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САВОДНОКИИ РАССОНАВӢ ВА ИТТИЛООТӢ
Аннотатсия (мӯҳтаво): Маводҳои методӣ маҳфуми рассона ва иттилоот, саводнокӣ дар ин соҳа, актуалӣ будани он барои хонандагонро мефаҳмонад, имконияти ҳамгироии он ба ҷараёни таълимро нишон медиҳад, мақсад ва натиҷаи онро тасвир мекунад, бо сарчашмаҳои иттилоотӣ шинос менамояд,
намунаҳои амалии дарсӣ пешниҳод мекунад.
Маводҳои методӣ барои омӯзгорон пешбинӣ шудаанд, ки дарси Инсон ва Ҷомеа (Ҳуқуқшиносӣ), таърих, ҷуғрофия, этика, технологияи информатсионӣ ва дигар фанҳоро меомӯзонанд, инчунин китобдорони мактаб, директорон, омӯзгороне, ки мехоҳанд мақсаднок омӯзиши саводнокӣ дар соҳаи рассонавӣ ва иттилоотиро бо ҷараени таълим ва ҳаети мактабӣ ҳамгиро созанд. Омӯзгорон метавонанд
маводҳои методии мазкурро ҳангоми ба нақшагирии дарсҳо аз фанни таълимиашон ва ё соатҳои берун аз синфӣ истифода баранд.
Маводҳои методии мазкур метавонанд ёрирасон бошанд, дар:
1. Дарки маҳфуми саводнокии рассонавӣ ва иттилоотӣ;
2. Дарёфти роҳҳои ҳамгироии саводнокии рассонавӣ ва иттилоотӣ бо ҷараёни таълим ва ҳаёти мактабӣ;
3. Банақшагии шаклгирӣ ва баҳодиҳии саводнокии рассонавӣ ва иттилоотӣ.
Маводҳои методии мазкур бо истифодаи таҷрибаи давлатҳои дигар, ҳуҷҷатҳои ташкилоти ЮНЕСКО,
Дойче Велле ва давлати Украина дар соҳаи маориф омода шудааст.
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МУҚАДДИМА

8

Дар ҷомеаи демократии замонавӣ рассонаҳо (воситаҳои муошират) дар шаклгирии ақидаи ҷамъиятӣ нақши калонро мебозанд. Имрӯзҳо вазифаи асосии рассона – ин иттилоъ додани шаҳрвандон дар бораи ҳодисаҳо дар мамлакат ва ҷаҳон мебошад.
Дар замони муосир ба шахси саводнок танҳо хондан, навиштан ва шуморида тавонистан нокифоя мебошад. Ба воситаи рассонаҳои
гуногун ва дигар каналҳои иттилоотӣ ҷараени калони иттилоъ меояд. Хонандагон маҳорати дарёфтй, фаҳмиданй, баҳодиҳии интиқодӣ
ва маълумотро барои истифодаи худ баёнкунӣ надоранд. Барои ин ба онҳо малакаҳое лозим мебошанд, ки дар умум саводнокии иттилоотӣ рассонавӣ номида мешавад.

САВОДНОКӢ

(хонда ва навишта
тавонистан)

САВОДНОКИИ
КОМПЮТЕРӢ
(малакаи кор бо
компютер)

САВОДНОКИИ
ИТТИЛООТӢ

(саводнокии компютерӣ
боз тавонистани ҷустуҷӯ
ва коркарди иттилоъ)

САВОДНОКИИ
РАССОНАВӢ

(малакаи таҳлил,
баҳодиҳӣ ва омода
кардани хабар дар ҳар
гуна рассонаҳо)

Ҳаёти имрӯзаи мо аз иттилоот ва технологияҳои муоширатӣ ногусастанӣ аст. Барои саводи рассонавӣ доштан малакаҳои истифодаи иттилоот ва технологияҳои информатсиониро доро будан лозим аст.
Дар зери таъсири технологияҳои иттилоотии нав ҷараёни муошират ва рафтори одамон хеле таъғир ёфтааст.
Имрӯзҳо ҳар як шахс метавонад дар эҷоди мундариҷа (контент)-и воситаи ахбори омма ва шабакаҳои иҷтимоӣ иштирок намояд, хабарҳои
шахсии худашро эҷод намояд ва онро дар Интернет ҷой диҳад. Дар айни замон Интернет ё шабакаи ҷаҳонӣ сарчашмаи асосии иттилоот
мебошад.
Истифодаи Интернет имконпазир месозад:
- дастрасӣ пайдо кардан ба китобхонаҳои электронии гуногун, маълумотномаҳо (ҷуғрофӣ, махсус, суроғавӣ ва ғайраҳо), луғатҳо;
- равона ва қабул кардани хабарҳо, ҳуҷҷатҳо, матнҳо, аудио-, фото- и видео маводҳо, аз ҳодисаҳои дохилаю беруна бохабар будан;
- забонҳои хориҷӣ, информатика ва дигар фанҳоро фосилавӣ омӯхтан;
- дар викторинаҳо, олимпиадаҳо, озмунҳо, телеконференсияҳо, шӯроҳои илмӣ иштирок кардан;
- сохтани шабакаҳои шахсӣ;
- истифодаи почтаи электронӣ;
- ба компютер ворид кардани иттилоъ, барномаҳои омӯзишӣ ва ғайраҳо.
Бачагони дар “фазои интернет” ба воя расида, худро дар иҳотаи иттилои зиёд хуб ҳис мекунанд, аммо ба ёрию дастгирии омӯзгор ниёз
доранд. Омӯзгорон ба хонандагон иттилоъро дуруст истифода кардан ва худро ба воситаи рассонаҳо баён карданро меомӯзанд.
Интернет-технологияҳои замонавӣ малакаи истифодаи рассонаҳо ва саводнокии иттилоотиро талаб мекунад. ЮНЕСКО ба истифода термини саводнокии иттилоотӣ ва рассонави (СИР)-ро ворид кардааст. Термин воситаҳои муошират рассонаҳо (медиа), ахбори умум (матбуот,
радио ва телевизион, кино, реклама, интернет ва ғ.) ва дигар сарчашмаҳои иттилоъ (аз ҷумла китобхона, хазина, осорхона) новобаста аз
технологияҳои истифода мекардаашон.

Саводнокии иттилоотӣ – ин қобилияти интихоб карда тавонистан, фахмидан, бахо додан, истифода бурдан, эъчод кардан ва пешниҳод кардани маълумот аст. Шахсоне, ки саводнокии иттилоотиро омӯхтаанд қобилияти таффакури интиқодй дошта бошанд, маълумотҳоро таҳлил ва истифода бурда тавонанд.
Мавҳуми саводнокии иттилоотй дараҷаи васеи дониш ва малакаро талаб мекунад.
Саводнокии иттилоотй қобилиятҳои зеринро дар бар мегирад:
• Муайян ва эътироф намудани зарурати маълумот;
• Муайян намудани манбаи маълумот;
• Дарёфт ва гирифтани маълумот;
• Таҳлил ва баҳогузори намудани сифати маълумоти гирифташуда;
• Ба тартиб даровардан, нигоҳ доштан ва гурӯҳбандй намудани маълумотҳо;
• Бо назардошти фарҳанг, касбй ва самаранок истифода бурдани маълумот;
• Эъҷод ва паҳн намудани ғояҳои нав.
Саводнокии рассонавӣ – қобилияти қабул кардан, таҳлил ва баҳогузор намудани тасвирҳои арзбишуда, овоз ва пайёмҳо, инчунин
қобилияти иртибот дар шабакаҳои муосир барои истифодабарии шахсй.
Саводнокии итттилоотй дар худ салоҳиятҳои зеринро дар бар мегирад:
• Эстетикй ва эъҷодй: қобилияти дарк кардан, эъҷод ва тасфири мундариҷаи расонавй. Дар раванди бо иттилоот сару кор доштан қобилиятҳои мазкурро хонандагон дар худ пайдо дода метавонад.
• Муошират ва коммуникатсия: қобилият дар муошират бо воситаи расонаҳо ва дар худ пайдо намудани нақшҳои расонавй, яъне дар
нақши истеҳмолкунанда ва таъминкунандаи иттилоот бошад. Хонагдагон дар раванди ҳамкорй ва таҷриба ин қобилиятҳоро дар худ
пайдо мекунанд. Инчунин малакаи муошират ба хонандагон дар нуқтаи назари худро изҳор кардан кӯмак мерасонад.
• Тафаккури интиқодй ва таҳлил: қобилияти дарк кардан, шарҳ ва баҳогузорй кардани қолабҳои расонаҳои иттилоотй ва мундариҷаи
расонавй бо воситаи таҳлилҳои гуногун.
• Истифодабарии бехатар: ҳал намудани муаммоҳо ва аз ҳолатҳои ногувор канораҷӯй намудан. Дар шабакаи Интернетй бошад, ҳаёти
шахсии худро ҳифз карда тавонистан, аз мундариҷа ва алоқаҳои хатарнок эҳтиёт шудан.
• Расона ва саводнокии иттилоото – ин самаранок истифода бурдан аз расонаҳо бо воситаи расонаҳои истифодабарии оммавй (китобхонаҳо, бойгониҳо, музейҳо). Онҳо бо таффакури интиқодй зич алоқаманд буда дар давоми ҳаёт барои худдонишомӯзй мусоидат мекунад, ки ин барои иҷтимоикунони ва фаъолшавй дар ҷомеа зарур мебошад.

САВОДИ РАСОНОВЙ ВА ИТТИЛООТЙ ЧИСТ
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МАҚСАД ВА ВАЗИФАҲО, НАТИҶАҲО

10

Мақсад – дар хонандагон ба вуҷуд овардани хусусиятҳои истифодабарии бехтар бо воситаҳои
коммуникатсионй, худнамоишдиҳй, бунёд намудани ҷаҳонбинии шахсй, дар онҳо бедор намудани
талабот барои гирифтани дониш ва таҷриба дар давомй зиндагйро омӯзонидан.

Барои хонандагон зарур аст:
- дарк, таҳлил карда тавонистан, бо нигоҳи тафаккури интиқодй баҳогузорй намудани иттилоот дар расонаҳо, дар садо ва симо, кинофилмҳо, дар шабакаҳои Интернетй ва дар дигар сарчашмаҳои иттилоотй;
- дарк карда тавонистани сабаб ва эъҷод шудани пайёмҳо дар расонаҳои гуногун ва бо назардошти он интихоб намудани маълумоти
дақиқ;
- самаранок ва софдилона истифода бурдан аз иттилооти оммавй дар расонаҳои гуногун ва имкониятҳои технологиҳои иттилоотй;
- эъҷоди намудҳои гуногуни пайёмҳои хабарй;
- баҳогузории нақши воситаҳои расонаи оммавй, дарки ҳолатҳое, ки ба вуқӯъ мепайвандад.
Натиҷаи интизориҳо аз хонандагони синфҳои 9 -11
- дарк намудани оқибати мазмуни иттилоот ба шахсият, ҷомеа, ташаккули маданй;
- бо ҳисси ҷавобгарй истифода бурдани озодии сухан, фаҳмидани сарҳадҳои он;
- бо нигоҳи танқидй истифода бурда тавонистани иттилоот, шарҳи ҳодиса ва рӯйдодҳо, бо воситаи расонаҳо дастрас мешаван;
- бо ҳисси ҳавобгарй, асоснок ва бомаданият дар воситаҳои виртуалии расонаҳо муошират кардан, эъҷод ва паҳн намудани иттилоот
дар расонаҳо;
- дар муошират бо воситаи виртуалй аз ҳамгуна маълумотҳои зароровар ва таҳқиркунанда дур шудан;
- аз иттилооти оммавии бомаъсулят омода шуда иттилооти бардуруғ, фармоиш шуда, боғразона омода шударо дарёфт ва ҷудо карда
тавонистан;
- фаҳмонида тавонистани –баро чй одамлон як иттилоттро ҳар гуна қабул мекунанд.

Ҷараёни ҷаҳоншавии иттилоотии ҷомеа вазифаҳои навро дар
назди системаи маориф гузошта истодааст. Дар раванди ҳал
намудани муаммоҳои мазкур истифода бурдани технологияҳои
информатсионй ҷои алоҳидаро ишғол мекунад. Ин аз омӯзгор дониш ва маҳорати баланд дар истифода бурдани воситаҳои технологияҳои коммуникатсиониро талаб мекунад. Барои баланд
бардоштани рушди зеҳнй, эъҷодй , дарки қобилият, ва иқтидори
хонандагон, бояд худи омӯзгор аз болои худ кор кунанд ва иқтидори худро баланд намояд.
Мақсаднок ва боандеша дохил намудани воситаҳои муосири
информатсионй ба раванди илму-тарбия, дар ташаккули мустақилонаи эъҷодй ва озодона бохабар шудан аз иттилооотҳои дар
расонаҳои вуҷуд дошта мусоидат мекунад.
Барои омӯхтани муҳити атроф ба шахс расонаҳои муосир ҳамчун маҷмӯи воситаиҳо хизмат мекунад.
Хусусятҳои мултимедиявй, интерактиқй, мукаммалшавй, муоширати хуб, сермаҳсулй барои коркарди маҳсули расонаҳо, ки барои таълим пешбинй шуда ва омӯзиши технологияҳои информатсионй мусоидат мекунад.
Технологияҳои муосири информатсионй ва коммуникативй барои фардигардонй ва фаъолшавии раванди таълим имконият медиҳад.
Расонаҳо дигаргуниҳои ҷидди дар мазмун ва усулҳои таълим ворид месозад. Медиаи электронй барои хубтар дарк намудан ва дар хотир нигоҳ доштани маводҳо имконият фароҳам меорад, имкониятҳои бой тарбиявй дошта, дар хонандагон ҳавасманди барои омӯзиш
бедор мекунад.
Баҳисобгирии маънавй-педагогии хусусиятҳои истифодабарии расонаҳои электронй дар раванди таълиму тарбия дар дигаргунсозии
системаи маориф роли муҳимро мебозад.
Дарк кардан ва ба ҳисоб гирифтани хусусиятҳо ба омӯзгори муосир имконият медиҳад, ки фаъолияти худро бо назардошти дигаргуниҳои замонавй дар олами информатсионй, талаботҳои нави информатсионии кӯдакони наврасон ба роҳ монад. Дар ин доира муаммоҳои гуногуни ба пеш омадаро аниқ ва возеҳ ба роҳ монда, моҳирона расонаҳоро дар раванди баланд бардоштани маҳорати касбй
истифода мебарад.
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Шумораи зиёди омӯзгорон расонаҳоро танҳо барои аёният истифода мебаранд, ҳолонки расонаҳо дорои имкониятҳои дидактивй ва тарбиявй мебошанд.
Омода намудани омӯзгорон, дар онҳо пайдо намудани малакаи қабули маълумот , малакаи ташкил карда тавонистани образи шифоҳи визуалии нақшҳо, дарк намудани хусусиятҳои мазмунии маълумотҳо ва истифода бурдан дар таҷриба кории худ мақсаднок ва
зарур мебошад.
Ҷавобгӯ будан дар соҳаи медиатехнология дар назар дорад, ки соҳибтаҷриба будан дар усул, қоида, технология, воситаҳои рушд,
тарҳрезй кардан ва амалй намудани барномаҳо фардии траектории саводи расонавй.
Вазифаҳои ташкил намудани салоҳияти итттилотии
омӯзгорон:

- омӯзонидан, муайян намудан ва шарҳи матнҳои расонаҳо,
озмоиши истифодабарии расонаҳо бо усулҳои гуногун,
ташкили маводи расонавй;
- ташаккул додани қабул, баҳогузорй, дарк ва таҳлили паёмҳои расонавй, ки мазмуни иттилотй доранд;
- ташаккул додани хислати коммуникатисонии шахсият
(вербалй ғайривербалй);
- ташаккул додани малакали афкори мунаққидй ва баҳогузории сифати пайёмҳои расонавй;
- омӯзонидани усулҳо ва ташаккули хусусияти эъҷодй бо
воситаи медиасредст, воситаҳои техногии информатсионй
ва коммуникативй.
Дар шароити замонавй аз омӯзгор малакаи маърифати иттиоолотй талаб карда мешавад, асоси онро дониш оиди иттилоот, қонунҳо
оиди фаъолити он, дақиқ донистан ва муайян намудани селаи иттилоот.
Дар ташкили раванди таълимй дониши омӯзгорон оиди имкониятҳои техникаҳои мултимедиҳои замонавй, оиди таҷҳизоти техникии
идораҳо (доскаи электронй ва ғайра), малакаи донистани усулҳо ва таҷрибаи сохтани аёниятҳо, сайтҳои шахсй, босаводона истифода
бурдани воситаҳои таълимй дар фаъолияти худ, тартиб додани призентатсияи электронй барои дарсҳо, такя намудан ба сарчашмаҳо,
захираҳои сайтҳои Интернетй.

Яке аз воситаи дидактивй, ки дорои иқтидори рушд аст, технологияи мултимедиявй мебошад.
Мавҳуми «мултимедиявй»: матн, графика, мултипликатсия, видео ва овоз мебошад.
Истилоҳи «мултимедиа» аз якҷояшавии ду калима – мулти ( аз калиами лотинй гирифта шуда – бисёр, аз қисмҳои зиёд ташкил ёфта,
мураккаб) ва медиа (миёна, восита) иборат мебошад. Инак тарҷумаи мултимедиа – воситаҳои бисёр мебошад.
Омӯзиши анъанавй дар ҳақиқат аз пешниҳоди иттилооти вербали (шифоҳй) асос
гирифтааст, Усули шифоҳии расонидани дониш, ин баён намудани иттилоот хаттй,
абстрактй, ниҳоят батафсил мебошад. Аз хонадагон вақти бисёр барои хондан ва
дар хаёл тасвир кардани маводи хонда шуда талаб карда мешавад. Дар байни норасоиҳо пешниҳоди дағали қолаб ва ҳаҷм, равиши баён, як сатҳи муфассал, ураккаб
пешниҳод намудани иттилоот барои ҳамаи хонандагон мебошанд.
Далелҳои мақбули омма – ақли инсонй асосан ба қабули визуалй (бо чашм дидан)
такя мекунад, дар ҳолати дидани чизе одамон якбора маълумот мегиранд. Маҳз технологияҳои информатсионй мултимедиявй барои пешниҳод намудани маълумоти
комилан мувофиқ бо дарки равонй – бештар нусхаи онро ба таври возех, шифоҳй –
мантиқйпешниҳод мекунад.
Мултимедия – ин нафақат ташаккули иттилооти шифоҳии технология нав, балки усули нави бо аёният расонидани дониш дар асоси
дидактивй, ки ба дигар асосоҳо такя мекунад. Мултимедиаи таълимй хусусиятҳои зеринро дар бар мегирад:
1. Тасвирй-иттилоотй (расонидани иттилооти таълимиро ҳам бо воситаи маълумот ва ҳам бо намоиши тасвир);
2. Когнитивй (шифоҳй имконият медиҳад, ки объекти омӯхташудаистодаро мукаммал омӯхта, аз дигаргуншавии онро мушохида кардан);
3. Эҳсосй-воқей (дар айни вақт дигаргуншавии объекти омӯхташудаистода дар экран хонандаро ба ҳолати эҳсосой қабул, таҳлил кардан
ва омӯхтан мусоидат мекунад);
4. Интерактивй-зеҳнй (мантиқи барномарезй шуда дар бо айёният «мушорат» намуда онро омӯхтан, дарк намудан, раванди қабул, дар
хотир доштани иттилоот мусоидат мекунад.
Дар сифати усули таълимй методи видеой (видеометод) ро алоҳида қайд кардан лозим аст, ки дар пешниҳоди дониш, барои ташкили
азорат, такроркунй, умумикунонй истифода бурда мешавад. Ин усул дар қабули шифоҳии иттилоот асос гирифтааст.
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Видеометод (усули видеои) талаботҳои зиёдро дар ташкили раванди таълим, ки бояд дақиқ, андешакорона, мақсаднок бошад
талаб мекунад. Аз омӯзгори видеоусул (видеометод)ро истифода мебарад талаб карда мешавад, ки бояд малакаи инкишоф,
бедор кардани шавқ нисбати муаммои омӯхташудаистода, хулосабардорй кардан, дасгирии фардиро дар хонандагон ҷорй карда
тавонад.
Дарсҳо бо истифодаи призентатсиҳои мултимедиявй хонандагонро ҳавасманд мекунад, ба донишомӯзй водор месозад, вақташонро
сарфа мекунад, дар маълумоти гирифтаашонро баён карда тавонистан мусоидат мекунад.

Ҳамин тавр, технологияҳои мултимедиявй дар равандҳои зерин истифода бурда мешаванд: доскаи интерактивй, системаи пурсиши
интерактивй, барномаҳои гуногуни таълимй, экрани мултимедиявй.
Дар барномарезии дарсҳо бо ёрии компутер омӯзгор новобаста аз дараҷаи доштани малака, метавонад:
1. Бо ёрии барномаҳои гуногуни компутерй маводҳои таълимиро созад, ки дар зинаҳои гуногуни дарсҳо истифода бурда метавонад;
2. Дар давоми дарс истифода бурдани маҳсулоти барономавии тайёр (энсиклопедй, барономаҳои тахлимй);
3. Истифода бурдани призентатсияҳи электронии PowerPoint, бастаи MicrosoftOffice. Призентатсиҳои электронй ба омӯзгор дар муддати
кутоҳ, бо имкониятҳои кмтарин ва бо сарфи вақт омода намудани маводҳои таълимй кӯмак мерасонад.
4. Дар омодагй ба дарсҳо истифода бурдан аз системаи манбаи маълумот;
5. Истифода бурдани муҳаририи матнии барномаи Word дар омода намудани мавдҳои тақсимотй ва маводҳои дидактивй;
6. Истифода бурдани тестҳои компутй ва маҷмӯи ташхисй.
Нуқтаи назар дар ташкил дар соҳаи медиатехнология, аз омӯзгорон малакаи омода сохтани медиаматнҳои шахсй, масалан, видео
навор ва монтаҷи он бо ёрии техникаи компутерй, акс гирифта тавонистан, нусхабардорй кардани маводҳо, коркарди аксҳо бо тавассути
компутер воридшуда, омода намудани слайдҳои призентатсия, дар шабакаҳои гуогуни Интернет ҷо кардани маводҳо, исифода бурдани
эффектҳои анниматсионй ва ғайра.
Таъмини дараҷаи баланди истифода бурдани технологияи информатсионй ва воситаҳои телекоммунатсионй дар фаъолиятй тахассусии омӯзгорони фанниро талаб мекунад.

Омӯзгор дар тарҳрезй, муҷаҳассозии дидактивй дар раванди таълимй, ба ҳолатҳои махсус, ки бояд ҳар як омӯзгор бо мақсади дар аудитория ташкил кардани «муҳити ташаккулшавй» тавонй дошта бошад:
- интихоби мустақилона и хонандагон (мавзӯъ, дараҷаи муракабии вазифаҳо, шакл ва усули кор ва ғайра);
- интихоби мустақилонаи кори илмй, фаъолият (мустақилона иҷро намудани намудҳои гуногуни кор, ки дар раванд тавонй, дарк, пешниҳодкунй шакл мегирад);
- дарки мақсади кор ва ҷавобгарй барои натиҷаҳо;
- амалй намудани ҳавасҳои шахсй;
- кори гурӯҳй (тақсимоти вазифаҳо, банақшагирй, мусоҳиба, баҳогузорй ва муҳоикмаи рефлексии натиҷаҳо);
- ташаккули мавҳумҳо ва ташкили фаъолияти худ дар асоси он;
- истифода бурдани системаи баҳогузорй, ки ба натиҷаҳои омӯзиш комилан мувофиқат кунад (портфолио, рузномаи дастоварҳо, харитаи пешравии хонанда ва ғайра);
- намоиши беҳтарини одоби рафтори омӯзгор;
Дар ташаккули салоҳият дар соҳаи расонаҳои технологий ва тавоноии банақшагирии ифодаи дидактивй дар раванди таълимй имкон дорад:
1. Дастрас будани ҳавсмандкунии мусбии омӯзгорон, мукамалкунии инфрасутруктура ва базаи маводҳои таълимии информатсионй.
2. Зарур будани сиёсати маъмурй, ки барои ташкили инфраструктура дар доираи воситаҳои техникй ва таъминй барномакунй бо назардошти коркарди барнома/усулҳо равона карда шудааст;
3. Дар шароити аз худ кардани технологияи информатсионии навин ва таҷрибаи дидактивй аз тарафи омӯзгорон, ки дар кафедраҳои
донишгоҳҳо вуҷуд доранд.
4. Баланд бардоштани савия дониш дар курсҳои баланд бардоштани тахуссуси омӯзгорон оиди барномаҳое, ки дар раванди таълим бо
медиатехнология вобастагй дорад.
Рушди техникаи компутерй имкониятҳои васеъро барои дар амал татбиқ намудани талаботҳои дар боло зикр шуда ва ҷорй намудани
он дар раванди таълимии технологияи компутерй, талаботҳои решавии дидактивй ва методй буда истифода набурдан он нодуруст мебошад.
Дараҷаи баланди салоҳият дар соҳаи медиатехнология ва таҷриба карда тавонистани таҷҳизоти дидактивйдар раванди таълим – яке аз
роҳҳои асосоии омӯзгор дар рушди шахсият, ба фаъолнокии эъҷодй, расидан ба қуллаҳои баланди тахассусй мебошад.
Бо самар истифода бурдани воситаҳои гуногуни мултимедиавй дар раванди таълимй, дар ҳамон вақт имконпазир аст, ки воситаҳои
технолгий ҳамчун воситаҳои ёрирасон набуда, бо тамими иқтидор, мунтазам дар раванди таълим ворид карда шуда ба имконитяҳои бештар ба даст овардан мусоидат мекунад.
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БОБИ I
«ИТТИЛООТ» ВА «МЕДИА»

1.1 МЕДИА ЧИСТ?
Якчанд роҳи муайян намудани медиа чист вуҷуд дорад. Ин истилоҳ «яке аз роҳ ё канали муоширати оддй, иттилоот ё дилхушкуни
дар ҷомеа, масъалан: рузнома, маҷалла, садо ё симо» мебошад. Медиа дар мубодилаи пайёмҳо байни одамон, вақто, ки пайём рӯ ба
рӯ не, балки бо воситаи медиа равон карда истифода мешавад. Дар ин мубодила пайём аз тарафи шахси фиристодашуда бо рамзҳои
шартй бехатар карда мешавад (муаллиф ё муаллифони пайём) ва пайёмгиранда (аудитория) мебошанд. Ин пайёмҳо пайёмҳои медиавй шуморида мешаванд.
Калимаи «медиа» аз забони англисй гирифта шуда маънои « воситаҳои ахбори омма» буда, дар маҷмӯъ: дар садо, симо, рӯнома,
маҷалла, Интернет ро ифода мекунад. Калимаи «media» - аз лотини шумораи зиёд medium мебошад, ки ба ғайр аз воситаи ахбори
омма дигар манбаҳоро нишон медиҳад, ки бо виситаи он қувва ва дигар таъсирҳо расонида мешаванд. Инчунин бо ин калима тачҳизотҳои рақамй, масъалан лентаҳои магнитй ё дискҳо. Калмаи «медиа» тасвирнашаванда буда дар шумораи зиёд дар воситаҳои ахбори
омма истифода бурда мешавад. Шабакаи Интернетй дар Қирғизистон аз нигоҳи ҳуқуқй ба ВАОтбаробар карда намешавад, аммо дар
амал барои одамони зиёд воситаи асасии муошират (коммуникатсия) ба ҳисоб меравад. Интернет ба медиа дохил мешавад.
Воситаи ахбори омааи анъанавй ва навин.
Клласификатсия (навҳои) медиа:

#
#
#
#

дар шакли воситаи умумй (нашр, садо, кино, симо,
видео, шабакаҳои компутерй ва ғайра);
бо воситаи каналҳои қабул (аудио, видео, аудиши		
фоҳй, нишон-матнҳо, графикй);
дар ҷои истифодабарй (фардй, гурӯҳй, ҷомеавй, 		
хонагй, корй, дар нақлиёт ва ғайра);
дар асоси мазмуни иттилоот, ба иҷтимоиёт нигаро		
нидашуда ( идеологй, сиёсй, маънавй-тарбиявй, 		
дарки-таълимй, эстетикйй, экологй, иқтисодй 		
ва ғайра).
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•
•
•
•
•
•

Нашр
Садо
Кино
Симо
Видео
Сиситемаи
компутери

Дар шакли
воситаи
умумй

Бо воситаи
каналҳои
қабул

Аудио
Видео
Аудиошифоҳй
Нишон-матнй
Графикй

•
•
•
•
•

МЕДИА
•
•
•
•
•
•
•

идеологй
сиёсй
маънавй-тарбиявй
дарки-таълимй
эстетикйй
экологй
иқтисодй ва ғайра

Дар ҷои истифодабарй

Дар асоси
мазмуни
иттилоот, ба
иҷтимоиёт
нигаронидашуда

•
•
•
•
•
•

фардй
гурӯҳй
ҷомеавй
хонагй
корй
дар нақлиёт ва
ғайра);

- воситаҳои ахбори омма - матбуоти даврӣ, ҳамчунин агентиҳои иттилоотӣ, барномаҳои телевизиону радио, кинохроникаҳо, сабтҳо
ва барномаҳои аудио ва аудиовизуалӣ мебошанд, ки дар як сол на камтар аз як маротиба тавассути эфир ё кабел паҳн мешаванд;
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон ДАР БОРАИ МАТБУОТИ ДАВРӢ ВА ДИГАР ВОСИТАҲОИ АХБОРИ ОММА (Ахбори Маҷлиси Олии
Ҷумҳурии Тоҷикистон, с. 2013 №3) Боби 1, моддаи 1

Интернет ва шабакаҳои иҷтимоӣ, дар Тоҷикистон ҳамаи воситаҳои электроне, ки маводи иттилоотӣ ва таҳлилӣ нашр мекунад, ҳамчун ВАО аз қайди
давлатӣ мегузарад. Инҳоро дар Тоҷикистон маъмулан оҷонсии иттилоотӣ меноманд. Ба монандӣ: “Азия плюс”, “АМИТ Ховар”, “Радиои озодӣ”
“Суғд. Тч” ва ғайраҳо. Аммо баъзе субъектҳои юридикӣ, ки соҳиби вебсайтҳои иттилоотӣ ахборӣ ё нашриётҳои интернетӣ ҳастанд,ба сифати
ВАО дигар маҳсулотҳоро, ба монанди маҷалла, рӯзнома, хабарнома,
варақаҳоро ба қайд мегиранд

То ҳол дар ҷаҳон баҳс оиди Интернетро ҳамчун воситаи ахбори омма ҳисоб кардан мумктн астр афта истодааст. Аммо, қайд кардан ҷоиз аст, ки рӯз то рӯз Интрнет сарчашмаи аввалини иттилоот барои бисёрии мардум гашта истодааст.
Дар омади сухан, қонунҳои махсус, ки фаъолияти ВАО ро ба танзим медарорад вуҷуд дорад, аммо дар ҳамаи мамлакатҳо хориҷ
амал намкунанд. Қонунгузории милий, масъалан ИМА, Канада, Британияи Кабир, Ҳолланд, Испания, Австралия қонуни махсус
марбут ба воситаи ахбори оммаро эътироф намекунанд, дар онҳо ВАО дар асоси нормаҳои граҷданй ва дигар қонунҳо, моддаҳое, ки ба фаъолияти рӯзноманигорй иртибот доранд дар якчанд кодексо қайд шудаанд (дар Франсия). (ботафсил: Комаровский В.С Хизмати давлатй ва ВАО. – Воронеҷ. Нашриёти ДДВ. 2003, иқтибос: http://www.kursach.com/biblio/0005001/0700.htm)

Дар Қирғизистон дар ҳолати ҷавобгарии судй веб-сайтҳо, интернет-нашриётҳо нормаҳои дигар соҳат ҳуқуқ истифода бурда мешаванд. (граҷданй, ҷиноятй ва ғайра).
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а) воситаҳои ахбори омма ба нашри ва элетронй ҷудо шудаанд. Ба якум шомил мешаванд: рӯзномаҳо, маҷаллаҳо ва дигар нашрияҳои даврй. Ба воситаҳои электронй: садо ва симо.
Воситаҳои ВАО – ин воситаи ахбори омма бо ёрии тачҳизотҳои (станокҳои) махсуси ҳуруфчин, бо аксу
расмҳо, плакат, схема, граффика ва дигар расми-графикй, ки омода ва паҳн мешаванд ва аз тарафи
муштариён шифоҳй қабул карда мешаванд. (рӯзномаҳо, ҳафтаномаҳо, маҷаллаҳо, алманахҳо, китобҳо).ВАО и нашрй барои баро шахсоне, ки имконияти муфассал дидани барномаҳои хабарии симоро
(телевидения) надоранд басо муҳим аст.
ВАО электронй. Афзалияти садо (радио) ҳамчун ВАО иттилоотро бо усули аудио (садой) пешниҳод
мекунад. Дар симо (телевидения) бошад ба иттилоот нақшҳои шифоҳй илова мешаванд. Пештар ба
воситаҳои ахбори оммавии нашрй бештар тавҷҷӯҳ зоҳир мекарданд, тавофутан аз электронй бо ин
фарқ мекард, ки аз расонаҳои нашрй бозгашта иттилоотро такроран аз худ карда мешуд. Алҳол аз
маълумотҳоро бори дигар ВАО и электронй, аз веб – варақаҳои он дар вақти қулай дастрас ва истифода намудан, тамошо кардани барномаҳои телевизионй, гуш намудани баронмаҳи радио, ҳатто шинос
шудан бо стеногрммаҳо мумкин аст.

б) Дар доираи мавзӯъ ВАО ба ҷамъиятй-сиёсй ва махсус ҷудо мешаванд. ВАО – и ҷамъиятй – сиёсй ҳамаи ахбороти ба ҳаёт
муҳимро дарҷ мекунанд, нашрияҳои махсусгардонида шуда фақат дар доираи мавзӯи худ таъкид мекунанд. Ба махсусгардонида
шуда нашриётҳои соҳавй, идорай шомил мешаванд. Алҳол дар аксари идораҳои давлатй нашрияи худ амал ва рӯзномаи худро дарҷ
мекунад. Ин нашрияҳо дар торномаҳои Интернети ва нашрй маълумот дар бораи фаъолият доимо хабар мегузоранд. Да Қирғизистон
радио ва каналҳои телевизионии махсусгардонида шуда амал намекунанд. Аммо дар ҷаҳон мушоҳида карда мешавад, ки ВАО – ҳои
махсусгардонидашуда ба ҷамъиятй-сиёсй табдил ёфтаанд. Масъалан, телеканали давлатй ҷамъияти- ватандӯстй Россия «Звезда» ҳамин тавр ташкил ёфта мавзӯи асосии он – ҳарбймебошад.
в) дигар намуди гурӯҳҳои ВАО низ вуҷуд дорад:
- бо даврияти нашр: ҳаррӯза, ҳафтаина, моҳона;
- аз рӯи миқёси паҳн: 1. Марказй, миллй, ҷумҳуриявй. 2. Вилоятй, минтақавй. 3. Шаҳрй. 4. Ноҳиявй. 5. Маҳаллй. 6. Соҳавй.

Бо назардошти он, ки солҳои дароз оиди ба нобудй рафтани нашрияҳо сухан меравад, аммо ВАО – и нашриявй то ҳол вуҷуд
дорад, рушд мекунад, ҳамасола дар тамоми ҷаҳон нашрияҳои нав созмон дода мешаванд. Эъзоҳи он – боварии баланд, дастрасй,
бозгашт ба маълумот дар вақти дилхоҳ. Норасоии асосй – дараҷаи пасти фаврй. Ҳатто нашрияҳои ҳарруза иттилоотро ба
муштариён аз дигар ВАО дертар дастрас мекунанд.
Нашрия, радио ва телевизион ба воситаҳои ахбори омааи анъанавй дохил мешаванд. Дар вақтҳои охир истилоҳи «ВАО нав» овозадор
шуда истодааст.
ВАО – и нав ё расонаҳои нав (англ.Newmedia) - ислоҳоте, ки дар
охири асри XX дар нашрияҳои фаъоли электронйва усулҳои нави
коммуникативй бо муштариён барои фарқ кардан аз нашрияҳои
анъанавй, монади рӯзномаҳо истифода мебурданд. Яъне бо ин ислоҳот раванди рушди расонаҳои рақамй, технологияҳои шабакавй
ва ин тамоюлҳо бо компутеркунонии ҷомеа алоқаманд буда, солҳои
80-ум медиа ба манбаҳои дигар зарурат дошт.
Ороиш додан: профессори донишгоҳи Мичиган Рассел Нойман:
“Newmedia – ин усули навини вуҷуд доштани воситаҳои ахбори
омма, ки дастрасии доимй ба тачҳизотҳои рақамй дар назар дошта
шуда , иштироки фаъоли муштариён дар ташкил ва паҳн намудани
мӯҳтаво (контент) мебошад».

25 соли охир ворид шудани компутер ва тачҳизотҳои технологй бошиддат шакливазкунии расонаҳо мушоҳида карда мешавад. Аммо
ин расонаи навинро муайян намекунад, барои он, ки пас аз чанд муддат, нашриётҳои онлайн (Интернетй) ва телевизионҳои рақамй аллакай анъанавй ба ҳисоб рафта истодаанд. Усулҳои анъанавии расонаҳо бо истифодаи технологияҳи муосири информатсионй фаъолияташонро пеш бурда истодаанд (масалан, коркарди рақамии аксҳо пеш аз паҳн).
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Нақши Интернет дар ташаккули расонаҳои навин басо муҳим аст, чунки
дар як вақт барои интиқоли иттилоот матн, акс, тасвир, видео ё аудио истифода бурда мешавад. Лаҳзаи калидй дар идеологияи расонаҳои навин интерфаъолй. Тақрибан 30 сол пеш расонаҳои навро ҳамчун технологияҳи
коммуникативй мешуморидан, ки интерактивиро дар истифодабаранда ба
истифодабаранда ва интерактивиро байни истифодабаранда ва иттилоот
медонистанд.
Алҳол ҳар як инсон бо андаке тачҳизоти техникй метавонад расонаи шахсии худро дар усулҳои гуногун: матни ё тасвирй, садои ё наворй ташкил
кунад. Бинобар ин, расонаҳои навин модели коммуникативии ҷамъиятиро
дар муносибати байниҳамдтигарй куллан тайғир медиҳад. Расонаҳои навин – ин индустрияи бебаҳо бо таркибҳои шахсии худ дар бозори касбй, ки
дар он нақши асосиро Интернет мебозад.
Якчанд таҳлилгарон ин манбаҳро ҳамчун ВАО эътироф намекунанад. Ин нуқтаи назарро бисёр мутахассисони ғарб дастгирй мекунанд,
далелҳои нисбатан дақиқро мутахасссиси касби дар соҳаи маркетинги электронй Б. Айзенберг низ қайд кардааст. Эътироф накардани
расонаҳои иҷтимоиро ҳамчун воситаи ахбори омма, дар шакли анъанавй ӯ чунин асоснок мекунад, ки ҳамаи ВАО – ҳои анъанавй мақсади расонидани иттилоотҳои ҷиддии иҷтимой мебошад.
Расонаҳои навин, дар навбати худ, майдон барои муошират байни одамон аст. Аз ин бармеояд, ки расонаҳои анъанавй ба ҷои аввал
мундариҷаи иттилоотро мегузоранд, дар доираи расонаҳои иҷтимой ҷои аввалро муошират мегирад, мундариҷаи муошират ба ҷои
дуюм мемонад.
Мавқеи муқобилро таҳлилгари расонаҳои иҷтимой аз Санкт-петербург М.С Будолак пешниҳод мекунад. Дар асоси хулосаҳои М.С Будолак, « Расонаҳои навин – ин модели нави ВАО дар онлайн, дар он ҳар як истифодабарандаи Интернет, ки аз малакаи барномасозй
бехабар аст, метавонад дар ташк, нигоҳ доштан ва паҳн намудани масоили иҷтимой, ки силсилавй барои оммаи васеъ пешниҳод мешаванд иштирок карда метавонад». Дар мақолаи худ М.С. Будолак пайдарҳам ҳамаи функсияҳои дар ВАО – и анъанавй , ки робита ба
ВАО – и иҷтимой мебошад баён кардааст.
Хусусиятҳои расонаҳои навиндар он аст, ки акнун ҳар як шахс метавонад аз нигоҳи раванди технологй эъҷодкори «Расонаи навин»
бошад. Вин Красби «масс медиа» - ро , ҳамчун олоти муошират «як кас ба ҳама», дар расонаи нав дар « бисёрй бо бисёриҳо»
мебинад.

