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Диссертатсияи Таваров Дилшодљон Саидмуродович дар љаласаи
васеи кафедраи сиёсатшиносї ва муносибатњои байналмилалии
Донишгоњи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав муњокима гардида,
барои њимоя тавсия шудааст. Дар раванди муњокимаи диссертатсия
иштирок намуданд: доктори илмњои фалсафа, профессор Хидирзода М.У.,
доктори илмњои таърих, профессор Абдуназаров Х., доктори илмњои
таърих, профессор Гадозода А., номзади илмњои фалсафа, дотсент Пиров
А.К., номзади илмњои таърих, дотсент Алимов Д.Х., номзади илмњои
сиёсї, дотсент Сафарализода Х.Ќ., номзади илмњои сиёсї, дотсент
Шамсов Т.И., номзади илмњои сиёсї, дотсент Саидов А.С., номзади
илмњои њуќуќшиносї, дотсент Таѓойбеков Њ.С., муаллими калони
кафедра Одинаев Н.Њ., ассистентон Ашурзода Љ., Пиронов Н., Сайидзода
Д.А. ва Разоќов Љ.
Кафедраи сиёсатшиносї ва муносибатњои байналмилалии
Донишгоњи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав диссертатсияи
Таваров Дилшодљон Саидмуродовичро муњокима ва баррасї намуда,
хулосаи зеринро пешнињод намуд:
Диссертатсияи Таваров Дилшодљон Саидмуродович ба омўзиши яке
аз масъалањои муњимтарини замони муосир бахшида шуда, дар он
пањлуњои гуногуни ташаккулёбии љомеаи иттилоотї, истифодаи
технологияњои иттилоотию коммуникатсионї дар раванди идоракунии
давлатї ва умуман омилњои сиёсии рушду инкишофи љомеаи иттилоотї
дар Љумњурии Тољикистон мавриди тањќиќ ќарор дода шудаанд.
Муњимияти омўзиши мавзўъ. Марњила ба марњила таъмин намудани
рушду инкишофи љомеа яке аз њадафњои асосии њар як мамлакат ба
шумор меравад. Њукумати Љумњурии Тољикистон низ бо маќсади паст
намудани сатњи камбизоатї, бењтару хубтар намудани сатњу сифати
зиндагии мардум ва барои ба вуљуд овардани љойњои нави корї ба
масъалаи таъмини рушди соњањои гуногуни мамлакат таваљљўњи махсус
зоњир менамояд. Бояд гуфт, ки дар шароити муосир марњилањои навбатии
рушду инкишофи љомеа танњо дар заминаи инфрасохтори иттилоотии
ташаккулёфта ва истифодаи самараноки технологияњои иттилоотию
коммуникатсионї ба амал бароварда мешавад.
Тањлилњо нишон
медињанд, ки давлатњои тараќќикардаи олам рушду инкишоф ва
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пешрафти соњањои гуногуни њаёти љамъиятии мамлакати худро мањз дар
заминаи истифодабарии технологияњои иттилоотию коммуникатсионї
таъмин намудаанд. Дар Љумњурии Тољикистон низ тўли ду дањсолаи охир
раванди ташаккулёбии љомеаи иттилоотї оѓоз гардидааст. Вобаста ба
сиёсати иттилоотонии мамлакат, махсусан вобаста ба рушди
технологияњои иттилоотию коммуникатсионї ва ташаккулдињии
инфрасохтори иттилоотии мамлакат як зумра ќонунњо, ќарорњо,
консепсияњо, стратегия ва барномањои давлатї ќабул гардидаанд. Аммо
дар мамлакати мо дар самти ташаккулёбии љомеаи иттилоотї монеањое
мављуданд, ки амалишавии барномањо ва стратегияњои давлатиро
ѓайриимкон мегардонанд. Бо дарназардошти чунин омил, омўзиши
љомеаи иттилоотї, раванди ташаккулёбии он дар Љумњурии Тољикистон,
муайян намудани монеањои дар ин самт мављудбуда ва нињоятан илман
асоснок намудани самтњои афзалиятноки рушди ин навъи љомеа хеле
зарур мебошад. Муњимияти омўзиши мавзўъ боз дар он ифода меёбад, ки
марњилањои навбатии рушду инкишофи соњањои гуногуни мамлакат аз
сатњу сифати инфрасохтори иттилоотии мамлакат ва чигунагии
истифодабарии технологияњои иттилоотию коммуникатсионї вобаста
мебошад. Бинобар ин, омўзиш ва тањќиќи раванди ташаккулёбии љомеаи
иттилоотї дар шароити Љумњурии Тољикистон иќдоми сариваќтї буда,
барои рушди ояндаи мамлакат хеле муњим дониста мешавад.
