положительный эффект, где цена за скотоместо 
была ниже на 42 – 34%. 

Перечень мероприятий при организации проекта, которые направлены на 
рационализацию, связаны с определенными условиями конкретной местности. Для решений 
относительно организации объектов животноводческой направленности, необходим системный 
подход, где обязательна взаимная связь организации труда и производства с другими сторонами 
проекта (технической и строительной), в том числе эффективная сочетаемость различных 
пунктов организации, которые рассматриваются через нормы, предписанные в механизме 
организации проекта, его направления в стадии функционирования. 

Отработанные на крупном объекте экономические нормы, рациональные формы 
организации технологических связей, могут быть отобранными малые и средние формы тех из 
них, которые находятся в рамках этих организаций. 

Мнение ученых в вопросе интенсификации в отраслях растениеводства и животноводства 
отличаются. Одни – считают, что существенных различий в процессе интенсификации обоих 
отраслей не существует. Другие – напротив, утверждают, что различия есть, и должны быть 
обязательно учтены в ходе разработки программ для развития определенной отрасли. По мнению 
Уколовой Г.В. отмечено, что именно отраслям растениеводства и животноводства присущи 
специфическая технология развития, которая требует конкретизации общих показателей уровня 
интенсификации. В отрасли растениеводства необходимо рассчитывать затраты, отводимые на 
площадь под определенной культурой, на пашню и сельхозугодия, в целом. А в отрасли 
животноводства все гораздо сложнее, что предполагает множество обсуждений задач, 
касающихся вопросов интенсификации. Так в отрасли животноводства животные являются 
объектом интенсификации, имеющие определенные особенности, которые всецело связаны и 
зависят от их биологических признаков. Например, показатели продуктивности животных 
зависят от возраста животных, с увеличением возрастного уровня - продуктивность снижается. 
В показателях возрастного уровня имеются различия, которые зависят, как от породного состава 
стада, так и его структуры. А именно, продуктивность животных играет важную роль при 
интенсификации отрасли животноводства, так как является основным фактором, который 
характеризует племенное дело. 

Развитие процесса интенсификации в молочном скотоводстве тесно связано с отбором 
пород скота, характеризующихся высокими племенными качествами, что достигается путем 
максимального использования генетического потенциала ферм, повышения продуктивности 
скота, развитием научно-племенной работы, укреплением материально-технической базы 
племенных хозяйств. Необходима единая системность проводимых мероприятий, целью 
которых является повышение наследственного качества стада и его структуры, в целом. Такие 
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мероприятия должны носить не только систематический характер, но и проводиться во всех 
хозяйственных категориях, как на племенных заводах и племенных репродукторах, так и на 
предприятиях, занятых племенной работой, включая товарные хозяйства.  

Данные работы основываются на перспективные планы по ведущим направлениям, 
которые разработаны и обобщены по региону и стране, где конкретно определены основные 
хозяйства и племенные предприятия, занятые племенной репродукцией и хозяйства, которые 
являются потребителями, то есть товарные хозяйства. 

Племенная работа – это научно-организационный процесс и целенаправленная 
деятельность по совершенствованию различных пород скота, их продуктивных качеств, 
обеспечивающих больший экономический эффект от использования новых пород животных, а 
также разведения племенных животных, производства и реализации племенной продукции. 

Экономический эффект, получаемый от животных с высокими породными 
характеристиками, связан со снижением затрат на производство продукции. Экономические 
отношения при снабжении племенными животными дехканских (фермерских) и личных 
подсобных хозяйств населения строятся на основе самых различных форм взаиморасчетов, таких 
как: лизинг, бартерные сделки, наличный и безналичный расчет. 

Часто случается, что в хозяйства, которые не располагают квалифицированными 
специалистами, имеющие опыт в селекционной племенной работе и отсутствует ветеринарная 
карантинная служба, попадают ценные племенные животные, что негативно отражается на 
проведении селекционных работ, а также способствует распространению инфекционных и 
паразитарных заболеваний животных не только в границах хозяйства, но и района, области. 
Несомненно, и покупателям, и продавцам, в данном случае, не избежать финансовых потерь. 

Для исключения таких случаев, всем формам хозяйств предписывается производить, 
межобластную закупку скота, поставку и реализацию племенных животных на территории 
Республики Таджикистан, в независимости от их ведомственной подчиненности, строго под 
контролем и с разрешения государственных ветеринарных и племенных служб. 

В экономическом отношении, основной проблемой в производстве и реализации 
племенной продукции – это финансирование регулирования племенных предприятий 
государством. Выделяемые государством средства на данное направление намного ниже 
предусмотренных запланированных статьей расходов и их фактической потребности. 

Главным пунктом в развитии племенного дела, которым обоснована необходимость 
вложения денежных средств – это управленческие решения, связанные с системой и методами 
разведения животных. 

Управление работой в племенных предприятиях различными объектами, куда входит 
порода, племенное и товарное стадо, должно базироваться на основных критериях, таких как: 
племенная ценность животных; отбор животных, с учетом генетических особенностей, 
продуктивных и производственно-технологических качеств; подбор пар для следующего 
поколения ремонтного молодняка, в соответствии с новыми современными технологиями; 
повышение производства продукции, с помощью роста продуктивности животных; применение 
новых информационных технологий ведения зоотехнического и племенного учета. 

Фактически точный уровень эффективности программы селекции определяется с 
помощью количественных и качественных показателей селекционного процесса. Вопросы, 
включающие управление процессом производства и селекции животных, выявление 
генетического потенциала, бонитировки животных, составление отчетов, планирование 
показателей племенной работы в отрасли животноводства в целом, решаются на уровне 
хозяйств. А вопросы, связанных с управлением популяций, выявлением генетической структуры 
пород, разработкой перспективных планов, районированием пород, преимущественно решаются 
на областном уровне. 

При разработке перспективных планов, производится прогноз, где учитываются будущие 
изменения в условиях процесса селекции, и не только изменения в структуре популяции, методов 
селекции, экономической ситуации, а также изменений в связи с научным прогрессом, например, 
применения методов биотехнологии при трансплантации эмбрионов, долгосрочном сохранении 
эмбрионов, определении пола и т.д. Инновационным считается метод компьютерного 
имитационного моделирования. Этот метод позволяет сделать достаточно точный прогноз 
эффективности селекции при различных производственно-экономических условиях, при 
задаваемых параметрах популяции, учитывая селекционные и экономические факторы. 

Основными принципами, на которых строится рациональная организация отрасли 
кормопроизводства, являются: соответствие объема развития животноводства и 
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кормопроизводства; производство кормовых ресурсов, опережающий рост стада (наличие 
страховых запасов), сочетание отраслевой структуры с условиями местности и 
производственной специализации; рациональное использование земельных ресурсов, с учетом 
структуры кормовых площадей и их увеличения, включая эффективное использование 
природных пастбищ и их производительности, основанных на интенсивных производственных 
факторах. 

Производство кормов имеет важное значение не только для отрасли животноводства, а 
также играет значимую роль для земледелия и формирования, устойчивых агроэкосистем при 
решении адаптивного выращивания культурных растений. 

Экономические отношения внутри хозяйства, наряду с рационализацией структуры стада, 
кормлением и производством кормов, во многом определяет повышение продуктивности 
животных. Таким образом, важным условием интенсификации является усиление функций 
механизма внутрихозяйственных экономических отношений, которые основываются на наличии 
производственной и технологической устойчивости, росте производительности труда и 
эффективности производства. Показателем, который характеризует степень взаимодействия 
составляющих системы интенсификации, считаются экономические интересы, реализующиеся 
через систему экономических отношений. 

Таким образом, интенсификация, как экономическая категория, характеризует процесс 
эволюции общественного производства, на основе более рационального использования 
материально-технических, финансово-денежных, трудовых и интеллектуальных ресурсов и 
означает: рост производства продукции путем более полного и рационального использования 
материально-технических ресурсов, роста производительности труда, повышения отдачи 
основных фондов, базирующихся на использовании научных и технических достижений в 
процессе производства; увеличение продуктивной силы, в какой-либо деятельности или 
предприятии, увеличение напряженности (интенсивности), производительности, действенности; 
последовательное, целенаправленное, возрастающее вложение денежно-материальных средств и 
труда на единицу земельной площади, а в животноводстве - на голову скота; применение 
достижений научно-технического прогресса, передового опыта, новейших технологий 
производства, новых пород скота, улучшения рационов и норм кормления, качество и 
питательность кормов, возрастной состав животных, нормы оптимального макроклимата, 
санитарное состояние фермы и др.; система сельскохозяйственного производства, основанная на 
относительно крупных капитальных вложениях на единицу используемой земельной площади; 
целенаправленное преобразование производственных отношений с учетом внедрения 
передового опыта, достижений науки и техники, освоения новых форм организации 
производства и труда на основе повышения личной заинтересованности товаропроизводителей; 
тип производства, когда объем продукции превосходит общие затраты всех вложенных ресурсов; 
увеличение выхода продукции, в расчете на единицу совокупных затрат, которое опережает 
повышение производства, в сравнении с добавочными вложениями; рациональное 
функционирование всех форм хозяйствования с привлечением всех источников 
финансирования, путем более полного использования имеющегося потенциала. 
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МОҲИЯТИ ИҚТИСОДИИ ИНТЕНСИФИКАТСИЯИ ЧОРВОИ ШИРӢ 
         

Дар мақола муаллиф асосҳои назариявии интенсификатсия ва моҳияти иқтисодии чорвои ширӣ дида 

баромада шудааст. Интенсификатсия - ин афзоиши интенсивии истеҳсолот аз хисоби оқилона истифода 
бурдани захираҳои моддию техникӣ, комёбиҳои илму техника, афзоиши ҳосилнокии меҳнат ва боздеҳи 
фондҳо мебошад. Дар чорводории ширӣ бошад, ин ташкили илмии меҳнат, истифода бурдани таҷрибаи 

пешқадам, технологияи нав, зоти сермаҳсул, бехтар намудани сифати хурок ва технологияи хурокдиҳӣ 
мебошад. 

Меъёрҳо ва нишондиҳандаҳои асосие, ки шартҳои зарурии баланд бардоштани дараҷаи 
интенсификатсия ин сарфаи меҳнат ва захираҳоро, ки ба воҳиди махсулот хисоб карда шудаанд, тавсиф 

карда мешаванд. Самараи истеҳсолоти ҷамъиятӣ ва афзоиши он бевосита ба интенсификация вобаста аст.  
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ИНТЕНСИФИКАЦИИ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА  
 

В статье автором были рассмотрены теоретические основы и экономическая сущность 

интенсификации молочного скотоводства. Интенсификация – это повышение интенсивности 
производства путем более рационального использования материально-технических ресурсов, достижений 
научно-технического прогресса, роста производительности труда и фондоотдачи. А в молочном 

скотоводстве это - научная организация труда, использование передового опыта, передовой технологии, 
продуктивных пород, улучшение качества кормов и технологии кормления и др.             

Основными критериями, которые являются необходимыми условиями повышения уровня 

интенсификации это экономия труда и ресурсов, рассчитанных на единицу продукции. Эффективность 
общественного производства и ее повышение напрямую зависит от интенсификации. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: интенсификации, производства, рациональное использования, научно-
технический прогресс, средств производства, техника, наука, производительность труда, экономическая 

эффективность, организации производства, сельское хозяйство, животноводства, молочное скотоводства. 
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ECONOMIC ESSENCE OF DAIRY CATTLE INTENSIFICATION 
 

In the article, the author considered the theoretical foundations and economic essence of the intensification 

of dairy cattle breeding. Intensification is an increase in the intensity of production through a more rational use of 
material and technical resources, the achievements of scientific and technological progress, the growth of labor 
productivity and capital productivity. And in dairy cattle breeding, this is the scientific organization of labor, the 

use of best practices, advanced technology, productive breeds, improving the quality of feed and feeding 
technology, etc. 

The main criteria that are the necessary conditions for increasing the level of intensification is the saving 

of labor and resources calculated per unit of output. The efficiency of social production and its increase directly 
depends on intensification. 
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production, technology, science, labor productivity, economic efficiency, production organization, agriculture, 
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ТАШКИЛИ СОҲАИ ГӮСФАНДПАРВАРӢ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН:  

ҚАЗИЯ ВА ҲАЛЛИ ОНҲО 
 

Насиров Р.  

Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Ш. Шоҳтемур 
 

Гӯсфандпарварӣ яке аз соҳаҳои асосии чорводорӣ мебошад, ки бо сарфи маблағи муайяни 

меҳнату вақт ба натиҷаҳои дилхоҳ ноил шуда, ба молистеҳсолкунандагон ҳамчун манбаи 

устувори даромад хизмат мекунад.  

Яке аз талаботи асосии ташкили истеҳсолот, гирифтани маҳсулот ва даромад, яъне 

самаранокӣ мебошад. Барои муайян намудани он бояд бидонем, ки оё соҳаи гӯсфандпарварӣ 

онро таъмин карда метавонад ва барои хоҷагӣ мувофиқ аст ва ё не. Кадом омилҳо ба мақсади 

шакли нигоҳдории ташкил ва истифодаи чарогоҳҳо ва маҳсулнокии онҳо, нигоҳубин, аз он 

ҷумла, намудҳои асоси фурӯши маҳсулоти гирифташуда, ки ба рушди он мусоидат мекунанд, 

заруранд.  

 Пешбурди соҳаи гӯсфандпарварӣ дар тамоми ҷаҳон торафт ва аз ҷумла Тоҷикистон 

маъмул мегардад, ки як намуди умедбахши фаъолиятест, ки бо маблағгузории муайян даромади 

баланд ва устуворро таъмин менамояд. Барои оқилона амалӣ намудани фаъолияти соҳаи мазкур 

ва пешрафти он як қатор омилҳо мусоидат мекунанд, чунончи: 

− талаботи доимии истеъмолкунандагон ба гӯшти барра, шир, панир ва дигар маҳсулоти 

озуқаворие, ки аз соҳаи мазкур гирифта мешавад ва талаботи аҳолиро қонеъ мегардонанд; 

− барномаҳои давлатие, ки барои дастгирии молиистеҳсолкунандагони мазкур ба 

монанди: имтиёзҳо, грантҳо, субсидияҳо, ҷудо намудани сармояи ибтидоӣ ва дигар чорабиниҳои 

иқтисодӣ, ташкили рушди гӯсфандпарвариро таъмин менамоянд; 

− нигоҳ доштани рақобатпазирии хоҷагиҳои гӯсфандпарварӣ дар бозор ҳангоми фурӯши 

маҳсулот нисбат ба молистеҳсолкунандагони хориҷӣ [1]. 

Дар шароити кунунии вазъи бозори гӯшти гӯсфанд таъминкунандагони хориҷӣ дар 

дастрасӣ ба бозорҳои миллӣ маҳдудият надоранд, ки барои истеҳсолкунандагон ва 

таъминкунандагони ватанӣ ягон монеа эҷод карда ҳам наметавонанд, зеро арзиши асли 

маҳсулоти он қариб дар тамоми ҷаҳон фарқе надорад. Баръакс дар хориҷа он бештар аст. 

Вале чуноне, ки таҷриба нишон медиҳад чорводорӣ ҳамчун соҳаи кишоварзӣ дар умум ва 

гӯсфандпарварӣ аз бисёр хатарҳо эмин нест, зеро омилҳои зиёде: ҳодисаҳои табиӣ, фалокатҳо аз 

эпидемияҳо, ки метавонанд боиси муфлисшавии босуръати деҳқон гарданд ва таъсири бевоситаи 

худро ба устувории соҳа расонанд. 

Вале, гӯсфандпарварӣ таърихан дар Тоҷикистон, баробари чорвои калони шохдор ва 

парандапарварӣ яке аз соҳаҳои маъмултарини чорводорӣ мебошад.  

Маъруфияти ин намуди фаъолият бо омилҳои зерин вобаста аст: 

− зиёд будани зариби таваллуд ва дар шакли чарогоҳӣ нигоҳ доштани он; 

− паст будани фавти гӯсфандон ва қӯчқорҳо; 

− балоғати барвақтии ҳайвонот, яъне тезрасии онҳо барои такрористеҳсолкунӣ, зеро онҳо 

дар синни якунимсолагӣ метавонанд бордор шаванд; 

− вуҷуд надоштани зарурати таъмин бо хӯроки камёфт ва гаронбаҳо, зеро чорвои мазкур 

дар тамоми фасли сол дар чарогоҳ мебошанд ва хӯрока барои зимистон ҳамчун захира барои 

ҳолатҳои фавқулода харидорӣ карда мешавад. 

− истифодаи таҷҳизоти махсус ба мисли воситаҳои асосиро талаб намекунад. 

Ҳамаи омилҳои дар боло зикргардида мусоидат ва даромаднокии молистеҳсолкунандагони 

соҳаи гӯсфандпарвариро таъмин менамоянд. Дар натиҷа он метавонад даромад ва фоидаи 

устувор орад. 

Дар баробари ин, он маблағгузории аосӣ ва хароҷоти калони молиявиро талаб намекунад. 

Таҳлилҳо нишон медиҳад, ки даромаднокии гӯсфандпарварӣ аз 10 то 30 фоизро ташкил медиҳад, 

ки барои соҳаи чорводорӣ нишондиҳандаи хеле хуб мебошад.  

Вале чуноне ки қонунҳои иқтисодӣ исбот менамоянд, барои таъмини рушди он амалӣ 

намудани такрористеҳсолкунии васеъ ва бизнес-нақшаи истеҳсолӣ тартиб дода, самаранокии 

гӯсфандпарвариро таъмин намудан мумкин аст.  

Дар шароити иқтисоди бозоргонӣ бизнес-нақша бояд чор қисмҳои асосиро дар бар гирад: 

1. Маркетингӣ; 

2. Истеҳсолӣ; 
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3. Иқтисодӣ; 

4. Молиявӣ, ки қисми онҳоро чунин муаррифӣ намудан мумкин аст:  

− ҳаҷми пешбинишудаи истеҳсол ва фурӯши маҳсулот (шир, гӯшт, пашм ва ғ.); 

− қисми истеҳсолӣ (хароҷоти хариди хӯроки чорво, об, қувваи барқ); 

− қисми маркетинг (реклама, нархи маҳсулот); 

− қисми ташкилӣ (маълумот дар бораи таъминкунандагон, шарикон, харидорон, 

кормандон); 

− арзёбии хатарҳои эҳтимолӣ; 

− қисми молиявӣ (манбаъҳои маблағгузорӣ, даромадҳои пешбинишуда); 

− хулоса (мақсади нақшаи бизнес). 

Таърихан маъмул аст, ки дар истеҳсолоти маҳсулоти соҳаи чорводорӣ хӯрока мавқеи 

хосеро ишғол менамояд ва вобаста ба намуди соҳаҳои махсуси молӣ вазъи қиёсии хӯрока, дар 

арзиши аслии он зиёда аз 50 фоизро ташкил медиҳад. 

Аз ин лиҳоз, қазияҳои таъмини он ҳалли худро талаб менамояд. 

Дар соҳаи гӯсфандпарварӣ он аз намудҳои чарогоҳҳо вобастагии ногусастанӣ дорад, ки дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон шакли асосии ташкили нигоҳубини он қабул шудааст ва чунин омилҳоро 

дар бар мегирад: 

− бо растанихои яксола (ҷав, ҷавдори баҳорӣ); 

− бо зироатҳои бисёрсола (беда, юнучқа); 

− алафҳои табиӣ, ки хусусияти чарогоҳии онҳоро таъмин менамояд. 

Чарогоҳҳо имконият медиҳанд, ки ему хошок сарфа карда шавад, чаронидани ҳайвонот 

саломатии онҳоро мустаҳкам мекунад, мубодилаи моддаҳоро беҳтар, мушакҳо ва узвҳои 

дарунии ҳайвонотро мустаҳкам мегардонад. Дар натиҷаи ин, маҳсулнокии онро баланд, сифати 

гӯшт, пашмро беҳтар мегардад, онҳо ба касалиҳо дучор намешаванд, ки дар натиҷа бо хароҷоти 

камтарин маҳсулоти зиёди босифат ба даст меояд.  

Вале барои амалӣ намудани нишондиҳандаҳои овардашуда ҳангоми ташкили чарогоҳҳо 

барои гӯсфандон бояд нуктаҳои асосии зерин ба назар гирифта шаванд: 

− ташкили назорат аз ҳолати чарогоҳҳо ва мунтазам беҳтар кардани онҳо, додани ғизо ва 

нурӣ лозим аст, вагарна ҳосилнокии чарогоҳ коҳиш ёфта гӯсфандон аз камхӯрокӣ азоб мекашанд 

ва ба касалиҳо дучор мешавад, дар натиҷа сифати маҳсулоти он коста мегардад; 

− дар чарогоҳҳо бояд ҳавзҳои сунъии нӯшокӣ ё обанборҳо, кӯлҳо мавҷуд бошанд, то ки 

хайвонот бо оби тоза таъмин гарданд; 

− тоза нигоҳ доштани чарогоҳҳо, дур кардани хошок, поруи ҳайвонот, обанборҳо ва 

сарчашмаҳои онро назорат кардан зарур аст; 

− гузаронидани муоинаи ҳар як чорво пеш аз интиқол ба чарогоҳ ва ҳангоми чаронидани 

чорво зери назорат гирифтани гӯсфандони бордор ва бемор; 

− сарфакорона ва самаранок чаронидани гӯсфандон дар чарогоҳҳо, зеро поймол 

нанамудани зироат ва замин таъмин карда мешавад. 

Иқлими Тоҷикистон барои нигоҳ доштани гӯсфандон дар тамоми фасли сол дар чарогоҳҳо 

(шароити зимистон ва тобистон) куллан истифода мешавад, чунки дар чарогоҳҳои кишвар барои 

чаронидани гӯсфандон мавзеъҳои шароити мусоиди иқлимӣ мавҷуд аст. Бояд дар назар дошт, ки 

гӯсфандон имконияти ба гармо ва ҳарорати паст тоқат карданро доранд, вале онҳо ба 

зимистонҳои сербарф начандон мутобиқанд. Бинобар ин, пешакӣ мавзеъҳои майдонҳои 

чарогоҳро ба нақша гирифтан лозим аст, то ки ҳайвонот бе хӯрока намонад ва чарогоҳҳоро хароб 

накунанд. 

Дар минтақаҳое, ки мавҷудияти зимистони сарди сахт пешбинӣ мешавад барои ҳайвонот 

биноҳои махсус ва бо хӯроки захирашуда таъмин бошанд. 

Риоя намудани нақшаи аз нуқтаи назари илм ва истеҳсолот самаранокии соҳаро таъмин 

менамояд. 

Тибқи Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз 27 марти соли 2018, №160 дар бораи 

«Барномаи рушди соҳаи чорводорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2018-2022» дар 

кишвар зотҳои зерини асосии гӯсфандон парвариш карда мешаванд: 

− гӯсфандони зоти ҳисорӣ – равияи гӯштию равғанӣ; 

− гӯсфандони зоти тоҷикӣ;  

− гурӯҳи гӯсфандони маҳинпашми дарвозӣ; 
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− гӯсфандони зоти ҷойдорӣ (маҳаллӣ).  

− гӯсфандони зоти қароқӯлӣ [2]. 
Маҳсулоти асосии ин соҳа асосан гӯшт, пашм, пӯсти қароқулӣ мебошад, зеро онҳо дорои 

арзиши ғизоӣ ва тамъи махсус ва сарчашмаи даромад мебошанд. Гӯсфандҳо шири гаронбаҳо ва 
солим медиҳанд, вале он дар Тоҷикистон чандон маъмул нест, вале пашму пӯсти гӯсфандон 
рақиб надорад, сифати баландро доро буда дар бозори хориҷӣ талаботи хос дорад. 

Гирифтани маҳсулот аз гӯсфандпарварӣ фақат марҳалаи якуми фаъолияти бомуваффақият 
дар соҳаи чорводорӣ бошад, марҳалаи дуюм – фурӯхтани маҳсулоти он ба ҳисоб меравад. Барои 
ин бояд базаи доимии муштариёни бозори фурӯш дошта бошем. Ташкили нигоҳубин, парвариши 
гӯсфандон бо дарназардошти ҳамаи шароит дар зарфи 2-3 сол самара мебахшад ва фоидаи 
устувор медиҳад. 

Барои зиёд кардани фоида, самти дигари истеҳсолот – коркарди маҳсулоти ҳосилшуда, 
яъне коркарди саноатии гӯшт, пашм ва пӯст, дӯхтани либос ва пойафзолро ба роҳ мондан зарур 
аст. 

Инчунин, таъсиси шабакаи фурӯши маҳсулоти тайёри гирифташуда ба афзоиши фоида 
мусоидат мекунад, вале он хароҷоти иловагии молиявӣ, истифодаи воситаҳо, бино, таҷҳизот, 
яхдонҳо, кормандон, таблиғот ва ғайраро талаб мекунад. 

Дар маҷмуъ соҳаи гӯсфандпарварӣ як намуди сердаромади фаъолияти хоҷагидорӣ буда, 
фоидаи устувор дорад, ки барои онро амалӣ намудан вазифаҳои ташкили пунктҳои дар боло 
овардашуда бояд иҷро гарданд. Дар ин ҳолат масъалаи таъмини аҳолӣ бо маводи ғизоӣ ва саноат 
бо ашёи хом ҳалли худро меёбад. 

АДАБИЁТ: 
 

1. Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз 1 августи соли 2012 таҳти №384 «Дар бораи тасдиқи 
Барномаи рушди соҳаи биотехнологияи чорво дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2013-2017». 

2. Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз 1 октябри соли 2007, №501 «Барномаи рушди соҳаи 
зотпарварӣ ва хушзоткунии чорво барои солҳои 2008-2015». 

3. Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз 1 октябри соли 2008, №481 «Барномаи беҳтар намудани 
ҳолат ва самаранок истифода намудани чарогоҳҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2009-
2015». 

4. Қарори Ҳукумати Ҷумуҳурии Тоҷикистон, аз 1 октябри соли 2008, №481 «Дар бораи Барномаи 
рушди чарогоҳҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2016-2020». 

5. Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз 27 марти соли 2018, №160 дар бораи «Барномаи 
маҷмӯавии рушди соҳаи чорводорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2018-2022» 

 

ТАШКИЛИ СОҲАИ ГӮСФАНДПАРВАРӢ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН:  

ҚАЗИЯ ВА ҲАЛЛИ ОНҲО 
 

Дар ин мақола роҳҳои ташкили соҳаи гӯсфандпарварӣ, омилҳои ба он таъсиррасонанда ва роҳҳои 
мукаммал намудани онҳо нишон дода шудааст. Муаллиф қайд намудааст, ки соҳаи мазкур соҳаи 
сердаромади фаъолияти хоҷагидорӣ буда, фоидаи устуворро таъмин намуда метавонад, ки онро дар асоси 
нигоҳ доштани талаботи ташкилӣ, технологияи иқтисодӣ, зооветеринарӣ тавассути ташкили пунктҳои 
коркарди маҳсулоти гирифташуда ва нуқтаҳои савдои худӣ (мағозаҳо) амалӣ кардан мумкин аст. Дар ин 
сурат даромаднокии гӯсфандпарварӣ хеле баланд шуда, хароҷотро ҷуброн мекунад.  
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ORGANIZATION OF SHEEP BREEDING IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN:  

PROBLEMS AND THEIR SOLUTIONS 
 

The article shows the ways of starting a business in the field of sheep breeding, the factors affecting it and 

ways to prevent losses. The author notes that sheep breeding is a lucrative type of economic activity and has a 

stable profit, which can be increased through the establishment of processing points and own outlets (shops). In 

this case, the profitability of sheep breeding is very high, which offsets the costs. 
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В настоящее время, рыночная экономика позволяет планировать определенные отрасли 

экономики региона. В Хатлонской области это прежде всего торговля и сельское хозяйство, так 

как большинство населения живет на селе и заняты личным хозяйством. Данная область хоть и 

отстает от Согдийской области по многим социально-экономическим показателям, однако 

нужно отметить, что Хатлонская область имеет все необходимые средства производства и 

способна в ближайшие годы стать промышленным центром Республики Таджикистан. 

Динамичное развитие регионального рынка имеет двойное влияние на развитие 

Хатлонской области. Во-первых, многие отрасли регионального предпринимательства 

преодолели трудности, возникшие в период создания свой деятельности. Во-вторых, 

производственные процессы протекают неравномерно, что негативно отражается на экономике 

региона.  

В настоящее время, формирование и функционирование предпринимательства 

теоретически отражено в работах экономистов, свидетельствующих о роли отдельных регионов 

в достижении продовольственной самообеспеченности. Самообеспеченность регионов 

достигается только в том случае, если между регионами страны будет единая политика 

взаимодействия и взаимопомощи. Регион должен обладать некой самостоятельностью в 

принятии решений в области привлечения инвестиций в регион, в преумножении собственных 

ресурсов, в разработке региональных программ, специально предназначенных данному региону, 

за счет собственных сил улучшать инфраструктуру региона, повышать уровень жизни населения 

и предоставить предпринимателям необходимые льготы для развития этой сферы [1]. 

В связи с вышесказанным, рассмотрим одну из важнейших составляющих 

предпринимательства в Хатлонской области, это производственное предпринимательство, 

которое играет немаловажную роль в пространственном развитии предпринимательства региона, 

и связано с производством товаров, выполнением работ и предоставлением определенных видов 

услуг для удовлетворения потребностей населения областей. Именно от производственного 

предпринимательства зависит создание материальных ценностей и производятся практически 

вся продукция для потребления. 

В Хатлонской области, как и во всей республике, производственное предпринимательство 

хоть и не в таких масштабах, как сельское хозяйство, играет значительную роль в отраслевой 

структуре регионального предпринимательства, так как именно в процессе производства, 

промышленные предприятия создают необходимую для потребителя товары и оказывают 

населению определенные виды услуг. Здесь основной является функция производства, а такие 

работы и услуги, как хранение, транспортировка, реализация товаров и другие имеют 

сопровождающие функции [2]. 
После обретения Республики Таджикистан суверенитета и последствий гражданской 

войны, структура данной отрасли национальной экономики была практически полностью 
деформирована и находилась на грани ликвидации.  Почти все производственные предприятия, 
за отсутствием финансирования являлись не дееспособными, а все производственное 
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оборудование пришло в негодность и было расхищено. Работали в основном предприятия 
пищевой промышленности, которые осуществляли свою деятельность на очень низком уровне. 
Но, как было уже ранее сказано, после первого десятилетия 21 века динамика развития 
производственных предприятий развивалась в положительном направлении. Что касается 
Хатлонской области, то основное развитие производственного предпринимательства, то есть 
промышленность и сфера услуг приходится на последнее десятилетие, что наглядно нам 
показывают статистические данные и занятость населения в данных отраслях. 

Исследовав ряд определений этого вида предпринимательства, можно отметить, что они 
не полностью раскрывают его сущность, поэтому под производственным 
предпринимательством, учитывая его приоритетную роль по сравнению с другими видами 
предпринимательства, такими как: коммерческо-торговое, финансово-кредитное, и др. 
целесообразно понимать: любая не запрещенная законом производственно-хозяйственная 
деятельность в сфере материального производства с целью удовлетворения рыночного спроса и 
получения прибыли. При этом подчеркнем обязательное присутствие и доминирующее в этом 
виде деятельности общеэкономической функции (изготовление товарной продукции и её 
реализация) [3]. 

Исходя из этого, процесс формирования и развития регионального производственного 
предпринимательства, можно разделить на несколько основных этапов (рис. 1). 

 

Этапы Действия 

Определение деятельности Производство товаров 

Выполнение работ 

Предоставление услуг 

Маркетинговая деятельность  Исследование рынка и потребительского спроса 

Минимизация предпринимательского риска 

Приобретение или аренда 
факторов производства 

Производственные фонды (основные, оборотные) 

Рабочая сила (обучаемость, уровень профессиональных навыков, 
опыт предшествующей работы, личные качества) 

Достоверная информация 

Привлечение ресурсов Материальные и трудовые рынки сбыта намечаемые финансы 

Рисунок. 1. Основные этапы формирования и развития регионального производственного 
предпринимательства. 

Источник: разработка авторов. 
 

Развитие производственного предпринимательства в регионе, особенно в таком 
густонаселенном, как Хатлонская область зависит от многих факторов, которые тем или иным 
образом влияют на состояние регионального предпринимательства.  К таким факторам, можно 
отнести в первую очередь экономические, затем технологические и политико-правовые факторы, 
которые оказывают влияние на распространенность ресурсов и общество в целом (рис. 2). 

 

 ФАКТОРЫ  

Экономические факторы Технологические факторы Политические и правовые 
факторы 

- масштаб рынков и уровень их 
развития 
- доходы населения 
- размер  
платежеспособного спроса 
- конкуренция в разных отраслях 
- курс национальной валюты и т.д. 

- уровень научно- 
технического прогресса 
- уровень материально- 
технической базы 
- программы для  
поддержки новых технологий 
- машиностроение 

- отношения общества и 
государства 
- механизмы  
государственного влияния 
- развитость  
нормативно-правовой базы 
- правосознание населения 

Рисунок 2. Факторы, влияющие на производственное предпринимательство. 
 

Источник: разработка авторов. 
 

Исходя из этого, можно сказать, что производственное предпринимательство включает в 
себя прежде всего производство товаров, которые производятся промышленными 
предприятиями Хатлонской области, которые на сегодняшний день являются составляющими 
предпринимательской системы региона.  

Промышленность в Хатлонской области, представляет собой комплекс предприятий, 
осуществляющих деятельность в различных направлениях, таких как добывающая 
промышленность, обрабатывающая промышленность, и производство, и распределение 
электроэнергии, газа и воды. 
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В настоящее время в Хатлонской области, свою деятельность осуществляют 641 
производственных предприятий, в том числе 98 добывающая отрасль 475 предприятий и 68 
предприятий производства и распределение электроэнергии, газа и воды (табл. 1). 

Таблица 1 
Количество промышленных предприятий Хатлонской области 

 

 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 

2021 по 
отн. 2016 

Добывающая промышленность  62 81 84 91 93 98 1,58 

Обрабатывающая промышленность  427 457 435 438 460 475 1,11 

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 

30 30 30 30 66 68 2,26 

Всего по области 537 591 583 595 619 641 1,19 
Источник: составлено авторами по данным Главного управления Агентства по статистике при Президенте 

Республики Таджикистан в Хатлонской области 
 

Из таблицы 1. видно, что за последние года количество промышленных предприятий в 
Хатлонской области заметно увеличилось. Особенно это касается производства и распределения 
электроэнергии, газа и воды, так как с 2016 по 2019 года их было всего 30, но начиная с 2019 
года и по настоящее время их количество достигло 68 предприятий, что по сравнению с 2016 
годом этот показатель увеличился на 2,26 раза. Особое внимание следует уделить 
обрабатывающей промышленности. В 2017 и 2018 годах количество предприятий в данной 
отрасли заметно снизилось по сравнению с 2016 и 2017 годами. Причиной этому стало 
последствия мирового финансового кризиса, а также отсутствие необходимых для развития 
предпринимательства региона условий, связанных с налоговым бременем, незапланированными 
проверками со стороны контролирующих органов, девальвация национальной валюты и т.д. Для 
более наглядного видения, данные таблицы 1 можно выразить следующей диаграммой.  

 

Диаграмма 1. Количество промышленных предприятий Хатлонской области 

 
Источник: разработка авторов 
 

Что касается производимой продукции промышленными предприятиями в Хатлонской 
области, то можно сказать, что производство продукции с каждым годом увеличивается. Это 
положительная тенденция, потому что количество населения области за последние три года не 
изменилось (3348,3 тысяч человек) (табл. 2). 

Таблица 2 
Объем производства продукции промышленности Хатлонской области (тыс. сомони) 

 

 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 

2021 по 
отн. 
2016 

Добывающая 
промышленность  

328768,9 319004,6 331900,0 355544,4 379990,1 406247,5 1,23 

Обрабатывающая 
промышленность  

2645831,5 3371175,5 3893700,0 4347734,7 4231964,0 5272837,4 1,99 

Производство и 
распределение 
электроэнергии, 
газа и воды 

2110707,6 2871329,1 3408400,0 3957775,9 4186740,6 4524223,1 2,14 

Всего по области 5085308 6561509 7634000 8661055 8798695 10203308 2,1 
Источник: составлено авторами по данным Главного управления Агентства по статистике при Президенте 

Республики Таджикистан в Хатлонской области. 
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Данная таблица показывает, что среди всех отраслей промышленности, в основном 
преобладает обрабатывающая промышленность, так как в обрабатывающей промышленности 
производятся как средства производства, так и предметы потребления. Что касается 
добывающей промышленности то она в Хатлонской области находится на гораздо низком 
уровне, чем другие виды промышленности, что говорит многих недостатках в данной отрасли. 
Низкий уровень добывающей промышленности выражается в том, что многие предприятия не 
имеют достаточной производственной мощности и новейшего оборудования для добычи 
полезных ископаемых. Поэтому данное направление предпринимательства заслуживает особого 
научного внимания и практической реализации специально разработанных для развития 
добывающей промышленности программ. Данные представим в виде диаграммы. 

 

Диаграмма 2. Объём производства продукции промышленности Хатлонской области 
 

 
Источник: разработка авторов. 
 

Одним из основных показателей пространственного развития предпринимательства 
Хатлонской области можно считать увеличение производства пищевой промышленности. 
Пищевое производство в регионе, является основным средством получения населением области 
продуктов питания. В отличии от городского населения, где продовольственные товары в 
большинстве случаев импортируются из-за рубежа, население сельской местности ввиду низкой 
по сравнению с городом заработной платы и низким уровнем дохода, предпочтение отдает 
отечественным товарам. Поэтому, будет целесообразным рассмотреть такое направление 
предпринимательства региона, как производство продовольственных товаров (табл. 3). 

Таблица 3 
Производство пищевых продуктов обрабатывающей промышленности Хатлонской области 

 

 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 

2021 по 
отн. 2016 

Мясо, в том числе мясо курицы, тысяч 
тонн 

15,5 16,2 22,1 27,7 28,7 30,5 1,9 

Колбасные изделия, тысяч тонн 2,3 3,3 3,0 3,2 4,0 4,5 1,9 

Молоко цельное, тысяч тонн 1,1 1,3 1,2 1,2 2,1 2,3 2,0 

Консервные изделия, млн. условных единиц 1,2 4,4 4,8 5,1 3,0 3,3 2,7 

Кондитерские изделия, тысяч тонн 1,6 7,4 7,2 10,4 11,5 11,6 0,7 

Растительное масло, тысяч тонн 5,9 6,6 11,4 12,2 12,7 12, 2,1 

Водка и ликероводочная продукция, 
тысячи декалитров 

4,0 4,0 2,1 2,5 2,3 2,1 0,5 

Безалкогольные напитки, тысяч декалитр 53,5 48,1 33,9 38,7 30,0 47,4 0,8 
Источник: составлено авторами по данным Главного управления Агентства по статистике при Президенте 

Республики Таджикистан в Хатлонской области. 
 

Данные таблицы показывают, что в области в основном преобладает производство мяса и 
мясных продуктов, что говорит о ежегодном увеличении уровня мясного производства в 
Хатлонской области. Но, по нашему мнению, этого недостаточно, так как, согласно 
современным исследованиям, минимальная норма рациона потребление одного человека в год 
составляет 75 кг. мяса в год. Но в Хатлонской области, которая среди других регионов 
Республики Таджикистан по плотности населения стоит на первом месте (3,4 млн человек), 
употребление мяса приходится на одного человека порядка 47 кг., что для Хатлонской области, 
в масштабах одного региона страны, критически мало. 
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Также из таблицы видно, что производство безалкогольных напитков тоже находится на 
высоком уровне, хотя за последние годы, производство данной продукции снижается. Это 
говорит нам о том, что в предпринимательство на уровне региона все еще претерпевает тяжелые 
времена, и для ее пространственного развития необходимо прилагать много усилий. Примером 
этому может служить и производство консервных изделий. Если 2019 году этот показатель 
достигал максимального уровня, то в последующие 2020 и 2021 года показатель снизился больше 
чем в 1,5 раза. Наглядно можно увидеть в следующей диаграмме.  

 

Диаграмма 3. Производство пищевых продуктов 
 

 
Источник: разработка авторов. 

 

Одним важных направлений предпринимательской деятельности в Хатлонской области, 
можно считать легкую промышленность, которая в регионе функционирует, но не на должном 
уровне. Хлопок, являющийся стратегическим товаром, является основой для деятельности 
предприятий легкой промышленности и именуется как «Белое золото». 

В 2021 году в Хатлонской области за исключением города Бохтар (является 
административным центром Хатлонской области), Яванского и Дангаринского районов хлопком 
было засеяно 121236 гектаров, сбор хлопка осуществлялся при правильной организации работы 
и проведении хашаров. В области 32263 дехканских хозяйства занимаются выращиванием 
хлопка, земледельцы использовали семена местных и китайских сортов [4]. Урожай хлопка 
составил 54,3 тысяч тон, что по сравнению с 2020 годом на 2,7 тысяч тонн меньше. Нужно 
отметить, что в 2021 году 1 тонна хлопка сырца реализовывалась хлопкоочистительным 
предприятиям Хатлонской области за 8000-10000 сомони, и поэтому выращивание хлопка до сих 
пор остается приоритетным направлением для развития предпринимательства в области 
(таблица 3). 

Таблица 3 
Производство хлопка и текстильных изделий перерабатывающей отрасли в  

Хатлонской области 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2021 по отн. 2016 

Хлопок сырец, тысяч тонн 53,4 70,9 55,3 55,4 57,0 54,3 1,0 

Хлопковые семена, тысяч тонн 53,4 70,9 55,3 55,4 88,8 83,7 1,5 

Материалы, тысяч м2 195,1 93,0 78,6 83,8 117,3 129,3 0,6 
Источник: составлено авторами по данным Главного управления Агентства по статистике при Президенте 

Республики Таджикистан в Хатлонской области. 
 

Данные таблицы показывают, что наиболее высокая урожайность хлопка было в 2017 году 
и естественно производство хлопковых семян и материалов также было на высоком уровне 
именно в 2017 году, хотя в 2016 году материалов было произведено намного больше, чем в 
последующие года. В 2021 году только показатели производства хлопковых семян были чуть 
выше, чем за период с 2016 по 2019 года. Как упоминалось выше, роль хлопка в развитии 
предпринимательской деятельности региона очень велика, так как это способствует созданию, 
во-первых, дехканских хозяйств и деятельности частных хлопкоробов, а во-вторых, увеличивает 
количество хлопкообрабатывающих предприятий и в-третьих, увеличивает экспортный 
потенциал страны.  

Однако, по нашему мнению, высокий урожай хлопка не означает высокий показатель 
экономики страны потому, что 80% хлопка экспортируется в другие страны, (где он 
перепродается в несколько раз дороже), отечественная легкая промышленность производит в 
основном ткани и чулочные изделия, вследствие чего практически вся одежда импортируется, а 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

Кушониён 36192 38000 33390 37182 43709



117 

национальная экономика имеет сырьевую направленность. Наглядно производство хлопка и 
текстильных изделий можно увидеть на диаграмме. 

Для пространственного развития предпринимательства Хатлонской области, как более 
густонаселенного региона Республики Таджикистан, все отрасли промышленности имеют 
первостепенное значение, и развитие основных промышленных предприятий, основная задача, 
стоящая перед областью. В связи с этим в работе рассмотрим производство нефти и нефтяной 
продукции, а также производства сырья для отрасли капитального строительства (табл. 5). 

Таблица 5 
Производство нефти и строительных материалов в Хатлонской области 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2021 по отн. 2016 

Нефть и продукции из нефти, 

тысяч тонн 
2,1 1,6 2,1 1,8 5,4 5,6 2,6 

Строительный кирпич, млн. шт. 56,4 49,8 12,3 13,3 13,4 13,7 0,24 

Строительный бетон, тысяч м3 4,8 10,4 7,2 1,5 5,3 4,4 0,9 
Источник: составлено авторами по данным Главного управления Агентства по статистике при Президенте 

Республики Таджикистан в Хатлонской области. 
 

Из таблицы видно, что производство нефти и продукции из нее за последние 5 лет заметно 
увеличилось, что говорит о наличии действующих нефтеперерабатывающих предприятиях в 
Хатлонской области. Нужно сказать, что в Дангаринском районе Хатлонской области, на 
территории свободной экономической зоны «Дангара» готов к эксплуатации 
нефтеперерабатывающий завод, перерабатывающая мощность которого составит 500 тыс. тонн 
нефти в год. Общая проектная мощность предприятия составляет 1,2 млн. тонн. [5]. 

Говоря о промышленности Хатлонской области, как приоритетного направления 
предпринимательства региона, можно сделать некоторые выводы. Состояние и уровень 
промышленность в регионе с каждым годом улучшается. Об этом свидетельствуют 
статистические данные, а также периодические издания.  

В Хатлонской области в 2021 было построено и реконструировано более 60 
промышленных предприятий. Это позволило создать порядка 1687 новых рабочих мест и 
трудоустроить жителей региона. В 2021-м было сдано в эксплуатацию 21 промышленное 
предприятие. Объем горнодобывающей промышленности составил 106,9%. В обрабатывающей 
промышленности выработка составила 124,6% от запланированного объема. В энергетике план 
выполнен на 108%, в том числе в сфере производства и распределения электроэнергии. 
Производство электроэнергии увеличилось на 654,5 млн кВт/ч по сравнению с предыдущим 
годом [6]. 

Исходя из вышеизложенного нужно отметить, что хотя в состоянии промышленности 
Хатлонской области есть некоторые улучшения, но не следует забывать, что в регионе, как по 
всей республике в основном преобладает отрасль сельского хозяйства, что также немаловажно 
для пространственного развития регионального предпринимательства.    
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ТАҲЛИЛИ СОХТОРИ СОҲАВИИ СОҲИБКОРӢ ДАР ВИЛОЯТИ ХАТЛОН 
 

Дар мақолаи мазкур соҳибкории саноатӣ, ки дар рушди фазои соҳибкорӣ дар минтақа нақши муҳим 
дошта, бо истеҳсоли маҳсулот, иҷрои намудҳои алоҳида хизматрасонӣ барои қонеъ гардониданӣ 
талаботҳои минтақаҳо алоқаманд аст, таҳлили шудааст. Дар вилояти Хатлон, чун дар сарорсари кишвар, 

дар сатҳи соҳавии соҳибкории минтақавӣ, соҳибкории саноатӣ дар миқиёси муаӣян нақши муҳим мебозад, 
зеро маҳз дар раванди истеҳсоли корхонаҳои молҳо барои и истеъмол заруриро ба вуҷуд мелваранд ва 
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навҳои алоҳидаи маҳсулотро  таъмин менамояд. Хизматрасонии ба аҳолӣ. Ба чунин нишондиҳадаҳо, ба 

монанди  соҳибкории саноатӣ, корхонаҳои саноатӣ, ки молҳои барои истеъмолкунанда истеҳсол менемояд, 
соҳаи истеҳсолоти моддӣ дар вилояти Хатлон диққати махсус дода мешавад. Асоси назариявӣ ва заминаи 
иттилоотиро асарҳои олимони тоҷик ва хориҷи кишвар дар соҳаи рушду соҳибкорӣ, маҷмӯаҳои оморӣ ва 

маӣлумотҳои Агентҳои омории назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон  барои солҳои 2016-2021 ташкил 
додаанд. Натиҷаҳои ба даст омада имкон медиҳад, ки як қатор хусусиятҳои сохтори соҳавии соҳибкорӣ 
дар вилояти Хатлон муаӣян карда шаванд. Ин таҳқиқот нишон дод, ки соҳибкории саноатӣ дар рушди 

соҳибкорӣ дар вилояти Хатлон нақши муҳимро мебозад. 
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ПРОСТРАНСТВЕННО-ОТРАСЛЕВОЙ АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 

ХАТЛОНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

В статье анализируется производственное предпринимательство, которое играет немаловажную 
роль в пространственном развитии предпринимательства региона, и связанно с производством товаров, 
выполнением работ и предоставлением определенных видов услуг для удовлетворения потребностей 

населения областей. В Хатлонской области, как и во всей республике, производственное 
предпринимательство в определённых масштабах, играет значительную роль в отраслевой структуре 
регионального предпринимательства, так как именно в процессе производства, промышленные 

предприятия создают необходимую для потребителя товары и оказывают населению определенные виды 
услуг. Особое внимание уделяется таким показателям, как производственное предпринимательство, 
промышленные предприятия, создающие необходимую для потребителя товары, сфера материального 

производства в Хатлонской области.  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 2016-2021 годы. Полученные 
результаты позволили выявить ряд особенностей отраслевой структуры предпринимательства в 

Хатлонской области. Данное исследование показало, что производственное предпринимательство играет 
немаловажную роль в пространственном развитии предпринимательства региона. 
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SPATIAL-INDUSTRY ANALYSIS OF THE STRUCTURE OF ENTREPRENEURSHIP IN  

KHATLON REGION 
 

The article analyzes industrial entrepreneurship, which plays an important role in the spatial development 
of entrepreneurship in the region, and is associated with the production of goods, the performance of work and the 
provision of certain types of services to meet the needs of the population of the regions. In the Khatlon region, as 
well as throughout the country, industrial entrepreneurship on a certain scale plays a significant role in the sectoral 

structure of regional entrepreneurship, since it is in the production process that industrial enterprises create goods 
necessary for the consumer and provide certain types of services to the population. Particular attention is paid to 
such indicators as industrial entrepreneurship, industrial enterprises that create the goods necessary for the 

consumer, the sphere of material production in the Khatlon region. The theoretical basis and information base were 
the works of Tajik and foreign scientists in the field of entrepreneurship development, statistical collections and 
data from the Agency on Statistics under the President of the Republic of Tajikistan for 2016-2021. The results 

obtained made it possible to identify a number of features of the sectoral structure of entrepreneurship in the 
Khatlon region. This study showed that industrial entrepreneurship plays an important role in the spatial 
development of entrepreneurship in the region. 
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ХУСУСИЯТҲОИ ТАШАККУЛИ СОҲИБКОРИИ ХУРД ВА МИЁНА  

ДАР ВИЛОЯТИ ХАТЛОН 
 

Соҳибназаров Ғ.Х. 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 

Асроров З.У. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Дар шароити муосир соҳибкории хурд ва миёна омили асосии рушди иҷтимоию иқтисодии 

давлат ва минтақаҳои он ба ҳисоб меравад. Зеро соҳибкорӣ ба ҳавасмандии рушди иқтисодӣ 

мусоидат карда, фаъолияти самараноки тамоми соҳаҳои иқтисодиётро таъмин менамояд ва дар 

баландбардории некуаҳволии ҷомеа нақши муҳим дорад.  

Тавре маълум аст, фаъолияти соҳибкории соҳаҳои гуногуни иқтисодиёт бо дарназардошти 

хусусияти хоси минтақа бояд ташаккул ёбад. Аммо новобаста аз иқтидори бузурги истеҳсолие, 

ки дар вилояти Хатлон мавҷуд аст, дар сохтори соҳавии вилоят, аз ҳама бештар на соҳаи 

истеҳсолот, балки соҳаи савдо ё худ соҳибкории тиҷоратӣ, мавқеи асосиро ишғол менамояд. 

Таҷриба нишон медиҳад, ки чунин сохтори соҳавии минтақавии иқтисодиёт ба афзоиши суръати 

рушди иқтисодӣ мусоидат карда наметавонад. Зеро дар таъмини бештари суръати рушди 

иқтисодӣ истеҳсолот аҳамияти аввалиндараҷа дорад [1, c. 53].  

Бояд таъкид кард, ки дар рафти фаъолияти хоҷагидории худ корхонаҳои хурду миёна дар 

вилояти Хатлон ба як қатор проблемаҳо, аз қабили мушкилоти идорӣ, набудани механизми 

муосири дастгирии молиявӣ, нокифоя будани хизматрасониҳои инфрасохторӣ, консалтингӣ ва 

ғайраҳо рӯ ба рӯ мебошанд ва баромадан аз чунин мушкилотро онҳо ба танҳоӣ анҷом дода 

наметавонанд. Дар чунин шароит соҳибкории хурд ва миёна ба ҳимояи давлат дар сатҳҳои 

ҷумҳуриявӣ, минтақавӣ ва маҳаллӣ эҳтиёҷ дорад. Бояд таъкид кард, ки дастгирии соҳибкорӣ на 

танҳо вазифаи мақомоти марказии давлатӣ, балки дар баробари он, вазифаи минтақаҳо низ 

мебошад. Маҳз дар минтақаҳо, дар шароити ташаккулёбандаи бозор, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон 

низ дар чунин вазъият қарор дорад, вазифаи рушди иҷтимоӣ ва иқтисодии ҳудудҳо ҳалли худро 

меёбад. 

Дар вилояти Хатлон 35,8 фоизи аҳолии кишвар зиндагӣ мекунанд, ки 82 фоизи онро аҳолии 

деҳот ташкил медиҳад. Мувофиқи таҳқиқоти Бонки ҷаҳонӣ (октябри соли 2018), сатҳи 

камбизоатӣ дар вилоят ҳудуди 37 фоизро ташкил медиҳад, ки ин нишондиҳанда дар байни 

тамоми минтақаҳои ҷумҳурӣ зинаи дуюм, баъди ВМКБ мебошад. Яке аз сабабҳои асосии 

мавҷудияти сатҳи баланди камбизоатӣ дар минтақа, ин зиёд будани шумораи бекорон, аз сабаби 

кам будани ҷои кор, дар ҳудуди вилоят мебошад [2, с. 141].  

Таҳлили маълумоти оморӣ нишон медиҳад, ки соли 2018 дар маҷмуъ ба 1000 нафар аҳолии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон 0,49 корхонаи хурд рост меояд. Ин нишондиҳанда дар сатҳи минтақаҳои 

Ҷумҳурии Тоҷикистон барои шаҳри Душанбе – 2,85, барои вилояти Суғд – 0,41, барои ВМКБ – 

0,08, барои НТМ – 0,38 ва барои вилояти Хатлон – 0,06 корхонаи хурдро ташкил медиҳад. Аз рӯи 

ин нишондиҳанда низ вилояти Хатлон нисбат ба ҳамаи минтақаҳои ҷумҳурӣ ба таври назаррас 

қафо монда, ҷойи охиринро ишғол мекунад (ҷадвали 1).      

Ҷадвали 1 

Шумораи аҳолӣ ва корхонаҳои хурди амалкунанда дар сатҳи минтақаҳои  

Ҷумҳурии Тоҷикистон (ба ҳолати 1 январи соли 2018) 
 

 Аҳолӣ 
Ҳисаи 

минтақаҳо, % 

Шумораи 

корхонаҳои хурд  

Ҳисаи 

минтақаҳо, % 

Шумораи корхонаҳои хурд 

ба 1000 нафар аҳолӣ 

Ҳамагӣ 8931,2  100 4455 100 0,49 

аз ҷумла минтақаҳо 

в. Хатлон 3198,5  35,8 204 4,6 0,06 

в. Суғд 2608,5  29,2 1070 24,0 0,41 

ВМКБ 223,6  2,5 18 0,4 0,08 

НТМ 2069,2  23,2 790 17.7 0,38 

ш. Душанбе 831,4  9,3 2373 53,2 2,85 
 

Сарчашма: Омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон. Маҷмуаи оморӣ. – Душанбе: АОНП ҶТ, 2018. – С. 214; 

Далелҳои Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳисобкуниҳои муаллифон. 
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Тавре аз маълумоти ҷадвали 1 бармеояд, қисми зиёди аҳолии мамлакат дар ҳудуди вилояти 

Хатлон зиндагӣ мекунанд. Аммо шумораи корхонаҳои хурди ба фаъолияти соҳибкорӣ 

машғулбуда дар ин минтақа 204 адад ва ё 4,6% аз ҳаҷми умумии корхонаҳоро ташкил медиҳад. 

Ин нишондиҳанда дар вилояти Суғд – 24%, ВМКБ – 0,4%, НТМ – 17,7% ва дар ш. Душанбе 53,2 

фоизро ташкил медиҳад. Яъне 53,2% ё 2373 корхонаи хурд дар шаҳри Душанбе фаъолият 

менамоянд. Ин дар ҳолест, ки аҳолии шаҳри Душанбе ҳамагӣ 9,3% аҳолии ҷумҳуриро ташкил 

медиҳад [3, c. 324]. 

Чунин тамоюли баамаломада баёнгари он аст, ки иқтидорҳои мавҷуда дар минтақаҳо, 

махсусан дар вилояти Хатлон ба андозаи қаноатбахш истифода намешаванд. Кор нафармудани 

иқтидорҳо ва захираҳои мавҷуда боиси бавуҷудоии мушкилоти зиёди хусусияти иҷтимоӣ ва 

иқтисодидошта, аз ҷумла дар рушди соҳибкории хурд ва миёна, гардидааст. Таҳқиқоти 

гузаронида нишон медиҳанд, ки имрӯзҳо рушди самараноки фаъолияти соҳибкорӣ танҳо дар 

шаҳрҳои бузурги мамлакат мушоҳида мешавад. Аз ин рӯ, дар ташаккули низоми фаъолияти 

соҳибкорӣ дар ояндаи наздик равиши ҳудудӣ бояд дар ҷойи аввал гузошта шавад ва ба рушди 

соҳибкории хурду миёна дар минтақаҳои алоҳида, ноҳияҳои дурдаст ва каминкишофёфтаи 

кишоварзӣ диққати махсус дода шавад.  

Ташкили шароити арзанда барои баландбардории сатҳу сифати зиндагии аҳолӣ, аз он 

ҷумла мардуми деҳот вазифаи муҳимтарини иқтисодиёти минтақавӣ ба ҳисоб меравад. Вобаста 

ба ин, коҳиши сатҳи бекорӣ дар вилоят, баландбардории сатҳи зиндагии сокинон, пеш аз ҳама, 

аҳолии деҳот тавассути рушд бахшидани соҳибкорӣ дар маркази таваҷҷуҳи сиёсати минтақавӣ 

бояд қарор гирад. Аз ин рӯ, ба ақидаи мо, вобаста ба хусусиятҳои минтақавӣ барои рушди 

соҳибкории хурду миёна дар вилояти Хатлон, анҷом додани корҳои зерин самаранокии 

фаъолияти минбаъдаи онро таъмин карда метавонанд: 

– таъмини сифати идоракунии давлатӣ – таъмини ҳуқуқҳои шаҳрвандон барои пешбурди 

фаъолияти иқтисодӣ, баланд бардоштани сифати хизматрасониҳои давлатӣ ва сатҳи боварӣ ба 

ҳокимияти маҳаллии давлатӣ, ҳамчунин, бартарафсозии саддҳои зиёдатии бюрократӣ ва 

худсарии маъмурӣ, ки бар зиёни рушди соҳибкорӣ мебошанд; 

– таъмини шароити мусоид барои ба роҳ мондани бизнес, аз он ҷумла коҳиш додани 

хароҷоти трансаксионӣ, ҳифзи ҳуқуқҳои соҳибмулкӣ ва моликият, ҳавасмандсозӣ ва рушди 

муносибатҳои шарикии давлат ва сектори хусусӣ; 

– дастгирии субъектҳои соҳибкории хурд ва миёна аз тарафи ҳукумати вилоят бо мақсади 

таъмини алоқаҳои зичи истеҳсолӣ, тиҷоратӣ, илмию техникӣ ва иттиллоотӣ бо шарикони хориҷӣ; 

– ба истеҳсолот ҷалб намудани як қисми захираҳои моддӣ, пулӣ, зеҳнии аҳолии минтақа 

ва баландбардории ҳосилнокии истифодабарии онҳо; 

– васеъсозии навъу намудҳои маҳсулоти истеҳсолоти агросаноатӣ, баландбардории сифати 

маҳсулот, ҳамчунин таъмини коркарди боз ҳам амиқи маҳсулоти хоми кишоварзӣ дар вилоят; 

– баҳисобгирии махсусиятҳои минтақавӣ ва таърихӣ, ҳавасмандсозии касбҳо, ҳунарҳои 

мардумӣ, кооперативҳо, шаклҳои артелӣ ва оилавии ташкили фаъолияти соҳибкорӣ; 

− дар ҳудудҳои деҳот фаъолгардонии ташаккули инфрасохтори бозорӣ – шабакаҳои 

бонкҳо ва шуъбаҳои онҳо, ширкатҳои суғуртавӣ ва монанди инҳо; 

− ҳангоми додани қарзҳои бонкӣ муайян кардани низоми имтиёзҳо ба субъектҳои 
соҳибкорие, ки фаъолияташонро аз рӯйи самтҳои афзалиятнок ва дар асоси санадҳои 
тасдиқшудаи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ба роҳ мондаанд ва ғайра. 

Бояд қайд кард, ки дар вилояти Хатлон фаъолияти соҳибкорӣ аз афзалиятҳои назаррас 
бархурдор аст. Иқтидорҳои иқтисодӣ ва яке аз ҷузъҳои он – иқтидорҳои табиию захиравии 
минтақа, махсусияти ҳудудии соҳибкориро дар ин ҷо муайян кардааст. 

Таҳқиқот нишон доданд, ки дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон саноати сабук ва 
хӯрокворӣ метавонад ҳамчун соҳаҳои махсусгардонии ҳудудӣ баромад кунад. Зеро шароити 
мусоид барои фаъолияти бомуваффақи чунин соҳаи соҳибкорӣ (биноҳои саноатӣ, ашёи хоми 
дастрас, захираҳои меҳнатӣ, талабот ва монанди инҳо) дар вилоят мавҷуд аст. 