1.3. НАҚШИ ВАО ДАР ҶАҲОНИ МУОСИР.
Нақши ВАО – ро дар ҷаҳони муосир аз ҳад зиёд баланд
кардан ғайриимкон аст. Новобаста аз он, дар ҷаҳон
тамоюли сарчашмаи асосии иттилоотй Интернет шуда
истодааст мушоҳида карда мешавад, аз натиҷаи пурсишҳои ташкилоти тадқиқоти – машваратии M-Vector
дар соли 2013 сарчашмаи асосии иттилоотқ дар Қирғизистон ВАО – и анъанавй боқй мондааст. «Тадқиқоти
бо усули пурсиши фардй гузаронида шуда бори дигар
нишон додааст, ки телевизон сарчашмаи беҳтарини
иттилоот – 98,1 %, пурсидашудагон Тв – ро аз дигар ВАО
– ҳо беҳтарин мешуморанд. 80 % респондентҳо ҳамчун
сарчашмаи итиллот муҳим ва боэътимод будани телевиденияро қайд намуданд. Боло рафтани сатҳи эътирофи
« сарчашмаи муҳим ва боэътимоди иттилоот» дар Интернет, дар муқоиса ба соли 2012 дар соли 2013 устуворона дар ҷиҳати мусбй боло рафтани ҷараёни инкишоф,
ки дар оянда бештар мегардад» - гуфта мешавад дар
тадқиқот.

ИСТИФОДА БУРДАНИ ВАО

ТЕЛЕВИЗОН
РАДИО
РӮЗНОМА
ИНТЕРНЕТ

98,10%
56,70%
51,80%
30,20%

0,2%
2,8%
4,9%
10,6%

Манбаъ:Тадқиқоти миллй ташкилоти “М-вектор”

Дар маҷмӯъ васоити ахбори омма дар Қирғизистон принсипҳои этика касбиро нигоҳ медоранд. Воқеан қайд кардан ҷоиз аст, ки базе
намуди воситаҳои ахбори омма, масалан телевидения, тиҷорати даромаднок нест, аз ин рӯ таъсис додани телевизионҳои шахсй бо
шавқи фардии муассисон мебошад. Сарчашмаи таъсир ба сиёсати муҳаририяти ВАО муассис ё рекломадиҳанда мебошанд.
Барои баланд бардоштани савияи саводнокии иттилоотй дарк намудани нозукиҳо кор дар ВАО, чй тавр ва бо воситаи кй, иттилоот
воситаи таъсир ва манипулятсия буда метавонад.
Дар ин қисмати китоби захиравй оиди мавҳумҳои асосиро дида мебароем, ки бо расона вобастагй дорад, инчунин оиди ВАО ҳамчун
олот ба фикри омма таъсир ва манипулятсия мекунад. Бо баробари ин саволҳое, ки дар афкори мунаққидй таҳлил кардани иттилоот
дар ВАО – ро меомӯзем.
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1.4. РАСОНА ВА МУШТАРИЁН: КЙ БА КЙ ТАЪСИР МЕРАСОНАД?
Таъсир дар муносибати расона ва муштарй аз ду тараф ба миён меояд: ҳам муштариён ба расона ва ҳам расона ба муштариён таъсир мерасонад. Охирон бо вуҷуд омадани фикри омма ба миён меояд.
Бо шиддат тараққи кардани технологияиҳои муосир иттилоотро хеле дастрас мекунад. Акнун ин доираи танҳо институти алоҳида, марказҳо ташкилотҳо набуда, сарчашмаҳои муосири иттилоот ба доираи васеъ истифода дастрас мебошад. Расонаҳо бошанд дар васеъ
намудани истифодабарандагони худ ҳавасманд ҳастанд. Дар мисоли Қирғизистон бошад, ин бо рақобати васеи доираи буҷаи рекламавй алоқамандй дорад.
Хрусусияти рушди институти ВАО – и Қирғизистон дар замони муосир хеле зиёд пешниҳод намудани маҳсулоти расонавй ва шумораи
муштариён ибрат аст. Ба шумораи на он қадар зиёди аҳолии Қирғизистон аз 1500 (эзоҳи 1) зиёд расонаҳо ба қайд гирифта шудаанд.
Қайд кардан зарур аст, ки баъзе расонаҳои аз қайд гузашта фаъолият намекунанд вале дар реестри вазорати адлияи вуҷуд доранд.
Базеъ Интернет- нашрияҳо ҳамчун ВАО дар қайд ҳуқуқй набошанд ҳам , аммо фаъолияти ВАО – ро иҷро мекунанд.
Шумораи зиёди захираҳои расонавй дар Қирғизистон рақобати калонро байни онҳо ба миён меорад, албатта аввалан дар байни интернет – нашрияҳо. Ин аз маҳдудияти бозори реклама ва дар ҳаҷми зиёд пешниҳод намудани маҳсулоти расонавй мебошад. Аз маълумотҳои директори генералии телерадиокорпаратсияи ҷамъиятии (КТРК), ҳамасола буҷаи солонаи рекламавй дар мамлакат 8-10 миллион долларро ташкил мекунад.
Ин маблағҳо, аз тарафи компанияҳо ба нақша
гирифт шудаанд, нафақат барои паҳни реклама (
нашри рӯзнома, интернет-нашрияҳо, ба эфир додани маълумот бо воситаи садо ва симо), балки
барои ташкили контент, инчунин барои рекламаи
беруна истифода мешаванд. Бо суханҳои дигар,
қисми калони буҷа нафақат барои ВАО, балки ба
созандагони мӯҳтаво ( контент) сарф мешаванд.
Нисбатан наонқадар бозори калони муштариён,
инчунин ҳам истифодабарандагони эҳтимолии
маҳсулот ва хизматрасонй ба рақобат байни ВАО
оварда мерасонад. Хонандагон ва тамошабинони
ВАО бо воситаи мӯҳтаво (контент) ҷалб мекунанд.

Бо ин васила ғояҳои усуслҳои соддаи пешниҳод: барои ҷалби шумораи зиёди хонандагон ва тамошобинон ,расонаҳо усуслҳои нави
шарҳи иттилоотро ҷустуҷӯ мекунанд.
Яке аз намунаҳо – дар вақти пешниҳоди иттилотҳои хабарй васеъ намудани усуслҳои дилхушкунй дар ҳамаи ҷанрҳои рӯзноманигорй.
Намунаи дигар: ҳарчй бештар истифода бурдани воситаҳои мултимедиявй (навор, ороиши графикй), чунки маводи оришдодашударо
муштариён зиёдтар тамошо мекунанд. Алҳол нашрияҳои зиёд, ки қаблан ҳамчун нашрия амал мекарданд бо гузашти давр маҳсулоти
худро дар усусли веб-версия пешниҳод намуда, инчунин аз боли ташкил намудани мӯҳтавои (котенти мултимедиявй) кор карда истодаанд.
Усулҳои дигари ҷалб намудани муштариён: нашри маводҳо, ки дорои мӯтавои садамавй (шокируюший контенти ) бошад. Ин матавонад
хабар дар бораи ҷинояти хеле вазнин, ҷанҷолй ё дигар мӯҳтаво (контент), ки шумораи зиёди муштариёнро ҷалб намояд, ё тамоши веб –
захира бошад.
Масълан, 30 августи соли 2016, рӯзе, ки дар масоҳати сафоратхонаи КНР дар Қирғизистон акти терриристй рӯй дода буд, дар яке аз
интернет – захира ин хабар бо истифодаи акс ва виденавор аз ҷои таркиш ҷо карда шуда буд, кимӯҳтавои садамавй ( контенти шокй)
дошт. Худи ҳамин рӯз ин маводро нисбати дигар таркиш, ки дар назди фаввораи дар реконструксия будаи назди универмаги марказии
шаҳри Бишкек 5 мартиба зиёд тамошо карданд.
“Дафни Ҳувайдои 5-сола
дар Кӯлоб дар паҳлӯи
гӯри бобову бибӣ”

“ФМС Муҳоҷирони тоҷикро
озод кард”

“Ҳамла ба
туристони
хориҷа”

боздид

7084

боздид

64255

“Давоми
боздошти
Умед 88”

“Ба рӯи зане кислота
пошиданд. Ин зан да
беморхона мебошад”

“Бародарашро ба
полис супорид дувоздаҳуним сол ҳапс шуд”

боздид

боздид

1217607
1518

боздид

992

боздид
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Мавзӯҳои аҳамияти иҷтимой дошта дар муштарй кам шавқ ва эътибори кам нисбати хабарҳо оиди ҷиноят, шавҳат, таҷовуз
(агрессия) дорад. Ин аз он вобастагй дорад, ки ВАО кадом мӯҳтаво (контентро) барои ҷалб намудани муштариёни худ интихоб
мекунад. Сармуҳаррирони баъзе нашрияҳо зиёд шудани хабарҳои таркиби ҷиноят доштаро бо шавқ ва талаботи муштариён вобаста
эъзоҳ медиҳанд.
Бо ин тариқ муштариён бо шавқ ва талаботҳои худ ба мавзӯҳои муайяни ВАО таъсир мерасонанд, аммо намунаҳои мусбии таъсир низ
вуҷуд доранд. Инак, дар асоси тадқиқотҳои солҳои пешин гузаронида шуда оиди афзалияти тамошобинон, қирғизистониҳо мехостан
зиёдтар барномаҳои дилхушкунй ва маърифатй, нисбати барномаҳои сиёсй дидан мехоҳанд. Пас аз он дар расонаҳо зиёдтар аз рӯи
шавқи муштариён маводҳо пешниҳод шуданд, инчунин рӯзноманигорон ба мавзӯҳои иқтисодй – иҷтимой низ эътибор дода истодаанд.
Мӯҳтавои (Контенти) ВАО аз рекламадиҳанда ва муассисон вобастагй дорад. Масалан, нашрияҳо ба рекламадиҳандагони бузург мутобиқшавиро (лоялҳностҳ) нишон медиҳанд. Корпоратсия бо ВАО зич ҳамкорй мекунанд, бо маблағи тиҷорат лоиҳаҳои якҷоя (рубрикаҳо,
барномаҳои телевизионй ва ғайра) амалй менамоянд. Ҳастанд ҳолатҳое, ки маводи рӯзноманигорон шаъни корпоратсияро паст мезанад, аммо ин мавод нашр намешавад, ба эфир намеравад, чунки ВАО нисбати маблағгузор мутобиқан (лоялҳно) нигоҳ медорад.
Фактҳои аҷоиб: дар Кореяи ҷанубй бузургтарин компанияи рекламадиҳанда Samsung
мебошад. Рӯзноманигори ин давлат Субин Ким дар интервюи худ тавассути ТВ-барномаи Capital (Кқргқзстан - КТРК)гуфта буд – « ягон расонаи Кореяи Ҷанубубй бе
рекламаи Samsung фаъолият бурда наметавонад , чунки компания ҳамасола барои
реклама 2 млрд доллар сарф мекунад». Агар ягон маводе, ки обрӯи ин компанияро
паст занад дарҷ намешаванд, чунки компания мумкин аст бо расонаҳоиин давлатҳо
Шартномаи ҳамкориро қатъ кунад.
Дигар мисол низ вуҷуд дорад, озодии сухан дар ҳар як давлат аз сатҳи демократикунонии ҷомеа вобастагй дорад. Аз гуфтаҳои сармуҳарири овозадори TheShpiegel
Матиаса Штраййа – и Германия, даромади зиёдро нашрияи ӯ дар асоси Шарнома
аз рекламадиҳанда – компанияи Apple мегирад. Аммо, ин нашрия дар бораи шароити
кории компанияи мазкур дар заводҳои Ҷумҳурии Чин мақола ба нашр додааст. Ин як
мисоли дар ҷомеаи демократикунонида шуда чй тавр тиҷорат ва расона ҳамкорй карда метавонад. Барои мисол дар рейтинги озодии сухани FreedomHouse дар соли 2015
Кореяи Ҷанубй 33 ҷойро ишғол мекунад ва қисман озод ба ҳисоб меравад. Германия
бошад дар ин рейтинг мавқеи 18 – умро ишғол намуда давлати , ки озодии сухан дорад
эътироф шудааст. Қирғизистон бошад дар ин рейтинг мавқеи 67 – ро ишғол намуда
«расонаи маҳдудшуда» ( нашриёти побанд; несвободная пресса) ба ҳисоб меравад.

АО хеле вобастагии калон аз муассисон дорад.
Муассис дорои қисмати калони сарчашмаи маблағгузорй мебошад ва ба мӯҳтаво (контент) мусоидат
карда метаовнад. Дар маводҳо оиди этикаи касбй
оиди мустақиляти сиёсати нашриёт аз манфиатҳои муассис гуфта мешавад, Дар қонунгузории
Россия оиди «нашриёт фаъолияти худро дар асоси
мустақилияти касбй ба роҳ мемонад» гуфта мешавад. Дар асл бошад базеъ расонаҳо бо мақсади
таъсир расонидан ба мафкураи мардум ҳамчун
восита тасъис мешаванд. Масалан, барои расидан
ба мақсадҳои сиёсй, ки ба Қирғизистон хос аст, ВАО
дар ин давлат ҳамчун идораи даромаднок шуморида намешавад. Аз сабаби маҳдуд будани бозор,
ВАО бо тамоми иқтидораш фаъолият намебарад,
инчунин танҳо бо воситаи маблағҳои рекламавй
ва пешниҳод намудани мӯҳтаво (контент) вуҷуд
дошта наметавонад. Таъсири калони расона ба
муштариён сабаби таъсиси рӯзнома, веб-захираи
иттилотй ё ҳатто телеканал мебошад.
Бо назардошти он, ки кй муассис аст, ВАО ба давлатй ва хусусй ҷудо мешаванд. ВАО – ҳои давлатй аз ҳисоби буҷаи давлат маблағгузорй мешаванд ва фаъолияти онҳо аз хизматчиёни давлатй, дар навбати аввал аз роҳбарони давлат вобастагии калон дорад. Ин нафақат дар маблағгузорй , балки дар таъини роҳбар, инчунин мутобиқшавии( лоялҳностҳ ) давлат низ вобаста аст. Дар давлатҳои пасошӯравй бузургтарин каналҳои телевзион ба телевизионҳои миллй табдил ёфтаанд. Алҳол ба ҷои каналҳои миллиро каналҳои ҷамъиятй
ишғол карда истодаанд.
Телерадиои ҷамъиятй дар доираи маблағгузории аз андоз фаъолият бурда мақсади даромад гирифтан ё таъсир расонидан ба
мафкураи мардум надоранд. Вазифаи он – расонидани хизматрасонии ҷамъиятй дар соҳаи телерадио мебошад. Махсусан, пешниҳод намудани иттилооти дақиқ, имконияти баён кардани ақида ба ҳамаи қишрҳо, баррасй намудани муаммоҳи аҳолй аст.
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“ТАЪРИХИ КОРПОРАТСИЯ ҶАМЪИЯТИИ ТЕЛЕРАДИО (КТРК)

Соли
1930

соли
1993

нахустин истгоҳи
пахши барномаҳо
дар пойтахти ҷумҳурӣ
ба фаъолият шурўъ
намуд, ки дар мавҷи
мутавассит кор мекард.

ТРШД Қирғизистон
таҷдид дода шуда ба
телерадиошунавоии милии Ҷумҳурии
Қирғизистон,

соли
1957
кумитаи мазкур ба
Кумитаи давлатии телевизион ва
радиошунавии ИШҶ
Қирғизистон (телерадиошунавонии
давлатии ИШҶ
Қирғизистон ) табдил
ёфт;

соли
1933
Радиои Қирғизистон
ба Кумитаи радиофикатсия ва радиошунавоии Шурои
комиссарни халқии
РАИШ Қирғизистон
табдил ёфт;

соли
1991
Кумитаи телерадиошунавоии давлатии
ИШҶ Қирғизистон ба
Кумитаи телерадоишунавонии давлатии
Ҷумҳурии Қирғизистон
(ТРШД Қирғизистон)
табдил дода шуд;

соли
2003
25 феврали соли 2003
бошад ба телерадиокрпоратсия миллии
Ҷумҳурии Қирғизистон,

2007
год
26 март аз нав ба
телерадиокорпаратсия милли Ҷумҳурии
Қирғизистон номгузорй
шудааст.

соли
1998
16 марти соли 1998
таҷдид шуда, ба телерадиокорпаратсия
табдил дода шуд

соли
2006
19 январ - аз нав ба
телерадиокорпаратсия милли Ҷумҳурии
Қирғизистон номгузорй шудааст
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соли
2010
дар асоси директиваи
Ҳукумати муваққатй
ба телерадиокомпанияи давлатй мавқеъи
Ҷамъиятй дода шудааст.

соли
2011
21 декабр Қонун «Дар
бораи телерадиошунавии ҷамъиятии
Ҷумҳурии Қирғизистон» қабул шудааст,
тибқи он корпоратсия
ташкилоти давлатии
телерадиошунавой эътироф шуда,
мавқеи ҷамъиятиро
дорост.

Дар асл телерадиошунавой ҷамъиятй бошад ҳам, то ҳол дар аксар давлатҳои пасошӯравй ташвиқоти сиёсати давлатиро идома медиҳанд. Телерадоишунавоии ҷамъиятй набояд манфиатҳои гурӯҳҳои алоҳидаро ташвиқ кунад, расонаи ҷамъиятй бояд муаммоҳои
ҳамаи гурӯҳҳои иҷтимоиро инъикос намояд. Намунаи классискии ҳамин хел расонаро дар мисоли копроратсияи радиошунавоии ҷамъиятии Би-Би-Си (Британияи Кабир) мушоҳида кардан мумкин аст.

RADIO

TEVEVISION CENTRE
Би-Би-Си – намунаи классикии садо ва симои ҷамъиятй аст.
Бо вуҷуди давлатй будан («статутная корпорайия» - Statutorycorporation), , аз ҳисоби
андозсупорандагон маблағгузори мешавад,
яъне аз андоз ба радиоприёмник ва телевизирҳо (Televisionlicence).
Дар фаъолияти тӯлонии худ ҳамчун корпоратсияи ҷамъиятии радиошунавоии Би-Би-Си
дар Британияи Кабир ва тамоми ҷаҳон нуфуси ВАО – и боътимод мавқеи худро нигоҳ
медорад.
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1.5 МУҲОРИБАҲОИ ИТТИЛООТЙ
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Муҳориба барои муштариён, фикр ва таваҷҷӯҳи онҳо ба муҳорибаи иттилоотй табдил ёфтанаш мумкин аст. Имрӯзҳо иттилоотро аз
аслиҳаи ҷангй (қатли ом) зиёдтар истифода мебаранд.
Муҳорибаи иттилоотй калимаи англлиси буда (Information war) ду мавҳум дорад.
1. Ҷараёни муқобилияти умумияти инсонй буда барои расидан ба мақсадҳои сиёсй, иқтисодй, ҳарбй ва дигар мақсадҳои сатҳи
стратегй буда бо роҳи таъсир расонидан ба аҳолй, давлат ё ҳувваҳои ҳарбии тарафҳои муқобил, ки бо воситаи паҳнкунии иттилооти
махсусан интихоб ва омода шуда, маводҳои иттилоотй ва бо ин васила моқобиляти тарафҳо ва таъсир расонидан ба тарафи худ.
Мафҳуми
«муҳорибаи иттилоотй-равонй» ба луғати русй аз луғати доираи ҳарбии ИМА ворид шудааст. Тарҷумаи мафҳуми мазкур («informationan
dpsychologicalwarfare»), дар забони англисй «муқобилияти иттилоотй» ва инчунин « муҳорибаи ииттилоотй, равонй), вобаста аз матни
ҳуҷҷатҳои расмй ва нашрияҳои илмй фаҳмида мешавад. Дар ин маъно калимаи «муҳорибаи равонй» низ истифода бурда мешавад –
таъсиррасонии равонй ба аҳолй ё хизматчиёни ҳарбии дигар давлатҳо бо мақсади ба даст овардани мақсадҳои сиёсй ва ҳарбй.
2.Таъсири мақсаднок, чораҳое, ки барои расидан ба бартарии иттилоот, бо роҳи расонидани зарари иттилоотй, ба ҷараёни иттилоотй ва ситемаҳои иттилоотии мухолиф, дар як муддат ҳимояи иттилооти шахсй, ҷараёни иттилооти ва системаҳои иттлоотй мебошад.
Таҳлили маводҳо дар дар фазои иттилоотии глобалй ба мутахасисон имконяти сухан оиди муносибатҳои Россия ва давлатҳои ғарб
нисбати ҳамдигар муҳорибаи иттилоотй бурда истодаанд медиҳад. Дар ин раванд давлатҳо расонаҳои давлатй ва лоиҳаои иттилоотиро
бештар маблағгузорй мекунанд. Ҳамин тавр телеканали Russia Today, ки мавқеи Кремлро ба муштариёни хориҷй инъикос мекунад пурра аз ҳисоби давлат дар асоси « Иштироки Россия дар муболдилаи иттилооти байналхалқй» маблағгузорй мешавад. Соли 2015 барои
ин мақсадҳо 15 млрд рубл ҷудо карда шуда буд. Баъзе сарчашмаҳо ин маблағро то 20 млрд доллар навишта буданд. Дар сарчашмаҳои
расмй гуфта мешавад, ки маблағгузории лоиҳаҳои расонаҳо аз ҳисоби давлат бо мақсади ҳифзи фазои иттилоотии Федератсияи Россия
ва барои сохтани нақши объективии ФР асос мегирад.
Дар навбати худ дар ИМА маблағгузории лоиҳаҳо бо забони русй дар радиотсансия « Аврупои озод» ва «Овози Амрико» зиёд шуда
истодаанд. Бо ин мақсад соли 2015 22,6 млн доллар, нисбат ба соли 2014 104% зиёд маблағгузорй шудааст.
Муҳорибаи иттилоотй аз ин ё он дараҷа ба Қирғизистон низ мусоидат мекунад. Дар ташаккули нигоҳ ба ҷароёни ҷаҳонй ва ҳодисаҳо
иттилоот таъсир мерасонад. Дар ҳаъзе ҳолатҳои муҳорибаҳи иттилоотй , ки дар он Қирғизистон иштирок намекунад, барои бехатарии
милли давлат ва
бехатарии шахсй хавф расониданаш мумкин мебошад. Мисол, дар мусоҳибаи радиои «Азаттқк», қирғизистонй
барои иштирок дар муҳориба ба Украина рафт, ва ин рафтори худро ӯ пас аз тамошои навор оиди вазъияти Украина шарҳ додааст.

1.6. МАНИПУЛЯТСИЯ БО ВОСИТАИ РАСОНАҲО (МЕДИА)
Хатари беғштар барои инсонҳо ва сохти давлатдории демократй истифодаи расонаҳоро барои манипулятсияи сиёсй мебошад. Манипулятсияи сиёсй – ин идоракунии пӯшидаи афкори сиёсй ва рафтори одамон бо мақсади маҷбур кардани онҳо барои амал кардан ё
накрдан ба манфиати манипулятор, бо талқин кардани ақидаи манипулятор ба шахси манипулятсияшуда бо таъсиркунии пӯшида дар
ҳамаи ҷамъият вуҷуд дорад. Аз ин бар меояд, ки мафҳуми манипулятсия тобиши манфй дорад. Аммо дар ин ё он дараҷа манипулятся
дар ҳамаи ҷомеа вуҷуд дошт ва вуҷуд медорад.
Акнун манипулятсияро дар расона ба манфиати шахсй ва сиёсй чй тавр истифода мебаранд дида мебароем. Дар баъзе ҳолатҳо манипулятсияи афкори омма вазифаи асосии ин ё он ВАО буда метавонад. Манипулятсия кардан, усули идоракунии ҷомеа ва барои
субъектҳои он нисбат ба таъсири ифтисодй ва ҷисмонй усули беҳтар ба ҳисоб меравад. Манипулятсия барои идорашавандагон ноаён
истифода бурда шуда, бе хунрезй ва қурбони, бе хароҷоти зиёд барои зархариди ё ором намудани якчанд мухолифини сиёсй истифода
мешванд. ВАО воситаи асосии манипулятсияи сиёсй шуда метавонад, чунки барои таъсир расонидан ба мафкураи аҳолй захира ва
имкониятҳо зиёд доранд.
Манипулятсияи асосии сиёсй ҳақиқати аз тарафи ВАО эъҷод шуда мебошад. Барои мисол, лар даврони Шӯравй, ВАО воситаи ташвиқоти
ҳизбии давлатй ба шумор мерафт ва дар саҳифаҳои расонаҳо, радио
ва экранҳои телевидения «ҳақиқат» - ро, ки дар асл аз шароити воқеъи
куллан фарҳ мекард ба вуҷуд меовард
Дар шароити кунунй эъҷоди «ҳақиқати алтернативй» дар образҳои расона метавонад ба дигаркунии ҳақиқати аслй бурда расонад.
Барои намуна, маводҳое, ки аз тарафи рақибон фармоиш шудааст метавонад муаммоҳои зиёд ва вуҷуд орад ё қатъ шудани субъекти тиҷоратй бошад. Ба ҳамаи ин нигоҳ накарда, иттилоот хеле зиёд ва дастрас
шуда истодааст, дар ВАО иттилоотҳоро, ба муштариён пешниҳод карда
мешаванд интихоб мекунанд. Дар ВАО ба ин ё он ҳодисаҳоро муҳокима
намудан аввалият медиҳанд. Масалан, ВАО – ҳое, ки тарафдори давлат
ҳастанд аксияҳои эътирозй, ки бар зидди ҳокимияти амалкунанда мебошанд инкор мекунанд ёинки фактҳоро дигаргун шарҳ медиҳанд, ки ин ба
муносибати манфй нисбати мухолифат (оопозитсия) бедор мекунад.
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Истифода бурдани як ё ду ВАО ҳамчун расонаҳои асосй, баъзан сарчашмаи ягонаи иттилоот шуморида мешаванд, ба он оварда
мерасонад, ки муштариён акси ҷаҳонро интихобан бо пешниҳоди ВАО мебинанд. Дар ҷаҳон милиёнҳо ҳодисаҳо рӯй медиҳад, аммо ба
саъми муштариён ҳодисаҳои аз тарафи ВАО интихоб ва намоиш медиҳанд расонида мешавад.
Бо баробари омилҳои интихоби иттлоот, дар ВАО боз дигар сарчашмаи қувваи манипулиатсия вуҷуд дорад, ки ин – сухан аст. Бо истифодаи сухан шахс ба шахси дигар дар қабул кардани ҳодисаи воқей таъсир мерасонад. Агар, масалан, ВАО – и ғарб дар бораи «дар
аввали моҳи апрели соли 2017 Асад аз аслиҳаи кимёвй дар Хан- Шайхун истифода бурдааст» нависад, дар ВАО – ҳои Россия менависад, ки « бо бомбаронии осмонии Асад якчанд амборҳои мухолифат, ки аслиҳаи кимёвй нигоҳ дошта мешуд нобуд карда шудаанд».
Дигаргун сохтани факт, дар он намоён мешавад, ки ин ё он ҳодиса ё ҷараёнро: нафаре «бекорй» мегӯяд, дигарон «шуғли нопурра».
Барои ҳамин фактро дида тавонистан, яъне ҳодисаи рӯйдодаро аз андеша фарқ кардан, дарёфти дигаргуншудани фактҳоро донистан
зарур аст.

Факт (лат. Factum — далел) — донишҳое, ки дар шакли тасдиқшуда, дурустии он муайян карда шудааст.

Афкор – муҳокимаи нуқтаи назар ё мавзӯъ, ки дар он пурра
барқарор намудани ҳақиқат имконнопазир буда, аз тайғирёбии
фактҳо асос ёфтааст ва муносибати эҳсосоти нисбати онҳо.

Далел, ин аст, ки ҳақиқатро исбот кардан заруруат надорад, он аст, ки ҳақиқати ба ҳама маълум ё ин ки онро тафтиш кардан мумкин
аст. Ҳамин тариқ бо далелҳо рӯбарӯ шуда идроки мо таранг намешавад, онро дарк кардан, бовар кардан ё не, балки бе ягон танқид
ҳамчун ассонок қабул мекунад. Муқаррар шудааст, ки байни шумораи муайяни далелҳо, ногоҳ андешае ҳамроҳ шуда мемонад, дар ин
ҳолат низ бо танқиди камтар ин далел қабул мешавад.
Масалан, алҳол саҳар, шумо маводи навро омӯхта истодаед, мавод – китоби захиравй оиди расонаҳо ва саводнокии расонавй. Бе ин
донишҳо шумо қарори дуруст қабул карда нметавонед.

Пас аз баёни се фикр, ки боваринок ҳастанд, чаҳорумаш дуруст қабул карда мешавад, назар ба алоҳида ё дар қатори дигар фикрҳо.
Дар воқеиат бошад фикри чорум ҳақиқати баҳснопазир нест.
Ба имкониятҳои манипулиятивй дар ВАО инчунин аз шарҳ додан ва эъзоҳ додан ба делелҳо низ иборат аст. Сатҳи ҷавобгарии иҷтимоии
рӯзноманигор муайян мекунад: дар кадом порчаи матн дохил кардани далел, бо кадом суханҳо тасвир кардани он, чиро таъкид мекунад, дар бораи чй намегӯяд, чй тавр баҳогузорй мекунад. Дар ин ҷо воситаи манипулятсия инчунин нафрат ва хусумат низ шуда метавонад. Бо кадом калимаҳо ҳодиса тасвир шудааст, он чй тавр баҳогузорй мешавад, дар хонанда/тамошобин чй гуна эҳсосот пайдо мешавад. (муфассал оиди «забони хусумат» дар матнҳои дарси 4; « Таъсири иттилотт ба одам»)
Усулҳои манипулятсияи сиёсй, ки дар ВАО истифода мешаванд
Барои решакан кардани овозаҳои бардурғи иҷтимой технологияи манипулятсия, арсенали зиёди усулҳои махсус барои таъсир расонидан ба мафкураи одамон истифода мешаванд. Яке аз усулҳои асосй бо воситаи он ВАО манипулятсияро ба амал мебарорад иттилоот,
аниқтараш бо он идора кардан мебошад.

ИТТИООЛОТРО:
- бофтан, онро
ба ҷои аслй пешниҳод кардан;

- бо роҳи ғалат ва
нопурра, яктарафа
пешниҳод кардан;

- таҳрир кардан, илова кардани тахминҳои
беасос ва шарҳ;

- ба манфиати
манипулятор
шарҳ додан;

- пинҳон доштан,
пинҳон кардани
фактҳои муҳим;

БА ҒАЙР АЗ ИН ВАО МЕТАВОНАД:
- интихобан
зоҳир кардани диққат
ба далелҳо
аз нуқтаи
назари худ;

- ҳамроҳ
сарлавҳаи
мавод, ки
ба мазмун
мутобиқат
намекунад

- ба касе
номнавис
кардани
ариза, ҳеҷ
вақт карда набуд;

- пешниҳод
намудани
иттлооти
дурст,
вақто, ки он
муҳим буд;
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- пешниҳоди иқтибоси
нодуруст, бо истифодаи
он қисми ибора ё баромад, порчаи матн дигар маъноро ё маънои
муқобилро мегирад;
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Чунон, ки арсенали манипулятсияи ВАО хеле фарох аст: воситаи шифоҳии ва нақшии дигаргун намудани делелҳо, оиди як
далел хомӯшй пеша кардан, нисбати дигараш таваҷҷӯҳ зоҳир намудан, нашри пайёмҳои бардурӯғ пешниҳод кардан дар муштариён ҳиссиёти манфй бедор мекунад. Ҳамаи ин усулҳоро аз рӯи қувваи таъсир ва мазмуни матн пай бурдан мумкин аст, вале онҳро
як чиз муттаҳид мекунад: ҳамаи он барои ба вуҷуд овардани фазои муайяни эҳсосой ва равонй дар аудитория равона карда шудааст.
Дар бораи истифодаи баъзе аз онҳо дар поён гуфта мегузарем.
Дар китоби Ҷ. Браун « Техникаи таъсир: аз ташвиқот то шустани мағзи сар» қайд карда мешавад, ки механизми фундаменталии
манипулятсия суггестия мебошад, яъне дар муҳокимаи масъалаҳо худсаронаву бемантиқ, новобаста аз он, ки асос дорад ё не бовар
кунонидани дигарон. Муаллиф инчунин якчанд усулҳои махсуси суггестиро қайд мекунад:
А) ИСТИФОДА БУРДАНИ СТЕРЕОТИПҲО (қолабҳои шахшуда). Стеротип ҳаминро ифода мекунад, ки дарк кардани одамон ягон объекти иҷтимоиро дар шакли шигифтй (схематизированном) дарк ва қабул мекунанд. ( Ислоҳоти мазкур дар психология равонй аз тарафи публисисти америкой У. Липпман ворид шудааст). Табий аст, ки одамон ба «типи иҷтимой» таллуқ доранд. Бо гузашти замон ин акс
дар тафаккури одамон нақш мебандад ва аз таҷрибаи худ тасдиқ карда намешавад. Барои ҳамин вақте , ки ВАО ислоҳотҳои «негр»,
«еврей», «коммунист», «капиталист», «русҳои нав», дар шахсият истифода мебаранд , он нақше, ки бо ислоҳоти мазкур дар тафаккури
омма ҷо шудаанд, дар баъзе одамон вокуниши муайян пайдо мешавад.
Б) ТАЙҒИР ДОДАНИ НОМҲО ВА ТАМҒАГУЗОРЙ. Яке аз воситаҳои таъсирбахши забони сиёсй манипулятсия кардани « тамға» мебошад, ки ба ҳарифони сиёсй «часпонида» мешаванд. Онҳо барои амалй намудани мақсадҳои махсус бофта ва истифода бурда мешаванд. Мунтазам истифода бурдани онҳо дар ВАО, дер боқй мемонанд, ҳамчун калимаҳои рӯзмарра ба одат даромада, дигар калимаҳои ҳаммано ва на он қадар агрессивй харатҳои ин амал ҳисобида мешаванд. Баъзе мисолҳоро дида мебароем:
- «Сурхй-ҷигарй» - ин истилоҳ дар давраи
мухорибаи сахти «демократҳо» бо ҲКПИШ
(КПСС) ба вуҷуд омадааст. Мақсаде, ки офаринандагони истилоҳро пешкаш карданд, мафҳум
аст: дар байни коммунизм ва фашизм аломати
баробар мондан, КПСС-ро бадном кардан буд.
Барои он вақт он истилоҳ хеле садои куфр
медод, аммо ба мунтазам ва васеъ истифода
бурдани ин калима кори худро иҷро намуд:
мардумон бо фикре, ки «сурхҳо» ва «қаҳварангҳо» меваҳои як замин ҳастан одат кардан.

- «Чеҳраи қафқозй» («Лица кавказской найиональности») - истилоҳи аз тарафи рӯзноманигорон бофташуда аст. Ин истилоҳ аз
истилоҳи паҳншудаи «қофқозиҳо» дар истилоҳи аналогй ҳамчун
«шахсони ҳуқуқй» ва «шахсони алоҳида» дар назар дошта шудааст ва ғайра. , Аммо ин фақат ба назар аст, ҳамин тавр истилоҳи
расмй рӯирост бесаводона пешниҳод намешавад. Ин хел миллат,
яъне миллати қафқозй, чй хеле, ки миллати славянй намегӯянд,
вуҷуд надорад. Ин истилоҳ хеле таҳқирона ва нобудкунанда ба
ҳисоб меравад.

«Империяи хашм (империя зла) –
истилоҳи мазкурро Роналд Рейган
дар давраи «ҷанги сард» (холодная война) барои истифода весеъ
ворид намудааст. Дар нақши СССР
америкоиҳоро ҳамчун давлате, ки
аз хирсҳо иборат аст ва «сурхони
хунхор» метарсониданд, ки аз ин Р.
Рейган хеле бурд кардааст. СССР
кайҳо барҳам хӯрда бошад ҳам, ин
истилоҳ то имрӯз истифода бурда
мешавад. Акнун ҳошад антикоммунистони ватанй низ ҳар гоҳ ин истилоҳро истифода мебаранд.

«Оила». Ин истилоҳ ба дасти сабуки рӯзоманигорон ба наздикй пайдо шудааст. Дар он
то чй андоза наздик будани шахсони наздик «ба ҷисми» президент дар назар дошта
мешавад. Дар тафаккури омма чуқур ҷо гирифтани ин истилоҳ барои наздик шудан, ки
ВАО «оила» мепиндорад имкон намедиҳад. Чих еле, ки маълум аст ҳамчун «оила»
гурӯҳҳои мафиозии Италияро низ мефаҳманд. Бо шарофати «ҷангиён» (боевики) оиди
мафия ва мазмуни ин истилоҳ мардум кайҳо огаҳ ҳастанд. Наздикони президентро
«оила» номида, рӯзноманигорон онро ба қавми мафия шабоҳат медиҳанд, ки давлатро
бо доираи танги гурӯҳҳои худ идора мекунанд. Эъҷодкорон ва тарғибкунандагони ин
истилоҳро қайд намудан зарур аст, ки дар ҳақиқат – он дорои қувваи бузурги маънавй
(идеологи) мебошад. Истилоҳҳои манипулятивй ё тамғакунй яке аз роҳҳои таъсири
равонй ба мафкураи омма мебошад. Онҳо, яке ах роҳҳои ҷорй кардани стреотип дар
мафкура омма буда, муқобилият нишон додан бар зидди он хеле мушкил мебошад.
Роҳи таъсиркунии осон, аммо дар ҳамин соддагй хатари он дида мешавад.

