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I. Муқаррароти асосии тадқиқоти гузаронидашуда 

Ассотсиатсияи  «Машваратчиёни халқии Ҷумҳурии Тоҷикистон» 

дар ҳамкорӣ бо Ташкилоти Ҷамъиятии «Ташаббусҳои рушди деҳот»  

(RDI) дар доираи лоиҳаи «Таъмини дастгирии иттилоотӣ ва ҳуқуқӣ ба 

намояндагони ВАО тавассути ислоҳоти ҳуқуқӣ дар Тоҷикистон», ки бо 

дастгирии Фонди  Демократии СММ (ФДСММ) амалӣ гашта истодааст, 

тадқиқотро оиди  баҳодиҳӣ ба  эҳтиёҷот ва талаботи ВАО дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон гузаронидаанд. 

 Ҳадафи асосии ин тадқиқот ҷамъбаст намудани  мулоҳизот   дар 

доираи  саволномаҳо ва омода намудани пешниҳодҳо ба Маҷлиси Олии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон (Парлумон) барои баррасӣ ва такмил додани 

меъёрҳои қонунгузории  амалкунанда  дар соҳаи ВАО ба ҳисоб меравад. 

Вазифаҳои асосии тадқиқот инҳо буданд: 

• Гузаронидани пурсиши намояндагони ВАО ва дар асоси он 

гузаронидани таҳлил ва баҳодиҳӣ ба эҳтиёҷот ва талаботи онҳо;  

• Муҳокимаи натиҷаи баҳодиҳӣ дар мизи мудаввар (бо иштироки 

намояндагони Ҳукумат, ташкилотҳои ҷамъиятӣ, ВАО ва 

рӯзноманигорон); 

• Интишор намудани натиҷаҳои тадқиқот ва тавсияҳои муносиб ба 

он.  

II. Усули тадқиқот 

Тадқиқот бо истифодаи методи шуморавӣ – пурсиши анкетавии 

рӯзноманигорони ВАО – и ватанӣ дар шаҳри Душанбе, вилоятҳои Суғд ва 

Хатлон, инчунин Ноҳияҳои Тобеи Марказ гузаронида шуда,  он бо усули 

инфиродии мусоҳибаи “рӯ ба рӯ” амалӣ гардид. Усули мазкур хеле 

муассир буда, ҳангоми омӯзиши масъалаҳои мубрам бо фарогирии 

миқдори зиёди мусоҳибон имконияти хуби  муайянкунии 

нишондиҳандаҳои байналмиллалӣ ва бо назардошти онҳо таҳия 

намудани тавсияҳоро    фароҳам меоварад.  

III. Воситаи тадқиқот 

Ба сифати воситаи тадқиқот саволнома “анкета”  баромад мекунад. 

Саволҳо ва вариантҳои пешниҳодгардида бо назардошти воқеияти 

замони имрӯза омода гаштаанд. Баъзе аз саволҳо ё вариантҳо аз ҷониби 

худи иштирокчиён ҳангоми гузаронидани мусоҳиба  пешниҳод шудаанд.  

Ҳамагӣ,  баъди муҳокимаву мувофиқакунӣ бо иштирокчиёни лоиҳа,  

8 номгӯи саволҳо интихоб шуданд, ки бевосита мавзӯи тадқиқот ва 10 

савол маълумоти анкетавии мусоҳибонро фаро гирифтаанд.  

Мусоҳибон бо ҳадафи тадқиқот шинос шуда, аз маҳфӣ ва маҳрамона 

будани маълумоти пешниҳодкунандаи худ огоҳӣ пайдо намуданд. (ному 

насаб ва тамоси онҳо дар натиҷаи тадқиқот нишон дода намешавад).  

IV. Маълумоти анкетавии мусоҳибон 
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Пеш аз оне, ки ба баррасии натиҷаи тадқиқот шурӯъ кунем, мо 

имконият медиҳем, ки  бо тасвирҳои асосии мусоҳибон шиносоӣ пайдо 

намоед. Дар асоси ин тасвирҳо Шумо метавонед,  оиди  иштирокчиёни 

мусоҳиба маълумот пайдо намуда, аз салоҳиятнокии ҷавобҳои онҳо ба 

саволҳои гузошташуда огоҳӣ пайдо намоед. 