Навоварии илмии тањќиќот. Дар тањќиќоти мазкур бори аввал дар
илмњои сиёсии ватанї омилњои сиёсии ташаккулёбии љомеаи иттилоотї
мавриди омўзиш ќарор дода шуда, хусусиятњои инкишофёбии он дар
Љумњурии Тољикистон нишон дода шудааст. Муаллиф кўшиш намудааст,
ки дар асоси тањлилу баррасии консепсияњои илмї ва назарияњои сиёсї
моњият, хусусият ва инчунин нишонањои муњимтарини љомеаи
иттилоотиро нишон дињад. Дар тањќиќоти мазкур раванди ташаккулёбии
љомеаи иттилоотї мавриди омўзиш ќарор дода шуда, заминањои асосии
рушду инкишофи ин навъи љомеа ва хусусиятњои муњими ин марњилаи
рушду инкишоф муайян карда шудааст. Бояд гуфт, ки агарчанде рушди
инфрасохтори иттилоотии мамлакат дар зери таъсири бахши хусусї ба
амал ояд њам, наќши давлат дар таъмини рушду инкишофи љомеаи
иттилоотї хеле калон. Чунин њолат дар диссертатсияи мазкур хеле хуб
нишон дода шудааст. Бо ин маќсад, муаллиф дар тањќиќоти худ наќш ва
мавќеи давлатро дар ташаккули љомеаи иттилоотї, инфрасохтори
иттилоотии
мамлакат,
рушди
технологияњои
иттилоотию
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коммуникатсионї ва таъмини амнияти иттилоотии кишвар нишон
додааст. Дар диссертатсияи мазкур истифодабарии технологияњои
иттилоотию коммуникатсионї дар раванди идоракунии давлатї низ хеле
хуб омўхта шудааст. Ин аст, ки дар тањќиќоти мазкур дар мисоли
ташаккулёбии њукумати электронї наќш ва мавќеи технологияњои
иттилоотию коммуникатсионї дар раванди идоракунии давлатї,
пешбурди сиёсати иттилоотї ва сиёсати иттилоотонии давлат муайян
карда шудаанд. Яке аз муваффаќиятњои асосии муаллиф дар он ифода
меёбад, ки ў ба масъалаи ташаккулёбии љомеаи иттилоотии Тољикистон
низ таваљљуњи махсус зоњир намудааст. Дар диссертатсия раванди
ташаккулёбии инфрасохтори иттилоотї ва заминањои пайдоиш ва рушду
инкишофи љомеаи иттилоотї дар Тољикистон нишон дода шудааст.
Ањамияти назариявию амалии тањќиќот. Тањќиќоти мазкур дар
заминаи омўзиши адабиёти илмї ва тањлили воќеияти сиёсї анљом дода
шудааст. Бинобар ин, хулосаю пешнињодњои муаллиф барои омўзиши
минбаъдаи љомеаи иттилоотї маводи илмию назариявї мањсуб меёбад.