Дар вилояти Хатлон рушди самараноки соҳибкорӣ бо инкишофи сектори аграрӣ зич 
алоқаманд мебошад. Бояд қайд кард, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон самти нисбатан ояндадор 
барои сармоягузорӣ истеҳсолоти кишоварзӣ ба ҳисоб меравад. Ин дар навбати аввал, аз он 
вобаста аст, ки дар мамлакат яке аз самтҳои муҳимтарини рушди иқтисодиёт ба даст овардани 
амнияти озуқаворӣ дониста шудааст. 

Барои ҳалли мушкилоти мазкур дар вилояти Хатлон захираҳои беназири табиӣ мавҷуданд, 

ки на танҳо имконият медиҳанд амнияти озуқаворӣ таъмин карда шавад, балки барои содироти 
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маҳсулоти кишоварзӣ низ имкониятҳои зарурӣ ба даст ояд. Дар баробари ин, истеъмолоти 

дохилӣ низ босуръат тараққӣ мекунад, ки он ба истеъмоли маҳсулоти хӯроквории нисбатан 

босифат ва мувофиқ ба стандартҳои ҷаҳонии экологӣ равона гардидааст. Омилҳои мазкур 

имкониятҳои васеъро барои рушди фаъолияти соҳибкорӣ дар соҳаи комплекси агросаноатии 

мамлакат ба вуҷуд овардааст. 

Дар вилояти Хатлон шароити беназири табиию иқлимии барои инкишофи зироатҳои 

полезӣ хеле мусоид муҳайё аст. Ба ғайр аз ин, дар тамомии водии Вахш тараққӣ додани 

парвариши васеи меваҳои ситрусӣ дар заминҳои пӯшида имконпазир мебошад. 

Ногуфта намонад, ки соҳаи истеҳсолот ва азхудкунии маҷмуӣ, истифодаи боигариҳои 

табиӣ ва ба роҳ мондани фаъолияти соҳибкорӣ дар ин минтақа суст тараққӣ кардааст. Ҳалли ин 

мушкилоти асосӣ барои рушди муътадили иҷтимоӣ ва иқтисодии минтақаҳои ҷумҳурӣ 

фавқулода муҳим мебошад. Махсусан, дар ҳудуди вилояти Хатлон захираҳои беназири курортию 

солимгардонӣ (рекреатсионӣ) мавҷуданд, ки дар ҳаҷми зарурӣ барои инкишофи босамар ва 

банақшагирифтаи ҳудудҳои алоҳидаи минтақаи мазкур имконият фароҳам меоранд. Дар 

минтақаҳои алоҳидаи вилоят сарчашмаҳои оби маъданӣ, захираҳои арзишманди шифобахшӣ 

барои истироҳат ва табобати дарозмуддат ва кутоҳмуддат ба чашм мерасанд. Бо мақсади 

табобати санаторию курортӣ ва истироҳат истифодаи якҷояи захираҳои солимгардонӣ 

(рекреатсионӣ) бо обҳои маъданӣ нисбатан манфиатнок буда метавонад. 

Бояд қайд кард, ки барои вилояти Хатлон ташкили шаклҳои гуногуни фаъолияти 

соҳибкорӣ дар соҳаи сайёҳӣ яке аз самтҳои афзалиятноки рушди иқтисодиёти минтақа мебошад. 

Шароити мусоиди табиию иқлимӣ барои ҷорӣ намудани хизматрасониҳои ҳозиразамони сайёҳӣ 

ва рушд бахшидани онҳо имкониятҳоро фароҳам меорад. Вобаста ба ин, дар асоси 

истифодабарии таҷрибаи мамлакатҳои тараққикардаи ҷаҳон ҷорӣ намудани инфрасохтори 

ҳозиразамон дар мамлакат ва баландбардории сифати хизматрасонии сайёҳон дар ҳамаи 

минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳим ба ҳисоб меравад. Ҳамчунин, ногуфта намонад, ки 

инкишофи ҳунарҳои мардумӣ барои зиёдшавии шумораи сайёҳон, ҳамчун истеъмолгарони 

эҳтимолии ҳунарҳои мардумӣ, мусоидат хоҳад кард [4, с. 119-120]. 

Натиҷаҳои таҳлили пешбурди соҳибкорӣ нишон доданд, ки дар вилояти Хатлон зиёда аз 

1/3 ҳиссаи маҳсулоти умумии минтақавӣ ба вуҷуд оварда мешавад. Дар минтақаи мазкур 

захираҳои зарурӣ ва имкониятҳо барои ташаккули ҳамаи намудҳои соҳибкорӣ вуҷуд доранд. Дар 

баробари ин, бо дарназардошти имкониятҳои мавҷуда (қувваи корӣ ва ашёи хом, шароити 

иқлимӣ, обу ҳавои мусоид ва монанди инҳо), давлат дар ҳамкории зич бо сектори хусусӣ бояд 

аҳамияти аввалиндараҷаро ба рушди соҳибкорӣ, махсусан ба рушди соҳибкории истеҳсолӣ ва 

инноватсионӣ равона созад. 

Бояд қайд кард, ки хуб мебуд ба дастгирии давлатӣ он корхонаҳои хурде фаро гирифта 

шаванд, ки дорои иқтидорҳои назарраси инноватсионӣ мебошанд ва барои пурзӯр гардонидани 

ҳаҷми содирот, пеш аз ҳама, маҳсулоти ғайрианъанавӣ имкониятҳои воқеӣ доранд. Фишангҳои 

асосии ин дастгирӣ ташкили фондҳои махсусгардонидашудаи давлатӣ оид ба суғуртаи хатарҳои 

инвеститсионии бизнеси хурд буда метавонанд. 

Мақомоти ҳокимияти давлатии шаҳрҳо ва ноҳияҳо бояд барои тайёркунии лоиҳаҳои 

сармоягузорӣ, пешниҳоди кафолатҳо барои гирифтани қарз, ҷудонамоии биноҳо, нигоҳдорӣ ва 

ҳифзи имтиёзҳои қабулшуда ва таъини имтиёзҳои иловагии андозӣ, озодкунии корхонаҳои 

хурди навтаъсисшуда дар соҳаҳои истеҳсолӣ ва инноватсионӣ аз пардохтҳои коммуналӣ, 

пасткунии пардохти иҷора ва ғайра нисбатан фаъолона амал кунанд [5]. 

Таҳқиқот нишон доданд, ки шумораи сокиноне, ки мехоҳанд фаъолияти тиҷоратии худро 

оғоз ва ташаккул диҳанд дар минтақаҳои вилоят хеле зиёд мебошанд ва онҳо барои дастгирӣ ва 

омӯзиши унсурҳои пешбурди тиҷорат эҳтиёҷманданд. Мушоҳидаҳо нишон медиҳанд, 

субъектони иқтисодие, ки мехоҳанд фаъолияти инфиродии худро ба роҳ монанд бояд оид ба 

асосҳои пешбурди соҳибкорӣ донишҳои базавӣ дошта бошанд. Аз ин рӯ, барои онҳо имконияти 

ройгон ё бо маблағи кам ба даст овардани ин донишҳоро муҳайё бояд кард. Беҳтар аст ин таълим 

одӣ, мухтасар, ба таҷрибаи ҳамарӯзаи воқеӣ наздик ва ҳамчунин, ба сатҳи фаҳмиши 

иштирокчиён мувофиқ гардонда шуда бошад. Ғайр аз ин, муҳим аст, ки оид ба масъалаҳои рушди 

соҳибкорӣ «хатти озод»-и миллӣ кушода шавад, то ки соҳибкорон тавонанд, ба воситаи он 

маслиҳату машваратҳои зарурии ташкилӣ ва меъёрию ҳуқуқиро бемамоният дастрас намоянд. 

Ҳамчунин, тавассути он соҳибкорон тавонанд дар ҳолати санҷишҳои беасос ва дахолатҳои 

берунаи «шахсони алоҳида» ба раванди фаъолияташон шикоят намоянд.   
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Дар охир бояд қайд кард, ки бароҳмонӣ ва пешбурди фаъолияти истеҳсолию тиҷоратӣ аз 

тарафи соҳибкорон омодагии махсуси онҳоро оид ба баҳисобгирӣ, андозбандӣ, санадҳои 

меъёрию ҳуқуқӣ, қоидаҳои менеҷмент ва маркетинг, стратегияи бизнес ва самтҳои дигари 

алоҳида талаб мекунад. Ҷалби шаҳрвандони фаъол ба соҳибкории хурду миёна, ташаккул ва 

рушди низоми омӯзиши кадрҳо барои пешбурди фаъолияти соҳибкорӣ ба рушди иқтисодии 

ҷумҳурӣ, истифодаи иқтидорҳои ноҳияҳои каминкишофёфта имконият фароҳам меорад, дар 

натиҷа сатҳи зиндагии тамоми аҳолӣ баланд бардошта шавад. 
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УДК: 657.6 (075) 
 

МУШКИЛОТ ВА РУШДИ АУДИТ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 
 

Раҳимов Ғ.М. 

Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон 

Юсупов У.С. 

Донишгоҳи давлатии Данғара 
 

Яке аз унсурҳои муҳимми иқтисодиёт назорат мебошад, ки имкон медиҳад ахбори зарурии 

ҳамаи зинаҳои идоракуниро таъмин намояд. Ҳоло дар мамлакати мо корҳои зиёде барои созмон 

додани низоми ягонаи назорати мустақили аудиторӣ, барои тайёр намудани мутахассисон - 

аудиторон, аттестатсияи онҳо, бо литсензия (иҷозатнома) таъмин намудани фаъолияти аудиторӣ, 

барои батанзимоварии ҳуқуқ ва уҳдадориҳои аудиторон ва супоришдиҳандагон бурда мешавад.  

Аудит аз ҷониби ташкилотҳои махсуси бунёдгашта ё ашхоси салоҳиятноки мустақил, ки 

фаъолияти хешро дар асоси шартномаи тиҷоратӣ аз ҳисоби корхонаву ташкилотҳои 

санҷидашаванда ба амал мебароранд, гузаронида мешавад ва ин шакли прогрессивии назорат 

талаботи амалии ҷомеа тасдиқи эътимоднокии ахбороти молиявиро оид ба фаъолияти 

субъектҳои иқтисодӣ ба манфиати истифодабарандагони ин ахборот қонеъ гардонида, дар 

демократикунонии иқтисодиёт ва инкишофи давлати дунявии ҳуқуқбунёд нақши бениҳоят 

бузург мебозад.  

Мақсади таҳқиқоти мазкур дар амал татбиқ намудани асосҳои назариявии фаъолияти 

аудиторӣ дар шароити иқтисоди рақамӣ мебошад, зеро дар вақти гузаронидани таҳқиқот дар 

назди муаллифон мақсад гузошта шудааст, ки ҳангоми таҳлили бозори хизматрасониҳои 

аудиторӣ роҳҳои масоили ҳалталаби онро низ нишон диҳанд. 

Масоили муҳимми бозори хизматрасониҳои аудиторӣ масъалаи ҳалталаби аудиторӣ буд ва 

то ҳанӯз боқӣ мондааст. Аҳамияти илмии таҳқиқоти мазкур дар он зоҳир мегардад, ки бояд дар 

таҳқиқот ҳар як ҷузъи ҳалталаби гузаронидани санҷиши аудиторӣ нишон дода шавад. 

Дар таҳқиқоти мазкур бештар ба китобу мақолаҳо ва корҳои илмии олимони варзидаи 

тоҷик Низомов С.Ф., Калемуллоев М.В., Мирзоалиев А.А., Шобеков Ш.М., Содиқов С.И., 

Раҳимов С.Х., Менгниев А.Х., Бадалов Х.Ҳ., инчунин олимони хориҷӣ Адамс Р., Соколова Я.В., 

Аренс А., Лоббек Дж., Дефлиз Ф.Л., Дженик Г.Р., Додж Рой, Джек К. ва дигарон такя карда 

шудааст. 

Санҷиши аудиторӣ яке аз шарту воситаҳои муфиди такмили самараноки муносибатҳои 

бозорӣ ба шумор рафта, ҷараёни иқтисодиёти корхонаҳоро тавассути назорат муътадил 

мегардонад. Дар корхонаҳое, ки санҷиши аудиторӣ доир нашудааст, ҳодисаҳои тахриби (вайрон 

кардани) таваккалии қонуни ҳисобдорӣ ва андозситонӣ меафзояд, ки боиси кам шудани вуруди 

маблағ (андоз) ба буҷет мегардад. 

Маънои мафҳуми «Аудит» аз лотинӣ фаҳмидан аст. Ин маънӣ мусовӣ бар шунидани набзи 

қалби инсон аз ҷониби духтур ва муайян кардани иллати бемор аст. Ба ин маънӣ аудит дар 

иқтисодиёт муайянкунанда ва бозраси (муфаттиши) саломатии корхона аст. 

Одатан пайдоиши аудитро ба Инглистони асри XIV мансуб медонанд, вале далелҳои 

таърихӣ шаҳодат медиҳанд, ки аудит аслан аз рӯзи барӯйхатгирии амвол пайдо шудааст, яъне 2 

ҳазор сол пеш аз милод, дар давраи подшоҳии Фиръавн баробари ташкили ҳисобу китоби 

ҳаракати молу мулки давлатӣ арзи ҳастӣ кардааст. Олимон дар аксари адабиёти илмӣ пайдоиш 

ва ташаккули аудитро ба асри ХVI-ум мансуб донистаанд [2, с. 68]. 

Дар аксарияти мамлакатҳои ғарбии Аврупо ҳуқуқи назорати китобҳои ҳисобдорӣ ҷорӣ 

шуда буд ва истилоҳи «аудитор» маънои шахси ба санҷиши фаъолияти ҳисобдорӣ машғулро 

ифода мекард. Ҳамчун институти тараққикардаи ҷамъияти шаҳрвандӣ аудит ҳамҷоя бо 

табдилёбии ҷамъиятҳои саҳҳомӣ ба шакли сармоя, ки ба саноати бузург мувофиқанд, ба шакли 

муайян даромадааст. 

То охири солҳои 40-ум аудит дар мамолики собиқ шӯравӣ бо тасдиқи ҳисобот маҳдуд буд. 

Кори аудитор иборат аз санҷиши ҳуҷҷатноккунии амалиётҳои баҳисобгирӣ, инчунин санҷиши 

дурустии гурӯҳбандии ин амалиётҳо дар ҳисобот буд. Яъне, аудити тасдиқкунанда амал мекард. 

Пас аз соли 1949 аудиторҳои соҳибихтиёр ба масоили назорати дохилӣ дар ширкатҳо 

диққати бештар медоданд, чунки ба фикри онҳо ҳангоми низоми назорати дохилии самаранок 

эҳтимоли иштибоҳҳои ночиз ва маълумоти ҳисобот кифоя, пурра ва дақиқ мешаванд. Ширкатҳои 

аудиторӣ нисбат ба санҷиши бевосита ба фаъолияти аудиторӣ бештар машғул мешуданд. 

Чунинаудит маҷмуан тартиби тамоилӣ номида шуд. 
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Тараққиёти аудит ба ташаккулёбии ихтисоси аудиторӣ овард: аз миёни аудиторон 

мутахассисони ҳуқуқ, андоз, маслиҳатдиҳӣ, таҳлилгар, менеҷмент ва ғайра ҷудо шуданд. 

Санҷиши аудиториро бештар ширкатҳои ташкилшуда анҷом медиҳанд. Дар байни онҳо 

корпоратсияҳои аудитории байналмилалии дар ҷаҳон машҳур, ба монанди панҷгонаи бузург, 

фаъолият мекунанд. Онҳо дар бозори ҷаҳонӣ фаъолияти аудиториро назорат мекунанд. 

Аудиторон фаъолияти ширкатҳои фаъоли мамлакатҳои зудтараққикардаро санҷиш мекунанд. 

Ҳамин тавр, дар мамлакатҳои мутараққӣ фаъолияти аудиторӣ ба амал омад ва ташаккул 

ёфт. Акнун нисбат ба ташкили санҷиши аудиторӣ ба хулосае расидан мумкин аст, ки он тибқи 

принсипи зерин амал мекунад: «Кор дар чаҳорчӯбаи қонун». Ин усул (модел) ба ахбороти аниқ 

эҳтиёҷ дошта, соҳибкорон баъд аз назорати ташкилотҳои аудиторӣ аз он фаровон истифода 

мебаранд. Ин ташкилотҳо на танҳо дар доираи фаъолияти аудиторӣ, балки дар доираи 

микроиқтисодиёт ба ахбороти муфассал низ эҳтиёҷ доранд [7, с. 87]. 

Аз маълумоти таърихӣ бармеояд, ки пайдоиши аудит падидаи объективӣ буда, бо давраҳои 

муайяни рушди иқтисодии мамлакатҳо алоқаманд аст. Дар тараққии аудит тамоилҳои умумии 

зиёд мушоҳида мешавад ва фарқиятҳо дар сохти аудити ташаккулёбанда ба хусусиятҳои соҳаи 

иқтисодиёт ва сиёсати мамолики гуногун алоқаманданд. Омӯзиши таърихи тараққии аудит дар 

хориҷа имкон медихад пешбинӣ намоем, ки моро дар оянда чй интизор аст, вобаста ба ин омил 

самтҳои ҳуқуқии фаъолияти аудиториро дар поён дида мебароем. 

Мо чунин мешуморем, ки бо ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ то соли 1998 аудит 

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон хусусияти ташаббусӣ дошт, зеро санадҳои ҳуқуқии танзимкунандаи 

фаъолияти ширкатҳои аудиторӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мавҷуд набуданд. Корхонаҳо дар 

аксар вақт ба хизматрасонии ташкилотҳои консалтингӣ ва илмӣ-техникӣ, ки ба гузаронидани 

аудит ва расонидани хадамоти аудиторӣ оғоз намуда буданд, нигаронида шуда буданд. Вале, 

маҳз дар ҳамон давра ба бозори ватанӣ намояндагони ширкатҳои байналмилалии аудиторӣ 

фаъолона ворид гардида, минбаъд ташкилотҳои муштараки аудиториро таъсис доданд. Якумин 

ширкати аудиторӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ширкати «Фарас» буд, ки соли 1992 ташкил ёфта, 

то соли 1998 баъзе аз хизматрасониҳои аудиториро иҷро мекард [4, с. 38]. 

Бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 21 майи соли соли 1998, таҳти №602, 

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи фаъолияти аудиторӣ»  қабул гардид, ки асосҳои 

ҳуқуқии ташкил ва фаъолияти аудиториро муқаррар  намуд.  Вале қабули қонуни мазкур ва 

муқаррар намудани ҳатмияти аудит бо дигар санадҳои ҳуқуқӣ ба ташаккулёбӣ ва инкишофи 

аудит дар ҷумҳурӣ на он қадар таъсир расонид. 

Ба андешаи мо, инкишофи бошиддати аудит дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба солҳои 2003-

2006 рост меояд. Дар ин давра намояндагони касб ва роҳбарони субъектҳои хоҷагидорӣ нақш ва 

моҳияти аудит ва ҳисоботи молиявии аудитшударо дигар хел қабул карданд. Ҷараёни мустақил 

шудани фаъолияти аудиторӣ вобаста ба фаъолияти садҳо ташкилотҳои байналхалқии хайриявӣ, 

ҷалби сармояи хориҷӣ ва ёрии молиявӣ авҷ гирифт. Махсусан, дар раванди ташаккулёбӣ ва 

инкишофи фаъолияти аудиторӣ омилҳои зерин таъсир расониданд: 

- талаботи шарикон (донорҳо) ва сармоягузорон оид ба аудити ҳатмии ҳисоботҳои 

молиявии лоиҳаҳои гуногуни самтҳои иҷтимоидоштаи ташкилотҳои ғайридавлатӣ ва 

байналхалқии хайриявӣ;  

- устувор гардидани низоми бонкӣ дар мамлакат; 

- оғози ташаккул ва инкишофи молиякунонии хурд. 

Ба ғайр аз ин, ба сифати омили муҳимми ташаккули амалияи аудиторӣ, яъне тағйирёбии 

сохтори идоракунии иқтисоди миллӣ, барҳамхӯрии вазоратҳои соҳавӣ ва аз байн рафтани 

назорати дохилиидоравӣ баромад намуд. Дар навбати худ Идораи назоратӣ-тафтишотии 

Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба зиёд будани субъектҳои хоҷагидорӣ 

наметавонист аудити мувофиқро таъмин намояд [5, с. 52]. 

Қайд кардан ба маврид аст, ки бо ҷорӣ намудани стандартҳои байналмилалии ҳисоботи 

молиявӣ (СБҲМ) дар иқтисодиёти ҷумҳурӣ аз солҳои 2000-ум сар карда якчанд ташкилотҳои 

аудитории ватанӣ ва байналхалқӣ ба фаъолият оғоз карданд. Омили асосии тайёр кардани 

мутахассисони маҳаллии касбӣ оид ба аудит фаъолияти лоиҳаи USAID/PRAGMA «Ислоҳоти 

баҳисобгирии муҳосибӣ» баромад намуд. Лоиҳаи мазкур зиёда аз 500 нафар мутахассисонро дар 

курсҳои омӯзишии шаҳрҳои Алмато ва Бишкек, инчунин дар шаҳрҳои Душанбе ва Хуҷанд ҷалб 

намуда, омӯзонд. Дар ин давра шабакаи байналхалқии имтиҳонотии CAP/CIPA ба фаъолият 

шуруъ намуд. Алалхусус, курсҳои сертификатсияи байналмиллиро аз рӯи ин шабака зиёда аз 40 

нафар мутахассисон гузашта, ба фаъолияти касбӣ оғоз карданд. 
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Ба андешаи мо, омили дигари ҳалкунанда дар ташаккулёбии шабакаҳои аудиторӣ дар 

ҷумҳурӣ таъсиси Институти Ҷамъиятии бухгалтерон ва аудиторони касбӣ (ИҶБАК ҶТ) аз 

ҷониби роҳбарияти Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон, бахусус аъзоёни кафедраи 

баҳисобгирии бухгалтерӣ ва аудити он ба шумор меравад. Институти мазкур аъзои ҳақиқӣ ва 

муассиси Шӯрои АвруОсиёгии муҳосибон ва аудиторони сертификатдор (ЕССБА) - аъзои 

муттаҳидкардашудаи Федератсияи байналмилалии муҳосибон (IFAC) гардид. Ҳоло Шӯрои 

мазкур ба сифати Институти авруосиёгии муҳосибони касбии сертификатдор фаъолият дошта, 

сертификатсияи CAP/CIPA ба СРА ЕА тағйири ном намудааст. 

Қабули якчанд санадҳои ҳуқуқӣ, ки аудити ҳатмии фаъолияти субъектҳои иқтисодиро аз 

рӯи меъёрҳои муайян дар назар дошт, сабаби такони дигар дар инкишофи босуръати аудит шуд. 

Ин дар навбати худ бозори комилан бузурги хизматрасонии аудиториро ба миён овард. Бо 

дарназардошти он, ки дар ин давра дар Ҷумҳурии Тоҷикистон миқдори зиёди бонкҳои тиҷоратӣ, 

ширкатҳои суғуртавӣ ва дигар ташкилотҳо фаъолият мекарданд ва аз рӯи хусусияти фаъолияти 

худ бояд ҳамасола аудити ҳатмӣ мегузаштанд, зарурати ташаккулёбии шабакаҳои ташкилотҳои 

аудиторӣ ба миён омад. 

Аз соли 2004 бозори хизматрасониҳои аудиторӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон эътироф 

гардид ва давраи аввал он, пеш аз ҳама, бо гузаронидани аудити ҳатмӣ вобастагӣ дорад. 

Ширкатҳои хориҷӣ ба кор шурӯъ карданд. Обрӯи онҳоро ба эътибор гирифта, онҳо дар бозори 

ватании хизматрасониҳои аудиторӣ мавқеи намоёнро ишғол намуданд. Онҳо ба хизматрасонии 

корхонаҳои бузург, пеш аз ҳама, субъектҳое, ки аз сармоягузории хориҷӣ ва қарзҳо 

бархурдоранд, машғул буданд. Дар баробари ин, барои бастани шартномаи ҳамкорӣ бо шарикони 

хориҷӣ, гирифтани қарз аз Бонки умумиҷаҳонӣ, БАРР (ЕБРР), Фонди байналмилалии асъор ва 

дигар институтҳои байналмилалии молиявӣ ҳатман хулосаи аудитории ҳисоботҳо, ки аз тарафи 

ширкатҳои байналмилалӣ тартиб дода шуда буданд, талаб карда мешуд [3, с. 21]. 

Барои омода кардани аудиторони баландихтисос дар назди ИҶБАК ҶТ маркази таълимӣ-

методӣ оид ба омӯзиш ва баланд бардоштани касбияти аудиторон ташкил карда шуд. Олимони 

шинохта ва мутахассисони варзидаи соҳа барои гузаронидани семинарҳо ва машваратҳо даъват 

карда шуданд. 

Қайд кардан ба маврид аст, ки қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи фаъолияти 

аудиторӣ», аз 22-юми июли соли 2013, таҳти №993 асосҳои ҳуқуқии амалӣ гардонидани 

фаъолияти аудиториро муайян карда, барои таъсис додани маҷмуи назорати хоҷагию молиявии 

мустақиле, ки ба ҳимояи амволи шахсӣ, хусусӣ, коллективӣ, ҷамъиятӣ, саҳҳомӣ ва моликияти 

давлатӣ мусоидат мекунад, равона шудааст [6, с. 107]. 

Мо чунин мешуморем, ки асосҳои ҳуқуқии фаъолияти аудиториро муносибатҳое ташкил 

медиҳанд, ки ба амалӣ гаштани фаъолияти аудиторӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон алоқаманданд ва 

тибқи конуни мазкур, конунҳои дахлдор ва дигар асноди меъёрию ҳуқуқии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон танзим мешаванд. 

Вобаста ба ин, аудиторон дар фаъолияти худ бояд ба ду гурӯҳи ҳуҷҷатҳои меъёрӣ такя 

кунанд: 

−  қонунгузории давлатӣ ва, пеш аз ҳама, риояи қонуни фаъолияти аудиторӣ; 

−  стандартҳои байналмилалии аудиторӣ ва дигар қонунгузориҳо. 

Натиҷаҳои таҳқиқотро ҷамъбаст карда, бояд қайд намуд, ки асоси рушди фаъолияти 

аудиторӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба таври ҳатмӣ бояд дар асоси қонун ва дигар ҳуҷҷатҳои 

меъёрии ҳуқуқӣ ба роҳ монда шавад. Ба ғайр аз ин, дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар баробари 

инкишофи институти аудит ширкатҳои аудиторӣ ба ассотсиатсияҳо, иттиҳодияҳо ва ғайра 

муттаҳид мешаванд.  

Дар асоси натиҷаҳои таҳқиқот чунин тавсияҳо дода мешавад:  

Аввалан, вазифаи асоси масъулони соҳа аз он иборат аст, ки оммаи васеи аҳолиро дар 

бораи моҳият, вазифаҳо ва зарурати объективии аудити мустақил дар шароити иқтисодиёти 

рақамӣ маълумот диҳем. Барои ба аҳолӣ фаҳмонда додани он, ки ҳангоми қабули қарор дар бораи 

гузоштани сармояи худ ба ин ё он корхона натиҷаи санҷишҳоро ба эътибор гирифта, сари вақт 

гузаронидани аудитро талаб мекунанд, дар сурати муфлисшавӣ аудиторҳоро ба суд медиҳанд. 

Ба андешаи мо, ин омили муҳимест, ки ба рушди минбаъдаи фаъолияти аудиторӣ ва 

баргардонидани боварии мардум такони асосӣ мебахшад. 

Сониян, Ҳукумати мамлакатро зарур аст, ки ҷиҳати омодасозӣ ва аттестатсияи аудиторҳои 
касбӣ чораҳои зарурӣ андешад, бахусус дар бораи афзоиши миқдорӣ ва сифатии аудиторҳои 
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аттестатсияшуда дар ноҳияҳои дурдасти мамлакат ғамхорӣ намояд, то дар наздиктарин фурсат 
шумораи аудиторҳо ба сатҳи зарурӣ расонида шавад. 

Сеюм, Ҳукумати мамлакат бояд бо мақсади таъмини шаффофият, эътимоднокӣ ва 
объективии фаъолияти молиявии субъектҳои соҳибкорӣ ҷиҳати ташкил ва танзими фаъолияти 
аудиторӣ корҳои мақсаднок анҷом дода, дар он ширкатҳое, ки таҳти аудити ҳатмӣ қарор доранд, 
назорат баранд, то онҳо ба талаботи қонунгузорӣ дар бораи гузаронидани ҳар сол аудити 
мустақил ва интишори ҳисоботи молиявии онҳо, инчунин гузариш барои ҳамаи субъектҳои 
хоҷагидорӣ ба стандартҳои байналмилалии ҳисоботи молиявӣ (СБҲМ) чораҳои қатъӣ андешад. 
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МУШКИЛОТ ВА ДУРНАМОИ РУШДИ АУДИТ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 
 

Дар ин мақола масъалаҳои назариявӣ ва амалии ташаккул ва дурнамои рушди аудит дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон баррасӣ карда шудааст. Ба омӯзиши механизми институтсионалии танзими фаъолияти 
аудиторӣ дар шароити иқтисоди бозаргонии мамлакат диққати махсус дода мешавад. Ҳолат ва дурнамои 

рушди фаъолияти аудиторӣ дар Тоҷикистон таҳлил карда шудааст. Роҳҳои ҳалли масъалаҳои асосии аудит 
пешниҳод гардида, омилҳои ба рушди аудит дар Тоҷикистон таъсиркунанда муайян карда шудаанд. 

Муаллифон муайян мекунанд, ки заминаҳои ташаккул ва рушди аудити ватанӣ бисёрҷанба буда, 
бевосита бо равандҳои дигаргунсозии ҷомеа алоқаманд буда, макро ва микросатҳҳоро дар бар гирифта, 

кӯшишҳои қонунгузорон, мансабдорони давлатӣ, ташкилотҳои ҷамъиятӣ, олимон, мутахассисони соҳаҳои 
гуногунро талаб мекунанд. Пешниҳод карда шудааст, ки заминаҳои зарурӣ барои ташаккул ва рушди 
минбаъдаи аудити ватанӣ бо тақсимоти онҳо ба соҳаҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ, институтсионалӣ, ташкилӣ, 

технологияҳои иттилоотӣ ва илмӣ муайян карда шаванд. Бо дарназардошти шартҳои муайян рушди 
мутаносиби институти аудитро тибқи талаботи замон таъмин намудан мумкин аст. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АУДИТА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
 

В статье рассмотрены теоретические и практические проблемы становления и перспективы 
развития аудиторской деятельности в Республике Таджикистан. Особое внимание уделено исследованию 

институционального механизма регулирования аудиторской деятельности в условиях рыночной 
экономики страны. Анализированы состояние и перспективы развития аудиторской деятельности в 
Таджикистане. Предложены пути решения основных проблем аудита и выявлены факторы, влияющие на 

развития аудита в Таджикистане. 
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Авторами, определено, что предпосылки становления и развития отечественного аудита являются 

многоаспектными, напрямую связаны с трансформационными процессами в обществе, включают в себя 
макро- и микроуровень, требуют комплексных усилий законодателей, представителей власти, 
общественных организаций, ученых, специалистов различных направлений и специализаций. Предложено 

идентифицировать предпосылки, достаточные для становления и необходимые для дальнейшего развития 
отечественного аудита, с их разделением на общественно-экономические, институциональные, 
организационные, информационно-технические и научные. Учет определенных предпосылок обеспечит 

гармоничное развитие института аудита в соответствии с современными требованиями. 
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PROBLEMS AND PROSPECTS OF AUDIT DEVELOPMENT IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
 

The article discusses the theoretical and practical problems of the formation and prospects for the 
development of auditing in the Republic of Tajikistan. Particular attention is paid to the study of the institutional 
mechanism for regulating audit activities in a market economy of the country. The state and prospects of 

development of audit activity in Tajikistan are analyzed. The ways of solving the main problems of audit are 
proposed and the factors influencing the development of audit in Tajikistan are identified. 

The authors determined that the prerequisites for the formation and development of domestic audit are 

multifaceted, directly related to transformation processes in society, include the macro and micro levels, require 
complex efforts of legislators, government officials, public organizations, scientists, specialists in various fields 
and specializations. It is proposed to identify the prerequisites sufficient for the formation and necessary for the 

further development of domestic audit, with their division into socio-economic, institutional, organizational, 
information technology and scientific. Taking into account certain prerequisites will ensure the harmonious 
development of the audit institution in accordance with modern requirements. 
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ В 

СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 
 

Тохирджонов Б.Т.  

Бохтарский государственный университет имени Носира Хусрава 
 

Известно, что одним из важных показателей эффективности развития экономики является 

управление формированием трудовых ресурсов. За годы государственной независимости (1991-

2018 гг.) количество трудовых ресурсов в Республике Таджикистан выросло на 2901 тыс. чел. 

(214,8%), а число занятых в отраслях экономики на 455,0 тыс. чел., т.е. на 23,1% [1, с. 171]. В 

этих условиях без совершенствования управления воспроизводством и использованием 

трудовых ресурсов, обеспечения их качественного преобразования невозможно обеспечить 

надлежащее развитие экономики и повышения рентабельности производства.  

С целью совершенствования управления трудовыми ресурсами и реализации 

вышеперечисленных проблем необходимо выделить особенности развития трудовых ресурсов 

регионов страны.  

1. Социально-географические особенности региона, характеризующие показателей 

плотности населения, характер размещения поселений, традиционные виды занятий, их 

расположение и удаленность от центра, средств связи и транспорта между поселениями и 

регионами. 

2. Социально-демографические особенности регионов, где учитываются национальный 

состав, внутренние и внешние миграционные процессы, половозрастной состав, характер 

воспроизводства и типы семьи в регионе. 
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3. Социально-экономические особенности регионов, такие, как структура, формы и методы 

организации производства, качественные показатели состава трудовых ресурсов, уровня жизни, 

перспективы развития, зависимость развития региона и др. 

Следует отметить, что, при управлении воспроизводством и использованием трудовых 

ресурсов следует учитывать его основные принципы, т.е. целостности, качественности, 

приоритетности, гибкости, дифферецированности и эффективности: 

Принцип целостности: Высокая степень организованности с глубокой кооперацией и 

высокотехнологической межхозяйственной и межотраслевой интеграции в системе 

хозяйствования и использования трудовых ресурсов; 

Принцип качественности: использование достижений научной организации труда и 

передового опыта при управлении трудовыми ресурсами; 

Принцип приоритетности: первоочередное обеспечение потребности отраслей народного 

хозяйства высококвалифицированными кадрами, повышения их квалификации, подготовка и 

переподготовка кадров, исходя из уровня модернизации отраслей экономики; 

Принцип гибкости: повышение уровня квалификации руководителей и специалистов 

отраслей, предприятий и организаций и кадровых служб в работе с кадрами; 

Принцип дифференцированности: подбор и расстановка кадров, исходя из уровня 

профессионализма, интеллекта и объективной оценки трудовых профессиональных качеств 

кадрового потенциала; 

Принцип эффективности: обеспечение надлежащих условий для воспроизводства 

трудовых ресурсов и создания оптимальных условий для их эффективного функционирования. 

В годы государственной независимости произошли серьезные структурные изменения 

трудовых ресурсов в Таджикистане [2, с. 197]. Это положение требует пересмотра многих 

вопросов управления трудовыми ресурсами. 

Эффективность структуры трудовых ресурсов «может формироваться при таких условиях 

«обеспечения систематического применения вышеназванных принципов. Без высокой степени 

организованности, с глубокой кооперацией и высокотехнологической межхозяйственной и 

межотраслевой интеграцией в условиях рыночной экономики обеспечить рациональное 

использование трудовых ресурсов не представляется возможным. В современных условиях 

развития без учета инновационных технологий, использования достижений научной 

организации труда и передового опыта, при управлении трудовыми ресурсами трудно 

обеспечить экономический рост» [3, с. 54]. При этом, первоочередное значение имеет 

обеспечение потребности отраслей народного хозяйства высококвалифицированными кадрами, 

повышение их квалификации, подготовка и переподготовка кадров, исходя из уровня 

модернизации отраслей экономики. Как отмечали Мадаминов Р.К. и Ашуров И.С. 

«Дифференцированный подход к подбору и расстановке кадров, исходя из уровня 

профессионализма, интеллекта и объективной оценки трудовых профессиональных качеств 

кадрового потенциала является основополагающим в управлении трудовыми ресурсами. 

Все отмеченное можно будет достичь только при обеспечении надлежащих условий для 

воспроизводства трудовых ресурсов и создания оптимальных условий для их эффективного 

функционирования. 

Для соблюдения вышеперечисленных принципов, необходимо: 

− принять меры обеспечивающие повышению эффективности труда производителей; 

− применить разные способы стимулирования труда, которые обеспечивает высокую 

производительность и сократить издержки производства; 

− улучшить систему подготовки повышения квалификации и при необходимости 

переподготовку кадров, обеспечить специалистов работой путем модернизации производства и 

организации трудоемких новых рабочих мест; 

− принять меры по повышению культуры жизни, обеспечение инфраструктуры села – 

медицинским и культурно-бытовым обслуживанием.  

В условиях перехода к рыночной экономике в сельской местности и в других секторах 

аграрной экономики осложнилась проблема занятости и управления трудовыми ресурсами.  

В условиях перехода на новые формы хозяйствования остро стоит проблема изменения 

взаимодействия работодателей и работников. В отношении формирования трудовых ресурсов 

сельской местности рынок труда оказался в сложном положении. На рынке труда в сельской 

местности сложились объективные и субъективные трудности. Обострились противоречия 
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между интересами работодателей и работников. Эти противоречия коснулись важных факторов 

развития экономики, такие как установка расценки труда, должного обеспечения условий 

производства. 

В связи с этим следует отметить, что рынок труда в нашей стране по сравнению с другими 

странами приобретает особые свойства. Эти особенности заключаются в возникновении 

большого количества безработных и миграционных процессов работников, возникновения 

посредничества и появления теневой экономики. 

Стратегия управления трудовыми ресурсами, как и любая стратегия, ориентирована на 

перспективе. В этой стратегии следует предусмотреть: развитие трудовых ресурсов; 

использование трудовых ресурсов; формирование благоприятной среды. 

При этом необходимо учитывать, что трудовые ресурсы находятся в непрерывное 

изменение. Их качественные характеристики (возраст, степень образования и т.д.) заставляет 

сельскохозяйственную организацию принять целенаправленные меры по обеспечению 

эффективного функционирования организации. В данном контексте стратегия управления 

трудовыми ресурсами служит в качестве отдельного инструмента управления организацией.  

Стратегия управления трудовыми ресурсами в сельскохозяйственных организациях 

проявляется в их задачах:  

− определение потребности в трудовых ресурсах по категориям работников;  

− отбор работников посредством вузов, профтехучилищ, колледжей, специализированных 

фирм;  

− расширения внутрихозяйственного обучения работников; 

− использование оценки результатов работы для рационального использования рабочей 

силы в интересах организации т.д.; 

− развитие социальной инфраструктуры села. 

Чтобы принимать социально-значимые решения все подразделения организаций должны 

предоставить достоверную информацию, которая должна продемонстрировать процесс 

формирования и использования трудовых ресурсов. При этом, следует использовать 

специализированные программы современной технологии. 

Мы предлагаем комплекс организационно-экономических мер, чтобы увеличить 

численность занятых работой граждан трудоспособного возраста республики и прогноз 

изменения показателей трудовых ресурсов сельской местности в Республике Таджикистан до 

2040 года. 
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РОҲҲОИ ТАКМИЛИ ИДОРАИ ЗАХИРАҲОИ МЕҲНАТИИ ДЕҲОТ 
 

Дар мақола баъзе роҳҳои такмили идораи захираҳои меҳнатӣ мавриди баррасӣ қарор дода шудааст. 

Зикр шудааст, ки дар идораи захираҳои меҳнатӣ хусусиятҳои рушди захираҳои меҳнатии минтақа муайян 

гардида, принсипҳои асосии идоракуниро ба мисли томият, сифатнокӣ, афзалиятнокӣ, тағйирёбандагӣ, 

тафриқанокӣ ва самаранокӣ ба ҳисоб гирифтан лозим аст. Дар асоси маводи баррасишуда, доир ба таъмини 

такмили самаранокии идораи захираҳои меҳнатӣ қабули як қатор чорабиниҳо пешниҳод гардидааст. 

Махсусан вазифаҳои идоракунии захираҳои меҳнатӣ дар ташкилотҳои хоҷагии қишлоқ ҷудо карда 

шудааст. 
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ТАҶРИБАИ ХОРИҶӢ – ЗАМИНА БАРОИ РУШДИ БОЗОРИ МАҲСУЛОТИ 

РАСТАНИПАРВАРӢ ДАР ШАРОИТИ МУОСИР 
 

Раҳимов Ш.Ҳ. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Имрӯз дар меҳвари аслии истеҳсоли маҳсулоти растанипарварии кишварамон ширкатҳое 

фаъолият мекунанд, ки дорои шаклҳои гуногуни моликиятанд. Бештари онҳо иқтидори озодро 

идора мекунанд, аммо чун раванди истеҳсолӣ дар соҳаҳои 1-3-и КАС инҳисорӣ аст, онҳо 

имконият надоранд, ки сиёсати мустақилонаи нархгузории худро дар амал татбиқ намоянд. Чун 

сиёсати мустақими нархгузорӣ ва идораи нархро дар даст надоранд, бевосита ба ин ё он шакли 

муносибати бозорӣ, ки роиҷ аст, мекалаванд. Калавиши кӯр-кӯрона боиси лакнат ворид шудан 

дар рушди устувори истеҳсолоти кишоварзӣ гардидааст, зеро раванди истеҳсолоти кишоварзӣ 

низ ба хотири ғун кардани сарват нигаронида шуда, ба принсипҳои муносибати бозорӣ шомил 

мебошад.   

Таҳқиқоти муфассалу дақиқи олимони соҳаи иқтисоди кишварҳои пешрафтаи хориҷӣ дар 

раванди муносибатҳои бозорӣ имкон медиҳад хулоса кунем, ки пешгӯӣ ва ҳалли мушкилоти 

мавҷуда дар ин раванд имконпазир буда, танҳо аз таҷрибаи дақиқ омӯхташуда истифода кардан 

ба фоидаи кор мебошад. 

Таҷрибаи мамлакатҳои аз нигоҳи иқтисодӣ ва муносибатҳои бозоргонӣ рушдёфта нишон 

медиҳад, ки ташаккули бомароми бозори маҳсулоти кишоварзӣ аз фаъолияти самарабахш ва 

танзими низоми фаъолияти бозоршиносӣ вобастагии зиёд дорад. Зеро танҳо аз нигоҳи аввал 
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истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ, ба хусус растанипарварӣ ба таъмини талаботи рӯзмарра 

нигаронида шуда, дар асл мақсади ин намуди истеҳсолот низ ғун кардани сарват буда, тарафе аз 

фаъолияти бозорӣ мебошад. Бинобар ин, раванди истеҳсолоти соҳаро дар доираи соҳаҳои КАС 

дар шакли муносибатҳои бозори кишоварзӣ баррасӣ кардан ба мақсад наздик мебошад.  

Рушди бозори маҳсулоти кишоварзӣ, хусусан бозори маҳсулоти растанипарварӣ аз 

татбиқи мақсадноки як қатор тадбирҳо, аз қабили дастгирии давлатӣ дар самти нархгузории 

маҳсулот, баланд бардоштани рақобатпазирии он дар бозорҳои ватанию хориҷӣ, тақвияти ба 

содирот нигаронидани маҳсулоти растанипарварӣ (нахи пахта, меваи хушк, сабзовоти барвақтӣ, 

ангур, маҳсулоти субтропикӣ ва меваҳои ситрусӣ) вобаста мебошад.  

Бозор ва муносибатҳои бозорӣ дар комплекси агросаноатӣ дорои хусусиятҳое мебошад, ки 

мустақиман ба истеҳсолоти кишоварзӣ, бахусус истеҳсоли маҳсулоти растанипарварӣ алоқаманд 

аст. Барои мисол, қисми зиёди маҳсулоти растанипарварӣ муҳлати кутоҳи нигоҳдорӣ ва 

хусусияти муайяни ҳамлу нақлӣ дошта, аз тарафи дигар, бо дарназардошти маводи истеъмолии 

дараҷаи якум (нон, биринҷ, картошка, пиёз, сабзавот ва ғ.), кафолати бозори устувори фурӯшро 

фарогир мебошад. Дар раванди рушди муносибатҳои бозорӣ ҳамаи ин хусусиятҳоро ба эътибор 

гирифта, ин ҷараёнро корбаст менамоянд.  

Нархгузорӣ ба маҳсулоти растанипарварӣ дар зери таъсири омилҳои мухталиф шакл 

гирифтааст, ки муҳимтарини он сиёсати давлатӣ дар соҳаи нархгузорӣ мебошад. Ба ғайр аз ин, 

нархҳо ба воситаи соҳаҳои 1 ва 3-и КАС, инчунин бо низоми иқтисодӣ: сифати мол, рақобат, 

арза, тақозо ва ҳатто омилҳои маркетингӣ-фарҳангӣ таҳқиқ карда мешавад.  

Дарки бозоршиносӣ дар кишварҳои хориҷӣ бархӯрди макро ва микроиқтисодиро тақозо 

мекунад. Аз ин рӯ, мо дар заминаи омӯзиши адабиёти ватанию хориҷӣ ва андешаҳои илмии 

олимони соҳаи иқтисод бархӯрди макроиқтисодии баррасии бозорро гурӯҳбандӣ намуда, дар 

шакли расм пешбинӣ намудем (расми 1). 
 

 
Расми 1. Бархӯрди макроиқтисодии баррасии бозор. 

 

Аз назари муносибати функсионалӣ вазифаи бозорро метавон ҳамчун навъи асосии 

тахассус муайян кард, ки зимни иҷроиши ҷараёни мушаххас амалӣ карда мешавад.  

Олимони соҳаи иқтисод вазифаҳои бозорро ба таври мухталиф шарҳ дода, андешаҳои 

илмии худро дар ин самт гуногун баррасӣ кардаанд. Ба андешаи олимони амрикоӣ Ҷонатон 

Гэйбӣ, Эл Райс вазифаи асосии бозор аз таҳлили муҳити атроф ва таҳқиқоти бозоргонӣ, 

банақшагирии молҳо-хизматрасониҳо, банақшагирии фурӯш, банақшагирии нархҳо, таъмини 

масъулияти иҷтимоӣ ва идоракунии бозор иборат мебошад. 

Олимони рус В.А. Клюкач, Е.Б. Киселов вазифаи бозорро аз таҳлили макромуҳит бо ба 

амал баровардани сиёсати молӣ, омода намудани мол ба фурӯшу хизматрасонии баъд аз фурӯш, 

нархгузорӣ ва сиёсати нархӣ, пешниҳоди мол барои фурӯш, ташаккули тақозо ва фаъолгардонии 

фурӯши маҳсулот, фаъолияти тиҷоратӣ, фаъолияти муҳосибию молиявӣ, фаъолияти иқтисоди 

бозории хориҷӣ, нигоҳдории давраи ҳаётии мол ва идоракунии бозор асоснок менамоянд.  

Ҷ.М. Эванс ва Б. Берман диққати бештарро ба банақшагирӣ ҳамчун асоси стратегияи 

дарозмуҳлати рушди корхона равона карда, В.А. Клюкач дар масъалаи мазкур мутаваққиф 

шудааст. Ин фарқиятҳо ғайриимкон будани интиқоли стандартҳои ғарбиро ба Россия тасдиқ 

мекунанд, зеро масъалаҳои хоси иқтисоди муосири Россия ба рушди ҳаматарафаи бозоршиносӣ 

монеа эҷод мекунанд. 

Вазъи иқтисодии ИМА ба ширкатҳо имкон медиҳад, ки омилҳои гуногуни таъсиррасон ба 

фаъолияти хоҷагиҳоро таҳлил намуда, дар ин замина стратегияи дарозмуддати рушди бомароми 

бозоргониро таҳия кунанд. Имрӯз шароити иқтисоди бозоргонии Россия ин кафолатҳоро 

пешбинӣ карда наметавонад. Ҳамаи гуфтаҳои боло ба иқтисодиёти бозории Ҷумҳурии 

Тоҷикистон низ хос мебошад. 

Олимон дар шароити муосир вазифаи бозоршиносиро асосан бо ду маъно шакл медиҳанд. 

Аз як тараф, онро омӯзиши муфассал ва дақиқи бозор, яъне тақозо ва салиқаи ба бозор 

нигаронидашудаи харидорон, аз тарафи дигар, таъсиррасонии фаъолона ба тақозо, ташаккули 

талабот ва афзалиятҳои харидорон [6]. Мо чунин меҳисобем, ки муносибати нисбатан 

Бархурди макроиқтисодӣ  

Функсионалӣ Институтсионалӣ Рафторӣ 
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сохторбандишуда ва пурра нисбат ба тасвири вазифаи бозор [5], ки дар он ҷо аз ҳамдигар ҷудо 

мешаванд ин: таҳлилӣ, истеҳсолӣ, фурӯш, идоракунӣ ва назоратӣ мебошад.  

Аз назари муносибатҳои институсионалӣ, бозор ҳамчун тарафе баррасӣ мегардад, ки дар 

он ҳар як ташкилот (ниҳод) ин ё он вазифаро иҷро намуда, дар он ҷонибҳо ба тариқи зайл тасниф 

мегарданд:  

 миёнаравони тиҷоратӣ (чаканафурӯшон; яклухтфурӯшон); 

 намояндаи миёнарав (брокерӣ, комиссионерҳо); 

 миёнаравони биржавӣ (корхонаҳои истеҳсолӣ ва ташкилотҳои ёрирасон). 

Дар ин тасниф миёнарвони ҷудогона аз назар дур мондаанд, ки ин унсур тозапайдо маҳсуб 

ёфта, ба он дилерҳо ва дистрибютерҳо шомил мебошанд, ки метавон онҳоро дар корҳои дигар 

муаллифон вохӯрд [4]. 

Дар ин маврид Ф. Котлер [8] ва дигар олимони соҳа [10] дар корҳои илмии хеш ду гурӯҳи 

асосии муассисаҳоро гурӯҳбандӣ кардаанд: 

 яклухтфурӯшон: яклухтфурӯшон-тоҷирон, брокерҳо ва агентон (намояндагон), 

шуъбаҳои яклухтфурӯшии идораҳои истеҳсолкунанда, яклухтфурӯшони гуногуни 

тахассусбандишуда; 

 чаканафурӯшон, ки дар навбати худ мутобиқ ба меъёрҳои гуногун тасниф шудаанд: 

мутобиқ ба навъҳои пешниҳодшуда; таваҷҷуҳи нисбӣ нисбат ба нархҳо: ба хислати 

хизматрасонии тиҷоратӣ; молӣ, кӣ будани мағоза, гуногунии таҷамуи мағозаҳо. 

Дар шароити муосир идоракунии бозоршиносиро роҳбарияти муассисаи кишоварзӣ ва 

хизматрасонии маркетингии субъектҳои идоракунӣ бар уҳда хоҳанд дошт. Чун қоида дар низоми 

бозоршиносӣ ба ҳайси объекти идоракунӣ муҳити маркетингии корхона баромад мекунад. 

Муҳити мазкур ба фаъолияти маркетингии корхонаҳои кишоварзӣ таъсири мусбат ворид карда, 

рақобатпазирии маҳсулотро дар бозори ҷаҳонӣ густариш дода, ба ин васила афзоиши ҳаҷми 

содиротии маҳсулотро дар корхонаҳои кишоварзӣ тақвият медиҳад. 

Ҳамчунин, дастрасӣ ба фаъолияти самараноки бозоргонӣ дар КАС ҳамеша бо мушкилоти 

муайяне аз қабили ташкилӣ, техникӣ ва равонӣ ҳамроҳ мебошад. Аз ин рӯ, тағйир додани 

психология ва тафаккури роҳбарияту коллективи меҳнатиро то сатҳи ҳамфикрию ҳамақидагӣ 

дар татбиқи чорабиниҳои бозорӣ зарур мешуморем.  

Тадриҷан рушд ёфтани низоми фаъолияти бозоршиносӣ ба молистеҳсолкунандагони 

кишоварзӣ имкон медиҳад, ки талабот ба маҳсулоти растанипарвариро таҳқиқ карда, алоқаи 

дарозмуддатро миёни истеҳсолкунандагону истеъмолкунандагон барқарор ва нақшаи дараҷаи 

молнокии маҳсулоти растанипарвариро бо хароҷоти камтарин таъмин намоянд. Айни замон, ҳар 

як иштирокчии бозори маҳсулоти растанипарвариро метавон мутобиқи нақшаи дар боло 

зикршуда ё бо дарназардошти мушаххасоти худи низоми бозоршиносӣ шомили дигар объект ва 

марҳалаҳо намоиш диҳад. 

Ҳамин тавр, бо дарназардошти мушкилоти дар ташкили фаъолияти бозоршиносии КАС 

ҷойдошта, ба молистеҳсолкунандагони бузурги кишоварзӣ тавсия дода мешавад, ки дар сохтори 

хеш воҳиди дахлдореро таҳти унвони «хизмати бозоршиносӣ» таъсис диҳанд. Айни ҳол 

молистеҳсолкунандагони ҳаҷман хурд имконияти ҳамгиро намудани захираҳои молиявии хешро 

доро буда, метавонанд бозоршиносиро тавассути марказҳои соҳавӣ корбаст намоянд. 

Корхонаҳои кишоварзӣ бо мақсади таъмини самарабахши фаъолияти истеҳсолию 

тиҷоратии худ бояд стратегияи рушди амалкарди низоми бозоршиносии худро тарҳрезӣ карда, 

дар ин замина ақидаҳои маркетингиашонро доир ба ҳар як намуди маҳсулоти растанипарварӣ 

илман асоснок намоянд ва дар бахшҳои мухталифи бозор истеъмолкунандагони доимиро барои 

давраҳои муайян мушаххас таҳқиқ кунанд. Ин амалкард ба ташаккул ва рушди фаъолияти 

маркетингии корхонаҳои кишоварзӣ таъсири мусбат расонида, бозори маҳсулоти 

растанипарварии хоҷагиҳои кишоварзиро тақвият мебахшад. 

Таҳқиқот дар ин самт нишон дод, ки то ба имрӯз дар хоҷагиҳои кишоварзӣ низоми ягона 

ва универсалии бозоршиносӣ вуҷуд надорад. Дар корхонаҳои кишоварзии давлатҳои 

иқтисодиёти бозоргониашон ташаккулёфтаи хориҷа бошад, сохтори хадамоти маркетингӣ амал 

мекунад, ки он аз чунин қисматҳо иборат мебошад: вазифаҳо, молҳо, харидорон ва бозорҳо, 

минтақаҳо, молҳо ва вазифаҳо, вазифаҳо ва бозорҳо, вазифаҳо ва минтақаҳо [3]. 

Институти байналмилалӣ доир ба сиёсати озуқаворӣ таҳқиқоте гузаронида муайян кард, 

ки 1% баланд бардоштани сатҳи истеҳсолоти кишоварзӣ дар маҷмуъ иқтисоди миллиро 2,3% 

баланд мебардорад [7]. 
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Рушди мамлакатро ҳамчун механизми асосии танзими истеҳсоли маҳсулоти 

растанипарварӣ танҳо давлатҳое эътироф мекунанд, ки метавонанд, нархро барои навъҳои 

гуногуни маҳсулоти растанипарварӣ танзим намоянд, аз он ҷумла давлат интервенсияи молиро 

ба кор гирифта, ба хотири дастгирии нархҳои минималӣ пардохтҳои мустақимро анҷом дода, бо 

ин роҳ фаъолияти бозтакрорро дар ин бахш таъмин менамояд. Барои ин корҳо ҳамасола наздики 

нисфи буҷети Иттиҳоди Аврупо (160 млрд. доллари ИМА) харҷ мешавад. Инчунин, дар ин ҷо 

нархҳои мақсаднок дар сатҳи хеле баланд муайян карда шудаанд, ки ба молистеҳсолкунандагони 

калон ва миёнаи соҳаи кишоварзӣ ба даст овардани даромадҳои устуворро кафолат медиҳанд.  

Дар ИМА ва Иттиҳоди Аврупо ҳамасола нархҳои мақсаднок 1-2% кам мешаванд, аммо 

онҳо собит нестанд, чунки мутобиқ ба нишондиҳандаҳои сифатии мол тафрик мешаванд [9]. 

Дар соҳаи кишоварзӣ ИМА қариб 30-40 фоизи нархҳои чаканафурӯшӣ барои маҳсулоти 

растанипарварӣ, бахусус маҳсулоти аз назари экологӣ тоза равона карда мешаванд. Давлат 

супоришҳои калони давлатиро барои чунин маҳсулот анҷом дода, даромади пасти аҳолии 

деҳотро ҷуброн хоҳад кард. 

Дар кишварҳои ҷудогонаи Иттиҳоди Аврупо бошад, кумакҳои молиявии давлатӣ ба 

мақсади нигоҳ доштани нархҳои паст ба маҳсулоти растанипарварӣ истифода бурда мешавад. 

Дар маҷмуъ, ҳамасола бештар аз 30 фоизи харҷҳои давлатии Иттиҳоди Аврупоро танзими 

истеҳсолоти кишоварзӣ ташкил медиҳад [2].  

Ҳамин тариқ, дар ин кишварҳо давлат нархи маҳсулоти растанипарвариро танзим карда, 

ба истеҳсолкунандагон даромад ва ба харидорон нархҳои муносиб дар ихтиёр мегузорад. Ин 

имтиёзҳо тавассути ҳаргуна роҳҳо масалан, нархҳои тафрикшуда, таваҷҷуҳ ба сифати молҳои 

истеҳсолӣ, расондани кумакҳои мустақими молиявӣ ва амсоли инҳо амалӣ карда мешаванд. 

Ба ғайр аз ин, боз механизми ғайринархии танзими истеҳсоли маҳсулоти растанипарварӣ 

мавҷуд мебошад, ки сатҳи муносиби даромади иштирокчиёни ҷараёни бозтавлидро дар бозори 

кишоварзӣ таъмин мекунанд. Ҳамин тариқ, яке аз механизми квотабандии маҳсулоти ҷудогонаи 

растанипарварӣ он аст, ки мутобиқ ба он ба ҳар як истеҳсолкунанда квотаи муайян ҷудо карда 

мешавад. Дар сурати аз квотаи давлатӣ гузаштан фермерҳо муваззафанд ба давлат андози 

иловагӣ бисупоранд.  

Маълум аст, ки тақозо ба навъҳои зиёди маҳсулоти растанипарварӣ хеле камэластикӣ 

мебошад, чунки истеъмоли ин маҳсулот ба ду омил вобаста мебошад: иқтисодӣ ва физиологӣ, ки 

ҳамзамон фаъолият мекунанд, аммо на ҳамеша синхронӣ. Камэластикӣ будани навъҳои 

маҳсулоти растанипарварӣ ба он асос меёбад, ки барои фавран дахолат кардан ба вазъи бозор ва 

тағйирёбии ҳаҷми истеҳсолот вақти хеле зиёде лозим мебошад. Як қатор маҳсулоти ин бахш ба 

таври суст ба тағйирёбии нархҳо мутобиқ мешаванд. Дар маҷмуъ, мавсимӣ будани истеҳсолоти 

кишоварзӣ тақозо мекунад, ки молистеҳсолкунандагони кишоварзӣ ҳамеша дар ҷустуҷӯи 

захираҳои молиявӣ бошанд.  

Қарзи фермерҳо дар баъзе аз мамлакатҳои рушдкардаи дунё 80-90 фисади маҷмуи 

даромади солонаро ташкил карда, ҳатто дар баъзе мамлакатҳо низоми махсуси қарздиҳии 

давлатӣ ба хоҷагиҳои фермерӣ ҷорӣ гардидааст. Дар баробари қарздиҳӣ ба фермерҳо, боз воҳиде 

бо номи Идораи кор бо фермерҳо (АДФ) мавҷуд мебошад, ки ба қарздиҳӣ ба фермерҳо машғул 

шуда, бо 4-5 фоизи солона ба муҳлати аз 1 то 7 сол ба фермерҳо қарз медиҳад [1]. 

Вазни хоси хоҷагиҳои фермерии Иттиҳоди Аврупо, ки қарзҳои бонкӣ намегиранд, танҳо 

25% буда, наздики 40 фоизи фермерҳо комилан ба ҷалби қарзҳо вобаста буда, дар айни ҳол 

давлат ба муассисаҳо як қисмати харҷро ҷуброн мекунад. Дар Иттиҳоди Аврупо як қатор 

бонкҳои кооперативии кишоварзӣ мавҷуд мебошанд, ки бо шароитҳои имтиёзнок қарз медиҳанд, 

инчунин бонкҳои ипотекӣ низ мавҷуд мебошанд, ки бо замонати амволи ғайриманқул бо 4,5% 

ва 6,5 фоизи солона қарз медиҳанд. 

Масалан, дар Олмон фоизи қарз аз 6 то 8,5% ва дар Нидерландия аз 5 то 7 фоизро ташкил 

медиҳанд. Сарфи назар аз он ки давлат ҳамчун сармоягузори калони соҳаи кишоварзӣ баромад 

мекунад, он бо таваҷҷуҳ ба муносибатҳои бозоргонӣ ҳангоми маблағгузорӣ ба хоҷагиҳои калони 

самаранокии фермерӣ такя мекунад.  