Дар навбати худ қайд менамоем, ки ба интихоби иштирокчиён мо   

масъулияти баландро пеша намуда, кӯшиш кардем, ки рӯзноманигорони 

пуртаҷриба ва номдорро ҷалб намоем, ки дар тӯли фаъолияташон худро 

ҳамчун мутахассиси варзида нишон  додаанду таҷрибаи кофии 

рӯзноманигорӣ доранд. 

  Мусоҳибон:  

 
 

 

Гурӯҳи мақсадноки тадқиқотро рӯзноманигорони гуногуни ВАО – 

и  мустақил дар Тоҷикистон ташкил додаанд. Ҳамагӣ дар пурсиш 300 

нафар ширкат варзида, аз онҳо 151 нафар мард ва 149 нафарро занҳо  

ташкил медиҳанд. Мусоҳибон намояндагони  гуногуни ВАО буда, дар 

ҳамаи минтақаҳои ҷумҳур фаъолият менамоянд. Агар синну соли 

мусоҳибонро ҷудо намоем, онро чунин тасвир намудан ҷоиз аст.  
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Онҳо кистанд ва кадом навъи ВАО – ро муаррифӣ менамоянд.  

 

 
 

Чӣ хеле, ки аз диаграмма дидан мумкин аст, дар пурсиш бисёртар 

намояндагони ВАО –и чопӣ 104 нафар ва рӯзноманигорони телевизион 72 

нафар  иштирок намудаанд.  

Қисмати дуввуми мусоҳибонро ВАО – и электронӣ ташкил 

медиҳанд:  онлайн – нусхаҳои ВАО, телевизион, радио ва оҷонсоиҳои 

иттилоотӣ, интернет нашрияҳо ва ғ. Махсусан,  интернет нашрияҳо – 42, 

радио – 16, матбуот – 11, матбуоти даврӣ – 22, блогерҳо – 12 ва дигарон – 

21. 
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Ғайр аз ин дар анкета саволи “Оё Шумо курсҳои такмили ихтисосро 

гузаштаед?” ҷой дошт. Аз 300 нафар мусоҳибон 220 нафар ба ин савол 

“Ҳа” ва 80 нафари дигар бошад “Не” посух додаанд. Аз ин лиҳоз ба 

хулосае омадан мумкин аст, ки аксари рӯзноманигорон аз курсҳои 

такмили ихтисос мегузаранду бо ин тахассусмандии худро баланд 

мебардоранд. Ин иқдом   шаҳодати касбияти баланди онҳо мебошад.  

Ҷоиз ба зикр аст, ки дар замони имрӯза пайравони онлайн -  

нусхаҳои газетаҳо аз пайравони газетаҳои чопӣ борҳо зиёд аст. Баъзеи аз 

ин сомонаҳо ба сифати манбаи иттилооти воқеӣ ҳам барои аҳолӣ, ҳам 

барои мақомотҳои давлатӣ, ҳам барои ташкилотҳои байналмиллалӣ ва 

ВАО  баромад мекунанд. Лекин бояд қайд кард, ки аксарияти  онлайн – 

нусхаҳо  пурра аз ҳисоби муассисонашон дастгирӣ карда шуда, бар зарари 

молиявии онҳо фаъолият намуда истодаанд. 

 Баъзе аз намудҳои ВАО худро  ҳамчун нашрияҳои устувор  ва 

бомасъулият муаррифӣ намудаанд. Онҳо ҳама намуди  иттилооти 

дақиқро  ба мақомотҳои давлатӣ, ташкилотҳои байналмиллалӣ ва 

шахсони воқеӣ пешниҳод мекунанд.  Аммо бояд қайд кард, ки  захираҳои 

интернетӣ     дар аксарияти мутлақи худ аз ҳисоби субсидияи муассисони 

худ нигоҳ дошта мешаванд ва расонаҳои бисёрсарфа мебошанд.  