В) такрори иттилоот. Муқаррар карда шудааст, ки пас аз 30 дақиқа шунавандагон 65% мазмуни ахборотро ба хотир мегиранд. Дар
охири рӯз дар хотир танҳо 40% , дар охири ҳафта 10% ахборот мемонад. Дар натиҷа дар давоми 10 рӯз муаммо худ ба худ аз хотир
рафта, ҷои онро далелҳои нав ба нав ишғол мекунад. Агар ахборот пайдарҳам такрор шавад дар зеҳни шунавандагон ва омма сахт ҷо
мегирад. Варианти техникаи «такрор» дар истифодаи калимаҳои калидй, амсоли «Ҳуқуқҳои баобар барои ҳама», «ҳалқ ва ҳизб якҷояанд» ва ғ. Чунин ибораҳо, баъзан ибораҳои бемаъно дар рекламаи сиёсй нақши калон мебозанд. Дар ВАО такрорро бисёртар дар
иттилоот ё паёмҳои хабарй истифода мебаранд, ки дар ҳар такрор хабари маънои бештар дошта-новбаста аз репортаҷ (телевизионй)
ё пайёми матнй (радио) бе ягон дигаргунй ё таҳрир ба эфир меравад.
Г) Тасдиқ кардан (Утверждение). Махсусияти усули мазкур дар он мебошад, ки дар ВАО мубоҳисаи бе асосу бе мантиқро барои мустаҳкам намудани мулоҳиза шахсй, инчунин плюаризми фикрҳоро маҳдуд намуда , бештар барои манфиати худ истифода мешаванд.
Д) Гузоштани саволҳои суханпардой (риторика), ё паҳнкунии овозаҳо. Дар раванди сиёсй ВАО субъекти асосии паҳнкунандаи
фикри омма буда, чй андоза зарурат дотшани мавзъҳоро за рӯи талоботи ҷамъия ва сигменти шунавандагон эҳосо мекунад. Бинобар
ин ВАО ҳамчун паҳнкунандаи овозаҳо расман эътироф шудааст, инчунин дар ин ҳол гӯёки чизе рӯй надодааст. ВАО ҳамагй дар назди
муштариён суол бе ҷавоб мегузорад, ё порчае аз матнро мегузоранд, ки дар шунаванда / тамошобин беихтиёр «фикри нав партофтан» (подброшенная идея) барои ташвиқотчй зарур бедор мешавад. Бо ҳамин тариқ овозаҳо дар ташаккули фикри омма ҳиссаи назаррас гузошта, дар ҳалли масъалаҳои муайян мусоидат мекунад. Ҳамин тавр нисбати ҳариф ҳамингуна овозаҳо дар давраи пеш аз
интихоботй паҳн карда мешаванд. «Яковлев нуфузи калон дар байни гурӯҳҳои криминалй дошта бошад?» ё « Наҳод Криенко дар
ҳақиқат аъзои сектаи сейнтологҳо бошад?» ва ғ. ва ҳ. Дар натиҷаи ҳамингуна суханпардозиҳо дар зеҳни мардум фикри манфй зоҳир намуда, қатъиян шаъни сиёсатмадорро паст мезанад.
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Е) НИМҲАҚИҚАТ (полуправда) - усуле, ки ВАО иттилооти дуруст, дақиқ ва муайян тазвеҳ дода барои бедор намудани боварй дар
байни муштариён маводи худро бо воқеаҳои начандон аҳамиятнокро батафсил шарҳ дода, дар бораи далелҳои муҳим зикр намекунанд
ё ин ки бардурӯғ шарҳ медиҳанд ( вобаста аз рӯҳияи омма ).
Ҷ) ВАО хеле касбй ва васеъ техникаи эъҷоди «образи пасин» (послеобраза) - ро истифода мебаранд. Агар қоғази сафеди тозаро
тасаввур кунем, ки дар он «Танҳо Иванов» навишта шудааст, дафъатан суоле пайдо мешавад: «Баро чй танҳо Иванов?» Бо кадом мақсад?». Мағзи сари дар ҳайрат монда ба ин саволҳо ҷавоб ёфта наметавонад, аммо ««образи пасини» (послеобраз) Иванов дер дар сар
мемонад ва ба шахсони ҷудогона таъсир мерасонад. Одам «ба фикр ғӯта мезанад», то охир фикр, ҳодисаҳоро пайдарҳам занҷирбандй
мекунад, ки ин Иванов кй бошад. Дар роликҳои телевизионй таъсир бо кӯмаки инфиҷори тасмаҳо ва ё таваққуф, ки чанд сония давом
мекунад, ё ки чанд ҳафта идома меёбад, дар натиҷа шахси ҷудогонаи аз интизорй лоғар шуда «ҳақиқат ошкор» мешавад, ки Иванов,
танҳо Иванов ба Президенти Россия шудан арзанда аст.
З) Мазоқ кардан (осмеяние) усули шавқовар дар ВАО барои бештар омӯхтан, ва бештар истифода бурдани таъсири иттилоотй- равонй ба зеҳни омма мебошад. Моҳияти ин усул дар он мебошад, ки масхара кардани шахсони муайян, инчунин нуқтаи назар, фикрҳо,
барномаҳои ташкилотҳои гуногун ва иттиҳодияҳо. Эффекти усусли мазкур аз он асос мегирад, ки дар ҳолати масхара кардани нуқтаи
назар, рафтори шахс, нисбати он муносибати шӯхиомез ва саҳлангарона, яъне ғайриҷиддй мекунанд, дар натиҷа ба дигар гуфтор
ва рафтори ӯ низ таъсир мерасонад. Ин дар натиҷа нисбати шахс имиҷи « шахси ғайриҷиддй, бе салоҳият» часпонида мешавад, ки
таклифҳои ва пешниҳодҳои ӯ шоистаи эътибор намешаванд.

Таъсири баланди усули «масқаркунй» ба ҳодисаҳои равонии муҳит алоқамандии суст доштани шахс вобаста буда , ба ҳифзи равонии
ӯро паст мекунад. Дар он ҷое, ки танқид ва таъсири манфй бо монеаҳои равонй мухосира карда мешаванд, таъсири масхараомез якбора ҳисси муҳофизии шахсро паст мекунад. Инчунин, таъкид кардан ҷоиз аст, ки усули мазкур ба аудиторияи ҷавонон таъсири баланд
мерасонад. Дар давраи компанияи интихоботй шавқи ҷавонон ба вазъияти сиёсй дар мамлакат мартиб баланд мешавад. Бо сабабаи
хондан, кор кардан, истироҳату фарғати фаъоли ҷавонон, барои мунтазам омӯхтани вазъи сиёсй вақташон намемонад. Ҳамаи ин ба
андозае таъсири қабули иттилооти сиёсиро бо усули шӯхиомез ё бо усули ҷанҷолй аз тарафи ҷавонон мусоидат мекунад.

1.7. ФЭЙКҲО
Ба саволҳои расонаҳои анъанавй ва расонаҳои навин, қайд кардан зарур аст, каналҳои иттилоттй, ки дар расонаҳои
нав ба ҳама дастрас мебошанд ба пайдо шудани шумораи заёди фэйкҳо оварда мерасонад.
Эъзоҳ: Фэйк (аз англисй гирифта шуда “Fake – “ сохта, бардурӯғ”) – дар маънои васеъ сохтакорй.
Мақсади сохтани фэйкҳо:

Кй ва чиро имрӯз «фэйк» мегӯянд:

А) яке аз мақсадҳои асосй – қаллобй. Он дар ҷамъ кардани маблағ, масалан, мисолҳо дар дарсҳо МИГ «мусобиқа» барои айфонҳо. Ҳамин тавр фэйкҳо барои зиёд
намудани фурӯши маҳсулоти муайян, дар ин ҳолат
тақризҳои бардурӯғ интишор мекунанд.

Аксҳое, к ибо воситаи фотошоп сохтакорй карда
шудаанд, видеороликҳое, ки
махсусан барои ба гумроҳй
бурдан васл карда шудаанд ё ин ки дигар ҳодисаҳо.
Мисол, видеои монтаҷ шуда
чанд сол қабл ба навор
гирифта шуда бошад дар
ҳолати гузаронидани як
амалиёти ҳарбй, наворро
ҳамин тавр интишор мекунанд, ки гӯё воқеаҳои рузҳои
охирин бошад.

Хабарҳои сохтакорй шуда, ки аз
ҳақиқат ҳар кас фарқ карда наметавонад (пештар онро «овозаи
дурӯғ, ҳозир бошад «партов»
меноманд).

Варақҳои шабакаҳои иҷтимой, ки
аз номи дигар одамон сохта шудааст (аз номи шахсони номдор).

Б) мақсади фэйкҳо, ки ҷиддй бояд нигоҳ кард – иштибоҳ
даровардан бо мақсади дар фазои иттилоот гумроҳ кардан. Мисоли дар боло оварда шуда амалиёти ҳарбй бо истифодаи видео, намоиш додани тамоман ҳодисаи дигар.

В) фэйкҳо бо мақсади зиёд кардани интиқол – шумораи
зиёди тамошо, ба ин таллуқ доранд пайвасткунаки рекламавӣ (рекламнқе ссқлки) дар веб- сайтҳо: « Сенсатсия:
Путин вафот кардааст!», « + дар 2 ҳафта 50 кг вазн партофтааст, ту ҳам метавонй!» ва ҳоказо.
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Якчанд марҳилаи тафтиши саҳеҳ будани иттилоот вуҷуд дорад.
Ба марҳилаи якум тааллуқ дорад таҳлили
худи расона. Сарчашмаи иттилооти шумо чй
андоза ба боварй сазовор аст омӯзед, захираи
дигар нашрияҳоро хонед, дигар барномаҳоро
бинед. Ба худ суол кунед: дар захира ҳозир
набудани тавозун хос аст? Забони нафрат ва
дигар усулҳо дар манипулятсия иттилоот тез-тез
истифода мешавад? Ҳамои инро омӯхта захираи мазкурро воситаи ташвиқот номида мешавад? Дар охир ба ёд оред, муассиси ин расона
кист, андеша кунед, ними ҳақиқатро гуфтан дар
манфиати ӯст, чй тавре, ки мо ошкор кардем,
нимҳақиқат дар ВАО аз дурӯғи ошкор беҳтар
нест.
Дар марҳилаи дуюм иттилоотро дарёфт, инчунин алтернативаи онро дар дигар захираҳо
ҷустуҷӯ кунед. Дар ёд доред, албатта, расонаҳое вуҷуд доранд, ки дар ҳақиқат иттилоти
бардурӯғ интишор намекунанд. Алҳол барои
рӯзноманигорони расонаҳои нав аккаунтҳои
шахсии истифодабарандагони шабакаҳои иҷтимой сарчашмаи маълумот шуда истодааст. Аз
рӯи қоида рӯзноманиго ягон хабарро аз расонаи
нав шунавида онро бояд таҳлил кунад, аммо
вақтҳои охир ҳолатҳое ҳастанд, ки рӯзноманигорони расонаҳои анъанавй чизеро интишор карда
ҳа аккаунти шахсии истифодабарандагони шабакаҳои иҷтимой асос медиҳанд.

Марҳилаи саюм: хабарро таҳлил кунедва барои ин ба саволҳои зерин ҷавоб диҳед:
а) хабари дар бораи ҳодиса оперативй пешниҳод шудааст? Дар вақти ҷавоби суол дар ёл лоред, ки оперативии зиёдатй бе тафтиши далелҳо муаллифи маводро ба ҳолати ногувор гузоштанаш мумкин аст, мавод мумкин бардурӯғ бошад. Аз тарафи дигар ва
мавод бо таври оперативй интишор нашавад, барои “бофтани афсона” ва дигар кардани далелҳо вақт лозим мешуд ва ғайра.
Вале бо баробари он донистан зарур аст, ки тадқиқоти ҷурналистй вақти бисёрро талаб мекунад, баъзан моҳҳоро. Ҳамин тавр бо
ҳуҷҷатҳои панама ( панамсие документқ) низ шуда буд. 1.
б) далелҳо аз нигоҳҳо ҷудо карда шудаанд? Баҳогузории фикрии рӯзноманигор вуҷуд дорад? Диққат диҳед, муҳаррири мавод ба
чй такя кардааст, оиди ин маводе, ки хонда истодаед дигар далелҳо вуҷуд доранд, ё ин ки ин шарҳу эъзоҳ, тахмини беасоси шахсони алоҳида бошад. Дар ёд доред, далел аз фикр бояд ҷудо бошад. Шарҳ набояд ҳамчун далели ба вуҷуд омада пешниҳод шавад.
в) Маълумот дар бораи воқеа муфассал аст? Сюҷет ба саволҳои зер ҷавоб дода метавонад «Чй? Дар куҷо? Кай? Кй? Барои чй?».
Диққат диҳед, дар матн номувофиқии мантиқй дида мешавад, нашр ва сюҷет акси пурраи ҳодисаи рӯй додаро медиҳад.
г) Иштирокчиёни асосй кй? Мусоҳиба кй дар омода шудани сюҷет истифода шудааст? Онҳо иштирокчии бевоситаи ҳодисаи сюҷети мазкур ҳастанд. Ҳамаи иштирокчиён мавқе ва нигоҳи худро баён карда метавнистанд? Барои пурра намудани лавҳаи сюҷет боз
кй бояд дар мусоҳиба иштирок мекард? Ҷавоб ба ин саволҳо фаҳмидани шумо то чй андоза саҳеҳ будани маълумот, дар ҳақиқат
ҳодиса аз сухани иширокчиён гирифта шудааст ё ин шарҳи «экспертҳо» ҳаст, кӯмак мерасонад.
е) дар сюҷет забони хусумат ё лексикаи эҳососй карда шудаи рӯзноманигор мавҷуд аст? Дар рафтани омӯхтани лексикаи муаллиф вақти хондани мавод дар шумо кадом ҳиссиёт бедор кардан мехост мефаҳмед. Дар матнҳои бадей лекискаи эҳсосой ҳамчун
восита, дар ҷурналистика бо мақсади бедор намудани муносибат дар ин ё он қаҳрамон васеъ истифода бурда мешавад, инчунин
дар шарҳу эъзоҳҳо дар матну хабарҳои электронй.

Инак, ВАО сарчашмаи калидии иттилоот барои аксари мардум боқй мемонад. Ин воситаи беҳтарин барои санҷиши ба ҳақиқат
наздик будани иттилоот дар расонаҳои нав аст. Онҳо баранда ва иҷрокунандаи ҳамаи функсияи пешина хабардоркунй то иҷтимойкунй мебошад.
Босаводнокии расонавй – ин нафақат ба ВАО бовар накардан, балки дар ҷараёни иттилоотй шино карда тавонистан, афкори мунаққидй доштан, ҳамаи гуфтаҳоро бовариниок қабул накарда фэйк (овозаҳои бардурӯғро) аз ҳақиқат ҷудо карда тавонистан аст.
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Стандартҳои иттилоотй чист? Барои чй истифодабарандагони қаторй оиди оиди стандартҳои касбии рӯзноманигорон донанд?
Стандартҳои асосии рӯзноманигории иттилоотй чист? Кй ва барои чй этикаи ҷурналистиро фикр карда баромдааст? Механизми
худтанзимдарорй дар олами расона чист?
Бошиддат рушд ёфтани расонаҳои нав, ки аз интернет – технологияҳо асос гирифтааст дар назди ҷомеаи ҳар як давлат (дар
маҷмуъ дар тамоми дунё) саволҳои ҷиддиро мегузорад. Илова
бар ин суръати рушд ва паҳншавии технологияҳои нав дар он
аст, ки баъзан суолҳои зиёди ҷамъшуда беҷавоб мемонанд.
Барои ҷалби 50 млн тамошобинони телевизиолн 13 сол лозим шуда , ба шабакаи иҷтимоии Telegram бошад – якуним сол
кифоягй кардааст. Бо ин суръат чй тавр ба суолҳо ҷавоб ёфтан
мумкин аст? Суолҳо бошанд хеле гуогунанд. Аммо бештари ин
суолҳо – характери этикй дошта ба таъсиркунии иттилоот ба
одамон алоқаманд мебошанд.
Дар ҳақиқат, пештар иттилооот на он қадар ба одамон надик
буда ва одамонро сахт ҷалб намекард.
Интернет барои мо барои гирифтани иттилоот аз ҳама ҷо дар ҳаҷм/шакли гуногун кӯмак мерасонад. Феномени шабакаҳои иҷтимой дар
он мебошад, ки, муносибати байниҳамдигариро сохтакорона намуда, дар ҳолати муошират бо дӯст/дугона хаёлҳо хомро ба миён меорад.
Дар ин сурат, баъзан дарки мунаққидии иттиолоти пешниҳодшуда қаът мешавад, ё ин ки дараҷаи қабул хеле паст мешавад. Аз як
тараф қабули иттилоот аз симо (телевизор), бо баробари дидани барномаҳо, дигар – хабари мазкурро тавассути дӯстон аз шабакаҳои
иҷтимой дастрас кардан, ки ин муҳите вуҷуд доштан барои таҳлил ва аз назари мунаққидй қабул кардани ин хабар имконият надорад
(мисол, дар шабнишинй, ё хоболудй). Яъне иттилоот чй хеле, ки буд ҳамин тавр бо хусусиятҳои бунёд ва паҳнкунии худ боқй монд.
Иттилоот чун пештара, ҳам бардурӯғ, ҳам иттилооти айни ҳол ва муҳим буда метавонад ва наметавонад. Одам низ чй гуна буд, ҳамин
тавр монд. Аммо, нисбатан чй дигаргун шуд – ин, наздик будани даръёфткунанда (получателҳ) ба сарчашмаи иттилоот, имкониятҳои
шахсе, ки ахборотро қабул мекунад, худи ӯ паҳнкунанда ва эъҷодкунанда шуда метавонад.
Ана дар ҳамин нуқта бисёр саволҳои характери этикй дошта ҷамъ мешаванд. Пештар ин гуна саволҳоро ба муҳаррирон ва рӯноманигорон додан мумкин буд. Маҳз онҳо дар байни дираи касбии худ оиди эъҷод ва паҳнкунии этикии хабарҳо сахт мубоҳиса мекарданд. Аз
ин назар батартибдарории этикй дар мадди аввал ба маводҳои хабарй, ба маводҳои «хештангарой эъҷодй», ки ҷанрҳои пулисистиро дар бар мегирад ба монанди сутунҳои муаллифй (блогҳо), фелетонҳо, очеркҳо тасмим гирифта мешуд.
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Дар анъанаҳои расонаҳои ғарбй тафриқаи саҳеҳи хабарҳо, далелҳои ((news, ҷурналистикаи иттилоотй) ва фикрҳо (opinions, публисистй) медоданд. Агар, ки ин «фикрҳо» на онқадар беибо набошанд ҳам, ҳамеша ба далелҳо ва далеловарии логигй, ба ҳақиқат такя мекунанд, муаллиф имтиёзи гуфтани фикри шахсии худ, «ман»- и муаллифии худро таъкид карда метавонад. Хабарҳое, ки сутуни аввалин рӯзномаҳоро ишғол мекунанд ҳамеша беғараз ва хушк будан , афкорҳои дигар саҳифаҳо камбудии эҳсосотии маводҳоро, ки хонднаш завқорау, аз
ҷияҳати ғоя суст ҷойдоштаро пур мекарданд.
Дар ҷаҳони корй асоснок шудааст, ки – маълумот оиди нархи қоғазҳои қимматнок дар бирҷаҳо бояд аз пешгӯиҳои эксперҳо ҷудо карда
шаванд. Мумкин, ҳамин тавр стандартҳои асосии иттилоотии ҷурналистон – стандарти ҷудо намудани иттилот аз (далелҳо) ва афкорҳо
(шарҳҳо).
Ҳатман, расонаҳоро сад сол қабл низ ин гуна «айб/камбудиҳои» ба мо шинос – саросемагй, баъзан бедиққатй дар омода намудани мавод, ки
дар натиҷаи давидан аз қафои ҳангоматалабй, баъзан – хабарҳои озод «овозаҳои бардурӯғ» (газетнқе утки) (алҳол мо онро «фэйк» меномем)
таъқиб мекард. Дар ҳамон вақт низ чун имрӯза ҷомеаи рӯзноманигорон мефаҳмиданд, ки сармояи асосии расона – ин боварии муштариён
аст. На адади нашри якрӯза, на даромдаи бо суръат, маҳз боварй ба нашрияҳои Times ( соли 1785 дар Британияи Кабир таъсиси ёфтааст),
LeSoire (1887, Белгия), TheWallStreetJournal (1889, ИМА) дар гузашти садсолаҳо мақеи пешравии худро нафақат дар дар бозори иттилоот,
нафақат дар давлатҳо, балки дар тамоми ҷаҳон нигоҳ дошта истодаанд.
Махсусан, хоҳиши «даъвати ҳама, ки бо ҷурналистика сару кор доранд, ба худ ҷавобгарии паҳни иттилоотро новобаста аз намуди расона»
(алҳол Ҷамъияти ҷурналистони касбй, ИМА) соли 1922 Ҷамъияти ҷурналистони касбй муҳаррирони рӯзномаҳро даъват намуд, ки принсипҳои
Деклоратсияро ҳамчун ҳуҷҷати дохилй, ки баъдан хеле паҳн шудддааст ташкил кунанд. Имрӯз асоси Кодексҳои миллии этикаи ҷурналистро
принсипҳои Деклоратсия (Федератсияи байналхалқии ҷурналистон) ва принсипҳои Байналхалқии этикаи ҷурналистй (ЮНЕСКО) ба шумор меравад. Дар қисми аввали Кодекси мазкур – ҳуқуқи мардум барои гирифтани маълумоти дуруст гуфта шудааст. . Нормаҳои байналхалқии мазкурро бо бо моддаи 8 Кодекси этикии ба ҷурналисти Қирғизистон (ЭКҶК): «Ҷурналист, дар ягон ҳолат маводи бардурӯғро нашр накунад…».
Ана барои чй донишҳо оиди стандартҳои этикй фақат барои мутахассисоне, ки маҳсулоти иттилоотй омода мекунанд, балки ба истеъмолкунандагони охирин низ муҳим мебошад. Аналогия бо дигар маҳсулотҳоро низ дар ин ҷода қайд кардан ҷоиз аст. Агардар бозор ба шумо
маҳсулоти бе сифатро дар ниқоби маҳсулоти хуб пешниҳод кунанд ба саломатии шумо зарар дорад. Агар ба омма маводи паст сифатро/
иттилооти бардурӯғро пешниҳод кунанд , албатта омма онро пай набурда «бемор» мешавад, мисол, чанд маротиба шоҳид шудаем – оиди
номзадҳо имконияти пурра ва шаффоф маълумот гирифта наттавониста чй тавр интихоби друст кардан мумкин аст. Мамлакатро пас аз
ингуна «бемориҳо» «ларза овардан», ба талофот ва ҳодисаҳои нохуш оварданаш мумкин мебошад.
Ба ғайр аз ин, дар давраи хост-нохост ҳар яки мо нафақат истеъмалкунанда, балки эъҷодкунанда ва паҳнкунандаи иттилоот мебошем баъзе
маълумотҳоро оиди стандарттҳои касбй бояд донем. Дар харидорй намудани телевизиор, мо дастур оиди истифода онро, ҳамчун лавозимоти рузғор мегирем. Аммо дастур оиди дарки иттилоот ва интихоби бҳарномаҳои телевизионй пешниҳод намешаванд. Аммо, иқрор шавед, ҳар
яки мо истифода бурдани маҳсулоти беҳтаринро (аз он ҷумла иттилоотй ), ки бо риояи стандартҳо омода шударо мехоҳем.

2.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ СТАНДАРТЫ
Инак, дар асоси Деклоратсияҳои байналхалқй, Кодексҳои миллй ва дигар санадҳои зарурй медиа-эксперҳо стандартҳои ҷурналистикаро
коркард намуданд, ки асосиҳои он мебошанд: тавозуни афкор ва нуқтаи назар, опретивй (барои нашрияҳои интернетй ин стандартҳо каме
тайғир дода шудаанд), саҳеҳй (далел оварда ба сарчашмаҳо), далелҳоро аз эъзоҳ фарқ кардан, дақиқй ва пуррагй. Ҳамчунон бо стандарти
алоҳида: дастрас (оддй) будани матни расона, хеле иттлооти дақиқро аз ҷамъият «пӯшидан», масалан бо истифода бурдани калиами мураккаби мухтасаршуда, лексикаи мураккаб ва ғайра.
Ин стандартҳоро саҳеҳ дида мебароем:
Тавозуни фикр ва нуқтаи назар – дар мавод пешниҳоди афкори тарафҳои муноқишакунанда бо далелҳои худ. Дар асоси ахлоқи меъёрии
ҷурналистикаи касбӣ «нуқтаи назари ҳарифон, аз ҷумла, онҳое, ки объекти танқиди рӯзноманигор шудааст бояд дар асоси тавозун пешниҳод шаванд». Инчунин аз рӯи имконият экспертҳои озод баҳогузорй намоянд.
Оперативй – ин суръати интишори хабарҳои дар сайтҳо ё ба эфир додан.
Стандарти мазкур бевосита бо ҳуқуқи инсон барои гирифтани маълумоти
маълумоти дақиқ алоқаманд буда, иттилооти дар вақташ дода нашуда, ё
қисм – қисм пешниҳод шуда барои гирифтани маълумоти пурра оиди рӯйдодҳо имконият намедиҳад. Аз ин лиҳоз принсиптои байналхалқии этикаи
ҷурналистй (ЮНЕСКО) ро ба ёд меорем: «омма ва шаҳрвандон дар алоҳидагй ҳуқуқи дидани акси объективи бо воситаи гирифтани маълумоти
саҳеҳ ва дақиқ, ифшо намудани нуқтаи назари худ бо воситаи ВАО, ҳамчун
воситаи алоқа ва ивази фарҳанг мебошад доранд. (принсипи 1). Барои
интернет – нашрияҳо , табиист, ки оперативй – пайдо шудани хабар дар
бораи рӯйдод ҳамон лаҳза ва дақиқа мебошад. Амма на ҳама вақт имкони
риоя кардани стандарти оперативй бо дигар стандартҳо – дақиқ ва пурра. Барои ҷамъ намудани шарҳҳо ва баҳогузории экспертон вақт лозим
аст. Бинобар ин медиа-экспертҳо вайрон кардани стандарти оперативиро
дар интернет – нашрияҳо, дар ҳолате, ки оиди рӯйдод дар давоми 24 соат
интишор мекунанд муайн менамоянд (ё ин ки , дар ҳолати зарурият илова/ таҳрир бо таври фавръй маводи интишоршуда, агар ҳамин гуна илова/
таҳрир дар давоми ҳамин соат пешниҳод нашуда бошад).
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Мӯътамад (саҳеҳ, эътиборнок) – ҳар як хабар бояд аз сарчашмаи мӯътамад гирифта бошад. Банди 8. Кодекси меъёрҳои этикии ҷурналисти Қирғизистон (дар оянда ЭКҶК) муайян мекунад: « Ҷурналист дар ягон ҳолат набояд иттилооти бардурӯғ интишор кунад». Банди 19.
«Ҷурналист барои гирифтани маълумот, ҳуҷҷат, акс, аудио ва видео сабтҳо дар асоси қонунгузории Тоҷикистон кӯшиш кунад». Деклоратсия принсипҳои рафтори Федератсия байналхалқии ҷурналистон қайд мекунад,
Ҷурналист вазифадор аст, дар интишори маълумот ба далелҳо такя кунад, ки пайдоиши онро медонад (принсип 3).

Ҷурналист ба маълумоти муҳим беътиной ё сохтакорй набояд кунад. Дар асоси Кодекси нормаҳои этикй (Ҷамъияти ҷурналистони касбй,1996)
ҷурналист вазифадор аст, ки «аз рӯи имконият сарчашмаи хабарҳои ворид шударо» нишон диҳад. Омма аз ҳад боваринок будани маълумотро донистан ҳуқуқ дорад».
Ҷудо намудани далелҳо аз шарҳҳо. Пункти 10 Кодекс муайян мекунад: « Далелҳо, доварй кардан, тахмин кардан ҳар яки онҳо аз ҳамдигар
ҷудо бояд бошанд». Бинобар ин. Муайян шудааст, ки дар сюҷетҳои классикии хабарй ё дар мақолаҳо набояд суханҳое бошанд, ки фикр ё
баҳогузории муаллифро нишон диҳанд, фикр ё баҳои касе бе далел пешниҳод шаванд.
Дақиқй. Деклоратсияи принсипҳои рафтори федератсияи
Байналхалқии ҷурналистон муайян мекунад, эҳтиром нисбати ҳақиқат ва ҳуқуқи ҷомеа ба ҳақиқат – вазифаи аввалини
ҷурналист (принсипи 1). Дақиқй, бо диққати том, далелҳоро
дигаргун накардани далелҳои гуфташуда ё иқтибос кардани
касе, дуруст навиштани вазифа, ном, номгузории ҷуғрофй ва
ғ. дар назар дорад.
Пурра пешниҳод кардани далелҳо ва маълумот оиди
муаммо – стандарт, дар мавод на танҳо ҷавоб ба саволҳои
комилан « Кй? Чй? Дар куҷо? Кай?», инчунин «Чй тавр?
«Барои чй?» дар нзар дошта шудааст. Ҳамаи мавзӯъ маҷмӯи
пурраи далел ва афкорро талаб мекунад. Барои ҳамин
вазифаи ҷурналист - ҳамаи инро аз сарчашмаҳои боэътимод пайдо кардан аст. Дар принсипҳои байналхалқии этика
ҷурналистй омадааст:
Вазифаи аввалин дараҷаи ҷурналист – таъмин намудани
ҳуқуқи шаҳрвандон ба маълумоти дақиқ ва объективй бо
воситаи дуруст пешниҳод намудани рӯйдодҳо, вақте, ки далелҳо дар қисмати худи матн , бо ишора кардан ба алоқаҳои
гуногун, бе вайронкунй ва аз тараф ҷурналист эъҷодкорона
коркард шуда бошад» (принсипи 2).

Дастрасйро боз як стандарти ҷурналистй меноманд, хусусан барои аудиторияи васеъ телевизион муҳим мебошад. Ҷурналистон метавонанд
беҳтарин мавод омода кунанд, аммо онро бо забони нофаҳмо гуфтан ( мисол, бо истифодаи лексикаи касбй), ҳамаи кор ва кӯшишҳои барои
маълумотнок кардани шаҳрвандон равона карда буданд ба нестй мебароранд.
Ба ғайр аз ин, дар бораи стандарти глобалии ҷурналистй, мисли норавой маҳдудкунй ба ёд овардан зарур аст. Стандарти мазкур дар вақтҳои
охир хеле актуалй гашта, ҷурналистон оиди пешниҳоди муноқишаҳо ва ҷамбаст кардани таҷрибаҳои ҷангй, рӯҳафтодагии иҷтимой, ки шоҳиди он буданд бисёртар фикр карда истодаанд.
Бинобаро ин ҷавобгарии махсус дар дӯши ҷурналистоне, ки муноқишаҳоро инъикос мекунанд. Дар ин ҷо асосй – ҳис карда тавонистани ҷавобгарии худ мебошад. Ин дар асоси таҷрибаҳои байналхалқй иборат мебошад аз: вазифаи донистани муноқиша; вазифаи дуруст пешниҳод
кардан; вазифаи пешниҳоди шарти мутаққадим ва сабабҳои муноқиша; вазифаи пешниҳоди тарафи шахсият; вазифаи пешниҳоди кӯшиш
барои ба даст овардани сулҳ.
Оиди ин ҷавобгарй гуфта мешавад дар ЭКҶК (банди 1):
« Аз тарафи ҷурналистон истифода бурдани ВАО бар зиёни манфиатҳои ҷмъият, ҳуқуқи инсон ва шаҳрвандон, барои тарғиби ҷанг, зӯроварии наҷодй, ҷинсй, минтақавй, динй, шаҳвонй, норавой иҷтимой қатъиян мумкин нест.
Инчунин дар ЭКҶК (банди 15) батафсил маҳдудкиноҳо нишон дода
шудааст инъикоси муноқиша гузошта шудааст: «Ҷурналистон бояд
фаҳманд, дар вақти амалиёти теракт ва контреррористй, наҷот додани одамон ва ҳуқуқи инсон барои ҳаёт нисбати ҳамаи ҳуқуқ ва озодиҳо
аввалиндараҷо мебошад. Ҷурналист бояд дар хотир дорад, террористон дар бисёр ҳолатҳо кӯшиш мекунанд, ки ВАО – ро барои мақсадҳои
худ, изҳор кардани мавқеи худ, барои интиқоли нишонаҳо шартии худ
ба шарикони ҷиноятии дар дигар нуқта буда истифода мебранад.
Бинобар ин ҷурналистон набояд дар вақти теракт бо ташаббуси худ аз
террористон мусоҳиба гиранд ё бе машаварти пешаки бо сохторҳои
ҳуқуқй ба онҳо имконияти баромад кардан дар барномаи мустақим
пешниҳод кунанд. Дар инъикоси теракт ва амалиёти контртеррористй
ҷурналист оиди ҳаракатҳои мутахассисон, ки бо озод кардани одамон
банд ҳастанд, инчунин аз аниқ тасвир намудани мавзеи ҳодиса бояд
даст кашад.
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Инак саволи асосй – дар асл кодекс ва стандартҳои мазкур чй тавр амалй мешаванд? Барои риоя накардани онҳо чй хел ҷавобгарй пешбинй
шудааст?
Чй тавре, ки мебинем, на ҳамаи стандарто ва на ҳамаи талаботҳои этикии кодексҳо дар қонунгузории миллй, инчунин байналхалқй ба назар
гирифта шудаанд. Ба ғайр аз, мисол, бӯҳтони намоишкорона, ҳолатҳои тоқатнопазири фош кардани маълумотҳои шахсии қурбониҳои ҷиноят аз ҳисоби ноболиғон,ба ҳаракатҳои худ расман сафедкунии ҳуқуқи ёфтан мумкин аст.
Аммо, барои ҳамин ҳам нормаҳои этикй зарур мебошанд, ки муносибати ҷомеаро, ки қонунгузорй ба танзим дароварда наметавонад танзим
мекунад. Бале, воситаи ба танзим дароварда хеле ҳассос мебошад. Каме сахт гирй – озодии сухан неат, мамалакат бошад ба сохти авторитарй мубаддал мешавад, каме хабарҳои бардурӯғ (фэйк), бӯҳтон, ба ҳама чиз иҷозат бошад давлат ба гумроҳй меравад.
Воситаи ягонаи ба танзим даровардан, дар ҷомеаи демократй таҷрибашуда –
худтанзимкунии ҷомеаи ҷурналистон мебошад. Баро ин ҷурналистон оиди
қоидаи рафтори касбй паймон мекунанд, қоидаҳои махсус дар асоси Кодекси
этикй ба расмият дароварда мешавад. Ҳамин тавр, дар мисоли Кодекси этикии
ҷурналисти Қирғизистон, ки дар сеъзди ҷумҳуриявии ҷурналистони аз 8 декабри
соли 2007 қабул карда шуда буд (иловаҳо бар он дар конфронси ҷумҳуриявии
ҷурналистон аз 16 апрели соли 2013 дароварда шуда буданд), ЭКҶК аз 23 мақола ибрат буда, барои «ташаккули фаъолияти касбй ва этикии кормандони ВАО
– и Қирғизистон новобаста аз тахассуси онҳо, баланд бардоштани сатҳи касбии
ҷурналистон» Мо, инчунин барои нигоҳ доштани боварӣ ва эҳтироми ҷомеа
нисбати ВАО қабул шудааст».
Мушоҳида аз иҷрои Кодекс, инчунин баҳогузорй намудани фаъолияти ВАО - ро,
ҷомеаи ҷурналистон аз рӯи қоида ба ваколати Комиссияи махсус, ки ба таркиби
он намояндагони боэътимоди расонаҳо шомил мешавад вогузор намудаанд.
Дар давлатҳои гуногун – таҷрибаи гуоногуни маблағгузории Комиссияи мазкур
пешбинй шудааст. Дар Қирғизистон – ин Комиссия арзу шикоятҳоро нисбати
ВАО баррасй мекунад. Дар асоси Низомнома худ, « Комиссия ҳолатҳои низоъҳо,
ки характери этикй доранд аз рӯи муроҷиати шаҳсонй ҳуқуқй ва шахсони воқей,
ба баҳодиҳии этикии фаъолияти касбии ҷурналисти муайян манфиатдор мебошанд, сармуҳаррир, муассис ё соҳиби ВАО, инчунин бо муроҷиати ҷурналист
дида мебарояд».

Асос барои қабули қарор моддаи 19 Декларатсияи
ҳуқуқи башар, моддаи 19 Аҳдномаи байналхалқии
дар бораи ҳуқуқҳои граҷданй ва сиёсии инсон статяи 14 Конститутсияи Ҷумҳурии Қирғизистон, меъёрҳои қонунгузории Қирғизистон дар соҳаи иттилоот
ва Кодекси этикии ҷурналисти Қирғизистон, Низомномаи Комиссия мебошанд.
Комиссия аз 9 нафар иборат аст ( на кам аз 4 аъзоҳо – ҷурналистон, на камтар 5 – намояндагони
ташкилотҳои ҷамъиятй, давлатй, сиёсй, илмй ва
дигар). Аъзоёни Комиссия ба муддати 3 сол дар
Сеъзди ҷурналистони Қирғизистон ё ин ки бо роҳи
овоздиҳии хатии вакилони интихобшудаи Сеъзд ё
нашрияҳо ва ташкилотҳои ҷамъиятй, ки Кодекси
этикиро эътироф мекунанд интихоб мешаванд.

Акнун дар бораи санксияҳо, ки нисбати этикаро вайрон кардаанд қабул мешаванд. Комиссия салоҳияти огаҳй додан (сухан дар бораи хатогии
беғаразона), ариза ( ба ҷурналистон фиристода мешавад, ВАО Аризаро ихтиёри паҳн кардан ё накардан), ариза дар шакли мазамматкунии
ҷомеа (оиди вайронкунии ҷиддй, Комиссия дар ин ҳолат ҳар чй бештар паҳн намудани Аризаро талаб мекунад ) дорад.
Чй тавре, ки мебинем, санксияхо на он қадар «вазнин» ҳастанд –дар бораи рафтори носазо «ҳамагй – ҳамин» ҳамкорон мефаҳманд ва дар
ВАО менависанд. Аммо худтанзимкунй аз ҳамин иборат мебошад, дар назар дошта мешавад, ки ҷамъият барвақт ё дер қоидаҳои рафторро
кор карда мебарояд. Ин раванди дарозмӯҳлат, аммо, дар таҷрибаи давлатҳои пешрафта, хеле босамар амалй мешавад.
На дар асосй маҷбурй, балки дар асоси ақида аз боли худтакмилдиҳй, рушди касбй кор кардан ҷурналист бештар нақши иҷтимой худро
дарк мекунад.
Азбаски дар давраи расонаҳои нав мо ҳама ҷамъкунанда, истеҳсолкунанда ва паҳнкунандаи иттилоот шуда истодаем, ин нақши ҷидии
иҷтимоиро ( якҷоя бо маҳдудкунии этикй) ҳар яки мо бояд доро бошем.
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Б О Б И III.
РАСОНАҲОИ ИҶТИМОЙ
ВА ИНТЕРНЕТ

3.1. ИНТЕРНЕТ ЧИСТ?
Интернет ( internetworking (анг.) – Иваз байни шабакаҳо)
– системаи ҷаҳонии васлшавии шабакаҳои компутерй
барои нигоҳ доштан ва интиқол додани маълумот. Зиёдтар ҳамчун Шабакаи Ҷаҳонй ё Шабакаи Глобалй, инчунин
Шабака мегӯянд.
Интернет ин шабакае мебошад, ки бо кӯмаки компутер
одамонро дар тамоми ҷаҳон пайваст мекунад. Инро бо
воситаи «забони» махсуси компутерй, ки «ТСР/IP» меноманд амалй мекунанд. Ана аз куҷо ба мо истилоҳи
«IPадрес» омадааст – ин суроғае, ки ба куҷо маълумот
интиқол мешавад, ки шумо дастрас шудан мехоҳед. Бо
воситаи ин забони умумй иттилоот ва маълумотҳо ба
қисмҳои майда ҷудо шуда (пакет меноманд), бо тариқи
хатҳо/симҳо интиқол мешаванд ва барои шахсе, ки барои
гирифтани он кӯшиш мекунад ҷамъ мешаванд.