Ҳамин тариқ, ҳавасмандкунии давлатии соҳаҳои кишоварзӣ дар хориҷа бо механизми 

бисёр мураккаб ва печидаи таъсиргузор ба даромади хоҷагиҳои кишоварзӣ, сохторбандии 

истеҳсолоти кишоварзӣ, бозори кишоварзӣ, сохторбандии иҷтимоии деҳот, бо муносибатҳои 

байнихоҷагӣ ва байнисоҳавӣ пешниҳод карда шудааст. Ҳамаи ин ба бунёди заминаҳои иҷтимоӣ 

- иқтисодии рушди истеҳсолоти кишоварзӣ, таъмини аҳолӣ бо маҳсулоти маҳаллӣ, нархҳои 

дастрас барои сабади озуқаворӣ ва таъмини амнияти экологӣ равона карда шудааст. 
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РОҲҲОИ ҶАЛБИ САРМОЯГУЗОРИИ ХОРИҶӢ БА РУШДИ ИҚТИСОДИЁТИ 

ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 
 

Ҳакимова М.С. 

Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон 
 

Аҳамияти сармоягузории дохилӣ метавонад ботадриҷ ва ҳамзамон бо афзудани ҳаҷми 

сармоягузориҳои хориҷӣ бештар гардад. Омилҳои асосии зиёд намудани ҳаҷми сармоягузориҳо 

дар саноати кишвар инҳо маҳсуб дониста мешаванд: корхонаҳои муштарак бо сармояи хориҷӣ, 

қарзҳои хориҷии давлатӣ ва ғайридавлатӣ, грантҳои хориҷӣ, сармоягузориҳои бевоситаи хориҷӣ, 

таъсиси филиалҳои ширкатҳои хориҷӣ, вусъатёбии дарозмуддати кредитӣ, истифодаи захираҳои 

муҳоҷирати меҳнатии хориҷӣ.      

Таҷрибаи ҷаҳонӣ нишон медиҳад, ки корхонаҳои муштарак роҳи муҳимтарини 

воридшавии сармояи хориҷӣ ба иқтисодиёти кишвар мебошад. Фароҳам овардани муҳити 

иқтисодӣ, иҷтимоӣ, сиёсӣ ва психологӣ дар кишвар барои рушди корхонаҳои муштарак на танҳо 

баҳри зиёд намудани шумораи онҳо, балки барои суръатбахшии такрористеҳсоли сармояи 

муштарак, баланд бардоштани рейтинги сармоягузории кишвар низ муҳим мебошад. 

Ба ин роҳ афзун намудани ҳаҷми сармоягузориҳои хориҷӣ барои таҳкими иқтидори 

иқтисодии соҳибкории хусусӣ дар саноат, ҷалби фаъолтари қарзҳои хориҷӣ барои рушди 

истеҳсолот, таъсиси корхонаҳои нав, ҷорӣ сохтани технологияҳои пешқадам, ба бозорҳои хориҷӣ 

ворид гаштани ширкатҳои миллӣ ва дар бозори ҷаҳонӣ мавқеи устувор пайдо намудани онҳо, 

андӯхтани таҷрибаи  муосири пешқадами идораи истеҳсолот, сифати маҳсулот ва хизматрасонӣ, 

истифодаи технологияи пешқадам, арза намудани молҳои нав, пайдо намудани таҷрибаи муосир 

ва усулҳои рақобат дар бозорҳои дохилӣ ва хориҷӣ, зиёд намудани ҳаҷми воридот ба буҷети 

давлатӣ ва ҳалли масъалаҳои иҷтимоӣ мусоидат хоҳад кард [5, с. 35]. 

Барои баланд шудани сатҳи ҳамгироии иқтисодиёти кишвар ба иқтисоди ҷаҳонӣ ва тавсиаи 

фаъолияти иқтисодии хориҷии корхонаҳои саноатӣ ҳиссаи ширкатҳои саноатӣ дар қарзгирии 

хориҷии кишвар зиёд мегардад. Бо ҷалби сармояи дохиливу хориҷӣ ҳазорҳо корхонаву 

коргоҳҳои хурду бузурги саноатӣ бунёд гардидаанд, ки онҳо дар соҳаҳои истихроҷ ва коркарди 

маъдан, ангишт, саноати сабук ва кимиё, мошинсозӣ, коркарди металлҳои қиматбаҳо ва ранга, 

масолеҳи сохтмон ва саноати хӯрокворӣ фаъолият менамоянд. 

То ба имрӯз ҷиҳати ба кор андохтани иқтидорҳои нав дар соҳаи саноат ва истифодаи 

самараноки корхонаҳои мавҷуда, ба роҳ мондани истеҳсоли маҳсулоти рақобатпазир ва 

ивазкунандаи воридот, тақвияти имкониятҳои содиротии кишвар ва умуман, дар самти иҷрои 

барномаҳои стратегии мамлакат як силсила тадбирҳои судманд амалӣ гардидаанд. Маҳз рушди 

соҳаҳои воқеӣ, фароҳам овардани фазои мусоиди сармоягузорӣ, ҷалби сармояи мустақим ва 

воридоти технологияҳои нави инноватсионӣ имкон медиҳад, ки раванди саноатикунонии 

мамлакат таъмин гардида, ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ ва шумораи ҷойҳои нави корӣ 

мунтазам афзоиш дода шавад.  

Барои расидан ба ин мақсад моро зарур аст, ки низоми нави рушди босуботи иқтисодии ба 

ҷалби сармоягузории дохиливу хориҷӣ, дар тараққиёти босуръати саноат, кишоварзӣ ва такмили 

бахши молиявӣ асосёфтаро оғоз намоем ва вусъат диҳем. Дар шароити зуд тағйирёбандаи вазъи 

сиёсиву иқтисодии ҷаҳони имрӯза рақобатпазирии иқтисодиёти ватанӣ ба таъсири омилҳои 

беруна бояд тақвият дода шавад. 

Чунонки Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Паёми имсолаи худ иброз  намуданд «Ҷумҳурии 

Тоҷикистон бояд то 30-солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне то соли 

2021 ҷиҳати ноил гардидан ба ҳадафҳои олиамон тақвияти сармояи инсонӣ, баланд бардоштани 

самаронокии бахши воқеӣ, таҳкими сохтори идоракунии давлат, таъмини устувори 

нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ ва рушди иқтисодиву иҷтимоӣ бо ташкили ҷойҳои нави кории  

дараҷаи баланди истеҳсолӣ ва фароҳам овардани замина барои таҳкими иқтидори содиротии 

кишвар ҳамчун самтҳои муҳимтарини сиёсати иқтисодиву иҷтимоии давлат муайян гардидаанд» 

[1]. 

Бо мақсади инкишоф додани соҳаҳои саноати истихроҷ ва коркарди ашёи хоми маҳаллӣ, 

Ҷумҳурии Тоҷикистонро мебояд, ки барои бештар ҷалб намудани сармоягузорони хориҷӣ 

шароитҳои мусоидро фароҳам оварад. Аз он ҷумла барои бештар ҷалб намудани сармоягузорон 

Ҷумҳурии Тоҷикистонро мебояд, ба ғайр аз минтақаҳои озоди иқтисодии мавҷуда, боз якчанд 
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минтақаҳои озоди иқтисодӣ ва ноҳияҳои саноатиро ташкил намояд. Инчунин, он имтиёзҳоеро, 

ки ба минтақаҳои озоди иқтисодӣ додаанд, зарур шуморида мешавад, ки ба ноҳияҳои саноатӣ 

низ пешниҳод намоянд. 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дорои бузурги захираҳои табиӣ мебошад, соҳаҳои саноати 

истихроҷ ва коркарди ашёи хом афзалиятҳои зиёд дорад. Барои истихроҷ ва коркарди онҳо 

Ҷумҳурии Тоҷикистон мебояд ҷиҳати тайёр намудани мутахассисони баландихтисос онҳоро ба 

мамлакатҳои пешрафта равона сохта, таҷриба ва пешравиҳои ин мамлакатҳоро омӯхта дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон истифода намоянд. 

Агар ба мамлакатҳои тараққикарда назар афканем, мебинем, ки онҳо барои иқтисодиёти 

миллии худ ташкили кластерҳоро ба роҳ монда соҳаҳои саноати худро инкишоф додаанд. 

Таҷрибаи ҷаҳонӣ шаҳодат медиҳад, ки ба роҳ мондани ташкили кластерҳо ба рушди соҳаҳои 

саноати иқтисодиёти миллӣ дар асоси ҷорӣ намудани техника, технологияҳои нав, 

инноватсияҳои ташкили кластерҳо ба ҳисоб меравад. 

Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

фаъолияти худро барои ҷалби ҳарчӣ бештари сармоягузории хориҷӣ, ҳамоҳангсозии кумаки 

беруна, суръатбахшӣ ба ҷараёни хусусигардонӣ ва истифодабарии самараноки моликияти 

давлатӣ, инчунин дастгирии ҳамаҷонибаи соҳибкорӣ равона кардааст. Тибқи маълумоти 

Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон воридоти умумии сармоягузории 

хориҷӣ дар нимсолаи аввали соли равон 456,3 млн. доллари ИМА-ро ташкил додааст, ки аз он 

220,9 млн. доллари ИМА сармоягузории мустақим, 235,4 млн. доллари ИМА қарзҳои аз ҷониби 

корхонаву ташкилотҳо ҷалбгардида мебошанд [2]. 

Ҳаҷми воридоти сармоягузории мустақими хориҷӣ нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 

14,5 млн. доллари ИМА ё 7% зиёд шудааст. Дар даврони Истиқлолият ба иқтисодиёти мамлакат 

зиёда аз 3,7 млрд. доллари ИМА сармояи мустақими хориҷӣ ворид гардидааст. Дар маҷмуъ, бояд 

қайд кард, ки дар доираи созишномаҳои сармоягузорӣ ва шартномаи консепсияи имзошуда 13 

корхона, аз ҷумла 3 корхонаи бузурги сементбарорӣ, 2 корхонаи истеҳсоли масолеҳи сохтмон, 2 

корхонаи бузурги коркарди нафт, 1 корхонаи бойгардонии маъдан, 2 корхонаи бузурги 

металлургӣ, 1 корхонаи замонавии истеҳсоли нӯшокиҳои ташнашикан, 1 корхонаи истеҳсоли 

нуриҳои минералӣ, 1 неругоҳи барқии ҳароратӣ ва азнавсозии КВД «Ангишт» дар минтақаҳои 

гуногуни кишвар сохта ба истифода дода мешавад [2]. 

Барои татбиқи лоиҳаҳои болозикр ба иқтисодиёти кишвар зиёда аз 1,8 млрд. доллари ИМА 

сармоягузории мустақим ворид гардида, 5000 ҷойи кории нав муҳайё карда мешавад. 

Самтҳои асосии фаъолияти корхона ба вуҷуд овардани хизматрасониҳои зерин мебошад: 

− ҷалб намудани сармоягузориҳои мустақими дохилию хориҷӣ; 

− мусоидат дар рушди фаъолияти сармоягузории субъектҳои шахсии дохилию хориҷӣ; 

− мусоидат намудан дар таҳия, омодасозӣ ва ба имзорасонии шартномаҳои байналмилалӣ 

оид ба фаъолияти сармоягузории хориҷию ватанӣ; 

− омӯзиш, таҳлил ва ташхиси лоиҳаҳои сармоягузорӣ ва нақшаҳои тиҷоратӣ; 

− мусоидат дар банақшагирии тиҷоратӣ, коркарди асоснокии техникӣ-иқтисодӣ ва омода 

намудани бастаи ҳуҷҷатҳои лоиҳаҳои сармоягузорӣ; 

− дар мувофиқа бо муассис ташкил ва гузаронидани саммитҳо, форумҳо, семинарҳо, 

конфронсҳо ва дигар чорабиниҳои давлатӣ, ғайридавлатӣ ва байналмилалӣ дар ҷумҳурӣ ва берун 

аз он бо мақсади муаррифии имкониятҳои сармоягузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷалби 

сармоягузориҳо; 

− ташкили бонки маълумотии лоиҳаҳои сармоягузорӣ ва феҳристи корхонаҳои тиҷоратӣ 

[10]. 

Бо мақсади муаррифии имкониятҳои сармоягузорӣ ва ҷалби сармояҳо ба иқтисодиёти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз тарафи КВД «Тоҷинвест» дар мувофиқа бо роҳбарияти Кумита, 

чорабиниҳои зерини байнидавлатӣ дар бахши ҷалби сармояҳои хориҷӣ гузаронида шудаанд. 

Сармоягузориҳои хориҷӣ айни замон барои рушди соҳаҳои гуногуни иқтисодиёти кишвар, 

аз ҷумла баҳри рушди соҳибкории хурду миёна ва афзунгардонии сатҳи истеҳсолоти дохилии 

кишвар заминаи асосӣ мебошад. Дар мавриди сармоягузорӣ мо бояд манфиатҳои миллиро ҳимоя 

намоем ва бо он ширкатҳое, ки майли сармоягузорӣ ба захираҳои бойи кишварро доранд, 

механизми муайянро пешниҳод намоем. 

Дар шароити имрӯза раванди фаъоли ҳамгироӣ ба иқтисоди ҷаҳонӣ ҷараён дошта, 

робитаҳои иқтисоди хориҷӣ аҳамияти ниҳоят муҳим пайдо карда, омили муҳимтарини рушди 
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иқтисоди миллӣ мегардад. Муносибатҳои дуҷониба ва бисёрҷонибаи кишвар яке аз самтҳои 

асосии сиёсати давлат ба ҳисоб рафта, Ҳукумати мамлакат густариши ҳамкориҳоро бо шарикони 

рушд ва ташкилоту созмонҳои байналмилалии молиявӣ сол то сол тақвият дода истодааст. 

Беҳтар гардонидани фазои сармоягузориву соҳибкорӣ ва ҷалби сармояи мустақим барои 

таъмин намудани рушди устувори иқтисоди миллӣ яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати 

иқтисодии мо ба ҳисоб меравад. Аз соли 2013 то имрӯз аз ҷониби Ҳукумати мамлакат бо 

ширкатҳои ватаниву хориҷӣ 17 созишнома оид ба сармоягузории мустақим ба имзо расонида 

шудааст, ки дар доираи онҳо 15 корхонаи нави истеҳсолӣ ба маблағи умумии зиёда аз 10 

миллиард сомонӣ бунёд гардида, беш аз ҳафт ҳазор нафар сокинони мамлакат бо ҷойи кори 

доимӣ таъмин карда шудаанд [1]. 

Ба соҳаҳои гуногуни иқтисоди миллӣ дар ҳаҷми умумии беш аз 5,4 миллиард сомонӣ 

сармояи хориҷӣ, аз ҷумла 1,3 миллиард сомонӣ сармояи мустақими хориҷӣ ҷалб карда шуд. 

Ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз давлатҳое мебошад, ки иқтисодиёти он дар давраи гузариш қарор 

дорад ва дар байни Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил мавқеи хосро ишғол мекунад. Хусусияти 

асосии ҷалби сармоягузории хориҷӣ ба иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар он аст, ки 

Тоҷикистон дорои захираҳои зиёди энергетикӣ, захираҳои зеризаминӣ, канданиҳои фоиданок 

буда, он шароити мусоид барои инкишофи соҳаҳои истеҳсолӣ дорад. 

 Аз ҳамин сабаб ҷалби сармоягузории хориҷӣ ба иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон хеле 

муҳим аст, барои он ки ояндаи Тоҷикистонро бесодирот ва фаъолияти хориҷӣ тасаввур кардан 

аз имкон берун аст. Шакли асосии иштироки сармоягузориҳои хориҷӣ ташкили корхонаҳо бо 

иштироки сармояи хориҷӣ мебошад, ки рӯз то рӯз ҳиссаи онҳо дар иқтисодиёти мамлакат зиёдтар 

шуда истодааст. 

Дар ин ҳолат бояд дар назар дошт, ки шаклҳои гуногуни ҳамкорӣ бо ширкатҳои хориҷӣ 

вуҷуд доранд, аз ҷумла: 

− кооператсияи байналхалқии истеҳсолӣ дар асоси технологияи пешқадам бо ташкили 

ояндаи моликияти муштарак; 

− ҳамкории устувор бо институтҳои байналхалқии молиявӣ бо мақсади гирифтани қарзҳои 

дарозмуддат;  

− молиякунонии нақшаҳои муштарак дар асоси ҷуброн; 

− ҷалби сармояи хориҷӣ бо роҳи ташкили корхонаҳои муштарак бо ҳиссаҳои гуногуни 

корхона, аз ҷумла бо роҳи фурӯши саҳмияҳо ба сармоягузорони хориҷӣ; 

− ҳамкорӣ бо корхонаҳои хориҷӣ дар соҳаи тараққиёти истеҳсолот дар асоси шартномаҳо 

бе иштироки давлат; 

− ҷалби сармояи хориҷӣ дар асоси консепсияҳо ва созишномаҳо оид ба тақсимоти 

маҳсулот; 

− ташкили минтақаҳои озоди иқтисодӣ [3]. 

Имрӯз дар соҳаи ҷалби сармоягузориҳои мустақими хориҷӣ як қатор мушкилиҳо ҷой 

доранд: 

− маҳдуд будани бозори дохилӣ ва ҳамгироии заифи байналмилалии тиҷоратию иқтисодӣ, 

ки бо дурдаст будани бозорҳои калони ҷаҳонии истеъмолӣ ва роҳҳои асосии тиҷоратию нақлиётӣ 

алоқаманд аст; 

− рушди нокифояи инфрасохтори истеҳсолӣ ва мушкилоти мавсимӣ бо таъмини неруи 

барқ, дараҷаи баланди бюрократизатсияи ҳокимияти давлатӣ; 

− монеаҳои маъмурӣ дар роҳи пешрафти соҳибкорӣ ва мавҷуд набудани механизми 

худсармоягузорӣ; 

− вусъатдиҳии нокифояи инфрасохтори сармоягузорӣ (инфрасохтори бонкӣ, иттилоотию 

таҳлилӣ, машваратӣ ва камбудиҳо дар механизмҳои таъмини ҳуқуқҳои молумулкӣ, инкишофи 

заифи муносибатҳои шартномавӣ; 

− номукаммал будани низоми ҳавасмандиҳои андозӣ ва рушд наёфтани механизмҳои 

дастгирии молию қарзӣ ва суғуртаи хавфҳои соҳибкорӣ, ноустуворӣ дар бозори асъор ва 

равандҳои таваррумӣ; 

− сатҳи пасти таъсирбахшии механизмҳои дастгирии давлатӣ ва танзими соҳибкорӣ дар 

сатҳи миллӣ ва минтақавӣ; 

− мураккаб будани тартиби (монеаҳои тарифӣ ва ғайритарифӣ) воридот ва содирот ва 

мавҷуд набудани ҳамкории зарурии минтақавӣ, бахусус дар соҳаи тиҷорат, транзит ва табодули 

иттилооти экологӣ; 
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− нокифоя будани алоқамандии лоиҳаҳои кумакҳои беруна бо афзалиятҳои чорабиниҳои 

миллӣ, стратегияҳои соҳавии барномаҳои рушди минтақавӣ [10]. 

Аз таҳлилҳо бармеояд, ки новобаста аз андешидани чораҳои зиёд ва ҷиҳати ҷалби 

сармоягузориҳои хориҷӣ ҳанӯз ҳам мушкилоти зиёде вуҷуд доранд, ки сабаби паст гардидани 

ҷолибияти сармоягузорӣ мешаванд. Яке аз омилҳои ба ҷолибияти сармоягузорӣ ба иқтисодиёти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсиркунанда баланд будани хароҷоти истеҳсолӣ мебошад, ки ин омил 

низ аз меъёри воқеии андозҳо, дар дохили мамлакат истеҳсол нагардидани ашёи хом ва амсоли 

инҳо мебошад.  

Омили дигар, мушкилоти бақайдгирии соҳибкорон ё сармоягузорон мебошад, ки дар амал 

аз муқаррароте, ки дар қонунгузорӣ дарҷ гардидааст, зиёдтар мегардад. Омили дигар, ин бонуси 

оинномавӣ ё аъзоҳақӣ мебошад, ки барои сармоягузорон мушкилӣ эҷод менамояд. Ба ақидаи мо, 

бартараф намудани ҳадди ақал ҳамин мушкилот метавонад ба беҳтар гардидани фазои 

сармоягузорӣ мусоидат намояд. 

Омили асосие, ки ба вазъи имкониятҳои дохилии молиякунонии сармоягузорӣ таъсир 

мерасонад, ин ноустувории молиявию иқтисодӣ мебошад. Сатҳи таваррум андӯхт (пасандоз)-и 

корхонаҳо ва аҳолиро камарзиш гардонида, чунин ҳолат имкониятҳои сармоягузорӣ намуданро 

хеле маҳдуд менамояд. Сармоягузории хориҷӣ дар густариш ёфтани фарогирии иқтисоди ҷаҳонӣ 

ва иқтисодиёти ҳар як кишвари алоҳида нақши муҳим дорад. Сарчашмаи муҳимми 

молиякунонии сармоягузорӣ дар ҳамаи кишварҳои ҷаҳон, аз ҷумла дар Тоҷикистон, 

сармоягузориҳои хориҷӣ мебошад.  

Қобили тазаккур мебошад, ки Ҷумҳурии Тоҷикитон имрӯз бештар барои он манфиатдор 

аст, ки дар кишвар дараҷаи баланди заминаи иқтидорҳои нав ва истеҳсолотро ташкил карда, 

барои мукаммалгардонӣ ва афзун сохтани рақобатпазирии иқтисоди миллӣ мусоидат менамояд. 
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РОҲҲОИ ҶАЛБИ САРМОЯГУЗОРИИ ХОРИҶӢ БА РУШДИ ИҚТИСОДИЁТИ  

ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 
 

Дар ин мақола муаллиф доир ба роҳҳои ҷалб намудан ва аҳамияти сармоягузории хориҷӣ ба рушди 

иқтисодиёти мамлакат изҳори андеша намудааст. Низоми нави рушди босуботи иқтисодӣ водор месозад, 

ки ҷалби сармоягузории хориҷӣ, бояд дар тараққиёти босуръати саноат, кишоварзӣ ва такмили бахши 

молиявӣ асос ёбад.  

Бояд қайд кард, ки таҷрибаи ҷаҳонии мамлакатҳои тараққикарда нишон медиҳад, ки корхонаҳои 

муштарак роҳи муҳимтарини воридшавии сармояи хориҷӣ ба иқтисодиёти кишвар мебошад. Бинобар ин, 

маҳз рушди соҳаҳои воқеӣ, фароҳам овардани фазои мусоиди сармоягузорӣ, ҷалби сармояи мустақим ва 

http://fez.tj/news/150-deyatelnost-svobodnyh-ekonomicheskih-zon-espubliki-tadzhikistan.html
http://fez.tj/news/150-deyatelnost-svobodnyh-ekonomicheskih-zon-espubliki-tadzhikistan.html
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воридоти технологияҳои нави инноватсионӣ имкон медиҳад, ки раванди  саноаткунонии мамлакат таъмин 

гардида, ҳаҷми  истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ ва шумораи ҷойҳои нави корӣ мунтазам афзоиш дода шавад.  

 КАЛИДВОЖАҲО: сармоягузорӣ, сармоягузории хориҷӣ, корхонаи муштарак, сармоягузории 

мустақим, технологияи инноватсионӣ, созишномаи сармоягузорӣ, фазои сармоягузорӣ, маҳсулоти саноатӣ 

минтақаҳои озоди иқтисодӣ. 
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ПУТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
 

 В статье автор выделяет способы привлечения и значимость иностранных инвестиций в 

экономическое развитие страны. Новая система устойчивого экономического развития основана на 

привлечении иностранных инвестиций, стремительном развитии промышленности, сельского хозяйства и 

улучшении финансового сектора. 

Следует отметить, что международный опыт развитых стран показывает, что совместные 

предприятия являются важнейшим источником иностранных инвестиций в страну. 

Таким образом, можно создавать реальные сектора, создавать благоприятную среду для 

инвестиций, привлекать прямые инвестиции и внедрять новые технологии, обеспечивать 

индустриализацию страны, увеличивать производительность, а также будут увеличивается количество 

новых рабочих мест.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: инвестиции, иностранные инвестиции, совместное предприятие, прямые 

инвестиции, инновационные технологии, инвестиционное соглашение, инвестиционный климат, 

промышленная продукция, свободные экономические зоны. 
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WAYS OF ATTRACTING FOREIGN INVESTMENT IN THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE 

REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
 

In the article, the author highlights the ways to attract and the importance of foreign investment in the 

economic development of the country. The new system of sustainable economic development will be based on 

attracting foreign investment, rapid development of industry, agriculture and improvement of the financial sector. 

It should be noted that the international experience of developed countries shows that joint ventures are the 

most important source of foreign investment in the country. 

Thus, it is possible to create real sectors, create a favorable environment for investment, attract direct 

investment and introduce new technologies, ensure the industrialization of the country, increase production, 

increase productivity, and the number of new jobs will constantly increase. 
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investment agreement, investment climate, industrial products, free economic zones. 
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АСОСҲОИ НАЗАРИЯВИИ ҚАРЗИ ИСТЕЪМОЛӢ 
 

Улфатов У.Ғ. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Дар шароити гузаштан ба муносибатҳои бозор нақш ва аҳамияти фишангҳои молиявию 

қарзӣ хеле афзуда истодааст. Низоми молия ва қарз яке аз он соҳаҳои калидии иқтисодиёт 

мебошад, ки дар он механизмҳои бозорӣ бештар ва самараноктар кор мекунанд. Ба ҳамин хотир, 

барои таъмини такрористеҳсолкунии васеъ дар хоҷагии халқ мустаҳкам намудани муомилоти 

пул ва фаъолияти низоми қарзии мамлакат аҳамияти калон дорад. Аммо барои инкишофи 

босуръати иқтисодиёти ҷумҳурӣ бе дастгирии минбаъдаи суръати баланди истеъмоли молҳои 

истеҳсолӣ, кору хизматрасонӣ аз тарафи аҳолии мамлакат аз имкон беруна аст. Дар ин раванд 

нақши муайянкунанда ба танзим ва таъмини соҳаи қарздиҳӣ ба шахсони воқеӣ дар шакли қарзи 

истеъмолӣ нисбат дода мешавад. Зеро шакли қарзи истеъмолӣ таърихан дар ибтидои инкишофи 

муносибатҳои қарзӣ ба вуҷуд омадааст, ки дар баъзе субъектҳо моли истеъмолии зиёдатиро эҳсос 

мекарданд, баъзеи дигар ба истифодаи муваққатии онҳо эҳтиёҷ доштанд. Бо мурури замон, ин 

шакл дар иқтисодиёти муосир васеъ паҳн шуда, ба субъектҳо имкон дод, ки талаботи аҳолиро, 
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пеш аз ҳама, ба молҳо таъмин намояд.  Қарзи истеъмолӣ ин қарзест, ки бевосита ба шаҳрвандон 

барои хариди молҳои истеъмолӣ дода мешавад. Чунин қарз на танҳо барои харидани молҳои 

дарозмуддат (хона, мебел, мошин), балки барои хариди дигар (асбобу анҷоми рӯзгор, тую 

маъракаҳо) низ гирифта мешавад. Он ё дар шакли фурӯши мол бо пардохти як қисми маблағ ё 

дар шакли қарзи бонкӣ барои мақсадҳои истеъмолӣ, амалӣ карда мешавад.  Дар ҳамин ҷо барои 

боз ҳам ба таври васеъ ошкор намудани моҳияти асосии қарзи истеъмолӣ ба таҳқиқоти олимони 

соҳа такя менамоем. Қайд кардан зарур аст, ки мушкилии таҳқиқоти ҳар гуна ҷарён дар соҳаи 

муносибатҳои молиявию қарзӣ ба як қатор лаҳзаҳои баҳсӣ ва набудани андешаи ягона дар илми 

иқтисодӣ оид ба қарзҳои истеъмолӣ алоқаманд мебошад. 

Дар иқтисоди муосир қарз ба ҳайси мол ва воситаи пулие, ки ҳамчун қарз дода мешавад, 

баромад мекунад. Сарфи назар аз он ки дар байни муҳаққиқон, дар бораи он ки дар зери ин 

категория чӣ фаҳмида шавад ва оё ин калимаҳо «кредит» ва «қарз» ба як дигар синониманд ё 

категорияҳои гуногун, ба умқи ин баҳсу мунозираҳо ворид нашуда, мо бештар ба объекти 

омӯзишии худ, таваҷҷуҳи хоса зоҳир менамоем. Барои шарҳ додани моҳияти асосии қарзи 

истеъмолӣ мо онро дар асоси мақоми қарзгиранда ба ду  бахши калон, яъне шахсони воқеӣ ва 

ҳуқуқӣ ҷудо менамоем. Чунки ба андешаи Лукашевич Н.С. «... қарзи истеъмолӣ қарзе мебошад, 

ки барои шахси воқеӣ, ҷиҳати ниёзҳои истеъмолии ӯ, на барои ниёзҳои соҳибкорӣ, аз тарафи 

ташкилоти қарзӣ ва ё ташкилоти дигаре дода мешавад. Қарзҳои истеъмолӣ ба ҳайси маҷмуи 

қоидаҳои ба ҳам алоқаманди ташкилию функсионалӣ, мустанад, ҳуқуқӣ ва иқтисодӣ, ки 

механизми ягонаи ҳамкории ташкилоти қарзӣ ва дигар ташкилотҳоро бо шахсони воқеӣ дар 

бахши  додани қарзҳои истеъмолӣ ташкил медиҳад, баромад мекунанд» [6, с. 242].   

Тибқи ақидаи Кудрявсева Ю.В. «... қарзҳои истеъмолӣ дорои табиати чакана ва ҳамзамон 

хислатҳои стандарт ва фардият буда,  барои қарздиҳанда дорои хавфи калон мебошанд.  

Маҳсулоти асосӣ – қарзҳои бонкҳои тиҷоратӣ барои аҳолӣ ҷиҳати қонеъ гардонидани талаботи 

онҳо шакли асосии нарх  барои маҳсулот  фоиз мебошад» [4, с. 66]. 

Кудрявсева Ю.В. дар таҳқиқоти худ андешаи  муҳаққиқ-молиячии маъруфи рус Лаврушин 

О.И., ки ба мактаби илмии молиявии Урал хос аст, оид ба қарзи истеъмолӣ низ, зери таваҷҷуҳи 

хоса қарор додааст. Ба андешаи ӯ «...қарзи истеъмолӣ ба маблағгузории истеъмолкунандаи ниҳоӣ 

нигаронида шудааст ва аз ҷониби муассисаҳои молиявӣ ё фурӯшандагони чакана ва 

хизматрасонӣ дода мешавад» [7, с. 7].  

Иқтисодшиносони пешқадами рус Казак А.Ю. ва Марамигин М.С. дар истилоҳоти ин 

навъи қарз аз меъёрҳои гуногуни субъектӣ-объектӣ истифода намудаанд.  Ба андешаи онҳо                     

«... қарзҳои истеъмолӣ бар хилофи қарзҳои бонкӣ ҳам дар шакли пули нақд  ва ҳам дар шакли 

мол дода мешаванд» [2, с. 151].  

Хусусияти асосии андешаи олимон оид ба қарзи истеъмолӣ дар он аст, ки он ба аҳолӣ дода 

мешавад. Қарздиҳанда метавонад ё бонки тиҷоратӣ ё муассисаи молиявию бонкии дорои ҳуқуқи 

қарздиҳӣ ё корхонаҳои тиҷоратӣ бошад, ки ба тавсеаи фурӯши маҳсулоти он манфиатдор 

аст. Дар сурати якум қарз бо пули нақд, дар дуюм – бо мол дода мешавад. Сарфи назар аз шакли 

қарзи истеъмолӣ мақсади он васеъ намудани истеъмоли неъматҳои моддии ҷамъият мебошад. 

Иванитский В.П. ва Ковтун Р.С. дар мақолаашон бо номи  «Асосҳои назариявӣ ва моҳияти 

иқтисодии қарздиҳии истеъмолӣ» андешаҳои А.В. Тютюнник, А.В. Турбонов, Г.Г. Коробова, 

К.Р. Тагирбеков, Е.Ф. Жуков, Е.Н. Белоглазоваро мавриди таҳлил қарор додаанд [3, с. 97].  

Тютюнник А.В. ва Турбонов А.В. қарзи истеъмолиро ҳамчун қарзе арзёбӣ мекунанд, ки 

бонк ба аҳолӣ барои маблағгузории харидҳои гуногуни истифодаи хоҷагӣ медиҳад. Чун қоида, 

чунин қарз барои хариди моли арзишашон калон (нақлиёт, мебел, асбобҳои рӯзгор) дода 

мешавад, дар ҳоле ки моли харидашуда дар доираи ин шартномаи қарз ҳамчун таъминот (гарав) 

амал мекунад. Чунин қарзҳоро ба муҳлатҳои гуногун (одатан дар давоми 1-2 сол) бо 

баргардонидани давра ба давраи фоиз ва як қисми қарз додан мумкин аст.  

 Коробова Г.Г. зери ин мафҳум қарзҳои истеъмолии ба аҳолӣ додашударо дар назар 

дорад. Дар ин маврид характери истеъмолии қарзҳо аз рӯйи мақсади қарз (объекти қарздиҳӣ) 

муайян карда мешавад. Дар Ҷумҳури Тоҷикистон ба қарзҳои истеъмолӣ ҳама намуди қарзҳое, ки 

ба аҳолӣ дода мешаванд, аз ҷумла қарзҳо барои хариди молҳои истифодаи дарозмуддат, қарзҳои 

ипотека, қарз барои эҳтиёҷоти рӯзгор, тую маъракаҳо ва ғайраро дар бар мегирад. Дар муқоиса 

бо тафсири Коробова Г.Г., қарзҳои истеъмолӣ дар амалияи бонкии ҷумҳурӣ то андозае муайян 

карда шудаанд, ба таври дигар гӯем: онҳоро қарзҳои истеъмолӣ меноманд, қарзҳое, ки ба 

шахсони воқеӣ барои қонеъ гардонидани талаботи шахсии мизоҷон дода мешаванд. 
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Тагирбеков К.Р. ҳамаи намудҳои қарзро ба шахсони воқеӣ бо қарзи истеъмолӣ баробар 

мекунад.  

Белоглазова Е.Н. қарзи истеъмолиро яке аз шаклҳои қарз, ки барои қонеъ гардондани 

талаботи гуногуни истеъмолии аҳолӣ пешниҳод мешавад, маънидод намудааст. Ин назария ба 

андозаи муайян бо баробар кардани истеъмоли гурӯҳҳои аҳолии дорои дараҷаи даромадашон 

гуногун ёрӣ мерасонад. 

Жуков Е.Ф. қарзи истеъмолиро ҳамчун қарз барои сохтмони манзил, харидани ашёи 

истеъмолии дарозмуддат, пардохти ҳаққи таҳсил, табобат ва қонеъ гардонидани талаботи 

гуногуни истеъмолии аҳолӣ муайян мекунад.   

Ҳаҷми асосии қарзҳои истеъмолиро қарзҳои ипотекӣ ташкил  мекунанд [7, с. 33]. Аммо 

фаҳмиши қарзи истеъмолӣ аслан якхела нест, баръакс, муҳаққиқон ин масъаларо шадидан баҳс 

мекунанд ва то ҳол ба як хулоса омада натавонистаанд.  

Ҳангоми муайян кардани ҷойи қарзҳои ипотека ихтилофҳои асосӣ ба миён меоянд. Як 

қатор муаллифон ба таркиби қарзҳои истеъмолӣ дохил кардани ин категорияи қарзҳоро 

ғайриимкон мешуморанд, зеро дар байни қарзҳои ипотека фарқиятҳои куллӣ мавҷуданд ва 

ҳадафи онҳо маблағгузории истеъмолкунандаи ниҳоӣ буда, аз ҷониби ташкилотҳои молиявӣ ё 

фурӯшандагони чакана ва хизматрасонӣ дода мешаванд. Ин нуқтаи назар дар таҳқиқоти аксари 

муаллифон бартарият дорад. Онҳо инчунин ба фарқияти хусусияти бозори қарзҳои истеъмолӣ ва 

ипотека аз ҷиҳати дараҷаи рушди рақобат ишора мекунанд. Бозори ипотека ҳамчун монополияи 

дуҷониба тавсиф мешавад, зеро дар он шумораи ками қарзгирандагон ва қарздиҳандагон амал 

мекунанд, дар ҳоле ки бозори қарзи истеъмолӣ метавонад ҳамчун бозори хеле рақобатпазир 

тавсиф карда шавад, зеро дар он қарзгирандагон ва қарздиҳандагони сершумор ҳамкорӣ 

мекунанд, ки сабаби он дар дастрасӣ ва ба осонӣ гирифтани қарз  алоқаманд аст [4,с.71]. Аз ин 

рӯ, бо дарназардошти ин нуқтаи назар тавсия менамоем, ки қарзи ипотека на ҳамчун қарзи 

истеъмолӣ, балки ҳамчун як намуди махсуси қарзе, ки аз қарзҳои дигар фарқ мекунад, қабул 

карда шавад.  Ин ба тафсир дар амалияи бонкдории ҷумҳурӣ мувофиқ аст, зеро дар он қарзҳои 

истеъмолӣ барои хариди молҳои истеъмолӣ ва хизматрасонӣ дода мешаванд, ки ипотекаро дар 

бар намегирад. Агар ин фикрро қабул кунем, пас аз таснифоти мураккаби баррасишавандаи 

қарзҳои истеъмолӣ (расми 1) қарз барои манзилро аз ҷиҳати самт максаднок баровардан лозим 

аст. 

 
Расми 1. Фарқи байни қарзҳои ипотека ва истеъмолӣ. 

Таҳияи муаллиф. 
 

Ҳамин тариқ, мо барои муайян кардани мафҳуми «қарзи истеъмолӣ» ба муносибати 
маҷмуӣ такя мекунем, ки ҳамчун шакли қарз дар фаҳмиши мо муносибатҳои иҷтимоию 

Фарқи байни қарзҳои ипотека ва истеъмолӣ 

Макони 

таъинот 

барои аҳолӣ 

Ин танҳо як монандӣ аст, дар асл, ипотекаи замин ва ипотекаи амволи 
ғайриманқули тиҷоратӣ вуҷуд доранд ва хеле инкишоф ёфтаанд - 
устохонаҳо, меҳмонхонаҳо, комплексҳои саноатӣ, савдо ва ғайра. 

Мақсади 

гирифтани 

қарз 

Қарзи ипотекии ғайриистиқоматӣ мақсадҳои истеҳсолиро дар назар 
дорад, аммо қарзи имотекӣ метавонад барои харидани манзил барои 
иҷора, яъне барои ба даст овардани даромад истифода шавад, на барои 
мақсадҳои шахсӣ. 

Таъмини 

қарз 

Қарзи ипотека бо кафолати қавӣ, ки ягон намуди қарздиҳӣ надорад, яъне 
амволи ғайриманқул, ки нархи манзил аз ҳисоби зиёдшавии аҳолӣ тамоюли 
устувори болоравӣ дорад, таъмин карда мешавад. 

Шумораи 

субъектҳои 

амалиёти қарзӣ 

Дар қарздиҳии истеъмолӣ - 2-3 нафар, дар ипотека - то даҳҳо ва ҳатто 

бештар аз он субъектҳо иштирок менамоянд. 

Маҷмуи 

ҳуҷҷатҳои 

пешниҳодшуда 

Барои қарзи истеъмолӣ, чун қоида, шиноснома ва шаҳодатномаи 

даромадро пешниҳод кардан лозим аст, барои гирифтани қарзи ипотека 

- ин метавонад то 15 ҳуҷҷати иловагӣ бошад. 
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иқтисодии қарздиҳандагон (бонкҳо ва ташкилотҳои маблағгузории хурд) ва қарзгирандагон – 
шахсони воқеӣ ифода карда мешавад. Ин қарзҳо ба аҳолӣ на барои фаъолиятҳои соҳибкорӣ, 
балки ин қарзҳо ба аҳолӣ ба хотири қонеъ кардани баъзе ниёзҳои хеш, аз қабили хариди амвол 
ва ниёзҳои зарурӣ дода мешавад ва қарзгиранда аз он қарз суд нагирифта, балки амвол ва ниёзҳои 
лозимаи худро харидорӣ карда, сипас аз фаъолияти ҷории худ он қарзро бо фоизаш ба ташкилоти 
қарздиҳанда бармегардонад.  

Қарзҳои истеъмолӣ, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи Ковид-19 яке аз соҳаи 
фаъоли хизматрасонии қарзиро ташкил медоданд, сарфи назар аз таъсири манфӣ расонидани он 
ба буҷаи оилаҳо, талаботи ташкилотҳои қарзӣ нисбат ба қарзгирандагон чандон пурзӯр карда 
нашуд, ки ҳамин масъала аҳамияти аввалиндараҷаи фаъолияти ташкилотҳои қарзиро дар замони 
пандемия ва боварии аҳолиро нисбат ба онҳо низ  гум накардаанд. 

Ба  андешаи Вашекина И.В. «... хусусияти муҳимми мусбати ин намуди қарздиҳӣ ба он 
имкон дод, ки аз зарбаҳои буҳрони молиявӣ бе талафоти назаррас ба эътибори худ ҳам дар назди 
ташкилотҳои қарзӣ ва ҳам дар назди мизоҷон гузарад, пеш аз ҳама, доираи васеи маҳсулоти қарзӣ 
ба истеъмолкунандагон пешниҳодшаванда мебошад» [1, с. 39].  

Объекти қарздиҳӣ ҳангоми додани қарзи истеъмолӣ мол ва пул буда метавонад. Моле, ки 
бо маблағи қарз харида мешавад, молҳои истеъмолии дарозмуддат буда метавонанд.  Қарзи 
истеъмолӣ яке аз он шаклҳои қарзест, ки онро бевосита аз бонк ё тавассути корти қарзии 
муштарӣ гирифтан мумкин аст ва ҳамчун воситаи қонеъ гардонидани талаботи гуногуни 
истеъмолии аҳолӣ хизмат мекунад. 

Субъектҳои қарз, аз як тараф, қарздиҳандагон (бонкҳои тиҷоратӣ, муассисаҳои махсуси 
қарзи истеъмолӣ, мағозаҳо ва дигар ташкилотҳои қарзии ғайрибонкӣ) ва аз тарафи дигар, 
қарзгирандагон (аҳолӣ) баромад карда метавонанд.  

Таҷрибаи кунунии қарзи истеъмолӣ дар ду шакл амалӣ карда мешавад: 
- қарзи мустақими истеъмолӣ (бе миёнаравии ширкатҳои тиҷоратӣ бо истифода аз кортҳои 

пардохтӣ ва қарзӣ); 
- бо кафолати ташкилотҳои савдо. 
Дар ҳолати охир бонк бо ширкати савдо дар бораи додани қарз ба харидорон шартнома 

мебандад, ки он кафолати уҳдадориҳои қарзи харидор-қарзгирандагонро дар назди бонк ба 
зимма мегирад ва бо харидорон дар бораи шартҳои қарз шартнома мебандад. Ин шартномаҳо ба 
бонке мегузаранд, ки он ба ташкилоти савдо 80-90 фоизи маблағи қарзро пардохт мекунад ва 
боқимондаашро ба ҳисоби махсуси басташуда мегузаронад. Харидор қарзро қисм-қисм пардохт 
мекунад; моли бо қарз харидааш ҳамчун таъминоти пардохт хизмат мекунад. Дар сурати сари 
вақт бар нагардонидани қарз, маблағҳои дахлдор аз ҷониби бонк аз суратҳисоби басташуда 
ситонида мешавад, ки ин кафолати саривақт баргардонидани қарз мебошад. 

Омӯзиши назариявии категорияи «қарз» имкон медиҳад, ки мафҳуми қарзи истеъмолӣ аз 
ҷониби мо таҳия карда шавад. 

Қарзи истеъмолӣ муносибатҳои иқтисодии байни қарздиҳанда ва қарзгир – шахси воқеӣ 
дар шакли ҳаракати сармояи қарзӣ дар шакли пулӣ  ва молӣ мебошад, ки ба принсипҳои 
таъхирнопазирӣ, пардохтпазирӣ, бехатарӣ, муносибати тафриқавии қарздиҳӣ асос ёфта, бо 
тартиби муқарраршуда амалӣ карда мешавад ва ба маблағгузории хароҷоти қарзгиранда, 
истифода, истеъмоли маҳсулот, ашё, мол, хизматрасонӣ ба мақсади қонеъ гардонидани эҳтиёҷот 
вобаста мебошад.   
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АСОСҲОИ НАЗАРИЯВИИ ҚАРЗИ ИСТЕЪМОЛӢ 
 

Муаллиф дар ин мақола масъалаи асосҳои назариявии қарзи истеъмолиро мавриди омӯзиш қарор 

додааст. Қайд намудааст, ки мушкилии таҳқиқоти дар соҳаи муносибатҳои молиявию қарзӣ ба як қатор 

лаҳзаҳои баҳсӣ ва набудани андешаи ягона дар илми иқтисодӣ оид ба қарзҳои истеъмолӣ алоқаманд 

мебошад. Ба ҳамин хотир, барои боз ҳам ба таври васеъ ошкор намудани моҳияти асосии қарзи истеъмолӣ 

ба таҳқиқоти олимони соҳа такя намудааст. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА 
 

Автор в своей статье рассматривает теоретические основы потребительского долга. Он отмечает, 

что сложность исследований в области финансово-кредитных отношений обусловлена рядом спорных 

моментов и отсутствием единого мнения в экономике по потребительскому кредиту. Поэтому, чтобы шире 

и раскрыть сущность потребительского долга, он опирался на исследования ученых в данной области. 
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THEORETICAL FOUNDATIONS OF CONSUMER DEB 
 

The author In his article, examines the theoretical foundations of consumer debt. He noted that the difficulty 
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НАҚШИ ХИЗМАТРАСОНИҲОИ ОСОИШГОҲӢ ДАР ТАЪМИНИ ҲИФЗИ  

ИҶТИМОИИ АҲОЛӢ 
 

Сафаров Ф.Ҷ. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
  

Солҳои 2019-2021 сокинони сайёра, аз ҷумла Тоҷикистонро, дар натиҷаи паҳншавии 

бемории сироятии «коронавирус» ва вобаста ба он, босуръат паст рафтани фаъолнокии иқтисодӣ 

ва афзоиши бесобиқаи бекорӣ, буҳрони бисёр шадиди иқтисодиву молиявӣ ва иҷтимоӣ фаро 

гирифт. Имрӯз дар дунё амалан давлат ва соҳае нест, ки аз таъсири буҳрон эмин монда бошад. 

Мувофиқи арзёбии коршиносони байналмилалӣ, чунин буҳрони шадиду фарогир дар сад соли 

охир бори аввал ба миён омада, боиси таназзули ҷиддии иқтисодиёти ҷаҳон гардид.    

Пайомадҳои пандемия ба иқтисодиёти кишварҳои ҷаҳон, аз ҷумла ба рушди иқтисодӣ 

миллӣ, буҷети давлатӣ, гардиши савдои хориҷӣ, қурби асъори миллӣ, инчунин, ба фаъолияти 

корхонаҳои саноативу муассисаҳои хизматрасонии Тоҷикистон низ таъсири манфии худро 

расонид. 

Тоҷикистон дар вазъияти бошиддати иқтисодиву молиявии ҷаҳонӣ фаъолият карда, бо 

вуҷуди мушкилоти пешомада, ҷиҳати пешгирӣ намудани пайомадҳои буҳрон ва ҳифзи амнияти 

иқтисодии мамлакат як қатор чораҳои фаврӣ роҳандозӣ карда шуд. Дар навбати аввал, бо 

бодарназардошти коҳиш ёфтани даромади буҷет, афзоиши талаботи маблағгузорӣ, пеш аз ҳама, 

ба соҳаҳои иҷтимоӣ, аз ҷумла тандурустӣ ва дигар хароҷоти пешбининашуда, буҷети давлатиро 

дар соли 2020 бознигарӣ карда, ба нишондиҳандаҳои қисми даромад, хароҷот ва касри он 

тағйироти дахлдор ворид карда шуд. Аз ҷумла, ба соҳаи тандурустӣ барои хариди доруворӣ ва 

таҷҳизоти тиббӣ, бунёди беморхонаҳои муваққатӣ ва дастгирии кормандони тиб аз буҷети давлат 

1 миллиарду 600 миллион сомонӣ маблағҳои иловагӣ равона карда шуданд. Дар кишвар барои 

табобати пурра ва саривақтии шахсони гирифтори бемории сироятии COVID-19 беш аз 30 

беморхона бо 7000 кат ва 5400 нафар табибону кормандони тиббӣ сафарбар гардиданд. Илова 

бар ин, 92 муассисаи тиббӣ 16 ҳазор кат омода карда шуд. 
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Бо мақсади дастгирии гурӯҳҳои осебпазири ҷомеа ва соҳибкорони ватанӣ тибқи Фармони 

Президенти мамлакат, аз 5 июни соли 2020, сабукиҳои зиёди андозиву қарзӣ ва имтиёзу 

ҷубронпулиҳо ба маблағи 450 миллион сомонӣ пешниҳод карда шуданд. 

Илова бар ин, дар соли 2020 аз ҷониби ташкилотҳои қарзии кишвар ҷиҳати коҳиш додани 

таъсири пандемия ба зиёда аз 260 ҳазор нафар муштариён ба маблағи 2 миллиарду 300 миллион 

сомонӣ имтиёзҳои вобаста ба қарздорӣ пешниҳод гардида, ба соҳибкории истеҳсолӣ 4 миллиард 

сомонӣ қарз дода шуд, ки ин нишондиҳанда дар қиёс нисбат ба соли 2019-ум ду фоиз зиёд 

мебошад. Барои беҳтар намудани шароити иҷтимоии аҳолӣ аз 1-уми сентябри соли 2020 нафақа, 

музди меҳнати кормандони ташкилоту муассисаҳои буҷетӣ ва стипендияҳо 15 фоиз, маоши 

кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва хизматчиёни ҳарбӣ 10 фоиз зиёд гардида, нафақаи гурӯҳи 

маъюбоне, ки ба нигоҳубин ниёз доранд, 50 фоиз зиёд карда шуд.  

Дар ин давра 300 коргоҳу корхонаи нави саноатӣ бо беш аз 6500 ҷойи корӣ, 157 

муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва биноҳои иловагӣ барои 63 ҳазор нафар хонанда, 108 

муассисаи тиббӣ ва ба масоҳати беш аз 1,2 миллион метри мураббаъ манзили истиқоматӣ сохта, 

ба истифода дода шудаанд. Дар ин давра зиёда аз 193 ҳазор ҷойи кори доимӣ ва мавсимӣ ташкил 

карда шуда, даромади пулии аҳолӣ 10 фоиз афзоиш ёфт. Дар саросари кишвар 18300 иншооти 

истеҳсолӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангию варзишӣ ба истиқболи 30-солагии Истиқлолияти давлатии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон банақшагирифташуда, ки бештари онҳо иншооти тандурустӣ ва варзишӣ 

мебошанд, бунёд ва ба истифода супорида шуда, бо ҳамин роҳ даҳҳо ҳазор ҷойи нави корӣ 

муҳайё карда шуданд. 

Ҳукумати мамлакат бахши хусусиро дар «Стратегияи миллии рушд барои давраи то соли 

2030» ҳамчун неруи пешбарандаи рушди босуботи иқтисодӣ, воситаи асосии таъмин кардани 

ҳадафҳои миллӣ ва дар ин замина муҳайё намудани шароит ҷиҳати зиндагии арзандаи мардум 

муайян кардааст. Дар натиҷаи дастгирии пайвастаи давлату ҳукумат ҳоло бахши хусусӣ бомаром 

инкишоф  ёфта, имрӯз  саҳми он дар Маҷмуи маҳсулоти дохилӣ беш аз 70 фоиз, дар таъмини 

аҳолӣ бо ҷойи корӣ  68 фоиз ва даромадҳои андозӣ ба буҷети давлат 80 фоизро ташкил медиҳад. 

Ҳоло барои рушди соҳаҳои мухталифи иҷтимоиву иқтисодии кишвар 70 лоиҳаи давлатии 

сармоягузорӣ ба маблағи умумии қариб 40 миллиард сомонӣ татбиқ шуда истодааст. Танҳо дар 

соли 2020-ум 29 созишномаи сармоягузории давлатӣ ба маблағи 10 миллиард сомонӣ ба имзо 

расонида шуд, ки барои беҳтар намудани ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, хизматрасониҳои тиббӣ, 

бунёди иншооти соҳаи маориф, рушди деҳот, сохтмону барқарорсозии роҳҳо ва иншооти 

энергетикӣ равона гардидааст.  

Танҳо дар 5 соли охир дар дохили кишвар ба маблағи умумии беш аз 44 миллиард сомонӣ 

маҳсулоти ивазкунандаи воридот истеҳсол карда шуд, ки боиси хеле коҳиш ёфтани вобастагии 

бозори истеъмолӣ аз маҳсулоти саноатии рақобатнок имкон дод, ки мо саноатикунонии 

босуръати кишварро ҳадафи чоруми миллӣ эълон намоем. 

Имрӯз дар ҷаҳон соҳаи сайёҳӣ, аз ҷумла дар дохили кишвар яке аз соҳаҳои пешбарандаи 

иқтисодиёт ва бо суръати баланд рушдёбанда ба ҳисоб меравад. Бо дарки мавқеи ин соҳа дар 

иқтисоди миллӣ  рушди соҳаи сайёҳӣ яке аз самтҳои афзалиятнок муайян гардида, солҳои 2019-

2021-ум  «Солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ» эълон карда шуд. Тайи солҳои 

2018-2020-ум дар кишвар 145 ширкати нав иҷозатномаи фаъолият гирифта, дар ин муддат, дар 

маҷмуъ, 224 ширкат ба бозори сайёҳӣ ворид гардид. Дар заминаи ташаббусҳои зикргардида ва 

имтиёзҳои дар ин самт пешниҳоднамудаи Ҳукумати мамлакат фаъолияти бахши хусусӣ 

густариш пайдо карда, шумораи меҳмонхонаҳо ва азнавсозии осоишгоҳҳои пеш 

фаъолияткунанда, баҳри табобати сайёҳони дохиливу хориҷӣ ва дигар инфрасохтори 

хизматрасонӣ зиёд шуданд ва ин тадбирҳо ба рушди деҳот, хусусан, дар хатсайрҳои сайёҳӣ, 

таъсири мусбат расониданд. 

Дар ин раванд, Тоҷикистон ба қатори даҳ кишвари ҷолибтарин барои боздиди сайёҳон, ба 

даҳгонаи кишварҳои беҳтарини сайёҳии пиёдагардӣ, ба панҷгонаи беҳтарин аз рӯи низоми содаи 

пешниҳоди раводид ва шоҳроҳи Помир ба даҳ роҳи зеботарини дунё шомил шуда, пойтахти 

мамлакат – шаҳри Душанбе ба даҳгонаи мавзеъҳои бехатар аз рӯи таъмини амният ворид гардид. 

Зарур аст, ки дар солҳои минбаъда шароити инфрасохтори сайёҳӣ дар ҳамаи мавзеъҳои сайёҳӣ 

беҳтар карда, сатҳу сифати хизматрасонӣ боз ҳам баланд бардошта шавад. Бо мақсади 

рақобатпазир гардонидани соҳа дар бозори ҷаҳонии сайёҳӣ моро зарур аст, ки мутахассисони 

забондон, донандаи фарҳангу таърих ва технологияҳои муосирро омода кунем, кормандони 

ширкатҳои сайёҳӣ, роҳбаладҳо, тарҷумонҳо ва дигар мутахассисони соҳаро мутобиқ ба талаботи 
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бозори сайёҳӣ ба воя расонем. Рушди сайёҳӣ ва тарбияи кадрҳои баландихтисос дар ин самт ба 

пешрафти иқтисоди миллии кишвар такони ҷиддӣ бахшида, шумораи сайёҳонро ба мамлакат 

зиёд менамояд ва барои таъсиси ҷойҳои корӣ имкони бештар фароҳам меорад. Аз ин лиҳоз, зарур 

аст, ки дар солҳои  минбаъда шароити инфрасохтори сайёҳӣ дар ҳамаи мавзеъҳои сайёҳӣ беҳтар 

карда, сатҳу сифати хизматрасонӣ боз ҳам баланд бардошта шавад. 

Бо мақсади рақобатпазир гардонидани соҳа дар бозори ҷаҳонии сайёҳӣ моро зарур аст, ки 

мутахассисони забондон, донандаи фарҳангу таърих ва технологияҳои муосирро омода кунем, 

кормандони ширкатҳои сайёҳӣ, роҳбаладҳо, тарҷумонҳо ва дигар мутахассисони соҳаро мутобиқ 

ба талаботи бозори сайёҳӣ ба воя расонем. 

Рушди сайёҳӣ, инчунин табобатӣ дар осоишгоҳҳо ва тарбияи кадрҳои баландихтисос дар 

ин самт ба пешрафти иқтисоди миллии кишвар такони ҷиддӣ бахшида, шумораи сайёҳонро ба 

мамлакат зиёд менамояд ва барои таъсиси ҷойҳои корӣ имкони бештар фароҳам меорад.  

Маълум аст, ки ҳалли масъалаҳои иҷтимоӣ, яъне соҳаҳои илму маориф ва тандурустӣ 

ҳамеша дар меҳвари сиёсати давлату Ҳукумати мамлакат қарор дорад. Бо дарназардошти он ки 

тандурустӣ яке аз соҳаҳои муҳимтарини иҷтимоӣ мебошад. Ҳукумати Тоҷикистон дар даврони 

истиқлол маблағгузории соҳаи тандурустиро ҳар сол зиёд карда, то 2,1 миллиард сомонӣ 

расонидааст. Дар ин давра зиёда аз 1300 муассисаи нави тиббӣ бунёд гардида,  қариб  25 ҳазор 

кадрҳои дорои маълумоти олӣ ва 147 ҳазор нафар кормандони миёнаи тиббӣ тайёр карда 

шудаанд.  Дигар самти афзалиятноки соҳаи тандурустӣ ба талаботи замони муосир мутобиқ 

гардонидани шароити муассисаҳои тиббӣ мебошад. Бо ин мақсад, дар соли 2020-ум 108 иншооти 

нави тандурустӣ бунёд ва 283 иншоот аз таъмири асосӣ бароварда шуд. Инчунин, дар кишвар бо 

мақсади ба талаботи муосир мутобиқ гардонидани осоишгоҳҳо ва беҳдошти хизматрасонии 

осоишгоҳӣ диққати асосӣ дода шуда, азнавсозии осоишгоҳҳои мавҷуда ба роҳ монда шуд.  

Аз таҳлилҳо бармеояд, ки  барои тақвият бахшидани дастгирии иҷтимоии нафақахӯрону 

маъюбон, кӯдакони ятим ва оилаҳои камбизоат як қатор чораҳои судманд роҳандозӣ гардида, ба 

зиёда аз 700 ҳазор нафар сокинон аз гурӯҳҳои осебпазири ҷомеа ба маблағи беш аз 250 миллион 

сомонӣ кумакҳои иловагии иҷтимоӣ пардохта шуданд.  

Аз тарафи дигар, Ҳукумати кишвар дар бобати ҳифзи саломатӣ ва пиронсолону 

бепарасторон мунтазам ғамхорӣ зоҳир карда, барои беҳтар сохтани шароити иҷтимоии онҳо 

тадбирҳои саривақтиро амалӣ менамояд. Бо мақсади идомаи тадбирҳои Ҳукумати мамлакат дар 

самти дастгирии давлатии гурӯҳҳои осебпазири аҳолӣ, пешниҳод карда шуд, ки аз 1-уми 

сентябри соли 2021 нафақаи маъюбон аз синни кӯдакӣ, ки дар асоси қонунҳои Ҷумҳурии 

Тоҷикистон «Дар бораи таъмини нафақаи шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва «Дар бораи 

нафақаҳои суғуртавӣ ва давлатӣ» таъин шудааст, бо андозаи 20 фоиз зиёд карда шавад. Нафақаи 

кӯдакони маъюби то 18-сола, ки дар асоси Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи нафақаҳои 

суғуртавӣ ва давлатӣ» таъин шудааст, ба андозаи 20 фоиз, инчунин, нафақаи маъюбони гурӯҳи 

якум, ки дар асоси Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи нафақаҳои суғуртавӣ ва давлатӣ» 

таъин гардидааст, ба андозаи 50 фоиз баланд бардошта шавад. Ин иқдом имкон медиҳад, ки 

шароити иҷтимоии қариб 100 ҳазор нафар шаҳрвандони гурӯҳҳои осебпазири зикршуда беҳтар 

гардад.  