Навъи интернетии ВАО :  

Имрӯзҳо Интернет  ҷузъи ҷудонашавандаи ҷомеа ва воситаи фаъоли 

муошират дар он ба ҳисоб меравад. Аксарияти одамон ҳаёти ҳаррӯзаи 

худро бидуни Интернет тасаввур карда наметавонанд. Дар замони имрӯза 

Интернет воситаи асосии паҳнкунии иттилоот ба ҳисоб меравад. Аз ин 

лиҳоз ҳама намудҳои  ВАО  - и анъанавӣ дар сомонаҳои интернетӣ ва 

шабакаҳои иҷтимоӣ саҳифаҳои худро кушода, бо ин ба талаботи замони 

имрӯза мутобиқат намудаанд.  
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V. Шарҳи натиҷаҳои пурсиш (дар диаграммаҳо) ва тафсири онҳо  

Инак, ба таҳлили мавод ва тафсирҳои аналитикӣ дар нақшаҳо 

мегузарем, ки он дар натиҷаи пурсиши рӯзноманигорон  омода гаштааст. 

Мо кӯшиш намудем, ки нақшаҳои худро  то қадри имкон барои хонанда 

саҳеҳу фаҳмо омода намоем. Ғайр аз ин ҳар як нақша дорои тафсир буда, 

ҳар як рақами дар он овардашуда шарҳи худро ёфтааст. Сабабу 

шароитҳои ба вуҷуд омадани мушкилиҳои гуногун дар соҳаи ВАО муайян 

гардида, аз ҷониби мо  тавсияҳои муфид барои бартараф намудани ин 

мушкилиҳо ва аз байн бурдани онҳо инъикос гардидаанд.   

Саволи № 1 

 
 

 

Вазифаи аввалиндараҷаи ВАО – иттилоотонӣ, инчунин машҳур 

гардонидани донишҳои замонавӣ ва паҳн намудани ғояҳои муосир 

мебошад.  Сохтори дохилии ВАО – и интернетӣ бо чопӣ монанд буда, 

ҳадафу мақсади он низ ягона мебошад.  Тарҳу ороиши маҷаллаҳо дар 

сомонаҳо мисли маҷалаҳҳои чопӣ буда,бо ин пайравони худро ҷалб 

мекунад. 

Дастрасӣ ба иттилоот  - ин ҳолати захираҳои автоматии системаи 

иттилоотӣ буда, дар натиҷаи он  субъектҳо метавонанд, бемамониат 

ҳуқуқҳои худро роҷеъ ба дастарсии иттилоот амалӣ намоянд. Ба ин навъи 

ҳуқуқҳо шомиланд: ҳуқуқ ба хондан, тағйир додан, нусхабардорӣ 

намудан ё нобуд кардани иттилоот, инчунин тағйир додан, истифода 

намудан ё несту нобуд намудани манбаҳои иттилоот. 

Ҳайати жанрии нашрия дар шабака  навъи чопии онро инъикос 

мекунад. Ягона фарқият байни онҳо ин паёмҳои кӯтоҳ доштани 

нашрияҳои Интернетӣ  мебошад. 
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Пайравии мақсаднок одатан зери таъсири омилҳои гуногун ба вуҷуд 

меояд, ки аз дастрасии иттилоот вобастагии калон дорад.  

Дастрасӣ ба иттилоот ҷанбаҳои гуногунро доро буда, онҳоро 

метавон ба 4 қисм тақсим намуд: 

1. Физиологӣ  (дар он инсон бояд барои дарк кардани иттилоот хуб 

бинаду шунавад  

2. Муваққатӣ  (инсон бояд вақти кофӣ дошта бошад, то иттилоотро 

қабул намояд).  

3. Физика-техникӣ  (бояд шароити хуби географӣ мавҷуд бошад ва 

пешравии телевизиону радиошунавоӣ, матбуот дар сатҳи баланд ба роҳ 

монда шавад).  