Сатњи илмию назариявии тањќиќот боз дар он ифода меёбад, ки муаллиф
дар раванди омўзиши мавзўи тањќиќотї методњои илмии муќоисавї,
тањлили системавї, функсионалї, сохторї, типологї, тањлил ва таљзияро
ба таври васеъ истифода намудааст. Дар раванди тањќиќот муаллиф ба
консепсияњои классикї ва назарияњои замони муосир такя намуда,
ќонуниятњои рушду инкишофи љомеаи иттилоотиро бо назардошти онњо
муайян намудааст. Инчунин дар диссертатсияи мазкур назарияњои
«постиндустриализм», «љомеаи донишгаро», «мављи сеюм», «иртиботи
оммавї», «иќтисоди иттилоотї», «њукумати электронї» ва ѓ. ба таври
васеъ истифода гардидаанд, ки илмияти тањќиќотро хеле боло бурдаанд.
Натиљањои тањќиќот, хулосањои илман асоснокшуда ва умуман
маводи диссертатсия дар раванди таълими фанњои сиёсатшиносї,
амнияти миллї, амнияти иттилоотї, сотсиология ва антропологияи сиёсї
метавонанд истифода бурда шаванд. Инчунин натиљањои тањќиќот барои
муњаќќиќоне, ки ба омўзиши дигаргунињои сифатї ва равандњои сиёсии
замони муосир машѓуланд, ањамияти илмию назариявї доранд. Инчунин
хулосањои тањќиќоти мазкурро дар самти тањияи барномањои давлатї ва
стратегияњои рушди технологияњои иттилоотию коммуникатсионї
истифода намудан мумкин аст.
Эътимоднокии натиљањои бадастомада ва хулосањои муаллиф ба
воситаи илмияти диссертатсия, методология ва методњои истифодашуда,
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адабиёти илмии истифодашуда ва аз љониби муаллиф мустаќилона
мавриди омўзиш ќарор гирифтани мавзўи тањќиќотї асоснок карда
мешавад. Муаллиф дар њамаи марњилањои тањќиќот иштирок намуда,
натиљањои пажуњиши худро дар шакли маќолањои илмї чоп намудааст.
Натиљањои асосии диссертатсия дар шаш маќолаи илмї ва ду маърўзаи
муаллиф чоп гардидаанд. Мазмуну мундариљаи диссертатсия ба талаботи
муќарраргардида љавобгў буда, тањќиќоти илмии анљомёфта ба шумор
меравад. Автореферати диссертатсия муњтавои асосии тањќиќоти
мазкурро пурра ифода менамояд.
Њамин тариќ, Таваров Дилшодљон Саидмуродович аз ўњдаи анљом
додани тањќиќоти илмї баромада, вазифањои дар назди худ
гузошташударо пурра иљро намудааст. Диссертатсияи ў кори илмию
тањќиќотии мустаќилона анљомдодашуда мебошад, ки дар омўзиши
минбаъдаи љомеаи иттилоотї ва бартараф намудани монеањои дар ин
самт мављудбуда сањми арзанда мегузорад. Тањќиќоти мазкур дар илмњои
сиёсии ватанї иќдоми хеле муњим ба шумор рафта, барои таъмини
амнияти иттилоотии мамлакат ва рушди инфрасохтори иттилоотии
кишвар ањамиятнок мебошад.
Дар маљмўъ, мазмуну мундариљаи тањќиќот, маводи дар
диссертатсия истифодашуда, љанбањои назариявию методологии
диссертатсия бо ихтисоси 23.00.02 – Нињодњо, равандњо ва технологияи
сиёсї мувофиќат менамоянд. Диссертатсия аз рўи натиљањои назариявї ва
хулосањои илмї, тавсияњои амалї ва сатњу сифати тањияи худ ба талаботи
муќаррарнамудани Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти
Љумњурии Тољикистон љавобгў мебошад. Натиҷаҳои асосии таҳқиқот дар
8 мақолаи илмии муаллиф, аз ҷумла дар 6 мақолаи илмии дар маҷаллаҳои
тақризшавандаи КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон чопшуда,
инъикос ёфтаанд.
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