Дар ин раванд баррасии пешниҳоди стратегияи рушди хизматрасониҳои осоишгоҳҳоро 

зарур шуморида, мо дар он ақидаем, ки ин имконият медиҳад нақши онҳо барои ҳифзи саломатии 

аҳолии кишвар ҷойи босазоро ишғол намояд. Бо ин мақсад баланд бардоштани сифати 

хизматрасониҳоро дар осоишгоҳҳои «Баҳористон», «Зумрад», «Шоҳамбарӣ», «Хоҷа оби Гарм», 

«Шифо» ва дигарҳо зарур мешуморем. Инчунин зарур аст, ки аз тарафи умурҳои ҳифзи 

иҷтимоии кишвар, корхонаю ташкилотҳо ҳам коргарону нафақахӯрон ва маъюбон дастгирӣ ёфта, 

аз хизматрасониҳои осоишгоҳӣ сари вақт истифода намоянд. Инчунин такмил додани фаъолияти 

муассисаҳои будубоши доимӣ ва марказҳои минтақавии хизматрасонии иҷтимоӣ, беҳдошти 

фаъолияти осоишгоҳҳо  бамаврид аст. 

Дар маҷмуъ ҳадафи олии Давлат ва Ҳукумати мамлакат таъмин намудани рушди устувори 

иқтисодии кишвар тавассути баланд бардоштани самаранокии истифодаи захираву имкониятҳои 

мавҷуда, дарёфти манбаъҳои нави рушд, тараққӣ додани соҳаҳои тандурустию табобатӣ, 

инкишофи неруи инсонӣ ва бо ҳамин роҳ, мунтазам беҳтар кардани сатҳу сифати зиндагии 

мардуми шарифи Тоҷикистон мебошад.  
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НАҚШИ ХИЗМАТРАСОНИҲОИ ОСОИШГОҲӢ ДАР ТАЪМИНИ ҲИФЗИ ИҶТИМОИИ АҲОЛӢ 
 

Дар ин мақола нақши мақоми давлат ва дигар роҳҳои беҳтар намудани сатҳу сифати зиндагии аҳолӣ 

мавриди таҳқиқот қарор дода шуда, аз ҷумла ташкил намудани ҷойҳои нави корӣ, сармоягузорӣ, рушди 

саноат, тандурустӣ, соҳаи сайёҳӣ, табобатӣ, дастгирии нафақахӯрон, маъюбон ва бепарасторон дида 

баромада шудааст. Ба ақидаи  муаллиф ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати Давлат 

ва Ҳукумати Тоҷикистон ба шумор рафта, барои баланд бардоштани сатҳи некуаҳволии аҳолӣ нақши 

калидӣ мебозад. 

Яке аз самтҳои муҳимми фаъолияти ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ин  расонидани кумакҳои хайриявӣ ба 

ниёзманд ва оилаҳои аз ҷиҳати иҷтимоӣ осебпазир ба шумор меравад. Бо дарназардошти ҳамин паҳлуи 

масъала созмон додани муассисаҳои будубоши доимӣ ва марказҳои минтақавии хизматрасонии иҷтимоӣ, 

беҳдошти фаъолияти осоишгоҳҳо  зарур аст.   

Дар робита ба таваҷҷуҳу дастгириҳои доимии давлату ҳукумат ҷиҳати васеъ намудани доираи 

тадбирҳо баҳри беҳбудии вазъи иҷтимоӣ ва сатҳи некуаҳволӣ дар асоси пешниҳоди хизматрасониҳои 

осоишгоҳӣ, ки омили инъикоскунандаи вазъи иҷтимоиву иқтисодӣ ва ҷисмонии ҷомеа ба ҳисоб меравад, 

татбиқи барномаҳои стратегии кишвар зарур мебошад. 
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РОЛЬ КУРОРТНЫХ СЛУЖБ В ОБЕСПЕЧЕНИИ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
 

В данной статье рассматривается роль государства и другие пути повышения уровня жизни и 

качества жизни населения, в том числе создание новых рабочих мест, инвестирование, развитие 

промышленности, здравоохранение, туризм, медицинское обслуживание, поддержка пенсионеров, 

инвалидов и бездомных и т.д. нет. По мнению автора, социальная защита населения является одним из 

приоритетов государства и правительства Таджикистана и играет ключевую роль в повышении 

благосостояния населения. 

Одним из важных направлений социальной защиты является оказание благотворительной помощи 

малоимущим и социально незащищенным семьям. С учетом этого необходимо создать места постоянного 

проживания и районные центры социального обслуживания, улучшить работу санаторно-курортных 

учреждений. 

В связи с постоянным вниманием и поддержкой государства и правительства по расширению 

комплекса мер по улучшению социального положения и уровня благосостояния на базе оказания 

санаторно-курортных услуг, что является фактором, отражающим социально-экономического и 

физического состояния общества, необходимо реализации стратегических программ. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: санаторно-курортное обслуживание, социальная защита, здравоохранение, 

туризм, пенсионное обеспечение, помощь инвалидам, стратегия развития санаторно-курортного 

учреждения. 
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THE ROLE OF RESORT SERVICES IN ENSURING SOCIAL PROTECTION OF THE POPULATION 
 

This article discusses the role of the state and other ways to improve the standard of living and the quality 

of life of the population, including the creation of new jobs, investment, industrial development, healthcare, 

tourism, medical care, support for pensioners, the disabled and the homeless, etc. no. According to the author, the 

social protection of the population is one of the priorities of the state and the government of Tajikistan and plays 

a key role in improving the welfare of the population. 

One of the important areas of social protection is the provision of charitable assistance to poor and socially 

unprotected families. With this in mind, it is necessary to create places of permanent residence and regional social 

service centers, improve the work of sanatorium-and-spa institutions. 

In connection with the constant attention and support of the state and the Government to expand the range 

of measures to improve the social situation and the level of well-being on the basis of the provision of sanatorium 

and resort services, which is a factor reflecting the socio-economic and physical condition of society. Taking into 

account the implementation of the country's strategic programs and national development goals, there is a need for 

the country's social protection and health resort services that meet international standards. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РОЛЬ НАЛОГА С ДОХОДА ФИЗИЧЕСКИХ 

ЛИЦ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

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 [2, с. 120]. 

Основным, регулирующим экономическое состояние, элементом рыночной экономики 

считаются налоги. От того, насколько эффективно функционирует налоговая система любой 

отдельно взятой страны зависит её социально-экономическое благосостояние. Обязанности 

граждан платить налоги закреплены на законодательном уровне, они не подлежат обсуждению 

и являются обязательными как для физических, так и для юридических лиц. В условиях 

рыночной экономики страна практически не имеет своего собственного дохода в таких объемах 

как доходы с налогов и тут трудно не согласиться с мнением Маргарет Тэтчер «Нет никаких 

государственных денег, есть деньги налогоплательщиков» и в добавок можно сказать, что 

государство должно правильно распределять денежную массу, поступающую посредством 

налогообложения граждан.  

В условиях рыночной экономики одним из основных элементов экономического роста, 

пополнения бюджета, социально-экономической ситуации любой отдельно взятой страны 

являются система налогообложения и то, насколько слаженно действует эта система. Налоги – 

это обязательный платеж, взимаемый государством со стороны юридических и физических лиц. 

Они считаются более демократичным способом регулирования социально-экономических 

отношений, ибо все налоги существуют и функционируют на законодательном уровне, и все 

агенты равны перед законом. Практически в каждом государстве, на ряду с разными видами 

законодательных и правовых кодексов и актов существует и налоговый кодекс.  

Как экономическая категория налог имеет особое значение и служит в качестве регулятора 

между налогоплательщиками и государством по поводу перераспределения денежных масс [3, с.  

145]. 

Основная сущность налогов отражается в их функциях. В свою очередь через функции 

налогов можно определить уровень реализации их общественного назначения как инструмент 

распределительного характера доходов общества. Касательно функций налогов, мнение ученых 

в области налогообложения разделяются - одни считают, что налоги выполняют лишь две 

основных функций - фискальную и стимулирующую, другие утверждают, что по мимо этих двух 

налоги выполняют - распределительную, регулирующую и контрольную функции. По нашему 

мнению, налоги выполняет несколько функций и подфункций (рис. 1). 
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Рис. 1. Система сущностных характеристик налогов. 

 

Поскольку в экономической теории больше выделяют две основных функции - фискальная 
и распределительная, имеющих более широкий охват действий, задачей которой считается 
распределение и перераспределение финансовых средств, рассмотрим их более подробно. 

Фискальная функция. Рассматривая через призму общественного назначения, фискальная 
функция налогов является самой важной и наиболее древней функцией. Благодаря фискальной 
функции осуществляется основное предназначение налогов: формирование и мобилизация 
финансовых ресурсов государства. Для осуществления данной функции особую роль играет 
непрерывное и стабильное поступление денежных средств в государственное распоряжение. 
Таким образом, фискальная функция налогов стимулирует мобилизацию денежных средств в 
государственное распоряжение, формируя централизованные финансовые средства, целью 
которых является покрытие государственных расходов.  

Распределительная функция. Не менее важная функция налогов считается 
распределительная. Данная функция носит социальный характер. Она состоит в 
перераспределении доходов общества между гражданами. В этом случае происходит процесс 
передача средств в пользу более слабых и незащищённых категорий граждан за счёт возложения 
налогового бремени на более сильные категории населения. Иначе говоря, в процессе 
распределения происходит изъятие определенной части доходов одних, и его передача другим 
(пенсии, пособия и т.д.) [4, с. 56]. 

Вообще, налоги в разные исторические периоды, (как и сейчас) назывались по-разному и 
считались одним из основных источников пополнения государственной казны. Ученые уверены 
в том, что они появились «С момента появления государства и разделения общества на классы» 
[1, с. 210]. 

Рассмотрев в общих чертах основные функции налогов, целесообразным считаем перейти 
к исследованию подоходного налога.  

Считается, что основным преимуществом подоходных налогов является то, что он, 
больше, чем другой вид налога, соответствует платежеспособности налогоплательщика. Однако 
необходимыми условиями для введения подоходного налога были: 

− затрудненность обложения населения, создающий дальнейшую возможность 
увеличении государственных доходов лишь за счёт усиления обложения имущих слоев 
населения; 

− конкретный уровень экономического роста, создающий сильную централизованность 
доходов, благодаря чему становится особенно выгодным прогрессивное налогообложение; 

− достаточно развитая «налоговая мораль» населения (поскольку уклониться от уплаты 
подоходного налога легче, чем от уплаты других видов налогов); 

− достаточная техническая подготовленность налоговых органов. 
Поэтому вплоть до конца XIX века основными в большинстве стран оставались косвенные 

налоги и налоги на имущество. 
Впервые подоходный налог попытался ввести король Англии Генрих VI. Однако эта 

попытка привела к тому, что население графства Кент подняло восстание и в ходе этого 
восстания было разграблено 12 поместий властвующей династии и убиты десятки баронов и 
герцогов. В конечном итоге сборщик налогов был казнен и подоходный налог отменили [5, с. 
85]. 

Налоги 

Признаки налогов Функции налогов Принципы налогов Налоговые концепции 

Общие, 

специфические, 

частные 

Фискальная, 

регулирующая, 

экономическая, 

контрольная, 

социальная 

Равномерность, 
определенность, 

простота, 
обязательность, 

социальная 
справедливость, 
горизонтальная 
справедливость, 

вертикальная 
справедливость 

Налоги как средство 
оплаты гос. услуг, 
как инструмент 
покрытия гос. 
расходов, как 

регулятор 
стабилизации 

развития экономики 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3_%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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С целью найма 13 тысяч лучников другой король Англии Эдуард VI ввел 10 процентной 
подоходный налог. Однако англичане вновь не согласились и отказались платить его. Вскоре 
королевским министром финансов спешно был отменен налог. В 1641 г. английским 
парламентом был принят закон, согласно которому дворяне должны были платить подушный 
налог (от 100 фунтов в год для герцога до фунтов 10 для сквайра), а не дворяне – подоходный 
(5 % в год). 

Однако и на этот раз данная инициатива не дала результатов и вскоре стало известно, что 
было собрано лишь 0,2% месячного плана потому, что недворяне отказывались платить 
подоходный налог и даже были случаи побоев сборщиков налогов, которые в последствии 
отказывались работать. В результате подоходный налог отменили с формулировкой «Не 
подходит для Англии». В 1799 году война с французской армией вынудила англичан вновь 
заговорить о подоходном налоге. В этот раз она была введена под грифом «Временный» с разной 
процентной ставкой в зависимости от доходов. К 1816 году данный налог вновь был отменен и 
был восстановлен лишь в 1842 году и стал одним из постоянных налогов. В других странах 
подоходный налог был введён значительно позже, в конце XIX и начало XX века. В другие, 
невоенные времена, подоходный налог играл роль одного из основных источников 
удовлетворения государственных нужд. Со временем, они стали постоянными [6, с. 210]. 

В современном мире многие зарубежные страны с развитой экономикой пополняют 
государственный бюджет с помощи подоходного налога и используют их в качестве 
стабилизатора социальной справедливости. 

Ученые экономисты по-разному трактовали налоги как экономическую категорию. 
Наиболее актуальным и точным определение налогам дал Д. Рикардо «Налоги составляют ту 
долю продукта и труда страны, которая поступает в распоряжение правительства, они всегда 
уплачиваются, в конечном итоге из капитала или из дохода страны».  

По мнению Романовского О.В., Врублевской Б.М. Сабанти подоходное налогообложение 
физических лиц – это форма изъятия вновь созданной стоимости и её распределения [7, с. 140]. 

 По мнению Улугходжаевой Х.Р. подоходное налогообложение – это форма изъятия части 
вновь созданной стоимости, распределяемой в пользу физических лиц [4, с. 150]. Так же по 
мнению Улугходжаевой Х.Р. НДФЛ, как и другие виды налогов является обязательным видом 
платежей. По её мнению, в отличие от других видов налогов налог с доходов физических лиц 
имеет возвратный характер и отражает экономические отношения между населением и 
государством, тем самым формируя национальный бюджет 

В современном Таджикистане насчитывается 9 видов налогов из которых 7 носит 
общегосударственный характер и 2 местный. 

 
Рис. 2. Основные виды налогов в Республике Таджикистан. 

 

С 6 января 1992 года Верховным советом Республики Таджикистан был введён закон «О 
подоходном налоге с граждан Республики Таджикистан, иностранных граждан и лиц без 
гражданства», на основании которого в Республике Таджикистан начали взимать налог с доходов 
физических лиц. Позже, в соответствии с Налоговым кодексом Республики Таджикистан и 
инструкцией, принятой Министерством финансов Республики Таджикистан и Налоговым 

Виды налогов 

Государственные  Местные 

НДС Автомобильный налог 

Налог с доходов физических лиц 

Акцизы 

Налог с прибыли 

Социальный налог 

Налог на природные ресурсы 

 Налог на использование автомобильных дорог 

Налог на недвижимое имущество 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%80
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комитетом при Правительстве Республики Таджикистан был внесен ряд изменений и порядок 
исчисления и взимания данного вида налога.  

Основными налогоплательщиками подоходного налога являются лица, имеющие какой- 
либо доход. Базой для данного дохода является размер этих самых доходов. 

Годы 30 летней независимости стали для Республики Таджикистан периодом постоянных 
социально-экономических реформ. Не раз количество налогов уменьшалось, изменялись 
налоговые ставки, в качестве стимулирующих действий вносились налоговые моратории для 
некоторых видов предпринимательства, в связи с пандемией «Covid» в 2021 году 
предприниматели аграрного сектора освобождались от «Единого налога», однако несмотря на 
это ни разу не стоял вопрос о социальной справедливости с точки зрения налогообложения 
физических лиц.  

Каким-то образом данные реформы обходили стороной налогообложения доходов 
физических лиц (НДФЛ), что никак не может соответствовать с опытом зарубежных стран с 
ведущей экономикой. Реформа налоговой системы Республики Таджикистан как правило играет 
мотивационную роль для экономических субъектов, нежели как регулирующую, которая 
отражала бы рычаги социальной справедливости налогообложения социальных слоев. В 
Республике Таджикистан НДФЛ играет распределительную и перераспределительную роль тем 
самым исполняется регулирующая функция налогов. Таким образом, платежи от НДФЛ 
мобилизуются в распоряжение государственного бюджета и распределяются в пользу 
нуждающихся слоев населения.  

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, что 
в любой стране денежное поступление от налогов играет важную роль в экономике - пополнении 
государственного бюджета и т.д. [3, с. 350]. Так же и налоговая система Республики Таджикистан 
характеризуется как один из основных инструментов пополнения бюджета страны. На неё 
приходиться 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 [6, с. 261]. 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.  

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 учитывается на основе общего заработка физических лиц за счет чего 
обеспечивается государственный бюджет.  

Экономическая значимость НДФЛ занимает особое место в бюджете. О налоговых 
поступлениях в государственный бюджет ежегодно Министерство финансов в своем 
официальном сайте выкладывает отчет. Ниже приведём диаграмму, где на общем фоне 
налоговых поступлений абстрагируем НДФЛ. 

 
Рис. 1. Доля НДФЛ в государственном бюджете. 
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Таким образом, в среднем за последние 5 лет доля НДФЛ в государственном бюджете 

составило 11% валовых налоговых поступлений. 

В рыночных условиях, важным общественным институтом выступает государство, 

которое особо не имеет собственного дохода, во всяком случае доходы государства помимо 

налогов намного ниже его расходов. Государственный бюджет в основном формируется за счет 

налоговых поступлений в процессе реализации товаров и услуг хозяйствующих субъектов 

посредством уплаты налогов. Такой процесс перераспределяет совокупный доход между 

государством и населением с помощи элементов налога. Исходя из этого, можно сказать, что 

налоги это – совокупность отношений между гражданами (налогоплательщиками) и 

государством по поводу перераспределения валового внутреннего продукта с целью 

формирования централизованных денежных фондов. Однако, налоги по-разному можно 

трактовать. Например, если рассматривать налоги с точки зрения налогоплательщика, то налоги 

– это изъятие собственного дохода, а с точки зрения государства налоги – это денежные взносы 

в государственную казну. В таком случае между этими взаимоотношениями всегда имеет место 

противоречия.  

Для получения большего дохода государство разными способами максимизирует налоги, 

что в свою очередь, противоречит желаниям и намерениям налогоплательщика, который 

заинтересован в увеличении собственного дохода и улучшения качества своей жизни, и 

максимизация налогов никак не способствует этой цели. 

В Республике Таджикистан налог с доходов уплачивается как физическими лицами 

государственного сектора (бюджетники), так и физическими лицами частного сектора. На 

сегодняшний день с бюджетников взымается определенный размер налогов, т.е. 13% от общего 

дохода. Что же касается частного сектора, то здесь периодически со стороны Министерства 

финансов и Налогового комитета Республики Таджикистан в зависимости от экономических 

изменений (инфляция и т.п.) устанавливается определенный размер налога с доходов в 

зависимости от вида деятельности. Приведем пример. В соответствии с пунктом 7 

Постановления Правительства Республики Таджикистан от 31 августа 2012 г. №451 «Об 

утверждении Правил налогообложения индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

деятельность на основании патента или свидетельства» Министерство финансов совместно с 

Налоговым комитетом издали приказ, где для предпринимателей, занимающимся определенным 

видом деятельности (в данном случае в Республике Таджикистан список составляет 50 видов 

деятельности), размер платы за ведение предпринимательской деятельности по патенту 

(подоходный налог и социальный налог) в 2021 году с учетом уровня инфляции по итогам 2020 

года проиндексировать в размере 9,4%. То есть в виду уровня инфляции 2020 года размер платы 

за патент вырос на 9,4%. А патент подразумевает два вида налога – социальный и подоходный, 

где подоходный налог составляет около 70%. Приказ зарегистрирован в Министерстве юстиции 

Республики Таджикистан по Единому государственному реестру нормативных правовых актов 

Республики Таджикистан за кодом №735 «ғ» от 4 февраля 2021 года.  

Такого рода «плановые» изменения в установлении подоходного налога в частном секторе 

естественным образом отражаются на экономическом и социальном состоянии малых 

предпринимателей потому, что в данном случае не учитывается тот факт, что предприниматели 

помимо уплаты налогов должны быть конкурентоспособными на рынке, а это требует 

определенных затрат. То есть в таком случае предприниматель вместо того, чтобы «расти» 

первым делом должен уплачивать подоходный налог больше, чем скажем в прошлом году. 

Таким образом, подоходный налог, а точнее фискальная её часть как элемент социально- 

экономической, регулирующей государственной политики заключается в основном в 

мобилизации денежной массы в распоряжение того же государства для финансового 

регулирования социальной сферы. Однако, чем несправедливее функционировающая система 

распределения и перераспределения доходов граждан, тем большее значение имеет и 

преобретает функция налогов как - регулирующая. Как уже было отмечено ранее, в частном 

секторе, при росте подоходного налога не учитывается конкурентоспособность частных 

предпринимателей, а то, что предприниматели являются основным двигателем экономики любой 

страны остается неопровержимым и абсолютным фактом. По нашему мнению данная стуация 

возникает из-за отсутствия альтернативных методов пополнения государственного бюджета 

путем фискальной функции налогов, а отражается это на экономическом состоянии страны в 

общем и каждого жителя страны в частности. Ведь по данным официального сайта «Novosti.tj» 
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в 2020 году закрылись более 23 тысяч индивидуальных предпринимателей и естественно 

подорожание патентной платы, где около 70% занимает подоходный налог имеет и играет одну 

из особых ролей [1, с. 240]. 

Ряд ученых экономической науки придерживались мнения, что в процессе распределения 

и перераспределения доходов общества государство должно играть регулирующую роль. В 

качестве рычагов данного рода регулирования должны выступать прямые налоги, в основном 

подоходный налог так как данный вид налога занимает первое место в образовании 

государственного бюджета из числа прямых налогов. Такое мнение имел ученый экономист, 

неоклассик Пигу А.С. и в своих работах он утверждал, что налоговое воздействие считается 

основным рычагом регулирования доходов. Так же шведский экономист, лауреат Нобелевской 

премии Г. Мюрдаль утверждал, что государственное регулирование посредством налогов 

создаст равные условия и экономические возможности для всех слоев общества.  

Невозможно не согласиться с таким родом утверждений потому, что прямые налоги в 

отличие от косвенных характеризуются как всеобщие налоги и с помощи манипулирования 

отдельных элементов прямых налогов можно достичь максимального осуществления 

регулирующей функции налогообложения. На наш взгляд, наиболее эффективным образом 

регулирующая функция налогов может осуществляться с помощи именно прямых налогов, в 

нашем случае налогов с доходов физических лиц, где объектом налогообложения выступают их 

доходы. Как было отмечено выше, налог с доходов физических лиц считается самым значимым 

и бюджетообразующим видом налога среди прямых налогов, который взимается 

непосредственно с физических лиц и по нашему мнению было бы целесообразным использовать 

данный факт в качестве основы для распределения и перераспределения доходов общества, 

используя регулирующую функцию налогов. Именно данный вид налога должен сыграть 

ключевую роль в обеспечении справедливого распределения доходов и стать основой для 

осуществления социальной поддержки нуждающейся части населения и реализации 

государственной политики, направленной на социальную поддержку. 

Несмотря на то, что, как и другие виды налогов налог с доходов физических лиц считается 

индивидуальным, обязательным и безвозмездным платежом отличительной чертой подоходного 

налога является то, что можно провести связь между размером доходов физических лиц и более 

эффективно распределить общественный доход в поддержку социальных сфер. 

Особенность налога с доходов физических лиц как налогового элемента государственного 

влияния на экономику и  общество обуславливает его системный характер. Системность 

подоходного налогообложения состоит в его вовлеченности в процесс социального 

регулирования всех элементов данного налога и это способствует достижению справедливости в 

распределении общественного дохода, и в  формировании денежного фонда государства 

для финансирования мер, направленных на реализацию социальной политики.  

В мировой практике, как только речь заходит о подоходных налогов, так сразу возникает 

вопрос о том какая система налогообложения доходов физических лиц эффективнее- 

прогрессивная или же пропорциональная. Это считается вполне естественным, поскольку 

подоходный налог взимается абсолютно с каждого индивидуума, имеющего хоть какой-то 

источник доходов.  

В условиях рыночной экономики разнообразие предпринимательской деятельности 

привело к расслоению общества разделив его на богатых и малоимущих и как показывает опыт 

развитых стран, правильное перераспределение доходов общества путем регулирования 

подоходного налога носит существенный характер и наиболее эффективно на это самое 

перераспределение можно воздействовать лишь используя элементы налогов.  

При осуществлении методов исчисления и взимании подоходного налога нередко власти 

сталкиваются с дилеммой, которая заключается в том, что важнее – экономическая или 

социальная составляющая, то есть экономическая эффективность подоходного налога или 

социальная справедливость при его исчислении и взимании. Под социальной справедливостью 

нужно понимать «функцию» благосостояния, где в зависимости от выбора экономическая и 

социальная эффективность достигается путем разных размеров налоговых процентов в 

зависимости от объема дохода. В таком случае можно прийти к максимизации функции 

утилитаризма, в условиях которого все явления должны рассматриваться с точки зрения их 

полезности, и при соблюдении принципов, которого можно добиться от подоходного налога 
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максимум эффективности и полезности для общественных нужд. Таким образом, оптимальность 

обложение физических лиц подоходным налогом приведет к правильному, справедливому 

распределению общественных доходов и создаст максимальную возможность обеспечения 

общественного благосостояния в целом и к минимизации потерь доходов общества от 

налогообложения. 

Возможности подоходного налога в наибольшей мере осуществляется методом 

образования баланса его составляющих элементов и когда в государственный бюджет 

концентрируется оптимальный объём налоговых поступлений соблюдение справедливого 

соотношения между социальными слоями населения не должно игнорироваться.  

Налогообложение доходов физических лиц прямым образом влияет на воспроизводство 

труда населения и качество жизни. От разного рода изменений уровня доходов общества зависит 

динамика основных показателей, отражающих состояние экономики страны. От роста доходов 

населения зависит рост уровня потребления и сбережения и в конечном счете благосостояние 

каждого индивида в частности и населения в общем, что приводит к увеличению 

продолжительности жизни и демографической ситуации в целом.  

При оптимальной налоговой политике роль подоходного налога в качестве основных 

рычагов, направленной на оптимизацию социальной политики состоит в таком распределении 

общественных доходов между разными социальными слоями населения, которое 

способствовало бы достижению общественной социальной стабильности и осуществлению 

гражданских прав населения. Как показывает опыт развитых стран, государство, имеющее 

развитую экономику, должно отличаться от других стран с менее развитой экономикой 

использованием целого ряда механизмов влияния для развития и процветания своей рыночной 

экономики и одним из важных и основных элементов механизма воздействия считается 

оптимизированная система налогообложения. Так же опыт развитых стран показывает, что 

манипулирование экономических процессов путем налогов отражает правильное распределение 

национального дохода определяя, при этом, уровень дохода всех социальных слоев населения. 

Именно этот факт подчеркивает важность роли подоходного налога как регулирующий элемент 

распределительного процесса общественного дохода.  

Таким образом, налог с доходов физических лиц является одним из важных, 

регулирующих распределительный процесс элемент, обуславливающий эффективность 

мобилизации денежных средств для финансирования государственных затрат. На ряду с этим, 

налог с доходов физических лиц так же считается стабилизирующим элементом социальной 

политики. Оптимизация данного вида налогообложения будет способствовать достижению 

социальной справедливости. Более того, с помощи данного вида налога имеется возможным 

сдержания роста расслоения населения и урегулировав экономические процессы путем 

подоходного налога сформировать денежный фонд государства и поддерживать социальные 

сферы. 
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НАҚШИ ИҚТИСОДӢ ВА ИҶТИМОИИ АНДОЗ АЗ ШАХСОНИ ВОҚЕӢ  

ДАР ШАРОИТИ МУОСИР 
 

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, мисли дигар давлатҳои ИДМ меъёри мутаносиби даромад истифода 
мешавад, ки ин гузаштан ба баробарии иҷтимоиро душвор мегардонад ва бо ҳамин ба татбиқи фаъолонаи 
нақши иҷтимоию иқтисодии андозҳо халал мерасонад. Муаллиф таъкид кардааст, ки андоз аз даромад на 
танҳо ҳамчун воситаи таъминкунандаи қисми муайяни даромади буҷети давлатӣ, балки ҳамчун як навъ 
танзимгари иқтисодиёти сатҳи макроиқтисодӣ баррасӣ гардида, ба ин васила ба баланд бардоштани 
самаранокии қисми фискалӣ таваҷҷуҳ зоҳир карда мешавад. Муаллиф инчунин иброз медорад, ки имрӯз 
бозор ва музди кори пинҳонӣ ва ғайра вуҷуд дорад. Далели он ки механизми назорати андоз наметавонад 
вазифаи фискалии худро ба таври бояду шояд таъмин намояд. Ошкор кардани далелҳои саркашӣ аз 
пардохти андоз ногузир аст, аз ин лиҳоз, ҷазо дар шакли ҷарима барои ба эътидол овардани вазъи ҷомеа 
мусоидат мекунад. Аммо онҳое, ки даромади калон доранд, имкони саркашӣ аз андоз ва ҳадди ақалли 
уҳдадориҳои андозро доранд. 

Маҳз далелҳои дар боло зикршуда аҳамияти мақолаи илмӣ, инчунин нокифоя будани сатҳи 
назариявӣ ва амалии коркарди механизми андозро нисбат ба вазифаи танзимкунандаи андозҳо муайян 
мекунанд. 

КАЛИДВОЖАҲО: иқтисоди бозорӣ, буҷет, системаи андоз, иқтисодиёт, даромад, даромад аз 
андоз, андозбандии шаҳрвандон, рушди иқтисодӣ, шахсони воқеӣ, функсияи андозҳо, андоз аз даромад, 
буҷети давлат, андоз, сиёсати андоз. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РОЛЬ НАЛОГА С ДОХОДА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

В Республике Таджикистан, как и во всех странах СНГ используется пропорциональная подоходная 
ставка, которая усложняет переход к социальному равенству, тем самым препятствует осуществлению 
более активной реализации социально- экономической роли налогов. Автором подчеркивается 
необходимость рассматривания подоходного налога не только как инструмент, который обеспечивает 
определенную доходную часть государственного бюджета, но и как своего рода регулятор экономики 
макроуровня, тем самым акцентируя внимание на повышении эффективности фискальной части. Так же 
автор констатирует тот факт, что на сегодняшний день имеющийся теневой рынок, скрытая оплата труда 
и т.п. констатируют тот факт, что механизм налогового контроля не может обеспечить в должной степени 
её фискальной функции. Выявление фактов уклонения от уплаты налогов неизбежна, в связи с этим 
наказания в виде штрафов способствует общественной стабилизации. Однако, имеющие большие доходы 
и имеют возможность уклонятся от уплаты налогов и минимизируют налоговые обязательства. 

Именно вышеизложенные факты обуславливают актуальность научной статьи, а также 
недостаточность теоретического и практического уровня обработанности и недостаточностью 
проработанности налогового механизма, касаемо регулирующей функции налогов. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: рыночный экономике, бюджет, налоговая система, экономике, доход, 
доход с налогов, налогоплательщик, налогообложения граждан, экономического роста, физических лиц, 
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ECONOMIC AND SOCIAL ROLE OF INDIVIDUAL INCOME TAX IN MODERN CONDITIONS  

 

The economic and social role of the personal income tax in modern conditions. In the Republic of 
Tajikistan, as in all CIS countries, a proportional income rate is used, which complicates the transition to social 
equality, thereby hindering the implementation of a more active implementation of the socio-economic role of 
taxes. The author emphasizes the need to consider the income tax not only as a tool that provides a certain revenue 
part of the state budget, but also as a kind of regulator of the macro-level economy, thereby focusing on increasing 
the efficiency of the fiscal part. The author also states the fact that today there is a shadow market, hidden wages, 
etc. state the fact that the tax control mechanism cannot adequately ensure its fiscal function. Revealing the facts 
of tax evasion is inevitable, in this regard, punishment in the form of fines contributes to social stabilization. 
However, those with large incomes have the opportunity to evade taxes and minimize tax liabilities. 

It is the above facts that determine the relevance of the scientific article, as well as the inadequacy of the 
theoretical and practical level of processing and the insufficient elaboration of the tax mechanism with regard to 
the regulatory function of taxes. 
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ВИЖАГИҲОИ НАЗОРАТИ АНДОЗ ДАР ШАРОИТИ БОЗОРИ РУШДЁБАНДА 
 

Ҳоҷиев Ф.Б.  

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Дар Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 «Такмил 

додани маъмурикунонии андоз бо мақсади баланд бардоштани сатҳи ҷамъоварӣ, коҳиш додани 

фишори маъмурӣ ба андозсупорандагони бомасъулият, баланд бардоштани дараҷаи шаффофият 

ва қобилияти пешгӯии низоми андоз» [1, с. 41] ба яке аз самти муҳимми рушди идоракунии 

молияи давлатӣ пешбинӣ шудааст. Такмил додани маъмурикунонии андоз ва таҷдиди низоми 

андоз мутобиқ ба талаботи марҳалаи нави рушди ҷомеа, пеш аз ҳама, омӯзиши методологияи 

назорати андоз мувофиқи принсипҳои хоҷагидории бозоргонӣ ва идоракунии ҳуқуқии рушди 

ҷомеаро тақозо менамояд. Барои ин, донистани амиқи тамоми тарафҳои трансформатсияи 

хусусиятҳои иқтидории назорати андоз (асосҳои назариявии муайяншуда ва ё дарки 

консептуалии он) ва шаклҳои амалии ташкили он ҳатмист. Аз ин рӯ, хусусан муҳим он аст, ки 

маҳз аз рӯи шаклҳои маъмурисозии равандҳои молиявӣ, қарзу андозҳо, аз ҷумла, назорат низ 

(яъне аз он, ки то кадом андоза ба таври ҳуқуқӣ мустаҳкам гардидаанд) мавқеи ин ё он давлатро 

метавон дар низоми иқтисодиёти ҷаҳонӣ арзёбӣ намуд.  

Воқеан ҳам, назорати андоз хеле муҳим мебошад. Зеро, беш аз 80 фоизи даромади буҷети 

давлатиро даромади андозӣ ташкил медиҳад ва маҳз воридоти андозӣ ҳолати даромади буҷети 

давлатиро муайян менамояд, ки он баъдан барои иҷрои вазифаҳои иҷтимоиву иқтисодии давлат 

ва идоракунии рушди ҷомеа истифода мешавад [2, с. 31-41]. Чуноне ки рақамҳои ҷадвали 1 

нишон медиҳанд дар давраи солҳои 2013-2020 ҳаҷми даромади ҷорӣ ва грантҳо аз 9395,8 то 

18414,9 млн. сомонӣ ва ё беш аз 96% афзудааст. Воридоти андозӣ бошад, дар ин давра аз 8432,4 

то 15366,5 млн. сомонӣ ва ё 82,3% зиёд шудааст. Аммо, ҳиссаи воридоти андоз дар даромади 

буҷетии давлат аз 89,7 то 83,4% ва беш аз 6,3 банди фоиз кам гардидааст. Воридоти ғайриандозӣ 

дар ин давраи таҳлилӣ, ҳарчанд вазни қиёсии он дар ҳаҷми даромади буҷетӣ чандон тағйир 

наёфтааст, аммо ҳаҷми он соли 2020 нисбат ба соли 2013 беш аз 2,4 маротиба афзудааст. Бояд 

қайд намуд, ки воридоти андозӣ ба буҷет яке аз нишондиҳандаҳои рушди устувори иқтисодии 

мамлакатро нишон медиҳад. Пас, паст шудани вазни қиёсии он дар ҳаҷми даромади буҷет 

метавонад хулосаеро доир ба заиф будани рушди иқтисодӣ ва ё напардохтани андозҳо аз тарафи 

андозсупорандагон (субъектҳои иқтисодӣ) тавлид намояд.  

Ҷадвали 1 

Динамикаи даромади буҷети давлатӣ аз рӯи шаклҳои воридшавӣ (воридоти ҳақиқӣ),  

млн. сомонӣ 
 

Нишондиҳандаҳо 2013 2020 Рушд нисбат ба с. 2013 % 

Даромади ҷорӣ ва грантҳо 9395,8 18414,9 196,0 

аз он ҷумла:    

воридоти андозӣ 8432,4 15366,5 182,3 

бо %. 89,7 83,4 -6,3 пп 

воридоти ғайриандозӣ 768.1 1895,4 246,7 

бо %. 10,3 10,2 -0,1 пп 
Аз рӯи Омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон. – 2020. – С. 437-461;. – 2021. – С. 673-675 ҳисоб карда шудааст. 

   

Хулоса ва ё тезиси дар боло ишорашударо маълумоти ҷадвали 2 тасдиқ менамояд. Дар соли 

2020 ҳаҷми ҳақиқии даромади ҷорӣ ва грантҳо нисбат ба нақшаи тасдиқшуда 0,5% ва даромади 

воридотӣ бошад 1,2% иҷро нашудааст. Аз ҷумла, пардохти иҷтимоӣ, андоз аз фурӯш ва арзиши 

иловашуда ва гардиш низ мутобиқан 3,5% ва 1,1% нисбат ба нақшаи тасдиқшуда иҷро 

нагардидааст.  

Ҷадвали 2 

Ҳолати иҷроиши нақшаи тасдиқшудаи даромади буҷети давлатӣ, млн. сомонӣ 
 

Нишондиҳандаҳо 

2013 2020 

Иҷроиши 

аслӣ 

бо % буҷети 

тасдиқшуда 

Иҷроиши 

аслӣ 

бо % буҷети 

тасдиқшуда 

Ҳаҷми умумии даромади буҷети 

давлатӣ  
12276,6 94,2 25065,0 101,4 

Даромади ҷорӣ ва грантҳо 9395,8 98,9 18414,9 99,5 

Воридоти андозӣ 8432,4 99,2 15366,5  

Аз он ҷумла пардохти иҷтимоӣ 986,7 83,8 1686,9 96,5 
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Андоз аз фурӯш ва арзиши 

иловашуда ва гардиш  
4557,7 101,6 6395,5 98,9 

Воридоти ғайриандозӣ 768,0 94,4 1895,4 109,7 

Грантҳо 195,4 108,5 1150,7 93,6 
Аз рӯи Омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон. – 2020. – С. 437-461; Омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон.                   

– 2021. – С. 673-675 ҳисоб карда шудааст. 
 

Ҳаҷми воридоти грантӣ низ 6,4% иҷро нашудааст. Ин тамоюл дар давраи солҳои 2013-2020 

низ мушоҳида мешавад. Ноустувории воридоти андозӣ ба қисми даромади буҷети давлатӣ водор 

менамояд, ки сабабҳои онро ҷӯем. Дар ин ҷода, нақши фаъол намудани кори институти назорати 

андозӣ хеле муҳим аст. Бинобар ин, ба тавсифи моҳияти назорати андозӣ мегузарем.  

Барои муайянсозии мазмуни аслии мафҳуми назорати андоз, пеш аз ҳама, мазмуни якчанд 

соҳаҳои функсионалӣ ва махсусшударо, ки моҳияти чунин категорияҳои муҳимми иқтисодӣ ва 

ҳуқуқӣ, амсоли молия ва назорати молиявӣ, андоз ва назорати андоз, ҳуқуқи молиявӣ ва андозро 

татбиқ менамоянд, бояд баррасӣ кард. Дар сатҳи воқеияти иқтисодӣ ин соҳаҳои функсионалӣ дар 

вобастагии зинавӣ, ки бо тобеияти категорияҳои онҳо «молия ва андоз» муайян мегардад, қарор 

доранд. Аз мавқеи назариявӣ соҳаҳои дар боло номбаршуда яклухтии узвиро ташкил медиҳанд, 

зеро ки ҳамаи онҳо таъиноти ҷамъиятии категорияҳои тобеи «молия ва андоз»-ро, ки моҳияти 

худро дар шароити мушаххаси хоҷагидорӣ тавассути сохторҳои махсус (механизмҳо, 

зерсистемаҳо соҳаҳо ё шаклҳои дигари ташкили амалӣ) кушода медиҳанд, татбиқ менамоянд. 

Мафҳуми «назорати андоз ягонагии мазмун ва шаклро, чи тавре ки ин нисбат ба мазмуни 

мафҳумҳои «молия ва андоз» ҷой дорад дар бар мегирад.  

Шарти муҳимтарини ошкорсозии мафҳуми «Назорати андоз» истифодаи принсипи 

системанокӣ мебошад. Он ба арзёбии назорати андоз чун субсистема нисбат ба системаи 

баландтар ва маҳз нисбат ба системаи молиявӣ бо функсияи дохилии назоратӣ имкон медиҳад. 

Назорати андоз, ки чун як қисми молиявӣ баррасӣ мегардад, аломатҳои асосии ин низомро дар 

худ дорад. Ин бо он ифода меёбад, ки муносибатҳои дар дохили соҳаи назорати андоз 

ташаккулёбанда чун унсури таркибӣ ба соҳаи муносибатҳои молиявӣ дохил шуда, соҳаҳои 

махсуси муносибатҳоро, ки ба ҷараёни азнавтақсимкунии захираҳои молиявӣ хосанд, дар бар 

мегирад. Низоми молиявии миллӣ гуногун аст. Аз рӯи меъёри молиявӣ он аз ду зерсилсила 

иборат мебошад: молияи оммавӣ ва иттиҳодиявӣ. Азнавтақсимкунии маблағҳои пулӣ байни 

соҳаҳои иттиҳодиявӣ ва бахши иқтисодиёти ҷамъиятӣ асосан тавассути андозҳо рӯй медиҳад. 

Чунин тобеияти зинавӣ дар идоракунии анбуҳи пули соҳаи функсионалии назорати андоз 

муқаррароту афзалиятҳои мақсадноки онро муташаххастар мегардонад.  

Аз мавқеи умуминазариявӣ назорати андоз ба сифати категорияи иқтисодӣ, мушаххастар 

молиявӣ ва пас чун раванди идоракунии муносибатҳои азнавтақсимкунӣ, ки зимни 

ҷамъиятигардии як қисми арзиши дар истеҳсолот сохташуда ва дар муомилот дар ифодаи пулӣ 

афзоишёфта ба вуҷуд меоянд, тафсир мегардад. Ин раванд дар шароити бозоргонӣ соҳаи махсуси 

менеҷменти андозро дар бар мегирад ва ба се зерсистема тақсим мешавад: банақшагирии андоз, 

танзими андоз ва назорати андоз. 

Ба маънои маҳдуд амалия ба ин соҳаҳои муайяни консептуалӣ ислоҳот медарорад. Бинобар 

ин, назорати андоз ба шакли маҷмуи амалҳои мушахаси андозии шахсони махсуси ваколатдор 

бояд баррасӣ гардад. Аз чунин мавқеъ назорати андоз чун фишанги иқтисодии идоракунии 

низоми уҳдадориҳои андозӣ баромад мекунад. Барои айниятсозии назорати андоз дар низоми 

муносибатҳои молиявӣ ва андоз бояд муайян сохт, ки таҷрибаи назорат то кадом андоза ба 

талаботи принсипиалии назарияи молия ва андоз мувофиқ аст. Чи тавре ки маълум аст алоқаи 

назария ва амалияи молия ва андоз таввасути функсияҳое муқаррар карда мешаванд, ки ба молия 

чун ташкили системаи объективӣ хосанд. Функсияҳои дилхоҳ низоми иқтисодӣ аз ибтидо ба 

таври конститутсионалӣ, яъне чун қоидаҳои назариявие, ки дар асоси консепсияи қабулшуда аз 

тарафи қонунгузор ба механизмҳои ҳуқуқӣ табдил меёбанд, муайян карда мешаванд. Нисбати 

назорати андоз вазифаи назорати молия ва соҳаи махсуси онҳо - андозҳо аҳамияти ҳалкунанда 

дорад. Дар асоси муқаррароти мақсадноки ин вазифа низоми воқеии назорати андоз, ки онро 

қонунгузорӣ дар бораи андозбандӣ ба танзим даровардааст, ташаккул меёбад.  

Принсипҳо, технологияҳо ва мақсадҳои ниҳоии системаҳои байни худ амалкунандаи 

молиявӣ ва дар таркиби он назорати андоз бо маҷмуи мукаммали меъёрҳои қонунгузорӣ ба 

танзим дароварда шудаанд. Аксари ин меъёрҳои ҳуқуқӣ ба низоми назорати андоз паҳн гардида, 

ба таври назариявӣ таъиноти вазифаи назоратиро татбиқ менамояд (ин вазифа ба низоми молиявӣ 

ва дар таркиби он ба низоми андоз хос аст). Дар таҷриба вазифаи назорати молия мувофиқи 
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афзалиятҳои сиёсати иқтисодӣ ва молиявӣ, ки онҳоро мақомотҳои ҳокимиятӣ ва идоракунии 

давлатӣ мушаххас ва дар давраи муайяни рушди таърихии он муайян мекунанд, татбиқи худро 

меёбад. Ин ҳам ба сохти низоми андоз ва ҳам ба сиёсати андоз, ки вобаста ба онҳо низоми 

назорати андоз ташаккул меёбад, мансуб аст. Ин маънои онро дорад, ки самтҳои мушаххаси 

рушди назорати андоз (чун соҳаи мушаххаси ташкилӣ-ҳуқуқии амали ба мақсад 

нигаронидашуда) маҷмуи амали омилҳои сершумори берунӣ (экзогенӣ) ва дохилӣ (эндогенӣ)-ро 

муайян месозанд. Аз байни онҳо амалҳои зерин асосӣ мебошанд: 

- вазъи иқтисодиёт ва низоми миллии молиявӣ; 

- рафтору ҳадафи ҳукумат доир ба истифодаи захираҳои молиявӣ, ки дар буҷети давлат ғун 

мегардад. 

Ба ибораи дигар, аз вазъи иқтидори иқтисодӣ ва молиявӣ, инчунин аз асоснокии методҳои 

идоракунии ҳоқимияти давлатӣ ва мувофиқати онҳо ба талаботи иқтисодиёт ва низоми молиявӣ 

маҳсулнокии дилхоҳ механизми функсионалӣ, аз ҷумла, назорати давлатӣ ва дохили 

иттиҳодиявии андоз вобастааст. 

Пас назорати андоз аз рӯи мазмуни иқтисодии худ сермаъност. Аз як тараф, ин як қисми 

функсионалии низоми маъмурисозии давлатии андоз мебошад. Аз тарафи дигар, назорати андоз 

асбоби махсуси идоракунии уҳдадориҳои андоз, ки аз тарафи субъектҳои хоҷагидор бо мақсади 

идоракунии хатарҳои молиявӣ ва андоз истифода мегардад, ҳисоб меёбад. 

Ба ақидаи мо, мафҳуми «Маъмурисозии андоз» ба назорати андоз низ, ки дар дохили 

корхонаҳо, муассисаҳо ва субъектҳои дигари ҳуқуқи хоҷагидорӣ амалӣ мегардад, паҳн мешавад. 

Чи тавре ки дар боло қайд гашт, масъалаи аёниятсозии назорати корпоративии андоз дар соҳаи 

амалҳои махсуси назоратӣ дар доираи андозбандӣ дар илми муосир ба таври кофӣ таҳия 

нашудааст. Худи мазмуни мафҳуми «назорати корпоративӣ» тафсири гуногун дорад. Ба андешаи 

мо, назорати корпоративӣ низоми чораҳои ташкили дохилии амалҳои назоратӣ-таҳлилӣ 

мебошад. Ин амалҳо бо ташаббуси моликон ва менеҷерҳои корхонаҳо бо мақсади пешгирисозӣ, 

ки ошкорсозии саривақтии эҳтимолияти хатарҳои андоз ва қабули чораҳои пасткунии онҳоро дар 

доираи қонун дар назар дорад, амалӣ мегарданд. Назорати корпоративӣ ин назорати дохилӣ буда, 

аз рӯи моҳият, методҳо ва мақсадҳои худ ба аудити дохилӣ, ки дар корхонаҳо бо қувваи 

санҷишгарони андоз, аудиторҳо, машваратчиён ва корманди дигари дохилии андоз иҷро 

мегардад, якхела аст. Ба корхонаҳои миёна ва хурд бо захираҳои маҳдуди молиявӣ ин вазифаҳоро 

метавон ба аутсорсинг интиқол дод. Иҷрои вазифаҳои танзими андоз (банақшагирӣ, таҳия ва 

назорат) дар дохили корхона аз вазифаҳое, ки ба души мутахассисони ташкилотҳои аудиторӣ 

гузошташуда, ки дар асоси қонун дар бораи фаъолияти аудиторӣ амал мекунанд, фарқ мекунад. 

Мутахассисони назорати корпоративии дохилии андоз на танҳо ба назорати баъдина, балки ба 

назорати қаблии андоз рӯ меоранд, яъне эҳтимолияти хатарҳои андоз то фарорасии далели 

хоҷагидорӣ ё ҳодисоти хоҷагидорӣ бояд таҳти таҳқиқ қарор ёбанд. 

Ба ақидаи олими рус Сотникова Л.В. «Назорати дохилқонунӣ будани амалиётҳои 

хоҷагидорӣ ва мақсаднокии иқтисодии онҳоро барои корхона муайян месозад» [3, с. 239]. 

Назорати корпоративӣ ба такмили мунтазами ҷараёнҳои хоҷагидорӣ равонааст ва ин барои 

корхонаи ҳозира ҳаётан зарур мебошад. Ба андешаи Буртеев В.В. мафҳуми «Назорати дохилиро 

ба маънои васеъ чун низоме (ба низоми идоракунии ташкилот дохил мешавад), ки аз як қатор 

унсурҳо иборат аст, шарҳ додан мумкин аст» [4, с. 320]. Назорати дохилӣ ба маънои хеле маҳдуд 

яке аз давраҳои раванди идоракунӣ мебошад, чунин меҳисобанд муаллифони дигар. Ба ақидаи 

Буртеева В.В. зери мафҳуми «Назорати корпоративии андоз тарзи ташкили назорати дохилии 

фаъолияти тамоми шохаҳои идоракунии ташкилот, ки аз тарафи кормандони шуъбаи махсус бо 

мақсади ёрӣ ба дастгоҳи маъмурии ташкилот амалӣ мегардад, фаҳмидан лозим аст» [6, с. 80-81]. 

Муқаррар намудани мазмуни низоми назорати андоз аз мавқеи ҳуқуқӣ зарурати таҳлили 

вазъи муносибатҳои моликиятро дар давлат тақозо менамояд. Аз он ки то кадом андоза шаклҳои 

моликият баробарҳуқуқанд, ҳифзи ҳуқуқии онҳо баланд аст ба таносуби тиҷорати расмӣ ва 

ғайрирасмии фаълияти иқтисодӣ вобастааст. Ин омил вазифаҳо, мақсадҳо ва методҳои назорати 

андозро муайян менамояд. Дар шароити иқтисодиёти трансформатсионӣ, вақте ки методҳои 

назорати директивӣ дар шакли пешинаи онҳо нолозим шудаанду истифодаи технологияҳои 

«одилона»-и тадбирии фаъолияти назоратӣ-таҳлилӣ аз сабаби оммавияти дасткашӣ аз 

андозсупорӣ, ки ба иқтисодиёти давлатҳои давраи гузариш хос аст, ҳанӯз хеле душвор мебошад. 

Бинобар амали ин омил, соҳаи назорати ҳозираи андози ватанӣ тарафҳои мухталиф пайдо 

кардааст. Аз як тараф, назоратчии хадамоти андоз, ки манфиатҳои молиявии хазинаи давлатро 

ҳимоя менамоянд, аз тарафи дигар, назоратчиён (ё аудиторҳои дохилӣ, машваратчиён, 
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адвокатҳои андоз ва ҳ.к.), ки барои бадастории мақсадҳои корпоративӣ (афзоиши арзиши 

назорат, сатҳи сармоясозӣ, қобили рақобат будани маҳсулот ва ғ.) кор мекунанд.  

Сарфи назар аз он ки дар Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон баробарии тамоми 

шаклҳои моликият ҷой дорад, дар шароити ҳаёти воқеии иқтисодии мамлакат ба сохтори 

муносибатҳои моликият ҷанбаҳои муайяни ғайриҳуқуқӣ хосанд [7, с. 23]. Дар адабиёти иқтисодӣ 

ин раванд номи «азнавтақсимкунии моликият»-ро гирифтааст. Дар ин ҷараён, хадамоти назорати 

андоз нақши муҳим мебозад. Бинобар ин, зимни тавсифоти мазмуни низоми назорати андоз ба 

чунин мафҳумҳо амсоли «давлати ҳуқуқӣ» ва «дараҷаи демократикунонии низоми идоракунии 

давлатӣ» бояд такя кард. Сабаб дар он аст, ки низоми назорати андоз дар як вақт низоми 

идоракунанда ва идорашаванда буда, ба вазъи муҳити берунаи иқтисодӣ таъсир мерасонад ва дар 

як вақт омилҳои беруна ва дохилии иқтисодӣ ва сиёсӣ ба он таъсир мерасонанд. 

Иқтисодиёт ва сиёсати ҷумҳурӣ дар солҳои истиқлолияти мамлакат ташаккули иқтисоди 

бозоргонӣ ва низоми ҳуқуқии идоракуниро аз сар гузаронд. Тамоми системаҳои идоракунанда 

ва идорашаванда ба азнавсозиҳо бо зуҳури мусбат ва манфии ба ин ҷараён хос дучор мешаванд. 

Ҷараёни ташаккул ва муносибшавӣ ба бозорро низоми андоз низ аз сар мегузаронад. Аз ин 

бармеояд, ки институти назорати андоз рушди ибтидоӣ мегирад. 

Назорати андоз дар мамлакат чандон таҷрибаи таърихии бой надорад. Унвони нозир 

(назоратчӣ) дар солҳои соҳибистиқлолии мамлакат паҳн гардид ва аҳамият пайдо кард. Дар 

давраи шӯравӣ назорати молиявӣ афзалият дошт ва он ба манфиатҳои низоми фармондиҳии 

идоракунии иқтисодиёт хизмат мерасонд. Ҷамъияткунонии моликият ба рушди самараноки 

шаклҳои дигари назорат, ғайр аз назорати давлатӣ, роҳ надод. Мероси давраи гузашта то ҳол ба 

сохтори институти назорати андоз ва танзими фаъолияти тамоми мақомотҳои назораткунанда 

таъсир мерасонад. Ҳоло низоми назорати андоз пайвасткунии методҳои хориҷиро бе 

дарназардошти махсусияти ҷумҳурӣ ва методҳои назоратро, ки одатан аз тарафи нозирони 

мақомотҳои молиявӣ (шуъбаҳои даромадҳои давлатӣ)-и Вазорати молиявии ИҶШС истифода 

мегарданд. Дар солҳои 90-уми асри гузашта назорати андоз асосан хусусияти маъмурӣ дошт ва 

танҳо бо вазифаҳои фискалии низоми андозбандӣ муайян мегашт. Ҳамзамон масъалаи пардохти 

қарзҳои калони дохилӣ ва берунаи давлатӣ, ки дар замони шӯравӣ ҷамъоварӣ шуда буд ва дар 

давраи солҳои 1992-1998 бисёркарата афзоиш ёфт, ҳал мегардид. Ислоҳоти солҳои 90-уми асри 

ХХ ҳудудҳоро байни назорати давлатии андоз чун як қисми маъмурисозии андоз ва назорати 

корпоративии андоз амиқтар гардонид. Ба асри ХХI Тоҷикистон зимни мавҷуд набудаи рақобати 

аслии бозоргонӣ нигоҳдории низоми васеърушдёфтаи дастгирии давлатии корхонаҳои бесамар 

ва сиёсати интихоби имтиёзноки (преференсиалӣ)-и андозбандӣ, мустаҳкамшавии таъсири 

гурӯҳҳои «лобистӣ»-и гуногуни молиявӣ-иқтисодӣ ва порлумонӣ ба қабули қарорҳои давлатӣ 

дохил шуд. Дар чунин шароит нишондодҳои мақсадноки назорати давлатӣ ва назорати 

корпоративии андоз бештар бо он муайян мегарданд, ки супоришдиҳанда ва иҷрокунанда 

мебошанд ва тибқи ҳадафи намояндагони мақомотҳои назоратбаранда муайян мешуд.  

Айни замон, маъмуриятнокии беандозаи назорати андоз ба дараҷаи муайян бо коркарди 

нокифояи назариявии масъалаҳое, ки бо Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон алоқаманданд, 

қаблан муайян гаштааст [8, с. 67]. Зимни муносибатҳои барпонашудаи иқтисодӣ ва сиёсӣ дар 

давлат андозҳои муайян одилона равшану аниқ мураббатшуда буда наметавонанд, ҳол он ки маҳз 

ҳамин принсипҳо дар Кодекси андози аввалини Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷой доштанд. Ҳоло 

Кодекси андози дар Ҷумҳурии Тоҷикистон амалкунанда бо иловаи қонунҳои қабулшуда, 

дастурҳо, нишондодҳои методӣ ва эзоҳҳо хеле вазнин гаштааст. Дар аксари мавридҳо тартиби 

амалкунандаи андоз бо қарорҳои ҳукумат, ки феҳристи намудҳои фаъолият, молҳо, корҳо ва 

хизматрасониҳоро муайян менамоянд, пурра мегардад. Чунин тасҳеҳот ба принсипи ибтидоии 

Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон мухолиф аст, зеро ки тағйирдиҳии реҷаҳои андоз ҳуқуқи 

мустаснои қонунгузорӣ мебошад. 

Зимнан бояд таъкид намуд, ки ҳоло иқтисодиёти ҷумҳурӣ оҳиста-оҳиста сифатҳои нави 

мусбатро пайдо карда истодааст. Маълумоти расмии оморӣ аз болоравии сатҳи иқтисодиёт аз 

васеъшавии иштироки субъектҳои хоҷагидор дар бозорҳо гувоҳӣ медиҳанд. Ин бешубҳа барои 

рушди назорати андоз чун низоми муносиб мувофиқи принсипҳои асосии он (мустақилӣ, 

объективӣ, мақсаднокии иқтисодӣ ва ғ.) заминаро муҳайё месозад. Ин принсипҳо дар шароити 

иқтисодиёти бозории рушдёбанда, давлати ҳуқуқбунёд ва ҷомеаи шаҳрвандӣ муайянкунанда 

мебошанд. Ҳоло ба назорати андоз маҷмуи томи тавсифномаҳои функсионалӣ хос аст. Баъзеи 

онҳо, масалан назорати андоз чун институти махсуси молиявӣ-ҳуқукӣ, ки якҷоясозии 

манфиатҳои молияи давлатӣ ва корпоративиро ё назорати батанзимдарорандаро таъмин мекунад, 
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акнун рушд ёфта истодаанд. Рушди маҳз ҳамин хусусиятҳои назорати андоз асоси стратегияи 

такмили фаъолияти назоратиро дар ҷумҳурӣ ташкил медиҳад. Қобили қайд аст, ки дар шароити 

нави рушди иқтисодиёт ва сиёсат нозир на мақомоти санҷишгар, танҳо вазифаи «рӯёнидан» аз 

вайронкунандагон ва ба ҷавобгарӣ кашидани онҳо набуда, балки вай кордонест, ки ба манфиати 

ҳам хазинаи давлат ва ҳам хазинаи корхона хизмат мекунад.  

Дар асоси гуфтаҳои боло вижагиҳои муҳимтарини назорати андозро, ки инкори онҳо ба 

вайроншавӣ дар ташкили фаъолияти назорати пастшавии самаранокии онҳо оварда мерасонад, 

ба таври зайл ҷудо мекунем. 

Якум, мафҳуми «назорати андоз» духела аст. Духелагии методологии он объективӣ 

мебошад, чунки моҳияти назариявии вазифавии назорати дилхоҳ низоми иқтисодӣ 

(муносибатҳои молиявӣ ва андоз) як қисми ин система мебошад. Ҳамеша интихоб ва қонунияти 

шаклҳои ҳуқуқии ташкили он нисбат ба макону вақти мушаххас, яъне коркарди асосҳои 

принсипиалии ташкил ва амали механизми назорати андозро ба вуҷуд меорад. 

Дуюм, аз мавқеи назариявӣ нозироти андоз соҳаи махсуси муносибатҳои молиявии андоз 

мебошад ва зимни татбиқи мақсадҳои назорат аз болои таъмини бузургии муносиби даромадҳои 

буҷет, аз як тараф, ва хароҷоти андози корхона (ташкилот) аз тарафи дигар, пайдо мешаванд. 

Татбиқи ин мақсадҳо дар доираи ҳуқуқҳои конститутсионии субъектҳои иқтисодӣ ва қоидаҳои 

қонунгузории гражданӣ, андоз, муҳосибӣ ва ғайра амалӣ мегардад.  

Сеюм, мазмуни амалии мафҳуми «назорати андоз» ҳамчун механизми функсионалии 

ҳамоҳангсозии ҳаракати маблағҳои пулӣ аз молики онҳо ба ихтиёри мақомотҳои ҳокимияти 

давлати баррасӣ мегардад. Бинобар ин, назорати андоз механизми функсионалии низоми 

мушоҳида ва таҳлилӣ мебошад ва амали он мувофиқи санади қабулшудаи қонунгузорӣ амалӣ 

мегардад ва ба таъмини риояи қонунҳо равона аст. Ин механизм сохтори мураккаби унсурҳои 

функсионалиро дорад ва ҳар яке аз онҳоро санадҳои мустақими қонунгузорӣ ба танзим 

медароранд. 