4. Иқтисодӣ ( истифодаи навъи ВАО бояд ба шахс дастрас бошад ).  

Дар мавриди ҷанбаи физиологӣ сухан ронем, гуфта метавонем, ки  

расонаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон асосан барои  шахси солим пешбинӣ 

карда шудаанд, аммо мисли дигар   ҷомеаҳо, дар кишвар шахсоне умр ба 

сар мебаранд, ки   дорои маъюбият мебошанд. Дар ин ҳолат метавон 

телевизиони миллиро ба мисоли «Сафина» и «Шабакаи якум» қайд намуд, 

ки  иттилоот ва филмҳоро ба воситаи субтитрҳо паҳн мекунанд. Ҷанбаҳои 

муваққатӣ ва физико – техникӣ дар худ мушкилиҳои зиёдро надошта, ҳар 

шахс метавонад, озодона вақти холигии худро бо тамошо ё хониши 

иттилоот дар ВАО сарф кунад.  Пешрафти сомонаҳои телевизионӣ ва 

радиошунавоӣ, инчунин паҳнкунии матбуоти даврӣ дар шаҳру ноҳияҳои 

калони ҷумҳур дар сатҳи баланд қарор дорад. 

Чӣ хеле кӣ аз диаграмма дида мешавад, интернет сомонаҳои 

чопӣ/нашриявӣ бисёртар ба хонандагон дастрас аст – 106 нафар,   75 

нафар ақида доранд, ки барои ин маблағ сарф кардан ҷоиз нест, 87 нафар  

дар он фикранд, ки таъмини дастрасӣ ба иттилооти интернетӣ сарфаи 

зиёдро талаб мекунад, зеро золо дар кишвар нархи Интерент гарон буда, 

на ҳар шахс имконияти харидорӣ намудани онро дорад. Дар байни 

пурсидашудагон мусоҳибоне буданд, ки интернет нашрияҳоро дастнорас 

мешуморанд, 25 нафар ва 7 нафари дигар фикру мулоҳизаҳои худро доро 

буданд. 

 

Саволи № 2  

Саволи навбатии пурсиши мо: « Кадом навъи ВАО  иттилооти 

ҷолибтарро пешниҳод мекунад?» 

Дастрасии иттилоотӣ, ин воситаи ба даст овардани иттилоот буда, 

ҷанбаҳои гуногуни худро доро мебошад. Изҳори беэътиноӣ нисбати ин 

ҷанбаҳо боиси ба вуҷуд омадани иттилооти бардурӯғ ва дар охир ба 

дастнорас гардидани иттилоот оварда мерасонад.  
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Боз як нишондиҳандаи дастрасии иттилоот   натиҷаҳои таҳлили 

пайравон мебошад, ки ба сифати инъикоскунандаи  самаранокии 

фаъолияти ВАО баромад мекунанд. Ин навъ тадқиқотҳо барои омӯзиши 

рафтори маъюбон нисбати ВАО, ҳолатҳи психологии онҳо ва инчунин 

фаҳмидани талаботи қишрҳои гуногуни ҷомеа имконият фароҳам 

меоварад.   

Бо назардошти гуфтаҳои боло дар раванди тадқиқот таҳлили 

истифодакунии ВАО   дар Ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронида шуд. Барои 

муҳокима якчанд навъи ВАО пешниҳод гардид, аз қабили: Телевизион, 

Радио, Матбуот, Интернет ва дигарҳо. Хусусиятҳои мусоҳибон аз рӯи 

шаш нишондиҳанда муайян гардид: аксар вақт,  одатан бисёр, одатан кам,  

хеле кам, ҳеҷ вақт, барои ҷавоб додан танқисӣ мекашам. 
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Чӣ хеле кӣ аз диаграммаҳои пешниҳодшуда дида мешавад, 

гирифтани маълумоти ҷолибро тариқи Интернет – захираҳо аксари 

пурсидашудагон, аниқтараш 286 нафар мусоҳибон дастгирӣ намудаанд. 