Интернет имрӯзҳо барои инсон воситаи ғояи зарур шуда истодааст. Бисёр одамон аллакай ягон рӯзи худро бе Интернет тасаввур карда
наметавонанд, ҳолон, ки Интернет даҳсолаҳо пеш, ҳудуди солҳои 60-70 – уми асри гузашта пайдо шудааст. Се яки аҳолии Замин Торномаи
Ҷаҳониро ақаллан як бор истифода бурдаанд, илова бар ин баъзеҳо мунтазам истифода мебаранд, ҷавонон бошанд ҳамеша дар Шабака
мебошанд. Яке аз бартарии Интернет – ин бо суръат иваз кардани маълумот. Дар давоми дақиқа дар Шабака китоби даркориро ёфтан , бо
шахсе, ки дар дигар кунҷи дунё мебошад ба алоқа баромдан, ба саволҳои шавқовар зуд ҷавоб ёфтан мумкин аст. Ин нигоҳи одамонро нисбати дониш, маълумот, тиҷорат, муносибат дигаргун намуд. Ҳатто сарҳади байни мамлакатҳо дар фазои Интернет пок шудаанд.
Интернет – ин воситаи коммуникатсияи умумй байниҳамдигарй, ин – видеои ва аудио захираи ҷаҳонй, бойгонии боҳашамати маълумот, мегабиблиотека мебошад. Интернет – воситаи унверсалии биной, аудиобиной расонаҳо буда, ҳамаи расонаҳоро дар бар мегирад, вориди намудҳои нави биной (видеороликҳо, видеосюҷетҳо, видеоклипҳо, аксҳо), намудҳои нави иртибот (почта, чатҳо, шабакаҳои иҷтимой), намудҳои
нави эъҷод ( сохтани ва такмил додани барномаҳои компутерй, сохтани лоиҳаи шарикии онлайн) мебошад.
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Б О Б И III. РАСОНАҲОИ ИҶТИМОЙ ВА ИНТЕРНЕТ
3.2. КАМЕ ДАР БОРАИ ТАЪРИХИ ИНТЕРНЕТ.

бо супориши президенти
ИМА Д. Эйзенхауэр Агентии пешрафти лоиҳаҳои
тадқиқоти ташкил шудааст (ARPA);

принсипи интиқоли маълумот
дар қисмҳои майда- «пакетҳо».
Дар оянда интиқоли маълумот
бо воситаи шабакаи интернетй
содда карда шудааст;

якум шабакаи компутерии ғайрилокалй: Л. Робертс и Т. Меррил бо
воситаи телефон ду компутерро
дар Массачусетсе ва Калифорния
буданд пайваст карданд;

якумин бор истифода бурдани
калимаи «Интернет» (мухтасар аз калимаи Internetworking
– «пайвастшавии байни шабакавй»);

коркарди системаи почтаи
электронй;;

ба кор андохтани
шабакаи компутерии
ARPANETки аз тарафи
агентии ARPA таҳия
шуда;

ташкил намудани аввалин
шабакаи локалй Ethernet;

забони ягонаи шабакавй
сохта шудааст TCP/IP;

таҳияи технологияи
ҳуҷҷатҳои гиперматнй- World
Wide Web. Пайдо шудани
аввалин вирусҳои бо воситаи
копутер паҳншаванда:

аввалин кӯшиши сензураи Интернет дар якчанд
давлатҳо. Пайдо шудани
формати mp3;

пайвасти бевоситаи ба Интернет бо экипаҷи байналхалқии кайҳонй;

пайдо шудани аввалин
интернет – магазинҳо,
банкҳои виртуалй, баннерҳои рекламавй;

сохтани аввалин интернет
– браузер, якумин система
ҷӯянда. Аввалин радиотранслятсияҳо бо воситаи
Интрнет;

шумораи умумии сайтҳо – зиёда аз 357
млн расид ( аз рӯи маълумотҳои компанияи Netcraft ба июли с 2011).
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Марҳилаи аввалини рушд – истифода бурдани Интернет барои хондани маълумоти онлайн
буд. Сабаби он дар суръати паст доштан ва дигар муаммоҳои техникии маҳдудкунии Интернет
буд – аз он истифода бурдан бе донистани забони махсуси компуттерй форматкунии саҳифаҳои Интернетй хеле мушкил буд.
Ин набалки мушкил, инчунин вақти зиёдро талаб мекард. Алҳол мо дар дигар марҳилаи ояндаи рушди Интернет қарор дорем, инро Web 2.1 меноманд. Алҳол ба истифодабарандагон
имконияти дар Интернет бор кардани маълумотҳои шахсй (таърих, эъзоҳҳо, аксҳо, видеонаворҳо) вуҷуд дошта, бо як пахшкунй онро ба амал оварда мешавад.
Акнун мо дар Интернет нафақат чизеро мехонем, балки худамон онро эъҷод ва паҳн карда
метавонем.
Барои пурбор кардани мавод, мисол, акс дар Фейсбук ё ин ки дар сохтани блог, имкониятҳои
Web 2.0 ро истифода мебаранд, инак бо ҳамин роҳи марҳилаи нав сарҳадҳои байни истифодабаранда ва эъҷодкунандаи контентро вайрон мекунад.

Интернет доимо дигаргун ва модернизатсия мешавад. Ин барои истифодабаранда имкониятҳои бемаҳдуд дар интихоб ва ҷустуҷӯи маълумотҳоро медиҳад. Онҳо дастрасии доимй ба манбаҳои иттилоот доранд, ки он мунтазам рушд мекунанд. Чунин савол ба миён меояд, алҳол
аслан Интернет дар дасти кй бошад. Молики расмии Интернет ё шахси онро назораткунанда нест, аммо шаҳсони алоҳида ва ташкилотҳо барои иттилоотҳои паҳнкунанда онлайн ҷавобгар мебошанд. Аз як тараф ин нишон медиҳад, ки Интернет озодии суханро тарафдорй мекунад,
аз дигар тараф бошад истифодабарандагонро ҳимря карда наметавонад. Дар Интернет назорати муҳаррирй вуҷуд надорад, эҳтимоли паҳни
бисёр овозаҳо ва хабарҳои бардурӯғ, ки ба назари аввал ҳақиқат метобанд, шавад. Гуфтаҳои хусуматомез, парнография иғвоангезиҳои ба
зӯроварй мерасонад зиёданд. Аммо Интернет ба одамон, аққалият ва гуруҳҳои махсус барои баён кардани фикрҳои худ имконият медиҳад.
Дар тамоми ҷаҳон одамонро бо назардошти шавқи якҷоя ё ин ки таҷрибаи умумй муттаҳид мекунад.
Ҳамаи маълумоти Интернет дар серверҳори махсус нигаҳ дошта мешаванд, ки истифодабарандагон ба он пайваст мешаванд, ин ҳаминро
нишон медиҳад, ки нобуд кардани маълумот аз Интернет ғайриимкон мебошад, аммо дастрасиро ба он каме мушкил кардан мумкин аст.
Чунончи ягон нафар ё ташкилоти назораткунандаи тамоми Интернет набошад ҳам, ташкилотҳое вуҷуд доранд, ки онҳоро шахсони боэътимод
дар олами Интернет гуфтан мумкин аст. Инҳо ба мисоли компанияҳои Microsoft, Apple, Facebook ва Google мебошанд. Ҳар яки онҳо вазифа
ва мақсадҳои худро доранд (мисол, маблағ кор кардан, оиди истифодабарандагон маълумот ҷамъ кардан ва ғайра).
Нуқтаи назари гуногуни Интернет вуҷуд дорад, мисол, веб-бехатарй, веб-тиҷорат, веб-коммуникатсия, интернет-провайдерҳо, барнома
созҳо ва истеҳсолкунандагони тачҳизотй ва барномавй ва ҳар мавқеъ команияҳои пешрави худро доранд.
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Б О Б И III. РАСОНАҲОИ ИҶТИМОЙ ВА ИНТЕРНЕТ
3.3. РАСОНАҲОИ ИҶТИМОЙ: ИМКОНИЯТ ВА ХАТАРҲО.

Расонаҳои иҷтимой – ин вебсайтҳо ва замимаҳо мебошанд, ки барои истифодабарандагон имконияти сохтан ва бо ҳам истифода
бурдани контент бо дигар истифодабарандагон ва бо ҷомеаи виртуалй мебошад. Истифодабарандагон саҳифаи шахсии худро ташкил
медиҳанд, ки онро профайл меноманд, пас бо дигар одамон бо ҳар усул ҳамкорй , мисол акс ё видео маводҳоро иваз мекунанд, тавассути
чатҳо муошират мекунанд, ҳамзамон аз рӯи шавқашон гурӯҳҳо ташкил мекунанд.
Ҳамаи ин аз тахтаҳои электронии эълонҳо охири солҳои 70 асри гузашта оғоз ёфтааст. Тахтаҳои электронии эълонҳо аввалин намуди сайтҳо буданд, ки истифодабарандагон ба он ворид шуда бо ҳамдигар муошират мекарданд, ҳолон ки нисбати имрӯз, ким о истифода мебарем
бағоят суст будан.Сайтҳои шиносой аввалин шабаки иҷтимой ба ҳисоб меравад. Ҳамин, ки одамон бо Интернет кор карданро оғоз намуданд,
дар ҳамон вақт ин сайтҳо пайдо шуданд. Онҳо барои истифодабарандагон барои сохтани варақаи бақайдгири (учетнқй записҳ) бо акс) ва
барои алоқа баромадан бо дигар истифодабарандагон имконият медод.

1999
год

2004
год
2001
год

2006
год
2004
год

2003
год

2009
год

2005
год

Расонаҳои иҷтимой – хеле роҳи дурро, аз тахатаҳои электронии эълонҳо то шабакаҳои иҷтимоии бузургтарин тай кардааст. Алҳол низ онҳо
ҳамарӯза рушд мекунанд. Бо шабакаҳои иҷтимой ва сайтҳои бузургтарин, ки ҳамарӯза дигаргун мешаванд, ин тоқча низ ҳамарӯза дар оянда
рушд меёбад.

Ҳафт дигаргунии расонаҳои иҷтимой
•
•
•
•

Интернет – ҷомеаъ;
Блогҳо;
Бозиҳои виртуалй;
Шабакаҳои иҷтимой;

•
•
•

Ҷомеаи истеҳсолкунадаи контенти якҷоя;
Лоиҳаҳои якҷоя;
Хизматрасонии иҷтимой-ҷуғрофй.

Хусусиятҳои расонаҳои иҷтимой
•
Набудани маҳдудкунии маконй;
•
Дастрас будани маълумот;
•
Оперативй (ҳамон замон ба инобат гирифтан).
•
Аққалияти фазои шахсй;
Шабакаҳои иҷтимой ҳамин тавр таъҷилй барои одамоне, ки расонаҳои анъанавиро дар мисоли, рӯзнома, радио, ТВ истеҳсол мекунанд, истифодабарандагон ба ҷои бевоситаи ба нашрияҳои расонай муроҷиат намудан, кӯшиш мекунанд, ки ҳарчй бештар мълумотро бо воситаи шабакаҳои иҷтимой гиранд. Агар барои онҳо контент маъқул бошад, онҳо инро ба дӯстонашон дар шакли онлайн пешниҳод мекунанд. Ҳамин
тавр расонаҳои иҷтимой яке аз каналҳои муҳимтарини паҳнкунандаи расонаҳои анъанавй шудаанд.
Шабакаҳои иҷтимой ҳамин тавр барномабандй карда шудаанд, ки онҳоро тез ва осон истифода бурда мешавад, инчунин онҳо бепул мебошанд. Барои истифодабарандагон барои сохтани профайли худ ё оғози пурбор кардани контент ва бо дигарон якҷоя амал кардан донишҳои
махсус лозим нест. Шабакаи иҷтимой ҷустуҷӯи одамонро бо ҳавасҳои якҷоя осон карда, онҳоро ба муошират барои заҳира ва шавқҳои якҷояяашон фикривазкунй кардан ҳавасманд мекунад.
Ҳамарӯза одамоне, ки ҷурналисти касбй намебошанд, барои гуфтани ягон таърих, барои муҳокимаи мавзӯи шавқовар канал пайдо карда
метавонанд. Шабакаҳои иҷтимой, инчунин ба одамони оддй дар огаҳ будани онҳо аз рӯйдодҳои ҷамъият, шарҳу эъзоҳи худро нисбати онҳо
тавассути онлайн кӯмак мерасонад.
Хатарҳо. Одамон маълумоти шахсии худро дар фазои ба ҳама дастрас мубодила
мекунанд, ин маълумот дастраси дигар истифодабарандагон низ шуда метавонад.
Барои ҳамин истифодабарандагон бояд донанд, ки кадом маълумотро ба омма
пешниҳод карда истодаанд. Хатарҳо на он қадар калон буда метавонанд – мисол,
агар шумо нахоҳед касе маълумоти нигоҳ доштаи шуморо дарёбад, усули танзими
махфиятро истифода баред.
Баъзе корфармоён бо мақсади фаҳмидани дар олами Интернет чй гуна имиҷ доштани коргаронашон, профили онҳоро тафтиш мекунанд. Инчунин хатарнок мебошад, мисол оиди ба рухсати рафтании худ маълумот мегузоред, ин маълумот аз
тарафи дузде, ки ба хонаи шумо даромаднй ҳаст хонда мешавад. Бо таврй анонимй
нашр кардани маълумот хеле осон аст, бинобар ин барои таъқибгарони онлайн, хакерҳо ё акааунтҳои фэйкй (аккантҳои бардурӯғ) имкониятҳои нав пайдо мешавад.
Оиди худ дар онлайн маълумот гузоштан, шумо дар зери хатари хакерҳо монданатон гумон аст - вақто, ки дигарон бе иҷозати шумо дастраси ба
маълумотҳои шумо доранд.
Ин аз он шаҳодат медиҳад, ки маълумоте, ки шумо аз ҷомеаъ пӯшидан мехостед, дастраси омма шуданаш мумкин аст. Ҳамеша дар бораи он
фикр кунед, кик адом маълумотро дар Интернет мегузоред. Бисёр шабакаҳои иҷтимой барои кам кардани шумораи одамон, ки дастрасй ба
маводҳои шумо дорад созкунии бехатариро пешниҳод мекунанд. Инчунин якчанд усулҳои муҳосиракунанда низ вуҷуд доранд, ки барои
муҳосира кардани истифодабарандагони алоҳида кӯмак мерасонад. Боварй ҳосил кунед, ки шумо пороли боваринок доред, ба ҳар ҳол,
аз ҳашт нишонаҳо, ки дар он ҳарф, рақам ва пунктуатсия маҷуд мебошад, ва ҳамеша онро махфй нигаҳ доред. Агар не, хатари дуздидани маълумотҳои шумо ҳаст.
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Вақтҳои охир боз як мавҳуми вобаста ба Интернет ва шароитҳои нав барои ҳаёт ва кори одамон пайдо шудааст – мавҳуми Didital.
Ҳар чй бештар талабот ба шахсоне, ки бо маълумотҳои аз ҳад зиёд кор карда метавонанд, тавонойи мулоҳиза ва қабули қарор дар
шароити номуайян доранд, коммуникатсия шабакавй новобаста аз сарҳадҳои сину сол, фарҳангй ва ҷуғрофй ташкил карда метавонанд
зиёд шуда истодааст.
Ҳамаи ин қобилиятҳоро digital- интеллект меноманд. Андеша меравад, ки маҳз ҳамин намуди
интеллект дар сатҳи баланд қарор доштани одамро
дар ҷаҳони муосир нишон медиҳад.
«Digital-интеллект се таркиби зеринро дар бар
мегирад:
- digital- тафаккур. Маълумот хеле дастрас шудааст, вале хеле барзиёд, ҳатто «заҳрнок». Пештар
таҷрибаи калидй дар гирифтани маълумот буд,
алҳол бошад – маълумотро ҷудо кардан, аз ҷараён онро кашида гирифтан, баҳо додан ва дуруст
будани сарчашмаро фаҳмидан шудааст. Зоҳиран
фаҳмидани ин яхпора ҳамоне, ки алҳол зарур аст ё на, - малакаи зарурй барои муайян намудани digital- тафаккур.
- digital-коммуникатсия - маҳорати сохтани шабакаи контактҳои иҷтимой ва гирифтани розигии одамон бо воситаи ҳамкорй дар асоси
усулҳои нав. Баъзан одамон дар бо рафтори худ дар шабакаҳои иҷтимой нисбат дар дар ҳаёт табий зиндагй мекунанд куллан фарқи
кйллй доранд, онҳо дигар хел кушода мешаванд, равшантар, харизаматй, босамар вазифаҳои дар назду худ мондаро дар формати –
digital ҳал мекуанд.
- digital- ташаккул - маҳорати мунтазам дониш гирифтан, инчунин дар онлайн муҳит тафакури худро васеъ намудан. Системаҳои муосири итилоотии худдонишгирй ҳамеша аз истифодабарандагон алоқаи бозгашт мегирад ва бо ин васила худро мукаммалтар мекунанд.
Инчунин одамон низ дар ин ҳаёт, аз нуқтаи мунтазам истифода бурдани технологияи нав такомул ёбанд.

Шабакаҳои иҷтимой ва Интернетро дар умум дашном медиҳанд, ки онҳо сабабгори ғайрирасмият мебошанд. Одамон дар бораи худ
дар Интернет, нисбат дар ҳолати офлайн ба худ раво медиданд зиёдтар мегӯянд. Баъзе одамон дар ташвиш ҳастанд, ки муошират дар
онлайн зиёдтар аз муоширати зинда шуда ба он таъсири манфй расонида истодааст. Бо баробари ин, расонаҳои иҷтимой бо суръати
тез иваз кардани маълумотҳо, дар алоқа будан боҳамдигар, ки дигаргуна муошират карда наметавонистанд мусоидат мекунад. Исботи
он, ки ҳамаи одамон имконияти дастраси ва сохтани онлайн контент доранд, гуфта метавонем, ки фазои демократй ва озодии сухан
мавҷуд мебошанд.
Шабакаи иҷтимой инчунин барои фаъолии фазои сиёсй низ қулай мебошад. Ин сайтҳо имкон медиҳанд, ки сиёсатмандон бевосита бо
интихобкунандагон муошират кунанад, ё ба интихобкунандагон дақиқ мушоҳида кардани фаъолияти ходимони сиёсй имконият медиҳад .
Барномаои муосир ба маротиб дар коркарди мубоҳисаҳо (дебатҳо) имконпазир мебошанд. Истифода бурдани шабакаҳои иҷтимой аз
тарафи одамон ё гурӯҳҳои бисёр дар муддати кутоҳ имконияти таъҷилан ҷамъ кардани одамон ё расонидани маълумоти таъҷтилиро
доранд. Ин ҳаминро нишон медиҳад, ки истифода бурдани ин восита, масъалан дар ташкили намоиш ё эътироз. Инчунин, ин намуди
интернет сайтҳо ба давлат низ имконияти дақиқ мушоҳида намудани фаъолияти мардумро медиҳад . Шабакаҳои иҷтимой ва Интернет
барои гурӯҳи одамон дар сурати тез паҳн намудани пайёмҳои худ, инчунин дар ҳамин суръат бурдани корҳои ташвиқатиро низ имконпазир мекунад.
Интернет ҳамарӯза ва ҳама дақиқа дагаргун шуда истодааст, ягон хел нишонаҳое, ки ин ҷараён ба охир мерасад мушоҳида намешавад.
Фазои мемаҳдуди маълумот барои ҳар як нафар дастрас аст. Дар ин ҷиҳати хуби ин захира, аммо истифода бурдани маълумоти бемаҳдуд ба одамон низ хатари ҷиддй дорад. Алҳол бемории муосири техникй «вобастагй аз интернет» пайдо шудааст, ки новобаста аз синну
сол бисёриҳо гирифтори он шудаанд. Одамон хеле ба Интернет бовар мекунанд, онҳо ҳатто оиди дурустии маълумат ва ҳақиқатҷӯ будани муаллиф шубҳа намекунанд. Барои он, ки Интернет ба одамон хизмат кунад, ҳамаи истифодабарандагон бояд маълумоти дуруст
ҷустуҷӯ кунанд, дар вақти пайдо кардан онро баҳогузорй ва коркард кунанд.
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Б О Б И IV.
ПОРТРЕТИ ПСИХОЛОГИИ
НАВРАСИ МУОСИР

Дар қисми мазкури боби 4. Дар қисми аввал – «Хусисиятҳои ба балоғат расидани наврас» - оиди
дигаргунии биологй гуфта мешавад, ки дар наврас
дигаргуниҳои физиологй пайдо шуда ба рӯҳияти вай
таъсир мекунад, мухолифат дар шахсияти наврас
дида мешавад, талаботҳои ӯ, хусусияти муошират
бо ҳамсолон ва калонсолон навишта шудаанд. Дар
қисми дуюм – «Душворҳо дар балоғат расидан»,
муаммоҳои рӯҳафтодагй ва ҳолатҳои даст задан ба
худкушй таҳлил карда мешаванд. Дар қисми сеюм
- «Олами расонаҳо ва наврасон» - хусусияти фаъол истифода бурдани расонаҳои муосир аз тарафи
наврасон, баъзе хатарҳои он пешниҳод мешаванд.
Дар қисми чорум – бо кадом сабабҳо наврасон дар
шавабакаҳи иҷтимой муошират карданро дӯст медоранд, нишонаҳо, ки аз интернет вобаста мешаванд
гуфта мешавад.
Дар ин боб инчунин, инчунин натиҷаи пурсиш байни
хонандагони синфҳои болойи шаҳри Бишкек ва вилояти Чуй оварда шудааст. Синну соли талабагони мактаб – аз 14 то 17 сола мебошад. Дар доираи лоиҳаи МИГ дар 7 мактаби Бишкек
ва дар 3 мактаби Чуй пурсиш гузарониаа шудааст. Мақсади пурсиш аниқ кардани сатҳи истифодаи захираҳои расона аз тарафи хонандагони синфҳои болой буд. Дар пурсиш 353 хонандагони синфҳои 9,10,11 иштирок доштанд . Нисфи пурсидашудагонро духтарон, нисфи дигарашро писарон ташкил карданд. Пурсиш дар шакли пур кардани анкетаҳо гузаронида шуд. Мактабҳоро аз ноҳияҳои гуногуни
шаҳри Бишкек ва вилояти Чуй интихоб карда буданд. Дар ҳамаи мактабҳои шумораи як хелаи хонандагон пурсида шудаанд. Пурсиш
аз 4 то 29 апрели соли 2017 гузаронида шуд.
Бӯҳрони глобалии умумҷаҳонй тамоми давлатҳои ҷаҳонро дар бар гирифта, инчунин ҳамаи соҳаи инсоният таъсир расонид. Ҷараёни
пурзӯри маълумотҳои нав, истифода бурдани технологияҳои компутерй, паҳншавии бозиҳои компутерй ба муҳити тарбияи кудакон ва
наврасони ҳозиразамон таъсири калон мерасонад. Ташкили муҳити тарбиявй – шароити зарурй дар ташаккули шахсияти кӯдакон на
дар дохили муассисаҳои таълимй берун аз он низ ба роҳ мондан аст. Шакли фароғатии кӯдакону наврасон низ куллан тайғир меёбад,
чунончи компутер дар худ имкониятҳои пайвастагй бо телевизор, DVD, маркази мусиқй, китоб ва ғайраҳо дорад.
Дар шароити мактабҳои муосир хонанда – наврас хеле бо барномаҳои мактабй банд буда, аз онҳо кӯшишҳои равонй ва ақлониро
талаб мекунад, ки дар давоми ҳаёти мактабй ба баъд шудани вазъи умуми саломатй мебарад. Дар рушди шахсияти кӯдак танҳо
бо вазъи умумии саломатии кӯдак вобаста мебошад, онро Ташкилоти байналхалкии саломатии омма муқаррар кардааст, ки он
дар солимии ҷисмонй, равонй ва иҷтимоии кӯдак инъикос меёбад.
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Барои равоншиносон ва омӯзгорони системаи маориф фаъолияти калидй - мавҳуми саломатии равонй мебошад, ки беҳбудии
эҳсосотй ва маърифатй, рушди хулқ дар ташаккули шахсият, ҳолати асабй-равонии кӯдакон ва наврасонро дар бар мегирад. Ба ин ҳолат расонаҳои технологии муосир илова шуда ба ҳаёти наврасон ҷиддан ворид шудааст.
Кӯдакони замонавй, гӯёки «бо донистани истифодабарии компутер таваллуд мешаванд». Ба ғайр аз ин бо воридшавии стандартҳои
нави таълимй мактабҳои замонавй аз моделҳои таълимии муқаррарй дур шуда истодаанд, акнун кӯдакон бояд маълумотҳоро худашон
дарёфт кунанд. Дар айни замон
Интернет аслиҳаи ивазнашаванда барои донишомӯзй шуда
истодааст. Интернет беҳтарин
сарчашмаи донишҳои нав буда
, дар илмомӯзй кӯмак мекунад
ва фазои фароғатиро пур мекунад. Аммо баробари ин, кӯдак
омӯзонем, ки ба маводҳое, ки
тавассути Интернет дастрас ва
истифода мебаранд бо назари
танқидй нигоҳ кунанд.
Дар навраси замонавй барои
вақти худро хуш гузаронидан
имкониятҳои зиёд мавҷуд мебошад, аммо Интернет байни
онҳо ҷои махсусро ишғол мекунад. Шабака дар кӯдакон ва
наврасон воситагии ҷисмонй не
балки воситагии равонй пайдо
мекунонад. Барои чй ба таъсири Интернет гирифтор шудани
наврасонро фаҳмидан, хусусиятҳои ғайриоддии ин синну
солро дида баромадан зарур
аст.

4.1

ХУСУСИЯТҲОИ БОЛИҒШАВИИ НАВРАСОН

Одатан синну соли наврасй аз 11 то 16 муайян карда шудааст (дигар фикрҳо низ вуҷуд доранд). Дар ин вақт гузариш аз синни кӯдакй ба
болиғй ҳамаҷониба – ҷисмонй (конститутсионалй, физиологй, шахсй (ахлоқй, ақлонй, иҷтимой) гузариш ба вуҷуд меояд. Дигаргуншавй ба
ташаккули ҳамаи сохти мағзи сар низ таъсир мекунад, дар натиҷа, рушд ва ташаккули шахсият дигаргуниҳои зиёдро таҳаммул мекунад. Ҳолати системаи асаб дар таъсири ғадуди тарашшӯҳи дохилй қарор мегирад. Дар наврасон хусусиятҳои хашмгинй, қаҳролудй, тез монда шудан,
вайроншавии хоб хос мебошанд. Наврасон нисбати қарорҳои беасос, ба амалиётҳо хело ҳушёр мебошанд. Таъсири берунаи ангезандагони
қувваҳои манфй ба характери онҳо таъсири манфй мерасонад. Наврасон ба баҳодиҳии калонсолон хеле ҳассос буда, маҳдудкунй ё паст
задани шаъни худро сахт қабул мекунанд, насиҳатро тоқат карда наметавонанд, алалхусус насихати дуру дарозро. Ноустувории оташинй ва
ифротй, якравй ва тундй, ки ба бешармй бурда мерасонад – ин хусусияти синну солй буда, дар натиҷаи тӯфони инкишоф дар ҷисми наврас
ба вуҷуд меояд.
Азнавпайдошавии марказии равонй дар ин синну сол ҳисси ба худ хоси болиғшавиро ташаккул медиҳад. Болиғшавии ҷисмонй ба мактабхон ҳисси болиғиро медиҳад, аммо ҳолати иҷтимой ӯ дар мактаб ва дар оила тайғир намеёбад. Дар ҳамон ҳолат талош барои шинохтани
ҳуқуқҳои худ, мустақилии худ, ки бевосита ба нофаҳмии байни наврасон ва калонсолон мебиёрад оғоз мешавад. Гоҳ гоҳ рӯбарӯ шудан бо
ҳақиқатҳои ҳаёт, наврасонро ба асабоният ва ба рафторҳои беандеша мебарад. Синну соли аз 11 то 16 беасос синни хатарнок мегӯянд.
«Хатарнок» - ии онро бо суръат бо дигаргуншавии физиологй, пеш аз ҳама дигаргуниҳаи қатъий дар рӯҳияти наврас , ки баъзан куллан дигар
шудани рафтор, шавқҳои пештара, муносибатҳо мебиёрад пайдо мешавад. Дар синни наврасй мухолифатҳои ботинй низ ҷо доранд, ки дар
таъсири иваз шудани рӯҳия, талабот ба дӯстон ва шавқҳо, муносибатҳо ба вуҷуд меоянд.
«Нуқтаҳои хатарноки» синни наврасй
Падарон ва фарзандон. Муаммои ҳамдигарфаҳмй байни волидайн ва фарзандон. Барои онҳоро нафаҳмидани волидайн наврасон дағалона
рафтор мекунанд, нигоҳи падару модарро онҳо кӯҳнашуда мешуморанд.
Маммоҳои ҷинсй. Болиғшавии ҷинсй ҳар гуна мегузарад: баъзеҳо аллакай омода ҳастанд, ки бо ҷинси дигар алоқа кунанд, дигарон ҷиддй
қабул намекунанд. Ҳудуди дигар муаммо – алоқаи ҷинсии бармаҳал. Ба кӯдак боварии волидайн зарур аст, ба саволҳои нозук хеле эҳтиёткорона наздик шуда, аз оқибатҳои манфии алоқаи ҷинсии бармаҳал эҳтиёт кардан вазифаи волидайн мебошад.
Аз намуди зоҳирии худ қаноатманд набудан. Наврас ба намуди зоҳирии худ аз назари танқид нигоҳ мекунад. Ҳолати ҷисмонй ва намуди
зоҳирй – муаммои асосии ноқаноатмандй аз худ мебошанд, ки дар наврас ноустуворй, бадқасдй ва нобоварй ба муҳити атроф пайдо мешавад.
Ҳама чизро чашидан. (Пройти через всё). Наврас мехоҳад ҳама чизро чашида бинад. Бо сабаби ин хоҳишҳо муаммоҳо бо маводҳои ҳалокатовари манъкардашуда (тамоку, нӯшокиҳои спиртй, мавоҳои мухаддир), алоқаҳои ҷинсй, дигар рафторҳои номуносиб) ба миён омаданш
мумкин аст.
Муаммои маънавй. Синни наврасй бо нигоҳи чуқур ба ботини худ менигарад. Наврас мехоҳад шахсияти худро, тарафҳои пурзӯр ва сусти худро фаҳмад. Қаноатманд набудан аз хислатҳои характери худ хеле сахт буда, мумкин аст сабаби тарсҳо, ҳолатҳои шилқинй,
ҳатто майли худкушй бошад.
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Синни наврасй
Наврас қисман таносуби гурӯҳи
кӯдакон аст
Аз ин ҷо муносибат бо
наврас ҳамчун кӯдак

Наврас кисман таносуби
калонсолон аст
Аз инҷо муносибат бо
наврас ҳамчун калонсол

Мухолифат
Баъзе рафторҳои кӯдаконаи наврас аллакай қобили қабул нест. Дар як вақт рафторҳои калонсолон алҳол иҷозат нашудаан, ё ин, ки иҷозат
шудаанду, ба наврас шинос нестанд

Наврас бартариятро, ки дар кӯдакй дошт гум мекунад. Наврас алҳол аз имтиёзҳое, ки калонсолон доранд истифода
карда наметавонад

Баъзе рафторҳои кӯдаконаи наврас аллакай қобили қабул нест. Дар як вақт рафторҳои калонсолон алҳол иҷозат нашудаан, ё ин, ки иҷозат
шудаанду, ба наврас шинос нестанд

Баъзе рафторҳои кӯдаконаи наврас аллакай қобили қабул нест. Дар як вақт рафторҳои калонсолон алҳол иҷозат нашудаан, ё ин, ки иҷозат
шудаанду, ба наврас шинос нестанд

Ҳамин тавр наврас дар ҳолати ҷойивакунй қарор дорад, мехоҳад, ки тезтар
калон шавад, аммо ҳал кардани масъалаҳои мушкил, ки фақат калонсолон ҳал
карда метавонанд, алҳол аз ӯҳдааш намебарояд

Тасвир 4.1. Хусусиятҳои давраи гузариш

ЭҲСОСОТИ НАВРАСОН
Эҳсосоти наврасон бисёр вақт аз муносибат вобастгй дорад. Дар нуфузи эҳсосоти наврасон хусусиятҳо зерин:
1. арангезии зиёди эҳсосоти, ки наврасро ба ҳолати пуравҷ нишон додани ҳиссиётҳои худ мебарад. Наврасон дар ин синну сол бо бадҷаҳлй,
тезии худ фарқ мекунанд: онҳо бо майлу рағбат кори шавқоварро иҷро мекунанд, нигоҳи худро дифоъ мекунанд, дар ҳолати камтарини муносибати нодуруст аз тарафи калонсолон худро ва рафиқони худро ҳимоя мекунанд;
2. устуворй дар азсаргузаронии эҳсосотҳо дар муқоиса бо хонандагони синфҳои поёнй; чунончи, наврасон хафагиро дер аз хотир намебароранд;
3. ҳиссиётҳо, ки дар кӯдакй қалбро ба ҳаяҷон меоварданд, акнун на ҳама вақт онро идора карда метавонанд; агар аввалҳо, ғами наздикон ва
шахсони бегона дар дили кӯдак ҳиссиётҳои ғамшарикй бедор карда бошад, наврасон фалокати инсонҳоро бефарқ қабул мекунанд.
4. ҳиссиёти баланди интизории тарс, ки дар ҳолати ҳаяҷон ба вуҷуд меояд; муайян шудааст, ки ҳаяҷони бо шиддат дар синни наврасй мушоҳида мешавад; он дар вақти муносибати алоқаи- маҳрамонаи одамон, инчунин бо фикри дар назди одамон хандаовор тофтан пайдо мешавад;
5. ихтилофи ҳиссиятҳо: маззамат кардани дигаронро фаҳманд ҳам наврасон бисёр вақт бо гармй рафиқи худро ҳимоя мекунанд; дори ҳисси
баланди қадру қиммати худ будан, онҳо аз ранҷидан гиря карднашон мумкин аст, агарчй мефаҳманд, ки гиря кардан айб аст;
6. зиқ шудани наврасон, на фақат ба баҳогирй вобаста буда, бо сабаби худбаҳодй, ки дар онҳо дар натиҷаи рушди худогоҳй пайдо мешаванд;
7. ҳиссиёти рушдкардаи матаносиб будан ба гурӯҳ, барои ҳамин онҳо тез ва ранҷурона аз нописандиии рафиқон, нисбати нописандии калонсолон ва муаллимон зиқ мешаванд, бисёр вақт ҳисии тарс барои аз гурӯҳ инкор шудан; наврасон омода ҳастанд, ки дар ҳама чиз мӯдро пайгирй кунанд: дар мусиқй, дар либос, дар варзиш, дар шавқу ҳавасҳо. Муттасил ихтилофро дар аз рӯи мӯд пӯшидани либос, ва аз тӯда ҷудо
шуда истодан, ё омехта шудан дар ин тӯда дидан мумкин аст. Агар ду се кӯдак бо намуди зоҳирии худ дар синф аз дигарон фарқ мекунанд,
мисол бо компутери паланшетии худ, дигарон низ «таассуб» мекунанд, ки аз дигарон кам набошанд. Агар ба ин хел наврас падару модарашон чизе харидрй кунанд, ӯ ҳамин тавр вонамуд мекунад, ки ин чиз барояш он қадар муҳим нест. Бамин гуна наврасон аз тӯда бо бемислии
(оригиналии)худ фарқ мекунанд.
8. талаботҳои зиёд пешниҳод кардан барои дӯстй; дӯстии дар наврасон нисбат ба кӯдакон интихобй ва маҳрамона, фосиланок мебошад; бо
таъсирии дӯсти наврасон дигаргун мешаванд; инчунин дӯстии гурӯҳй мамнӯъ шудааст.
9. дар ин синну сол аз як тараф ихтилоф байни хоҳишҳои зиёд, аз тарафи дигар аз норасой қувва ва таҷрибаи ҳаёт шиддат мегирад. Аз ин ҷо
– ҳавасҳои ҳархела ва дар натиҷа – нопойдории ҳавасҳо. Дирӯз наврас ҳаваси теннисбозй дошт, имрӯз бошад ба гитара шавқ пайдо карддаст. Нопойдории ҳавасҳо – ин худро ҷустан аст.
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муносибат
бо ҷинси
муқобил;

ҳамдигарфаҳмй
дар оилаи
волидон;

Рушди
шахсй ва
маънавй;

таҳсил

НАВРАС

Маълумот; солими
ва инкишофи
мутаносибии
шахсият;
малакаҳои
иҷҳтимой ва
равонй;

мавқеи иҷтимой
дар гурӯҳи
ҳамсолон

тасвир 4.2. Арзишҳое, ки дар синни наврасй муҳим мебошанд

Акнун оиди баъзе тобишҳои
рафтори наврасонро натиҷабардорй мекунем:
• Бо волидайн бо ҳамаи баҳона гапгузаронй мекунанд;
• Маъқул кардани мавқеи худ;
• бо тезй тайғир ёфтани рӯҳият;
• зуд –зуд монда шудан;
• ҳолатҳои рафтори ғайриоддй;
• ҳиссиёти аҷоиби ҳаҷвй;
• рафтори онҳо девиантй – аз
нормаҳои муққаррар шуда
берун рафтан (моили ба нӯшокиҳои спитрй, афтударафт,
дуздй, алоқаҳои беинтизом,
зермаданият (субкулҳтура));
• онҳо дағал ва суханҳои
хиҷолат мемондаро истифода
мебранд;
• ҳаракати онҳо арбаданок
(эпатаҷнқм) буданаш мумкин;
• намуди зоҳириашон ғайримуққаррай, назаррас (вқзқваюғий)буданаш мумкин;
• ба мавзӯъи алоқаи ҷинсй
бетараф нестанд, аммо инро
руст мекунанд;
• онҳо ба фалсафасозй мекӯшанд;
• онҳо ранҷур ва худбин мебошанд.
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Аз калонсолон чй талаб карда мешавад?
Таҳаммул, таҳаммул боз ҳам таҳаммул.
Муносибат бо кӯдакон дар доираи «ман
тура эҳтиром мекунам, ту ҳам бояд маро
эҳтиром кунй» гузарад. Баа наврас интихоби озодиро дар чаҳаорчӯбаи муайян
пешниҳод кардан даркор, инчунин баъзан
онро бандеша таҳрир, сарҳадҳои иҷозатро муайян кардан зарур аст.
Бисёри дар давраи гузариш кӯдакон бо
муаллимон муноқиша мекунанд. Муносибати худро кӯдак бо омӯзгор дар равиши
дарс, баъзан дар ҳамаи ҷараёни таълим
нишон медиҳад. Фаҳмидан муҳим аст, ки
дар кӯдакон фикркунии сиёҳ-сафед буда,
бинобар ин барои вай рангҳоро каме
кушода додан зарур мебошад. Бо воситаи
гуфтугузор ӯ даркккунй ва инкишофи шахсият пайдо шуда, ӯ сохти ҷаҳонро дуруст
мефаҳмад.
Дар муносибат бо кӯдак истифода бурдани ҳисси ҳаҷвияи солим хеле бомаврид
аст. Агар шумо аз болои худ ханда ва бе
таҳқир аз болои наврас ханда карда тавонед ин хеле калиди хуб барои муоширати
шумо мешавад. Суханҳо (сленг)-и ҷавононро омӯзед. Гоҳӯгоҳ ва дар ҷояш истифода бурдани «суханҳои» онҳо шуморо
наврас намекунад, ҳамин тавар шуморо
мешунаванд. Доимо чашм ва гӯшҳоятон
кушода бошад. Бӯи кӯдак, чашмани вай,
дӯстонаш дар шабакаҳои иҷтимой, сӯҳбати телефонй – ҳамаи инро «бо кунҷи гӯш»
бояд назорат кунед. Дар ҳамин вақт шумо
ба ӯ ягон чизро пинҳонй мефаҳмонед ва
аз хатогиҳо наҷот ёфтан кӯмак мерасонед.