Чорум, амали механизми назорати андоз мувофиқи принсипҳои муайян ташкил ва бо 

методҳои махсус, ки ҳар қадар мукаммал бошанд, ҳамон қадар иқтисодиёт ва ҳуқуқи давлат 

бомуваффақият рушд меёбад, гузаронида мешавад. Дар шароити воқеии фаъолияти иқтисодӣ 

назорати андоз дорои мақсадҳои гуногун мебошад ва онҳо бо самти анбуҳи пулӣ вобаста ба 

талаботи корпоративии дохилӣ ё талаботи берунаи буҷетӣ сурат мегиранд. Ихтилофоти байни 

ин мақсадҳо ҳар қадар ки тезутунд бошад, ҳамон қадар давлат маблағҳои буҷетиро на ба 

эҳтиёҷоти ҷомеа харҷ мекунад, ҳар қадаре ки онҳо беназорат харҷ гарданд, ҳамон қадар 

хазинадуздӣ беҷазо мемонанд [10, с. 110-115]. 
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ВИЖАГИҲОИ НАЗОРАТИ АНДОЗ ДАР ШАРОИТИ БОЗОРИ РУШДЁБАНДА 
 

Муаллиф дар мақола масъалаҳои такмил додани маъмурикунонии андоз ва таҷдиди низоми андозро 

мутобиқ ба талаботи марҳалаи нави рушди ҷомеа, ки пеш аз ҳама, омӯзиши методологияи назорати андоз 

мувофиқи принсипҳои хоҷагидории бозоргонӣ ва идоракунии ҳуқуқии рушди ҷомеаро тақозо менамояд, 

мавриди таҳқиқ қарор додааст. Зарурати донистани амиқи тамоми тарафҳои трансформатсияи 

хусусиятҳои иқтидории назорати андоз (асосҳои назариявии муайяншудаи ва ё дарки консептуалии он) ва 

ҳатмӣ будани шаклҳои амалии ташкили он асоснок карда шудааст. Дар мақола, вижагиҳои муҳимтарини 

назорати андозро, ки инкори онҳо ба вайроншавӣ дар ташкили фаъолияти назорати пастшавии 

самаранокии онҳо оварда мерасонад, низ нишон дода шудааст.  
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Автор в статье рассматривает вопросы администрирования налога и методологии налогового 
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АСОСҲОИ НАЗАРИЯВИИ ИДОРАКУНИИ ҚАРЗИ ДАВЛАТӢ  
 

Шарипов И.М. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Қарзи давлатӣ як ҷузъи муҳимми низоми молиявии бисёре аз кишварҳои ҷаҳон ба шумор 

меравад, ки аз захираҳои молиявӣ шадидан танқисӣ мекашад. Маблағи аз ҳад зиёди қарзи 

давлатӣ аз ҳукумат ва давлат тақозо мекунад, ки ба таҳаввулоти бозорҳои молиявии ҷаҳонӣ, 

тағйироти бозор дар бозорҳои ҷаҳонӣ ва дигар омилҳое, ки метавонанд ба амнияти қарзи давлат 

таъсири манфӣ расонанд, таваҷҷуҳи ҷиддӣ зоҳир намояд. Қарзи зиёди давлатӣ давлатро дар 

баробари мушкилиҳо ва зарбаҳои беруна бештар осебпазир мекунад. 

Вобаста ба ҳамин, афзоиши назарраси қарзи давлатӣ дар бисёре аз кишварҳои ҷаҳон, 

бахусус пас аз буҳронҳои молиявӣ, масъалаи идоракунии қарзи давлатиро дар доираҳои илмӣ 

мубрам сохтааст. Ҳамчунин, дар асарҳои илмӣ ба масъалаи интихоби воситаҳои самарабахши 

идоракунии қарзи давлатӣ диққати махсус дода мешавад. 

Идоракунии қарзи давлатӣ ҳамчун низоми бисёрсатҳа мафҳуми васеъ мебошад. Танзим 

бошад, ҳамчун вазифаи идоракунӣ фаъолият ва рушди низоми идоракунии қарзи давлатиро дар 

доираи меъёрҳои миқдории муайяншуда таъмин менамояд. Танзими қарзи давлатӣ усулҳо, 

вазифаҳо, шаклҳо ва намудҳои хоҷагидориро фаро мегирад ва низоми идоракунӣ ба ғайр аз 

унсурҳои зикршуда зернизомҳои алоҳидаи идоракуниро низ дар бар мегирад.  

Ба маънои васеъ идоракунии қарзи давлатӣ ташаккули яке аз самтҳои сиёсати 

макроиқтисодии давлат (сиёсати қарзӣ)-ро ки аз ҷониби субъектҳои бо қонун ваколатдоршуда 

намояндагӣ мекунад, таъмин менамояд.  
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Ба маънои маҳдуд, идоракунии қарзи давлатӣ маҷмуи фаъолиятест, ки аз ҷониби мақомоти 

идоракунии дорои салоҳияти махсус вобаста ба тартиби баровардан ва ҷойгиркунии 

уҳдадориҳои қарзи давлатӣ, таъмини иҷрои саривақтӣ ва пурраи уҳдадориҳои пардохтӣ ҳангоми 

кам кардани хароҷоти буҷети давлатӣ ва хавфҳои молиявӣ, ки бо қарзи давлатӣ ва қарзи 

кафолатдодаи давлатӣ вобаста мебошанд, амалӣ карда мешавад.  

Барои таҳлили минбаъдаи қарзи давлатӣ ва таъсири он ба иқтисодиёти кишвар бояд 

моҳияти қарзи давлатӣ мураттаб карда шавад. Ба ин муносибат, дар бораи моҳияти қарзи давлатӣ 

якчанд нуқтаи назари иқтисоддонҳоро баён кардан бамаврид аст. 

Дар доираи мактабҳои гуногуни назариявӣ ва иқтисодӣ таҳқиқи ҳаматарафаи оқибатҳои 

иҷтимоию иқтисодии қарзгирии давлатӣ гузаронида шуд. Таҳқиқот ба таъсири маблағгузории 

касри буҷет бо усулҳои қарз ба мизони таваррум, низоми молии кишвар, шуғл, меъёрҳои фоизӣ, 

фазои сармоягузорӣ ва дар маҷмуъ ҷомеа бахшида шудааст. 

Ҷадвали 1 

Назарияи олимони соҳа оид ба идоракунии қарзи давлатӣ 
 

А. Смит Қарзи давлатӣ, ба ақидаи ӯ, боиси нобудшавии сармоя, яъне талафи захираҳое, ки 

давлат аз иқтисодиёт гирифтааст, мегардад. Даромади миллӣ аз доираи 

маблағгузорӣ ба соҳаи истеъмол мегузарад. 

Д.М. Кейнс Ҳаҷми қарзи давлатӣ танҳо вазъи буҷетеро, ки дар асоси даврӣ мутавозин карда 

мешавад, инъикос мекунад. 

Д.С. Милл Қарзи давлатиро ба «хуб» ва «бад» тақсим кард. Ба ақидаи ӯ, қарзи «бад»-ро қарзи 

он ҳисоб кардан лозим аст, ки як қисми маблағро аз иқтисодиёте, ки дар соҳаи 

истеҳсолот кор мекунанд, мегирад. Қарзи «хуб» бошад, маблағҳои «иловагӣ»-ро, ки 

дар ҷараёни истеҳсолот иштирок намекунанд, ҷалб мекунад: пасандозҳои иловагӣ; 

сармояе, ки дар сурати набудани талаботи давлат ба он ҷамъ карда намешуд.   

Давид Рикардо Афзоиши қарзи давлатӣ барои иқтисоди миллӣ аз афзоиши андозҳо камтар манфӣ 

нест, ҳарчанд андозсупорандагон на андоз, афзоиши қарзи давлатиро авлотар 

медонанд.  

Теоремаи 

эквивалентии 

Рикардо-Барро 

Кам кардани андозҳо метавонад боиси касри буҷет ва афзоиши қарзи давлатӣ 

гардад, ки барои он хизматрасонӣ бояд дар оянда аз ҳисоби андозҳои зиёд пардохта 

шавад (қарзҳои давлатӣ андозҳои ба таъхир гузошташуда мебошанд). 

Адолф Вагнер Афзоиши хароҷоти давлатро қонуни иқтисодӣ ва ҳолати фавқулода (яъне ба касри 

буҷет оварда мерасонад), ки аз ҳисоби қарзҳои давлатӣ маблағгузорӣ мешавад, дар 

бисёр ҳолатҳо ногузир медонист. 

К.Р. Макконнелл,  

С.Л. Брю 

Қарзи давлатӣ маҷмуи тамоми изофаҳои буҷети ҳукумати федералӣ бо 

дарназардошти ҳар гуна касри дар кишвар ба амаломада мебошад» [7, с. 365]. 

Э.Ҷ. Долан,  

С.Д. Кэмпбелл ва  

Р.Ҷ. Кэмпбелл 

Қарзи давлатӣ маблағи ҷамъшудаи касри буҷети солҳои гузашта мебошад [4, с. 

402]. 

Ҷ.М. Бюкенен Қарзи давлатӣ уҳдадории ҳукумати федералӣ дар низоми сиёсии федералӣ 

мебошад. Ҳукумат захираҳоро дар лаҳзаи ба вуҷуд омадани қарз ба ивази ваъдаи 

пардохтҳои оянда ба кредиторон ба даст меорад [13, с. 3]. 
Таҳияи муаллиф. 
 

Аз маълумоти ҷадвал бармеояд, ки Адам Смит қарзи давлатиро як падидаи манфӣ ҳисоб 

намудааст, чунки сармояи хусусие, ки ба ташаккул ва адои ин қарз меравад, аз вазифаи асосии 

худ – афзун гардондани сарвати миллӣ дур мешавад ва бинобар ин, ба қавли Смит, қарзи давлатӣ  

минбаъд ҷамъ кардани сармояи навро каму беш душвор мегардонад. Агар ба забони муосири 

назарияи иқтисодӣ сухан бигӯем, қарзи давлатӣ ба сабаби таъсири фискалӣ андӯхтани  сармояи 

умумиро кам мекунад. 

Назарияи Кейнсиёнӣ муносибати дигарреро барои қарзи давлатӣ таҳия намудааст, ки пеш 

аз ҳама, ба идеяи молияи функсионалӣ асос ёфтааст. Аммо мунаққидони ин равиш қайд 

мекунанд, ки мувозинати буҷет дар тамоми давра аз ҷиҳати техникӣ душвор аст, зеро пешгӯии 

давомнокӣ ва доираи марҳалаҳои давра, масалан иқтисодиёт дар ҳолати барқароршавӣ қарор 

дорад  ва набояд ба коҳиши хароҷоти давлатӣ монеъ шуд, ё иқтисод аллакай ба марҳалаи бум 

ворид шудааст, ки бояд аз ҳисоби кам кардани хароҷоти давлатӣ сард карда шавад, мушкил аст. 

Роберт Барро иқтисодшиноси амрикоӣ, андешаҳои худро инкишоф дода, теоремаи 

эквивалентӣ пешниҳод намудааст.  Ҳарчанд ин теорема то ҳол мавзуи баҳс аст, мисолҳои зиёде 

мавҷуданд, ки онро тасдиқ мекунанд. Аммо мо тавааҷҷуҳи бештар ба ин масъала намекунем.  
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Адолф Вагнер ба афзоиши қарзи давлат назари мусбат дошт. Чунин равиши мусбат ба 

афзоиши қарзи давлатӣ дар назарияи навтарини буҷети ҷуброншаванда шарик аст. Охирин 

иқтисодиёти пешрафтаро ҳамчун рукуд ва моил ба пасандозҳои зиёдатӣ медонад ва аз ин рӯ, 

қарзгирии давлатӣ, бахусус, барои сармоягузорӣ, фарқияти байни пасандозҳо ва сармоягузориро 

ҷуброн мекунад. Мувофиқи ин назария, рушди муътадили иқтисоди пешрафта танҳо дар заминаи 

афзоиши қарзи давлатӣ имконпазир аст, ки инъикоскунандаи иштироки фаъолонаи давлат дар 

сармоягузорӣ мебошад, ки бидуни давлат нокифоя хоҳад буд, гарчанде ки пасандозҳо барои 

он  вуҷуд доранд.  

Андешаҳои Ҷ.М. Бюкенен одатан, ин пардохтҳои ояндаи фоизҳо ва пардохти қарзи асосиро 

дар бар мегиранд. 

Ҳамин тариқ, аз таҳлили андешаҳои олимон, хулоса карда, метавон гуфт, ки бо ин 

таърифҳои қарзи давлатӣ розӣ шудан мумкин аст, ҳамаашон ба ин ё он дараҷа дар бораи қарзи 

давлатӣ тасаввурот медиҳанд. Дар баробари ин, онҳо ба қадри кофӣ мукаммал нестанд ва маънои 

амиқи ин категорияро ифода намекунанд. 

Ба назари мо, қарзи давлатӣ натиҷаи муносибатҳои пулӣ мебошад, ки дар навбати худ бо 

ҳаракати маблағҳои муваққатан озоди молиявӣ аз сектори хусусии миллӣ ё аз хориҷа ба буҷети 

давлатӣ дар асоси принсипҳои қарзгирӣ ба вуҷуд меояд. Қарзи давлатӣ натиҷаи муносибатҳои 

пулӣ мебошад, ки дар он давлат ҳамчун қарзгир баромад мекунад ва тамоми маблағи сармояи 

қарзӣ маблағи қарзи давлатӣ мебошад. 

Қарзи давлатӣ ҳамчун як категорияи муҳим дар низомҳои муосир ба мисли низоми андоз, 

бозори сармоя ва ғайра мебошад. Мақсади он на танҳо ҷалби маблағҳои сармоягузорони 

инфиродӣ ва институтсионалӣ, балки танзими муомилоти пул, таъсир расонидан ба равандҳои 

баамаломада дар бозори сармояи қарзҳо, таъсир ба раванди буҷет ва умуман, таъсир ба тамоми 

раванди иқтисодӣ мебошад. 
Барои боз ҳам равшантар намудани асосҳои назариявии идоракунии қарзи давлатӣ ба 

асарҳои донишмандони рус таваҷҷуҳ мекунем.   

Мафҳуми «идоракунии қарзи давлатӣ»-ро олимон ба тарзҳои гуногун шарҳ медиҳанд. 

Масалан, доктори илми иқтисод, профессор Л.И. Ушвитский дар асарҳои худ ин мафҳумро 

«маҷмуи тадбирҳои давлатӣ оид ба пардохти даромад ба кредиторон ва баргардонидани қарзҳо, 

тағйир додани шартҳои қарзҳои аллакай додашуда, муайян кардани шартҳо ва муомилоти 

коғазҳои қиматноки нави давлатӣ муайян мекунад» [4, с. 129].  

И.П. Хоминич ва О.В. Саввина идоракунии қарзи давлатиро ҳамчун «... маҷмуи тадбирҳои 

давлат оид ба татбиқи чорабиниҳои зерин, ба монанди  хизматрасонии қарз, яъне баргардонидани 

маблағи асосӣ ва пардохти фоизҳо ба кредиторон, тағйир додани шартҳои қарзҳои додашуда, 

тарҳрезии шартҳо барои қарзҳои нав, мониторинги нишондиҳандаҳои ҳаҷм ва сатҳи қарз, 

муқоисаи онҳо бо нишондиҳандаҳои молияи давлатӣ, муносибатҳо бо кредиторон оид ба ҳисоб 

кардани қарзҳои куҳна ва додани қарзҳои нав, ва ғайра тавсиф мекунанд» [12, с. 130].  

А.З. Селезнев дар китоби худ «Қарзҳои давлатӣ ва дороиҳои беруна» менависад: 

«Идоракунии қарзи давлатӣ ҳамчун маҷмуи тадбирҳои ба ҳам алоқаманд барои муайян кардани 

ҳаҷм, муҳлат, шакл ва шартҳои ташаккул, баргардонидан ва хизматрасонии уҳдадориҳои қарзӣ 

дар якҷоягӣ бо қарз ва идоракунии дороиҳои беруна фаҳмида мешавад» [10, с. 5].  

М.Б. Богачевский чунин мешуморад, ки «қарзи давлатӣ муносибати байни давлат ҳамчун 

қарзгир ва кредиторони он, асосан корпоратсияҳо ва капиталистони алоҳидаро ифода мекунад»  

[1, с. 9]. Чунин шарҳ додани қарзи давлатӣ нодуруст аст, зеро дар ин ҷо мафҳумҳои «кредити 

давлатӣ» ва «қарзи давлатӣ» бо ҳам монанд карда шудаанд. Муҳаққиқони дигари ин проблема 

Ю.Я. Вавилов низ ҳангоми тартиб додани мафҳуми қарзи давлатӣ ба хатоӣ роҳ додааст. Ҳамин 

тариқ, ба ақидаи ӯ «... қарзи давлатӣ маҷмуи муносибатҳои тақсимотӣ барои аз ҷониби давлат 

сафарбар намудани маблағҳои муваққатии озоди аҳолӣ, корхонаҳо барои пӯшонидани касри 

буҷет мебошад. Ҳарчанд ӯ қайд мекунад, ки давлат метавонад ҳамчун қарзгир амал кунад, камтар 

қарздиҳанда» [2, с. 73]. 

В.М. Федосов, С.Я. Сутормина, В.М. Огородник чунин меҳисобанд, ки «қарзи давлатӣ 

маблағи қарзи бақияи қарзҳои дохилии давлатӣ, инчунин маблағи уҳдадориҳои молиявии 

кишвар нисбат ба кредиторони хориҷӣ дар санаи муайян мебошад» [3, с. 226]. 
Б.Г. Болдирев низ чунин ақида дорад, ки «қарзи давлатӣ тамоми маблағи қарзҳои 

додашуда, вале барнагаштаи давлатиро бо фоизҳои ҷамъшуда, ки бояд аз рӯйи онҳо то санаи 
муайян ё дар давраи муайян пардохта шавад, фаҳмида мешавад» [11, с. 128].  
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Мувофиқи таърифи Н.Ф. Самсонов, Н.Л. Баранникова, Н. Строкова «қарзи давлатӣ  ин 
маблағи қарзҳои пардохтнашудаи давлатӣ ва фоизҳои онҳо  мебошад» [8, с. 117].  

Мафҳуми каме дурустарро оид ба қарзи давлатӣ ва муносибати он бо қарзи давлатиро Б. 
Г. Болдирев додааст. Ӯ бар ин назар аст, ки қарзи давлатӣ муносибатҳои иқтисодии байни давлат, 
аз як тараф ва шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ, аз тарафи дигар мебошад. Дар баробари ин, ӯ таъкид 
мекунад, ки давлат метавонад на танҳо қарзгир, балки ҳамчун қарзгир ва ё кредитор амал кунад. 
Ба назари ман, ин дурусттарин равиш ба ин масъала аст, зеро қарзи давлатиро ҳамчун категорияи 
иқтисодӣ бояд дар ду ҷиҳат ба назар гирифт - фаъол ва пассив ҳангоме, ки вай ба  сифати 
қарзгиранда баромад мекунад. 

Чунин ақидаро Б.М. Сабанти ҳам баён мекунад, ки «қарзи давлатӣ низоми муносибатҳои 
иқтисодӣ мебошад, ки дар он давлат ҳамчун яке аз тарафҳои муносибатҳои қарзӣ баромад 
мекунад» [9, с. 52]. Дар баробари ин, вай давлатро дар се нақш медонад: давлат ҳамчун қарзгир, 
давлат ҳамчун қарздор ва давлат ҳамчун кафил. Бояд қайд кард, ки нақши давлат ҳамчун кафил 
хеле шартӣ буда, на ҳамеша амалӣ мешавад. Аз ин рӯ, муаллиф майл дорад, ки давлат дар низоми 
қарзи давлатӣ ду нақши асосӣ – қарзгиранда ва қарздиҳандаро иҷро мекунад. 

Мо ба андешаи Г.Н. Кутсури ва С.Э. Элларян, дар заминаи он ки ба идоракунии қарзи 
давлатӣ «ислоҳоти иқтисодӣ, ки метавонад ба рушди дарозмуддати иқтисодӣ оварда расонад ва 
қобилияти пардохтпазирии кишвар ва бахши давлатии онро барқарор кунад» [5, с. 354], розӣ 
ҳастем. Аз ин рӯ, раванди идоракунии қарзи давлатӣ дар шароити муосир як низоми мураккаби 
робитаҳо ва вобастагии мутақобилаи сохторҳои ташкилӣ, ҳуқуқӣ, методӣ ва институтсионалие 
мебошад, ки ба танзими андоза, таъхир, арзиш, сохтори уҳдадориҳои қарзӣ ва таъмини пурраи 
иҷрои уҳдадориҳои мақомоти давлатӣ равона карда  шудааст.  

Дар асоси гуфтаҳои боло, идоракунии қарзи давлатӣ маҷмуи тадбирҳои мақомоти 
ҳокимияти давлатӣ вобаста ба ҷалби маблағҳо бо шартҳои қарзи давлатӣ, ҷойгиркунӣ, 
баргардонидан ва хизматрасонии онҳо мебошад, ки ба таъмини суботи макроиқтисодии давлат 
нигаронида шудаанд. 

Бояд гуфт, ки дар амалияи ҷаҳонӣ мафҳуми «қарзи давлатӣ» ба маънои маъмулиаш тамоми 
сектори давлатиро дар бар намегирад: маблағи давлатҳо ва мунисипалитетҳо одатан хориҷ карда 
мешаванд. Ин ду категория, қарзи давлатӣ ва қарзи ҳукумати маҳаллӣ бояд алоҳида баррасӣ 
карда шаванд. Дарвоқеъ, агар давлат соли молиявиро бо касри буҷет кор карда бошад, пас 
буҷетҳои маҳаллӣ метавонанд дар ҳамон давра бақияи мусбат дошта бошанд. Бинобар ин, вақте 
ки мо дар бораи қарзи давлатӣ сухан меронем, қарзи давлатиро дар назар дорем. Қарзи давлатӣ 
як категорияи бисёрҷанба аст. Аввалан, қарзи давлатӣ аз нуқтаи назари макроиқтисодӣ танҳо 
ҷанбаи пулӣ дорад. Андозаи қарзи давлатӣ нишон медиҳад, ки вай чи қадар даромади пулии дар 
оянда бадастнаомадаи давлатро аллакай сарф кардааст. Сониян, қарзи давлатӣ характери доимӣ 
дорад, зеро облигатсияҳои давлатии барориши пештара имконият доранд, ки бо барориши 
вомбаргҳои нав аз нав молия карда шаванд. Ба таври образнок гӯем, қарзи куҳнаро бо роҳи ба 
вуҷуд овардани қарзи нав аз нав маблағ кардан мумкин аст. Сеюм, барандаи моддии ин қарз  
вомбаргҳои давлатие мебошанд, ки шакли хоси сармояи сохта мебошанд. 

Ҳамин тариқ, метавон қайд кард, ки дар айни замон муносибати ягона ба шарҳи мафҳуми 
«идоракунии қарзи давлатӣ» вуҷуд надоштааст. Мафҳуми зерин ба андешаи мо метавонад 
умумитарин бошад: «Идоракунии қарзи давлатӣ маҷмуи тадбирҳое мебошад, ки мақомоти 
давлатӣ оид ба иҷрои уҳдадориҳое, ки аз қарзҳои давлатӣ бармеоянд, кафолатҳо оид ба 
уҳдадориҳои шахсони сеюм ва дигар уҳдадориҳое, ки тибқи намудҳои уҳдадориҳои қарзӣ ба 
зимма гирифтаашон аз ҷониби мақомоти давлатӣ ё субъекти он татбиқ мешаванд». 

Мақсади асосии идоракунии қарзи давлатӣ инчунин ба таври гуногун ифода карда 
мешавад: 

− таъмини қонеъ гардонидани эҳтиёҷоти маблағгузорӣ ва уҳдадориҳои пардохтии ҳукумат 
бо хароҷоти камтарин дар давраи миёнамуҳлат ва дарозмуддат бо дараҷаи оқилонаи хавф; 

− дарёфти мувозинати оптималии эҳтиёҷоти давлат ба захираҳои иловагии молиявӣ ва 
хароҷоти ҷалб, хизматрасонӣ ва баргардонидани онҳо. 

Дар раванди идоракунии қарзи давлатӣ мақомоти давлатӣ бояд вазифаҳои асосии зеринро 
ҳал кунанд: 

− дар сатҳи бехатар нигоҳ доштани ҳаҷми қарзи давлатӣ; 

− пешгирии тағйирёбии якбораи зиёдшавии уҳдадориҳои қарзӣ; 

− кам кардани арзиши қарз барои давлат; 

− таъмини иҷрои саривақтӣ ва пурраи хизматрасонии уҳдадориҳо; 

− бо харҷи камтарин дар муҳлати миёна ва дуру дароз иҷро гардидани уҳдадориҳои 
давлатӣ пурра таъмин карда шавад; 
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Ҳалли вазифаҳои кам кардани арзиши хизматрасонии қарзи давлатӣ ва дар сатҳи аз ҷиҳати 
иқтисодӣ беҳатар нигоҳ доштани ҳаҷми қарзи давлатӣ, дар ҳолате имконпазир аст, ки низоми 
идоракунии қарзи давлатӣ тадбирҳои зеринро татбиқ намояд: 

− баланд бардоштани самаранокии қарзгирии давлатӣ дар бозорҳои дохилӣ ва хориҷӣ; 

− рушди минбаъдаи бозори қарзи дохилӣ, аз ҷумла вобаста ба ислоҳоти низоми нафақа; 

− беҳсозии сохтори қарзи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

− кам кардани хавфҳои марбут ба қарз; 

− таҳияи воситаҳои қарздиҳии бозорӣ ва воситаҳои идоракунии қарз. 
Бо дарназардошти таҳдидҳои эҳтимолӣ, таҳияи консепсияи самараноки идоракунии 

амалии қарзи давлатӣ ба масъалаи ниҳоят муҳим табдил меёбад: аз таҳияи ҳадафҳо ва ба 
ташаккули муҳити институтсионалӣ. Ин бояд ба таъсиси низоми самараноки идоракунии қарзи 
давлатӣ, пешгирӣ ё рафъи оқибатҳои манфии дар боло зикршуда, ба ҳадди ақал расонидани 
хавфҳои хизматрасонии уҳдадориҳо ва дар ниҳоят таҳкими бозори миллии молиявӣ мусоидат 
намояд, ки хавфҳои системавии онро коҳиш дода, устувории онро баланд мебардорад. 
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АСОСҲОИ НАЗАРИЯВИИ ИДОРАКУНИИ ҚАРЗИ ДАВЛАТӢ  
 

Муаллиф дар мақолааш асосҳои назариявии идоракунии қарзи давлатиро мавриди таҳлил қарор 

додааст. Қайд намудааст, қарзи давлатӣ як ҷузъи муҳимми низоми молиявии бисёре аз кишварҳои ҷаҳон 
ба шумор меравад, ки аз захираҳои молиявӣ шадидан танқисӣ мекашад.   
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THEORETICAL FOUNDATIONS OF PUBLIC DEBT MANAGEMENT 
 

The author In his article, analyzes the theoretical foundations of public debt management. He noted that 
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САМАРАНОКИИ САРФАИ ЭНЕРГИЯ ДАР ЧОРВОДОРИИ МИНТАҚА 
 

Куватов М.А. 

Донишкадаи энергетикии Тоҷикистон 
  

Вилояти Хатлон дар давраи шӯравӣ дорои соҳаи тараққикардаи чорводорӣ буд. Қариб дар 

тамоми ноҳияҳои вилоят фермаҳои чорвои калон ва хоҷагиҳои махсусгардонидаи бузу гӯсфанд 

фаъолият доштанд. Саршумори воқеии чорвои калон дар вилоят дар соли 1991 ба 597,3 ҳаз. сар, 

аз ҷумла модагов – 253,2 ҳаз. сар, бузу гӯсфанд 1152,0 ҳаз. сар, асп – 32,9 ҳаз. сар, паранда – 896,3 

ҳаз. сар, оилаи занбӯри асал ба 19,6 ҳаз. сар мерасид.  

Баҳисобгирии саршумори чорво дар омор ва амалияи иқтисодӣ ҳангоми муайян кардани 

шумораи умумии гурӯҳҳои синну сол, нишондиҳандаҳои табиӣ истифода мешаванд. Саршумори 

чорвои шартӣ аз нигоҳи парвариши ҳайвонот, ки ҳамчун стандарти андозагирӣ бо 

коэффитсиенти 1 гирифта шудааст, омилҳои табдили гурӯҳҳои ҷудогона ва намудҳои ҳайвоноти 

дар шароити оғилхона қарордошта бо ду роҳ муайян карда мешаванд: 

а) барои муайян намудани хароҷоти парвариши 1 сар чорво (коэффитсиентҳои иқтисодии 

умумӣ, ки ҳайвонотро ҳамчун восита тавсиф мекунанд); 

б) ҷиҳати таъмини хӯрока барои ҳамаи намудҳои чорво (бо воҳиди хӯроки чорво) ё барои 

истеъмоли намудҳои алоҳидаи хӯрока дар як сол. 

Дар ин ҳолат, шумораи умумии саршумори чорвои маъмулӣ ҳамчун истеъмолкунандаи 

хӯрок муайян карда мешавад, ки барои муайян кардани талабот ба хӯрок, ташкили хӯрокдиҳӣ ва 

таҳлили истифодаи хӯрок муҳим аст. Мо аз коэффитсиентҳои дар китоби Омори кишоварзии 

Ашуров И.С. пешниҳодшуда истифода мебарем (ҷадв. 1). 

Ҷадвали 1  

Саршумори чорвои шартӣ дар вилояти Хатлон дар соли 2020, сар [2, с. 225-264] 
 

Намуди чорво Саршумори чорво Коэффитсенти гузариш Саршумори шартӣ, ҳаз. сар 

Чорвои калони шохдор 1010971 1,0 1011,0 

Бузу гӯсфанд 2400223 0,06 144,0 

Мурғ 2205214 0,025 55,1 

Асп 59127 0,66 39,0 

Занбӯри асал 61972 0,2 12,4 

Ҳамагӣ Х Х 1261,5 
  

Бо истифода аз коэффитсентҳои гузариши дар ҷадвал нишондодашуда маълум гашт, ки 

дар вилояти Хатлон дар ҳамаи сохторҳои хоҷагидорӣ 1261,5 ҳаз. сар чорвои шартӣ мавҷуд аст. 

Бо истифода аз ин рақамҳо дар вилоят талабот бо хӯрока ҳисоб карда мешавад. 

Соҳаи чорводории вилоят дорои потенсиали бузург дар шакли биноҳо, мошинҳо, таҷҳизот 

ва иншооти таъминоти барқ буд. Вале, мутаассифона, дар давраи ҷанги шаҳрвандӣ ва ислоҳот 

ин биноҳо хароб гардиданд. Хусусан комплексҳои пуриқтидори Ховалинг, фермаҳои ширию 

молии ноҳияҳои Восеъ, Кӯлоб, Ҳамадонӣ, Фархор, Ёвон, А. Ҷомӣ ва дигарон аз байн рафтанд. 

Аз ин ҷо истифодаи энергия дар чорводории вилоят чандин маротиба паст гаштааст. Зеро, 

хусусиятҳои технологӣ ва ташкилию иқтисодии истеҳсолот дар чорводорӣ энергияи барқро 

ҳамчун пойгоҳи асосии энергетикӣ барои механиконидан ва автоматикунонии ҷараёни 

истеҳсолот сарф менамояд. 

Дар ин ҷо на танҳо пойгоҳи энергетикӣ барои ташкили технологияҳои истеҳсолот ва 

хатҳои истеҳсолӣ барои иҷрои равандҳои амалиёт истифода бурда мешавад, балки он бевосита 

дар татбиқи технологияҳо - таъмин намудани микроклимат, озонизатсия ва безараргардонии 

ҳаво, маҳсулоти хунуккунӣ ва ғайра истифода мешавад. Таносуби энергетикӣ ва қувваи 

энергетикии истеҳсолот ба ҳосилнокии меҳнат дар саноат, хароҷоти истеҳсолӣ ва 
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рақобатпазирии маҳсулот, татбиқи потенсиали генетикии ҳайвонот, истифодаи самараноки 

захираҳо (хӯрока, вақти корӣ) ва самаранокии умумии соҳа таъсири муҳим доранд. 

Бинобар набудани маълумоти оморӣ, барои муайян кардани самаранокии соҳаи чорводорӣ 

аз нуқтаи назари сарфаи энергия, мо истеъмоли энергияро дар хоҷагии озмоишӣ, фермаи 

чорводории «Саодат»-и ноҳияи Хуросон дар солҳои 2016-2020 таҳлил мекунем (ҷадв. 2). 

 Ҷадвали 2 

Истеъмоли энергия дар фермаи чорводории «Саодат»-и ноҳияи Хуросон дар солҳои 2016-2020 
 

Намуди сӯзишворӣ 2016 2017 2018 2019 2020 
Поёнравӣ, 2020/2016 

(+ ; -) % 

Сӯзишвории дизелӣ, т 80,9 80,0 86,6 87,5 99,6 18,7 123,1 

Арзиши сӯзишвории дизелӣ, ҳаз. сом. 427,0 419,0 469,0 556,0 824,0 397,0 193,0 

Нархи миёнаи хариди 1 л, сомонӣ 5,28 5,24 5,42 6,35 8,27 2,99 156,6 

Электроэнергия, кВт/с 219538 418056 348387 282045 271674 52136 123,7 

Арзиши қувваи барқ, сомонӣ 142192 151016 152664 140848 159464 17272 112,1 

Нархи миёнаи хариди 1 кВт/соат, сом. 0,65 0,36 0,44 0,50 0,59 -0,06 90,8 

Сарчашма: Ҳисобҳои муаллиф аз рӯи ҳисоботи омории хоҷагӣ. 
 

Ҳамин тавр, истеъмоли сӯзишвории дизелӣ дар соли 2020-ум 99,6 тоннаро ташкил дод, ки 

ин нисбат ба соли 2016-ум 23,1 фоиз зиёд аст. Дар ин давра хароҷоти сӯзишвории дизелӣ 93 фоиз 

афзуда, нархи 1 литри он нисбат ба соли 2015- 2,99 сомонӣ, ё 56,6 фоиз афзудааст. 

Истифодаи неруи энергияи барқ бошад нисбат ба соли 2016 52136 кВат/соат, ё 23,7% 

афзудааст. Дар ин ҳолат, хоҷагиро, пеш аз ҳама, мебояд хароҷоти сӯзишвории дизелӣ ва неруи 

энергияро назорат намояд, ҳиссаи сарфи ин иқтидорҳо дар сохтори хароҷотҳои истеҳсолӣ 

тамоюли афзоиш доранд. Тавре ки таҳлил нишон медиҳад, ба 1 сар чорвои калон дар хоҷагии 

таҷрибавӣ дар соли 2020 – 176,9 кг сӯзишвории дизелӣ ва 482,5 кВт/соат неруи барқ сарф карда 

шудааст. Илова ба ин, истифодабарандагони бевоситаи энергия дар ферма мошинҳо, таҷҳизот ва 

механизмҳо ба ҳисоб мераванд, ки таҳлили он дар ҷадвали 3 оварда шудааст. 

Ҷадвали 3 

Таҳлили истифодаи сӯзишворӣ дар фермаҳои чорводории «Саодат» дар соли 2020 
 

Нишондиҳандаҳо Миқдор, воҳид Сарфи сӯзишворӣ, ҳамагӣ, т Ба 1 сар чорвои шартӣ, кг 

Тракторҳо 11 85 152,0 

Комбайни ғалладарав 1 2,0 3,5 

Комбайни хӯроки чорво 1 6,0 10,7 

Комбайни силосғундор 2 4,0 7,1 

Пресғундор 2 2,0 3,6 

Ҳамагӣ Х х 176,9 

Сарчашма: Ҳисобҳои муаллиф аз рӯи ҳисоботи омории хоҷагӣ. 
 

Яке аз масъалаҳои муҳимми соҳаи чорводорӣ, таъмини эҳтиёҷоти энергетикии чорво, 

барои нигоҳ доштани қобилияти ҳуҷайраҳо ва тамоми организм, инчунин нигоҳ доштани 

мубодилаи ҳуҷайра дар сатҳи зарурӣ ва анҷом додани тамоми равандҳои физиологӣ мебошад. Аз 

ин рӯ, мубодилаи энергия бе мубодилаи моддаҳо ғайриимкон аст. Намудҳои гуногуни ҳайвонот 

ва паррандагон энергияи як хӯрокро бо роҳҳои гуногун истифода мебаранд, аз ин рӯ, дар 

ратсиони ҳайвонот хӯрокиҳои гуногун дохил карда мешавад (ҷадв. 4). 

Ҳамин тавр, фермаи чорводории «Саодат» дар соли 2020 ба миқдори 6052,7 тонна хӯрока 

сарф намудааст, ки ба як сар чорво 10758,7 кг хӯрока рост меояд. Аз ҷумла 830,1 тонна хӯрокҳои 

консентратӣ, 26,3 тонна алаф, 1092 тонна сенаж ва 4108, 9 тонна сарф гардидааст. 

 Ҷадвали 4 

Хароҷоти хӯрока дар фермаи чорводории «Саодат» дар соли 2020 
 

Намуди хӯрока Хароҷоти умумӣ, тонна Хароҷот ба 1 сар чорво, кг Хароҷот ба 1 сентнер шир, кг 

Консентратҳо 830,1 1474,4 45,1 

Алаф 26,3 46,7 1,43 

Сенаж 1092,0 1939,6 59,3 

Силос 4108,9 7298,2 223,3 

Ҳамагӣ 6057,2 10758,7 329,2 

Сарчашма: Ҳисобҳои муаллиф аз рӯи ҳисоботи омории хоҷагӣ. 
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Тавре ки мо қайд кардем, муҳимтарин хароҷот дар арзиши истеҳсоли чорвои ширӣ ин 

хӯрок ҳамчун манбаи энергия мебошад, ки баъдтар аз организмҳои ҳайвонот гузашта, ба 

маҳсулоти дорои арзиши баландтар мубаддал мешавад.  

Дар хоҷагии «Саодат»-и ноҳияи Хуросон хӯроки чорво 51,6 фоизи сохтори хароҷотро 

ташкил медиҳад. Боқимонда интиқолгарони энергия ба монанди маҳсулоти барқ ва маҳсулоти 

нафт мутаносибан 2,2% ва 2,3 фоизро ташкил медиҳанд. Дар ин ҳолат, барои ҳар як корхона, 

масъалаи ниҳоят мушкил аз он иборат аст, ки маҳсулоти зироати бадастовардаро ихтиёрдорӣ 

карда, маҳсулотро ё бо нархи бозор, ки арзиши аслиро пӯшонад, фурӯшад ё барои коркарди 

саноатӣ фиристад.  

Барои муқоиса кардани ҳарду роҳи пешрафти вазъ, муайян кардани арзиши аслии маҳсулот 

зарур аст (ҷадвали 5).  

Ҷадвали 5 

Ҳисоб кардани арзиши аслии хӯрок барои тамоми чорвои шартӣ дар фермаи чорводории 

«Саодат», сомонӣ 
 

Намуди хӯрока 
Миқдори 

хӯрока, т 

Арзиши хӯрока,  

ҳаз. сомонӣ 

Арзиши аслии 1 

сент. хӯрока 

Хароҷоти хӯрока ба 1 

сар чорво, кг 

Консентратҳо 830,1 2039,8 245,70 1474,4 

Алаф 26,3 15,7 58,70 46,7 

Сенаж 1092,0 850,6 77,89 1939,6 

Силос 4108,9 973,3 23,69 7298,2 

Ҳамагӣ 6057,2 3879,4 64,05 10758,7 
Сарчашма: Ҳисобҳои муаллиф аз рӯи ҳисоботи фермаи чорводорӣ дар соли 2020. 
 

Дар фермаи чорводории «Саодат» саршумори чорвои калони шохдор дар соли 2019-ум 563 

сарро ташкил медиҳад. Хӯроки гуногун бо арзиши умумии 3879,4 сомониро ташкил дод (ҷадвали 

6).  

 Ҷадвали 6 

Ҳисоб кардани арзиши бозории хӯроки чорво барои тамоми чорво, сомонӣ 
 

Намуди хӯрока 
Миқдори хӯрока, ба 

1 сар чорво, сент 

Арзиши аслии 1 

сент. хӯрока 

Нархи фурӯши 1 

сент. хӯрока 

Арзиши бозории хӯрока 

ба 1 сар чорво, сомонӣ 

Консентратҳо 14,74 245,70 400,0 5896,0 

Алаф 0,47 58,70 150,0 70,5 

Сенаж 19,40 77,89 100,0 1940,0 

Силос 72,98 23,69 56,0 2300,9 

Ҳамагӣ 107,59 64,05 Х 10207,4 
Сарчашма: Ҳисоби муаллиф аз рӯи ҳисоботи фермаи чорводорӣ дар соли 2020. 
 

Тавре ки мо мебинем, арзиши бозории ғизодиҳии тамоми чорво аз хароҷот 2,63 баробар 

буда 10207,4 ҳаз. сомониро ташкил медиҳад. Маълумот дар бораи арзиши бозории хӯрокаро бо 

арзиши хӯроки сарфшуда муқоиса мекунем ва самараи иқтисодии чунин иқдоми иқтисодиро, ба 

монанди фурӯши ғизо ба ташкилотҳои сеюм ва шахсони алоҳидаро муайян мекунем.  

Тибқи маълумоти ҷадвали 7 метавон гуфт, ки агар як муассиса хӯрокаи истеҳсолкардаи 

худро дар бозор фурӯшад, даромади иловагии 6328,8 ҳаз. сомониро ба даст меорад. 

Ҷадвали 7 

Ҳисоб кардани самараи иқтисодии татбиқи майдони хӯрокхӯрӣ барои тамоми чорвои шартӣ 
 

Намуди хӯрока 
Арзиши аслии хӯрока барои 

тамоми саршумор, ҳаз. сомонӣ 

Арзиши бозории 

хӯрока, ҳаз. сомонӣ 

Фоида аз ҳисоби фурӯши 

хӯрока дар бозор, ҳаз. сомонӣ 

Консентратҳо 2039,0 5896,0 3857,0 

Алаф 15,5 70,5 5,5 

Сенаж 850,7 1940,0 1089,3 

Силос 973,4 2300,9 1327,5 

Ҳамагӣ 3878,6 10207,4 6328,8 
Сарчашма: Ҳисоби муаллиф аз рӯи ҳисоботи фермаи чорводорӣ дар соли 2020. 
 

Дар ҳолати дигар, ташкилот хӯрокро ба парвариши чорвои ширии худ сарф карда, аз 

фурӯши маҳсулот фоида ба даст меорад. Дар айни замон, ҳама маҳсулоти чорводории 

фурӯхташуда то ҳадди имкон бояд ба назар гирифта шаванд.  

Дар хоҷагии «Саодат», ба маҳсулотҳои фурӯхташаванда шир дохил мешавад (ҷадв. 8).  
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Ҷадвали 8  

Фоида аз фурӯши шир ва дараҷаи даромаднокӣ дар соли 2020 
 

Намуди 

маҳсулот 

Фурӯш, 

сент 

Даромад аз 

фурӯш, сом. 

Арзиши аслӣ, 

ҳаз. сом. 

Фоида, 

ҳаз. сом. 

Фоида, 

ҳаз. сом. 

Дараҷаи 

даромаднокӣ, % 

Дараҷаи 

даромаднокӣ, % 

Шир 18382,0 7908,6 7532,8 375,8 375,8 104,9 104,9 
Сарчашма: Ҳисоби муаллиф аз рӯи ҳисоботи фермаи чорводорӣ дар соли 2020. 

 

Аз ҷадвал маълум мегардад, ки дараҷаи даромаднокии шир дар ин хоҷагӣ 4,9 фоизро 

ташкил медиҳад. Аммо, бояд дар назар дошт, ки ҳиссаи хӯроки сарфшуда на ҳамаи фоида (зиёни) 

аз фурӯши маҳсулоти чорводорӣ гирифта мешавад, балки ҳиссаи муайяни онро ташкил медиҳад. 

Эҳтимол, онро метавон дар асоси ҳиссаи хароҷоти хӯрокворӣ дар сохтори арзиши умумии 

маҳсулоти чорводорӣ муайян кард. Дар хоҷагии таҷрибавии мо хӯроки чорво мутаносибан 51,6 

фоизи хароҷоти умумиро ташкил медиҳад. 

Аммо, вазъ метавонад дар хоҷагӣ дигар шавад, дар ҳолате, ки хоҷагӣ базаи хӯроки худро 

надорад ва ҳама хӯроки заруриро харидорӣ менамояд. Дар ин ҳолат, арзиши истеҳсоли 

маҳсулоти ширӣ, инчунин ҳиссаи хӯрок дар сохтори арзиши аслӣ барои истеҳсоли маҳсулоти 

зикршуда (аз 51,6% то 60,0%) афзоиш меёбад. Барои муайян кардани самаранокии ин қарори 

иқтисодӣ, мо ҳиссаи фоидаи соҳаро ҳисоб мекунем, ки аз ҳисоби хӯроки харидашуда таъмин 

карда шудааст (ҷадв. 9). 

Ҳамин тариқ, мо барои муқоисаи се варианти қарорҳои иқтисодӣ ҳамон маълумоти 

заруриро дорем (ҷадв. 9). 

Ҷадвали 9 

Муқоисаи вариантҳои гуногуни истифодаи хӯрок барои тамоми чорво 
 

Намуди истифодабарӣ 
Фоида аз ҳисоби истифодаи 

хӯрока барои ҳамаи саршумор, сом. 

Арзиши аслии хӯрока барои 

ҳамаи саршумор, сомонӣ 

Даромаднокӣ, 

% 

Фурӯши хӯрока дар 

бозор бо нархҳои бозорӣ 
6328,8 3878,6 163,0 

Истифодаи хурока 

барои чорвои худӣ 
375,8 7532,8 104,9 

Сарчашма: Ҳисобҳои муаллиф. 
 

Таҳлили ҳамаи вариантҳои қарорҳои иқтисодӣ нишон дод, ки дараҷаи даромаднокӣ аз 

фурӯши хӯрока дар бозор бо нархҳои бозорӣ 163 фоизро ташкил дод, ки нисбат ба истифодаи 

хӯрока барои чорвои худӣ 58,1 банди фоизӣ кам аст. Ҳамзамон, истифодаи маҳсулоти шахсии 

зироатӣ ба мо имкон медиҳад, ки ҳосилнокии зироатҳоро дар муқоиса бо истеҳсоли чорвои ширӣ 

дар асоси хӯроки харидашуда зиёд намоем. 

Ҳамин тариқ, хоҷагии ширӣ пурра аз сарчашмаҳои шаклҳои гуногуни энергия вобаста аст, 

ки инро сохтори арзиши истеҳсоли чорвои ширӣ дар соли 2020 тасдиқ мекунад (ҷадв. 10). 

Ҷадвали 10 

Арзиши маҳсулоти ширӣ дар фермаи чорводории «Саодат» дар соли 2020 
 

Хароҷотҳо Хароҷотҳо, ҳаз. сомонӣ Сохтори хароҷот,% 

Музди меҳнат 659,9 5,6 

Хӯрока 6057,2 51,6 

Электроэнергия 259,8 2,2 

Маҳсулоти нафтӣ 268,6 2,3 

Хизматрасонии об 167,0 1,4 

Доруҳои байторӣ 245,0 2,1 

Андозҳо 533,0 4,5 

Дигар хароҷотҳо 3544,5 30,3 

Ҳамаи хароҷотҳо 11735,0 100,0 
Сарчашма: Ҳисоби муаллиф аз рӯи ҳисоботи фермаи чорводорӣ дар соли 2019. 
 

Чуноне ки аз нишондиҳандаҳои ҷадвал бармеояд, дар сохтори арзиши аслии шир дар 

хоҷагии «Саодат» ҳиссаи хӯрока 51,6%, электроэнергия 2,2 фоиз, маҳсулоти нафт  2,3 фоиз, 

музди меҳнат 5,6%, хизматрасонии об 1,4%, доруҳо 2,1 фоиз, андозҳо 4,5% ва дигар харҷотҳо 

30,3 фоизро ташкил додааст. Хоҷагиро мебояд сатҳи дигар хароҷотҳоро паст намояд, зеро ин 

ҳароҷотҳо пас аз хӯрока дар навбати дуюм меистанд. 
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Таҳлили рақамҳои ҷадвали 11 аз он гувоҳӣ медиҳанд, ки барои истеҳсоли маҳсулоти соҳаи 

чорводорӣ дар вилояти Хатлон дар соли 2019-ум дар маҷмуъ 191,0 ҳаз. тонна маҳсулот ба маблағи 

859,3 млн. сомонӣ сарф карда шудааст.  

Таҳлили самаранокии истифодаи энергия барои истеҳсоли маҳсулоти чорводорӣ дар вилояти 

Хатлон дар соли 2020 дар ҷадвали 11 оварда шудааст. 

Ҷадвали 11 

Таҳлили самаранокии истифодаи энергия барои истеҳсоли маҳсулотҳои чорводорӣ дар вилояти 

Хатлон дар соли 2020 [6, с. 71-106] 
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ҳаз. 

тонна 

млн. 

сомонӣ 

ҳаз. 

тонна 

млн. 

сомонӣ 

Гӯшт 91,8 107,3 482,9 155,9 1753,5 1650,0 103,5 6,3 3,63 

Шир 18,0 77,8 349,9 500,9 1295,8 1093,8 202,0 18,5 3,70 

Тухм, 

млн. дона 
91,0 5,9 26,5 85,3 51,9 46,4 5,5 11,8 1,96 

Ҳамагӣ х 191,0 859,3 х 31012 2790,2 311,0 11,1 3,61 
 

Таҳлили рақамҳои дар ҷадвал овардашуда аз он гувоҳӣ медиҳад, ки энергиябоздеҳии соҳа дар 

маҷмуъ ба 3,61 сомонӣ баробар аст. Ин нишондиҳанда дар истеҳсоли шир ба 3,70 сомонӣ, гӯшт 3,63 

сомонӣ ва тухм ба 1,96 сомонӣ баробар аст. Умуман хоҷагиҳои вилоят дар соли 2019 аз истеҳсоли 

маҳсулоти соҳаи чорводорӣ: гӯшт, шир ва тухм фоида гирифтаанд. Дараҷаи даромаднокии гӯшт ба 

6,3%, шир – 18,5% ва тухм – 11,8 фоизро ташкил додааст. 

Ҳамин тавр, таҳлили самаранокии истифодаи энергия дар чорводории хоҷагиҳои 

кишоварзии вилояти Хатлон имконият медиҳад, ки чунин хулосабарорӣ намоем: 

1. Дар вилояти Хатлон иқтидори истеҳсолии соҳаи чорводорӣ дар солҳои истиқлолияти 

давлатӣ паст гашта, ба ҷои комплексҳои калони човодорӣ хоҷагиҳои хурди майдамолӣ ташкил 

карда шудаанд, ки қобилияти дар бозор рақобат карданро надоранд. Саршумори чорво нисбат ба 

солҳои 1991 афзуда бошад ҳам, вале самаранокии истеҳсолот дар соҳаи чорводорӣ тамоюли 

пастравӣ дорад. Ин ҳолат аз он сабаб рух додааст, ки афоиши нархи маҳсулоти соҳа нисбат ба 

афзоиши захираҳои барои рушди соҳа истифодашаванда паст буда, арзиши аслии маҳсулотро 

дар аксари ҳолатҳо ҷуброн карда наметавонанд. 

2. Бинобар набудани маълумоти оморӣ, барои муайян кардани самаранокии соҳаи 

чорводорӣ аз нуқтаи назари сарфаи энергия, мо истеъмоли энергияро дар хоҷагии озмоишӣ, 

фермаи чорводории «Саодат»-и ноҳияи Хуросон дар солҳои 2015-2020 таҳлил намуда, муайян 

кардем, ки ба 1 сар чорвои калон дар хоҷагии таҷрибавӣ дар соли 2020 – 176,9 кг сӯзишвории 

дизелӣ ва 482,5 кВт/соат неруи барқ сарф карда шудааст.  

Яке аз масъалаҳои муҳимми соҳаи чорводорӣ, таъмини эҳтиёҷоти энергетикии чорво, 

барои нигоҳ доштани қобилияти ҳуҷайраҳо ва тамоми организм, инчунин нигоҳ доштани 

мубодилаи ҳуҷайра дар сатҳи зарурӣ ва анҷом додани тамоми равандҳои физиологӣ мебошад. Аз 

ин рӯ, мубодилаи энергия бе мубодилаи моддаҳо ғайриимкон аст. Дар хоҷагии «Саодат» барои 

истеҳсоли 1 сентнер шир 45,1 кг консентратҳо, 1,43 кг алаф, 59,3 кг сенаж, 223,3 кг силос сарф 

шудааст. Чуноне ки аз нишондиҳандаҳои ҷадвал бармеояд, дар сохтори арзиши аслии шир дар 

хоҷагии «Саодат» ҳиссаи хӯрока 51,6%, электроэнергия 2,2 фоиз, маҳсулоти нафт 2,3 фоиз, 

музди меҳнат 5,6%, хизматрасонии об 1,4%, доруҳо 2,1 фоиз, андозҳо 4,5%, ва дигар харҷотҳо 

30,3 фоизро ташкил додааст. Хоҷагиро мебояд сатҳи дигар хароҷотҳоро паст намояд, зеро ин 

ҳароҷотҳо пас аз хӯрока дар навбати дуюм меистанд. 

3. Таҳлили самаранокии иқтисодии сарфаи энергия аз он гувоҳӣ медиҳад, ки энергиябоздеҳии 

соҳа дар маҷмуъ ба 3,61 сомонӣ баробар аст. Ин нишондиҳанда дар истеҳсоли шир ба 3,70 сомонӣ, 

гӯшт 3,63 сомонӣ ва тухм ба 1,96 сомонӣ баробар аст. Умуман хоҷагиҳои вилоят дар соли 2019 аз 

истеҳсоли маҳсулоти соҳаи чорводорӣ: гӯшт, шир ва тухм фоида гирифтаанд. Дараҷаи даромаднокии 

гӯшт ба 6,3%, шир – 18,5% ва тухм – 11,8 фоизро ташкил додааст. 
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4. Таҳлили ҳамаи вариантҳои истеҳсол, истифода ва фурӯши хӯрока нишон дод, ки 

дараҷаи даромаднокӣ аз фурӯши хӯрока дар бозор бо нархҳои бозорӣ 163 фоизро ташкил 

медиҳад, ки ин нисбат ба истифодаи хӯрока барои чорвои худӣ 58,1 банди фоизӣ кам аст.  
 

АДАБИЁТ: 
 

1. Ашуров И.С. Омори кишоварзӣ. Китоби дарсӣ. – Душанбе: Ирфон, 2006. – 216 с. 

2. Кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон.             

– 2021. – С. 225-264. 

3. Ҳисобҳои муаллиф аз рӯи ҳисботи омории хоҷагӣ. 

4. Ҳисобҳои муаллиф аз рӯи ҳисоботи фермаи чорводорӣ дар соли 2020. 

5. Ҳисобҳои муаллиф аз рӯи ҳисоботи фермаи чорводорӣ дар соли 2019. 

6. Кишоварзӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. Маҷмӯаи омории Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон. – 2020. – С. 71-106. 
 

САМАРАНОКИИ САРФАИ ЭНЕРГИЯ ДАР ЧОРВОДОРИИ МИНТАҚА 
 

Муаллифи мақола қайд мекунад, ки соҳаи чорводории вилоят дорои потенсиали бузург дар шакли 

биноҳо, мошинҳо, таҷҳизот ва иншооти таъминоти барқ буд. Вале, мутаассифона, дар давраи ҷанги 

шаҳрвандӣ ва ислоҳот ин биноҳо хароб гардиданд. Хусусан комплексҳои пуриқтидори Ховалинг, 

фермаҳои ширию молии ноҳияҳои Восеъ, Кӯлоб, Ҳамадонӣ, Фархор, Ёвон, А. Ҷомӣ ва дигарон аз байн 

рафтанд. Аз ин ҷо истифодаи энергия дар чорводории вилоят чандин маротиба паст гаштааст. Зеро, 

хусусиятҳои технологӣ ва ташкилию иқтисодии истеҳсолот дар чорводорӣ энергияи барқро ҳамчун 

пойгоҳи асосии энергетикӣ барои механиконидан ва автоматикунонии ҷараёни истеҳсолот сарф менамояд. 

 КАЛИДВОЖАҲО: комплексҳои пуриқтидори Ховалинг, фермаҳои ширию молӣ, ноҳия, Восеъ, 

Кӯлоб, Ҳамадонӣ, Фархор, Ёвон, А. Ҷомӣ. 
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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В РЕГИОНАЛЬНОМ ЖИВОТНОВОДСТВЕ 
 

Автор статьи отмечает, что животноводческая отрасль области имеет большой потенциал в виде 

зданий, машин, оборудования и объектов энергоснабжения. К сожалению, эти здания были разрушены во 

время гражданской войны и реформ. Были уничтожены особо мощные комплексы Ховалингские, 

молочные фермы Восейского, Кулябского, Хамадони, Фархорского, Яванского, А. Джоминского районов 

и остальные расформировались. Отсюда использование энергии в животноводстве в регионе уменьшилось 

в несколько раз. Поскольку технологические и организационно-экономические особенности производства 

в животноводстве используют электроэнергию как основную энергетическую базу для механизации и 

автоматизации производственных процессов.  
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ENERGY SAVING IN REGIONAL ANIMAL HUSBANDRY 
 

The livestock sector of the region has great potential in the form of buildings, machines, equipment and 

power supply facilities. Unfortunately, these buildings were destroyed during the civil war and the reforms. 

Especially powerful Khovaling, complexes dairy farms of wide districts of Kulab, Hamadoni, Farhor, Yovan, A. 

Jami and others perished. As a result, energy consumption in the regions livestock has decreased several times. 

Because the technological and organizational-economic features of production in livestock use electricity as a 

basic energy base for mechanization and automation of production processes. 
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УДК: 339.545 
 

ТАҶРИБАИ ХОРИҶИИ ТАШКИЛ ВА БАЛАНД БАРДОШТАНИ СИФАТИ 

ХИЗМАТРАСОНИҲОИ ГУМРУКӢ 
 

Давлатов З.Б., Джайлоев З.М. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Низоми гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар шароити ҷаҳонишавӣ ва ворид шудани 

кишвар ба Иттиҳоди гумрукӣ зарур аст, ки фаъолияти худ ва сифати хизматрасонияшро беҳтар 

созад [1]. Яке аз мушкилоти асосӣ ин системаи нокифоя таҳиягардидаи аз ҷиҳати назариявӣ ва 

методӣ асоснокшудаи идоракунии сифати хизматрасониҳои гумрукӣ мебошад. 

 Таҷдиди низоми фаъолияти гумрук шарти асосии рушди бомуваффақияти он дар шароити 

муосир мебошад. Ба андешаи мо, яке аз роҳҳои такмили он омӯзиши таҷрибаи хориҷӣ дар самти 

хизматрасонии гумрукӣ ва мутобиқсозии минбаъдаи он ба шароити Тоҷикистон мебошад. Барои 

ҳамин, омӯзиши таҷрибаи ҷаҳонӣ аҳамияти хоса дорад. Аз таҳлилҳо бармеояд, ки Ҷумҳурии 

халқии Чин яке аз мамлакатҳои пешрафта дар тиҷорат буда, дар он ҷо ташкили системаи 

самараноки гумрукӣ мавҷуд аст. Дар ин кишвар ниҳоди сарҳадӣ раванди воридоту содиротро 

назорат мекунад ва сохтори мутамаркази ташкилӣ дорад. Вазифаҳои асосии ин хадамот аз 

назорати гумрукӣ, ҷамъоварии даромадҳо, мубориза бо қочоқ ва пешбурди омори савдои хориҷӣ 

иборатанд. Он инчунин, чунин вазифаҳоро ба мисли идоракунии фаъолияти бандарҳо, 

маъмурияти гумрукӣ, назорати гумрукӣ дар асоси аудит, ҳифзи гумрукии ҳуқуқи моликияти 

зеҳнӣ ва ҳамкориҳои байналмилалии гумрукиро иҷро менамояд. 

Гумруки Чинро идораи генералии гумруки он идора мекунад, ки як муассисаи давлатӣ 

буда, мустақиман ба Шӯрои давлатии кишвар итоат мекунад ва тамоми мақомоти гумрукро 

идора менамояд. 

Хадамоти гумруки Чин тавассути як қатор ислоҳот назорати муассирро тақвият дода, 

ислоҳоти асосиро доир ба назорати электронии гумрукӣ ба роҳ монд, ки он бо суръати тез 

густариш меёбад. 

 Дар самти назорати ҳамоҳангшуда дар соҳаҳои назорат дар асоси принсипи 3В 

(мубодилаи мутақобилаи иттилоот, эътирофи ҳамдигарии назорат, кумаки мутақобила дар 

таъмини риоя) чораҳои ҷиддӣ андешида шуданд. 

Амсилаи назорати ҷузъу томҳои алоҳидае, ки хизмати гумрукиро ба ҷо меоранд, васеъ 

паҳн гардид. Инчунин амсилаи санҷиши ташкилотҳои ба таври тасодуфӣ интихобшуда аз ҷониби 

нозирони дар асоси озмун интихобшуда ва нашри натиҷаҳои онҳо дар бар мегирад. 

Дар маҷмуъ, сиёсати гумрукии Чин ба маҳдуд кардани воридот тавассути истифода аз 

монеаҳои техникӣ, чораҳои ҷубронӣ ва зиддидемпингӣ нигаронида шудааст. Дар баробари ин, 

содирот тавассути паст кардани тарифҳои гумрукӣ ва андозҳо ҳавасманд карда мешавад. 