Ҷойи дуввумро, мувофиқи нишондодҳо телевизион бо андешаи 271 

мусоҳиб, ҷойи сеюмро матбуоти даврӣ – бо 256 овоз, ҷойи чорумро радио 

бо 239 адад овоз ва ҷойи панҷумро воситаҳои иттилоот бо 29 овоз ишғол 

мекунад. 

 

 
 
 

 
Саволи № 3 

Минбаъд мо  тасмим гирифтем, ки оид ба сифатҳои хоси 

намояндагони  ВАО – муосир пурсиш гузаронем.  
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Вақте ки сухан дар бораи сифати иттилоот меравад, дар он на танҳо 

кори рӯзноманигор бо мавод,балки риояи принсипҳои  одобу ахлоқ низ 
дар назар дошта мешавад. 

Чӣ тавре, ки аз диаграммаи тадқиқоти мо  дида мешавад, мусоҳибон 

якчанд хусусиятҳои ВАО – и муосирро қайд намуданд. 101 мусоҳиб 

хусусияти фаврият , 11 нафар - инъикоскунии воқеият ; саривақт 

расонидани маълумоти воқеӣ ва муҳимият – 24; Мустақилият ва Дастрасӣ 

- 8; Таъсирбахш - 13; Касбият– 46; Озод – 13; Беғараз – 9; Актуалӣ/ муосир– 

15; Ростгӯ/ Ҳақиқатҷӯй – 7; Бомасъулият – 6; Босавод – 13; Бомуошират – 

2, ва дигарҳо -  32 интихоб намуданд. 
Саволи  № 4 

Саволи навбатии мо чунин аст: “Кадом омилҳо ба таҳкими 

худсензура дар Тоҷикистон мусоидат  мекунанд?” 

Худсензура ҳамчун воқеият аст. Зимнан худсензура на танҳо дар 

нашрияҳо, балки дар худи муаллиф мавҷуд мебошад. Ҳар кас бо худ шарт 

баста, сарҳади  таҳвилдиҳӣ, тақаллубият, далериву нотарсиро муайян 

мекунад.  Аз рӯи ин сарҳад дар рӯзноманигор  равияи муаллифӣ ва дар  

коллективи рӯзноманигорӣ – сиёсати нашриявӣ пайдо мешавад.  

Вақте, ки нашрия маводи худро ислоҳ мекунад ё онро бо сабаби 

писанд наомадан ба пайравони худ ба нашр намудан монеа мешавад, ин 

худсензура аст.  Ҳар як ВАО дорои сиёсати худ  буда, худсензура маҳз дар 

он муайян мешавад.  
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Диаграммаро аз нигоҳи мусоҳибон дида мебароем. Чӣ   боиси 

таҳкими худсензураи ВАО  дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мегардад.  

 

 
Аксарияти мусоҳибон (67 нафар) ақида доранд, ки дар таҳкими 

худсензура  фишор, таъқиб, заифии ҳуқуқии ВАО таъсири бевосита дорад; 

52 мусоҳиб умуман намедонанд, ки чӣ боиси худсензура дар ВАО 

мегардад. тарс/нобоварӣ – 29; худсензура / сензура – 15; номуайянии 

рӯзноманигорон – 15; ҷавобгарӣ – 4; таъсири мақомотҳои давлатӣ ба ВАО 

– 8; нобоварӣ ба манбаи иттилоот – 25; риоя накардани қонунгузорӣ – 34; 

омилҳои сиёсӣ ва иқтисодӣ – 14; набудани озодӣ – 11; бесаводии 

рӯзноманигорон   – 5 ва дигар омилҳо – 35.  

Саволи № 5 

Ҳодисаи ба вуҷудомада наметавонад, диққати нашриётро бахуд 

ҷалб накунад. Аз ин лиҳоз ба мусоҳибон  таҳлили вазъият ва интихоби 

варианти беҳтар пешниҳод гардид, ки барои ҳалли масъала мусоидат 
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мекунад. Аз ин лиҳоз саволи навбатии мо чунин буд:  « Дар кори ВАО 

чиро бояд тағйир дод, то ки таваҷҷӯҳи бештари хонандагонро ба худ ҷалб 

намояд?  