4.2. МУШКИЛИҲОИ БОЛИҒЙ
Ҳама медонанд, ки бо наврасон хеле мушкил аст. Тавсифи рӯҳияти давраи гузариш, бо афзоиши нигоҳҳои фоҷиавй, бо зуд-зуд ҳис кардани
ночорй муайян мешавад. Дар асоси таҳлили ҷомешиносон, ҳар як даҳум наврас дар бораи худкушй фикр мекунад. Ҳамасола аз сад чор наврасон рӯҳафтодагиро аз сар мегузаронанд. Агар ин рӯҳафтодагро табобат накунем, вазъият вазнинтар мешавад, рӯҳафтодагии клиникй –
ин бемории вазини аст. Имрӯзҳо худкушии ноболиғон пас аз фалокатҳои ғайричашмдошт, ки сабабгори марг мешаванд ҷои дуюмро мегирад.

рӯҳатодагии сахт;

мушкилоти оилавӣ (машруботи
волидайн, муносибати бераҳмона
ва ғайра);

ихтилофи оилавй;

мушкилоти оилавӣ, аксар вақт издивоҷи волидайн;

рад кардани калонсолон дар масъалаҳои наврасӣ иштирок кардан;

муҳаббати яктарафа

ҷудошави волидон;

Тасвир 4.3. Сабабҳои худкуши кӯдакон:
Наврас аз ҳолатҳои мушкил гурезй меҷӯяд, худкушй – дар навбатии аввал гурез аст. Кӯдак ба мушкилй дар он вақт даст мезанад, ки худро
дар ҳақиқат бадбахт ҳис мекунад.Дар ин ҷо қайд кардани ҳастем, ки наврасон на арзиши ҳаёти худ, на дигаронро дарк мекунанд. Ба фикри
наврас ҳаёти ӯ - барои ранҷурдани волидайн, қасд гирифтан аз шахси раҷонида, барои касеро танбеҳ додан кам арзиш мебошад. Ҳисоб
карда мешавад, ки бо худкушй наврас, ҳамчун калонсолон, барои дигаргун кардани вазъият: аз ҳиссиётҳо дур шудан, раҳму дилсӯзй овардан,
ба даст овардани кӯмак ва иштирок, ҷалб кардани диққат ба муаммоҳои худ, дар гапи худ истодагарй кардан, қасдгирй, аз ҷавобгарй гурехтан
даст мезанад.
Бисёр вақт кӯшишҳои худкушй нобарор мешаванд, аммо агар духтарон пас аз аввалин кӯшиши бебарор худдлорй мекуннад, писарҳо бошанд
кӯшиши худро як чанд бор такрор мекунанд. Такягоҳи асосй дар пешгири кардани худкушй байни наврасон, пешгирии ҳолатҳои бӯҳронй дар
оила, дар вақташ расонидани ёрии иҷтимой, равонй ва дигар дастгириҳо ба наврасони осебпазир ва оилаи онҳо мебошад. Инчунин қисми
асосии кор дар пешгирии худкушй байни наврасон пешгирии истифодаи нӯшокиҳои спиртй ва дигар моддаҳои психотропй мебошад.
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НИШОНАҲОИ ДИГАРГУНШАВИИ
ЭҲСОСОТИ ДАР НАВРАСОН:

1.

Гум шудани иштиҳо ё ин ки пурхурй, камхобй

2.

Зуд-зуд аз беҳолй шикоят кардан

3.

Ба намуди зоҳирии худ бефарқ шудан

4.

Ҳиссиёти доимии танҳой, гуноҳ

5.

Дар бораи марг чуқур фикр кардан

6.

Набудани нақшаҳои барои оянда

7.

Аз хона гурехтан

8.

Гуфтугу, дастхатҳо, тасвирҳо бо акскунонии 		
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Агар ба худкушй майл доштани наврас пай бурда шавад, тавсияҳои зерин вазъиятро дигар кардан кӯмак мекунанд:
ТАВСИЯҲО
1.

Бо диққат гӯш кардани наврас, ки ба худкушй даст задааст.

2.

Ният ва ҳиссиётҳо, сатҳи буҳрони эҳсосии кӯдакро ҷиддй
ят баҳогузорй кунед.

3.

Ба ҳамаи шикоят ва ранҷурҳо ҳатто ночиз бошад ҳам бо
диққат бошед.

4.

Аз рӯирост пурсидани, ӯ дар бораи худкушй фикр мекунад
натарсед.

5.

Волидайн фарзандашон ба кадом сайтҳо медарояд бо
диққат бошанд.

6.

Кадом расонаҳоро мехонанд, кадом баронмаҳои телеви
зонро тамошо мекунанд диққат диҳед.

бераҳмй нисбати худ

9.

Гиряҳои бесабаб, дағалй

10.

Либосҳои шахсии худро тақдсим кардан

Рафтори суисидии ҳамсолон тақлидкорй шуданаш мумкин
аст. Дар Интернет ҳамин хел сайтҳо мавҷуд мебошанд, ки
аз ҳаёт рафтанро тарғиб мекунанд. Омӯзгорон бояд дар
бораи ин донанд, огоҳонида бошанд, аммо ба фикри равоншиносон, диққати хонандагонро ба ин мавӯъ ҷалб кардан,
махсусан дар ин бора сухан гуфтан, ё аз онҳо дар бораи ин
сайтҳо пурсидан лозим нест. Гап дар он аст, ки кунҷковии
табийи кӯдакон пас аз ингуна гуфтугӯҳо дар онҳо хоҳиши
даромдан ба сайтҳои зикршуда пайдо мекунад. Аз қайд
нагузашта ҳам ба ҳисёрии ин сайтҳо даромадан осон мебошад.
Дар вақтҳои охир ҷомеаҳои як қатор давлатҳо аз гуруҳҳои
махсуси шабакаҳои иҷтимой, ки наврасон дар он муошират мекунанад ва идеяи худкуширо тарғиб мекарданд ба
воҳима омада буданд . Ба назари мо, муҳимияти ин зуҳурот
хеле аз будаш зиёд нишон дода шудааст, ва сабабҳо вуҷуд
доранд, ки инъикоси онҳо дар дастури мазкур кушода
нашудаанд.
Ба ҳар ҳол механизми, дар асоси чй наврасон зиёди вақти худро дар ҳаргуна сайтҳо мегузаронанад, фаҳмидан даркор аст. Маъмурияти
чунуни гурӯҳҳо оиди психологияи кӯдаконро хуб омӯхтаанд. Барои мо фарқ надорад, ки онҳо бо воситаи маълумоти касбй, ё ин ки «бо гувоҳи
дил» (интиутивно) инро ба даст овардаанд. Аммо дар фаъолияти худ онҳо усуслҳои бозии графикиро фаъол истифода мебаранд, яъне истифода бурдани ҷараёни бозиҳои маъмул, онҳо бо мақсади ғайри бозй истифода мебаранд. Усули мазкур дар маркетинг, дар реклама, дар
курсҳои омӯзишй барои калонсолон хуб кор мекунад. Вале ин элементҳо мисли «чангак» мебошанд, бо воситаи он наврасоне, ке дар сайтҳо зиқ шуда нишастаанд ба даст овардан хеле осон аст. Аввал таҷриба карда дида, пас он қадар одат мекунанд, ки вазъиятро идора карда
наметавонанд, бозй «аз болои онҳо идора мекунад». Агар шуғле, ки наврас аз он роҳат мекунад кам бошад (муошират бо дӯстон, бо оила,
ҳаваҳ, варзиш ва ғайра), ин имкониятҳоро наврас дар шабакаҳои Интернет мекобад, аз он ҷумла дар «бозиҳои» шубҳанок меёбад.
Инак, қайд мекунем, ки на фақат «гурӯҳҳои виртуалй» хатар овар мебошанд, балки сатҳи пасти зиндагй, набудани шуғли шавқовар, набудани
имкониятҳо дар ҳаёт, рӯҳафтодагии умумии иҷтимой, шарити вазнини иқтисодй-иҷтимой, бераҳмии волидайн, беаҳамиятй, ё ин ки, баръакс,
ғамхории аз ҳад зиёд, нарисидани имкониятҳо дар худамалбарорй мебошад.
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4.3 РАСОНА ВА ОЛАМИ НАВРАСОН
4.3.1 Расона ва Интернет

Барои мо калонсолон, Интернет дар навбати аввал барои кор муҳим аст, вале бо баробари ин мо Интернетро вобаста ба шавқҳо, дид, майлу ҳавасҳои худ истифода мебарем. Медонем, ки вобаста ба хоҳишҳоямон дар он ҳамаи чизро ёфта метавонем. Афзалияти Интернет барои
наврасон дар чист, онҳо дар сайтҳо чй мекобанд? Дастрасй ба шабакаҳо, салоҳияти баланди стифодабарй, ҳамчунин бо хатарҳо дар муҳити
– интернет ва надоштани таҷрибаи ҳаёт наврасонро дар шабакаи глобалй ба гурӯҳи хатарнок мубаддал мекунад.
Диаграммаи 1. Шумораи вақт, ки мактаббачагон дар Интерент мегузаронанд

ШУМО ЧЙ ҚАДАР ВАҚТИ ХУДРО ДАР ЯК РӮЗ ДАР ИНТЕРНЕТ ВА ШАБАКАҲОИ ИҶТИМОЙ МЕГУЗАРОНЕД?

13%

ҲАМЕША ОНЛАЙН 13%

23%

ЗИЁДА АЗ 4 СОАТ 23%
4 СОАТ

27%

1 СОАТ

25%

30 ДАҚИҚА

27%
25%
5%

5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Дар асоси пурсишо мо 25 % хонандагони пурсидашуда гуфтанд, ки тақрибан 1 соат вақташонро барои Интернет сарф мекунанд, 50 % ҷавоб
доданд, чор ва аз он зиёд дар Интернет ва шабакаҳои иҷтимой мегузаронанад . Ҳамарӯза 50% хонандагон Интернетро озодона бемаҳдуд аз
тарафи волидайн истифода мебаранд. Фақат 25% онҳо қайд намуданд, ки онҳо муваққатан маҳдуд ҳастанд. Аз диаграмма мебинем, ки зиёда
аз нисфи гурӯҳи аудиторияи мақсаднок вақти зиёди худро дар Интернет мегузаронанд.

Чй хеле, ки маълум аст, ҳамаи фаъолият барои таъмини талабот равона шудааст. Спектри базавии талаботҳои навраси за она хеле
васеъ мебошад. Ба ғайр ҳаётан муҳим (физиологй ва бехатарй), байни онҳо ҷои муҳимро талаботҳои иҷтимой (муносибат, дӯст доштан,
изҳори дил кардан), ва талаботҳое, ки бо ташаккуои шахсй алоқаманд мебошанд (идрок, фаҳмиш, худбамалбароварй) ишғол мекунад.
Бо истифодабарии имкониятҳои васеи Интернет, наврасон талаботҳои худро, нисбат ҳаёти вақеъй зиёдтар қонеъ мегардонанд. Ба
ғайр аз ин дар интернет наврас бе иштироки волидайн ё каси дигар фаъолият мекунад. Дар ин ҷо бо пуррагй яке аз самтҳои иҷтимоий
ин синну сол – мустақилй ва мухторият амалй мешаванд.
Дар Интернет кадом ниёзҳои наврас қонеъ мешаванд? Равоншиносон 7 типи наврасон – интернет истифодабарандагонро ҷудо
кардаанд:
Донишдӯстй
Барои наврасони донишдӯст Интернет – ин воситаи ҷустуҷӯи маълумотҳо.
Интернет – ба гуфтаҳои онҳо, ин: «маркази маълумотдиҳй» (справочное бюро), «чоҳи маълумотҳо» (информайионная яма), «имконияти
бемаҳдуди ҷустуҷӯи маълумотҳо», «фазои озоди шахсй, ки бисёр маълумотҳоро ёфтан мумкин аст», «воситаи хеле бароҳат ва шавқовар барои ҷустуҷӯи маълумот», « ин бойгонии бузург,ки дар он ҳамаи маълумотҳои зарурй ва шавқовар барои шумо ҷо шудаанд».
Интернет хазинаи бемаҳдудуи маълумотҳо дар ҳаёти имрӯза буда, воситаи асосй дар қонеъ намудани талоботҳои дарккунии наврасон
аст. Донишдӯстон бо гуногунии шавқҳои худ ҷудо шуда меистанд. Дар шабака онҳо бо хабарҳои нав, бо дигар маълумотҳое, ки барои
шавқовар ҳастанд шинос мешаванд, филм ва видеороликҳо тамошо, мксиқй гӯш мекунанд. Имкониятҳои ҷустуҷӯии шабакаҳо барои васеъ намудани ҷаҳонбинии наврасон мусоидат ва ба доншдӯстдорон рангорангии оламро пешниҳод мекунад.
Барои наврасони ин категория – донстан не, балки маълумоти заруриро ёфта тавонистан муҳим аст. Ҳамин тариқ, фаъолии дарккунй ва
ҷустуҷӯи табдил меёбад: ба ҷои кӯшиши «фикр кардан» ва «хондан» ин наврас «кофтан» ро аълотар мешуморад. Ба ғайр аз ин, маҳз
ҳамин категорияи наврасон-истифодабарандагон аз ҳад зиёд будани маълумот зарар мебинанд, ки ба афзурдагии ҷиддй мерасонад.
Шавқи калон ва фаъолии ҷустуҷӯй аз эҳтиёткорй боло рафта, қобилияти манфй баҳогузорй кардани дурустии маълумотҳоро паст мекунад.
Алалхусус донишдӯстдорони дайдуй интернетй, аз ҳама зиёд хавфу хатари шабакаро баҳогузорй карда наметавонанд. Барои ҳамин
донишдӯстдорон бо маълумотҳои номатлуб нисбат ба дигарон зиёдтар дучор мешаванд ва аз ҳама бештар қабулкунандагони ҳамагуна
вирус ва спамҳо мебошанд.
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ОШӮБГАРОН (БУНТАРИ)
Интернет барои ошӯбгарон – ин: «ҷое, ки ҳама чизеро, ки мехоҳй мекунй», «муҳити озод ва бемалол», «инертнет – ин озодй!!!» мебошад.Фаъолияти ошӯбгарон барои дар дараҷаи баланд қонеъ намудани талоботҳои худмустақилй ва худмухторият равона карда мешавад. Дар ҷараёни иҷтимойкунони талаботи мазкур дар навбати аввал кӯшиши мустақил буданро аз падару модар дар назар дорад.
Дар ҳақиқат, кӯдакон ва наврасон як ба як бо монитор мемонад, ки дар қафои он – олами виртуалии ҷалбкунанда мавҷуд аст. Бисёрии волидайн (70%) ба ин раванд халал намерасонанд ва барои кӯдакон истифода бурдани шабакаро маҳдуд намекунанд. Мо якҷоя бо Интернет дар
кӯдакони худ индувидуализм (манфиати худро аз манфиати дигарон баланд гузоштан) ва озодиро тарбия мекунем. Ошӯбгарон бошанд аввалин шуда ин таълимотро ба худ қабул мекунанд.
Ошӯбгарон ошкоро иқрор мешаванд, ки зуд-зуд он сайтҳоро тамошо мекунанд, ки волидайн қатъиян маън кардаанд. Дар ин масоҳати ноошно
ва ҷалбкунандаи шабакаҳо, онҳоро нафақат хабарҳои шавқовар, маълумотҳои ошкори ғайри чашмдошт, балки маълумотҳое,ки кӯдакро нороҳат
мекунанд ва инчунин маълумотҳои хеле заровар вуҷуд доранд.
Ошӯбгарон шарм накарда иқрор мешаванд, ки гоҳ-гоҳ интернетро барои
мақсадҳои нопок: мисол, қабул ва нигоҳ доштани маводи парнографй,
ба муноқиша даромдан бо дигар истифодабарандагон, вайрон кардани
сайтҳои пӯшида истифода мебранд.
Ҳамингуна ҳаракатҳо ба наврасон ҳис кардани мустақилияти худ,
пешрав будани худ дар ҳамкорй имконият медиҳад. Бо баробари ин,
дар онҳо хаёли хом (иллюзия) барои ҳама чиз мумкин аст ва бе ҷазо
мондан пайдо мешавад.
Ошӯбгарон бештар аз типи дигар интернет – истифодабарандагон,
маълумот дар бораи худ дар интернет мемонанд, инчунин бо одамони
ношинос дар шабака нисбат ба ҳаёти воқеъй зудтар шинос мешаванд
ва худро дар хафв мемонанд.
Бай ғайр аз, дар назди онҳо хавф вуҷуд дорад, ки бояд фаҳманд,
фарқият байни ҷиноят дар шабака ва ҳаёти реалй вуҷуд дорад.

ФАРОҒАТДӮСТОН (ТУСОВЩИКИ)
Барои наврасони фароғатдӯст интернет – ин ҷои кофтукови дӯстон ва воситаи муошират аст. Интернет – бо гуфти онҳо, ин – «ҷое, ки бо
дӯстон сӯҳбат мекунанд», «воситаи алоқа, …муоширати озод», « шабакаи глобалй, ҷое, ки дӯстонро мекобанд», « имконияти муошират бо
одамони давлатҳои гуногуни дунё» аст.
Фароғатдӯстҳо интернетро барои қонеъ намудани талаботҳои иҷтимоии худ дар муошират, дар таркиби груҳи шавқҳои якчоя будан, дар изҳори дил, дар муҳаббат истифода мебаранд. Бо ин мақсад
онҳо блог ташкил мекунанд, бо дӯстон тавассути барномаҳои ICQ, Skype - и компутерй, дар шабакаҳои иҷтимой,
дар форумҳо, чатҳо муошират мекунанд.
Бо кӯмаки ин воситаҳо онҳо шиносой пайдо, нақша ва
вохӯриҳои худро муҳокима мекунанд, эътироф мешаванд ва
худамалй мекунанд. Дар форум ва чатҳо ба наврасон имконияти гуфтани нуқтаи назари худ оиди мавзӯҳое, ки онҳоро
ташвиш медиҳад ё ин ки иштирок дар муҳокимаи ягон савол
доранд.
Мақсади асосй, ки фароғатдӯст ба сайт медарояд, - ёфтани
дӯстон ва доштани иртибот бо онҳо мебошад. Барои ҳамин
ҷои асосии онҳо дар Интернет – ин шабакаҳои иҷтимой буда,
дар он ҷо онҳо гурӯҳҳои худро бо шавқҳои якҷоя ташкил мекунанд ва имконияти муошират дар доираи алоҳидаи одамонро доранд.
Наврасоне, ки дар муошират мушкилй доранд, дар шабака
зуд ва осон барояшон дӯст ва ҳамфикронро пайдо мекунанд. Фароғатдӯстҳо дар шабака нафақат ҳаёти фаъол доранд – онҳо контент истеҳсол мекунанд: варақҳои худр, профили шахси боз мекунанд, маълумотҳои гуногун мегузоранд,
кӯшиш мекунанд, ки худро бо воситаҳои гуногуни мултимедииявй: аваторҳо, стуни шахсй, граффити, акс, видео муаррифй кунанд. Зиёдии фароғатдӯстҳо (80%) блоги худро дар он ё ин хизматрасонии
шабакаи иҷтимой мебаранд. Дар байни блогерҳо шумораи духтарон зиёд мебошанд, алалхусус духтарони синфҳои болой.
Ба ғайр аз ин, наврасоне, ки ба ин гурӯҳ шомил шудаанд, нисбат ба дигарон, бо фаъолнокии зиёди худашон ба хатарҳои гуногун, алалхусус
бо таъмаҷӯён, бо таҷовуз ва даъвои алоқаи ҷинсй дучор мешаванд. Онҳо ба хатари шиносй беихтиёр дучор шудан ва ба одамони ношинос дар бораи худ маълумоти зиёд дода , ҳамин тавр қурбонии эҳтимолии ҳаргуна таъмаҷӯён ва ҷинояткорон мешаванд.
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Истифодабарандагон
Шабакаҳои замонавй - яке аз мактабҳои омода намудани шаҳрвандон дар оянда, ҳамчун ҷомеаи истифодабарандагон мебошад. Барои
истифодабарандагон Интернет - ин мағозаи калон.
Онҳо Интернетро ҳамингуна муаррифй мекунанд: « ҷое, ки бароят кори дилхоҳ пайдо мекунй», «ҷое, ки чизи бисёрро қабул ва нигоҳ медорй», «
воситаи ивази маълумот ва файлҳо», «тӯйнуки каолн, ки дар он ҷо ҳама чизро – аз сурат то схемаи бомбаи атомиро дарёфт мекунй».
Одатан наврасони типи мазкур суратҳо, мусиқй, клипҳо, филмҳоро бо виситаи интернет зеркаш мекунанд ва нигаҳ медоранд. Инчунин аз хизматрасонии интернет - мағозаҳо истифода мебранд. Интернет талоботи онҳоро дар гирифтан, эътироф кардан, дарк кардан, соҳибй карданро қонеъ мегардонад. Барои наврас маълумот доштан оиди маъсулот ва ашъёҳои нишонавй, ки ӯро ба ҳамсолон сарҷаъм мекунад зарур аст: як мусиқиро
гӯш кардан, як видеоро тамошо кардан, як хел либос доштан, барономаи компутерии як хеларо истифода бурдан, донистани чизро аз куҷо ёфтану
гирифтан.
Наврасон – истифодабарандагон дар шароити васеъ маълумот интихоб карданро меомӯзанд. Онҳо ба таққос кардан ва интихоб кардан одат мекунанд.
Интернет – истифодабарандагон дар нақшабандй аз дигарон маълумоти бештар доранд ва месанҷанд, дар мондани мақсадҳои худ мулоҳизакор ва
хоксорона мебошанд.
Яке аз муаммоҳои асосй, ки ба истифодагорон пеш меояд - таъмаҷӯй аст. Ин хел истифодабарандагон барои ройгон дастрас кардани (барномаҳо,
китобҳо, мусиқй, филм) одат мекунанд. Дар ҷустуҷӯй имкониятҳои бештар дарёфти чизе онҳо ба чангаки ҷинояткорон меафтанд: дар зеркаш
кардани файл вирус меқапанд ва аз будаш зиёд маблағ сарф мекунанд, дар натиҷа он чизе, ки мехостанд гирфта наметавонад, чизи дигар мегиранд. Истифодабарандагон нисбат ба дигар типҳо каме пурра харгуна хатарҳоро дар шабакаҳо дарк мекунанд, нисбат ба дигар типҳо бештар сатҳи
ҳимояи равонашон баланд мебошад.
Ботаникҳо
Барои бтаникҳо – интернет, пеш аз ҳама сарчашмаи маълумоти таълимй аст. Интернет – это; «сайди дониш», « сарчашмаи беҳтари дониш», «маркази таълимй», «сарчашмаи маълумот барои мактаб» мебошад.
Аз рӯи қоида, ботаникҳо – кӯдаконе, ки хуб мехонанд ва ҳавасҳои ошӯбгарии ҳамсолонашон барои онҳо писанд нестанд. Худи наврасон мегӯянд. Ки
ботаникҳо – «қиёфаи ҳаёт», онҳо миҷинг, дилтанг ва ҳозиразамон нестанд, хеле ботартиб ва гӯшдаро ҳастанд. Вале, онҳо хеле ҳамсӯҳбати хуб ва
дар вақти санҷишҳо ва ба дарс омода набудан хеле муҳим мебошанд.
Дар интернет ботаникҳо талоботҳои дарккунии худро қоне мекунанд, бо кӯмаки он реферат ва баромадҳо менависанд, дарс меомӯзанд, ба
санҷишҳо омодагй мебинанд. Интернетро бо мақсади таълим истифода бурда, наврасон натанҳо талаботи худро дар гирифтани донишҳои нав қонеъ мегардонад , балки ҷаҳонбиниашонро васеъ мекунанд – маълумотҳои дастрас кардаашон барои аз тарафи ҳамсолон эътироф пайдо кардан ва
худамаликунй мусоидат мекунад.
Кӯдакон аз ин гурӯҳ нисбат ба дигар типҳо ба хавфҳои шабака камтар дучор мешаванд, дар бораи худ ба интернет – шиносҳояшон хеле маълумоти
кам медиҳанд, дар ҳаёти воқей низ бо онҳо хеле кам вомухӯранд. Хатраи асосой барои онҳо дар он мебошад, ки ба маълумотҳои аз сайт гирифтаашон мумкин аст ғайританқидй нигоҳ кунанд. Дар ҷустуҷӯи маълумот оиди дарс онҳо бо контенти тафтишнашуда, нодуруст ва номатлуб рӯбарӯ
шаванд.

КОРДОНҲО
Ба ин гурӯи камшумор наврасоне шомил ҳастанд, ки барои онҳои интернет воситаи корҷӯй ё ягон фаъолият ва макон, ки инро ёфтан мумкин
аст. Интернет барои онҳо - «ҷои кор», «музди кор», «маконе, ки дар он ҳама чизро барои кор ёфтан мумкин». Кордонҳо дар интернет кор
мекобанд, барномаҳо менависанд, сайтҳо месозанд ва таҳрир мекунанд, бо бизнес – хабарҳо шинос мешаванд. Ин наврасон аллакай ҳаргуна роҳҳоро барои барои рушди худ ва пешравй мекобанд. Ҳамсолони худ акнун дар бораи ихтисоси ояндаи худ фикр кунанд, онҳо аллакай
ягон кори худро оғоз мекунанд, ягон фаълияти худро ба амал мебароранд.Истифодабарндагони типи мазкур нисбати интернет нисбати ҳамсолон ҷиддй нигоҳ мекунанд, онҳо ба ғайр аз дилхушй, имкониятҳои хеле гуногунро пайдо мекунанд.
Бо баробари ин, хатари дисбаланси арзишҳо ва мақсадҳо вуҷуд доранд: «барои зиндагй бе аттестати мактаб маблағ кор карда шавад хондан
чй лозим».
Ба ғайр аз ин, барои дар интернет кор кофтан кӯшиш карда, бо қаллобон рӯбарӯ шудан эҳтимол дорад. Баъзон бизнесменҳои ҷавон баъзе
далелҳоро, мисол ҳуқуқиро ба инобат намегиранд.
БОЗИНГАРО
Барои ин категорияи истифодабарандагон интернет, дар навбати аввал, - восита барои бозй, чй тавре, ки худи наврасон мегӯянд,
« макон барои бозй». Дар бораи онҳо дар қисми 3.2.2 гуфта шудааст.
Дар асоси натиҷаи пурсш ҳайни синфҳои болой шаҳри Бишкек ва вилояти Чуй, бартариро «донишдӯстон» ва «фароғатдӯстон» доранд.
Диаграммаи 2. Мундариҷаи сайтҳо, ки наврасон медароянд
Дар ҷои аввали ташрифи сайтҳоро хонандагони синфҳои болой
– сайтҳои дилхушкунй барои
тамошои филм ва гуӯш кардани
мусиқй нишон доданд – 83%, дар
ҷои дуюм сайтҳои таълимй – 42%.
Фақат 34% аз шумораи умумй нишон доданд, ки сайтҳои хабариро
мебинанд.
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Таҳлили ҳамаи типҳои истифодабарндагонро, дар баҳогузории сатҳи хатарноки интернет-муҳит чунин натиҷа гирифта шуд: наврасон чй қадар шиддаток аз Интернет истифода баранд, хатарҳое, ки аз сайтҳо бар меоянд, ҳамон қадар кам эҳсос мекунанд.
Аз як тараф , Интернет чй қадар одатй, дастрас ва фаҳмо бошад, ҳамон қадар аҳамияти омилҳои навгонй ва ношиносй, кадоме,
ки ҳисси тарс ва хавфро муайян мекунад паст мешавад. Наврас боварй дорад, ки дар кҷо бок й ва чй тавр фаъолият барад, бок й
муносибат кунад, чй кобад ва чй кунад, вақто, ки чизе маъқулаш не – бо оснй фаъолияташро иваз кунад ё компутерашро хомӯш кунад метавонад ҳамеша худаш интихоб кунад.
Дар натиҷа ҳиссиёти назорати пурра ва соҳиби вазъият будан пайдо мешавад, ки талабот ба бехатариро қонеъ мекунад – яке аз асосой дар ситемаи талаботҳои инсон ба шумор меравад. Вале дар ин вақт дар онлайн, нисбат ба ҳаёти воқей, ҳама чиз хеле бошиддат
дигаргун мешавад. Назорати пурра ва соҳиби вазъият будан дар шабака – ҳамагй хаёли хом аст. Худбоваркунй, эҳтиёт нашудан ва
фориғболии наврасон сатҳи хатари ба
ҳолатҳои ногувор рӯбарӯ шуданашоро
баланд мекунад. Барои ҳамин ҳамаи
типҳои мактабхон – истифодабарнда дар
як гурӯҳи хатарнок қарор доранд, алалхусус онҳое, ки дар тортанаки ҷаҳонй
нисбат ба дигарон зиёдтар сайр мекунанд.
Инак, дар ҶҚ сохтани ҷомеаи иттиоллотии босамар бе сохтани Интернет- муҳити бехатар ва этикй номумкин, дар навбати аввал барои контингени оммавии
Интернет-истифодабарандагон кӯдакон
ва наврасон. Барои ин, гузаронидани
таҳлили ҳамаҷонибаи вазъияти системаи «кӯдакон – Интернет», бо назардошти ҷой доштани эҳтимоли хавф ва
хатарҳои шабакаи глобалй барои насли
наврас.

4.3.2. БОЗИҲОИ КОМПЮТЕРЙ ВА ОНЛАЙН-БОЗИҲО
Бозй рушди инсонро аз кӯдакй то қуллаҳои худамаликуниаш ҳамроҳй мекунад. Талаботй бозй бевосита ба талаботҳои эътироф ва идрок алоқаманд мебошанд. Хоҳиши
бозй кардан – дар кӯдакй мондан аст. Бозй дар ҳамаи синну сол дархостй аст. Дар
интернет бо ҳама чиз бозй карда мешавад, диапазони бозй хеле васеъ аст. Бозиҳои
электрони охирин 10-12 сол таҳаввулот аз соддаписандй дар тенология ва психология то ашъёҳои баландсифат бо воситаи графика, овоз ва видео буҷаи он ба милёнҳо
расид.
Ба ғайр аз ин, айни замон шумори бисёри асбобҳо (рул, педал, вибро-кресло, шлем ва
костююмҳои реалии виртуалй), пайдо шуданд, ки алоқаи бозгаштро дар олами бозй бо
бозингарон таъмин мекунад. Бо воситаи шабакаҳои интернетй байни бозингарон алоқ
бо ҳамаи ҷаҳон пайвас мешавад.
Дар Интернет ҳамчунин бозиҳо, замимаҳо ҳастанд, ки хеле васеъ паҳн шудаанд, гӯё
ягон чизи ғайриоддй нест: на мутант, на хун, на зӯроварй, аммо мисли нашъа ба худаш
ҷалб мекунад. Мисол, бозии компутерии «Фермаи дӯстдоштаи ман». Кӯдакон ба хона
омадан замон, назди компутер медаванд, ки заминро об диҳанд, ё ба ҳайвоноти хонагй нигоҳубин кунанд хӯрок хӯрдан, дарс кардан, ба корҳои хона кӯмак расонидан ба хотирашон намеояд. Ингуна бозиҳо бо оммавй буданаш
ҷалбкунанда мебошад ва дар як вақт чанд ҳозор иштирокчиёни шинос ё ношинос дар бозй иштирок мекунанд. Ба муносибатҳои оилавй,
дӯстй ва пешравй дар кор ва раванди таълим аз ҳад зиёд сарф кардани вақти худ, хонандаро аз ҳаёти воқей дур месозад.
Бо боварй гуфта метавонем, ки бозиҳои компютерии замонавй дар наврасон ҷаҳони интерктивйро бо қонун, қоида ва арзишҳои худ бунёд
месозад. Инчунин, олами бунёдшуда барои бозингар чй қадар «ҷаззоб» бошад, барои раванди иҷтимойшавй ҳамон қадар маҳсулоти махсус
таъсир мерасонад.
Алҳол, бозиҳои нақшии бисёркасаи онлайн-бозиҳо оммавй шуда истодаанд, ки дар соати воқеъ якчан бозингаро иштирок мекунанд. Дар ин
бозй диққати махсус ба қаҳрамони он, ба қадду қомат, ба тафаккур ва ӯҳдабароияш дода мешавад.
Ҳаракатҳои ин бозиҳо дар олами фантастикй бо иштироки шумораи зиёди қаҳрамонҳо рӯй медиҳад ва линияҳои суҷетй бо назардошти ҳаракатҳои қаҳрамон дар ҳама самтҳо ба амал бароварда мешаванд. Ин бозиҳо дар худ элемнтҳои ҷанрҳои гуногунро ҷамъ мекунад, ки боз ҳам
шумораи зиёди бозингаронро ҷалб мекунад. Яке аз авалинҳо шуда наврасон дар он бозй мекунанд.
Бозиҳоиҳ компютерй одамонро дар ҳамон вақт ба худ ҷалб мекунад, ки барои ӯ талаботи таъҷилии худро қонеъ гардонад ё дар якбора баровардани эҳсосоти худ истифода мебранд, анъана шуморида мешавад. Аммо дар ҳақиқати ҳол ин ҳама хеле мушкил аст. Бисёрии геймерҳо
тасдиқ мекунанд, ки дар олами виртуалии бозиҳои компютерй пурра – дар рӯҳияти равонй зиндагй мекунанд. Аллалхусус ин гуфтаҳо ба
интернет-оламҳои бузург, ки муносибатҳои ҷамъятиро месозанд тааллуқ доранд.
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Аммо, чй чизи махсус дар ин бозиҳои компютерй дар худамалибарорй ҳаст, ки онҳо медиҳанд? Хусусияти ҷудошудаи бозиҳои
компютерй (дар муқоса бо бозиҳои оддй), аҳамияти калони виртуалии «Ман», ки воситаҳои техникй таъмин мекунанд, мебошад.
Фазои бозй дар бозиҳои нақшии муқаррарй қоидаҳои худро дорад, бозингарон бояд ин қоидаҳоро доимо дар фикри худ барои хато
накардан нигаҳ доранд, ба таври дигар, бозй маънояшро гум мекунад, барои ҳамион одам маҷбур аст, ки барояш инро такрор кунад, ки
он дар бозй аст. Барои шахсоне, ки дар бозиҳои компютерй бозй мекунад, бошууорона дар сар доштани қоидаҳои бозй зарур нест –
дар бозиҳои компютерй вайрон кардани қоида номумкин аст, зеро, ки сарҳадҳои имконпазир бо барномаҳои бозй муайян шудаанд. Дар
натиҷа одам чуқуртар ба бозй медарояд.
ИМКОНИЯТҲОИ МУСБЙ ВИДЕО БОЗИҲО

•

Онлайн – бозиҳо сабурй, эътибор ва чаққониро талаб мекунад, ба рушди муоширати маконй ва тафаккури стратегй;

Имконият ва зарурияти муошират бо дигар бозингарон дар онлан-бозиҳои гурӯҳй, малакаи муоширатро рушд мекунад ва тала•
боти муоширатро қонеъ мегардонад;
•
Бозиҳо барои аз тарафи ҳамсолон эътироф шудан мусоидат мекунад: муҳим, дар чй бозй мекунй, дар чй бозй мекунй, қаҳрамони ту дар кадом сатҳ аст. Гаймерҳо қаҳрамонҳои худро дар худ амалисозй низ истифода мебаранд: чунки онлайн – бозиҳо нафақат барои интихоби бо кй бозй кардан, барои кй бозй кардан, инчунин номгузорй кардан, дигаргун кардани сохтҳо, ивази мвқеъ,
рушдкунии тачҳизот, мусаллаҳй ва баланд бардоштани нишондодҳо (сатҳ, дастовардҳо, шуҳратёбй), ҳатто ба сюҷет таъсир кардан
мумкин аст;
•
Дӯстдорони бозй навгониҳои техникиро мушоҳида мекунанд, компютер ва Интернетро хуб омӯхтаанд. Онҳо доираи муоширатро бо бозингарони дигар, шарикони бозй, бо иштирокчиёни форуми махсус ташкил мекунанд.
Бозиҳои компютерй дар равон паси сар кардани давраи гузариш, ки бо норасоии иқтидори рушд ва воситаҳои ба амал ба•
рории он алоқамнд мебошанд мусоидат мекунад . Ба наврасон дар назди худ гузоштани мақсадҳои хеле калон хос мебошад, вале
норасоии таҷрибаи зиндагй шиддати равониро ба вуҷуд меорад, ки барои амалй намудани мақсадҳо халал мерасонад. Дар ҷараёни
бозй кӯдак роҳи паст кардани ин шиддатро меёбад, дар натиҷа ҳаёт ва фаъолияти ӯ ба танзим медарояд.