Пас аз ҷорӣ шудани низоми ниҳоии гумрукии электронӣ ҳодисаҳои мавҷудияти ҳуҷҷатҳои 

қалбакӣ ба таври назаррас коҳиш ёфта, ҳуҷҷатгузории қонунии гумрукӣ афзоиш ёфтааст. 

Таъсиси порти электронӣ аз ҷониби давлат бо қабул гардидани шумораи зиёди қонунҳо ва 

қоидаҳо дастгирӣ карда шуд, ки ин қонунҳои нави дар соҳаи гумрукии Чин қабулшуда, таҷрибаи 

байналмилалии беҳтаринро дар соҳаи танзими гумрукӣ ва иҷозати декларатсияи электронӣ дар 

бар мегирад. Инчунин, Қонун «Дар бораи имзоҳои электронӣ», ки заминаи ҳуқуқии шахсиятро 

фароҳам меорад, қабул карда шуд. 

Дар соли 2006 Шӯрои давлатӣ сиёсати таҳкими таъсиси бандарҳои электронӣ дар саросари 

кишварро тасдиқ кард. Ҳадафи асосии сиёсат таъсиси шабакаи ягонаи «дарвозаҳо», маркази 

мушаххассозӣ ва пешниҳоди универсалии хадамоти гумрукӣ буд. Гузашта аз ин, порти 

электронӣ бо мақсади табдил додани системаи ҳамгирошудаи иттилоотӣ барои баланд 

бардоштани рақобатпазирии Чин дар бозори байналмилалӣ таъсис дода шудааст. 

Системаи «Равзанаи ягона» хеле муассир буда, моҳияташ дар он аст, ки ба ҷои пешниҳоди 

чандинкаратаи як маълумот ба мақомоти гуногун, тоҷирон метавонанд бо истифода аз як 

пешниҳод дар веб-платформа борҳо ва андозҳоро ройгон эълон кунанд, самаранокии онро 

баланд бардоранд ва хароҷотро кам кунанд. Равзанаи ягона ба ширкатҳо кумак кард, ки 

хароҷотро 10% кам намояд ва дар вақти тозакунӣ 10% сарфа кунанд [1]. 

Дар сатҳи миллӣ ва байналмилалӣ, платформаи электронии Чин бомуваффақият 13 

платформаи асосӣ, 15 бонки тиҷоратӣ, Раёсати савдо ва саноати Ҳонконг, хадамоти иқтисодии 

Макао ва Раёсати генералии Иттиҳоди Аврупо (ИА) оид ба андоз ва Иттиҳоди гумрукиро пайваст 
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кардааст. Система 23 замимаи электронӣ ва хидматҳои тақрибан 664 000 тиҷорати онлайнро ба 

қайд гирифтааст [1; 6]. 

Дар Чин порти электронӣ дар баланд бардоштани шаффофияти маъмурият ва танзими 

тиҷорат нақши калон мебозад ва ба мақомоти савдо имкон медиҳад, ки муҳити одилона ва 

кушодаи иҷроишро ба даст оранд. Илова бар ин, порти электронӣ расмиёти маъмуриро байни 

шуъбаҳои назорати воридот ва содирот сода мекунад, хароҷоти транзаксияро коҳиш медиҳад ва 

ба беҳтар шудани самаранокии умумии тиҷорат мусоидат мекунад. 

Дар асоси таҳқиқот бартариҳои зерини татбиқи низоми электронии гумрукро ҷудо кардан 

мумкин аст: 1) платформаи табодули иттилоот байни мақомоти давлатӣ, мақомоти гумрук, 

корхонаҳо ва субъектҳои иқтисодии хориҷӣ; 2) платформаи коркарди транзаксия: эъломияҳои 

онлайн, пардохти онлайн боҷҳо тавассути равзанаи ягона; 3) платформаи дастгирӣ: омор барои 

муассисаҳо, корхонаҳо ва дастгирии техникӣ барои дастгирии амалиёти ҳаррӯзаи гумрукӣ. 

Бо дарназардошти таҳаввулот ва рушди қоидаҳои электронӣ омилҳои зеринро метавон 

муайян кард, ки ба ҷорӣ намудани равзанаи ягонаи миллии амалӣ намудани фаъолияти гумрукӣ 

мусоидат мекунанд: 

1) дастгирии ҳаматарафаи сиёсӣ - роҳбарони олии ҳукумати Чин ба ислоҳоти гумрукӣ ҳам 

дар сатҳи марказӣ ва ҳам маҳаллӣ дастгирии ҳамаҷонибаи молиявӣ расониданд, то ислоҳот зуд 

ва самаранок амалӣ карда шавад. 

2) механизми самараноки ҳамоҳангсозӣ – иштироки фаъолона ва фаъолияти самараноки 

мақомоти дахлдори давлатӣ дар амалиёти электронии гумрукӣ зарур аст; 

3) агентии пешбари салоҳиятдори тарҳрезӣ - маъмурияти генералии гумрукии Чин буда, 

дорои салоҳияти техникии татбиқи лоиҳаҳои мусоидат ба тиҷорат бо мустақилият ва таъсири 

кофӣ барои ҳисоботдиҳӣ ба роҳбарони болоии ҳукумати марказӣ ҳамчун сатҳи вазорат мебошад;  

4) формати ягонаи маълумот барои рушди ҳамкории байни агентҳои фурӯш. Набудани 

стандартҳои ягонаи маълумот ва талаботи гуногуни техникӣ барои системаҳои иттилоотӣ 

мушкилоти асосӣ дар ташкили порти ягона буданд. Ҳоло ин масъала аз ҳисоби баланд 

бардоштани дараҷаи техникии корхонаҳо ҳал карда мешавад; 

5) асосҳои қонунгузорӣ барои таҳкими асосҳои ҷорӣ намудани гумруки электронӣ. 

Бо вуҷуди такмили пайвастаи назорати гумрукӣ, Чин як қатор мушкилот дорад, ки ба 

рушди он халал мерасонад. Аз ҷумла, бисёр кишварҳо Чинро дар муборизаи нокифоя алайҳи 

маҳсулоти қалбакӣ, ки барои аҳолии дигар кишварҳо хатар доранд, муттаҳам мекунанд. Яке аз 

беҳтарин ва пешрафтатарин амсилаҳои татбиқи хадамоти гумрукӣ амсилаи амрикоӣ мебошад. 

Татбиқи ин амсила, ба гуфтаи бархе аз коршиносон, афзоиши ММД-ро 20% афзоиш додааст [3]. 

Хадамоти гумруки ИМА ба пешниҳоди хидматҳои босифат нигаронида шудааст, зеро кори 

онҳо ба принсипи ихтиёран риояи қонун аз ҷониби шаҳрвандон асос ёфтааст, агар онҳо дар 

навбати худ сатҳи баланди хидмат ва ҳама маълумоти заруриро гиранд. Ба ин муносибат, ба 

раванди ба кадрҳо омӯзондани малакаҳои алоқаи самарабахш бо иштироккунандагони 

фаъолияти иктисодии берунӣ диққати калон дода мешавад. Дар ИМА, ба мисли Чин, хадамоти 

гумрук дар реҷаи автоматишуда, дар асоси системаи ACS (Automation Commercial System) кор 

мекунад. Ба шарофати истифодаи ин система ҳамарӯза тақрибан 15-17 миллион декларатсияи 

воридотӣ коркард шуда, ба 10 ҳазор дастгоҳ хидмат расонида мешавад ва дар як сол 18 миллион 

декларатсияи гумрукӣ коркард мешавад. Ба ҳамин тариқ, сарфи назар аз афзудани ҳаҷми 

маҳсулоти коркардшуда, ба гумруки ИМА лозим набуд, ки ҷойи кориро тавассути истифодаи 

системаи автоматикунонидашуда зиёд кунад. 

Қабулкунандагони молҳое, ки дар ИМА ҷойгиранд, асосан тавассути брокерҳои гумрукӣ 

фаъолият мекунанд, ки барои анҷом додани ин фаъолият аз котиботи хадамоти гумруки кишвар 

иҷозатнома доранд, онҳо дар ҷамъоварӣ ва барасмият даровардани тамоми ҳуҷҷатҳои зарурӣ, 

истифода аз системаи электронӣ ба мизоҷон кумак мерасонанд [4]. 

 Барои таъмини самараноки хизматрасониҳои гумрукӣ Иёлоти Муттаҳида як системаи 

беназири «Долони сабз»-ро дар асоси рушди технологӣ BRASS - (Border Release Advanced 

Screening and Selectivity) таҳия кардааст, ки имкон медиҳад барасмиятдарории гумрукии мол дар 

5-10 сония ба анҷом расонда шавад. Барои истифодаи ин технология иштирокчиёни савдои 

хориҷӣ бояд ба талаботи муайян ҷавобгӯ бошанд. Масалан, шумораи фиристодани як иштирокчӣ 

бояд ба 50 маротиба расад; гирандаи мол бояд ба системаи BRASS пайваст бошад ва инчунин 

барои анҷом додани барасмиятдарории пурраи гумрукӣ омода бошад. 

Қабулкунанда ҳангоми барасмиятдарории қаблии гумрукӣ набояд ягон қонуншиканӣ 

дошта бошад, инчунин бо дигар хизматрасониҳои давлатӣ мушкилот дошта бошад ва ғайра. 
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Низоми BRASS ба истифодаи штрих-код асос ёфтааст, ки аз ҷониби брокери гумрукӣ пешниҳод 

мешавад ва тавсифи интиқоли молро дар бар мегирад.  

Ҳамин тариқ, система дар давоми чанд сония дар бораи мутобиқати мол ба талаботи 

Хадамоти гумруки ИМА қарор қабул мекунад. Дар сурати қабули қарори манфӣ нисбати мол 

расмиёти иловагии ба қонунгузории гумрук мутобиқат гардонидани он гузошта мешавад. 

Созмони ҷаҳонии гумрук феҳристи принсипҳо ва тавсияҳои асосии ташкили фаъолияти 

хадамоти гумрукро тартиб додааст. Таҷдиди низоми гумрукии ИМА бар асоси ин тавсияҳо сурат 

гирифта, дар байни дигар кишварҳо ба сатҳи пешрафтатарин расидааст. 

Маълумот дар бораи ҳамаи молҳо, декларатсияҳои гумрукӣ дар Маркази коркарди 

маълумот ҷамъоварӣ карда мешавад, ки онро дар вақти дилхоҳ аз он гирифтан мумкин аст. Дар 

ин марказ дар бораи интиқоли мол қарор қабул мегардад, ки ба дигар субъектҳои раванди 

гумрукӣ расонида мешавад. 

Низоми назорати гумрукии ИМА аз Ҷумҳурии Тоҷикистон ва бисёр дигар кишварҳо 

фарқияти ҷиддӣ дорад. Мақсадҳои асосии он барои иштироккунандагони фаъолияти иқтисодии 

берунӣ фароҳам овардани шароити хеле мусоид, беҳтар намудани сифати назорат бе зиёд 

кардани шумораи кормандон мебошад. 

Таҷҳизоти технологии хадамоти гумрукӣ, истифодаи системаҳои автоматикунонидашудаи 

татбиқи равандҳои гумрукӣ, ҷамъоварии маълумот дар бораи иштирокчиёни фаъолияти 

иқтисодии хориҷӣ, таҳлили муассир ва зуди онҳо имкон медиҳад, ки хизматрасонии гумрукӣ 

босифат ва ба даст овардани натиҷаҳои дилхоҳ пешниҳод гарданд.  

Аз кишварҳои пасошӯравӣ муассиртарин ислоҳот ва навовариҳо дар бахши хадамоти 

гумрук дар Гурҷистон сурат гирифтааст. Онҳо аз бисьёр ҷиҳат бо иштироки ташкилотҳои 

гуногуни байналхалқӣ гузаронида мешуданд. 

Ислоҳот ба содагардонии татбиқи амалиётҳои содиротӣ ва воридотӣ нигаронида шуда буд. 

Ислоҳоти асосӣ дар соҳаи қонунгузорӣ ягонакунии кодексҳои гумрук ва андози кишвар бо 

мақсади мусоидат намудан, роҳ надодан ба норавшанӣ дар расмиёти ситонидани боҷҳои гумрукӣ 

ва андоз мебошад. Кодекси нави андоз пардохти боҷҳо ва андозҳоро тавассути истифодаи 

эъломияҳои электронӣ, чандирии бештар, шаффофият ва суръати пардохти уҳдадориҳоро 

пешбинӣ мекунад. Дар ислоҳоти маъмурияти гумрукӣ баланд бардоштани сатҳи тахассуси 

кадрҳо тавассути таъсиси системаи нави идоракунии захираҳои инсонӣ, инчунин баланд 

бардоштани ахлоқи касбӣ ва фарҳангӣ тавассути қабули Кодекси рафтори кормандони мақомоти 

гумрук, нақши назаррас бозид. Ҳамаи кормандоне, ки ба тахассус ҷавобгӯ набуданд ва ба 

фаъолияти коррупсионӣ машғул буданд, аз кор озод карда шуданд, маоши кормандон зиёд шуд, 

ки ин боиси қариб пурра аз байн рафтани ҳолатҳои коррупсионӣ гардид.  

Дар Гурҷистон ба мисли Иттиҳоди Аврупо тайёр кардани кормандони гумрук дар се сатҳ 

– омодагӣ, омӯзиши касбӣ ва таҷрибаомӯзӣ сурат мегирад. Гузашта аз ин, коргарон бо кумаки 

созмонҳои байналмилалӣ пайваста дар курсҳои бозомӯзии кормандони гумрук иштирок намуда, 

ихтисоси худро такмил медиҳанд. Коркунони пуртаҷриба инчунин дар курсҳои таълиму тарбияи 

кадрҳои ҷавон иштирок мекунанд. Инчунин, кормандон барои боло рафтан дар зинаҳои вазифавӣ 

бо роҳҳои гуногун ҳавасманд карда мешаванд [5].  

Ғайр аз ин, аз нав таҷҳизонидани истеҳсолот, ҷорӣ намудани системаи «Равзанаи ягона» 

мисли ИМА ва Чин ба амал омад. Усули ҷорӣ намудани технологияҳои муосир ба фаъолияти 

хадамоти гумрук таваҷҷуҳи хоса дорад. Ба ғайр аз омӯзиши кадрҳо, барои ҳамаи онҳое, ки 

мехоҳанд асосҳои декларатсияи электронии молҳоро омӯзанд, рӯзҳои «Дарҳои кушод» ташкил 

карда шуданд. Инчунин, марказҳои тамоси ройгон ташкил карда шуданд, ки дар 

барасмиятдарории молҳо кумаку маслиҳат медиҳанд. Шумораи ҳуҷҷатҳое, ки барои амалиёти 

содироту воридот заруранд, ду баробар кам шуд.  

Дар Гурҷистон барномаи «Рӯйхати тиллоӣ» амалӣ карда мешавад, ки моҳияташ аз он 

иборат аст, ки агентҳои савдои тасдиқшуда метавонанд тибқи нақшаи содашуда мол ирсол ва 

қабул кунанд. Миқдори ставкаҳои гумрукӣ - 5,2 баробар коҳиш ёфт, ки ин ба фаъолияти 

мақомоти гумрук таъсири мусбат расонд. 

Хадамоти гумрук дар Гурҷистон ба мизоҷон нигаронида шудааст, ки инро қонунҳо ва 

принсипҳои дар боло зикршуда шаҳодат медиҳанд. Гузашта аз ин, дар соҳаи танзими гумрукӣ 

принсипи «Сукут нишонаи ризоият аст» қабул шудааст, ки агар корманд бо дархости субъекти 

хоҷагидор ҷавоб надиҳад, ин ҳамчун аломати розигии умури давлатӣ мебошад. 

Ҳамин тариқ, ислоҳоти дар Гурҷистон гузаронидашуда имкон дод, ки ба сатҳи баланди 

хизматрасониҳои гумрукӣ ноил гардида, амалан аз байн бурдани коррупсия – яке аз мушкилоти 
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асосие, ки ба рушди босамари соҳаи гумрук дар ИДМ, аз ҷумла дар Ҷумҳурии Тоҷикистон монеа 

гардидааст, бартараф карда шавад. 

Гузариш ба технологияҳои электронӣ дар фаъолияти мақомоти гумрук, аз ҷумла дар самти 

истифодаи декларатсияи электронӣ шарти зарурии таъмини сифати баланди хизматрасониҳои 

гумрукӣ мебошад. Автоматикунонии расмиёти гумрукӣ бартариҳои зеринро фароҳам меорад: 

суръати амалиёт зиёд мешавад, кормандони мақомоти гумрук аз кор бо ҳуҷҷатҳои коғазӣ озод 

мешаванд; сатҳи «шаффофият»-и амалиёт меафзояд, назорат осонтар мешавад ва ғайра. Ба 

назари мо, дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷорӣ намудани системаи электронии гумрукӣ сатҳу сифати 

хизматрасониро низ баланд мебардорад. Аммо, монеаи аслӣ фаҳмиши мардум аз қоидаву 

усулҳои пур кардани эъломияҳои электронӣ хоҳад буд. Аз ин рӯ, имконияти додани машварати 

бепул ба аҳолиро истифода бурдан лозим аст, чунон ки дар Гурҷистон ин корро карда буданд. 

Омӯзиши таҷрибаи беҳбуди сифати хадамоти гумрукӣ дар Русия бо дарназардошти 

шабоҳати он бо низоми гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон аҳамияти хоса дорад. 

Иштироки фаъолонаи Федератсияи Русия дар фаъолияти иқтисодии хориҷӣ, афзоиши 

шумораи амалиёти савдои хориҷӣ, ҷорӣ намудани навоварӣ дар системаи гумруки кишвар ба он 

оварда расонд, ки дар солҳои охир он ба таври назаррас тағйир ёфт. 

Хадамоти гумруки Русия дар буҷети федералӣ саҳми назаррас мегузорад, барои суръат 

бахшидан ба гардиши мол ҳангоми воридот ва содироти мол шароит фароҳам меорад ва амнияти 

иқтисодиро таъмин мекунад. Вобаста ба ин, доираи хизматрасониҳои мақомоти гумрук васеъ 

шуда, самтҳои нави фаъолият инкишоф меёбанд. 

Самтҳои асосии ислоҳоти низоми гумрукӣ дар Стратегияи рушди хадамоти гумрук то соли 

2030 инъикос ёфтааст. 

Аз рӯи хусусияти хизматрасониҳо бозори гумрукӣ дар Федератсияи Россия ба сегментҳои 

зерин тақсим мешавад: бозори брокерҳои гумрукӣ, бозори ҳамлу нақли бор, анборҳо, машваратӣ 

ва хизматрасониҳои ҳуқуқӣ. Ҳамин тариқ, дар соли 2017, тибқи омори гумрукӣ, гардиши савдои 

хориҷии Русия 587,6 миллиард долларро ташкил дода, нисбат ба соли 2016 24,7% афзоиш 

ёфтааст. Миқдори хизматрасониҳои мақомоти гумрук низ 6,5 фоиз зиёд шуд (дар соли 2017 – 

26124 хизмат, дар соли 2016 – 24531 хизмат) [6] . 

Асоси ислоҳоти гузаронидашуда баланд бардоштани сифати хизматрасониҳои гумрукӣ 

тибқи санадҳои қонунгузории дахлдор мебошанд. Ҳамин тариқ, аз 1 январи соли 2018 ба ҷои 

Кодекси гумруки Иттиҳодияи гумрукӣ Кодекси гумруки Иттиҳоди иқтисодии Авруосиё ҷорӣ 

карда шуд. Кодекси нав дар бораи иҷрои хадамоти гумрукии давлатӣ маълумоти пурратар 

фароҳам оварда, инчунин хусусиятҳои ҳамкории давлатҳои иштирокчии иттиҳоди гумрукиро ба 

назар мегирад. 

Мисли бисёр кишварҳои дигар, Русия системаи гумрукии электрониро ҷорӣ кардааст ва 

дар айни замон бисёр хидматҳо бо истифодаи он амалӣ карда мешаванд. 

Навовариҳои асосие, ки ба низоми гумрукӣ ворид карда мешаванд, инҳоянд: декларатсияи 

электронӣ, идоракунии хавфҳои гумрукӣ, маълумоти пешакӣ дар бораи моли воридотӣ ва ғайра. 

Инчунин, беҳбудии сифати хизматрасониҳои гумрукӣ дар Русия асосан аз ҳисоби такмили 

системаи идоракунии кадрҳо сурат мегирад. Ҳамин тариқ, таълими пайвастаи кормандони 

мақомоти гумрук ба роҳ монда шудааст, ки онҳо дар курсҳои такмили ихтисос иштирок намуда, 

малакаҳои иловагӣ мегиранд. 

Ширкатҳои Русия ва хориҷӣ, ки бо фаъолияти иқтисодии хориҷӣ алоқаманданд, аксар вақт 

аз хидматҳои мушовирон, брокерҳои гумрукӣ истифода бурда, дар соҳаи фаъолияти гумрукӣ  

кумак ва дастгирии тахассусӣ мерасонанд. 

Ғайр аз ин, ба фароҳам овардани фазои мусоид барои баланд бардоштани фаъолияти 

соҳибкорӣ таваҷҷуҳи зиёд дода мешавад: шумораи ҳуҷҷатҳои марбут ба гузаштани расмиёти 

гумрукӣ кам карда мешавад; воситаҳои техникии навоварона, технологияҳои информатсионӣ 

истифода бурда мешаванд, амалиёти гумрукӣ такмил дода мешавад. 

Ҳамчунин, дар низоми гумрукии Федератсияи Русия чунин технологияҳо ба мисли 

пардохтани пардохтҳои гумрукӣ бо истифода аз кортҳои пардохти гумрукӣ, пардохти фосилавӣ 

татбиқ карда шуданд. 

Сарфи назар аз ҷорӣ намудани инноватсияҳо, системаи гумруки Федератсияи Русия ба 

ислоҳоти минбаъда ниёз дорад, ки инро маълумоти нишондиҳандаи самаранокии логистика 

шаҳодат медиҳанд. Дар соли 2016 Иттиҳодияи Аврупо дар байни 160 иқтисод дар ҷои 98-ум 

қарор гирифт. Нисбат ба соли 2014 ҳашт зина поин рафтааст. Ин шохис ба зериндексҳо асос 

ёфтааст: салоҳият дар соҳаи логистика, риояи муҳлатҳои таҳвил, «қобилияти пайгирии мол дар 
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тамоми занҷири таъминот», «сифати инфрасохтор», «осонии ташкили таъминоти 

байналмилалии мол», «самаранокии фаъолияти мақомоти гумрук». Ҳамин тариқ, ИА аз рӯи 

зериндекс – салоҳият дар соҳаи логистика (88) ва аз ҷиҳати самаранокии фаъолияти мақомоти 

гумрук дар ҷои баландтарин – 136-ро ишғол мекунад [1]. 

Ба андешаи мо, мушкилот дар низоми гумрукии Федератсияи Русия асосан аз чунин 

омилҳо ба монанди шаффофияти нокифояи хадамоти гумрук, мавҷудияти ҳолатҳои 

коррупсионӣ, қонунгузории мураккаб ба вуҷуд омадааст [2].  

Ҳамин тариқ, то имрӯз дар Федератсияи Россия барои баланд бардоштани сифати 

хизматрасониҳои гумрукӣ тадбирҳои зерин амалӣ карда шуданд: 

- ҷорӣ намудани декларатсияи ҳатмии мол ҳангоми гузаштан аз гумрук дар шакли 

электронӣ; 

- миқдори ҳуҷҷатҳое, ки барои декларатсияи гумрукии мол пешниҳод шудаанд, ба таври 

назаррас кам карда шудаанд; 

- технологияҳои баҳисобгирии автоматии декларатсияҳои электронӣ ва муомилоти мол 

ҷорӣ карда шуданд. 

- низоми технологияҳои назорати ҳисоб ва пардохти боҷҳои гумрукӣ тағйир дода шуд, ки 

имкон дод, ки муҳлати иҷозати мол кам карда шавад. 

- имконияти пардохти маблағҳо дар вақти лозимӣ ва ғайра. 

Ба андешаи мо, дуруст қайд карда мешавад, ки «дар бозори хизматрасонихои давлатӣ 

хадамоти гумрук ҳоло дар шаклҳои институтсионалӣ, инфрасохторӣ ва протсессуалӣ-

технологии худ амалан монополист боқӣ мемонад», ки рақобати хоси соҳаи фаъолияти 

соҳибкориро истисно мекунад [1-2]. 

Ҳамин тариқ, дар асоси таҳлили таҷрибаи Иттиҳоди Аврупо, ИМА, Чин, Русия ва 

Гурҷистон ба хулосае омадан мумкин аст, ки барои беҳтар намудани фаъолияти мақомоти 

гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон ва баланд бардоштани сифати хизматрасониҳои гумрукӣ 

шароитҳои зерин заруранд: 

1) ҷорӣ намудани низоми электронии гумрукӣ; 

2) кам кардани миқдори боҷхои гумрукӣ; 

3) дастгирии инноватсионӣ дар системаи гумрук аз ҷониби давлат ва соҳибкорӣ; 

4) баланд бардоштани дараҷаи тахассуси кадрҳо, тайёр кардани онҳо; 

5) назорати риоя гардидани меъёрҳои ахлоқӣ ҳангоми хизматрасонӣ ба субъектҳои 

соҳибкорӣ; 

6) паст кардани сатҳи коррупсия бо роҳи санҷиши ҳамаҷониба, зиёд кардани маоши 

кормандон; 

7) то ҳадди ақал кам кардани муҳлати барасмиятдарории гумрукӣ барои доираи муайяни 

шахсоне, ки ба меъёрҳои муқарраршуда мувофиқанд; 

8) кам кардани миқдори ҳуҷҷатҳое, ки барои декларатсияи гумрукии мол пешниҳод 

шудаанд; 

9) идоракунии мутамаркази фаъолияти гумрукӣ бо истифодаи воситаҳои 

автоматикунонидашуда ва ғайра. 

10) риояи принципҳо ва тавсияҳои Ташкилоти умумиҷаҳонии гумрук оид ба ташкили 

фаъолияти мақомоти гумрук; 

11) истифода бурдани хизмати мушовирон ва брокерони гумрук. 

Дар маҷмуъ, татбиқи омилҳои зикршуда боиси хеле беҳтар шудани раванди пешбурди 

фаъолияти мақомоти гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон, баланд бардоштани сифати 

хизматрасониҳои гумрукии ба иштирокчиёни фаъолияти иқтисодии хориҷӣ пешниҳодшаванда, 

дар асоси стандартҳои байналмилалӣ мегардад. 
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УСУЛҲОИ БАҲОДИҲӢ БА УСТУВОРИИ МОЛИЯВИИ НИЗОМИ БОНКӢ ДАР 

МАМЛАКАТҲОИ ХОРИҶА 
 

Сафаров С.З 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Солҳои охир буҳронҳои бонкӣ ба ҳодисаи маъмулӣ табдил ёфтаанд, аз ин рӯ, ба мушкилоти 

устувории молиявӣ дар низоми бонкӣ диққати зиёде дода мешавад. Маълум аст, дар амалияи 

низоми бонкии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар мамлакатҳои хориҷӣ устувории молиявии бонк 

бо устувории иқтисодӣ алоқаманд дониста мешавад, зеро бонк ҳамчун институти пулӣ-қарзӣ 

тасаввур мегардад. Ба андешаи Мирзоев С.С. «Устувории молиявии бонк ин таҷаммӯи баланди 

сармояи бонк, афзоиши ҳиссагузориҳои аҳолӣ дар ташаккули сарчашмаи асосии захираҳои 



177 

бонкӣ, афзоишдиҳии бозоргирӣ, кифоягии сармоя ва васеъгардии бахши хизматрасонӣ 

мебошад» [3, с. 10]. Таҷрибаи хориҷии баҳодиҳии устувории молиявии низоми бонкӣ истифодаи 

комплексии тарзу усулҳои гуногуни баҳодиҳиро тавсия медиҳад, ки аз байни онҳо инҳоро ҷудо 

кардан мумкин аст: 

– баҳодиҳии устувории молиявии низоми бонкӣ ва динамикаи он дар асоси индикаторҳои 

бозорӣ ва баҳисобгирии нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ; 

– истифодаи системаҳои миллии рейтингии баҳодиҳии эътимоднокии институтҳои қарзие, 

ки дар маҷмуъ арзёбии суботи низоми бонкиро таъмин мекунанд; 

– рушди амсилаҳои стресс-тестиронии системаҳои бонкӣ дар маҷмуъ ва бонкҳои алоҳидаи 

тиҷоратӣ [5, с. 168]. 

Дар байни нишондиҳандаҳои суботи молиявии низоми бонкие, ки дар таҷрибаи 

мамлакатҳои ғарбӣ истифода мешаванд, ҳамчунин коэффитсиенти левериҷи бонкӣ, бо сармояи 

дараҷаи аввал таъмин будан ва даромаднокӣ мавқеи муҳимро ишғол менамоянд. Мамлакатҳои 

ғарбӣ аҳамияти амсилаҳои баҳодиҳии эҳтимолияти дефолтро ба назар гирифта, дар баробари ин, 

ба хулосае омаданд, ки дар шароити имрӯза барои баҳодиҳии сифати портфели қарзии бонк 

нишондиҳандаи комплексии ягона вуҷуд надорад, аз ин рӯ, истифодаи ҳам номгӯи васеи 

индикаторҳои бозорӣ ва ҳам нишондиҳандаҳои асосие, ки имкон медиҳанд, тамоюли манфии 

имконпазир ошкор карда шавад, ба мақсад мувофиқ аст. Беҳуда нест, ки барои таҳлили пурра ва 

қисман пешбиникунӣ системаҳои миллии рейтингии эътимоднокии институтҳои қарзӣ истифода 

бурда мешаванд. 

Системаҳои миллии рейтингии дар таҷрибаи мамлакатҳои ғарбӣ дар бобати баҳодиҳии 

эътимоднокии институтҳои қарзӣ вобаста ба мақсад, иттилоот, методҳои баҳодиҳӣ, захираҳои 

истифодашаванда ба якчанд гурӯҳ тақсим мешаванд: 

– системаҳои рейтингии назорати бонкӣ; 

– системаҳои таҳлилии ба нишондиҳандаҳои молиявӣ асосёфта; 

– системаҳои комплексии баҳодиҳии хавфҳои бонкӣ;  

– амсилаҳои оморӣ. 

Бонкҳои миллии назоратӣ метавонанд на як, балки якчанд амсилаи баҳодиҳиро истифода 

баранд, ки басистемадарории онҳо дар мамлакатҳои нисбатан рушдёфта дар ҷадвали 1 манзур 

гардидааст.  

Ҷадвали 1 

Системаи назорат ва пешгирии саривақтӣ дар гурӯҳи даҳгонаи (G10) мамлакатҳо 
 
 

№ Давлат Низом Намудҳои низом 

1 Франсия 
ORAP Системаи фосилавии назорати бонкӣ 

SAABA Амсилаи огоҳкунии пешакии талафоти чашминтизор  

2 Германия BAKIS Системаи таҳлили ба нишондиҳандаҳои молиявӣ асосёфта  

3 Италия 

PATROL Системаи фосилавии назорати бонкӣ 

Системаи 

огоҳкунии пешакӣ 

Амсилаи огоҳкунии пешакӣ 

 

4 Нидерландия 

RAST Системаи комплексии баҳодиҳии хавфҳои бонкӣ 

Системаи 

мушоҳида  

Системаи таҳлилии ба нишондиҳандаҳои молиявӣ асосёфта 

5 Англия 
RATE Системаи комплексии баҳодиҳии хавфҳои бонкӣ 

TRAM Амсилаи огоҳкунии пешакӣ 

6 США 

CAMELS Системаи рейтингӣ тавассути мушоҳидаи мавқеӣ 

IBMS Системаи таҳлилии ба нишондиҳандаҳои молиявӣ асосёфта 

SEER Rating Амсилаи огоҳкунии пешакӣ 

SEER Risk Rank Амсилаи огоҳкунии пешакӣ – пешбинии талафот 

CAEL Системаи фосилавии рейтингии назоратӣ  

GMS Амсилаи огоҳкунии пешакӣ – суръати баланди рушди бонкҳо  

SCOR Амсилаи огоҳкунии пешакӣ – баҳодиҳии бознигарии рейтинг  

Bank Calculator Амсилаи огоҳкунии пешакӣ – пешбинии талафот  
Таҳияи муаллиф 
 

Системаҳои рейтингии назоратии бонкӣ дар ибтидо ҳамчун системаҳои баҳодиҳии 

фаъолияти бонкӣ аз тарафи мақомоти назоратӣ бо баромадан ба ҷои кори онҳо рушд ёфта буданд. 

Вале солҳои охир системаҳое рушд ёфтанд, ки баҳодиҳиро дар асоси таҳлили фосилавии 
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нишондиҳандаҳои фаъолияти бонк ба роҳ мондаанд. Тавсифи мухтасари ин қабил системаҳои 

рейтингӣ чунин аст. 

Системаи рейтингии баҳодиҳии эътимоднокии CAMELS яке аз системаи самарбахши 

баҳодиҳии устувории институтҳои қарзие мебошад, ки дар мамлакатҳои зиёде мавриди истифода 

қарор гирифтааст. Системаи мазкур аз соли 1979 ҳамчун системаи рейтингии 

стандартикунонидашуда фаъолият намуда, ҳангоми санҷишҳои инспексионӣ, инчунин ба таври 

фосилавӣ истифода бурда мешавад. Баҳодиҳии бонкҳо як қатор компонентҳо ва қисматҳои 

таркибиро дар бар мегирад, аз ҷумла: баҳодиҳии сифат ва кифоягии сармояи бонк, сифати 

воситаҳои фаъол (активҳо), даромаднокӣ (фоиданокӣ), бозоргирӣ, арзёбии дараҷаи менеҷменти 

бонк, баҳодиҳии ҳасосият ба бозор. Аз рӯи натиҷаҳои баҳодиҳии ҳар як компонент баҳодиҳии 

комплексии эътимоднокии молиявии бонк тибқи шкалаи панҷбала бароварда мешавад. Системаи 

рейтингии CAMELS дар тамоми ҷаҳон машҳуру маълум аст ва он асоси баҳодиҳии устувории 

молиявии бонкҳои тиҷоратиро аз  тарафи бонкҳо ташкил медиҳад.  

Системаи рейтингии баҳодиҳии холдингҳои бонкӣ ВОРЕС - рейтинг ҳосилаи панҷ 

компоненти ВОРЕС - ширкатҳои фаръии бонкии ба системаи суғурта дохилбуда, ширкатҳои 

дигар, ширкатҳои воҳидӣ, даромаднокӣ ва сармоя, инчунин рейтинги алоҳидаи менеҷмент 

маҳсуб мешавад.  Ҳар як компоненти рейтингии системаи ВОРЕС аз 1 (беҳтарин) то 5 (бадтарин) 

баҳодиҳӣ карда мешавад. Панҷ баҳои компонентҳо дар интиҳо ба рейтинги маҷмуӣ табдил дода 

мешавад. Идоракунӣ ба таври алоҳида аз рӯи се дараҷа, ҳамчун қаноатбахш, ҳаққонӣ ва ё 

ғайриқаноатбахш арзёбӣ карда мешавад [5, с. 102].  

Системаҳои рейтингии назоратии номбаршуда ҳамчун воситаи баҳодиҳии ҳолати 

молиявии ҷории бонк аз тарафи мақомотҳои назоратии як қатор мамлакатҳо, ба монанди Италия 

ва Франсия мувофиқ гардонида, қабул шуданд. Дар ин мамлакатҳо ҳамасола рейтингҳо дар асоси 

фосилавӣ бо баҳисобгирии таҳлили иттилооти гуногуни хусусияти сифатӣ ва миқдоридошта 

пешниҳод мегарданд, ки он каму беш бо тарзу усулҳои таҳлили компонентҳои дар ИМА 

истифодашаванда шабоҳат дорад. Ба чунин система системаи рейтингии PATROL-и Бонки 

Италия ва системаи рейтингии ORAP-и Комиссияи бонкии Франсия мисол шуда метавонанд [1, 

с. 28]. 

Баҳодиҳии таҳлилии ба нишондиҳандаҳои молиявӣ асосёфта истифодаи системаи 

таҳлилие мебошад, ки ба тасдиқоти зерин – ҳолати молиявии бонкро аз рӯи маҷмуи пай дар пайи 

тағйирёбандаҳои молиявӣ арзёбӣ кардан мумкин аст, асос ёфтааст. Дар доираи ҳар як гурӯҳи 

бонкҳо миқдори зиёди нишондиҳандаҳои молиявӣ арзёбӣ карда мешаванд. 

Дар баробари ин, нишондиҳандаҳои тағйирёбанда асосан параметрҳои кифоягии сармоя, 

сифати воситаҳои фаъол (активҳо), даромаднокӣ ва бозоргирӣ дар бар мегиранд. Ба сифати 

иттилоот одатан маълумоти расмии ҳисоботҳои молиявии бонкҳо истифода мешаванд. Система 

имкон медиҳад, ки нишондиҳандаҳои гуногуни бонкҳо дар динамика ва инчунин дар муқоиса бо 

нишондиҳандаҳои миёнаи гурӯҳҳо баҳодиҳӣ карда шавад. Майлкунии назарраси 

нишондиҳандаи бонки мушаххас аз маълумоти гурӯҳӣ асос мегардад, ки мақомотҳои назоратӣ 

ба ин масъала диққати бештари худро равона созанд. 

Мисоли равшани системаи арзёбӣ системаи иттилоотии Bakis ҳисоб шуда метавонад, ки 

он системаи комплексӣ ва стандартикунонидашудаи мубодилаи иттилоот байни мақомоти 

назоратӣ ва Бонки марказии олмонӣ маҳсуб меёбад. Дар доираи ин система нишондиҳандаҳои 

молиявие истифода мешаванд, ки онҳо дар ҳудуди ҳар як гурӯҳ таҳлил мегарданд. Пешниҳод 

мешавад, ки ин система бояд параметрҳои огоҳкунии пешакии мушкилоти бонкро дар бар гирад. 

Системаи Bakis маълумоти ҳисоботи расмии моҳонаву кварталии бонкиро истифода мебарад. 

Мақсади ин система аз баҳодиҳаии саривақтии ҳолати молиявии бонк, ошкор сохтани тамоюли 

манфӣ, аз ҷумла мушкилоте, ки бо ғуншавии хавфҳо алоқаманданд, инчунин мушоҳида аз рӯи 

рушди гурӯҳҳои бонкӣ ва умуман низоми бонкӣ иборат мебошад. Дар маҷмуъ ин система 47 

нишондиҳандаи бо омилҳои хавф ва даромаднокӣ алоқамандбударо истифода менамояд. Аз 

байни ин нишондиҳандаҳо 19 нишондиҳанда барои баҳодиҳии хавфи қарзӣ ва 16 нишондиҳанда 

барои арзёбии хавфи бозорӣ, 2 нишондиҳанда барои баҳодиҳии бозоргирӣ ва 10 коэффитсиенти 

дигар барои арзёбии даромаднокӣ истифода мешаванд [2, с. 87]. Ҳамаи нишондиҳандаҳо дар 

доираи система баробарқимат ҳисоб мешаванд. Ин системаро метавон барои баррасии 

нишондиҳандаҳои фардии бонк ва арзёбии мавқи он дар доираи гурӯҳҳои мувофиқи бонкӣ дар 

лаҳзаи дилхоҳи вақт истифода бурд, зеро коэффитсиентҳои зарурӣ ҳаррӯза ҳисоб карда 

мешаванд.  
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Мисоли равшани системаи комплексии арзёбии хавфҳои бонкӣ системаи RATE шуда 

метавонад, ки аз тарафи Бонки Англия пешниҳод гардида, аз тарафи мақомоти молиявӣ дар 

давраи назоратӣ истифода бурда мешавад. Давраи назоратӣ вобаста аз ихтисоси хавфи корхона 

аз шаш моҳ то се солро дар бар гирифта метавонад. Бо вуҷуди ин, ҳамасола дар ҳар як бонк 

тағйироте рӯй медиҳад, ки он ба баҳодиҳӣ, инчунин натиҷаҳои фаълияти бонк ҷиҳати иҷроиши 

нақшаҳо тавсияҳои мақомоти назоратӣ таъсир расонда метавонад. Унсурҳои асосии системаи 

RATE инҳоянд [4, с. 127]: 

– муайян кардани воҳидҳои кории аҳамиятнок, ки боиси сар задани хавфҳо мегарданд; 

– гирифтани иттилооти пешакӣ тавассути манбаъҳои дигар; 

– банақшагирии кор дар маҳал ва гузаронидани вохӯриҳо бо менеҷменти бонк, роҳбарони 

зерсохторҳои зарурӣ (аудити дохилӣ, хавф-менеҷмент ва ғайра); 

– гузаронидани баҳодиҳии ҳаматарафаи хавфҳои ҳар як воҳиди кори аҳамиятнок дар асоси 

арзёбии миқдориву сифатӣ бо истифода аз системаи CAMELBCOM. 

– коркарди барномаи назоратӣ дар асоси баҳодиҳӣ; 

– баррасии дохилии RATE-арзёбӣ, ошкор сохтани тамоюлҳо ва мушкилот; 

– таъмини сифти RATE-арзёбӣ; 

– таъмини алоқаи мутақобил бо бонк, офиси асосӣ, мақомоти назоратӣ ва ҳисоботдиҳӣ; 

– арзёбии расмии хавфҳое, ки ба воҳидҳои корӣ аҳамиятнок, ки дар асоси баҳодиҳии 

омилҳои хавфи кории гурӯҳи бонкӣ амалӣ карда мешавад. Хавфҳое, ки ба ҳар як соҳаи кор 

алоқаманданд, дар асоси шаш омил (CAMEL-B) арзёбӣ мегарданд, ки онҳо таҳлили сармоя, 

воситаҳои фаъол (активҳо), хавфи бозор, даромаднокӣ, уҳдадорӣ ва корро дар бар мегиранд. 

Омили корӣ баррасии ҳам худи кори бонк ва ҳам муҳити беруна, инчунин хавфҳоеро, ки аз 

ҷиҳати миқдорӣ арзёбӣ кардани онҳо ғайриимкон аст (хавфҳи ҳуқуқии амалиётӣ ва хавфҳои 

обрӯӣ), дар бар мегирад. Баҳодиҳии сифатии системаи назорати дохилӣ ба туфайли се омил: 

назорат, ташкилӣ ва идоракунӣ амалӣ карда мешавад. Таҳлил дар асоси иттилооте, ки дар доираи 

ҳам назорати фосилавӣ ва ҳам санҷишҳои инспекторӣ ба даст омадаанд, гузаронида мешавад [5, 

с. 105]. 

Солҳои охир барои пешгӯии устувории бонк таҳия ва истифодаи амсилаҳои оморӣ рушди 

васеъ пайдо кардааст. Мақсади онҳо пешакӣ ва саривақт ошкор кардану пешгирӣ намудани 

омилҳои ноустуворӣ мебошад. 

Дар байни амсилаҳои оморӣ ва методҳои пештар баррасигардида ду фарқияти 

принсипиалӣ мавҷуд мебошад. Якум, дар маркази диққати амсилаҳои оморӣ ошкор сохтани 

хавфҳое қарор дорад, ки онҳо метавонанд дар оянда ба оқибатҳои номусоид оварда расонанд. 

Фарқияти ин тарзи баҳодиҳӣ аз системаҳои дигари ба арзёбии ҳолати ҷории корхонаи қарзӣ 

равонашуда маҳз дар ҳамин инъикос меёбад. Дуюм, амсилаҳо барои баҳодиҳӣ методҳои 

пешқадами муайян кардани алоқамандии сабабии иқтисодии байни тағйирёбандаҳои новобаста 

ва натиҷабахш, чунончи ноустувории бонк, беқурбшавиро истифода мебаранд. Бо ин мақсад 

сараввал вобастагиҳои муайяни омории байни параметрҳо муқаррар карда, сипас натиҷаҳои 

бадастомада барои пешгӯии ҳодисаҳои оянда, ки тавсифи монанд доранд, истифода бурда 

мешаванд. Вале ба он нигоҳ накарда, ки методологияи барои амсилаашон оморӣ 

истифодашаванда гуногунанд, бо мақсади таҳлил онҳоро ба гурӯҳҳои зерин тасниф мекунанд: 

– баҳодиҳии рейтингӣ ва ё пастшавии рейтинг; 

– пешгӯии қобилияти пардохт карда натавонистан ва ё раҳоӣ ёфтан; 

– талафотҳои чашмдоршаванда ва ғайра. 

Вобаста ба ҳамин гуфтаҳо, таъкид бояд кард, ки баҳодиҳии устувории молиявии низоми 

бонкии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар маҷмуъ ва бонкҳои алоҳидаи он бояд дар самтҳои зерин рушд 

дода шавад. Аз ҷониби Бонки миллии Тоҷикистон системаи баҳодиҳии устувории молиявии 

низоми бонкӣ таҳия ва ба расмият дароварда шавад. Аз ҷумла: 

– дар асоси тарзу усулҳои мавҷудаи баҳодиҳии хавфҳо бояд системаи комплексии 

самтноки баҳодиҳии устувории молиявии бонкҳо ташкил дода шавад, ки он ҳам унсурҳои 

назорати фосилавӣ ва ҳам натиҷаҳои санҷишҳои аз тарафи Бонки миллии Тоҷикистон 

гузаронидашударо ҳамоҳанг созад. Дар доираи система арзёбии хавфҳои барои воҳидҳои кории 

бонк аҳамиятнок, якҷоякунии хавфҳо, баҳисобгирии ҳам амсилаи кории бонк ва ҳам хавфҳои 

муҳити беруна. Истифодаи ҷамъбасти рейтингкунонӣ барои муайян кардани давраи назоратии 

ҳар як ташкилоти қарзӣ; 

– ташкил ва нашри ҳармоҳаи натиҷаҳои системаи таҳлилӣ, ки имконияти таҳлили 

кластерии бонкҳоро дар асоси нишондиҳандаҳои калидии молиявӣ таъмин месозад. Имконияти 
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баҳодиҳии нишондиҳандаҳои бонк дар динамика ва дар муқоиса бо нишондиҳандаҳои миёнаи 

гурӯҳӣ; 

– таҳияи амсилаи оморие, ки ба пешгӯии омилҳои ноустувории низоми бонкӣ равона 

шудаанд. Дар ин маврид яке аз амсилаҳои омории дар таҷрибаи мамлакатҳои хориҷӣ 

истифодашавандаро ҳамчун асос қабул кардан мумкин аст. 

Гуфтаҳои болоро ҷамъбаст намуда, қайд намуданием, ки яке аз масъалаҳои мубраме, ки 

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бояд дар муҳлатҳои наздиктарин ҳаллу фасл гардад, ин ташкили 

амсилаи баҳодиҳии на фақат бонкҳои алоҳида ва ё системаи бонкӣ, балки ташкилотҳои 

маблағгузории хурд мебошад. Ин амалан шафофияти низоми бонкиро дар қисмати ошкор 

сохтани хавфҳо ва пешгӯии мушкилот баланд мебардорад. 
 

АДАБИЁТ: 
 

1. Иванов В.В. Анализ надежности банка. – М., 1996. – С. 28. 

2. Лукасевич М.Я. Совершенствование методов оценки надежности банков [текст] // Бухгалтерия и 

банки. – №9. – 2002. – С. 87. 

3. Мирзоев С.С. Баландбардории устувории молиявии низоми Тоҷикистон: диссерт. номзади илмҳои 

иқтисодӣ. – Душанбе, 2019. – С. 10. 

4. Уразов С.А. Устойчивость банковской системы: теоретические и методологические аспекты [текст] 

// Банковское дело. – №12. – 2006. – С. 127. 

5. Фетисов Г.Г. Устойчивость коммерческого банка и рейтинговые системы ее оценки. – М.: Финансы 

и статистика. – 1999. – С. 102-105; 168. 
 

УСУЛҲОИ БАҲОДИҲӢ БА УСТУВОРИИ МОЛИЯВИИ НИЗОМИ БОНКӢ ДАР 

МАМЛАКАТҲОИ ХОРИҶА 
 

Муаллиф дар мақолааш масъалаи усулҳои баҳодиҳӣ ба устувории молиявии низоми бонкӣ дар 
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индикаторҳои бозорӣ ва баҳисобгирии нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ ва истифодаи системаҳои 

миллии рейтингии баҳодиҳии эътимоднокии институтҳои қарзие, ки дар маҷмуъ арзёбии суботи низоми 

бонкиро таъмин мекунанд, ҷудо намудааст. 
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ТАЪМИНИ ШУҒЛИ АҲОЛИИ ДЕҲОТ – ОМИЛИ РУШДИ  

ИСТЕҲСОЛОТИ ОЗУҚАВОРӢ 
 

Файзалиев Д.Р. 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Баъд аз бадастории истиқлолияти давлатӣ дар ҷумҳурӣ давраи ислоҳоти иқтисодӣ оғоз ёфт. 

Аз соли 1992 заминҳои куҳӣ ва наздикуҳӣ қисман тақсим карда шуд, инунин дар солҳои 1995-

1997 бо фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз 9 октябри соли 1995, №342 ва аз 1 

декабри соли 1997, №874 ба фермерҳо 75 ҳазор гектар замин дода шуд ва ин ба таъмини аҳолӣ 

бо озуқаворӣ мусоидат намуд. Баъд аз қабули фармонҳои дар боло номбаршуда як қисми аҳолии 

бекор ба кор ҷалб гардиданд ва ин барои ҳалли мушкилоти шуғли аҳолӣ аҳамияти калон дошт. 

Бо мақсади истифодаи самараноку оқилонаи захираҳои замин, афзоиш додани истеҳсоли 

маҳсулоти кишоварзӣ ҳамчунин фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз 25 июни соли 

1996, №522 «Дар бораи азнавташкилкунии корхонаву ташкилотҳои кишоварзӣ», ки дар раванди 

татбиқи он нархҳои маҳсулоти кишоварзӣ озод эълон гардиданд, қабул карда шуд. 

Ба хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ) дар интихобу парвариши тамоми намудҳои зироатҳои 

кишоварзӣ, инчунин дар гузаронидани кишти такрорӣ дар заминҳои озодшудаи баъзе маҳалҳо 

озодӣ дода шуд. Ҳамзамон, ҳалли масъалаи қарздории хоҷагиҳои пахтакор иқтидори соҳа баланд 

бардошт. Гузариш ба намудҳои нави муносибатҳои иқтисодӣ, ташкили шаклҳои нави 

хоҷагидорӣ, хусусикунии амвол ба тағйирёбии соҳаи кишоварзӣ оварда расонд. Дар асоси 

Фармони Президенти Ҷумҳурӣ №1021, аз 22 июни соли 1998 Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, аз 27 июли соли 1998, №244 қабул карда шуд. Тибқи он имкониятҳои гузаронидани 

ислоҳоти замин васеъ гардида, шаклҳои ҳуҷҷатҳои асосӣ тасдиқи худро ёфтаанд: 1) сертификат 

– ҳуҷҷате, ки ҳуқуқи истифодаи заминро аз тарафи хоҷагии деҳқонӣ муқаррар менамояд ва ба 

сарвари хоҷагии фермерӣ (деҳқонӣ) дода мешавад; 2) шаҳодатнома – ҳуҷҷате, ки ҳуқуқи 

истифодаи қитъаи заминро аз тарафи ҳар як аъзои хоҷагии деҳқонӣ (фермерӣ) мустаҳкам 

мекунад. 

Самти асосии ислоҳоти аграрӣ дигаргунсозии колхозу савхозҳои камсамар, дар базаи онҳо 

ташкили корхонаҳои иҷоравӣ, хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ), кооперативҳои кишоварзӣ, 

ассотсиатсияҳо, ҷамъиятҳои саҳҳомӣ ва шаклҳои дигари хоҷагӣ, ки ба муносибатҳои бозоргонӣ 

асос ёфтаанд, гардид [1, с. 42]. 

Ивазшавии пурраи сиёсати иқтисодӣ дар миёнаи соли 1992 давраи нави ислоҳоти аграриро 

асоснок намуд. Он гузариши комплекси агросаноатии ҷумҳуриро ба усулҳои идоракунии 

бозоргонӣ таъмин кард. Дар асоси фармони фавқуззикр ва қарори ҳукумат дар вилояти Хатлон 

ба ҳисоби миёна 120 корхонаи калони кишоварзӣ аз нав ташкил карда шуд. Дар базаи онҳо то 1 

октябри соли 2019 бештар аз 64067 хоҷагии деҳқонӣ (фермерӣ) ва аз онҳо ба ҳисоби миёна 73% 

ба соҳаи хусусӣ мансуб буд. 

Истеҳсолоти ҷории кишоварзӣ бефоидаву бемаҳсул буд, ҷойҳои кории устувор ташкил 

карда намешуд ва ин ба муҳоҷирати оммавии аҳолии коршоям оварда расонд. Ҳоло, тибқи 

маълумоти мавҷуда, тақрибан 290 ҳазор муҳоҷири тоҷик аз вилояти Хатлон дар Федератсияи 

Россия маскунанд. Қариб 255329 нафар, аз байни онҳо 125612 зан дар соҳаи кишоварзии вилоят 

фаъолият доранд ва 23 фоизи маҳсулоти умумии дохилиро истеҳсол мекунанд. 

Тақрибан 70 фоизи аҳолӣ дар соҳаи кишоварзӣ шуғл меварзанд. Бинобар мавҷудияти сатҳи 

баланди муҳоҷират қисми бештари аҳолии коршоямро занону муйсафедон ташкил медиҳад. 

Ҳамин тариқ, қисми бештари корҳо дар соҳаи кишоварзӣ аз тарафи занҳо амалӣ мегардад. Аммо 

занҳо мисли мардон аз ҳуқуқҳои зерин: андозаи қитъаи замин, пардохти музди меҳнат, дастрасӣ 

ба молия ва қарзҳо истифода намебаранд. Сарварони хоҷагиҳо дар назди истифодабарандагони 

замин масъулиятро ба души худ намегиранд, чунки худи истифодабарандагони замин ҳуқуқҳои 

худро намедонанд. Аъзоёни хоҷагии деҳқонӣ дар ҷараёни қабули қарорҳо иштирок намекунанд. 

Соли 1991 яке аз сабабҳои маҳви соҳаи хоҷагидории ҷамъиятӣ, ки иқтидори калони 

биноҳои истеҳсолӣ, техникаи кишоварзӣ ва пойгоҳи таъмири он, инфрасохтори калон ва 

таҳҷизоти таъминоти иҷтимоӣ-маишӣ, инчунин табақаҳои обёрӣ ва дренажӣ, иншоотҳо, роҳу 

хатҳои интиқоли барқ дошт, кандашавии муносибатҳои байниҳамдигарии иқтисодӣ байни 

корхонаҳои давлатӣ ва соҳибони фондҳо, яъне колхозу савхозҳо, инчунин номавҷудияти 

соҳибони муайяни ҳуқуқӣ мебошад [3, с. 112]. 

Хоҷагиҳои хурд ва миёнаи деҳқонӣ (фермерӣ) меросгирандагони ҳуқуқӣ буда 

наметавонанд, зеро, ки онҳо шахсони ҳуқуқӣ набуданд ва имкон надоштанд, ки ин объектҳоро 
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ба баланси худ дароранд. Ҳамаи ин фондҳои асосӣ ба таври ҳуқуқӣ ба идораҳои дахлдор, ба 

муассисаҳои иҷтимоӣ-маишии маъмурияти маҳаллӣ ва ҷамоатҳо бояд дода мешуданд, аммо ин 

амалҳо ба сабабҳои гуногун амалӣ нагардиданд. 

Низоми сусти бонкӣ, рушди нокифояи сохтори таъминоти моддӣ- техникии кишоварзӣ, 

номавҷудияти механизми субсидиядиҳии истеҳсолоти кишоварзӣ, номавҷудияти инфрасохтори 

маркетинги кишоварзӣ ва базаи меъёрӣ-ҳуқуқӣ суръати лозимии рушди соҳаи аграриро таъмин 

карда наметавонистанд. 

Ҳамаи тамоюлҳои фавқуззикр ба он оварда расонид, ки дар натиҷа азнавташкилкунии 

хоҷагиҳои калони деҳқонӣ (фермерӣ) дар бештар аз 50 ҳазор гектар оғоз ёфт ва дар ин асос соҳаи 

хусусии хоҷагидорӣ мустаҳкам гардид. Ин барои бадастории рушди устувору дарозмуддати 

соҳаи кишоварзӣ ва камсозии сатҳи камбудӣ боз яке аз чорабиниҳои иловагӣ буд. 

Бинобар ин, 15 марти соли 2016, таҳти №1289 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 

хоҷагии деҳқонӣ (фермерӣ)» қабул карда шуд. Он мавқеи ислоҳот ва рушди хоҷагиҳои хурди 

деҳқонӣ (фермерӣ)-ро мустаҳкам намуд.  

Аз рӯи маълумоти оморӣ соли 2019 1143 хоҷагии инфиродӣ ва хонаводагӣ ташкил карда 

шуд. Мувофиқи моддаи 63-юми Кодекси замини Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳар сол мониторинги 

истифодаи самараноки замин аз тарафи хоҷагиҳои инфиродии деҳқонӣ ба қудратӣ гузаронида 

шуд. 

Теъдоди хоҷагиҳои инфиродӣ ва қудратӣ рӯ ба афзоиш дорад. Дар натиҷаи 

азнавташкилкунии хоҷагиҳои калони деҳқонӣ 8620 хоҷагии инфиродӣ ва хонаводагӣ ташкил 

карда шуд. Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки хоҷагиҳои мазкур тамоюл ба афзоиши истеҳсоли 

зироатҳои кишоварзӣ ва мақсади баланд бардоштани сатҳи ҳаётро дорад. Аз 5 садӣ то 3 га 

заминро самаранок ва оқилона истифода бурда, сола 2-3 ҳосил мегиранд ва рушди устувор 

доранд [3, с. 27]. 

Ҳиссаи соҳаи хусусӣ дар рушди кишоварзӣ устувор мегардад. Таҳлилҳо нишон медиҳанд, 

ки дар вилоят ҳар сол ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ афзоиш меёбад. Истеҳсоли 

маҳсулоти кишоварзӣ соли 2015 дар қиёс бо соли 1991 ба ҳисоби миёна 8,7 маротиба афзуд ва 

дар маҷмуъ соли 2015 дар тамоми намудҳои хоҷагиҳои вилоят 839328 тонна зироатҳои 

ғалладонагӣ, 188340 тонна пахта, 241995 тонна картошка, 903919 тонна сабзавот, 440405 тонна 

зироати полезӣ, 148191 тонна мева, 96715 тонна ангур, 116903 тонна гӯшт, 431947 тонна шир, 

64827 ҳазор дона тухм истеҳсол карда шуд, ки дар назар ба нишондиҳандаҳои соли 1991 ба 

ҳисоби миёна аз 6,7 то 9 маротиба зиёдтар буд. Саршумори чорвои калони шохдор 898680 сар, 

гусфанду буз 2095216 сар, паранда 1697796 сарро ташкил дод ва дар қиёс ба соли 1991 ба ҳисоби 

миёна 7,8 маротиба афзоиш ёфт. 

Соҳаи кишоварзии вилояти Хатлон соҳаи пешбарандаи иқтисодиёти Тоҷикистон буда, ба 

ҳисоби миёна 23 фоизи маҳсулоти умумии дохилии ҷумҳуриро ташкил медиҳад. Дар солҳои 

истиқлолият дар ҷумҳурӣ, аз ҷумла дар вилояти Хатлон давраи ислоҳоти иқтисодӣ оғоз ёфт. Аз 

ҷумла, бо ташаббуси Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 318433 ҳазор га замин ба фермерҳо 

тақсим карда шуд ва ин ба таъмини аҳолӣ бо озуқаворӣ мусоидат кард. 

То 1 октябри соли 2019 дар вилояти Хатлон 64067 хоҷагии деҳқонӣ (фермерӣ) ташкил ва 

барои онҳо ҳамагӣ 255808 га, аз ҷумла 183279 га заминҳои обёришаванда ҷудо карда шуд. Дар 

тамоми соҳаҳои хоҷагидорӣ 412414 га замин ва аз онҳо дар 201093 га ғалладона ва лубиёдона, 

172977 га гандум, 125675 га зироатҳои техникӣ, 115535 га пахта, 11212 га картошка, 29870 га 

сабзавот, 13210 га полизӣ ва 31354 га зироати хӯроки чорво кишт карда шуд [4, с. 72]. 

Ислоҳоти иқтисодии кишоварзӣ муътадилии макроиқтисодӣ, идоракунии сифатан нави 

иқтисодиёт, инчунин ҳифзи иҷтимоии аҳолии деҳотро ба вуҷуд овард. 

Рушди истеҳсолоти деҳот ва дастгирии тиҷорати хурду миёна таркиботи муҳимтарини 

ислоҳоти иқтисодӣ дар соҳаи кишоварзӣ мебошад. Тавассути ташкил ва рушди соҳибкории хурд 

қисми бештари аҳолии деҳот ба истеҳсолоти кишоварзӣ ва камкунии теъдодои муҳоҷиронои 

меҳнатӣ имкон дорад. Ин ба тарбияи кӯдакон дар оила ва рушди гендерӣ таъсири манфӣ 

мерасонад. Ҷамъоварии ҳосили рӯёнидашуда, коркарди минбаъдаи он ва фурӯш асосан ба дӯши 

занон, ки дар истеҳсоли озуқаворӣ қувваи асосии корӣ буда, дар қитъаҳои наздиҳавлигӣ ё 

заминҳои иҷоравӣ пахта мерӯёнанд, гузошта мешавад. 