 

Чӣ хеле кӣ аз диаграмма дида мешавад, аксарияти мусоҳибон, яъне 

66 нафар дар посухи худ “Дастрасӣ/ сифати иттилоотро” интихоб 

намуданд.  55 нафари дигар ақидаи устувор доранд, ки бояд бо пайравон 

муносибатро хубтар намуд, 26 нафар гуфтанд, ки бояд ақидаҳои шахшуда 

аз байн бурда шаванд, 35 нафар боварӣ доранд, ки  бо хубтар намудани 

сифати маълумот ин мушкилӣ аз байн меравад.   13 нафар дастгирии 

ҳаматарафаро ҷонибдорӣ намуда, қайд намуданд, ки сафи 

рӯзноманигорони касбиро бояд зиёд намуд. 18 нафар роҳи ягонаи 
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пешравиро дар  ислоҳот дида, 8 нафари дигар ташкили курсҳои такмили 

ихтисосро пешниҳод намуданд. Аз байн бурдани сензура – 15; набудани 

озодии сухан– 12; набудани мустақилият – 10; беҳтар намудани шароити 

рӯзноманигорон – 16  ва дигар омилҳо – 26. 

Саволи № 6 

Саволи навбатӣ чунин аст: “Кадом мушкилиҳо монеаи рушди соҳаи 

рӯзноманигорӣ дар Тоҷикистон гаштаанд?” 

 
Бо назардошти маълумоти дар натиҷаи пурсиш ба даст оварда 

гуфтан мумкин аст, ки 95 нафари мусоҳибон мушкилиро дар омилҳои 

иқтисодӣ ва иҷтимоӣ мебинанд. Албатта тарафдорони ин ақида зиёданд, 

лекин дигарон, 17 нафар, мушкилиро дар бесаводӣ ва бекасбиятии 

рӯзноманигорон мебинанд,  инчунин 22 нафар мусоҳиб мушкилиро дар 

омода намудани кадрҳои баландихтисос мебинанд.Инчунин дигар 

мушкилиҳои пешравии ВАО дар Тоҷикистон қайд карда шуд: сензура – 

худсензура дар фаъолияти ВАО -  26; риоя накардани талаботи 

қонунгузории ҶТ – 8; фишор ва тарси рӯзноманигорон– 28; набудани 

озодии сухан – 19; мушкилиҳо бо Интернет -  9; мушкилиҳо бо дастрасии 

иттилоот– 16; набудани техника – 10 ва дигар омилҳо – 39.Лекин дар 
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байни пурсидашудагон чунин мусоҳибоне буданд, ки  ақидаи дар кори 

ВАО ҳеҷ чизро тағйир додан лозим нестро дастгирӣ намуданд – 11. 

Чӣ тавре кӣ набошад, вариантҳои ҷавобҳо  бе дастгирии моддӣ 

ғайриимкон  будани пешравии ВАО –ро инъикос намудаанд. 

 

 Саволи  № 7 

Инчунин ба мусоҳибон суоли зерин дода шуд:   “Оё Шумо касби 

рӯзноманигорро бонуфуз/ бенуфуз мешуморед? ” 

Рӯзноманигорӣ – ин касб не, балки тарзи ҳаёт ё рисолат аст.Ин 

гуфтаҳо шаҳодати он аст, ки таърих бисёр рӯзноманигорони номдорро 

медонад, ки дорои маълумоти махсуси рӯзноманигорӣ набуданд.   

Ҳангоми иштироки худ дар пурсиш рӯзноманигорон қайд намуданд, ки 

вазифаи асосии онҳо иттилоотонӣ, на балки тарғиб аст. 

Намояндагони ВАО боварии комил доранд, ки дар оянда низ касби 

онҳо серталаб хоҳад монд. Лекин тағйирот ба вуҷуд меояд, ВАО – чопӣ 

пурра ба ВАО – и рақамӣ табдил дода мешавад.  