ХАВФҲОИ БОЗЙ
#

Дар бозиҳои компютерии нақшй, бозингар оҳиста – оҳиста нақши қаҳрамони худро мегирад, ки ба муаммои айниятй (идентич		
ностҳ) меорад: бо ҳаёти қаҳрамони худ зиндагй карда, бозингарон он қадар ба ҳаёти виртуалй дохил мешаванд, ки ҳаёти воқейи
ро аз хотир мебароранд. Аз ҳақиқат дур шудан ва қабул кардани нақш сабабҳои асосии воббастагу аз бозй мебошанд. Ин дар 		
вобастагй ё дар норасоиҳои ҳолати рӯҳий мушоҳида мешавад;

#

Бозингарон ҳамарӯза дар назди экрани монитор соатҳои зиёд мегузаронанд. Албатта ин ба саломатии ҷисмонй ва ба ҳолати 		
рӯҳии онҳо таъсир мерасонад: бехобй, бадҷаҳлй, беҳолии зиёд.

#

Аз номи қаҳрамони худ ба муошират баромада, бозингарон эҳсосоти воқеии инсониро дуруст дарк карда наметавонанд.

#

Шавқ ба бозиҳои – онлайн зарари моддй низ расониданаш мумкин аст: бисёрии онҳо сармоягузории моддиро талаб мекунанд, ки
дар натиҷа маблағи калон гум мекунанд.

#

Ба бозиҳои компютери шавқ зоҳир карда одам ба таъсири хаёлҳои хоми худ бамалбарорй меафтад: дарк накарда, ҳатто инкор
карда, ӯ дар ҷаҳони виртуалй «ҳаёт» мебарад ва дар он ҷо имконият ва мақсадҳои ҳаётиашро ба амал мебарорад. Қапқон, дар
он мебошад, ки одам дар ин ҳолат аз дастовардҳои худ комилан қонеъ буда, баъзан дарк намекунад, ки дар ҳақиқати ҳол худ 		
амалбарори нашуда истодааст.
Воқеан, тадқиқотҳо нишон медиҳад, ки бо бозиҳои компютерй асосан
кӯдакон машғул мешаванд,ки дар сатҳи баланди раванди таълимй ва
ташаккули хуби онҳо хос аст. Кӯдаконе, ки ба муҳит мувофиқшавиашон
мушкил мебошад, баракс, ба бозиҳои компютерй шавқи зиёд надоранд.
Иштиёқ ба бозиҳои компютерй ҳамон вақт ба мушкилии худбаамалбарорй мебиёрад, ки худбаамалбарорй дар бозй, худбаамлбарории дар
фаъолияти бомаҳсул (меҳнат, дониш, варзиш) ҷо иваз кунад. Бо баробари ин таъсири худбаамалбарорй дар бозй дар ислоҳ кардани баъзе
намудҳои худбаамалбарорй дар ҳаёти воқей мусбй буда метавонад.
Баъзан ба наврас ҳис кардани самараи пешравии худ, бигузор виртуалй
бошад ҳам, баланд бардоштани сатҳи қонегй аз ҳаёт, муваққатан бошад
ҳам – барои ба худ боварй кардан ва дар ҳаёти воқей зиндагй кардан
зарур аст.
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4.3.3.НАВРАСОН ВА ВАО
Воситаҳои ахбори оммаи замонавй, бе назардошти хусусиятҳои аудитория, барандаи маълумотҳои гуногуншакл ва сернақша мебошанд.
Диаграмми 3. Сарчашмаи маълумотҳо барои мактаббачагон
Пурсиши гузаронида шуда нишон
дод, ки мактаббачагон Интернетро
ШУМО НАВИГАРИҲО ВА РӮЙДОДҲОИ ҶАҲОНРО АЗ КУҶО МЕГИРЕД?
ҳамчун сарчашмаи асосй оиди рӯйдодҳои ҷаҳон мешуморанд . 80%
Интернет
80%
пурсидашудагон қайд карданд, ки
Ҳамсояҳо, дӯстон, хешовандон
маълумотро оиди рӯйдодҳои ҷаҳон аз
29%
интернет мегиранд, 8% аз радио ва
Мессенҷерҳо
11%
54% бо воситаи телевизион.
Рӯзномаҳо
9%
Радио

8%

54%

ТВ

0%

20%

Дар раванди тарбиявй тадқиқотчиён ҳамчун аҳамиятнок функсияҳои
зерини ВАО – ро қайд намуданд:

40%

60%

80%

ВАЗИФАҲОИ ВАО
Дамгирй

Иттилоотй – идрокй
Дилхушй

100%

Пурсиш нишон дод, ки хонандагони
синфҳои болой хонандагони синфҳои
болой навигариҳоро аз сайтҳои хабарй мегиранд. Ҳамаи дигар сайтҳои
хабарй шумораи якхелаи хонандагонаш аз ҳисоби толибилмони синфҳои
болой мебошад.

Тавонбахшй
Меъёрй

Манзаравй
Якҷоя

•
•
•
•
•
•
•

•

Дамгирй (Рекреативная) - (вақтгузаронии фароғатии гурӯҳй ва инфиродиро муайян мекунад);
Тавонбахшй (Релаксационная) – ҳисси танҳоиро паст мекунад, дар ҳолати мушкил будани муошират воситаи ҷалбкунй;
Иттилоотй – идрокй - (Нашриёт, телевидение, радио, кино ба талаботи мардум дар гирифтани маълумотҳои гуногун, фактҳо, рӯйдодҳо шавқовар ва рӯйдодҳои ҷомеа нигаронида шудааст );
Меъёрй (нормативный) – бо кӯмаки ВАО меъёрҳо во намунаи рафтор дар ҷамъият тарғиб карда мешавад, системаи арзишҳо тасдиқ мешаванд ва барои ҳамин ВАО нақши танзимкунандаи ҷамъиятии ҳаёт ва фаъолияти одамонро мебозад;
Якҷоя (интегративная) – ВАО оммаро дар атрофи ақида сарҷамъ мекунад, барои дар одамон пайдо шудани нигоҳи умумй, мавқеъ,
баҳогузории ин ё он рӯйдод мусоидат мекунад, дар ҷомеа фазои равонй пайдо мекунанд;
Дилхушй – ҷубронй (развлекателҳно – компенсаторная ) – дамгирй дар назди телевизиор, дар кино, бо маҷалла дар даст барои
ҳаловат бурдан пас аз рӯзи корй ва пас аз дарс, аз эҳсосот дур шуда, барои гирифтани қувва, ҳиссиётҳои равшан, тасаввуротҳои
хубе, ки дар ҳаёти воқей намерасад имконият меди- ҳад;
Манзаравй (фоновая) – радор, телевидения, сабти овоз барои бисёриҳо аз танҳой гурехтан имконият медиҳад.
• Натиҷаҳои якчанд тадқиқотҳо барои хулосабарорй имкон
медиҳанд, ки таъсири технологияҳои иттлоотиро ба одам то
охир омӯхта нашудааст. Даҳсолаҳои охир олимон таваҷҷӯҳи
худро ба муаммои таъсири телевизион ба наврасон, ки вақти
зиёди худро ба тамошои телевизор, кино ва рекламаҳо мегузаронанд равона кардаанд. Барномаҳои гуногуни телевизионй
ва видео маҳсулотҳо бо аз ҳад зиёд усуслҳои таъсирй – овоз,
мусиқй, акҳои равшан, имиҷи шахсони парстишмекарда, актерҳо, слоганҳо, бо луғати ҷавонони замонавй, бо ҳаёти мӯдпараст ва ғайраҳо барои бовар кунонидан ва фикри алоҳидаро
гузаронидан истифода мебаранд. Дар муқоиса ба калонсолон,
наврасон маълумотҳои қабулшударо ба «хуб» ё «бад» ҷудо
карда наметавонанд. Саҳнаҳои зӯроварии дар ҳамаи каналҳо фаровон , оҳиста – оҳиста ба он бурда мерасонад, ки арзиши ҳаёти
инсон дар чашми наврасони рӯҳан хом беқадр мешавад.
Ҳолати равонии наврас дар ин давра хеле номунтазам мебошад, барои ҳамин ҳам ҳолати воқейро, ки тавассути ин барномаҳо
пешниҳод мекунанд баҳо дода наметавонад. Ҷавонмард ҳаракатҳои қаҳрамони экранро нусхабардорй карда ба ҳаёти худ мегузаронад, идеалҳо, шавқҳо, муносибат бо атрофиён, муносибат нисбати ҷаҳон, ки аз ҳаракатҳои қаҳрамонҳои экран асос мегирад ба
шакли муайян медарорад ва рушд медиҳад.
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Кӯдакон ва наврасони имрӯза, аз ҳама бештар тарафдори телефонҳои мобилй, смартфонҳо ва планшетҳо мебошанд. Чанд соли
гузашта бо ворид шудани авлоди нави телефонҳои мобилй, ки бо имкониятҳои бештар таҷҳизонида шуда буданд, ба монанди
«Bluetooth», аксҳои баландсифат, видеокамераҳо ва имконияти пайвастшавй ба Интернет пайдо шуданд ва синну соли истифодабарандагони ин телефонҳоро синну соли аз ҳама паст дар бар гирифтанд ва бисёр кӯдакону наврасон аз ин технологияҳои нав хеле хуб
истифода бурда метавонанд.

ШУМО ЧӢ ГУНА БА ИНТЕРНЕТ МЕДАРОЕД?
Интерне-клуб

7%

40%

Ба воситаи компютер аз хона
Ба воситаи телефон

0%

20%

Диаграммаи 4. Воситаҳои дастрасй ба Интернет
фи наврасонро баҳогузорй мекунем.

40%

95%
60%

80%

100%

Барои тасдиқи ин факт: дар тадқиқоти мо
95% хонандагон қайд намуданд, ки телефон воситаи асосй барои пайваст шудан
ба Интернет
мебошад, бо ин мақсад 40% хонандагон
аз компютер истифода мебаранд. Нишондодҳои мазкур индикатори дар сатҳи
баланд паҳншавии истифодаи Интерент
дар байни ҷавонон мебошад.

Кӯтоҳ тарафҳои мусбй ва манфии истифодабарии телефонҳои мобилй аз тара-

ТАРАФҲОИ МУСБЙ:
• Баъзе истеҳсолкунандагони телефонҳои мобилй барои истифодабарандагон барномаҳои омӯзиши забони англисиро дар шакли видео-дарсҳо ё семинарҳо пешниҳод мекунанд. Бо кӯмаки ин хизматрасонй
хонандагон дар омӯзиши забони англисй муваффақ шуда метавонанд;
• Дар базеъ мактабҳо телефонҳои мобилй ҳамчун воситаи ёрирасони
таълимй истифода мешаванд, ки имконияти гузаронидани тестҳои гуногун байни хонандагон бо ёрии барномаҳои гуногун, ҳатто бо воситаи
телефони мобилй баъзе санҷишҳо низ гузаронида мешаванд;
• Матнҳои чопй низ ба сифати воситаи ёрирасони таълимй истифода
бурда мешаванд;
• Смартфонҳое, ки функсияи пайваст шудан ба Интернет доранд, ба
хонандагон имконияти дастраси ба сайтҳои омӯзишй, системаи почтаи
электронии мактаб барои фиристодани файлҳои электронй байни хона
ва мактаб шуда метавонанд;

ТАРАФҲОИ МАНФЙ:
Бисёр кӯдакон ба ҷои бозиҳои ҳаракаткунандаи кӯдакона, бо бозиҳои телефонй машғул буда, дар натиҷа кӯдакон беҳолй, танбалй, фарбеҳшавй
пайдо мешавад;
• Телефонҳои мобилй қисми ҳаёти кӯдаконро иҳота кардааст, онҳо ба ҷои
китоб хондан вақти зиёди худро бо телефони мобилй мегузаронанд;
• Ҳолати махсуси дараи гузаришро ба инобат гирифта, кӯдакон ва наврасон
каме ба ҳаяҷон дучор шуданд, аз одам мегурезанд, танҳо монда бисёр
вақти худро барои гӯш кардани мусиқй бо истифода бурдани телефони мобилй сарф мекунанд. Дар натиҷа дар онҳо хоҳиш барои хондан намемонад,
ва ин парешонхотирй ба паст шудани сатҳи дониш мебарад;
• Наврасон қоидаҳои воқейи муқарраршудаи муносибатҳои умумиро аз худ
намекунанд, ва муносибатҳои иҷтимой худро дар олами виртуали муқаррар
мекунанд. Дар натиҷа, оянда мумкин аст ҷавонмард мунисбатҳои самарабахш ва эҳсосй бо одамони воқей бунёд карда натавонад.

Баъзе оилаҳо сабабаи харидорй намудани телефонҳои мобилиро барои доимо бо кӯдак дар алоқа будан ва хавотир нашудан мебинанд.
Табиист, ки оилаҳо барои кӯдакони худ хавотир мешаванд, бо воситаи алоқаи мобилй доимо бо онҳо дар алоқа буда, онҳоро дар зери
назорат медоранд. Дар ҳама ҳолат истифода бурдани телефонҳои мобилй ва дигар воситаҳои алоқа дар асри имрӯза яке аз талаботҳои
ҳаётии одамон мебошад. Бо вуҷуди он, технологияҳои муосирро бо риояи қоидаҳои махсус истифода бояд бурд. Бинобар ин, омӯзонидани фарҳанги истифода бурдани чунин технологияҳоро дар муасиссаҳои таълимй ва муассисаҳои тарбиявй ба роҳ мондан лозим аст.
Ҳамин тариқ, айни ҳол пайвасткунии воситаҳои ахбори омма ва технологияҳои компютерии навтарин барои фаъол намудани раванди
таълим ва тарбияи наврасон мусоидат мекунад. Албатта, дар ин ҷо диққати махсусро сифати маҳсулот, ки системаҳои воситаи ахбори
омма барои наврасон пешниҳод кардаанд мегирад.

4.4. НАВРАС ВА ШАБАКАҲОИ ИҶТИМОЙ
Наврасон ба шабака бо мақсадҳои гуногун медароянд. Гурӯҳи аз ҳама сершумораи истифодабарандагони Интернетро коммункаторҳо
ва интернет – фароғатдӯстон ташкил мекунад. Барои онҳо Интернет дар навбати аввал ҷои ҷустуҷӯи дустон ва воситаи муошират мебошад.
Бо кӯмаки скайп, шабакаҳои иҷтимой, месенҷерҳо, чатҳо ва форумҳо кӯдакон шиносой пайдо мекунанд ва бо шиносони пештара бештар муошират мекунанд. Дар шабакаҳои иҷтимой наврасон бо сурати тез дӯст пайдо мекунанд, ба рӯйхати махсус дохил шуда, расман
мавқеи баланди «дӯст»-ро мегиранд, ки бисёрии онҳо ношинос буда, дар воқеъ шиносони кӯтоҳмуддат ҳастанд. Шумораи дӯстон дар
синни наврасй бо шиддат зиёд мешаванд: дар асоси тадқиқотҳои Фонди инкишофи Интернет, қариб 70% кӯдакон дар синни 9-10 солагй
дар шабакаҳои иҷтимой аз 10 зиёд дӯст доранд, ба синни 15-16 солагй расиданд, дар ҳар як чорум наврас – аллакай аз 100 зиёд дустони онлайн пайдо мешаванд. Дар ингуна сайтҳо муошират карда наврас олами виртуалии худро бунёд мекунад. Нисбатан бо суръат дар
ӯ вобастагй аз он ба вуҷуд меояд. Якчанд сабабҳо вуҷуд доранд, ки барои чй шабакаҳои иҷтимой наврасонро ба худ ҷалб мекунад:
1. Дар интернет , нисбат ба ҳаёти воқей ҳама чиз бисёр осон. Муошират дар шабакаҳои иҷтимой ба одамон ягон хел ҷавобгарй ва ӯҳдадорй намегузорад.
2. Имконияти сохтани ҳамон ҳаёт, ки дар ҳаёти воқей мехост.
3. Наврас метавонад ҳамаи маълумотро дар бораи худаш пӯшида нигоҳ дорад.
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Қайд кардан ҷоиз аст, ки аз тарафи наврасон хеле зиёд шудани акс гирифтани худ («селфи»). Равоншиносон маълум карданд, ду гурӯҳи одамон
ҳастанд, алалхусус вобаста шудагон аз «худрекламакунй».
Гурӯҳи якум - ин одамон худбаҳодиҳии баланд доранд, ки пештар соатҳо дар назди оина ба худ маҳлиё мегаштанд.
Гурӯҳи дуюм – одамоне, ки худбаҳодии паст доранд, бо комплекси камқиматй. Ҳам барои наргис, ҳам барои камқимматҳо гирифтани «лайкҳо» , яъне
нишонаҳое, ки акси онҳо маъқул шудаанд баробар муҳим ва зарур аст.
Дар равоншиносй мафҳуми «молидан» вуҷуд дорад. Молидан – ҳаракате, ки бо ин одам диққати худро ба шарикаш равон мекунад, ва бо ӯ муомила карда, сигнал медиҳад, ки ҳузури ӯро, ё инки худи ӯро ҳамчун шахсият қабул мекунад. Шарикаш айни замон ин ё он эҳсосотро ҳис мекунад.
Молидан – на балки дастрасонии ҷисмонй. Молидан – ин табассум, ин комплимент, дастгирй, фаъл гӯш кардан, қайд намудани муҳим будани одам.
Ҳамин хел фикрҳо вуҷуд доранд, ки молидан, мисли талаботи инсон ба хӯрок, ба об, ба ҳаво, ба гармй ба одам зарур аст. Норасоии молидан одамонро осебпазир ва ба манипулятсия гирифтор мекунад.
Наврас, мехохад, ки новобаста аз захираи шахсияташ набудан ӯро калонсол, мустақил қабул кунанд. Молиданро наврасон бо роҳҳои гуногун мегиранд. Баъзеҳо боғайрат ва хонандагони бомаъсулият дар мактаб. Дигарон молиданро дар муштзаниҳо ба даст меоранд. Саюмин ба худ диққат
ҷалб мекунад, аз зоҳири худ мефахранд.

Аммо, аз ҳама поён бо ихроҷи ками энергия, ин акси худро дар сайт мондан ва гирифтани «лайкҳо» мебошад. Дар маҷмӯъ
гирем, «лайк» - ин усули ҳавсмандкунй, ки роҳат ва эҳсосоти мусбй медиҳад. Маҳз бо ин мақсад наврас сурати навбатии худро
дар сайт мемонад. Агар «лайк» нагирад, тундхӯ, ҷангҷӯ, оташин мешавад, ҳатто ба ҳолати афзурдаҳолй медарояд.
Камтар нишондодҳои ҷаҳонй. Каме пештар тадқиқотчиёни бритониявй бо гурӯҳи истифодабарндагони шабакаҳои иҷтимой пурсиш
гузарониданд, ки 53% одамон, қайд карданд,ки расонаҳои иҷтимой ба рафтори онҳо таъсир мекунад, 51% истифодабарандагон эътироф карданд, ки таъби онҳо дар муқоиса нисбат ба дигар истифодабарандагон вайрон шудааст.

Албатта, шабакаҳои иҷтимой қадри кифоя ба худэҳсосии наврасон таъсир мекунад, ки худбаҳодиҳй дар ин синну сол ноустувор буда, дар
муқоиса ба дигарон ба ин ҷунбишҳо сахт гирифтор мебошад.
Ба ғайр аз ин, шабакаҳои иҷтимой барои аз ҳад зиёд нишон додан мусоидат мекунад, ки дар ҳақиқат ба эътибор гирифтан лозим нест: ҳаёти
виртуалй фаҳмиши арзишҳои ҳақиқиро вайрон мекунад. Истифодабарандагон доимо худро бо дигарон қиёс карда, дар бораи ҳаёти худ,
рушд додани шахсияташон кам фикр мекунанд.
Аз ҳад зиёд шавқи истифодабарии ва муошират дар Интернет ба пайдо шудани муаммоҳои гуногун сабаб мешавад. Якум, дар интерент
– фароғаддӯстони ашшадй малакаи ҳамкорй ва имкониятҳои барпо намудани муносибатҳои байниҳамдигарй дар ҳаёти воқей рушд намеёбанд. Бе смайликҳои маъмул фаҳмидани эҳсосоти воқей ҳамсӯҳбатон барояшон хеле мушкил мешавад. Аз миён бурдан ва маҳдуд кардани
усуслҳои анъанавии муошират ба вуҷуд меояд. Дуюм, он бо суръати тез дӯст пайдо мекунанд, ки ба руйхати махсус медароянд, аммо дар
асл, ин контактҳои тезгузаранда мебошанд. Вақто, ки наврас чанд сад нафар дӯст дорад, бея гон хел дилозурдагй аз онҳо ҷудо мешавад,
барои ин зиқ шуданаш ҳам даргумон аст. Умуман калимаи «дӯст» дар шавакаҳои иҷтимой, бо мавҳуми одатии мо мувофиқат намекунад. Дӯсти, ки бо боварй алоқаманд буда, санҷиш ва ҳаракатҳои зиёдро аз мо талаб мекунад, дар шабака ин калима маънои чуқури инсониашро гум
мекунад.
Хусусиятҳои муошират дар шабака ба мушкилот дар ташаккули мутоқибат низ мебарад. Дар қофои аватор ва никҳо пинҳон буда , дар як
вақт бо шумораи зиёди одамон муошират карда, наврас «Ман»-и худро ёфта наметавонад. Дар ӯ дар бораи худ тасаввуроти номуайянй,
тирагй ва ноустуворй пайдо мешавад. Ин ҳолатҳо мӯҳлати худ муайянкунии наврасро дароз карда, мӯҳлати мараторияи шахсиро дароз
мекунад – давраи бӯҳрони байни наврасй ва ҷавонй, ки ҷараёнҳои мушкили болиғии фардиятро аз сар мегузаронад.
Вобастагии наврасро аз интернет чй тавр муайян карда мешавад? Якчанд нишонаҳо вуҷуд доранд:

6.

1. Вақти дар шабака гузаронидани ӯ зиёд мешавад.
2. Аз ҳаёти вақей норозигй пайдо мешавад.
3. Ҳақиқат барояш бе ранг ва ҳузнангез метобад.
4. Бехоби ва вайрон шудани тартиби рӯз.
5. Агар дастрасй ба интернет надошта бошад наврас хашмгинона рафтор мекунад.
Муаммоҳо дар хониш сар мезанад.
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Барои пешгири намудани ингуна вобастагй дар наврас, ба ӯ хеле шавқовар ва равшан будани ҳаёти воқей, нисбат ба ҳаёти виртуалй, муоширати зинда аз муошират дар Интернет беҳтар буданашро нишон диҳем. Ба наврас дилхушиҳоро, ки бо Интернет алоқаманд нестанд нишон диҳем, ӯро бо чизҳои шавқовар ва муфид ҳавасманд кунем, охир дар ҳаёти воқей, нисбат виртуалй ҳама чиз хеле
беҳтар аст.
Қайд кардан зарур аст, ки дар истифодабарии шабакаҳои иҷтимой аз тарафи наврасон тарафҳои мусбй низ вуҷуд доранд.
Тадқиқотҳои дар 119 – ум солонаи ассотсиатсия равоншиносони амрико пешниҳод шуда, нишон доданд, ки наврасон- интервентҳои гӯшанишин ва аз муошират дур малакаҳои иҷтимоиро аз шабакаҳои иҷтимой мегиранд (сӯҳбатро дошта тавонистан, далел овардан, афкори
мунаққидиро қабул карда тавонистан ва ғайра). Ин барои он ба вуҷуд меояд, ки одамони шармгин худро дар назди экрани монитор бехатар
ҳис мекунанд (ё ин ки смартфон, планшет, умуман ҳамаи гадҷетҳои ба Интернет пайвасшуда).
Равоншиносон тасдиқ мекунанд, ки наврасон ҳиссиёти худро нисбати дигарон бо ёрии шабакаҳои иҷтимой ифода мекунанд, ки тарафи
мусбии Интернет- захираҳоро нишон медиҳад.
Одамони зиёд бо норасоии муносибатсозй ҳастанд, ки аз вайроншавии спектри аутистй азият мекашанд. Ин вайроншавй дар сатҳи гуногун ба вуҷуд омаданаш мумкин аст. Дар як ҷониб – аутизми кӯдаконаи бармаҳал, дар дигар ҷониб – афзурдагй, ки дар доираи он имконияти
муошират маҳдуд шудааст, комилан зеҳнро нуқсондор намекунад. Барои одамони дорои ин хусусиятҳо имкониятҳои онлайн-муошират – ин,
бегуфтугӯ, наҷот ёфтан аст, дар ин ҷо барои бо одамони зинда муошират кардан қувваи равонии бо шиддат талаб карда намешавад. Бо
шарофати Интернет барои худ тоқча (ниша) сохтан, пиллаи худ,ки дар он бо осонй вуҷуд доштан – бо баробари ин муҳим будан, имкониятҳои
зеҳнии худро амалй намудан, комилан пурра ва шавқовар зиндагй кардан мумкин аст.. Барои ин намуди одамон муошират дар шабака имконияти иҷтимойшавиро медиҳад.
Дар ҷамъбаст чунин хулоса баровардан мумкин аст: истифода бурдани шабакаҳои иҷтимой аз тарафи наврасон хатарҳои худро дорад ва бо
баробари ин имконияти беҳтарин барои ташаккули шахсй ва муошират мебошад.
Синну соли наврасй – яке аз мушкилтарин давраи ташаккули инсон аст. Баъзан ҳам волидайн, ҳам наврасон ба саволе дучор мешаванд – чй
тавр давраи гузаришро тезонидан мумкин аст, ки дар он як чанд сол дар намонем? Ягон хел восита вуҷуд дорад, ки аз ин мушкилиҳо халос
шавем?
Ягона чизе, ки барои нигаҳ доштани саломатии ҷисмонй зарур аст – ин бо варзиш, ё бо дигар фаълияти маъқул машғул шудан аст, ки истифода бурдани қувваи ҷисмониро талаб мекунад.
Барои он, ки наврасон ҳарчй камтар ба ҷароҳати рӯҳй дучор шаванд, зиракй ва хиради калонсолон зарур аст, токи наврасон дар бораи ҳамаи
сирру асрори давраи гузариш бо камтарин талофот бохабар шаванд.
Чй хеле, ки омадани баҳорро пас аз замистони дилбазан тезонида наметавонем - синну соли гузаришро тезонидан номумкин аст!

САВОДИ
РАСОНАВЙ ВА
ИТТИЛООТЙ
ДАРСҲО

ДАРСИ №1

МАВЗӮЪ:

ИТТИЛООТ ВА РАСОНА

МАҚСАДИ ДАРС: мусоидат кардан барои инкишофи тафаккури интиқодии баҳодиҳии иттилоъ ва дарки кори умумии васоити
ахбор.
ВАЗИФАҲО:
•
Фаҳмонидани нақши ВАО дар ташаккули фарҳанги маънавии инсон ва дар умум тамоми ҷомеа, инчунин нақши озодии сухан дар ҷараёни демократишавй.
•

Инкишофи малакаи кор дар гурӯҳ, нутқи шифоҳӣ ва баромад дар назди шунавандагон.

•

Тарбияи тафаккури мустақил ва масъулият барои ақидаҳои худ.

•

Робитаи байни фанҳоро мустаҳкам кардан: Инсон ва ҷомеа, ҳуқуқшиносӣ

ТАҶҲИЗОТИ ДАРСӢ:
•

Видеомаводҳо;

•

Проектори мултимедиавй.

НАМУДИ ДАРС: омӯзиши маводи нав.
Маҳфумҳои дарс: иттилоот, ВАО, дониши ва саводнокии расонавӣ, тафаккури интиқодй.
ҶАРАЁНИ ДАРС:
1.Лаҳзаи ташкилӣ. Тафтиши тайёрии хонандагон ба дарс. Дар синф фазои ҳамкорй фароҳам овардан.
2. Омӯзиши маводи нав
НАҚШАИ ДАРС:
- Иттилоъ ва намудҳои он;
- Мавқеи расона ва иттилоот дар ҷаҳони муосир;
- Озодии ВАО ҳамчун нишондиҳандаи демократии ҷомеа.
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ИТТИЛООТ ВА РАССОНА
Имрӯз мо бо шумо курси нав ва хеле муҳими таҷрибавии саводнокии
иттилоотӣ - расонавиро оғоз менамоем. Ба ҷомеаи муосир баландшавии нақши иттилоот ва дониш дар ҳаёти ҷомеа ва барпо шудани фазои
ҷаҳонии иттилоотӣ хос мебошад.Он таъсири байниякдигарии иттилоии
одамонро, дастрасии онҳо ба захираҳои иттиллоии ҷаҳонӣ ва қонеъгардонии
талаботҳо дар мавод ва хизматҳои иттилоиро таъмин месозад. Мавзӯи дарси мо
“иттилоот ва ахбори омма”, аммо биёед сараввал дида мебароем, ки иттилоот
чист, кадом намудҳои он вуҷуд дорад ва он бояд чи хел шавад. Дар рафти дарс
мо меомӯзем, ки чиҳо воситаҳои ахбори оммаро ташкил медиҳад ва он дар ҷомеа чй нақшро бозӣ мекунад. Курси мазкур аз 8 дарс иборат мебошад.

СЛАЙД № 1
ДАРСИ № 1

Биёед ба якдигар муваффақият мехоҳем.

МАВЗӮЪ:
ИТТИЛООТ ВА РАСОНА

Тамошои видеоролики «Иттилоот чист?» (видеоролик аз тарафи телеканали
«Карусел» сабт шудааст ва дар сарчашмаҳо озод дастрас мебошад.)

СЛАЙД № 2
Иттилоот ва рассона
Дар ин дарс чунин
саволҳоро дида
мебароем:
Иттилоот ва намудҳои он
Мавқеи иттилоот ва рассона
да замони муосир
Озодии ВАО ҳамчун нишондиҳандаи муҳими ҷомеаи
демократӣ

ИТТИЛООТ ВА РАССОНА
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Дар ҷомеаи муосир баландшавии нақши иттилоот ва
дониш, барпо кардани фазои ҷаҳонии иттилоотӣ, хос мебошад; Он
таъсири байниякдигарии иттилоии одамонро, дастрасии онҳо ба
захираҳои иттилоии ҷаҳонӣ ва қонеъгардонии талаботҳо дар мавод
ва хизматҳои иттилоиро таъмин месозад.
Иттилоот ин дониш, ки истеъмолкунанда дар натиҷаи дарк ва таҳлили маълумотҳои аниқ аз худ мекунад. Иттилоот дар шаклҳои
ҳуҷҷатҳо, нақшаҳо, расмҳо, матнҳо, сигналҳои овозӣ ва равшании
импулсҳои электрикӣ ва асабӣ меояд. Яъне ҳар объект иттилоотдиҳанда шуда метавонад. Ҳар иттилоъ бо воситаи хабар паҳн
мешавад. Олами атрофро омӯхта, ҳар яки мо тассавуротамонро дар
бораи он шакл медиҳем.
Ҳар рӯз мо ягон чизи навро меомӯзем – иттилоъ мегирем. Дар адабиётҳо бисёр маҳфуми ин терминро шарҳдиҳанда дарёфт кардан
мумкин.

СЛАЙД № 3
Что такое информация?

i

Маҳфуми «иттилоот» аз калимаи лотинии information –
равшанкунӣ, нақл, маълумот/
ахбор
Иттилоот – ин ҳамаи маълумот дар бораи одамон,
ашёҳо, далелҳо, ҳодисаҳо ва
рӯйдодҳо, новобаста аз шакли пешниҳоди он.

Намудҳои иттилоот аз рӯи пешниҳод

СЛАЙД № 4
Намудҳои иттилоот аз рӯи
пешниҳод
Иттилоот гуногун мешавад.
Барои фаҳмо шудан онро аз рӯи тарзи пешниҳод
тафриқа мекунем:

МАТНӢ

ОВОЗӢ

ГРАФИКӢ

ИТТИЛОИ
САБТӢ

МАТНӢ

ОВОЗӢ

ИТТИЛОИ
САБТӢ

ГРАФИКӢ

РАҚАМӢ

РАҚАМӢ
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МАШҚИ 1. ИТТИЛООТ. КОР ДАР ГУРӮҲҲОИ ХУРД.

90
(ВАҚТИ ТАВСИЯ ШУДА
15 ДАҚИҚА МЕБОШАД.)

ҚАДАМИ 1. Хонандагонро ба 3 гурӯҳ тақсим кунед.
ҚАДАМИ 2. Ба ҳар гурӯҳ вазифа тақсим кунед. (метавонед пешакӣ варақаҳоро бо вазифаҳояш тайер кунед ва ё онҳоро ба тахтаи синф
нависед).
ҚАДАМИ 3. Презентатсияи гурӯҳҳо. Гӯш кардани баромади хонандагон.
ШАГ 4. Иловаҳои омӯзгор:
Дар ин ва дар дарси дигар мо пурра, чӣ будани васоити ахбори омма, чи вазифаҳо дар зиммаи ВАО аст, меомӯзем. Инчунин мефаҳмем,
ки кадом маълумот аз иттилооти ҷорӣ журналистро шавқманд мекунад. Дар кадом намуд ВАО бояд ба аудиторияи худ: хонандагон,
шунавандагон, ва ё тамошобинон ин иттилоъро расонад. Ва мефаҳмем, ки барои чӣ ин қадар озодии сухан муҳим аст, кадом қонунҳо
ҳуқуқи ҳар яки моро барои озодии сухан ва нутқ ҳимоя мекунад.

ВАО чист?
Воситаи ахбори омма(ВАО) – ин муассиаест, ки барои расонидани ахбори кушода ба ҷомеа ва ё ба гурӯҳи алоҳида ба воситаи техникӣ омода шудааст.
ВАО иттилоотро ҷамъ мекунад, коркард (таҳлил) мекунад баъд онро ба шунавандагонаш пешкаш (пахш) менамояд.

СЛАЙД № 5
ВАО чист?
Воситаи ахбори омма(ВАО) – ин
муассиаест, ки барои расонидани
ахбори кушода ба ҷомеа ва ё ба
гурӯҳи алоҳида ба воситаи техникӣ омода шудааст.
ВАО иттилоотро ҷамъ мекунад,
коркард (таҳлил) мекунад баъд
онро ба шунавандагонаш пешкаш
(пахш) менамояд.
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ВАО ба чунин гурӯҳҳо тақсим мешавад:
• НАШРӢ - Инҳо китобҳо, рӯзномаву маҷаллаҳо, яъне ба тарзи матнӣ дар қоғаз
омода ва нашр мешавад, ки бо матн, графика ва суратҳо дарҷ мегардад;
• ЭЛЕКТРОНӢ – ин телевизион буда, вақти пахш шудан ба воситаи ноқил ё/ва
мавҷҳои электромагнитӣ (заминӣ ё ба воситаи спутник) истифода карда, акустикию биноӣ маълумотро ба тарзи аналогӣ ё/рақамӣ пешкаш мекунад. Ин иттилоро дар шаклҳои барномаҳои гуногун ба воситаи аппарати телевизионӣ (телевизор) ба воситаи ноқил, антенна ё спутник пахш мекунад;
• РАДИОӢ – ин намуди расона аст, ки дар он радиоташкилотҳо барномаҳо сохта,
ба воситаи радиостансияҳо ба приемникҳо пахш мекунад, аз он шунавандагон
интихоб ва гӯш мекунанд;
• РАСОНАҲОИ МУОСИР – ин шакли нави мавҷудияти воситаи ахбори омма
мебошад, ки доимо дар тачҳизоти рақамӣ дастрас мебошад ва иштироки фаъолонаи истеъмолкунандагонро дар эҷод ва паҳн кардани контент (мундариҷа) дар
назар дорад.

СЛАЙД № 6
ВАО ба чунин гурӯҳҳо тақсим
мешавад: НАШРӢ - Инҳо китобҳо, рӯзномаву маҷаллаҳо,
яъне ба тарзи матнӣ дар қоғаз омода ва нашр
мешавад, ки бо матн, графика ва суратҳо дарҷ
мегардад;

ЭЛЕКТРОНӢ – ин телевизион буда, вақти пахш
шудан ба воситаи ноқил ё/ва мавҷҳои электромагнитӣ (заминӣ ё ба воситаи спутник) истифода
карда, акустикию биноӣ маълумотро ба тарзи
аналогӣ ё/рақамӣ пешкаш мекунад. Ин иттилоро
дар шаклҳои барномаҳои гуногун ба воситаи аппарати телевизионӣ (телевизор) ба воситаи ноқил,
антенна ё спутник пахш мекунад;
РАДИОӢ – ин намуди расона аст, ки дар он радиоташкилотҳо барномаҳо сохта, ба воситаи радиостансияҳо ба приемникҳо пахш мекунад, аз он
шунавандагон интихоб ва гӯш мекунанд;
МЕБОШАД

СЛАЙД № 7
Интернет ва шабакаҳои иҷтимоӣ, дар Тоҷикистон ҳамаи воситаҳои электроне, ки
маводи иттилоотӣ ва таҳлилӣ нашр мекунад, ҳамчун ВАО аз қайди давлатӣ мегузарад. Инҳоро дар Тоҷикистон маъмулан оҷонсии иттилоотӣ меноманд. Ба монандӣ: “Азия плюс”, “АМИТ Ховар”, “Радиои озодӣ” “Суғд. Тч” ва ғайраҳо. Аммо баъзе
субъектҳои юридикӣ, ки соҳиби вебсайтҳои иттилоотӣ ахборӣ ё нашриётҳои интернетӣ ҳастанд,ба сифати ВАО дигар маҳсулотҳоро, ба монанди маҷалла, рӯзнома,
хабарнома, варақаҳоро ба қайд мегиранд.

Иттилооти нав
Иттилооти нав– ин шакли нави воситаи ахбори
умум буда, доимо дар таҷҳизоти рақамӣ мавҷуд аст
ва иштироки фаъоли истифодабарандагонро
дар назар дошта, дар
таҳия ва пахшкунии
мӯҳтаво/мундариҷа иштироки
онҳо муҳим аст.