Дар ин ҷо бояд қайд кард, ки ислоҳоти соҳа ва ташкили хоҷагиҳои инфиродӣ ва хонаводагӣ 

дар пешбарии тиҷорати хурду миёна аҳамияти калон дорад ва ба ташкили ҷойҳои нави корӣ дар 

соҳаи кишоварзӣ мусоидат менамояд. 
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ТАЪМИНИ ШУҒЛИ АҲОЛИИ ДЕҲОТ – ОМИЛИ ИСТЕҲСОЛОТИ ОЗУҚАВОРӢ 
 

Дар ин мақола сухан дар бораи аҳамияти ислоҳоти аграрӣ ва нақши он дар таъмини шуғли аҳолӣ 

дар деҳот меравад. Аз нигоҳи муаллиф 70 фоизи аҳолии Ҷумҳурӣ дар деҳот шуғл меварзанд. Инчунин маҳз 

дар хоҷагии қишлоқ 23% маҷмуи маҳсулоти дохилӣ истеҳсол мешавад. Дар мақола инчунин оварда 

шудааст, ки баъди ба даст овардани истиқлолият азнавтақсимкунии хоҷагиҳои калони деҳқонӣ рух 

додааст. 

Муаллиф чунин мешуморад, ки ислоҳот дар ин соҳа ва ташкили хочагиҳои хусусӣ ва хонаводагӣ 

бизнеси хурду миёнаро пеш мебаранд ва инчунин барои ташкили ҷойҳои нави корӣ дар хоҷагии қишлоқ 

мусоидат менамояд. 

КАЛИДВОЖАҲО: ислоҳоти аграрӣ, шуғли аҳолӣ, хоҷагиҳои деҳқонӣ, бизнеси хурд, ҷойҳои корӣ, 

хоҷагии қишлоқ, корхонаҳои кишоварзӣ, маҳсулоти хоҷагӣ, истеҳсолот, зерсохтор.  
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ – ФАКТОР РАЗВИТИЯ 

ПРОИЗВОДСТВА ПРОДОВОЛСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 
 

В этой статье подчеркивается о значение аграрной реформы и её роль в обеспечении занятости 

сельского населения. На взгляд авторов, 70% населения республики заняты в сельском хозяйстве и именно 

в сельском хозяйстве производится 23% внутренней валовой продукции. В статье также отмечается, что 

после приобретения независимости в республике произошла реорганизация крупных дехканских 

(фермерских) хозяйств. 

Автор полагает, что реформа отрасли и организация индивидуальных хозяйств и домохозяйств 

продвигают малый и средний бизнес и способствуют организации новых рабочих мест в сельском 

хозяйстве. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: аграрная реформа, занятость населения, дехканских (фермерских) 

хозяйства, малый бизнес, рабочие места, сельское хозяйство, сельскохозяйственные предприятия, сельхоз 

-культура, производства, инфраструктура. 
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ENSURING THE EMPLOYMENT OF THE RURAL POPULATION IS A FACTOR IN THE 

DEVELOPMENT OF FOOD PRODUCTION 
 

This article discusses the importance of agrarian reform and its role in ensuring rural employment. In the 

opinion of the authors, 70% of the population of the republic are engaged in agriculture and it is in agriculture that 

23% of the gross domestic product is produced. The article also notes that after gaining independence, large dehkan 

(farming) farms were reorganized in the republic. The author believes that the reform of the industry and the 

organization of individual farms and households promote small and medium-sized businesses and contribute to 

the organization of new jobs in agriculture. 
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jobs, agriculture, agricultural enterprises, agricultural culture, production, infrastructure. 
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ГӮСФАНДПАРВАРӢ ДАР ХОҶАГИҲОИ АҲОЛӢ ВА РОҲҲОИ  

БЕҲТАР НАМУДАНИ ОН 
 

Курбанмуродова О.М. 

Маркази тадқиқоти стратегии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
 

Гӯсфандпарварӣ барои Тоҷикистон яке аз соҳаҳои асосии кишоварзӣ ба ҳисоб меравад. 

Саршумори чорво тамоюли афзоиш дошта, аз нишондиҳандаҳои соли 1991 ба андозаи 2442,6 

ҳаз. сар афзудааст. Саршумори бузу гӯсфанд дар хоҷагиҳои аҳолӣ ва хоҷагиҳои деҳқонӣ афзуда 

истодааст. Аммо саршумори чорво дар хоҷагиҳои ҷамъиятӣ тамоюли камшавӣ дорад, ки натиҷаи 

ислоҳоти аграрӣ ба ҳисоб меравад. Агар соли 1991 корхонаҳои кишоварзӣ дорои 46,4 фоизи 

саршумори бузу гӯсфанд бошанд, пас дар соли 2020 ин нишондиҳанда то 4,1% кам шудааст. 

Дар ин давра саршумори бузу гӯсфанд дар хоҷагиҳои аҳолӣ аз 53,3 ба 81,4% расидааст 

(ҷадвали 1).  

 Ҷадвали 1 

Саршумори гӯсфанду буз вобаста ба шаклҳои хоҷагидорӣ дар солҳои 1991-2020, ҳаз. сар 
 

 1991 2014 2016 2018 2020 2020 /1991,% 

Ҷумҳурии Тоҷикистон 3354,9 5056,6 5456,2 5620,3 5797,5 172,8 

Корхонаҳои кишоварзӣ 1557,3 273,0 264,1 237,9 237,3 15,2 

Ҳисса, % 46,4 5,4 4,8 4,2 4,1 -42,3 

Хоҷагиҳои аҳолӣ 1797,6 4170,0 4480,0 4596,6 4718,4 262,5 

Ҳисса, % 53,3 82,5 82,1 81,8 81,4 28,1 

Хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ) - 613,6 712,2 785,8 841,8 х 

Ҳисса, % - 12,1 13,1 14,0 14,5 х 
Манбаъ: Кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Маҷмуаи омории Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, 2021. – С. 239-241. 
 

Нишондиҳандаҳои ҷадвали 1 аз он шаҳодат медиҳанд, ки ҳиссаи корхонаҳои кишоварзӣ 

дар саршумори умумӣ 1557,3 ҳаз. сар то 237,3 ҳаз. сар, ё ба андозаи 1320 ҳаз. сар кам шудааст. 

Дар натиҷаи ислоҳоти аграрӣ шакли нави хоҷагидорӣ, хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ) 

ташаккул ёфта, соли 2020 841,8 ҳаз. сар бузу гӯсфандро парвариш мекарданд, ки 14,5 фоизи 

саршумори умумиро ташкил медиҳад. Саршумори гӯсфанду буз дар ин шакли хоҷагидорӣ 

тадриҷан боло рафта истодааст. 

Ҳиссаи асосии саршумори бузу гӯсфанд дар хоҷагиҳои аҳолӣ парвариш карда мешаванд. 

Агар соли 1991 дар хоҷагиҳои аҳолӣ 1797,6 млн. сар бузу гӯсфанд парвариш меёфт, пас дар соли 

2020 он ба 4718,4 ҳаз. сар расидааст, ки нибат ба соли 1991 2,6 маротиба зиёд аст. Саршумор дар 

тамоми хоҷагиҳои аҳолии минтақаҳои ҷумҳурӣ тамоюли афзоиш дорад (ҷадвали 2). 

Ҷадвали 2 

Саршумори гӯсфанду буз дар хоҷагиҳои аҳолӣ вобаста ба минтақаҳои ҷумҳурӣ дар  

солҳои 1991-2020, ҳаз. сар. 
 

Минтақаҳо 1991 2014 2016 2018 2020 2020 /1991, % 

Ҷумҳурии Тоҷикистон 1797,6 4170,0 4480,0 4596,6 4718,4 262,5 

Бо % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

ш. Душанбе 6,8 - - - - - 

Ҳисса, % 0,4 - - - - - 

ВМКБ 147,4 338,3 350,1 325,4 318,8 216,3 

Ҳисса, % 8,2 8,1 7,8 7,1 6,8 -1,4 

Суғд 692,9 1178,7 1277,1 1315,9 1344,2 194,0 

Ҳисса, % 38,5 28,3 28,5 28,6 28,5 -10,0 

Хатлон 543,6 1557,0 1716,8 1777,0 1843,6 339,1 

Ҳисса, % 30,2 37,3 38,3 38,7 39,1 8,9 

НТҶ 406,9 1096,0 1136,1 1178,3 1211,9 297,8 

Ҳисса, % 22,6 26,3 25,4 25,6 25,7 3,1 
Манбаъ: Кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон. Маҷмуаи омории Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, 2021. – С. 239-241. 
 

 Вобаста ба саршумори чорво ва ҳиссаи категорияҳои гуногуни хоҷагидорӣ, истеҳсоли 

маҳсулотҳо низ мувофиқан тағйир меёбад. Агар соли 1991 хоҷагиҳои аҳолӣ 51,4 фоизи гӯштро 

истеҳсол карда бошанд, пас ин нишондиҳанда дар соли 2020 ба 87,8 фоиз расидааст (ҷадвали 3).  
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Ҷадвали 3 

Афзоиши истеҳсоли гӯшти гӯсфанду буз дар хоҷагиҳои аҳолӣ дар солҳои 1991-2020, ҳаз. тонна 
 

Нишондиҳандаҳо  
Солҳо  

1991 2014 2016 2018 2020 

Ҳамагӣ дар ҷумҳурӣ  36,2 48,1 56,5 62,7 43,3 

Хоҷагиҳои аҳолӣ  18,6 45,2 53,6 59,1 38,0 

Ҳисса, % 51,4 94,0 94,9 94,3 87,8 
Манбаъ: Ҳисоби муаллиф аз рӯи Тоҷикистон: 30-соли Истиқлолияти давлатӣ. Маҷмуаи омории Агентии 

омори назди Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, 2021. – С. 450-451. 
  

Аз рақамҳои ҷадвал бармеояд, ки ҳоло дар истеҳсоли гӯшти гӯсфанд ҳиссаи асосиро 

хоҷагиҳои аҳолӣ ишғол менамояд. Агар соли 1991 аз миқдори гӯшти истеҳсолшуда 51,4 фоиз ба 

хоҷагиҳои аҳолӣ рост ояд, пас ин нишондиҳанда дар соли 2020 ба 878 фоиз расидааст, яъне дар 

гӯсфандпарварӣ нақши асосиро хоҷагиҳои майдаи аҳолӣ мебозад.  

Ҳиссаи асосии истеҳсоли пашм низ ба хоҷагиҳои аҳолӣ дахл дорад. Дар соли 2020 нисбат 

ба соли 1991 истеҳсоли пашм дар маҷмуъ 80,9 фоиз афзуда бошад, пас дар хоҷагиҳои аҳолӣ он 

ба 300,7 фоиз баробар аст. Агар дар соли 1991 ҳиссаи аҳолӣ дар истеҳсоли пашм 47,8 фоизро 

ташкил дода бошад, пас ин нишондиҳанда дар соли 2020 ба 79,4% расидааст (ҷадвали 4). 

Ҷадвали 4 

Афзоиши истеҳсоли пашм дар хоҷагиҳои аҳолӣ дар солҳои 1991-2020, тонна 
 

Нишондиҳандаҳо  
Солҳо  2020/ 

1991, % 1991 2014 2016 2018 2020 

Ҳамагӣ дар ҷумҳурӣ 4432 6776 7304 7638 8017 180,9 

Аз ҷумла дар хоҷагиҳои аҳолӣ: 2118 5575 6013 6224 6368 300,7 

Ҳисса, % 47,8 82,3 82,3 81,5 79,4 +31,6 
Манбаъ: Ҳисобҳои муаллиф аз рӯи: Тоҷикистон 30-соли Истиқлолияти давлатӣ. Маҷмуаи омории Агентии 

омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2021. – С. 450-451. 
 

Дар Тоҷикистон тамоми сол аксари чорво дар чарогоҳ нигаҳ дошта мешавад. Дар 

мавсими зимистон аз моҳи ноябр то моҳи март чорводор чарогоҳҳои зимистона дар ҷануби 

кишвар нигоҳ дошта шуда, пас моҳҳои март ва апрел ба чарогоҳҳои тобистона ронда мешаванд. 

Дар баъзе мавзеъҳо дар зимистон чорво дар шароити оғилхонаҳо нигоҳ дошта мешавад ва 

ратсиони пастсифати аз коҳ ва алаф иборат истеъмол менамояд. Чорводорони соҳибмаблағ ба 

чорвои худ кунҷора низ медиҳанд. Вале миқдори онҳо ночиз аст. Аз ин рӯ, дар фасли зимистон 

мушкилоти хӯрока пайдо мешавад.  

Бинобар он ки саршумори асосии гӯсфанду буз дар ҳоҷагиҳои аҳолӣ нигоҳ дошта мешавад, 

зарур мешуморем, ки дар шароити кунунӣ ба хоҷагиҳои навтаъсис як қатор пешниҳодҳо намоем. 

Гарчанде ки кишоварзӣ кори вазнини ҷисмонӣ аст, вале зарурати рушд додани соҳа ба 

миён омадааст, зеро таъмини бехатарии озуқаворӣ бевосита аз рушди он вобастагӣ дорад. 

 Вобаста ба шароит ва маҳал, дар ҷумҳурии мо қитъаҳои хурди наздиҳавлигӣ мавҷуданд, 

ки дар он ҳар шахс метавонад ҳоҷагии ҳурд ташкил дода, якчанд ҷуфт гӯсфанд ва ё буз парвариш 

кунад. Мутаассифона, аз чӣ сабаб бошад, ки ба одамон чунин менамояд, ки ин корро кардан 

душвор ва имконнопазир аст. Ҳоло он ки парвариши гӯсфандон, ин як машғулияти сердаромад 

буда, барои аҳолие, ки берун аз шаҳр зиндагӣ мекунанд, ба буҷаи оилаи онҳо даромади иловагӣ 

диҳад. Ҳамчунин бо рушди гӯсфандпарварӣ метавонад оилаи ҳудро бо гӯшти серғизо ва шири аз 

ҷиҳати калориянокӣ баланд таъмин намояд.  

Чун анъана гӯсфандонро дар чарогоҳҳо нигоҳ медоранд, вале қисме аз аҳолӣ онро дар 

хоҷагиҳои наздиҳавлигӣ парвариш мекунанд. Дар хона парвариш кардани гӯсфандон барои 

шурӯъкунандагони ин тиҷорат аксар вақт кори хеле душвор ва ғаӣривоқеӣ ба назар мерасад. 

Албатта, барои парвариши гӯсфандон баъзе хусусиятҳои онҳо, шароити нигоҳубин ва 

хурокдиҳиро донистан лозим аст.  

Барои ба гӯсфандпарварӣ шурӯъ намудан, бояд усулҳои парвариш ва хусусиятҳои нигоҳ 

доштани гӯсфандро омӯхт, то ин ки меҳнат аз фоида холӣ намонад. 

Қоидаҳои асосии нигоҳубини гӯсфанд барои шурӯъкунандагон, пеш аз ҳама, инҳоянд: 

− ташкили дурусти гӯсфандхона ва саройи гӯсфандон; 

− захираи кофии хӯроки чорво; 

− дуруст муайян кардани ҷойи захира кардани хошок; 
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− меъёри хӯрокадиҳии зимистона ва тобистона барои мешҳои ҳомила ва якка; 

− дар шароити вобаста ба фаслҳои сол нигоҳ доштани гӯсфандон; 

− аз ҳуд кардани марҳалаи тайёрӣ ба ҷуфтгирӣ ва нигоҳубини мешҳои бордор ва баррадор; 

− баррагирӣ, нигоҳубини барраҳои навзод;  

− ташкили дурусти сайру гашти гӯсфандон; 

− дар куҷо нигоҳ доштани партовҳои ҳайвонот ва ғайра [1]. 

Барои расонидани ёрии таъҷилӣ ҳангоми бемор шудани чорво дар қуттичаи ёрии таъҷилӣ 

бояд маводи зерин нигоҳ дошта шаванд: 

а) дорупоши химиявӣ ё алюминий-спрей барои пошидани осебҳои берунии пӯст; 

б) қатрон ё дигар доруе, ки барои мубориза бо пӯсидани пойи гӯсфанд кумак мекунад; 

в) сузандоруҳо; 

г) клизмаи калон; 

д) зиддигистаминҳо; 

е) тимпанол; 

ё) найчаи меъда; 

ж) бинтҳо, пахта ва ғайра [1]. 

Дар гӯсфандон варам кардани доғ ҳеле маъмул аст, метавон газҳоро аз меъда тавассути 

сӯзандоруи тимпанол ё бо истифода аз найчаи меъда ҳориҷ кард. 

Ҳангоми наслгирӣ харидани мешҳоро ба назар гирифтан лозим аст, то ин ки баъди 

баррагирӣ саршумори гӯсфандон зиёд шавад. 

Агар саршумори гӯсфанд кам бошад, барои нигоҳубини он як оғилхонаи оддии чорво 

кифоягӣ мекунад. 

Агар саршумори гӯсфандон дар рама зиёд бошад, ҳубтар аст, ки оғилхонаи маҳсус соҳта 

шавад, ки он ҳам барои гӯсфандон ва ҳам хонаҳои ёрирасонро таъмин мекунад. 

Ҳангоми ҳисоб кардани майдони зарурӣ барои парвариши гӯсфандон бояд дар ҳотир дошт, 

ки ба як ҳайвон 3 м² рост меояд, майдони хурдтар хеле номатлуб аст, ҷойи зисти гӯсфандон танг 

мешавад ва чорво худро нороҳат ҳис мекунад. 

Одатан ҳарорат дар фасли зимистон дар оғил дар сурати мавҷуд будани гӯсфандон бояд 5-

10°С бошад. Агар дар зимистон ҳарорат паст шавад, ба гӯсфандон оғили гарм лозим аст. Барои 

наслгирӣ оғили алоҳида муҳайё кардан лозим аст, ки дар он гӯсфандони ба меш халал 

нарасонанд. Ҳарорати ҳаво дар ҳуҷраи таваллуд набояд аз 10°C паст бошад. Дараҷаи муқаррарӣ 

10-18°C аст. Ба ҳисоби миёна то 15°C нигоҳ доштани ҳарорат афзалият дорад. Бинобар ин, дар 

давраи зимистонгузаронии барра, ҷойи таваллудгоҳро ба таври илова гарм кардан лозим аст. Ин 

омилҳо дар марҳалаи наслгирии гӯсфандон таъсири бевосита мерасонад. 

Дигар омиле, ки ба рушди соҳа таъсир мерасонад, таъмини заҳираи ҳуроки серғизо ва 

иҷрои ратсиони гӯсфандон ба ҳисоб меравад. 

Меъёрҳои хӯрокдиҳӣ ба гӯсфандон ҳар рӯз додани 2 килограмм хошок, 200-400 грамм 

консентрат, 10-15 грамм намаки ошӣ, инчунин омехтаҳои витаминдорро дар бар мегиранд [1]. 

Давомнокии чаронидани чорво вобаста ба минтақаҳои ҷумҳурӣ фарқ мекунад. Чорворо дар 

як ҷо ҳамагӣ 3 моҳ чаронидан мумкин аст. Дар асоси ин маълумот захираи хошокро ҳисоб 

мекунанд. Хошокро бо вазни 250 килограммӣ ва ё дар халта месупоранд. Вазни миёнаи дар як 

банди алафи хушсифат 10-15 килограмм аст, вале бисёр чиз ба дараҷаи бо мошина пресс кардани 

алаф вобаста аст. Андозаи як бастаи стандартии алаф одатан 1,2 x 0,6 x 0,4 м аст. 

Бо донистани андозаи як бастаи алаф ва қобилияти ҳар шахс, дар як пирамида ҷамъ кардан, 

метавон фазои лозимаро таъмин кард. 

Алафро бевосита ба замин гузоштан мумкин нест, онро ба паллетҳои боркаш чуқур карда, 

аз боло бо транспарантҳо мепӯшонанд, то ки онро аз боришоти атмосфера муҳофизат намояд. 

Ҳошок ҳар кадар зичтар фишурда шавад, намнокӣ ба бандҳо ҳамон қадар камтар доҳил 

мешавад. 

Барои гӯсфандон сайру гашт ташкил кардан лозим, чунки гӯсфандпарварӣ бе ташкили 

сайру гашти ҳайвонот вуҷуд дошта наметавонад. 

Агар чорвои ҷавонро дар фасли баҳор барои парвариши гӯшт ва забҳ дар тирамоҳ харед, 

пас рондани чорво зарурат надорад. Аммо агар чорворо мустақилона парвариш кунем, наметавон 

бе рондан рушди онро таъмин кард. 
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Гӯсфандҳо дар ҷараёни муқаррарии ҳомиладорӣ ба ҳаракати зиёд ниёз доранд. Баъзе 

чӯпонон дар як рӯз ҳадди аққал як соат гӯсфандонро сайру гашт мекунонанд, то ҳайвонҳо роҳ 

гарданд, на дар оғил истанд ё хоб раванд. Бе ин гуна сайру гаштҳо мушакҳои шикам суст шуда, 

ба саломатии гӯсфандон зарар дорад. Аз ин рӯ, роҳ рафтан барои мешҳо ҳатмист. 

Истифодаи тавсияҳои номбаршуда метавонад омили рушди гӯсфандпарварӣ дар 

хоҷагиҳои наздиҳавлигии аҳолӣ бошад. 
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КОНСЕПСИЯҲОИ МУОСИРИ БАЛАНД БАРДОШТАНИ СИФАТИ ЗИНДАГИИ 
АҲОЛӢ ДАР ШАРОИТИ ҶАҲОНИШАВӢ 

 

Нурализода А.Н. 
Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон 

 

Солҳои охир сифати зиндагии аҳолӣ ба яке аз омилҳои муҳимми стратегии таъмини 
амнияти миллӣ ва ҷаҳонӣ табдил ёфтааст. Тадқиқот нишон медиҳанд, ки ин мафҳуми наву васеъ 
на танҳо шароити асосии ҳаёти одамон, инчунин самаранокии ҳаёти онҳо ва муносибати худи 
одамонро ба ин омилҳо тавсиф мекунад. Вазъияти охирин, махсусан, муҳим аст, зеро он сабаби 
баланд шудани аҳолии бисёр мамлакатҳо ва минтақаҳои ҷаҳон мебошад. Дар баъзе мавридҳо ин 
шиддат боиси таҳаввулоти бузурги иҷтимоӣ мегардад. Барои мисол, Ҷумҳурии Тоҷикистон яке 
аз чунин давлатҳо ба ҳисоб меравад, зеро зиёдшавии аҳолӣ, қувваи корӣ, муҳоҷирати меҳнатӣ ба 
назар мерасад. 

Татбиқи сиёсати иҷтимоӣ ва дастгирии давлатӣ дар минтақаҳои кишвар амалӣ шуда, барои 
баланд бардоштани сифати зиндагии аҳолӣ, зарурати қабули қарорҳои муосирро оид ба сифати 
зиндагии аҳолӣ тақозо менамояд, ки ба беҳтаргардонии муносибатҳои ҷамъиятӣ, аз ҷумла вазъи 
иқтисодӣ ва демографӣ, бартараф намудани бекорӣ ва таъмини дастрасии аҳолӣ ба маҳсулоти 
хушсифати ватанӣ равона гардидааст. Қайд кардан бамаврид аст, ки новобаста ба комёбиҳо ва 
дастовардҳо дар ин самт, рушди муносибатҳои иқтисодиву иҷтимоии минтақаҳои Ҷумҳурии 
Тоҷикистон яке аз самти муҳимми татбиқи барномавии дараҷаи некуаҳволӣ буда, зарурати 
омӯзиш ва таҳқиқро ба миён овардааст. 

Аҳамияти масъалаҳои баланд бардоштани сифати зиндагонии имрӯза аз он иборат аст, ки 
онро на танҳо яке аз вазифаҳои тараққиёти иҷтимоию иқтисодии мамлакат ҳисоб кардан лозим 
аст, инчунин масъалаи глобалии сатҳи баландтар, таъмини амнияти миллӣ ва умумиҷаҳонӣ 
мебошад. Он бояд доимо дар маркази таваҷҷуҳи созмонҳои байналмилалӣ, раҳбарони сиёсӣ ва 
ҷамъиятии давлатҳо, инчунин ҷомеаи ҷаҳонии илму маориф қарор дошта бошад. 

Объекти омӯзиши ин мақола консепсияҳои муосири арзёбии сифати зиндагӣ дар ҷомеаи 
муосир дар заминаи дигаргуниҳои ҷаҳонишавии он дар натиҷаи ҳамоҳангии инқилобҳои 
технологӣ, иттилоотӣ ва башардӯстонаи асри нав мебошад. 

Ақидаҳои муосир дар бораи мундариҷаи истилоҳи «сифати зиндагӣ» дар байни 
мутахассисоне, ки ин мушкилотро меомӯзанд, хеле фарқ мекунанд. Ҳама дарк мекунанд, ки ин 
мушкилот мураккаб аст ва аз ин рӯ, омилҳо ва баҳодиҳии ҳам объективӣ ва ҳам субъективиро 
дар бар мегирад. Сифати зиндагӣ ин арзёбии шароит ва хусусиятҳои зиндагии инсон, дараҷаи 
қаноатмандии ӯ аз ин шароит вобаста мебошад [1]. 

Дар айни замон, дар ҷомеаи ҷаҳонӣ муносибати ба қадри кофӣ умумии муайян кардани 
мафҳуми сифати ҳаёт таҳия нашудааст. Дар ҳамин ҳол, кӯшишҳои эҷоди чунин методология дар 
давоми ду даҳсолаи охир борҳо, аз ҷумла дар Тоҷикистон, сурат гирифтаанд. 

Таҳлил нишон дод, ки сохтори ҷузъҳои асосии сифати зиндагӣ дар ин асарҳо аз ҳамдигар 
хеле фарқ мекунад ва муносибат ба интихоби онҳо низ якхела нест. Бо вуҷуди ин, корҳои 
олимони хориҷию ватанӣ дарки табиати мураккаби ин мушкилот ва муносибати мунтазам ба 
ҳалли он, инчунин хоҳиши муаллифон барои эҷоди методологияи мувофиқ барои гирифтани 
баҳодиҳии миқдорӣ, ки барои мақсадҳои иҷтимоӣ заруранд, муттаҳид мекунад.  

Камбудии умумӣ ва хеле муҳимми асарҳои ба ин мавзуъ вобаста нодида гирифтани 
омилҳои муҳим, ба монанди табақабандии иҷтимоии ҷомеа, сатҳи камбизоатӣ, амнияти 
ҷамъиятӣ, инчунин таваҷҷуҳи нокифоя ба ҷанбаҳои иттилоотии сифати зиндагӣ дар ҷомеаи 
муосир мебошад. 

 Дар илми муосир муносибати ягона ба таърифи мафҳуми «сифати зиндагӣ» таҳия 
нашудааст. 

Ин бештар ба васеъ ва норавшании худи мафҳум, аз бисёр ҷиҳат – бо бархӯрдҳои гуногуни 
илмӣ ва нуқтаи назари муҳаққиқон, аз бисёр ҷиҳат – бо ҳолатҳои гуногуни иқтисодӣ ва замони 
муайян кардани консепсия аз ҷониби муҳаққиқон вобаста аст. 

Коршиносони амрикоӣ ва аврупоӣ марҳалаҳои зерини таҳияи консепсияи «сифати 
зиндагӣ»-ро муайян мекунанд: 

1. Аз охири солҳои 50-ум то миёнаи солхои 60-ум. Дар ин солҳо мафҳуми «сифати 
зиндагӣ» бештар муродифи «тарзи зиндагӣ» буд ва бо ҳадафҳои сиёсӣ ва таблиғотӣ истифода 
мешуд. Сифати зиндагӣ неъматҳои моддиеро, ки ҷамъияти индустриалии пешрафта ба 
истеъмолкунанда пешкаш мекунад ва он асосан аз рӯи нишондиҳандаҳои сатҳ ё сатҳи зиндагӣ 
чен карда мешавад; 

2. Муҳаққиқон марҳалаи дуюми рушди консепсияи сифати ҳаётро ба соли 1966-ум 
мутааллиқ медонанд – маҳз дар ҳамин вақт монографияи коллективӣ бо таҳрири Р. Бауэр 
«Нишондиҳандаҳои иҷтимоӣ» нашр шуд, ки барои як самти куллии амрикоиҳо ва сотсиологияи 
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Аврупои Ғарбӣ – ба номи «ҳаракат барои нишондиҳандаҳои ҷамъиятӣ» замина гузошт. Моҳияти 
ин марҳаларо тамоюли ошкор сохтани системаи баҳодиҳии миқдорӣ дар асоси сифати ҳаёт 
ҳамчун мафҳуми илмӣ муайян мекард. Хоҳиши дар доираи на танҳо муносибатҳои иқтисодӣ, 
инчунин дар доираи категорияҳои ҷамъиятӣ ва пеш аз ҳама, сифати зиндагонӣ дида баромадани 
проблемаҳои иҷтимоию иктисодӣ буд; 

3. Марҳалаи навбатии таҳаввуллоти мафҳуми сифати зиндагӣ ба ибтидои солҳои 70-ум 
рост меояд. Аз он вақт инҷониб, самти амсиласозии ҷаҳонӣ ба ҷои аввал баромад. Дар соли 1971 
«Динамикаи ҷаҳон»-и Ҷ. Форрестер, баъдан - «Маҳдудиятҳои афзоиш»-и Д. Медоус ва 
ҳамкорони ӯ ба табъ расид. Дар тадқиқоти илмии Амрико даҳҳо амсилаҳои гуногуни иқтисодии 
ҷаҳонии сифати зиндагӣ пайдо шудаанд. Тарафдорони ин соҳаи таҳқиқоти сифати зиндагӣ худро 
«синфи нав» - тарафдорон ва барандагони идеалҳои «сифати зиндагӣ» меномиданд: афзалият ба 
арзишҳои маънавӣ ва зеҳнӣ аз арзишҳои моддӣ, истифодаи хизматрасониҳои иҷтимоӣ дар соҳаи 
маориф, нигаҳдории тандурустӣ, маданият, ки барои ҳама матлуб ва имконпазир мегардад; 

4. Аз нимаи дуюми солҳои 70-ум диққати муҳаққиқонро на танҳо дар ШМА, инчунин дар 
бисёр дигар мамлакатҳои Аврупои Ғарбӣ ҳам консепсияи «сифати даркшудаи ҳаёт» ба худ ҷалб 
мекунад, ки асоси тамоми самти системаҳои «нишондиҳандаҳои субъективии сифат аз ҳаёт» 
мебошад. Дар рафти муҳокимаи ин масъалаҳо сифати ҳаёт на танҳо ҳамчун категорияи илмӣ, 
инчунин ба ҳайси мафҳуми илмӣ низ ба назар гирифта шуд, ки ин ба туфайли чуқуртар дарк 
намудани маҳдудияти муносибати соф иқтисодӣ ба ҳалли мушкилоти иҷтимоию иқтисодӣ буд 
[2]. 

Барои пурратар дарк кардани хусусиятҳои мафҳуми муосири «сифати зиндагӣ» бояд ба 
назар гирифт, ки мафҳум дар аввал дар чаҳорчӯби ду равиши аз бисёр ҷиҳат ба ҳам муқобил 
ташаккул ёфтааст. Самти аввал «объективист» ва он ибтидоӣ ҳисобида мешавад, яъне, 
позитивистӣ-технократӣ, ки бо идеологияи технократизми либералӣ ва реформизм алоқаманд 
аст. Дар он ба даст овардани сифати зиндагонӣ дар доираи «ҷамъияти постиндустриалӣ» 
тасаввур карда мешавад, ки капитализми муосир дар рафти ҷорӣ намудани инқилоби илмию 
техникӣ, оқилона гардондани иқтисодиёт тадриҷан ба он табдил меёбад ва танзими иҷтимоӣ 
дигаргун мешавад. Сатҳи  дуюм равиши субъективиест, ки бо таъкид ба «сифати зиндагӣ аз 
ҷониби шахс эҳсосшаванда» буд. 

Бинобар ин, ба ғайр аз таҳлили назариявии ин масъалаҳои мураккаб, барои мо инчунин 
зарур аст, ки фарқи байни нишондиҳандаҳои меъёрие, ки ҷиҳатҳои алоҳидаи сифати зиндагиро 
тавсиф мекунанд ва вазъияти воқеие, ки дар мамлакатҳои гуногун ба вуҷуд меоянд, муайян 
менамоем. Ба фикри мо, ҳозир ягонагии нисбии аҳли ҷамъияти ҷаҳон дар фаҳмидани зарурати 
ба амал баровардани раванди нави тараққиёти ҷамъиятӣ, ки бо пешрафти инсоният, ба маънои 
васеи калима, алокаманд аст, ба даст оварда шудааст, вале роҳҳои воқеӣ ҳанӯз муайян карда 
нашудаанд. Гузашта аз ин, маҳз дар робита ба таҳия ва татбиқи таҷрибаҳои мушаххас, ҳатто дар 
кишварҳои аз ҷиҳати иқтисодӣ пешрафтатарин, мушкилоти ҷиддӣ мушоҳида мешавад. Кӯшиши 
таҳлили тамоюлҳои асосӣ, ниҳодҳои рушд ва хусусиятҳои фаъолияти онҳо дар кишварҳо ва 
минтақаҳои алоҳидаи ҷаҳон низ ба ҳамон андоза муҳим аст. 

Дар ҳар сурат, ҳоло маълум аст, ки ҳалли оддӣ ва осони мушкилоти таъиншударо интизор 
шудан мумкин нест. Ҷаҳони муосир бештар ба маҳдудиятҳои объективии захираҳо барои рушди 
минбаъдаи иқтисодӣ дар асоси равандҳои кӯҳнаи рушд рӯ ба рӯ мешавад. Дар баробари ин, ҳатто 
натиҷаҳои ин афзоиш дар байни одамон торафт камтар одилона тақсим карда мешаванд – 
нобаробарӣ ҳам дар байни мамлакатҳо ва ҳам дар дохили мамлакатҳо, байни гурӯҳҳои алоҳидаи 
ҷамъиятӣ меафзояд. Мушоҳидаҳои муайяне ба миён меоянд, ки  бо дарк ва эътирофи ҳуқуқҳои 
иҷтимоӣ ва таҳияи стандартҳои муайяни иҷтимоии ҷаҳонӣ, ҷомеаи ҷаҳонӣ наметавонад танҳо 
«харитаи роҳ»-и чӣ гуна ба даст овардани «пешрафти иҷтимоӣ барои ҳама»-ро муайян кунад, 
инчунин ҳатто наметавонанд баъзе барномаҳои умумиро барои ба даст овардани натиҷаи дилхоҳ 
таҳия кунад. То ҳол танҳо гуфтан мумкин аст, ки дар байни аъзои ҷамъияти ҷаҳон мамлакатҳое 
хастанд, ки аз ҷиҳати тараққиёти инсонӣ муваффақиятҳои муайян ба даст овардаанд. Ин мисолҳо 
дар Осиё, Африқо ва Аврупо мавҷуданд. Аммо мушкил дар он аст, ки то ҳол «алгоритми 
муваффақият»-и универсалӣ ва муассир барои ин кишварҳо муайян нашудааст. Маълум 
мешавад, ки ба назар гирифтани тамоми маҷмуи омилҳое, ки муваффақият ё нобарории ҷидду 
ҷахди андешидашударо муайян мекунанд, ниҳоят душвор аст. Аммо, ҳатто агар он дар як ҳолат 
анҷом дода шавад, ҳам дар дигар ҳолатҳо он кор намекунад. 

Дар баробари ин, ҷомеаҳои муосир дар доираи тамоми башарият ба ҳамдигар бештар 
вобастагӣ доранд. Раванди ҷаҳонишавӣ робитаи технологӣ ва иқтисодии онҳоро мустаҳкам 
мекунад. Ташкилотхои байналхалқии иктисодӣ ва сиёсӣ ташкил карда мешаванд, хуқуқи 
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байналхалқӣ инкишоф меёбад, ки ин боиси боз ҳам зичтар муттаҳид шудани инсоният дар 
доираи ҷамъияти ҷаҳон мегардад. Аммо дар ин ҷамъияти муттаҳид на танҳо муносибатҳои 
ҳамкорӣ ва манфиатҳои умумӣ, инчунин низоъҳо ва ихтилофҳо низ ҷой доранд. Аз самараи 
ҷаҳонишавӣ танҳо онҳое, ки ҷузъи ҷудонашавандаи тақсимоти нави меҳнат гардидаанд ва 
мавқеъҳои ба даст овардашударо устуворона ишғол мекунанд, метавонанд истифода баранд. Ин, 
бешубҳа, рақобати байни мамлакатҳоро барои гирифтани мавқеъ дар ҷаҳон пурзӯр мекунад, ки 
бешубҳа барои ҳама кифоя нест. 

Таносуби қувваҳо дар ҷаҳон низ дар зери таъсири технологияҳои нави баланд, ба 
корпоратсияҳои трансмиллӣ воситаҳои пуриқтидори тамаркузи сармоя, назорати самарабахши 
бозори ҷаҳонии меҳнат ва донишро таъмин мекунанд ва ба куллӣ тағйир меёбанд. Ҳамаи ин дар 
навбати худ як қатор проблемаҳоеро ба миён меоварад, ки ба ҳалли онҳо тамоми мамлакатҳо ва 
тамоми аҳли ҷамъияти халқҳо манфиатдор мебошанд. Аксарияти ин мушкилот ба зарурати 
ҳифзи муҳити зист, саломатии аҳолӣ, таъмини сифат ва бехатарии меҳнат ва таҳсилоти олӣ 
марбутанд, ки бевосита ба мафҳуми сифати зиндагӣ алоқаманданд. 

Ин аст, ки замони муосир, бахусус давраи охирини буҳрони иқтисодии ҷаҳон, таваҷҷуҳи 
муҳаққиқонро ба масъалаҳои баланд бардоштани рушди иқтисодӣ ба характери баробарҳуқуқӣ 
ва иҷтимоӣ табдил додани он ва васеътар ба мушкилоти дарёфти мақсадҳои мувофиқи тарақиёти 
ҷамъиятӣ равона мекунад. Гузашта аз ин, ин саволҳо аз сатҳи назариявӣ хеле зуд ба сатҳи 
зарурати андешидани чораҳои таъҷилӣ, гуфтан мумкин аст, ба сиёсати иқтисодӣ ва иҷтимоӣ 
қарор гирифтанд. Гап акнун на танҳо дар бораи ислоҳи сиёсати пештара, инчунин дар бораи ба 
куллӣ тағйир додани вектори сиёсати иҷтимоию иқтисодӣ бисёр мамлакатҳои пештар 
тараққикарда ва зарурати ба эътидол овардани вазъияти сиёсӣ меравад. 

Камбудиҳои умумӣ ва хеле муҳимми ин асарҳо нодида гирифтани омилҳои муҳим, ба 
монанди табақабандии иҷтимоии ҷомеа, сатҳи камбизоатӣ, амнияти ҷамъиятӣ, инчунин 
таваҷҷуҳи нокифоя ба ҷанбаҳои иттилоотии сифати зиндагӣ дар ҷомеаи муосир мебошанд ва дар 
шароити ташаккули ҷомеаи ҷаҳонии иттилоотӣ аҳамияти бештар пайдо мекунанд, ки чунин 
камбудиҳо дар расми 1 нишон дода шудаанд. 

 

 
Расми 1. Таркиби нишондиҳандаҳои сифати зиндагии аҳолӣ  

(методи ширкати Economist Intelligence Unit)[1]. 
 

Ба андешаи мо, сифати зиндагии мардум бештар аз мавҷудият ва суръати рушди иқтисодии 
он ва омилҳои таъмини он вобаста аст. Вале бояд гуфт, ки акидаи қабулкардаи бисёр муҳаққиқон, 
ки «афзоиши иқтисодиёт боиси баланд шудани сифати зиндагӣ мегардад», дуруст нест. 

Якум, рушди иқтисодиро дар мӯҳлати кутоҳ, бидуни беҳбудии чашмрас дар соҳаи 
иҷтимоӣ, ба даст овардан мумкин аст. 

Сониян, омилҳои экстенсивии рушди иқтисодӣ танҳо афзоиши ҳаҷми нишондодҳоро 
таъмин мекунанд, вале сифати онҳоро беҳтар намекунанд.  
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Сеюм, рушди иқтисодӣ ва тағйироти назарраси иқтисодии бо он алоқамандро аҳолии 
кишвар, ки ба ҳар гуна тағйирот омода нест, манфӣ қабул карда метавонад. 

Намунаи хоҳиши рушди босуръати иқтисодӣ бидуни таваҷҷуҳ ба сифати зиндагии аҳолӣ 
метавонад ба истилоҳ «Конвенсияи Вашингтон», яъне, навъи сиёсати макроиқтисодие, ки 
Сандуқи Байналмилалии Асъор ва Бонки Ҷаҳонӣ барои истифода дар кишварҳое, ки ба буҳрони 
молияву иқтисодӣ дучор меоянд, тавсия кардаанд. 

Консепсия маҷмуи 10 тавсияро дарбар мегирад, ки мақсад аз он пурзӯр намудани нақши 
қувваҳои бозор ва кам кардани нақши бахши давлатӣ мебошад. Бо вуҷуди ин, бист соли 
дигаргунсозии иқтисодӣ дар кишварҳои гуногун барои таҳияи амсилаҳо маводи кофии 
таҷрибавӣ фароҳам овард ва ин нишон медиҳад, ки дар шароити муайян либерализатсияи 
тадриҷӣ метавонад назар ба терапияи шок умедбахштар бошад. Ҳанӯз дар соли 1996 гузориши 
эҳтиёткоронаи Бонки Ҷаҳонӣ бо номи «Аз нақша то бозор» нашр шуда буд ва дар он гуфта 
мешуд, ки «сиёсати устувори иқтисодӣ, ки озодсозии бозорҳо, савдои хориҷӣ ва раванди таъсиси 
корхонаҳои навро бо устувории оқилонаи нархҳо муттаҳид мекунад, метавонад ба муваффақияти 
хеле хуб ноил шавад, ҳатто дар он кишварҳое, ки ҳуқуқҳои моликият ва ниҳодҳои қавии бозор 
вуҷуд надоранд» [3]. 

Вазъияте, ки дар кишварҳои алоҳида ба вуҷуд омадааст, асосан бо хусусиятҳои соф 
ниҳодии танзими бозори меҳнат дар ин ё он кишвар (қонунгузорӣ ва созишномаҳои 
дастаҷамъона, ки ба ихтисори оммавӣ монеъ мешаванд), сохтори иқтисодиёти он ва дараҷаи 
иштироки он дар фаъолияти меҳнатӣ тақсимоти умумиҷаҳонии меҳнат муайян карда мешавад. 
Вазъият вақте мураккабтар мешавад, ки соҳаҳои ба буҳрон бештар осебпазир, яъне бахшҳои ба 
талаботи беруна нигаронидашуда, дар айни замон бештар меҳнатталаб бошанд. Маҳз дар ҳамин 
мавридҳо коҳиши истеҳсолот ба теъдоди қобили мулоҳизаи кормандон таҳдид мекунад ва ба 
афзоиши бекорӣ «саҳми» аз ҳама муҳим мегузорад. Омили дигари муҳим диверсификатсияи 
иқтисод ва имкони бозгардонии он аз мавқеи берунии афтода ба хориҷа мебошад. 

Албатта, дар шароити тезу тунд шудани вазъият дар бозори меҳнат ҳукуматҳои ҳамаи 
мамлакатҳо кӯшиш мекарданд, ки бо ин ё он тарз вазъиятро азхуд намуда, ба нооромшавии 
ҷиддии бозори меҳнат роҳ надиҳанд ва сиёсати монеъ гардондани ихтисори коргарон, аз ҷумла 
бо роҳи кам кардани миқдори соатҳои корӣ, музди кор ва барномаҳои гуногуни ҷуброн барои 
корхонаҳо хароҷоти нигоҳ доштани шуғл гарданд. 

Numbeo радбандии кунунии кишварҳоро аз рӯи сатҳи зиндагӣ барои соли 2021 нашр 
кардааст. Рӯйхати пурра 83 давлатро дар бар мегирад. Мо ба таваҷҷуҳи шумо ҷадвали маълумот 
ва 10 кишвари беҳтаринро аз рӯи сифати зиндагӣ дар соли 2021 пешниҳод мекунем. Сатҳи 
зиндагӣ дар кишварҳои ҷаҳон аз рӯи нишондиҳандаҳои гуногун ва ММД ба ҳар сари аҳолӣ танҳо 
яке аз онҳост арзёбӣ мешавад. 

Сомонаи Numbeo, ки солҳои тӯлонӣ дар саросари ҷаҳон нишондиҳандаҳои оморӣ 
ҷамъоварӣ мекунад, кишварҳоро аз рӯи он арзёбӣ ва ба як қатор меъёрҳо тамаркуз мекунад:  

− озодии интихоби зиндагӣ; 

− эътимод ба ниҳодҳои иҷтимоӣ ва сиёсӣ; 

− давомнокии умр; 

− саломатӣ ва ғамхорӣ; 

− инчунин барномаҳои иҷтимоӣ ҳамчун нишонаи ҷомеаи солим, ки дар бораи худ ғамхорӣ 
мекунад. 

Ҷадвали 2 
Шохиси 10 давлати пешсаф оид ба сифати зиндагии онҳо 

 

Давлатҳо 
Шохиси сифати 

зиндагӣ 
Қобилияти 
харидорӣ 

Амният Тандурустӣ 
Арзиши 
зиндагӣ 

Арзиши 
манзил 

1 Швейтсария 190,82 110,96 78,65 74,47 131,75 

2 Дания 190,01 94,73 73,28 79,96 91,67 

3 Нидерландя 183,31 83,89 72,78 75,76 78,64 

4 Финляндия 182,79 89,05 72,99 76,4 77,46 

5 Австрия 182,37 78,23 74,77 78,4 75,49 

6 Австралия 181,52 99,29 57,56 77,71 84,14 

7 Исландия 179,1 71,88 75,87 65,69 96,77 

8 Германия 176,76 93,72 64,58 73,77 70,62 

9 Зеландияи Нав 175,77 81,44 57,74 73,58 79,14 

10 Норвегия 173,57 79,43 66,65 75,5 106,09 
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Диаграммаи 1. Шохиси 10 давлати пешсаф оид ба сифати зиндагии онҳо. 

 

Мисолҳои дар боло овардашуда нишон медиҳанд, ки дар айни замон консепсия ва 

методологияи баҳодиҳии сифати ҳаёт ба таври кофӣ умумӣ ва дар сатҳи байналмилалӣ 

мувофиқашуда таҳия нашудаанд. Дар баробари ин, на танҳо номгӯи мувофиқашудаи 

нишондиҳандаҳои баҳодиҳии он, инчунин системаи ягонаи истилоҳоти дар ин соҳа 

истифодашаванда вуҷуд дорад. 

Дар зер мо муносибати принсипан навро ба ҳалли проблемаи ченкунӣ ва баҳодиҳии 

ҳаматарафаи сифати ҳаёт дар ҷамъияти муосир пешниҳод мекунем. Асосҳои консептуалии ин 

равиш қаблан дар боло баён шуда буданд. Бо вуҷуди ин, таҳқиқоти минбаъда зарурати то андозае 

такмил додани сохтори ҷузъҳои асосии сифати зиндагӣ ва таркиби нишондиҳандаҳои андозагирӣ 

ва баҳодиҳии нишондиҳандаҳоро нишон доданд.  

Хулоса карда, метавон гуфт, ки сифати зиндагӣ муҳимтарин нишондиҳандаи рушди 

ҷомеаи муосир мебошад, ки аҳамияти он аз доираи иҷтимоию иқтисодӣ хеле фарохтар аст. Ин 

омил бештар мақсадҳои сиёсати иҷтимоию иқтисодӣ ва фазои психологии ҷомеа, сатҳи суботи 

иҷтимоии он, имкони фалокатҳои иҷтимоиро муайян мекунад. Мутаассифона, дар асри нав 

табақабандии иҷтимоии ҷомеа ба таври назаррас афзоиш ёфт ва афзоиш меёбад, ки он ҳам ба 

амнияти ҷомеаи ҷаҳонӣ ва ҳам ба амнияти миллии бисёр кишварҳо, аз ҷумла кишварҳои Осиёи 

Марказӣ ва Тоҷикистон, хатари воқеӣ дорад. 
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КОНСЕПСИЯҲОИ МУОСИРИ БАЛАНД БАРДОШТАНИ СИФАТИ ЗИНДАГИИ АҲОЛӢ  

ДАР ШАРОИТИ ҶАҲОНИШАВӢ 
 

Дар мақола ҷанбаҳои консепсионии баланд бардоштани сифати зиндагии аҳолӣ дар шароити 

ҷаҳонишавӣ мавриди таҳлилу баррасӣ қарор дода шудааст. Баланд бардоштани сифати зиндагии 

некуаҳволи мардум яке аз масъалаҳои муҳим дар шароити муосир ба ҳисоб меравад. Барои дар амал татбиқ 

намудани ин самт баланд бардоштани сатҳу сифати зиндагии аҳолӣ, роҳҳои муосиртарин барои расидан 

ба як зиндагии дар ҳолати воқеият қарордошта имкониятҳои навро ба роҳ мондан шарти зарур мебошад. 

Баланд бардоштани сатҳи зиндагии аҳолӣ ва таъмини ягонагии даромади аҳолӣ вазифаи таъхирнопазири 

сиёсати макроиқтисодӣ мебошад, зеро ин ҳадафи соҳаи иҷтимоиро муайян мекунад ва сиёсати 

муносибатҳои ҷамъиятиро дар замони муосир вобаста ба ақидаҳои нав пешниҳод менамояд. Дар ҷомеаи 

муосир масъалҳои некуаҳволии аҳолӣ як муаммои боз ҳам пурпечутоб аст, зеро ҷаҳонишавӣ рӯз то рӯз 

имкониятҳои навро ба миён меорад.  

КАЛИДВОЖАҲО: аҳолӣ, консепсияҳо, имкониятҳо, шароити зиндагӣ, қобилияти корӣ, ақидаҳо, 

иқтисодиёт, муносибатҳои ҷамъиятӣ, ҷаҳонишавӣ, технологияҳо. 
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СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ В  

ГЛОБАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 
 

В статье анализируются концептуальные аспекты повышения качества жизни населения в условиях 

глобализации. Повышение качества жизни людей является одним из важнейших вопросов в современных 

условиях. Для реализации этого направления на практике, повышения уровня жизни и качества жизни 

населения необходимо создание новых возможностей для самых современных способов достижения 

реальной жизни. Повышение уровня жизни населения и обеспечение единства доходов является 

актуальной задачей макроэкономической политики, так как определяет цели социальной сферы и 

предлагает политику общественных отношений в новое время на основе новых идей. В современном 

обществе благополучие населения является сложной проблемой, поскольку глобализация день ото дня 

открывает новые возможности.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: население, понятия, возможности, условия жизни, трудоспособность, 
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MODERN CONCEPTS TO IMPROVE THE QUALITY OF LIFE IN GLOBAL CONDITIONS 
 

The article analyzes the conceptual aspects of improving the quality of life of the population in the context 

of globalization. Improving the quality of life of the people is one of the most important issues in modern 

conditions. In order to implement this direction in practice, to improve the living standards and quality of life of 

the population, it is necessary to create new opportunities for the most modern ways to achieve a real life. 

Improving the living standards of the population and ensuring the unity of income is an urgent task of 

macroeconomic policy, as it defines the goals of the social sphere and proposes a policy of public relations in 

modern times based on new ideas. In today's society, the well-being of the population is a complex issue, as 

globalization is opening up new opportunity’s day by day.  
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ҚАРЗИ БЕРУНАИ ДАВЛАТӢ ВА АҲАМИЯТИ ОН ДАР ИҚТИСОДИЁТИ ҶУМҲУРӢ 
 

Аминов Р.Ҷ., Шарипов Ф.Х., Айнидинов М.М. 
Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 

 

Дар шароити рушди муносибатҳои бозоргонӣ ва ҳамкориҳои байнидавлатӣ иқтисодиёти 
ҷаҳонро бе қарзи давлатӣ тасаввур кардан ғайриимкон аст. Ҷумҳурии Тоҷикистон низ дар 
баробари дигар кишварҳои ҷаҳон иштирокчии фаъоли муносибатҳои байналмилалии қарзӣ 
мебошад.  

Қарзи давлатӣ ин ҷараёни мураккаб ва аз нуқтаи назари таъсиргузорӣ хилофи рушди 
иқтисод ва пешрафти кишвар аст. Аз як тараф, қарзи байналмилалӣ ба рушди босуръати 
истеҳсолоти ҷамъиятӣ, интегратсияи байналмилалӣ, тиҷорати васеи ҷаҳонӣ мусоидат менамояд. 
Он барои ҷамъшавии сармояҳои хориҷӣ ба кишвар ва истифодаи бевоситаи онҳо барои 
маблағгузории лоиҳаҳои алоҳида ва маҷмуи барномаҳои таҷдиди сохтори иқтисодиёт замина 
мегузорад [1].  

Аз тарафи дигар, ҷалби аз меъёр зиёди сармоягузориҳои хориҷии қарзӣ, дар сурати 
истифодаи ғайрисамарабахши онҳо, метавонад оқибати манфӣ дошта, ба зиёд гардидани қарзи 
хориҷӣ оварда расонад. Хизматрасонии қарзи асосӣ ва фоизҳои қарзи давлатӣ метавонад ба 
пардохтпазирии кишвар зарар расонида, сарбории иловагиро ба буҷети давлатӣ ворид созад.  

Барои бартараф гардондани оқибатҳои манфӣ ва самарабахши сармоягузориҳои хориҷӣ 
вазифаҳои зерин пеш гузошта шудаанд:  

- омӯзиши ҷанбаҳои назариявии қарзи давлатӣ ва ҷанбаҳои институтсионалии он; тадқиқи 
мазмуни иқтисодии мафҳуми «қарзи давлатӣ»; 

- омӯзиши қонуниятҳои амалкардаи қарз ва қарзи байналмилалӣ бо мақсади муайян 
намудани принсипҳои истифодаи он барои ноил гардидан ба таъмини рушди иқтисодиёт;  

- баҳогузории ҳаҷм ва сохтори қарзи берунии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин 
муайян намудани ҳудудҳои имконпазири ҷалби қарзи давлатӣ, ки ба пардохтпазирӣ ва устувории 
кишвар таъсир мерасонанд;  

- муайян намудани ҷузъҳои механизми идоракунии қарзи берунии давлатӣ дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон.  

Дар заминаи таҳияи тарҳҳои истеҳсолоти сода ва васеъ шартҳои зарурии истифодаи 
босамари захираҳои қарзии беруна дар иқтисодиёти кишвар муайян карда шудаанд: маҳсулоти 
иловагии муштараки ҷамъият бояд аз арзиши захираҳои қарзӣ зиёдтар бошад, воситаҳои қарзӣ 
бояд ба бахши истеҳсолот маблағгузорӣ шаванд ва ё ба рушди самаранокии он мусоидат 
намоянд, муҳлати баровардани хароҷотҳо набояд аз муҳлати муқарраршудаи қарз зиёд бошад.  

Бо пайдо гардидани давлат эҳтиёҷоти он ба маблағгузорӣ низ ба миён омад. Аз рӯи рушди 
давлат ва мураккабии сохтори он, вазифаҳои он ҳам васеъ гардида, ба афзудани хароҷотҳои 
давлатӣ оварда расонид. Дар сурати мавҷуд набудани захираҳои дохилӣ барои пӯшонидани 
талабот, давлат маҷбур аст, ки дигар сарчашмаҳои маблағгузориро пайдо намояд ва ин сабаби ба 
амал омадани қарзҳои давлатӣ мегардад.  

Қарзи давлатӣ ҳамчун категорияи иқтисодӣ маҷмуи муносибатҳои иқтисодие, ки миёни 
давлат ва шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ, давлатҳои хориҷӣ, ташкилотҳои байналмилалии молиявӣ ба 
вуҷуд омада, дар ин муносибатҳо давлат ҳамчун қарзгиранда ва кафолатдиҳандаи 
баргардонидани маблағҳои қарзӣ баромад мекунад. Дар амалия қарзи давлатӣ ҳамчун категорияи 
иқтисодӣ барои таъмин кардани робита байни сиёсати фискалӣ ва монетарии давлат истифода 
бурда мешавад.  

Дар баробари тараққиёти давлат ва гузариш ба иқтисодиёти бозорӣ, сохтор ва уҳдадориҳои 
он низ мураккабтар мегарданд. Дар шароити бозор давлат ҳамчун соҳибкору ташкилкунандаи 
соҳибкорӣ ва муайянкунандаи қоидаҳо дар мамлакат баромад мекунад. Дар ин маврид ӯ 
уҳдадориҳои зиёде, ба мисоли таъмини амният ва ҳимояи мамлакат, суғуртаи иҷтимоию 
маблағгузорӣ ба иқтисодиёт, идораи мамлакат ва ғайраро ба зима мегирад.  

Уҳдадориҳои номбаршуда талаб менамоянд, ки давлат манбаҳои молиявии дар ихтиёр 
доштаашро самаранок ба мақсади таъмини рушди устувори мамлакат истифода барад ва дар 
мавриде, ки захираҳои молиявӣ барои ҳалли талаботи ҷамъият намерасанд, аз аҳолию 
соҳибкорони мамлакати худ ва ё аз соҳибкорону давлатҳои хориҷа ва ташкилотҳои молиявии 
байналхалқӣ қарз гирад.  

Қарз маблағи пулие мебошад, ки мутобиқи шартнома гирифта шуда, ба ҳамон андоза, бо 
фоиз аз истифодаи он, дар вақти муайян баргардонида мешавад. Муҳлатнокии қарз шакли асосии 
бозгардонии он аст. Усули муҳлатнокӣ нишон медиҳад, ки дар муҳлати муайяншуда қарз 
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гардонида шавад. Муҳлати қарз ин давраи дар ихтиёри қарзгиранда будани маблағи он аст. Усули 
таъминкунии қарз қаблан ба таври маҳдуд амал мекард, яъне фақат таъминнокии моддии қарз ба 
ҳисоб гирифта мешуду халос. Ин маънои онро дорад, ки қарз фақат аз рӯи ашёи мушаххас дода 
мешавад. Ин сарчашмаи асосии бозгардонии қарз ба шумор меравад. Мақсади асосии гирифтани 
қарз дар лаҳзаи амалиёти он муайян карда мешавад, аз ҷумла барои бартараф намудани касри 
буҷет, барои сохтмон, барои ба даст овардани техника ва технологияи ҳозиразамон, барои 
таъмири асосӣ ва ғайраҳо.  

Усули музднокии қарз ин аст, ки қарзгиранда барои истифодаи муваққатии маблағи қарзи 
гирифааш музд медиҳад. Дар шароити имрӯза фоизи қарз одатан дар асоси талаботу таклифот 
муайян карда мешавад.  

Қарзро одатан ба қарзи бонкӣ, қарзи лизингӣ, қарзи давлатӣ ва ғайраҳо ҷудо менамоянд.  
Қарзи давлатӣ ин маҷмуи муносибатҳои қарзиест, ки дар он давлат ба сифати қарзгиранда 

ва шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ хамчун қарздиҳанда ба шумор мераванд [2].  
Ҳамчун яке аз шаклҳои қарз, қарзи давлатӣ низ дар асоси баргардонидан ва пардохт 

намудан дода мешавад, вале ин шакл аз шаклҳои қарзи бонкӣ ва тиҷоратӣ фарқ мекунад. Захираи 
маблағҳои иловагии бо роҳи қарзи давлатӣ ба дастовардашуда, дар гардиши истеҳсолӣ, дар 
истеҳсоли маводи қимматнок истифода карда нашуда, балки барои пӯшондани касри буҷет 
истифода мешавад. Захираҳои пулие, ки бо роҳи қарзи давлатӣ гирифта мешаванд, ба ихтиёри 
ҳукумат ворид гардида, ба захираҳои иловагии пули давлат табдил меёбанд. Ин захираҳо асосан 
аз ҳисоби сафарбар кардани маблағҳои муваққатан озоди аҳолӣ, ташкилоту корхонаҳо дарёфт 
карда мешаванд. Дар баъзе ҳолатҳо сарчашмаи қарзи давлатӣ метавонад воситаҳое бошад, ки 
барои истеъмоли ҷорӣ таъин шудаву шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ дидаву дониста истеъмоли онро 
маҳдуд месозанд.  

Ҷалби пасандозҳои аҳолӣ ва шахсони ҳуқуқӣ бо роҳи паҳн кардани коғазҳои қимматноки 
давлатӣ ба харидор имконият фароҳам меоварад, ки ӯ ҳарсола аз ҳисоби пасандози худ фоизи 
муайяне фоида бигирад. Дар ҳолати фавқулода ба қарздиҳанда имконият медиҳад, ки бе 
истифодаи коғази қимматнок маблағи хешро барои пӯшонидани касри буҷа равона созад, яъне 
бе харидории коғазҳои қимматнок ба давлат қарз диҳад. Маблағҳои аз тарафи давлат ба қарз 
гирифташуда ба зарурати умумидавлатӣ равона карда мешавад. Пардохти қарзҳои давлатӣ ва 
фоизи фоидаи он низ аз ҳисоби буҷаи давлат пардохта мешавад [1].  