Касби рӯзноманигор бонуфуз ҳисобида мешавад, лекин албатта 

камбудиҳои худро дорад. Камбудиҳои асосии ин соҳа: набудани 

пешравии касбӣ, хавфу хатар, серташвишӣ ва ғ. 

 
 

Чӣ хеле кӣ аз диаграмма дида метавонем, 220 нафар мусоҳибон 

касби рӯзноманигорро бонуфуз меҳисобанд, лекин 73 нафари онҳо касби 

рӯзноманигориро бенуфуз пазируфтанд.  

Саволи  № 8 

Дар пурсиши худ мо ба мавзӯи музди меҳнати намояндагони  ВАО 

бетараф нагашта, саволи “Сатҳи музди меҳнати Шумо” – ро ба миён 

гузоштем.  
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Баъди  пурсиши намояндагони ВАО маълум гашт, ки даромади 

рӯзноманигорон дар давраи солҳои 2015 – 2020 50%  паст гардида, теъдоди 

нашриётҳо дар ин муддат 30% кам шудааст. Яъне, даромади ин соҳа 

якбора паст гардида, хароҷоти  истеҳсоли нашрияҳо боло рафтааст. 

Баъди ба даст овардани Истиқлолият ин чандумин бӯҳрон дар соҳаи 

ВАО мебошад. 5- 6 соли аввали соҳибистиқлолӣ барои тамоми мамлакат 

солҳои бисёр вазнин буданд, зеро дар ин солҳо Тоҷикистон ҷанги 

шаҳрвандиро аз сар гузаронид. Баъди ба даст овардани мувозинат, дар 

мамлакат пешравии иқтисодӣ ба назар мерасид, ки он соҳаи ВАО – ро низ 

фаро гирифт. Лекин ҳамаи бӯҳронҳои аз сар гузаронидаи ВАО ҳам аз рӯи 

миқёс ва ҳам аз рӯи ҳаҷм то ин   дараҷа душвориҳоро барои 

рӯзноманигории мустақил ба миён наоварданд.  

 
 

Чӣ тавре кӣ аз диаграмма маълум аст, дар натиҷаи тадқиқот ба 

саволи “Сатҳи музди меҳнати Шумо”  чунин ҷавобҳо қайд шудаанд: 

Маблағ ҳеҷ вақт кифоягӣ намекунад – 137; 

Танҳо барои чизҳои муҳим мерасад – 127; 

Маблағ ҳамавақт кифоягӣ мекунад – 5; 

Маблағ ҳамавақт намерасад– 28; 

Ман худамро бо чизе маҳдуд намекунам – 3. 
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VI. Хулоса 

  Дар сатҳи байналмиллалӣ ВАО ба сифати намояндаи тамоми 

миллат баромад мекунад. Самаранокии татбиқи вазифаҳои идеологии 

ВАО   бевосита бо омилҳои сиёсӣ, иҷтимоӣ ва талаботҳои маънавӣ, 

дархостҳои шунавандагон ва   дараҷаи қаноатмандии 

истеъмолкунандагон роҷеъ ба сифат ва миқдори  иттилоотвобастагги 

бевосита дорад.  Бо назардошти ин гуфтаҳо бояд  робитаҳои байни 

давлатҳо, ВАО ва пайравонро қавӣ гардонид.  

Хулосаҳо гуногун буда, ба ҳамаи намудҳои ВАО якхела паҳн 

намешаванд.  Кӯтоҳ чунин иброз намудан ҷоиз аст: 

 Дар ВАО – и чопӣ, ки 15 соли охир худро бо дастовардҳо ва 

мувозинати дохилӣ муаррифӣ намудааст, имрӯзҳо мушкилиҳо садди роҳ 

гаштаанд. Бо назардошти шароити ба вуҷудомада ҳолати кунунии худро 

нигоҳ доштани он хеле мушкил аст.  

 ВАО- и электронӣ бӯҳронро нисбати ВАО- и чопӣ хубтар паси сар 

мекунанд. Вазъияти онҳо бад набуда, дар баъзе ҳолатҳо рӯ ба пешравӣ низ 

оварда шудааст.   