То ин дам дар ҷаҳон баҳс меравад, оё Интернетро метавон васоити ахбори омма
шуморид. Аммо бояд дар хотир дошта бошем, ки рӯз ба рӯз шабакаи ҷаҳонӣ сарчашмаи асосии иттилоот шуда истодааст.
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- воситаҳои ахбори омма - матбуоти даврӣ, ҳамчунин агентиҳои иттилоотӣ,
барномаҳои телевизиону радио, кинохроникаҳо, сабтҳо ва барномаҳои аудио
ва аудиовизуалӣ мебошанд, ки дар як сол на камтар аз як маротиба тавассути
эфир ё кабел паҳн мешаванд;
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон ДАР БОРАИ МАТБУОТИ ДАВРӢ ВА ДИГАР ВОСИТАҲОИ АХБОРИ ОММА (Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, с. 2013
№3) Боби 1, моддаи 1

СЛАЙД № 8
Қонун дар бораи ВАО
- ахбори оммавӣ (иттилооти оммавӣ) - хабарҳо ва маводи чопӣ, аз он ҷумла садоию
симоӣ ва дигар маълумот дар бораи шахс,
ашё, далелҳо, воқеаҳо, падидаҳо ва инчунин
ақидаҳо аст, ки тавассути воситаҳои чопӣ, аудиоӣ ва видеоӣ барои доираи васеи истифодабарандагон паҳн мегарданд;
- воситаҳои ахбори омма - матбуоти даврӣ, ҳамчунин агентиҳои иттилоотӣ, барномаҳои телевизион ва
радио, кинохроникаҳо, сабтҳо ва барномаҳои аудио
ва аудиовизуалӣ мебошанд, ки дар як сол на камтар
аз як маротиба тавассути эфир ё кабел паҳн мешаванд;
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон ДАР БОРАИ МАТБУОТИ ДАВРӢ ВА ДИГАР
ВОСИТАҲОИ АХБОРИ ОММА (Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон,
с. 2013 №3), Боби 1, моддаи 1

• Вазифаи иттилоотӣ – манфиатҳои гуногуни иҷтимоӣ, ақидаҳо, нигоҳои сиёсиро нишон медиҳад.
• Сотсиализатсия (иҷтимоишавӣ) – одамонро ба арзишҳои сиёсй, меъёрҳо,
намунаҳои рафтор пайрав мекунад.
• Танқид ва назорат– таҳлил ва баҳодиҳии фаъолияти мақомот.
• Шаклгирии ақидаи иҷтимоӣ –таъсир расонидан ба маҳфуми омма.
• Вазифаи сафарбаркунӣ –иттилоъ расонидан ба одамон бо мақсади иттиҳоди ҷомеаҳо (гурӯҳҳо), барои ҳалли вазифаҳои аниқ.

СЛАЙД № 9
Вазифаҳои ВАО:

ВАЗИФАҲОИ ВАО:
ФУНКСИЯИ
ИТТИЛООТӢ

ФУНКСИЯИ
ИТТИЛООТӢ

ИҶТИМОӢ
ГАРДОНӢ

ШАКЛГИРИИ
АҚИДАИ
ҶОМЕА

ТАНҚИД
ВА ИДОРА

ИҶТИМОӢ
ГАРДОНӢ

ШАКЛГИРИИ
АҚИДАИ
ҶОМЕА

ТАНҚИД
ВА ИДОРА

ФУНКСИЯИ
ПАҲНГАРДОНӢ

ФУНКСИЯИ
ПАҲНГАРДОНӢ
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Озодии ВАО ҳамчун нишондиҳандаи муҳими демократишавии ҷомеа.
Чй қадар матбуот озод бошад, чй қадар озодии сухан ҷо дошта бошад,
ҳамон қадар дараҷаи демократия дар давлат баланд мебошад. Мо инро
дар мисоли ду рейтинг дида метавонем.
Рейтинги аввал индекси ҷаҳонии дараҷаи демократияро нишон медиҳад.
Мавқеи ҳар як давлат аз рӯи методи маркази тадқиқотии бритониёвӣ The
Economist Intelligence Unit (http://gtmarket.ru/ratings/democracy-index/info) ҳисоб
карда мешавад.

СЛАЙД № 10

Рейтинги дуюм ин индекси озодии сухан, ки онро ташкилоти байналхалқии
“Хабарнигорони бесарҳад” (https://rsf.org/en/ranking/2017) тартиб додааст. Дар
рейтинги сатҳи демократия дар панҷгонаи аввал, яъне давлатҳои паяи баланди демократи: 1.Норвегия, 2 Шветсия, 3 Исландия, 4. Дания, 5. Зеландияи Нав
меистанд.

Озодии ВАО ҳамчун нишондиҳандаи
муҳими ҷомеаи демократӣ
Индекси ҷаҳонӣ/глобалӣ аз рӯи сатҳи демократӣ

1. Норвегия

2. Шветсия

4. Дания

3. Исландия

5. Зеландияи Нав

1. Норвегия

2. Шветсия

4. Дания

3. Исландия

5. Зеландияи Нав

Озодии матбуот ва сатҳи демократияи ҷомеа
Дар индекси озодии сухан ин се давлат ба руихати панҷ давлати ҷаҳон, ки бештар озодии сухан вуҷуд дорад, медароянд. Масалан ин Норвегия, ки дар индекси давлатҳои сатҳи демократияашон баланд, дар ҷои аввал меистад. Баъдан
Шветсия меояд, ки дар рейтинги демократия дар ҷои дуюм меистад. Дар ҷои
сеюм Финляндия, ҷои ҷорумро Дания ишғол мекунад, ки дар рейтинги демократия ҳам ҷояш ҳамин хел мебошад. Ҷои панҷумро дар ин рӯихат Нидерландия
дорад.

СЛАЙД № 11
Озодии матбуот ва сатҳи
демократишавии ҷомеа

Индекси ҷаҳонӣ/глобалӣ аз рӯи сатҳи демократӣ
Индекси ҷаҳонии озодии сухан

1. Норвегия

2. Шветсия

3. Финляндия

1. Норвегия

2. Шветсия

4. Дания

4. Дания

3. Финляндия

5. Нидерланд

5. Нидерланд
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Биёед давомашро мебинем: Исландия, ки дар ҷои 3 -юм аз рӯи сатҳи
демократия меистад, дар индекси озодии сухан дар ҷои даҳум меистад.
Зеландияи Нав, ки дар индекси демократия дар ҷои панҷум меистод, дар
рейтинги озодии сухан дар ҷои 13 ум меистад. Финляндия, ки дар рейтинги
озодии сухан дар ҷои сеюм меистад, аз рӯи сатҳи демократия дар ҷои нӯҳӯм
меистад, Нидерландия бошад дар ҷои даҳум. Инак мо мебинем, ки чӣ қадар
рейтинги озодии сухан баланд бошад, ҳамон қадар рейтинги ин давлат дар индекси сатҳи демократия баланд мебошад.
Манбаъ аз ҳисоботҳои соли 2017 мебошад.
ОЗОДИИ МАТБУОТ ВА САТҲИ
ДЕМОКРАТИШАВИИ ҶОМЕА

3
5
9
10

ИНДЕКС И ОЗОДИИ СУХАН
Исландия

Зеландияи Нав

Финляндия

Нидерланды

10
13
3
5

СЛАЙД № 12
Озодии матбуот ва сатҳи демократишавии ҷомеа
ОЗОДИИ МАТБУОТ ВА САТҲИ
ДЕМОКРАТИШАВИИ ҶОМЕА

3
5
9
10

ИНДЕКС И ОЗОДИИ СУХАН
Исландия

Зеландияи Нав

Финляндия

Нидерланды

10
13
3
5

Биёед мебинем, ки кадом давлатҳо рейтинги паст дар ин индексҳо дорад.
Аз рӯи индекси демократия панҷтои охир: Арабистони Саудӣ, Сурия, Чад, Гвинея Бисау ва дар ҷои охир Кореяи Шимолӣ.
Кореяи Шимолӣ аз рӯи рейтинги озодии сухан низ дар ҷои охирон меистад, пеш
аз вай Чин, Сурия, Туркманистон и Эритрея (давлат дар Африкаи Шарқӣ).

ИНДЕКСИ ҶАҲОНИИ САТҲИ
ДЕМОКРАТИЯ
Арабистони Саудӣ

Гвинея-Бисау

ИНДЕКИ ҶАҲОНИИ ОЗОДИИ
СУХАН
Хитой

СЛАЙД № 13
Озодии матбуот ва сатҳи демократишавии ҷомеа
ИНДЕКСИ ҶАҲОНИИ САТҲИ ДЕМОКРАТИЯ
Арабистони Саудӣ

Гвинея-Бисау

Хитой

Сурия

Сурия

Чад

Туркманистон

Эритрея

Сурия

Кореяи Шимолй

Сурия

Чад

Кореяи Шимолй

ИНДЕКИ ҶАҲОНИИ ОЗОДИИ СУХАН

Туркманистон

Кореяи Шимолӣ

Эритрея

Кореяи Шимолй

ИТТИЛООТ ВА РАССОНА
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ИТТИЛООТ ВА РАССОНА
Ду рейтингро муқоиса мекунем: боз он давлатҳое, ки дар охири рӯихати
рейтинги демократӣ истодаанд дар рейтинги озодии сухан низ ҷои монандро ишғол кардаанд. Ба ғайр аз Гвинея Бисау, ки бо вуҷуди рейтинги демократия ҷои хубро надоштанаш дар рейтинги озодии сухан ҷои беҳтарро дорад.

ИНДЕКСИ ҶАҲОНИИ
САТҲИ ДЕМОКРАТИЯ
Чин

142

Туркменистан

161

Сирия

164

Гвинея-Бисау

166

Эритрея

153

Арабистони Саудӣ

163

Чад

165

Кореяи Шимолӣ

167

ИНДЕКИ ҶАҲОНИИ
ОЗОДИИ СУХАН
Гвинея-Бисау

77

Арабистони Саудӣ

168

Сирия

177

Эритрея

179

Чад

121

Чин

176

Туркменистан

178

Кореяи Шимолӣ

180

СЛАЙД № 14
Озодии матбуот ва сатҳи демократишавии ҷомеа
ИНДЕКСИ ҶАҲОНИИ
САТҲИ ДЕМОКРАТИЯ

ИНДЕКИ ҶАҲОНИИ
ОЗОДИИ СУХАН

Чин

Эритрея

Гвинея-Бисау

Чад

Туркменистан

Арабистони Саудӣ

Арабистони Саудӣ

Чин

Сирия

Чад

Сирия

Туркменистан

Гвинея-Бисау

Кореяи Шимолӣ

Эритрея

Кореяи Шимолӣ

142
161

164
166

153
163

165
167

77

168

177
179

121
176
178
180

Биёед давлатҳои региони худро мебинем: Ҳолати озодии сухан нисбатан дар
Қирғизистон беҳтар буда, дар рейтинг 89 - ум ҷойро дорад. Россия – дар ҷои 148
аст, Тоҷикистон дар рейтинг ҷои 149-ум, Қазоқистон – 157, Туркманистон – 168ум, Ӯзбекистон -169-ум қарор доранд. Аз рӯи дараҷаи демократӣ Қирғизистон
боз ҷои беҳтарро дорад, яъне ҷои 106-умро, режими гибридӣ, ҳол он ки Россия
– 122, Қазоқистон – 143, Тоҷикистон – 151, Ӯзбекистон ва Туркманистон – 161 –
ро ишғол мекунанд.

СЛАЙД № 15
Озодии матбуот ва сатҳи демократишавии ҷомеа

ИНДЕКСИ ҶАҲОНИИ
САТҲИ ДЕМОКРАТИЯ
Қирғизистон

106
122
143
151
161
161
Россия

ИНДЕКИ ҶАҲОНИИ
ОЗОДИИ СУХАН
Қирғизистон

89
148
149
157
168
169
Россия

Қазоқистон

Тоҷикистон

Тоҷикистон

Қазоқистон

Ӯзбекистон

Туркманистон

Туркманистон

Ӯзбекистон

ИТТИЛООТ ВА РАССОНА

ИНДЕКСИ ҶАҲОНИИ
САТҲИ ДЕМОКРАТИЯ

ИНДЕКИ ҶАҲОНИИ
ОЗОДИИ СУХАН

Қирғизистон

Қирғизистон

Россия

Россия

106
122
143
151
161
161

89
148
149
157
168
169

Қазоқистон

Тоҷикистон

Тоҷикистон

Қазоқистон

Ӯзбекистон

Туркманистон

Туркманистон

Ӯзбекистон
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МАШҚИ №2 “ҚОНУНҲОИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

102
(ВАҚТИ ТАВСИЯШУДА 15 ДАҚИҚА)

Қисми махсус Фасли 7 боби 16
Моддаи 135. Тўҳмат
1) Тўҳмат, яъне дидаю дониста паҳн кардани таҳсилоти бардурўғ, ки обрўю эътибори шахси дигарро паст мезанад ё ба номи
некаш нанг меорад, бо корҳои ҳатмӣ ба мўҳлати аз яксаду бист то яксаду ҳаштод соат ё бо ҷарима ба андозаи то панҷсад
нишондиҳанда барои ҳисобҳо ё бо корҳои ислоҳӣ ба мўҳлати то ду сол ҷазо дода мешавад.
2) Тўҳмате, ки дар баромадҳои оммавӣ , асарҳои ба таври оммавӣ намоишдодашуда, дар воситаҳои ахбори омма ё дар шабакаи
интернет инъикос ёфтааст,бо корҳои ҳатми ба мўҳлати аз яксаду ҳаштод то дусаду чил соат ё бо ҷарима ба андозаи аз панҷсад то як
ҳазор нишондиҳанда барои ҳисобҳо ё бо маҳрум сохтан аз озодӣ ба мўҳлати то ду сол ҷазо дода мешавад.
3) Тўҳмате, ки бо гунаҳгор донистани шахс дар содир намудани ҷинояти вазнин ё ҷинояти махсусан вазнин, алоқаманд аст, бо
маҳрум сохтан аз озодӣ ба мўҳлати аз се то панҷ сол ҷазо дода мешавад

Барои муаллимон:
Қадами 1. Хонандагонро ба гурӯҳҳои хурд тақсим намоед. Гурӯҳҳоро вазифадор
кунед ҳолатҳое, ки моддаьои зерини қонун пешбинй шудааст, дар асоси он кори
худро пешниҳод кунанд (расм кашанд ё саҳнача гузоранд):
Гурӯҳи 1. Ягон нафар барои паҳн намудани маводи худ, ки шаън ва қадри шахсиятро паст мезанад ба тафтишоти ҷиноятй кашида намешавад. Яъне, ягон нафарро нобаҳангом нафаре таҳқир ё тӯҳмат кунад, ҷавобгар ба ҷазо кашида намешавад.
Гурӯҳи 2. Рӯзноманигор вазифодор аст: - саҳеҳ будани пайёми худро тафтиш
кунад.
Эъзоҳ: Аз ягон нафар рӯзноманигор барои пешниҳод намудани маводи дақиқ
ҷавобгариро намегиранд. Чунин парвандаҳо фақат дар асоси ҳуқуқи гражданй
баррасй карда мешаванд.
Гурӯҳи 3. Кафолат ва принсипҳои озодй, дастрасй ба иттилоот.

ИТТИЛООТ ВА РАССОНА

СЛАЙД № 17
Машқи №2 “Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон
Қисми махсус Фасли 7 боби 16
Моддаи 135. Тўҳмат
1) Тўҳмат, яъне дидаю дониста паҳн кардани таҳсилоти бардурўғ, ки
обрўю эътибори шахси дигарро паст мезанад ё ба номи некаш нанг
меорад, бо корҳои ҳатмӣ ба мўҳлати аз яксаду бист то яксаду
ҳаштод соат ё бо ҷарима ба андозаи то панҷсад нишондиҳанда
барои ҳисобҳо ё бо корҳои ислоҳӣ ба мўҳлати то ду сол ҷазо дода
мешавад.
2) Тўҳмате, ки дар баромадҳои оммавӣ , асарҳои ба таври оммавӣ
намоишдодашуда, дар воситаҳои ахбори омма ё дар шабакаи интернет инъикос ёфтааст,бо корҳои ҳатми ба мўҳлати аз яксаду ҳаштод
то дусаду чил соат ё бо ҷарима ба андозаи аз панҷсад то як ҳазор
нишондиҳанда барои ҳисобҳо ё бо маҳрум сохтан аз озодӣ ба мўҳлати
то ду сол ҷазо дода мешавад.
3) Тўҳмате, ки бо гунаҳгор донистани шахс дар содир намудани
ҷинояти вазнин ё ҷинояти махсусан вазнин, алоқаманд аст, бо маҳрум
сохтан аз озодӣ ба мўҳлати аз се то панҷ сол ҷазо дода мешавад
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МАЪЛУМОТ БАРОИ МУАЛЛИМ:

Ҳуқуқшиносони расонаҳо мегӯянд, таҳқир ва тӯҳмат – нисбат ба одамкӯшй, ғоратгарй ва лату кӯб на он қадар ҷинояти вазнин мебошад, барои ҳамин ҳам тафтишоти ҷиноятй “барои сухан” гузаронидан зарурият надорад. Аммо қонун вазифадор мекунад, ки рӯзноманигор барои маводҳои худ ҷавабгарй дошта бошад,
тафтиш кунад, асосҳои дақиқ будани маълумотро кобад. Инчунин қонун ҳуқуқи
дастрасиро ба маълумотҳои давлатй низ пешниҳод мекунад. Шумо бояд донед,
ки чунин ҳуқуқро ҳар як нафар дорад. Шумо ҳуқуқи талаб кардани маълумот
оиди фаъолият ва хизматрасониҳои идораҳои давлатиро доред, бе назардошти
маълумотҳои сирри давлатй ё маълумотҳои махфй.
БАРОИ ОМӮЗГОР: (дар ҳоле, ки хонандагон оиди чӣ будани асрори давлатӣ
баҳс кунанд). Маълумот: https://voynavfoto.jimdo.com/%D0%B2%D0%BE%D0
%B9%D0%BD%D0%B0-%D0%B2-%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0
%B5-2003-2011/
Сирри давлатӣ – иттилоот, ки маҳфуз аст ва бо ҳамаи воситаҳои интиқолкунанда, бехатарй, ба қобилияти мудоифавй дахл дорад, манфиатҳои иқтисодй
ва сиёсии Ҷумҳурии Тоҷикистонро доро ҳастанд, ва таҳти назорати давлат буда
бо номгӯ ва қоидаҳои махсус, ки дар асоси Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон
таҳия шудаанд.

СЛАЙД № 17
Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон
1. Журналист бояд:
саҳеҳияти ахбори гирифтаашро санҷад;
(боби 4, м.29 Қонуни ҶТ «дар бораи матбуоти даврӣ ва дигар
ВАО»)
2. Озодии матбуоти даврӣ ва дигар воситаҳои ахбори омма
Матбуоти даврӣ ва дигар воситаҳои ахбори омма дар Тоҷикистон
озоданд.
Ҳар шахс ҳуқуқи озодона ҷустуҷў, дастрас ва паҳн намудани ахбор, изҳори ақида ва дар шаклҳои бо ҳамин Қонун муқарраршуда
паҳн намудани онҳоро дар матбуоти даврӣ ва дигар воситаҳои
ахбори омма дорад.
(қ1. м 3 Қонуни ҶТ «дар бораи матбуоти даврӣ ва дигар ВАО»)

Ҷамъбасти дарс. Хулоса:
- Иттилоот - ин маълумот дар бораи олами атроф.
ВАО вазифаҳои муҳимро ба анҷом мерасонад, натанҳо иттилоот, инчунин иҷтимоигардонӣ, сафарбаркунӣ, шаклдиҳии мафҳуми иҷтимоӣ ва ғайра мебошад.
Озодии сухан бевосита бо сатҳи демократия вобаста мебошад.
-

“Барои сухан” набояд таъқиби ҷиной бошад.

СЛАЙД № 18
Ҷамъбасти дарс. Хулоса:
- Иттилоот - ин маълумот дар бораи олами атроф.
- ВАО вазифаҳои муҳимро ба анҷом мерасонад, натанҳо
иттилоот, инчунин иҷтимоигардонӣ, сафарбаркунӣ,
шаклдиҳии мафҳуми иҷтимоӣ ва ғайра мебошад.
- Озодии сухан бевосита бо сатҳи демократия вобаста
мебошад.
- “Барои сухан” набояд таъқиби ҷиной бошад.
- Ҳар яке нафар ҳуқуқи гирифтани иттилоъро дорад, ба
шарте, ки он асрори давлатӣ ва ё конфеденсиалӣ набошад.

Ҳар яке нафар ҳуқуқи гирифтани иттилоъро дорад,
ба шарте, ки он асрори давлатӣ ва ё конфеденсиалӣ набошад.

ИТТИЛООТ ВА РАССОНА
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ДАРСИ №2

МАВЗӮЪ:

ЖУРНАЛИСТИКА ВА
САВОДИ РАСОНАВӢ

МАҚСАДИ ДАРС: мусоидат намудан ба ташаккули баҳодиҳии танқидии иттилоот, фаҳмиши умумии Воситаҳои ахбори омма
ВАЗИФАҲО:
•

Натиҷагирӣ ва муайян намудани он ки иттиллои сифатноки журналистӣ бояд чӣ гуна бошад

•

Раҳнамоӣ кардани донишҷӯён ба дарки мушкилоти таъсири ахбор ба афкори ҷомеа

•
Ташаккул додани қобилияти донишҷӯён дар кор бо гурӯҳ, изҳори ақидаи шахсӣ, омӯхтани тарзу усулҳои суханронӣ дар назди
омма
•

Тарбия намудан ба андешаронии мустаъқил ва ба худ бовар доштан.

Алоқаи байниҳамдигарӣ: инсон ва ҷомеа, омӯзиши шаҳрвандӣ
ТАҶҲИЗОТИ ДАРСӢ:
Тахтаи электронӣ
Ашё барои бозии “нобиноён ва фил”
-5-6 тасмаҳо- рӯймолҳо барои бастани чашми иштирокчиён барои машки “Нобиноён ва фил”

ЖУРНАЛИСТИКА ВА САВОДИ РАСОНАВӢ
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ЖУРНАЛИСТИКА ВА САВОДИ РАСОНАВӢ
Дар дарси гузашта мо бо шумо чӣ будани иттиллоъ ва бо чй ба васоити ахбори умум дохил мешавад омӯхта будем. Донистем, ки дар
замони муосир ВАО чӣ нақш дорад ва чӣ гуна ба озодии баён ва демократия сахт алоқаманд аст. Мо ҳамчунин донистем, ки ҳар яки мо ҳуқуқи
дастрасӣ ба иттиллоъро дорем, танҳо агар он сирри давлатӣ ва иттиллои
махфӣ набошад.
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СЛАЙД № 1
ДАРСИ №2

ТЕМА:

ЖУРНАЛИСТИКА ВА
САВОДИ РАСОНАВӢ

Имрӯз дар идомаи дарси воситаҳои ахбори омма ва саводи
расонавӣ мо бо шумо дар бораи
фаъолияти журналистон ва ба
кадом иттилоъ ҳуқуқи дастраси
доштан, ва вазифаи журналистон барои пешниҳоди маводи
ба мо лозимаро меомӯзем. Чӣ
гуна будани иттилоъи журналистӣ, ба кадом меъёрҳо ҷавобгӯ будани онро бо ҳам дида
мебароем, то сифати матлаби
журналистиро пеши худ муайян
кунем. Ва дар фарҷоми дарс чӣ
будани ВАО ва дониши иттилоотиро муҳокима мекунем.

СЛАЙД № 2
Мундариҷаи кӯтоҳи дарси
гузашта
- Иттилоот – ҳамаи маълумотҳо дар бораи муҳити атрофи мо
- Воситаҳои ахбори омма натанҳо хабар медиҳанд
- Дараҷаи демократишавӣ ва
озодии сухан аз ҳамдигар вобастагӣ доранд
- Дастрасӣ ба иттилоот дар
бораи фаъолияти мақомотҳои
давлатиро ҳама доранд.

ЖУРНАЛИСТИКА ВА САВОДИ РАСОНАВӢ
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ЖУРНАЛИСТ КИСТ?
Донишу малакае, ки шумо аз дарсҳои адабиёт аз худ мекунед, ба одамони касбу
корашон гуногун заруранд. Аммо ҳоло ман мехоҳам танҳо дар бораи касби рӯзноманигорӣ бигӯям. Таърихи журналистика аз асрҳои миёна сарчашма мегирад. Аз
замоне, ки ҷорчиҳо, хатбарон ва қосидон амру фаромонҳоро мехонданд. Қисман
аз ин сабаб дар журналистикаи муосир номи рӯзномаву маҷаллаҳо ҳамон паёмрасонҳоро ба ёд меоранд. Масалан: Форум, минбар, паёмнома, хаткашон ва ба монанди инҳо.
Журналистика (аз калимаи
фаронсавӣ- journal – рӯзнома)
– ин намуди фаъолияти ҷамъиятиест, ки ба ҷамъоварӣ,
коркард ва нашри хабару
матлабҳои муҳим тавассути
шабакаҳои иттилоърасон
(матбуот, радио, телевизион,
синамо ва ғайраҳо) равона
карда шудааст. Ҳамин тавр,
журналист касест, ки дар низоми воситаҳои ахбори омма
фаъолият мекунад.

СЛАЙД № 3
Журналистика
Журналистика (аз калимаи
фаронсавӣ- journal – рӯзнома) –
ин намуди фаъолияти ҷамъиятиест, ки ба ҷамъоварӣ, коркард
ва нашри хабару матлабҳои
муҳим тавассути шабакаҳои
иттилоърасон (матбуот, радио,
телевизион, синамо ва ғайраҳо)
равона карда шудааст. Ҳамин
тавр, журналист касест, ки дар
низоми воситаҳои ахбори омма
фаъолият мекунад.

Вазифаи асосии журналист – ба ҷомеа расонидани хабарҳои муҳиму рӯзмарра
ва фактҳои дурусту воқеӣ. Ваколати журналист аз ҷустуҷӯ ва навиштани мақолаҳо,
хабарҳо, матнҳои таблиғотӣ, репортажҳо, шарҳҳо, очеркҳо ва ғайраҳо иборат мебошад.
Журналист – нафаре, ки ҳамчун машғулияти асосӣ ба фаъолияти рӯзноманигорӣ
тариқи ҷамъоварӣ, дарку фаҳмиш, рӯи коғаз овардани ахбор дар бораи фактҳои
муҳим, рӯйдодҳо, одамон ва ҳодисаву падидаҳо салоҳият дорад. Журналистони аз
ҷиҳати касбият то андозае бонуфуз барои ифодаи афкори ҷамъиятӣ ва назари шахсӣ ба фаъолияти публитсистӣ рӯй меоранд. Давлат ба сифати сохтори ваколатдор
ба фаъолияти ВАО дахолат мекунад. Журналистон фаъолияти худро дар доираи
кодекси этикаи касбӣ ба роҳ мемонанд. Меъёрҳои этикаи касбии журналист унсури
муҳими низоми худидоракунӣ дар ҷамъияти касбӣ мебошанд. Беғаразӣ ва воқеъбинона инъикос намудани рӯйдодҳо принсипҳои этикаи касбии журналист мебошанд,
ки қариб дар ҳама санадҳои этикӣ зикр ёфтаанд. Онҳо журналистро вазифадор мекунанд, ки хабарро аз якчанд сарчашмаҳо тафтиш ва дақиқ намояд ва дар атрофи
ҳама масъалаҳо назарҳои гуногунро пешниҳод намояд.

СЛАЙД № 4
Журналист
Журналист — шахсе, ки дар
журналистика ҳамчун фаъолияти асосӣ кор мекунад, ки ба
пурра кардани иттилоот дар
ВАО ба воситаи ҷамъ, дарк ва
баён кардани ахборот дар бораи
далелҳо, ҳодисаҳо, одамон ва
рӯйдодҳои муҳим, ба аудитория
сарукордор мебошад.
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ЖУРНАЛИСТИКА ВА САВОДИ РАСОНАВӢ
МАШҚИ №1 ИТТИЛООТИ ЖУРНАЛИСТӢ
БОЯД ЧӢ ГУНА БОШАД?

(10 ДАҚИҚА ВАҚТ
ТАВСИЯ МЕШАВАД)

ҚАДАМИ №1 Саволҳо ба донишҷӯён. Хабар чӣ гуна бояд бошад?
ҚАДАМИ №2 шунидани ҷавоби донишҷӯён.
Хабар бояд чунин бошад (ҷавоби тақрибии донишҷӯён)
1. Дуруст, саҳеҳ
2. Мубрам
3. Фаврӣ
4. Фаҳмо
5. Пурра
6. Саривақтӣ
7. Дақиқ
8.
9.
10......

ИТТИЛООТ
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ҚАДАМИ 3. Илова ва такмили омӯзгор

СЛАЙД № 5

Иттилоот бояд

1
2
3
4
5
6
7

Дуруст
Актуалӣ
Оперативӣ (саривақтӣ)
Фаҳмо

Иттилоот бояд

1
2
3
4
5
6
7

Дуруст
Актуалӣ
Оперативӣ (саривақтӣ)
Фаҳмо
Пурра
Муосир
Аниқ бошад

Пурра
Муосир
Аниқ бошад

ЖУРНАЛИСТИКА ВА САВОДИ РАСОНАВӢ
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СЛАЙД № 6

Хабар дар ҳолате объективӣ аст, ки ба андешаю ҳукме вобаста набошад.
Мисол:
“Кӯча гарм аст” хабари субъективиро ифода мекунад, “ҳавои кӯча 22 °С аст” факти объективист, агар ҳавосанҷ дуруст кор кунад.
Хабари объективиро бо ёрии асбобҳои ченкунии бенуқсон ба даст овардан мумкин
аст. Хабар дар зеҳни одами мушаххас инъикос ёфта, объективӣ буда наметавонад,
зеро вобаста ба фикру мулоҳизаронӣ, таҷриба ва дониши субъекти мушаххас тағйир меёбад (ба андозаи кам ё зиёд).

Иттилои обективӣ
Иттилоъ обективӣ, ҳисобида мешавад, агар он аз фикру ақида ва ё қазияи ягон шахс вобаста набошад.
Мисол:
Хабари «Дар кӯча ҳаво гарм аст» дар
худ ақидаи субективӣ дорад, хабари
«Дар кӯча 22°С» – характери объективӣ
дорад – ин факт аст, ба шарте, ки термометр дуруст бошад .

Хабар дар сурате объективӣ мешавад, ки журналист матлабро муғризона таҳия
накунад, агар ӯ ҳақиқатро ҷӯяд ва дар мавзӯи мавриди омӯзишаш андешаи худро
таҳмил накунад. Ин маънои онро надорад, ки журналист соҳиби андешаи шахсӣ
нест, балки маънояш ин аст, ки ӯ наметавонад барои тасдиқи ҳукми худ хабарро
истифода кунад.
Масалан, беморон ба журналист вобаста ба мушкилоти хидматрасонии тиббӣ дар
бемористони ноҳия муроҷиат менамоянд. Дар зимни мавқеи беморон журналист
бояд барои баёни андеша ба роҳбарияти бемористон имкон диҳад ва дар ҳоли зарурат бо намояндагони вазорати тандурустӣ ва ё сохторҳои зертобеъи он дар ноҳия
ҳамсуҳбат шавад. Инро эътидол меноманд.
Мувозинат дар матлабҳои ВАО – ҳолате, ки ба ҳама ҷонибҳои ҳодиса, ҷараён ва
муноқиша имкони изҳори андеша дода шавад. Ин қоидаи тиллоист. Дар зимни баҳси
ду ҷониб эҳтимол андешаи шахси севумро – андешаи одами бетараф, коршинос,
таҳлилгар, ки ҳолатро холисона аз як канор мушоҳида мекунад гирифтан аз манфиат холи нест.

СЛАЙД № 7
Мувозинати иттилоъ
Нигоҳи
мутахассис
аз берун

Як тараф

Тарафи
дуюм

Нигоҳи
мутахассис
аз берун

Як тараф

Тарафи
дуюм
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ПУРРАГИИ ИТТИЛОЪ
Иттилоъро дар сурате метавон пурра ва комил донист, ки барои фаҳмидан ва
тасмим гирифтан кофӣ бошад.
Мисол: Орзуи муаррих пайдо кардани маълумоти пурра дар бораи давраҳои сипаришуда аст, вале маълумоти таърихӣ ҳеҷ гоҳ комил намешавад ва пуррагии маълумот ба сабаби фосилаи замонӣ коҳиш меёбад. Ҳатто ҳодисаи дар пеши назари мо
рӯйдода ба пуррагӣ сабт намешавад, бисёр чизҳо аз ёд мераванд ва хотирот ғалат
маънидод мешаванд. Иттилои нокомил боиси хулосабарориҳо ё тасмимгириҳои
нодуруст мегардад.

СЛАЙД № 8
Пуррагии иттилоъ

Иттилоъро пурра шуморида мешавад, вақте
ки барои фаҳмиш ва
қабули қарор кифоя бошад.
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МАШҒУЛИЯТИ 2. “НОБИНОЁН ВА ФИЛ”

(вақти тавсияшуда
15 дақиқа)

ҚАДАМИ 1. 3-4 иштирокчӣ аз байни донишҷӯён интихоб намудан ва хоҳиш кардан, ки чашмонашонро банданд
ҚАДАМИ 2. Ба донишҷӯён додани ашёе, ки қисмҳои он аз якдигар фарқ кунанд (масалан, бозичаи калони мулоим, ашёҳое аз утоқи
химия) ва ба онҳо гуфтан, ки метавонанд танҳо ба ҳамон қисм даст расонанд (ҳамчун вариант метавон ашёи парешоншудаеро ба кор
бурд, ки қисмҳояш аз ҳамдигар фарқи зиёд доранд, ба ҳар иштирокчӣ як қисми онро бояд дод). Ҳар иштирокчӣ бояд фаҳмонад, ки дар
дасти ӯ чист. Устод, пешопеш фикр кунед, ки ин чӣ хел ашё метавонад бошад.
ҚАДАМИ 3. Хондани масал дар бораи нобиноён ва фил. Ҳамин гуна як масали қадими ҳиндуӣ ҳаст. Замоне дар як деҳа шаш нобиноён мезистанд. Боре онҳо сухане шуниданд: “Ҳой, назди мо фил омад!” Нобиноён дар бораи филҳо ҷузъитарин маълумот ҳам надоштанд ва намедонистанд, ки ин ҳайвон чӣ сурате дорад. Онҳо чунин тасмим гирифтанд: “Мо, ки ӯро дида наметавонем, меравем ва
ҳадди ақал ба ӯ даст мерасонему ламс мекунем”. Нобинои якум ба пои фил расиду гуфт: “Фил сутун аст”. Дувумӣ даст ба думи фил
заду гуфт: “Фил ресмон аст”. Сеюмӣ ба хартуми ӯ даст расонду гуфт: “Не охир, ин шохи ғафси дарахт аст”. Ӯ ба бодбезаки калоне монанд аст,- гӯён аз гӯши ӯ дошт чорумӣ. Панҷумӣ шиками филро ламс карду гуфт: “Фил хуми калон аст”.
“Ӯ ба олати тарёккашӣ бештар монандӣ дорад”, - ба дандони дарози фил расида, хулоса кард нобино.
Оташи баҳс миёни онҳо аланга зад ва ҳар кадоме исрор мекард, ки ҳақ ба ҷониби ман аст. Агар ба баҳси онҳо одами хирадманде, ки
аз наздашон мегузашт, шарик намешуд, маълум набуд, ки баҳс бо чӣ меанҷомид. Ба саволи “Чӣ шуд?” нобиноён чунин ҷавоб доданд:
“Мо наметавонем ба чӣ монанд будани филро муайян кунем”. Ҳар яке тасаввури худро дар бораи шаклу сурати фил баён кард. Сипас
марди хирадманд оромона ба онҳо фаҳмонид, ки “Ҳамаи шумо дуруст мегӯед. Сабаби ба таври гуногун шарҳ додани шумо он аст, ки
ҳар кадоми шумо ба ҷойҳои гуногуни фил даст расондед. Дар ҳақиқат фил соҳиби ҳамаи он чизҳоест, ки шумо гуфтед”.
САВОЛ БА ДОНИШҶӮЁН: ИН МАСАЛ БА ГИРИФТАНИ ИТТИЛОИ ПУРРА ЧӢ ВОБАСТАГӢ ДОРАД?
Агар мушкилот ба миён ояд, ин матн метавонад ёрирасони муаллим бошад: Ҳикмати ин масал он аст, ки муҳокимаи одамони гуногун
дар бораи як чиз бештар аз ҳама танҳо ҷузъе аз ҳақиқат аст. Мо метавонем ғояву мазмуни масалро ба ҳолате марбут донем, ки вақте
иттилои пурра дар бораи ин ё он ашё, воқеаҳо ва ё ҳодисаҳо надошта бошем. Ба ягон ҷои фил даст расонда, мо намефаҳмем, ки ӯ дар
воқеъ чӣ шакле дорад.
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АКТУАЛӢ БУДАНИ ИТТИЛОЪ
Мубрамияти иттилоъ – муҳимият барои замони ҳозир, рӯзмаррагӣ. Танҳо иттилои
сари вақт ба дастомада метавонад муфид бошад. Иттилои ғайримубрам танҳо ба
ду сабаб метавонад вуҷуд дошта бошад: метавонад кӯҳна бошад (шумораи соли
гузаштаи рӯзнома) ё беаҳамият ва нолозим бошад (Масалан, хабари дар Итлаия
панҷ дарсад фуромадани нархи коло).
Куҳнашавии иттилоъ дар он ифода меёбад, ки он бо гузашти замон арзиши худро
аз даст медиҳад. Хабарро на вақту замон, балки пайдо шудани хабари наву тозатаре, ки хабари пешинаро такмил медиҳад ё инкор менамояд, кӯҳна мекунад. Хабари
илмию техникӣ зудтар ва хабари эстетикӣ (асари санъат) дертар куҳна мешавад.

СЛАЙД № 9
Актуалӣ будани иттилоъ

Ахбори актуалӣ– дар вақти
ҳозира муҳим, таъхирнопазир,
моҳиятнокии мавзӯъ ҳисоб мешавад. Иттилои сари вақт гирифта
шуда моҳият дорад.
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Мантиқнокӣ, ихчамӣ, шаклу қолаби мувофиқ дарку ҳазми иттиллоъро осонтар мегардонад.
Иттиллоъ бояд ба аудитория фаҳмо бошад. Журналистон дар навбати аввал ба онҳое хидмат мерасонад, ки хонанда ё бинандаи ӯ мебошанд. Дар бораи чизҳои мураккаб бо забони содаву дастрас навиштан ё гуфтан маҳорати баланд ва устодии журналистро нишон медиҳад.
Ҳамин тавр, мо бо шумо дар бораи иттилоъ, навъҳои он, ки ба ВАО марбут аст, ҳамчунин дар бораи
вазифаҳои ВАО ва кӣ будани журналист маълумот пайдо кардем. ВАО метавонанд дар густариши демократия, иштироки фаъолонаи шаҳрвандон дар ҳаёти иқтисодиву сиёсӣ мусоидат намоянд, вале дар
айни замон метавонанд василаи иғвоангезию бенизомӣ бошанд. Дар бораи ин ҷанбаи ВАО дар дарсҳои
оянда сухан мегӯем.