Хусусиятҳои қарзи давлатӣ:  
1. Агар зимни пешниҳоди қарзи бонкӣ ба сифати гарав (кафолат) ягон сарвати муайян – 

мaҳсулот дар анбор, истеҳсолоти нотамом пешкаш шавад, дар мавриди гирифтани маблағ ба 
сифати вом аз ҷониби давлат ҳамчун гарав ҳамаи молу мулке ё ҳамон воҳиди маъмурӣ ё худ 
даромади он хизмат мекунад.  

2. Дар сатҳи ҳукумати марказӣ вомҳои давлатӣ хусусияти мақсаднок надоранд, аммо дар 
сурати вомгирӣ дар сатҳи поён бисёр вақт таъиноти мақсаднок доранд. Масалан, вомгирӣ барои 
сохтмони роҳи нав, мaҳаллаи истиқоматӣ ва ғайра.  

3. Мисли ҳар як қарзгиранда - давлат маблағро барои муҳлати муайян мегирад ва бевосита 
уҳдадор аст фоизи қарз ё маблағи асосиро дар муҳлати муаяншуда пардохт намояд.  

Мақсади ҷалби ин қарзҳо аксаран ҳалли проблемаҳои зерин ба шумор меравад:  
- пӯшонидани касри буҷет. Қисми зиёди қарзҳои солҳои 2010-2020 гирифташуда бевосита 

барои пӯшонидани касри буҷет истифода шудаанд;  
- ҳалли проблемаҳои озуқаворӣ. Масалан, соли 1993 Иттиҳоди Аврупо ба Ҳукумати 

Тоҷикистон барои хариди ғалла аз бозори ҷаҳонӣ 70 млн. долл. ИМА қарзи имтиёзнок дод, ки он 
солҳои 2000-2007 баргардонида шуд.  

- хизматрасонӣ ё баргардонидани қарзҳои мавҷуда. Соли 2000 Иттиҳоди Аврупо талаб 
кард, ки Тоҷикистон қарзи соли 1993 гирифтаашро баргардонад. Азбаски вазъи молиявии кишвар 
хуб набуд, ҳукумат хоҳиш кард, то муҳлати қарз дароз карда шавад. Иттиҳоди Аврупо ба ин розӣ 
нашуда, роҳи дигари ҳалли проблемаро пешниҳод кард. Дар натиҷа, Иттиҳоди Аврупо дар асоси 
шартномаи нав ба Тоҷикистон 35 млн. долл. ИМА қарзи бебозгашт дод. Тоҷикистон бад ин 
восита ҳар сол 15 млн. долл. ИМА пардохт намуда, қарзи Иттиҳоди Аврупоро пурра баргардонд.  

- ташкили захираҳои асъории кишвар. Масалан, ташкили захираҳои асъории Тоҷикистони 
тозаистиқлол бо гирифтани қарз аз сохторҳои молиявии байналхалқӣ шурӯъ шуд.  

- ёрдами ҳарбӣ. Ташкили қувваҳои мусаллаҳ ва бо лавозимоти ҳарбӣ таъмин кардани он 
яке аз мақсадҳои гирифтани қарз аз ҳукуматҳои кишварҳои дигар мебошад.  

Метавон гуфт, ки мақсади асосии қарздиҳии байнидавлатӣ гирифтани фоида набуда, 
ҳимояи манфиатҳои қарздиҳанда бо роҳи аз ҷониби кишвари қарзгиранда дастгирӣ кардани он 



196 

дар ҳалли масъалаҳои сиёсии байналхалқӣ, додани имтиёз ба ширкатҳои кишвари қарздиҳанда, 
роҳ додани сармояи он ба соҳаҳои сердаромади иқтисодиёт ва ғайра мебошад.  

Моҳияти пурраи қарзи давлатиро пас аз таҳлили вазифаҳои асосии он пурра фаҳмидан 
мумкин аст, ки он:  

1. Тақсимкунӣ;  
2. Танзимкунӣ;  
3. Назоратӣ шуда метавонад.  
Тариқи вазифаи тақсимкунии кредити давлатӣ ташаккули фондҳои пулии 

марказонидашуда ё худ истифодабарии он дар асоси принсипи фаврият, пардохтшаванда ва 
баргарданда амалӣ мегардад. Давлат ҳамчун қарзгир баромад намуда, маблағҳои иловагиро 
барои пардохти хароҷоти худ таъмин менамояд. Дар давлатҳои мутараққии саноатӣ қарзҳои 
давлатӣ сарчашмаи асосии пардохти касри буҷет мебошанд. Сабаби ин, афзоиши тези хароҷотҳо 
нисбат ба зиёдшавии даромади буҷет мебошад.  

Пардохтани хароҷотҳои калон аз хисоби маблағҳои қарзӣ дар ҳадди муайян аҳамияти 
мусбат дорад. Мактаб ё китобхона талаботи танҳо як наслро таъмин намекунад, он 30-50 сол 
хизмат мекунад. Дар ин сурат, чаро сохтмони он бояд дар муҳлати якчанд сол аз ҳисоби андозҳои 
онҳое, ки шояд аз он истифода карда натавонанд, пардохт шаванд. Оқилона мебуд, агар 
маблағгузории чунин иншоотҳо ба нaқши ҳамаи наслҳое, ки аз он истифода мекунанд, вогузор 
шавад. Маҳз чунин дарозкунии муҳлати сарчашмаҳои молиявӣ бо барориши вомбаргҳо ба 
муҳлати муносиб таъмин карда мешавад. Дар ин маврид насле, ки мактабро месозад, мисли 
наслҳои оянда як хел бори молиявӣ мебарад.  

Ҳамин тариқ, таъсири мусбати функсияи тақсимкунии кредити давлатӣ аз он иборат аст, 
ки бо ёрии он бори андоз нисбатан якхела ва аз нуқтаи оғози муҳлат тақсим мешавад. Андозҳо 
яке аз сарчашмаҳои асосии пардохти хароҷотҳое, ки ба хизматрасонӣ ва пардохти қарзи давлатӣ 
вобаста аст, мебошанд. Сарчашмаҳои пардохти ин хароҷотҳо аз самти истифодаи маблағҳо 
вобастаанд. Дар мавриди ба таври самаранок равона сохтани қарзи бадастомада, иншооти 
сохташуда баъд аз ба истифода додан, ба фоида овардан оғоз мекунад ва аз ҳисоби ин фоида қарз 
пардохта мешавад. Дар ин маврид бори андоз вазнин намешавад.  

Дар мавриди ғайри самаранок истифодабарии сармояе, ки дар натиҷаи қарзи давлатӣ 
сафарбар шудааст, масалан аз ин ҳисоб пардохт намудани хароҷотҳои ҳарбӣ ё иҷтимоӣ, 
сарчашмаи ягонаи пардохти он андоз ё худ қарзҳои нав мешавад ва албатта, дар ин маврид, бори 
андоз вазнин мешавад. Гирифтани қарзҳои давлатии нав барои пардохти вомҳои пештар 
баровардашуда, азнавмаблағгузории қарзи давлатӣ номида мешавад [3-4].  

Азнавмаблағгузории қарзи давлатӣ ин интишори уҳдадориҳои қарзии нав бо мақсади 
ҷалби сарчашмаҳои молиявӣ барои пардохти қарзҳои мавҷуда мебошад. Азнавмаблағгузорӣ 
бештар дар ҳолати пардохти уҳдадориҳои қарзӣ дар назди қарздиҳандаҳои беруна истифода 
бурда мешавад, аммо шарти ҳатмии ҷалби қарзҳои навин обруву эътибори давлати қарзгиранда 
дар бозори молиявии ҷаҳонӣ ба ҳисобмеравад.  

Вазифаи танзимкунии қарзи давлатӣ яке аз муносибатҳои қарзӣ буда, давлат ихтиёрӣ ё 
ғайриихтиёрӣ ба ҳолати муомилоти пулӣ, сатҳи меъёри фоизӣ дар бозори пул ва сармоя, 
истеҳсолот ва таъмини кор (шуғл) таъсир мерасонад. Бо истифодаи қарзи давлатӣ ҳамчун воситаи 
танзими иқтисодиёт, давлат метавонад сиёсати молиявии худро пеш барад.  
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ҚАРЗИ БЕРУНАИ ДАВЛАТӢ ВА АҲАМИЯТИ ОН ДАР ИҚТИСОДИЁТИ ҶУМҲУРӢ 
 

Дар ин мақола қарзи берунаи давлатӣ ва нақшу моҳияти он дар шароити муносибатҳои бозоргонӣ 
ва ҳамкориҳои байнидавлатии иқтисодӣ баррасӣ гардидааст. Қайд шудааст, ки қарзи байналмилалӣ аз як 
тараф, ба рушди босуръати иқтисодиёт ва тиҷорати васеи ҷаҳонӣ мусоидат намояд, аз тарафи дигар, ҷалби 
аз меъёр зиёди сармояи хориҷӣ метавонад оқибатҳои нохуш ба бор орад. 

Танзими қарзи давлатӣ яке аз муносибатҳои қарзӣ буда, бо истифодаи дурусти он ҳамчун воситаи 
муҳим давлат метавонад сиёсати молиявии худро пеш барад. 

КАЛИДВОЖАҲО: қарзи берунаи давлатӣ, истифодаи самарабахш, рушди иқтисодиёт, хароҷот, 

эҳтиёҷот, шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ, қарзгиранда, кафолатдиҳанда, иқтисоди бозорӣ. 



197 

МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ МУАЛЛИФОН: Аминов Раҳматулло Ҷалолидинович, номзади 
илмҳои иқтисодӣ, дотсенти кафедраи андоз ва андозбандии Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири 
Хусрав. Тел.: (+992) 908-88-33-77. 

Шарипов Фирӯз Холмаҳмадович, унвонҷӯи кафедраи фаъолияти бонкии Донишгоҳи давлатии 
Бохтар ба номи Носири Хусрав. 

Айнидинов Манучеҳр Маҳмадумарович, докторант PhD-и соли 3-юми кафедраи баҳисобгирии 
муҳосибии Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав. 

 

ВНЕШНИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ В ЭКОНОМИКЕ РЕСПУБЛИКИ 
 

В данной статье рассматривается внешний государственный долг, его роль и значение в контексте 
рыночных отношений и межгосударственного экономического сотрудничества. Отмечено, что 
международный долг, с одной стороны, способствует быстрому вхождению в мировую экономику и 
масштабной торговле, с другой стороны, привлечение чрезмерных иностранных инвестиций может иметь 
неблагоприятные последствия. 

Регулирование государственного долга является одним из кредитных отношений, и при правильном 
использовании его как важного инструмента правительство может проводить свою фискальную политику. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: внешний государственный долг, эффективное использование, 
экономическое развитие, затраты, потребности, физические и юридические лица, заемщик, поручитель, 
рыночная экономика. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ: Аминов Рахматулло Джалолидинович, кандидат экономических 
наук, доцент кафедры налога и налогообложения Бохтарского государственного университета имени 
Носира Хусрава. Тел.: (+992) 908-88-33-77. 

Шарипов Фируз Холмахмадович, соискатель кафедры банковского дела Бохтарского 
государственного университета имени Носира Хусрава. 

Айнидинов Манучехр Махмадумарович, докторант PhD 3 курса кафедры бухгалтерского учета 
Бохтарского государственного университета имени Носира Хусрава. 

 

EXTERNAL STATE DEBT AND ITS SIGNIFICANCE IN THE ECONOMY OF THE REPUBLIC 
 

This article discusses the external public debt, its role and significance in the context of market relations 
and interstate economic cooperation. It is noted that international debt, on the one hand, contributes to the rapid 
entry into the world economy and large-scale trade, on the other hand, attracting excessive foreign investment can 
have adverse consequences. 

The regulation of public debt is one of the credit relationships, and if properly used as an important tool, 
the government can carry out its fiscal policy. 

KEY WORDS: external public debt, efficient use, economic development, costs, needs, individuals and 
legal entities, borrower, guarantor, market economy. 

INFORMATION ABOUT THE AUTHORS: Aminov Rahmatullo Jalolidinovich, Candidate of 
Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Tax and Taxation of Bokhtar State University 
named after Nosiri Khusrav. Phone: (+992) 908-88-33-77. 

Sharipov Firuz Kholmahmadovich, Applicant of the Department of Banking of Bokhtar State University 
named after Nosiri Khusrav. 

Ainidinov Manuchehr Mahmadumarovich, 3rd year PhD doctoral student of the Department of Accounting 
of Bokhtar State University named after Nosiri Khusrav. 

 
 

ТАҶРИБАИ ХОРИҶӢ, ТАШКИЛ ВА ҶОЙГИРКУНИИ БОЗОРИ ШИР ДАР 
ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

 

Шамсов Ҷ.И. 
Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 

 

Дар адабиёти иқтисодӣ нақши бозор бо чанд мафҳум баён гардидааст, ки ба таври 
муфассал арзёбӣ намудани онҳо ба манфиати кор мебошад: 

 – бозор ҳамчун механизми рақобат маънидод карда мешавад, ки ба тақсимоти оқилонаи 
захираҳо ва равона сохтани онҳо барои истеҳсоли молҳои барои ҷомеа зарурӣ мусоидат мекунад; 

– истеҳсолкунандагонро аз ҷиҳати моддӣ барои қонеъ намудани талабот ҳавасманд 
менамояд; 

– ба ҳаҷм ва сохтори истеҳсолот таъсир расонида, онро ба талаботи харидорон мувофиқ 
месозад; 

– иқтисодиётро такмил дода, онро аз корхонаҳои зиёновар ва рақобатпазир озод намуда, 
дар ин замина норасоии молу хизматрасониҳоро бартараф мекунад; 

– истеъмолкунандаро ба интихоби молҳои аз ҷиҳати нарх ва сифат мувофиқ водор месозад. 
Бозор дар сурати амалкарди маълумоти маҳдуд ва такя танҳо ба шароити бозор, ки оид ба 

будан ё набудани мол, миқдору сифат, хароҷот дар истеҳсолот, манфиатнокии он барои 
истеъмолкунандагон маълумот медиҳад, наметавонад дар шакли мукаммал ташаккул ёбад. Бозор 
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ба шароити тағйирпазир зуд мутобиқ гардида, барои самаранокӣ натиҷаҳои пешрафти илмию 
техникиро ба таври фаровон истифода бурда, озодии интихоб ва фаъолияти соҳибкоронро 
таъмин менамояд. 

Кучуков Р.А. бартариҳои иқтисоди бозориро ба таври зайл номбар мекунад: «бозор то 
андозае дорои низоми демократии иқтисодӣ буда, ба истеҳсолкунандагон имконияти фурӯши 
маҳсулоти худиро фароҳам меорад; ҳар як истеъмолкунанда (харидор) инчунин барои харидани 
молҳо, воситаҳои истеҳсолот ва молҳои истеъмолӣ имкониятҳои ягона дорад; танҳо дар бозор 
хароҷоти иҷтимоии зарурӣ барои истеҳсол ва фурӯши маҳсулот муайян карда мешаванд; рушди 
муносибатҳои моливу пулӣ ва бозор кафили демократикунонии муносибатҳои иқтисодии байни 
корхонаҳо – истеҳсолкунандагон ва худи корхонаҳо ба шумор меравад» [2, с. 50-54]. 

Бозори кишоварзӣ муносибатҳои иқтисодиро дар соҳаи мубодилаи маҳсулоти кишоварзӣ 
инъикос намуда, он ба сифати танзимгари истеҳсолоти кишоварзӣ амал менамояд. Кишоварзӣ 
барои аксари соҳаҳои иқтисодиёти миллӣ манбаи асосии истеҳсоли маводи хӯрока ва ашёи хом 
ба ҳисоб меравад. Дар ин замина ба рушди он ҳамеша афзалият дода шуда, маҳз дар ҳамин асос 
метавон ба баъзе муваффақиятҳои назаррас ноил шуд. Аммо суръати афзоиши истеҳсоли 
маҳсулоти аввалиндараҷа на ҳамеша талаботи ҷомеаро қонеъ менамояд, ки ин омил ба равандҳои 
босуботи технологӣ дар даврони муосир алоқамандӣ дорад. 

Бо дарназардошти ин раванди муташаккил зарурати муттаҳид кардани самтҳои асосии 
кишоварзӣ бо бахшҳои саноат, сохтмон, нақлиёт, савдо ва зарурати танзими ҳадафи ниҳоӣ – 
истеҳсоли маҳсулоти хушсифат ва расонидани он ба истеъмолкунандагон пеш меояд.  

Сабабҳои асосии сар задани буҳрон дар соҳаҳои гӯшту шир ин дигаргуниҳои манфӣ дар 
робитаҳои истеҳсолӣ ва иқтисодии байни корхонаҳо, нобаробарии нархҳо ба маҳсулоти 
кишоварзиву саноатӣ, монополияи корхонаҳои коркард ва шабакаи тақсимот, инчунин 
қобилияти пасти харидории аҳолӣ мебошад.  

Аз омӯзиши таҷрибаи рушди равандҳои ҳамгироӣ дар комплекси агросаноатии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ва кишварҳои хориҷӣ бармеояд, ки дар иқтисоди бозорӣ сохторҳои ҳамгироии 
тамоми пайвандҳои истеҳсоли маҳсулоти ниҳоиро муттаҳидкунанда манфиатовар буда, ҷараёни 
тамаркузи истеҳсолот ба баланд бардоштани самаранокӣ ва коҳиш додани хароҷот мусоидат 
мекунад. Дар корхонаҳои калон ҳампайвандии истеҳсолот барои такмили тамоми равандҳои 
технологӣ, рушди низоми илмии парвариши чорво, беҳтар намудани сифати хӯрок ва 
нигоҳдории чорво, механиконии комплексӣ, ки маҳсулнокӣ ва истеҳсоли самаранокро таъмин 
мекунанд, замина фароҳам меорад. 

Ба ақидаи Пиризода Ҷ.С. «комплекси ширӣ ва хӯрокворӣ бояд фарогири як низоми 
пайдарпайи соҳаҳои аз ҷиҳати технологӣ ва иқтисодӣ пайвасти хоҷагиҳои ширӣ, саноати ширӣ, 
инчунин инфрасохтори иҷтимоӣ ва бозор бошад, ки вазифаи муштарак – истеҳсол, коркард, 
фурӯши шир ва маҳсулоти шириро вобаста ба талаботи ҷомеа ва истифодаи оқилонаи 
сарчашмаҳои озуқаворӣ ба танзим дарорад» [3, с. 97].  

Зеркомплекси хӯроки ширӣ дорои як қатор хусусиятҳо буда, муҳаққиқони зиёде ба 
монанди Гусманов У.Г., Галимова М.Т. ба табиати иқтисодиву иҷтимоии ин комплекси 
агросаноатӣ дар корҳои илмии худ таваҷҷуҳи хосса зоҳир намуда, тафовутҳои шакливу маъноии 
онро бозгӯӣ намудаанд [4, с. 318-324].  

Ин раванд ба таври васеъ дар принсипҳои умумии рушд ва тақсимоти соҳаҳои комплекси 
ширӣ ва хӯрокворӣ ифода меёбад. Муаллифон таъкид мекунанд, ки чорводории ширӣ соҳаи 
пешбари зеркомплекси мазкур буда, тараққиёти он ба иқтисодиёти тамоми соҳаи кишоварзӣ 
таъсири ҷиддӣ мерасонад. Парвариши чорвои ширдеҳ заҳматталаб буда, ин соҳаи ҳаётан муҳим 
меҳнати зиёдро дар асоси низоми мукаммал талаб мекунад. 

Инчунин, хусусияти дигари самти чорвои ширдиҳанда аз он иборат аст, ки маҳсулоти ин 
соҳа бояд фавран ба коркарди саноатӣ бароварда шуда, он ба меъёрҳои муайяни байналмилалӣ 
ҷавобгӯ бошанд.  

Таваҷҷуҳи корхонаҳои кишоварзӣ мустақиман ба фаъолияти пурсамари саноати коркард 
ва истеҳсоли маҳсулоти баландсифати коркард алоқаманд аст. Ҳамзамон, фаъолияти 
истеҳсоливу хоҷагии саноати коркард аз сифати ашёи хоми кишоварзӣ ва дараҷаи таъминоти он 
сахт вобаста аст. Ҳамин тавр, фаъолияти пурсамари корхонаҳои коркарди шир ба кори 
муназзами истеҳсолкунандагони шир низ алоқамандии зич дорад.  

В.И. Фролов принсипҳои зерини ташкили муносибатҳои истеҳсолиро дар зерсохтори шир 
бозгӯӣ менамояд: 

– афзалияти истеъмолкунанда аз талаботи истеҳсолӣ (аз ҷиҳати ҳаҷм ва сифати маҳсулот); 
– мувозинати истеҳсол ва коркарди шир; муносибкунии минтақаҳои ашёи хом бо 

дарназардошти кам кардани масофаи интиқол; наздик шудани коркард ба истеҳсолот; 
– кам шудани муҳлати таҳвил; 
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– иҷрои дурусти шартномаҳои таъминот аз ҷониби тарафҳо; 
– мувозинати таъминоти моддию техникӣ ва технологии истеҳсолот дар ҳамаи марҳалаҳо 

[7, с. 19-22].  
Самаранокии фаъолияти комплекси агросаноатӣ дар асоси дурустӣ ва роҳандозии 

мунтазами робитаҳои муътадил, муносибатҳои байни бахшҳо, хусусияти онҳо дар сатҳи 
байниминтақавии истеҳсолот муайян карда мешавад. Такмили ин муносибатҳо ба робитаҳои 
гуногуни иқтисодӣ, асноди маъмурӣ, санадҳои қонунгузорӣ асос ёфта, он бояд хусусиятҳои ҳар 
як минтақа, таърихи он, сохтори иқтисодӣ, шакли идора ва ғайраро дар мадди назар гирад.  

Чуноне, ки Фасеҳзода И.С. қайд менамояд, танзими давлатӣ дар давраи гузариш ба бозор 
бояд ба принсипҳои қатъиян риояшаванда асос ёбад: низоми муайяни корӣ дар соҳаи кишоварзӣ; 
такмили маҷмуи ҳадафҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ; барқарорсозии робитаҳои иқтисодӣ; танзими 
барнома; мукаммалии механизмҳои танзимкунанда; маҷмуи иштироки ихтиёрӣ ва ҳатмӣ дар 
барномаҳои мақсаднок; иштироки саҳҳомии истеҳсолкунандагон дар маблағгузории ин 
барномаҳо; кафолати шартӣ ва дастгирии мақсадноки истеҳсолкунандагон ва ғ. [6, с. 119]. 

Танзими пешниҳодот гурӯҳҳои зерини тадбирҳоро фаро мегирад: 
1. Кумаки молӣ. Аз ҷониби давлат истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ барои ҳар 

як воҳиди маҳсулоти истеҳсолшаванда кумаки моддӣ мегиранд. Масалан, бо вуҷуди он ки тибқи 
қоидаҳои муқаррарнамудаи Созмони Умумиҷаҳонии Савдо ҳаҷми дастгирии мустақими 
истеҳсолкунандагон бояд кам карда шавад, аммо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон субсидияҳои 
мустақим барои харид ва дастгирии чорвои зотӣ ба таври зарурӣ ҷудо карда мешаванд. 

2. Ҷуброни қисми хароҷот. Ба корхонаҳои кишоварзӣ ҷуброн кардани як қисми арзиши 
неруи барқ, сӯзишворӣ ва равғанҳои молиданӣ, қисмҳои эҳтиётии техникаи кишоварзӣ ва дигар 
захираҳои моддӣ. 

3. Қарз ва андозбандии имтиёзнок. Ба ҷои додани қарзи имтиёзнок, давлат метавонад як 
қисми хароҷотро барои хизматрасонии қарзҳои тиҷоратӣ ба корхонаҳои агротиҷоратӣ ҷуброн 
кунад ва меъёри андозро барои кишоварзӣ коҳиш диҳад. 

4. Иҷораи таҷҳизот ва чорво. Аз сабаби сатҳи баланди фарсудашавии воситаҳои асосӣ 
давлат барои корхонаҳои агросаноатӣ метавонад шакли лизингиро ташкил намояд. 

5. Ҳамкории фурӯш. Ин восита ба давлат имкони дар мадди назар гирифтани пешниҳодоти 
иштирокчиёни бозори истеҳсолот (фермерҳо ва хоҷагиҳои фермерӣ)-ро фароҳам меорад. 
Ҳамкориҳои худро рушд дода, давлат воридоти маҳсулоти шириро афзун мегардонад.  

Бо вуҷуди истеҳсоли мунтазами намудҳои асосии маҳсулоти ширӣ корхонаҳои коркарди 
соҳа ба норасоии шири хом рӯ ба рӯ шуданд. Аз таҳқиқи ин раванд метавон хулосабарорӣ намуд, 
ки дар ҳаҷми умумии шири дар кишвар истеҳсолшаванда ҳиссаи муассисаҳои хусусӣ ва деҳқонӣ 
(фермерӣ) меафзояд. Назар ба маълумоти оморӣ ҳиссаи онҳо дар соли 2018 48 фоизро ташкил 
додааст. Гузариш ба ҳаҷми истеҳсолот душвориҳои муайянеро дар кори корхонаҳои саноати 
ширӣ ба миён меорад: сифати шири хом, чун қоида, ба стандартҳои дахлдор ҷавобгӯ нест, дар 
расондани он ба нуқтаи коркард мушкилот вуҷуд дошта, барои рафъи онҳо чораҷӯиҳо лозим аст.  

Таҳлили муносибатҳои байнисоҳавӣ дар иқтисодиёти миллӣ ва комплекси агросаноатӣ 
нишон медиҳад, ки дар натиҷаи ислоҳот ба соҳаи чорводорӣ зарари калони иқтисодӣ расонда 
шуд. Дар ин самт З.Р. Абдуллоев дуруст қайд мекунад, ки дар натиҷаи ин ислоҳот қисми зиёди 
биноҳо хароб шуда, сатҳи механиконии хоҷагиҳо коҳиш ёфтааст. Аз рӯи ҳаҷм, самаранокии 
истеҳсолот ва таҷҳизоти техникии он ба ҳисоби миёна 25 сол ба ақиб партофта шуда, имрӯз 
бозорро танҳо аз ҳисоби нархҳои баланд ва паст намудани сатҳи истеъмол метавон таъмин намуд 
[1, с. 303].  

Бо гузашти солҳо муносибатҳои агросаноатӣ дар асоси низоми қаблан банақшагирифта 
барҳам дода шуданд. Аммо азбаски механизмҳои нави иқтисодии истеҳсоли маҳсулоти 
кишоварзӣ ба вуҷуд наомадааст, сохторҳои мавҷударо наметавон мутобиқи талаботи иқтисоди 
бозорӣ пурра барҳам дод. Назар ба ақидаи муҳаққиқон А.А. Солеҳзода ва И.С.Фасеҳзода 
гузариши корхонаҳои коркард ба иқтисоди бозорӣ бояд дар марҳалаҳои муайян: азнавсозии 
сохтории соҳаҳои марбута, танзими муносибатҳои байнисоҳавӣ, муқаррар намудани назорати 
давлатӣ барои баробарии нархҳо, рушди системаи андоз ва ғайра амалӣ гарданд [8, с. 187]. 

Дар кишварҳои дар зотпарварӣ фаъол (Аврупо, Амрикои Шимолӣ ва Марказӣ) 20 соли 
охир (2000-2020) саршумори чорвои калони шохдор, аз ҷумла чорво кам шудааст, шумораи 
фермаҳои ширӣ ба таври назаррас коҳиш ёфтааст, аммо маҳсулнокии чорво афзудааст. Ин омил 
ба идомаи парвариши дурусти чорвои ширдиҳанда, аз ҷумла такмил додани низоми ғизодиҳии 
чорво, афзун намудани зотҳои сермаҳсул ва баланд бардоштани самаранокии корҳои зотпарварӣ 
вобаста аст. Рушди саноати ширӣ дар бисёр кишварҳо бо роҳи тамаркуз ва махсусгардонии 
истеҳсолот вобастагӣ дорад. 
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Сатҳи босуботи истеҳсоли маҳсулоти ширӣ ва танзими нисбии нарх дар хариди аввалияи 
шир, равған, хокаи шир, муайян кардани андозаҳо барои истеҳсоли ин маҳсулот ва муқаррар 
кардани нархи муносиб аз ҷониби монополияи давлатӣ таъмин карда мешавад. Аз ин рӯ, дар ин 
шароити муносиб истеҳсолкунандагон ва кормандони соҳаи шир барои зиндагии шоиста 
интихоби роҳи дуруст – паст кардани арзиши маҳсулотро пеша менамоянд. Коҳиши шумораи 
фермаҳои ширӣ, зиёд шудани ҳаҷми истеҳсоли шир, равған, хокаи шир, зиёд шудани ҳосилнокии 
чорвои ширдиҳанда нишон медиҳад, ки ҳама истеҳсолкунандагону кормандон аз рӯйи низоми 
муайян ва такмилёфта амал менамоянд. Ҳамаи корхонаҳо ба ду гурӯҳ тақсим мешаванд: 
корхонаҳои ширию яхмос (140 корхона, ки асосан дар назди марказҳои саноатӣ ва маъмурӣ 
ҷойгиранд) ва корхонаҳои коркарди ҳамаҷонибаи шир (168 завод). Ҳамаи корхонаҳои коркард 
ба кооперативҳо муттаҳид карда шудаанд (ҳамагӣ 29 кооператив мавҷуд аст), ки назорати 
гардиши ширро аз ферма ба анбор, инчунин коркарди ширро тибқи иҷозатнома таъмин 
мекунанд. 

Бояд қайд намуд, ки низоми дақиқу мукаммали муносибатҳои кормандони соҳаи шир ва 
доираи васеи маҳсулоти талаботи аҳолии кишварро пурра қонеъкунанда барои фаъолияти 
мунтазами соҳа басанда намебошад. Мавҷудияти кишварҳои ҳамсояи аз ҷиҳати иқтисодӣ 
пурқувват ва дар бозори ҷаҳонӣ рақобатпазир дар ин кишвар истеҳсолкунандагонро маҷбур 
месозад, ки роҳҳои баланд бардоштани ҳосилнокии меҳнат ва паст кардани арзиши маҳсулоти 
шириро ба роҳ монда, ба дастгирии давлат такя намоянд ва бахши сармояи хориҷиро такмил 
диҳанд. 

Бозори шир дар давлатҳои хориҷӣ бо дарназардошти қонеъ намудани талаботи 
пардохтпазирии аҳолӣ ба маҳсулоти соҳаи мазкур фаъолият мекунад. Афзун гардидани рақобат 
дар дигар бахшҳои соҳаи хӯрокворӣ ба тезутунд гардидани муносибат ва ҷараёни сатҳҳои 
истеҳсоли шир мусоидат мекунад.  

Дар ин раванд истеҳсолкунандагони камтаҷриба аз фаъолият бозмемонанд, яъне онҳо 
наметавонанд сатҳи баланди сармоягузориро нигоҳ дошта, хароҷоти яккаратаро барои таъмини 
даромаднокии фаъолият коҳиш диҳанд. Ҳамгироӣ ва афзоиши соҳаи махсусгардонии 
чорводории ширӣ, саноати ширӣ ва фурӯши яклухт ва чакана робитаҳои гуногуни иқтисодиро 
миёни ин бахшҳо тақвият мебахшад. Омили асосии таъминкунандаи даромаднокии истеҳсоли 
шир, баланд шудани сифат ва васеъ кардани номгӯи маҳсулоти ширӣ мебошад. 

Аз таҷрибаи кишварҳои хориҷӣ бармеояд, ки самарабахшии бозори шир ва маҳсулоти 
ширӣ аз такмили заминаи моддии тамоми соҳаҳо ва шохаҳои зеркомплекси ширӣ ва озуқаворӣ, 
тавозун дар онҳо таъмин карда мешавад; рушди ҳамкориҳои байниминтақавӣ ва ҳамгироӣ; 
такмил додани инфрасохтори коркард ва савдо; тадбирҳои танзими давлатии марҳалаҳои асосии 
истеҳсолот барои рушди соҳаи мазкур имкон фароҳам меорад.  

Бо дарназардошти вазъи соҳаҳо ва бахшҳои комплекси ширӣ ва хӯрокворӣ дар вилояти 
Хатлон ва таҷрибаи кишварҳои пешрафта дар соҳаи коркарди саноатии маводи ширӣ ташкили 
инфрасохтор ва танзими давлатии бозори шир мувофиқи матлаб мебошад.  

Дар ин асос метавон таҷрибаи кишварҳои мутараққиро ба таври алоҳидагӣ баррасӣ намуд. 
Масалан, дар ИМА 16 фоизи шири коркардшуда барои истеҳсоли равған, 35 фоиз барои 
истеҳсоли қаймоқ ва шири нӯшокӣ ва 33 фоиз барои панир истифода мешавад.  

Дар кишвари мо бо дарназардошти нарасидани шир ташкили сохтори мукаммали коркард 
ба баланд бардоштани иқтидори истеҳсолии корхонаҳои ширӣ ва такмили номгӯи маҳсулоти 
ширӣ ба манфиати кор хоҳад буд. 

Ҳамзамон, аз таҳлили соҳаи мазкур дар давлатҳои хориҷӣ бармеояд, ки фаъолияти 
самараноки бозори шир асосан тавассути низоми дурусти фурӯши шир ва маҳсулоти коркарди 
он, инчунин таъсири мақсадноки давлат дар соҳаҳои зерин: 

 - ҳифзи бозори дохилии шир аз маҳсулоти воридотӣ;  
- нигоҳдошти даромади истеҳсолкунандагони шири деҳот;  
- мусоидат ба рушди инфрасохтори бозори шир тавассути ҳамкорӣ ва ҳамгироӣ муайян 

карда мешавад. 
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ТАҶРИБАИ ХОРИҶӢ, ТАШКИЛ ВА ҶОЙГИРКУНИИ БОЗОРИ ШИР  
ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

 

Дар ин мақола нақши бозор ҳамчун механизми тақсимоти оқилонаи захираҳо ва истеҳсоли молҳои 
барои ҷомеа зарурӣ баррасӣ гардидааст. Муаллиф дар асоси таҳлили адабиёти илмӣ моҳияти нақши 
бозорро арзёбӣ намуда, таҷрибаи хориҷии ташкил ва ҷойгиркунии бозори ширро дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон мувофиқи мақсад меҳисобад. 

Ба андешаи муаллиф дар иқтисоди бозорӣ сохторҳои ҳамгироии тамоми пайвандҳои истеҳсоли 
маҳсулоти ниҳоиро муттаҳидкунанда манфиатовар буда, ҷараёни тамаркузи истеҳсолот ба баланд 
бардоштани самаранокӣ ва коҳиш додани хароҷот мусоидат мекунад. 

КАЛИДВОЖАҲО: иқтисодиёт, истеъмолкунанда, соҳибкорӣ, иқтисоди бозорӣ, молҳои 
истеъмолӣ, гӯшту шир, робитаҳои истеҳсолӣ, иқтисодиёти миллӣ, комплекси агросаноатӣ. 
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ, ОРГАНИЗАЦИЯ И РАЗМЕЩЕНИЕ РЫНКА МОЛОКА В  
РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

 

В данной статье рассматривается роль рынка как механизма рационального распределения ресурсов 
и производства товаров, необходимых обществу. На основе анализа научной литературы автор оценивает 
сущность роли рынка и считает целесообразным использование зарубежного опыта организации и 
размещения рынка молока в Республике Таджикистан. 

По мнению автора, в условиях рыночной экономики выгодны интеграционные структуры всех 
звеньев производства конечной продукции, а процесс концентрации производства способствует 
повышению эффективности и снижению затрат. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: экономика, потребитель, предпринимательство, рыночная экономика, 
товары народного потребления, мясо и молоко, производственные отношения, народное хозяйство, 
агропромышленный комплекс. 
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FOREIGN EXPERIENCE, ORGANIZATION AND LOCATION OF THE MILK MARKET IN THE 
REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

 

This article discusses the role of the market as a mechanism for the rational distribution of resources and 
the production of goods needed by society. Based on the analysis of scientific literature, the author assesses the 
essence of the role of the market and considers it appropriate to use foreign experience in organizing and locating 
the milk market in the Republic of Tajikistan. 

According to the author, under the conditions of a market economy, integration structures of all links in the 
production of final products are beneficial, and the process of concentration of production helps to increase 
efficiency and reduce costs. 

KEY WORDS: economy, consumer, entrepreneurship, market economy, consumer goods, meat and milk, 
production relations, national economy, agro-industrial complex. 

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR: Shamsov Jumakhon Isoevich, Assistant of the Department 
of Finance of Bokhtar State University named after Nosiri Khusrav. Phone: (+992) 900-18-18-48; e-mail: 
gismi.talim.1989@mail.ru 

 



202 

ТАҶРИБАИ МАМЛАКАТҲОИ ХОРИҶӢ ОИД БА ИДОРАКУНИИ МУҲОҶИРАТ ДАР 

БАХШИ КИШОВАРЗИИ МИНТАҚА 
 

Кабиров Ш.Р.  

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Дар робита ба паҳн шудани вируси Covid-19 алоқаҳои зиёде дар низоми ҷаҳонӣ кандаву 

хароб шуданд. Маҳдуд шудани ҳаракати аҳолӣ дар байни кишварҳо ва ҳатто дар дохили давлатҳо 

маҷрои муҳоҷирати меҳнатиро монеа сохт ва ин масъала боиси норасоии қувваи корӣ дар соҳаи 

кишварзӣ гашт. Масъалаи мазкур аз ҳама бештар таъсири худро ба соҳаи мевапарварӣ ва 

сабзавоткорӣ расонид, чунки дар ин ду соҳа меҳнати дастӣ зиёдтар ба кор гирифта мешавад ва 

хислати мавсимӣ доранд.  

Дар соли 2017-ум дар кишварҳои Иттиҳоди Аврупо наздики 600 ҳазор нафар муҳоҷирони 

меҳнатии хориҷӣ дар корҳои кишоварзӣ машғул буданд. Аз ҳама бештар дар кишварҳои Испания 

ва Италия (150-200 ҳазор нафарӣ барои ҳар як кишвар), инчунин, дар Олмон, Британияи Кабир 

ва Юнон (40-45 ҳазор нафарӣ бар ҳар як давлат) коргарон ҳузур доштанд. Муҳоҷирони меҳнатӣ 

ба ин кишварҳо ҳам аз дохили Иттиҳоди Аврупо ва ҳам аз кишварҳои дигар дунё ба монанди 

Африқои Шимолӣ, Осиё, Амрикои лотинӣ меоянд [10]. Теъдоди хеле зиёди коргарони хориҷӣ, 

наздики 360 ҳазор нафар дар соҳаи кишоварзии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико машғул ба кор 

мебошанд. Дар давлати Канада низ наздики 65 ҳазор нафар муҳоҷирони хориҷиро ба корҳои 

кишоварзӣ ҷалб мекунанд [7]. Муҳоҷирон аз кишвари Мексика ва мамлакатҳои ҳавзаи дарёи 

Кариб ба корҳои кишоварзии ин давлатҳо ҷалб карда мешаванд.  

Соҳаи кишоварзии мамлакатҳои тараққикарда ҳар чи бештар ба коргарони мавсимие, ки 

ба кишт, ҷамъоварӣ ва коркарди аввалияи маҳсулоти кишоварзӣ машғул мебошанд, вобаста 

мегардад. Дар як қатор мамлакатҳо Барномаҳои махсусе барои ҷалби коргарони мавсимӣ ҷиҳати 

корҳои ҳоҷагии қишлоқ аз хориҷи мамлакат, бобати ҷуброни норасоии қувваи корӣ дар авҷи 

мавсими корҳои кишоварзӣ мавҷуд мебошад [4, с. 56].  

Дар ҳоли ҳозир, мутобиқ ба арзёбии иттифоқҳои соҳавӣ ва касабаи фермерҳо норасоии 

коргарони мавсимӣ дар соҳаи хоҷагии қишлоқ дар Италия 370 ҳазор нафар, Олмон 300 ҳазор 

нафар, Франсия наздики 200 ҳазор нафар, Британияи Кабир ва Испания ҳар кадоме 70-80 ҳазор 

нафарӣ муҳосиба шудааст. Кишварҳои дигари Европоӣ аз қабили Юнон, Шветсия, Норвегия, 

Ирландия, Дания ва дигар мамлакатҳои Иттиҳоди Аврупо теъдоди камтари муҳоҷирони 

меҳнатии мавсимиро қабул мекунанд [8]. Ҳамин тариқ, талабот ба коргарони мавсимӣ барои 

корҳои хоҷагии қишлоқ аз хориҷи кишвар барои кишварҳои Аврупоӣ бештар аз 1 млн. нафарро 

ташкил мекунад. Қайд кардан ба маврид аст, ки бисёре аз коргарон дар коркарди маҳсулот низ 

иштирок мекунанд. Масалан, соли 2016 дар Британияи Кабир дар соҳаи истеҳсоли маҳсулоти 

озуқаворӣ 116 ҳазор нафар коргарон аз кишварҳои Иттиҳои Аврупо ба кор машғул буданд [11].  

Маҳдудиятҳо ҷиҳати убур аз сарҳадот боиси кам шудани коргарони соҳаи кишоварзӣ дар 

ИМА гаштааст. Ширкатҳои зиёди кишоварзӣ дар ИМА коргарони мавсимиро мавриди истифода 

қарор медиҳанд ва фақат ба таври расмӣ ва қонунӣ дар корҳои гуногуни кишоварзӣ бештар аз 

200 ҳазор нафар коргарон ба корҳои мавсимии саҳроӣ ҷалб карда шуда буданд. Дар маҷмуъ, 

мутобиқ ба арзёбиҳо наздик ба нисфи коргарони кирояи соҳаи хоҷагии қишлоқ дар ИМА 

хориҷиён мебошанд, ки дар идораҳои бақайдгирӣ ба қайд гирифта нашудаанд [9]. Дар хоҷагии 

қишлоқи Канада норасоии қувваи кории мавсимӣ 60 ҳазор нафар арёбӣ карда мешвад.  

Дар Федератсияи Россия истифодаи қувваи кории хориҷӣ дар соҳаҳои комплекси 

кишоварзӣ ба таври васеъ дар гирду атрофи шаҳри Москва, назди дарёи Волга ва Шарқи Дур 

истифода бурда мешавад. Маълумоти дақиқӣ оморӣ оид ба машғули шаҳрвандони хориҷӣ дар 

соҳаи кишоварзӣ аз рӯйи бахшҳои иқтисодиёт дар Федератсияи Россия мавҷуд нест. Аммо 

мутобиқи баъзе арзёбиҳо наздики 500 ҳазор муҳоҷирони меҳнатӣ дар соҳаи кишоварзӣ машғул 

ба кор мебошанд ё ба таври дигар гӯем, кормандони соҳаи кишоварзӣ маҳсуб меёбанд [3]. Ин 

коргарон асосан аз кишварҳо пасошӯравӣ, яъне аз Осиёи Миёна, Чин, Ветнам, Корея ва амсоли 

инҳо мебошанд. Қоидатан, қувваи кории хориҷӣ дар соҳаҳои серкори хоҷагии қишлоқ ба 

монанди мевапарварӣ ва сабзавоткорӣ лозим мешавад. Аз ин сабаб пас аз маҳдуд кардани вуруди 

шаҳрвандони хориҷӣ ба қаламрави Федератсияи Россия дар баъзе соҳаҳои хоҷагии қишлоқ 

нарасидани қувва корӣ ба мушкилоти асосии соҳа табдил гардид. 

Ҳамин тариқ, Иттифоқи истеҳсолкунандагони буттамеваҳо ва картошкапарварони 

Федератсиия Россия дар бораи мушкилоти ҷамъоварии ҳосили пухтарасида, ба иллати маҳдуд 

кардани ҷалби неруи кории хориҷӣ пайваста бонги хатар мезаданд. Зеро коргарони маҳаллӣ 
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камбуд ва норасоии қувваи кориро ҷуброн карда наметавонанд. Ногуфта намонад, ки дар баъзе 

хоҷагиҳои кишоварзӣ теъдоди коргарони хориҷӣ 80% аз теъдоди умумии коргаронро ташкил 

медиҳад [3].  

Муҳоҷирони меҳнатие, ки муҳлати патенташон ба итмом мерасад, бо мушкилӣ рӯ ба рӯ 

мешаванд. Барои тамдиди иҷозатномаи кор онҳо маҷбуранд, кишварро як дафъа тарк кунанд ва 

сипас дубора вориди он шаванд, ки иҷрои ин кор дар ҳоли ҳозир, ба иллати баста будани 

сарҳадот, ғайри мумкин буд. Аммо 18 апрели соли 2020 Президенти ФР амре «Дар бораи 

тадбирҳои муваққатӣ доир ба танзими вазъи ҳуқуқии шаҳрвандони хориҷӣ ва шаҳрвандони 

бетабаият дар Федератсияи Россия дар иртибот бо хатари паҳншавии минбаъдаи бемории Ковид-

19» ба имзо расонид. Мутобиқ ба ин амр то 15 июни соли ҷорӣ тамдиди бақайдгирӣ, раводид, 

иҷозат барои кор ва патентҳо лозим нест ва корфармоён метавонанд, коргарони хориҷиро бидуни 

асноду мадорики иҷозатдиҳанда ба кор қабул намоянд [6]. Ҳамин тариқ, он муҳоҷироне, ки дар 

айни ҳол дар қаламрави мамлакат қарор доранд, метавонанд ба корҳои худ давом диҳанд.  

Мушкилиҳое низ вобаста ба коргарони мавсимӣ, ки маъмулан, дар фасли баҳор барои 

корҳои мавсимӣ меомаданд ва дар тирамоҳ ҳосилро ғун дошта, зимистон ба Ватан бармегаштанд, 

ба чашм мерасад. Бо таваҷҷуҳ ба наздик шудан ба фасли ҷамъоварии ҳосил, 

истеҳсолкунандагони сабзавот, меваҷот ва қорчҳо ба мушкили норасоии неруи корӣ рӯ ба рӯ 

мешаванд. 

Мутобиқ ба арёзбии Вазорати кишоварзии Россия норасоии қувваи кории мавсимӣ дар 

соҳаи хоҷагии қишлоқ ба иллати маҳдуд кардани вуруди коргарони хориҷӣ ба қаламрави 

мамлакат наздик ба 23 ҳазор нафар мерасад [2]. Аммо ба назари мо ин рақам: ба иллати набудани 

омори дақиқ дар бораи иштиғоли шаҳрвандони хориҷӣ дар қаламрави Россия ва инчунин 

иштиғоли ғайрирасмӣ ва ғайриқонунии зиёди коргарони мавсимии кишоварзии хориҷӣ хеле кам 

нишон дода шудааст, аз ин рӯ, арзёбии он ба мушкилӣ мувоҷеҳ аст. Барои мисол, фақат дар 

вилояти Астрахан талабот ба коркунони мавсимӣ бештар аз 6 ҳазор мебошад ва дар моҳҳои 

август-сентябр ин талабот то ба 9 ҳазор нафар мерасад. Ба гуфтаи вазири кишоварзӣ ва саноати 

моҳидории минтақа Р.Ю. Пашева «Фақат аз ҳисоби аҳолии деҳот мо ин масъаларо ҳаллу фасл 

карда наметавонем» [1].  

Дар бисёре аз минтақаҳои Федератсияи Россия талабот ба коркунони мавсимӣ ба чашм 

мерасад. Барои мисол, муовини губернатори вилояти Волгоград изҳор дошт, ки наздик ба нисфи 

коркуноне, ки ба ҷамъоварии сабзавот дар минтақа машғул мебошанд, коргарони хориҷӣ 

мебошанд (наздики 11 ҳазор нафар). Дар айни ҳол наздики 5 ҳазор нафар коргарони хориҷӣ дар 

ин субъекти ФР иҷозат ба кор гирифтанд. Аммо норасоӣ ба қувваи корӣ ҳанӯз ҳам эҳсос карда 

мешавад ва ин норасоӣ тақрибан 6000 нафарро ташкил мекунад [5]. Наздики 5 ҳазор нафар 

коргарони хориҷӣ, маъмулан, дар корҳои кишоварзии кишвари Краснодар машғул мебошанд. 

Дар минтақаи Шарқи Дур бошад, шаҳрвандони давлати Чин ҳамчун коргарони кирояи соҳаи 

хоҷагии қишлоқ ва иҷорагирандагони заминҳои кишоварзӣ фаъолият доранд [4].  

Дар ҳоли ҳозир дар Федератсияи Россия тасмим гирифтаанд, аз ҳисоби захираҳои дохилии 

корӣ норасоии қувваи кориро бартараф кунанд. Коргарони дохилӣ барои ҷамъоварии ҳосил, аз 

он ҷумла, ҷамъоварии полезиҳо ва меваю сабзавот ҷалб карда хоҳанд шуд. Ин тадбирҳо ба 

шаҳрвандони бекор ва онҳое, ки дар шароити пандемия дар ҷойи доимӣ кор карда наметавонанд, 

нигаронида шудааст. Ба ғайр аз ин, Вазорати кишоварзии Россия пешниҳод намуд, ки 

донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбии кишоварзӣ низ ба корҳои саҳроӣ ҷалб карда 

шаванд [2].  

Дар маҷмуъ, шароити пандемия водор мекунад, ки дар сохтори кори кишоварзӣ тағйирот 

ворид карда шавад. Сарфи назар аз он ки кадоме аз коргарон дар саҳро ба кор машғуланд, 

муҳоҷирон ё коргарони маҳаллӣ, корфармо вазифадор аст, ки онҳоро ба абзори беҳдоштӣ ва 

ҳифозат таъмин намояд, коргарон дар навбати худ бояд фосилаи иҷтимоиро риоя намоянд, ҳаққи 

рухсатӣ ва дастрасӣ ба хизматрасонии тиббӣ дошта бошанд ва монанди инҳо.  

Дар ҳоли ҳозир, дар минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон минҷумла вилояти Хатлон тасмим 

гирифтаанд, ки норасоии қувваи кориро дар бахши кишоварзӣ аз ҳисоби коргарони маҳаллӣ 

таъмин кунанд, он коргарон барои ҷамъоварии ҳосили кишоварзии пухтарасида, ҷалб карда 

мешаванд. Ба мисли дигар кишварзҳои дунё ин чорабиниҳо барои одамони бекор ва онҳое, ки 

бар асари бемории коронвирус муваққатан бекор шудаанд, нигаронида шудааст. Дар чунин ҳолат 

тадбирҳои зеринро тавсия кардан мумкин аст: 

1. Истифодаи механизми кишварҳои хориҷӣ (Олмон, Франсия, Русия) барои ҷалби 

коргарони маҳаллӣ ба корҳои мавсимӣ сохтани платформаи онлайн бо ҷой додани эълон дар он 
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дар бораи ҷойҳои кор ва дигар маълумоти марбут ба корҳои саҳроӣ. Мутобиқ ба ин таҷриба дар 

сомонаҳои Вазорати кишоварзӣ ва Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, сохтани онлайн-платформаҳо барои ҷой додани маълумот дар бораи ҷойҳои холии 

кор дар соҳаи кишоварзӣ лозим аст, ки ин сомонаҳо дар баробари намудҳои кор дар бораи 

теъдоди коргарон ва дигар маълумоти лозимаро дошта бошанд.  

Ба ғайр аз ин, дар ин платформа онҳое, ки мехоҳанд дар бахши кишоварзӣ кору фаъолият 

намоянд, бо мушахассоти пурра ва имконоташон худро ба қайд гиранд. Ин чиз имкон фароҳам 

меорад, ки корфармоёни соҳаи кишоварзӣ бо онҳое, ки хоҳиши дар саҳро кор карданро доранд, 

тамос барқарор кунанд, бо ин роҳ норасоии қувваи корӣ ҷуброн карда шавад ва инчунин ҳаҷми 

корҳои саҳроӣ муайян карда шаванд.  

2. Маоши коргарони соҳаи кишоварзӣ дар вилояти Хатлон дар муқоиса ба дигар соҳаҳои 

иқтисодиёти вилоят 42% пасттар мебошад, аз ин рӯ, ҳангоми ҷалби коргарони маҳаллӣ ба корҳои 

кишоварзӣ нигоҳ доштани имтиёзҳои иҷтимоии он шаҳрвандоне, ки хоҳиши кор кардан дар 

саҳроро доранд, ба мақсад мувофиқ мебошад.  

3. Омили муҳимтарин ин таъмини бехатарӣ ва амнияти коргарони соҳаи кишоварзӣ 

мебошад. Коргароне, ки аз дигар минтақаҳо барои кор даъват карда мешаванд, онҳоро ба 

муддати 14 рӯз аз коргарони дигар дар алоҳидагӣ нигоҳ доштан лозим аст. Дар робита ба ин, 

моликони соҳаи кишварзиро дастгирӣ карда, ба онҳо грантҳо ҷудо карда, барои ҷамъоварии 

ҳосил қувваи корӣ ҷалб кардан лозим аст. Маблағҳо барои дастгириро метавон барои ҷуброни 

харҷҳои нақлиётии коргарон ҳангоми интиқоли онҳо ба макони хоҷагиҳо харҷ кардан лозим аст. 

Маъмулан, хоҷагиҳо аз макони зисти одамон дар фосилаҳои дур қарор доранд. 

Зарур аст, ки тадбирҳои бехатарӣ ва беҳдоштии корҳои саҳроӣ ба низом дароварда шаванд 

ва ҳамарӯза ҳарорати бадани коргаронро санҷидан лозим аст, коргаронро бо воситаҳои беҳдоштӣ 

таъмин кардан лозим, онҳо бояд фосилаи иҷтимоиро риоя кунанд, корро дар маҳалли корӣ ба 

таври баст ташкил кардан лозим аст.  

4. Бо таваҷҷуҳ ба вазъияти эпидемиологӣ дар мамлакат нақшаи ҷалби коргарони маҳаллиро 

барои корҳои саҳроӣ ва кишоварзӣ таҳия кардан лозим аст. Ин нақшаҳо метавонанд мушаххасу 

дақиқ ва вобаста ба кори мушаххасе бошанд. Барои амалӣ намудани ин корҳо зарур аст, ки 

иқдомҳо бо ҳамаи тарафҳои манфиатдор, яъне бо истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ, 

ва коргаронӣ маҳаллӣ ҳамоҳанг карда шаванд.  

Бо мисли кишвари Олмон метавон платфорамаи ягонаеро сохт, ки дар он ҷо кишоварзон 

метавонанд рӯйхати корҳои мавсимиро ироа кунанд. Ин маълумот бояд ҷамъоварӣ карда шуда, 

ба ҳамаи манотиқи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва хориҷ аз он барои ҷалби коргарон ҳавола карда 

шаванд. Сипас ноҳияҳоеро муайян кардан лозим аст, ки аз онҳо имкони гирифтани коргарони 

мавсимӣ ё ба таври дигар гӯем, коргарон барои корҳои хоҷагии қишлоқ имконпазир аст. Он 

коргаронро дар шакли тимҳо дар ноҳияҳои будубоши онҳо мукаммал намуда, сипас ба манотиқе, 

ки дар он ҷо қувваи корӣ барои корҳои кишоварзӣ лозим аст, ҷалб намудан лозим аст 

 Ҳангоми захиракунии қувваҳои корӣ метавон дар ҳамоҳангӣ бо МИҲД вилояти Хатлон 

теъдоди муайяни коргаронро тавассути автобус ва микроавтобусҳо барои корҳои кишоварзӣ 

ҷалб кард.  

Ҳамаи ин тадбирҳоро барои дигар соҳаҳои иқтисодиёт, ки дар он ҷо муҳоҷирони меҳнатӣ 

ба фаъолияти корӣ машғуланд, мавриди истифода қарор додан мумкин аст. Бо такя ба таҷрибаи 

кишварҳои хориҷӣ, ташкили карантини 14-рӯза барои муҳоҷирони меҳнатӣ ба мақсад мувофиқ 

мебошад. Пас аз поёни карантин муҳоҷирон бояд аз муоинаи тиббӣ гузаранд ва баъд аз он 

метавонанд ба кор шуруъ кунанд.  

Хулоса. Пандемия дар вилояти Хатлон содироти қувваҳои кориро маҳдуд сохт, аммо барои 

интиқоли маҳсулот камтар таъсиргузор буд. Аз ин рӯ, дар ояндаи дур иваз шудани сиёсати 

дастгирии навъҳои меҳнатталаби соҳаи кишоварзӣ имконпазир аст. Дар қатори дигар тадбирҳо 

инро метавон аз ҳисоби дастгирии давлатии истеҳсоли сабзавот дар хоҷагиҳои ёрирасони аҳолӣ, 

ки истеҳсолкунандагони асосии картошка ва сабзавот дар вилояти Хатлон маҳсуб меёбанд, 

амалӣ кард. Ин тадбир – дар якҷогӣ бо дастгирии тавозунӣ ва сохтани марказҳои яклухти тақсим 

барои нигоҳдорӣ ва коркарди маҳсулоти хоҷагиҳои ёрирасони шахсӣ, дастгирии ширкатҳо ва 

соҳибкорони инфиродӣ, ки муносибатҳои қарордодиро бо хоҷагиҳои ёрирасони шахсӣ ва 

фермерҳо амалӣ мекунанд, татбиқ карда мешавад, қодир ба он хоҳад шуд, ки ҳиссаи заминҳои 

истифоданашавандае, ки дар он ҷо ҷойи кор барои аҳолии деҳот мавҷуд намебошад, кам карда 

шавад. Ин амалро ҳамчун зиёд шудани даромади оилаҳо пиндоштан мумкин аст.  
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Ноҳияҳои Кӯшониён, Вахш, Ҷ. Балхӣ, Ёвон ва шаҳри Кӯлоб қодир ба афзоиши ҳаҷми 

навъҳои ҷудогонаи маҳсулот мебошанд, чунки дар ин ноҳияҳои вилояти Хатлон қувваи кории 

зиёдатӣ мавҷуд аст.  

Дар ин ҳолат вилояти Хатлон метавонад, истеҳсолкунандаи асосии маҳсулоти кишоварзии 

зимистона боқӣ бимонад. Дар чунин ҳолат хавфи пандемия коҳиш дода мешавад, аммо хавфи 

маҳдуд шудани маҷрои сабзавот, буттамеваҳо ва дигар меваҳо боқӣ намемонад, чунки ин 

маҳсулот нигоҳдории махсус ва ба фурӯш расонидани зудро талаб мекунанд. 

Ҳамин тариқ, дар шароити пандемия хавф барои соҳаи кишоварзии вилояти Хатлон дар 

масъалаи содир шудани муҳоҷирони меҳнатӣ мавҷуд мебошад.  

Дар мамлакатҳои хориҷа аллакай як қатор тадбирҳо амалӣ карда шудаанд, ки ин 

тадбирҳоро нисбат ба минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон истифода кардан мумкин аст. Ба ғайр 

аз ин, хавфи коҳиш ёфтани истеҳсоли сабзавотро метавон аз роҳи дастгирии истеҳсолот ва ба 

фурӯш расонидани сабзавоти хоҷагиҳои ёрирасони шахсӣ ҷуброн намуд.  
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ТАҶРИБАИ МАМЛАКАТҲОИ ХОРИҶӢ ОИД БА ИДОРАКУНИИ МУҲОҶИРАТ ДАР БАХШИ 

КИШОВАРЗИИ МИНТАҚА 
 

Муаллиф дар мақолаи худ масъалаи таҷрибаи мамлакатҳои хориҷӣ оид ба идоракунии муҳоҷират 

дар бахши кишоварзии минтақаро мавриди таҳлил қарор додааст. Қайд намудааст, ки пандемия дар 

вилояти Хатлон содироти қувваи кориро маҳдуд сохт, аммо барои интиқоли молҳо камтар таъсиргузор 

буд. Дигар ин, ки маҳдуд намудани ҳаракати аҳолӣ дар байни кишварҳо ва ҳатто дар дохили давлатҳо 

маҷрои муҳоҷирати меҳнатиро монеа сохт ва ин масъала боиси норасоии қувваи корӣ дар соҳаи кишварзӣ 

аксари мамлакатҳои хориҷӣ гардид  
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ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН ПО УПРАВЛЕНИЮ МИГРАЦИЕЙ В 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ СЕКТОРЕ РЕГИОНА 
 

В своей статье автор анализирует опыт зарубежных стран по управлению миграцией в аграрном 

секторе региона. Он отмечает, что пандемия в Хатлонской области ограничила экспорт рабочей силы, но 

на экспорт товаров не имело сильное влияние. Кроме того, ограничения на передвижение людей между 

странами и даже внутри стран препятствовали потоку трудовой миграции, что привело к нехватке рабочей 

силы в аграрном секторе во многих зарубежных странах. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: экономика, сельское хозяйство, миграция, рабочая сила, регион, 

население, движение населения, управление миграцией. 
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EXPERIENCE OF FOREIGN COUNTRIES ON MIGRATION MANAGEMENT IN THE 

AGRICULTURAL SECTOR OF THE REGION 
 

In his article, the author analyzes the experience of foreign countries in managing migration in the 

agricultural sector of the region. He notes that the pandemic in Khatlon region has limited the export of labor, but 

the export of goods has not had a strong impact. In addition, restrictions on the movement of people between 

countries and even within countries have hindered the flow of labor migration, which has led to a shortage of labor 

in the agricultural sector in many foreign countries. 
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migration management. 
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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 15 

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 рӯйхати адабиёти истифодашуда оварда мешавад. Пас аз рӯйхати 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. 

Дастхати мақолаҳо баргардонида намешаванд. 

 

 
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 15 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 таджикском, 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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