 Интернет - сомонаҳо.  Фаъолияти аксари онҳо ҳоло хуб нест, 

бӯҳрони иқтисодӣ, албатта таъсири худро расонидааст, лекин кормандон 

боварии комил доранд, ки пешравию комёбиҳо дар ояндаи наздик 

интизори онҳост.   

Бо такя ба натиҷаҳои тадқиқот ва зарурияти беҳтар намудани 

фаъолияти ВАО дар Тоҷикистон, интернет – сомонаҳои расмӣ, 

мақомотҳои давлатӣ ва Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷкистон методҳои зерини 

беҳтар намудани муносибати давлат- ВАО – пайравон   коркард шудаанд: 

Барои  Воситаҳои ахбори оммаи Ҷумҳурии Тоҷикистон:  

1. Мунтазам ташкил намудани курсҳои омӯзишӣ барои 

коллективҳои эҷодӣ баҳри такмил додани саводи касбии 

рӯзноманигорон. 

2. Баланд бардоштани сифати   хизматрасониҳои типографӣ барои 

нашрияҳои чопӣ.   

3. Кам кардани теъдоди маълумоти аз дигар ҷо гирифта, шиддатнок 

намудани мавзӯъҳо дар бораи  равандҳои иҷтимоӣ, сиёсӣ, ҳуқуқиву 

иқтисодии кишвар, ки ба талаботи замони имрӯза ҷавобгӯй аст.   

• Барои сомонаҳои расмии мақомотҳои давлатии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон: 

1. Баланд бардоштани касбияти корманд, тавассути ташкил 

намудани тренингҳо ва курсҳои такмили ихтисос дар соҳаи ВАО, 
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психология, сотсиология ва технологияҳои иттилоотӣ, инчунин  такмил 

додани сомонаҳои расмии онҳо.  

2. Ташкил намудани робитаи қавӣ байни кормандони сохторҳои 

давлатӣ ва намояндагони ҷомеаи шаҳрвандӣ баҳри ҳал намудани 

масъалаҳои муҳими ҷамъиятӣ. 

3. Сохтан ва ба истифода додани веб – сомонаҳо барои шахсони 

дорои маҳдудиятҳо вобаста ба саломатӣ. 

• Барои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон:  

1. Таъсис додани пойгоҳи мутамарказонидашудаи маълумот, ки 

қобилияти таъмин намудани фаъолияти тамоми ташкилотҳои давлатиро 

дорад, зеро ин иқдом ҳадафи асосии "Консепсияи ташаккули ҳукумати 

электронӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон" мебошад.  

2. Барпо ва дастгирӣ намудани робитаи мустаҳкам байни ВАО ва 

мақомотҳои давлатӣ ба воситаи хизматрасониҳои матбуотӣ ва беҳтар 

намудани шароити кории кормандоне, ки бо ҷамъият корбарӣ 

менамоянд.   

3. Давом додани таҷрибаи конференсияҳои кушоди матбуотӣ бо 

намояндагони олии давлатҳо, ҷавонон, ташкилотҳои ҷамъиятӣ бо 

рӯҳноманигорон баҳри пайдо намудани эътимоди халқ нисбати Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷкистон мабошад.    

Бо назардошти гуфтаҳои боло ба хулосае омадан мумкин аст, ки 

таъсири ВАО ва Интернет барои  ташаккули афкори ҷамъиятӣ ниҳоят 

бузург буда, дар Ҷумҳурии Тоҷикистон то ба дараҷаи олӣ ташаккул 

наёфтааст.   

Роҷеъ ба ҳуқуқҳои рӯзноманигор гуфтан мумкин аст, албатта онҳо 

нигонаҳои худро доранд.  

 Якум, рӯзноманигорон дорои заминаи ҳуқуқии қонунгузорие 

надоранд, ки фаъолияти онҳоро ба танзим  медарорад. Дуввум, 

қонунгузории ҷории кишвар бо назардошти санадҳои байналмиллалӣ 

бояд такмил дода шавад. 