СЛАЙД № 10
Фаҳмо будани
иттилоъ
Иттилоъ барои аудитория
бояд фаҳмо бошад. Мантиқӣ, мушаххас, дар шакли қулай пешниҳод шуданаш ва осон ҳазм будани
он муҳим мебошад.
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(вақти тавсияшуда
10 дақиқа)

МАШҒУЛИЯТИ 3. ВАҚТИ МАН
№ Машғулият

Шабонарӯзҳо (24 Ҳафтаҳо
соат)
Моҳҳо *7=

Хӯрок (субҳона, наҳор, хӯроки шом)
Хоб
Тамошои хабарҳо ва филмҳо
Иҷрои вазифаҳои хонагӣ
Гуфтугӯ дар шабакаҳои иҷтимоӣ (WhatsApp, Одноклассники,
Facebook, ВК ва ғайраҳо)
6 Суҳбат бо дӯстони берун аз интернет
7 Сӯҳбат дар хонавода (бо падару модар, хоҳарон, бародарон)
8 Ёрӣ ба оила (хоҷагидорӣ ва ғайра)
9 Истироҳат, машғулияти дилхоҳ ( лаззат бурдан барои худ)
10 Варзиш
11 Дигар машғулиятҳо
ВСЕГО (в часах)
24 соат
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Месяцы *4=

1
2
3
4
5

168 соат

672 соат

Қадами 5. Илова ва такмили омӯзгор
Олимон муайян кардаанд: ба наврасони аз 14 то 18-сола 8-9 соат хобидан зарур аст. Дар вақти хоб ҷисму зеҳни кӯдакон оромиш меёбад ва баъди хастагии ҷисмониву зеҳнӣ барқарор мегардад. Агар наврас аз хоб сер нашавад, ба зудӣ пажмурда,
оташин ва бетаваҷҷуҳ мешавад. Қобилияти кории ӯ то 30 дарсад кам мешавад.
Наврасон метавонанд вақти худро дар назди компюетр аз рӯи чунин меъёр гузаронанд: наврасони 10-12-сола 0,5 – 1 соат,
13-16-сола - на бештар аз 1,5 - 2,0 соат
Таваҷҷуҳ! Агар нишондодҳо аз меъёр кам ё зиёд бошанд, тавсия мешавад, ки реҷаи рӯзи худро ислоҳ кунанд.

МАШҒУЛИЯТИ № 4 САВОДИ
РАСОНАВӢ. ОМӮЗИШИ РАСОНАВӢ.

(вақти тавсияшуда 10
дақиқа)

Дар ташаккули ҷаҳонбинии одам Васоити ахбори омма нақши
муҳимро иҷро мекунад. ВАО метавонад дар баробари судмандӣ зиёновар низ бошад. Рӯй гардондан аз иттилооте, ки аз ВАО
дастрас мегардад, кори душвор ва ҳатто номумкин аст. Танҳо дар
сурати ба назари танқид дарк кардани ҳар иттилои воридшаванда
метавон дар селоби ахбор нағарқида шино кард.
ҚАДАМИ 1. Саволҳо ба донишҷӯён: Шумо маънои мафҳуми “Саводи расонавӣ” ва “Омӯзиши расонавӣ”-ро чӣ гуна дарк мекунед?
(даҳонакӣ, рӯ ба рӯ, зуд)
ҚАДАМИ 2. Шунидани ҷавобҳои тахминии донишҷӯён.
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Дар навбати аввал истилоҳҳоро бояд маънидод кард. Агар саводнокӣ ба маънии васеъи ин истилоҳ, натанҳо хондан ва навишта тавонистан ба забони модарӣ,
балки навиштан мувофиқи қоидаи имло ва дурустнависӣ бошад, пас, саводи расонавӣ ин дарку таҳлили матнҳои расонаҳо ва ҳамчунин эҷоди онҳост.
Росона ва саводи расонавӣ аз чӣ иборат аст:

СЛАЙД № 11

ҚАДАМИ 4. Муҳокима ва мубоҳиса, донишҷӯён ҳар як нуктаро чӣ гуна дарк мекунанд
Саводнокии
иттилоотӣ

Саводнокии
иттилоотӣ

Саводнокии
расонавӣ

Саводнокӣ дар
соҳаи реклама

Саводнокии
ахборӣ

Саводнокӣ дар
истифодаи
китобхона

Озодии баён
ва саводнокии
расонавӣ

СИР
Саводнокии
телевизионӣ

Киносаводнокӣ

Саводнокии
рақамӣ

Саводнокии
расонавӣ

Саводнокӣ дар соҳаи
реклама

Саводнокии
компьютерӣ

Саводнокии
Интернетӣ

Саводнокӣ дар
истифодаи бозиҳои
электронӣ

Саводнокии
ахборӣ

Саводнокӣ дар
истифодаи китобхона

Озодии баён ва
саводнокии расонавӣ

СИР
Саводнокии
телевизионӣ

Киносаводнокӣ

Саводнокии
рақамӣ

Саводнокии
компьютерӣ

Саводнокии
Интернетӣ

Саводнокӣ дар
истифодаи бозиҳои
электронӣ

Саводи расонавӣ аз чунин қобилиятҳо иборат аст:
• Донистани нақш ва вазифаҳои ВАО;
• Танқидомез таҳлил кардан ва баҳо додан ба муҳтавои расонаҳо;
• Корбурди ВАО барои иштироки демократӣ, гуфтугӯи байнифарҳангӣ ва омӯзиш;

СЛАЙД № 12

• Мустақилона истеҳсол намудани маҳсулоти расонавӣ:
Барои омӯзгорон: ба донишҷӯён фаҳмондани шабакаҳои иҷтимоие, ки расонаи
навин мебошанд, ба ҳар яке додани имкони кушодани саҳифаҳо дар фейсбук, гузоштани суратҳо дар инстаграм, навор дар ютуб ва ба монанди инҳо;
• Соҳиби технологияи иттилоотӣ-коммуникатсионӣ ва дигар тавоноиҳои расонаӣ.
(Эъломияи Грюнвалд дар бораи омӯзиши расонаӣ, соли 1982)

Саводнокӣ - хонда
ва навишта тавонистан
Медиасавод - малакаи таҳлил, баҳодиҳӣ
ва хабаррасонӣ дар
шабакаҳо иҷтимоӣ

Саводнокии компютерӣ Малакаҳои кор дар
компютер дошан

Саводи расонавӣ (медиасавод)
Саводнокӣ - хонда
ва навишта тавонистан
Медиасавод - малакаи таҳлил, баҳодиҳӣ
ва хабаррасонӣ дар
шабакаҳо иҷтимоӣ

Саводнокии компютерӣ Малакаҳои кор дар
компютер дошан
Саводнокии иттилоотӣ- саводнокии
компютерӣ ва малакаи ҷустуҷӯ ва коркарди он

Саводнокии иттилоотӣ- саводнокии
компютерӣ ва малакаи ҷустуҷӯ ва коркарди он
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Омӯзиши расонавй қисми асосии ҳуқуқи ҳар шаҳрванди тамоми кишварҳо
ба озодии баён ва дастрасӣ ба иттилоот мебошад ва пояи демократияро
мустаҳкам месозад.
(Тавсияномаи ЮНЕСКО, 2002)

СЛАЙД № 13
Дониши расонавӣ
Дониши расонавӣ
– қисми асосии ҳуқуқи
ҳар як шахс и ҳар давлат ин озодӣ ба сухан
ва гирифтани иттилоъ
мебошад, ки ба дастгирии демократия мусоидат мекунад.
(тавсияи ЮНЕСКО, 2002)

• Ҷамъбаст кардан. Хулосаҳо:
• Вазифаи асосии журналист – ба
мардум расонидани иттилооти дуруст
дар бораи фактҳои воқеиву асоснок.
• Иттилоот дар ВАО бояд объективӣ,
пурра, муътадил, мубрам ва фаҳмо
бошад.
• Маълумотро ба андозаи меъёр бояд
қабул кард.
• Саводи расонавӣ – малакаи муҳими
муосир.

СЛАЙД № 14
хулоса

#•
#•

Вазифаи асосии журналист – ба мардум расонидани иттилооти дуруст дар
бораи фактҳои воқеиву асоснок.
Иттилоот дар ВАО бояд объективӣ,
пурра, муътадил, мубрам ва фаҳмо
бошад.

#•

Маълумотро ба андозаи меъёр бояд
қабул кард.

#•

Саводи расонавӣ – малакаи муҳими
муосир.
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ДАРСИ №3

МАВЗӮЪ:

ИТТИЛООТ
ҲАМЧУН ХӮРОК

Мавзӯъ: иттилоъ чун ғизо. Чӣ гуна «Фастфуди»-и иттилоотӣ ба тафаккури интиқодӣ таъсир мерасонад?
Мақсади дарс: соҳиби малакаи огоҳона истеъмол намудани иттилоот шудан, муайян карда тавонистани навъҳои иттилоот барои ҳадафи найранги иттилоотӣ қарор нагирифтан
Вазифаҳо:
1. Ба донишҷӯён фаҳмондан, ки кадом навъи иттилоот барои ташаккули аудиторияи дорои андешаи муайян истифода мешавад ва даъвати аудитория ба тарзи муайяни рафтор.
2. Ба донишҷӯён омӯзонидани тақсимбандии анвои иттилоъ, фарқ кардани фактҳо ва андешаҳо.
3. Гузаронидани машғулияти амалӣ барои аз худ кардани маводи нав.
Навъи дарс: дастаҷамъӣ: омӯзиши маводи нав, тафтиши донишҳои дар таҷриба андӯхта.
Шакли дарс: интерактивӣ: хониш бо иштироки фаъолонаи донишҷӯён ва кори амалӣ дар гурӯҳҳо.
Мафҳумҳои нав: «Ғизои тезтайёр» (фастфуд)-и иттилоотӣ, тафаккури танқидӣ, навъҳои иттилоот, интернет-мем, лол.
Робитаҳои байнифаннӣ: инсон ва ҷамъият, шаҳрвандшиносӣ.
Воситаҳои таълим: Тахтаи электронӣ
Ҷараёни дарс.
1. Лаҳзаи ташкилӣ. Сухани ифтитоҳии омӯзгор. Эълони мавзӯъ, мақсадҳои дарс (2 дақиқа).
2. Омӯзиши маводи нав.
Нақшаи дарс
-«Ғизо»-и иттилоотӣ ё чаро иттилоъро огоҳона истеъмол бояд намуд.
- Фейкҳо, чаро онҳоро паҳн мекунанд ва чӣ гуна бояд иттилооти дурустро фарқ кард?

ИТТИЛООТ ҲАМЧУН ХӮРОК
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Дар дарси гузашта мо дар бораи чӣ будани иттилоот, имрӯз чӣ таъсири
ҷиддӣ расондани ҷараёнҳои он тақрибан ба тамоми соҳаҳои ҳаёт суҳбат
кардем. Имрӯз сӯҳбатамон дар бораи он аст, ки бо кадом намуди иттилоот
метавонед бархӯрд кунед. Дар сурати дастрасии комил ба иттилооти мухталифи
интернетӣ шумо метавонед иҷозат диҳед, ки иттилоот ба зеҳни шумо зарба занад.
Шояд шумо бо хондани фактҳои ҷолиби навбатӣ ё бо тамошои доимии суратҳои
гуногун ва ё бо тамошои наворҳои вирусдор танҳо истеъмолгари иттилоъ хоҳед
буд. Шумо метавонед иҷозат диҳед, ки найранги иттилоотӣ шуморо таҳти таъсири
худ гирад, масалан, вақте ки асабӣ мешавед, Мисолашро баъдтар хоҳам овард.
Аммо низ метавонед зиндагии худро идора кунед, малакаи худро такмил диҳед,
агар манбаъҳои иттилоъеро, ки технологияҳои муосир мекушоянд, ҳадафмандона
истифода баред. Чунин иттилоотро ҳоло воситаҳои гуногуни коммуникатсионӣ, аз
ҷумла, интернет, рӯзномаҳо, радио ва телевизион пахшу интишор мекунанд.

СЛАЙД № 1

МАШҒУЛИЯТИ 1. «ФАСТФУД»-И ИТТИЛООТӢ

(5 дақиқа)

ҚАДАМИ 1. Мубоҳиса. Имрӯз мо бо шумо дар бораи иттилоъ ҳамчун ғизо суҳбат мекунем. Иттилоъ ҳам чун ғизо метавонад фоидаовар,
зараррасон ва низ метавонад “фастфуд”-и иттилоотӣ бошад. Ба назари шумо “фастфуд”-и иттилоотӣ чист? (агар шунавандагон ҷавоб
надоранд, чӣ будани “фастфуд” ба муҳокима пешниҳод шавад. Сипас бо роҳи муҳокимаи муштарак ба хулосае бояд расид, ки ҳамчун
дар хӯрок дар “фастфуд” низ калорияи холӣ мавҷуд аст. Ҳамин гуна иттилоъ низ метавонад холӣ бошад ва ба хонанда ба ғайр аз саргармӣ чизи дигаре набахшад.
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Асри 21-ро аллакай асри истеъмолгарӣ номидаанд ва ин на танҳо ба
ашёҳои маишӣ, хӯрокҳо, либосҳо, балки ба иттилоот низ дахл дорад. Ҳоло
замони истеъмоли барзиёди иттилоот аст. Инак, маълумотҳое, ки инро собит
менамоянд:
Дар ҳар дақиқа
1. Дар интернет 204 000000 мактубҳои электронӣ ирсол мегарданд .
2. 6 000000 саҳифа дар Facebook ва 20 млн. сурат дида мешавад, 2 460 000 матлаб интишор меёбад.
3. Дар Youtube 1 300000 навор пахш мешавад ва дар ҳамин сомона паёмҳои навории хронометражӣ дар ҳаҷми 72 соат мерезад. Ба ибораи дигар, барои тамошои
наворҳое, ки дар давоми як дақиқа дар Youtube гузошта мешаванд, шумо бояд 3
шабонарӯз бе таваққуф вориди интернет бошед.
4. Низоми ҷустуҷӯии гугл дар як дақиқа 4 000 000 дархостро коркард мекунад.
5. Дар вотсап-мессенҷер дар ҳамин як дақиқа 347 222 аск фиристода мешавад.
6. Дар твиттер 277 000, дар инстаграм 216 000 матлаб нашр мешавад.
Дар ин бора ширкати технологии domo (ба коркарди таъмини барномавӣ, воситаҳои технологӣ, консалтинг машғул аст) маълумот додааст. Ин маълумотҳо нишон
медиҳанд, ки ҷараёни иттилоотӣ чӣ қадар бузургу мӯҳташам аст.

СЛАЙД № 2

МАШҒУЛИЯТИ 2. «ИТТИЛООТИ НОЛОЗИМ»

(10 дақиқа)

(Маводҳо: суратҳо бо номгӯи мессенҷерҳо; ҳама гуна маҷаллахои ранга, варақ бо мисолҳо ва қалам барои довталаб, варақаҳо бо супориш барои баччаҳо)
ҚАДАМИ 1. Интихоби шаш донишҷӯи фаъолу суҳбаторо. Яке аз онҳо (довталаб) аз дар берун мебарояд, то вақте ки дигарон дар варақҳо супориш мегиранд. Як дақиқа вақт додан барои хондану омода шудани онҳо.
ҚАДАМИ 2. Довталаб дар синф коғаз бо мисолҳо мегирад ва вазифаи вай дар давоми як дақиқа иҷро кардани ҳамаи мисолҳо ба таври
хаттист.
Дар ин вақт бачаҳои дигар бо варақаҳо ҳаракати худро дар муносибат бо ӯ иҷро мекунанд.
Варақаҳо барои бачаҳое, ки дар “Шабакаи иттилоотӣ” бозӣ мекунанд (метавон аломати шабакаи ростомадаро ба сар пӯшид ва ё сурати онро ба курта часпонд).
Номи шабака
Шабакаи «Youtube» 2
одам
Facebook

WhatsUpp
Instagram (духтар)

Супориш ба иҷрокунанда
Шумо бояд ҳамроҳ ҳаракатеро нишон диҳед ва дар баробари ин аз рӯи фикр гуфтугӯ кунед. Масалан, саҳна дар
мағоза (Дугонаҳо либосҳоро андозагирӣ мекунанд) ё ду ҷавон ба муштзанӣ мераванд, ё ҳар ҳаракати дилхоҳи дигар аз ҷониби ду нафар.
Туро лозим меояд, ки бо худ ягон маҷалла ё рӯзномаро бигирӣ ва онро варақгардон намуда, суратҳоро ба ҳамсабақон нишон диҳӣ ва матни зери онро бо садои баланд бихонӣ ва бо қиссаҳои худ барои ҷалб кардани диққати ӯ
кӯшиш кунӣ. Ҳар чӣ хоҳӣ метавон эҷод кард, дар бораи боду ҳаво ё сиёсат ва ҳар мавзӯе, ки хоҳӣ, гап занӣ, аммо
фақат хомӯш мабош.
Ту ба ҳамсабақат пеш аз ҳар ҷумла садое бароварда муроҷиат мекунӣ. Масалан: “дин-дин, субҳ ба хайр! Дин- дин,
биё сӯҳбат кунем! Дин-дин, имрӯз ту кай аз даср бармегардӣ” ва монанди инҳо.
Ту бояд ба донишҷӯё, ки аз дар баромад муроҷиат карда дар бораи субҳонаат, имрӯз дар роҳ киро дидӣ, кадом либосро харидӣ бо таъкиди “Ту бубин, ки ман...”(имрӯз харидам, саҳар хӯрдам, дирӯз ёфтам ва ғайраҳо) ҳамеша гап
занӣ
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МАШҒУЛИЯТИ 2. «ИТТИЛООТИ НОЛОЗИМ»

10 дақиқа

Қадами 3. Баъди дақиқае ҷараёнро боздоштан ва фаҳмидани он ки чанд мисолро довталаб ҳал карда метавонист.
Саволҳо ба довталаб: Оё ҳалли мисолҳо душвор буд? Агар душвор буд, чӣ халал расонд? Оё ӯ он хабарҳоеро, ки аз ҳамсабоқон шунид, ба ёд гирифт? Агар не, чаро? Агар ҳа, маҳз кадомашро? Хабар аз кӣ расид? Оё ӯ ( духтар) ба ҳал кардани мисолҳо халал расонд?
Чизҳое, ки аз ин одамон шунидӣ, оё фоидаовар буданд?
Мубоҳиса бо аҳли синф аз хусуси он ки ин машғулият баёнгари чист.
Хулоса: Бисёр хабарҳои партовию зиёдатӣ ба иҷрои кор халал мерасонанд, аз кор фориғ мекунанд ва дар натиҷа чизе дар зеҳн боқӣ
намемонад. Ҳатто дар масъалаҳои оддӣ ҳам хатои зиёд содир мешавад (агар дар мисолҳо хатоҳо бошанд).
Варақа барои довталаб
61 - 47 =
51 - 24 =
65 - 28 =
16 + 84 =
57 - 19 =
59 + 42 =
29 + 32 =
35 + 47 =
23 + 29 =
35 + 28 =
48 - 39 =
19 + 14 =
86 + 7 =
350 - 1 =
32 - 25 =
18 + 73 =

16 + 35 =
88 + 6 =
11 - 7 =
43 + 38 =
7 + 19 =
48 + 37 =
54 - 28 =
60 - 15 =
28 + 4 =
62 + 18 =
27 + 48 =
15 + 18 =
90 - 24 =
41 - 25 =
800 - 70 =
81 + 19 =

26 + 47 =
94 - 64 =
56 - 29 =
50 - 47 =
52 - 17 =
90 - 16 =
27 + 47 =
25 + 37 =
94 - 65 =
63 - 28 =
56 + 8 =
64 + 18 =
40 - 38 =

37 + 18 =
38 + 26 =
75 - 6 =
17 + 49 =
29 + 41 =
74 + 8 =
60 - 13 =
73 - 18 =
350 - 1 =
14 + 7 =
31 - 15 =
39 + 45 =
39 + 9 =
30

Қадами 4. Саволҳо ба донишҷӯён. Шумо ибораи “Фастфуд”-и иттилоотиро чӣ
гуна мефаҳмед ва ин бо машғулият чӣ иртибот дорад?

Иттилои сабук, бефоида саргармкунанда ва фориғкунанда агар ба миқдори андак бошад, зарар надорад, аммо истеъмоли доимии он ба вайроншавии мағзи сар
оварда мерасонад.
Сифати иттилоъи истеъмолшаванда чун сифати хӯроке, ки мехурем, муҳим аст,
зеро ин ба таври мустақим ба қобилияти фикрронии одам таъсир мерасонад. Бидонед, ҳамаи иттилоот: мақолаҳо, китобҳо, матлабҳо ва суратҳо, ба фаъолияти зеҳни
шумо таъсиргузор аст. Мо ҳама мағзи сарамонро пур мекунем, иттилооти фаровон,
махсусан иттилои сабук шуморо танҳо ба истеъмолгар табдил медиҳад. Дар баҳои
ин истеъмоли бефикрона мо пеш аз ҳама вақти худро қурбон мекунем. Худро ба ёд
оред, чӣ гуна ҳар замон ба шабакаҳои иҷтимоӣ ворид мешавед ва ҳам дар “ одноклассники” ва ҳам дар “ вконтакте” хондан шуруъ мекунед ва ба тамошои ҳар чизе,
ки пеш ояд гузаштани вақтро мушоҳида намекунед. Дуввумин чизи арзишманде, ки
бо ин саргармиҳо аз даст медиҳед, қобилияти таҳлили иттилоот мебошад.

ИТТИЛООТ ҲАМЧУН ХӮРОК
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Дар истеъмоли иттилоот на миқдор, балки саривақтй ва сифати он муҳим
аст. Ба мардум донистани бештар ва бо ин дониш аз дигарон пештар будан,
ё пахншавии иттилоот, аммо аксар вақт ин донишхо сатҳию рӯякист. Ин ба чӣ
оварда мерасонад? Ин ба он оварда мерасонад, ки беандеша ҳама чизеро, ки
интернет пешниҳод мекунад ё лаҳзае дар шабакаҳои иҷтимоӣ бо суратҳову паёмҳо паҳн мешавад, мардум фурсати дарку ҳазми онро намеёбанд ва танҳо маълумотҳоро ҷабида мегиранд, чуноне ки бадан дар вақти хӯрдани калорияи холии
“фастфуд” равғанро ҷамъ мекунад. Барои он ки иттилоот дар вақти зарурӣ хубу
басифат таҳлил карда шавад, бояд нишасту онро дарк кард, дар ҳолати зарурӣ ба
худ чанд савол дода, барои ёфтани ҷавоби онҳо кӯшиш бояд кард. Аммо барои ин
вақт кофӣ нест, зеро ҳамаи вақт ба ҷамъоварии иттилоот сарф мешавад.

СЛАЙД № 4

МАШҒУЛИЯТИ 3 «LOL»(

(вақти тавсияшуда:
5 дақиқа)

Қадами 1. Омӯзгор слайдро бо мем нишон медиҳад. Чи хеле ки медонед, ин гуна
суратҳо мем номида мешаванд.

ШИГИФТОВАР

СЛАЙД № 5
ШИГИФТОВАР

Пас, ин МЕМ чист?

Пас, ин МЕМ чист?

ИТТИЛООТ ҲАМЧУН ХӮРОК
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Мем (англ. meme) — воҳиди хурди иттилооти фарҳангӣ. Ҳама гуна ғоя,
рамз, рафтор ё тарзи ҳаракат, ки дониста ё надониста аз касе ба касе тавассути
сухан, мактуб, навор, имову ишора ва ғайраҳо дода мешавад, метавонад мем ба
шумор равад.
Мем тарзи ифодаи эҳсосоти шахсӣ бо ёрии сухан ё қаҳрамони машҳур мебошад.
Мемҳо устувор ба зиндагии мо ворид шуданд. Ҳангоми суҳбат бо дӯстону ҳамкорон
бисёриҳо суханони вируснокро ба кор мебаранд ва мекӯшанд, ки бо ҳар роҳ қаҳрамононро таҷассум кунанд.

СЛАЙД № 6

Вақтҳои охир истифодаи суратҳои гуногун барои ифодаи муносибат ё эҳсос дар ҷараёни суҳбати виртуалӣ маъмул шудааст.
Чаро одамон калимаҳоеро, ки худ фикр кардаанд, кам истифода мебаранд ва суханони қолабию пешакӣ тайёршударо ба забон меоранд? (Мубоҳиса 2-3 дақиқа) Ҳар
чанд вақт шумо инро ба кор мебаред?
Ба маълумоти омӯзгор:

СЛАЙД № 7

Мубоҳисаро ба муҳокимаи тамоюлҳо чун забони муошират равона кунед. Бисёриҳо
мегӯянд, ки ҳоло эмодзи (аломатҳои хандон дар мессенҷерҳо) забони нави муоширати байналмилалии ба ҳама фаҳмо мебошанд.

ИТТИЛООТ ҲАМЧУН ХӮРОК
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Инак, мисоли истеъмоли иттилооти нолозим, вақте ки одам ба истифодаи
шумораи маҳдуди калимаҳо барои коммуникатсия одат мекунад.
Ин сурат ё он гуна, ки онҳоро “мем” меноманд, ба таври дақиқ инсони муосир – истеъмолгари иттилоотро нишон медиҳанд, ба ҷои он ки фикр кунад, ҷавоби ӯ ҳамеша тайёр аст: лол. Лол худ чист?
LOL ҳамчун лол ё эл-о-эл (аз англисӣ laughingoutloud — баланд, шунаво хандидан
ё lotsoflaughs — хандаи бисёр) — акроними забони англисӣ, интернет-мем. Ин истилоҳ дар шабакаҳои муоширатӣ ҳамчун воситаи асосии ифодаи ханда дар шакли
мактуб истифода бурда мешавад.

СЛАЙД № 8

Қадами 2. Мубоҳиса ва муаррифии омӯзгор.
Чаро мо чунин мешавем? (шунидани ҷавоби донишҷӯён)
Барои он чунин мешавем, ки мо иттилооти “фастфуд”-иро истеъмол мекунем. Одамон барои фикр кардани сухан ва ба таври дақиқ баён намудани андешаи худ танбалӣ мекунанд. Онҳо танҳо “луқмаи тайёр”-ро дар муоширати худ фурӯ мебаранд ё
дар бораи он ки гӯё онҳоро нороҳат месозанд, бисёр хабарҳои монанд мебофанд.

СЛАЙД № 9

Савол ба аҳли синф: Хатари истеъмоли иттилооти нолозим дар чист? Муҳокимаи
мисолҳои пешниҳоднамудаи донишҷӯён.
Карахтии тафаккури танқидӣ. Тафаккури танқидӣ қобилиятест, ки ба самтбахшии
фикр, тасмими дуруст гирифтан ва рад кардани чизҳои зиёновар ёрӣ мерасонад.
Дар сурати заиф шудани тафаккури танқидӣ қобилияти таҳилгарӣ коҳиш меёбад.
Дар натиҷа мо ба ҳар чизе, ки хондем, бовар мекунем. На ба ҳар чизи навишта мешавад бовар кард. Дар ин бора дар поёнтар изҳори назар мекунам.
Ҳамин тавр, тафаккури танқидӣ ин қобилияти дидани мавзӯъ ё ҳодиса аз дидгоҳҳои
мухталиф мебошад, на танҳо аз зовияе, ки ба мо нишон медиҳанд.
Пас, чӣ гуна иттилоотро истеъмол бояд намуд? Хондани ҳар чизе, ки ба даст ояд,
зарур нест. Иттилои навбатиро омӯхта, ба худ савол диҳед, ки чӣ гуна метавон роҳи
мутобиқат бо онро пайдо намуд? Маълумоти нави гирифтаи шумо барои беҳбуди
зиндагии шумо ба кор меояд? Вақте ки мактабро хатм мекунед, шояд баъди донишгоҳи оли низ кор меҷӯед, тавоноии шумо ҳамчун коргар на иттилоъ, балки қобилияти таҳлилгарии шумо, хоҳад буд. Зеро он иттилоъи шумо доштаро метавонанд
дигарон низ дошта бошанд. Мащзи сари худро бо иттилооти бехуда пур накунед.
Қадами 3. Савол ба донишҷӯён:
Ба назари шумо оё рад кардани “фастфуд”-и иттиолотӣ лозим аст? (Даҳонакӣ. Зуд.)
Шунидани ҷавобҳои донишҷӯён.

ИТТИЛООТ ҲАМЧУН ХӮРОК
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“Фастфуд”-и иттилоотӣ ва ё иттиллои сабук мағзи сарро заиф мекунад, ин
ьамеша чунин буд. Дар рӯзномаҳо, масалан, саҳифаи охир ба ҳаҷв, толеъномаву
фактҳои ҷолиб бахшида мешавад. Ҳар чӣ бештар шумо чунин иттилоъи сабукро
гиред, ҳамон қадар бештар рағбат пайдо мекунед.
Аз дидани аксҳои хандаовари гурбаҳо оғоз карда, ба дидани сурати сагча, баъд
аз он ба яхтаҳои ситораҳои машҳури шоу-бизнес идома медиҳед ва шуморо нигоҳ
дошта намешавад. Ман наметавонам ба шумо маслиҳат бидиҳам, ки маълумоти
сабукро умуман истифода накунед. Аммо эътидол ва донистани истеъмоли онро
нигоҳ доред. Вагарна қурбонии найранги иттилоотӣ шудан мумкин аст.
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СЛАЙД № 10

МАШҒУЛИЯТИ 4. ФЕЙКҲО

(8 дақиқа)

Қадами1. Дар дарси гузашта мо бо шумо дар бораи объективӣ ва саҳеҳии иттилоъ сухан гуфтем. Дар бораи ин тасвир шумо чӣ фикр мекунед?

СЛАЙД № 11

Қадами 2. Савол: шумо таърихи ин тасвирро медонед? Нақл кунед.
Қадами 3. Агар ҳеҷ кас надонад ягон нафарро хоҳиш кунед то матни эълонро бихонад.
Қадами 4. Савол ба аҳли синф:
1. Чӣ қадар одами зиёд ин хабарро хондааст ва хостааст, ки ин сагчаи хушзотро муфт
бигирад?

Бачаҳо, бипурсед, ки ба сагбачаҳои Dolmatian ройгон, ба таври
ройгон ниёз доранд. Дар акси ҳол, соҳибон онҳоро ғарқ мекунанд ...
((( 8-052-542-60-05 Лутфан боз бипурсед
Инро мубодила кунед

2. Чӣ қадар одамон мехоҳанд танҳо барои ёрӣ ин иттилоъро дар саҳифаҳои иҷтимоии
худ бознашр кунанд (вконтакте, одноклассники, мой мир, фейсбук, инстаграм ва ғайраҳо.)
3. Ин хабар барои чӣ сохта шуда аст, шумо чӣ фикр мекунед?
Қадами 5. Нақл кардани таърихи фейк: Ин акс бо матнаш дар сомонаҳои иҷтимоӣ
солҳост, ки мегардад. Фикр кунед, кадом саволҳои иловагиро ин матлаб дар зеҳни шумо
бедор мекунад? Назари интиқодии худро ба кор бурда ҳолатҳоеро қайд кунед, ки ин
эълон шуморо ба шубҳа кардан водор намудааст.
Қадами 6. Шунидани иштирокчиён.
Қадами 7. Илова ва такмили омӯзгор.
1. Чаро нуқтаи аҳолинишин, шаҳр ё ҳатто кишваре, ки он ҷо хӯҷаинҳо мехоҳанд сагчаҳои худро ғарқ кунанд, ишора нашудааст?
2. Чаро ҷузъиётҳо нестанд, чанд духтар, чанд писар байни сагчаҳо ҳастанд, ба телефони нишондодашуда ба кӣ бояд муроҷиат кард?
3. Чаро соҳибони сагчаҳо мехоҳанд онҳоро, ки арзиши гарон доранд, ғарқ кунанд? Ба
ҳисоби миёна дар Русия сагчаи навъи далматинтса 300 доллар арзиш дорад. Дар сабад 15 сагча, кӣ мехоҳад 4500 долларро ғарқ кунад?
4. Агар шумо дар шаҳри дигар ё кишвари дигар зиндагӣ мекунед, чаро иттилоъро
паҳн мекунед?
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Телефони ишорашуда – ин рақми махсусе, ки ҳангоми занг задан аз ҳисоби
телефони шумо пул гирифта мешавад ва дар баъзе ҳолатҳо ҳатто пули зиёд.
Ин навъи иттилоъро фейк меноманд. Фейк аз калимаи англисии fake – сохта, қалбакӣ гирифта шудааст. Википедия дар бораи он чунин маълумот медиҳад. Иттилооти
дурӯғину қалбакӣ – ин иттилооти барқасдона паҳншуда дар расонаҳои иҷтимоӣ ва
ВАО-и анъанавӣ бо мақсади фиреб кардан ба хотири ба даст овардани пул ва манфиати сиёсӣ мебошад.
Кадом намуди фейкҳоро медонед?

СЛАЙД № 12

Бигӯед, ки ҳамчунин айфон, айпад ва дигар техникаҳоро ба бозӣ мемонанд. Пешниҳод
кунед, ки шунавандагон бори дигар дар бораи масъалае, ки чунин эълонҳоро ба миён
меорад, андеша ронанд.

СЛАЙД № 13
Умуман, дар ман чунин вазъият буд: Ман ба худам iPad фармоиш
додам, аммо дутои онҳо омаданд, аммо ба дуюмӣ ниёз надорам
(дар оилаи ман телефонҳои сенсориро дӯст намедоранд в.ғ.).
Ман метавонистам онро фурӯшам, аммо ман ба низоми муосири
пулӣ нафрат дорам ва умуман ҷаҳони ба пулпарасти мо маъқул
нест - ман онро ба шахси тасодуфӣ, ки дубора ин хабарро интишор
мекунад, медиҳам. Ва ба ман нанависед, ки ман аҳмақ ҳастам, ман
медонам. Барои тӯҳфа ба почтаи Русия ташаккур мекунам :)
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Умуман, дар ман чунин вазъият буд: Ман ба худам iPad
фармоиш додам, аммо дутои онҳо омаданд, аммо ба
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дорам ва умуман ҷаҳони ба пулпарасти мо маъқул нест
- ман онро ба шахси тасодуфӣ, ки дубора ин хабарро
интишор мекунад, медиҳам. Ва ба ман нанависед, ки
ман аҳмақ ҳастам, ман медонам. Барои тӯҳфа ба почтаи
Русия ташаккур мекунам :)
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Бемузд, бе манфиати шахсӣ ҳеҷ кас намехоҳад техника ва махсусан мошину хонаро ба одамони тасодуфӣ бахшад. Дар чунин эълонҳои фейкӣ якчанд
махсусиятҳои ба ҳам монанд дида мешаванд. Сарпарасти бозие, ки дар он бояд
сабти ном кард, ишора нашудааст.
Маълумот дар бораи шахс ва ширкат, ки масъули гузаронидани бозиянд, низ дастраст
нест. Муаллифони чунин матлабҳо чун қоида навкорон мебошанд, фаъолияти онҳоро санҷед, чӣ менависанд, оё метавон саҳифаи онҳоро чун саҳифаи шахс ё ширкати
воқеӣ қабул кард? Маъмулан бозии калон аз тарафи ширкатҳои бузургу машҳур гузаронида мешаванд.

СЛАЙД № 14
Диққат!!!

Диққат!!!
Ҳамин тавр ба вуқӯъ омад, ки ман ба мамлакати дигар меравам, тиҷорати худро мекушоям ва
мисли одами муқаррарӣ зиндагӣ мекунам. Ман 2
хона дорам, яке дар Ростове-на-Дону, дигаре дар
Маскав. Ман дигар ба онҳо эҳтиёҷ надорам, хеле
танбал ҳастам, ки онҳоро бифурӯшам, намехоҳам
музоҳимат шавам. Ман қарор додам, танҳо ду хонаи истиқоматиро ба ду нафари ТАСОДУФӢ ТӮҲФА кунам, ки ин сабтро дубора барқарор кунанд.
Ман ғолибро дақиқан як моҳ пас аз генератори
рақами ТАСОДУФӢ муайян мекунам.
PS: Ман дар ақли худ. Зиёда аз) Ин спам нест.
Рафтем!

Ҳамин тавр ба вуқӯъ омад, ки ман ба мамлакати
дигар меравам, тиҷорати худро мекушоям ва
мисли одами муқаррарӣ зиндагӣ мекунам. Ман 2
хона дорам, яке дар Ростове-на-Дону, дигаре дар
Маскав. Ман дигар ба онҳо эҳтиёҷ надорам, хеле
танбал ҳастам, ки онҳоро бифурӯшам, намехоҳам
музоҳимат шавам. Ман қарор додам, танҳо ду
хонаи истиқоматиро ба ду нафари ТАСОДУФӢ
ТӮҲФА кунам, ки ин сабтро дубора барқарор
кунанд. Ман ғолибро дақиқан як моҳ пас аз генератори рақами ТАСОДУФӢ муайян мекунам.
PS: Ман дар ақли худ. Зиёда аз) Ин спам нест.
Рафтем!

МАШҒУЛИЯТИ 5.ФЕЙК- ҒАЙРИФЕЙК

(10 дақиқа)

Ғолиби бозии, phone 7 - Нуртилек Суюнбаев
Дӯстон, пас аз пахши мустақим маълум шуд, ки ғолиби
аввал тамоми шартҳои озмунро, ки мо қаблан дар бораи
пахши мустақим ва дар сайти худ гуфтугӯ кардем, иҷро
накардааст, дар тӯли танҳо аз 1 - уми декабр то 13-уми
январ вай беш аз 5 озмунро ширкат кардааст, ки хилофи
қоидаҳои мо мебошанд. (Ҳоло, бо ин роҳ, лентааш аллакай тоза карда шудааст, аммо миқдори он дар видео
равшан ба назар мерасад). Дар ин бора, мо маҷбур
шудем ғолибро аз ҳақ маҳрум созем. Ҳамин тариқ, пас аз
шартҳои дар боло зикршуда, ғолиби рақами навбатӣ дар
рӯйхат аст - ва Нуртилек Суюнбаев мегардад! Дар ҳузури
ҳамаи ҳамон нозирони мустақил, мо ҳисоби ӯро мутобиқ
ба ҳама шароит санҷидем ва дар тӯли 2 моҳи охир ӯ на
беш аз 5 озмун ширкат варзид. Дар девори ӯ инчунин як
нашр бо бозии мо ҷой дорад ва инчунин дар саҳифаи мо
«Писанд» ва шарҳ бо хештегро клик кард

Қадами 1.Нишон додани ду сурат:
Қадами 2. Пурсидани ин ки кадоме аз суратҳо фейк асту кадоме бозии воқеии айфон?
Қадами 3.Назди тахта хондани довталаб. Аз ӯ хостан, ки аломатҳои мушаххаскунандаи фейк ва ғайрифейкро дар тахта бинависад. Аз донишҷӯёни
дигар пурсидани ёрӣ барои пурра кардани принсипҳо.
Барои ёрӣ ба омӯзгор:
1. Як тасвири воқеӣ (аз интернет-мағозаи “Светофор”») дар он ишора шудааст, ки кӣ бозиро мегузаронад; ташаббускори бозиро дар “оф-лайн”
ёфтан ва (аз рӯи телефон, суроға зикр ёфтааст) дар бораи озмун маълумоти дақиқ гирифтан мумкин аст. Аз рӯи тасвири озмун ҳадафҳои
бозӣ, ки иборат аз афзудани шумораи муштариёни саҳифаи мағозаи “Светафор” дар фейсбук мебошад, равшан аст.
2. Тасвир-фейк: саховате, ки бо сухан наметавон гуфт. Дар матн ҷумлаҳое, ки алакай дар фейкҳои пешина мавҷуд буданд, аз қабили “дунёи ба
пул девонаро дӯст намедорам“, рақами телефон ва шахсияти муаллиф маълум нест.
Дар идома шарҳ бояд дод, ки бозиҳои воқеӣ давом доранд, зеро барои ташаббускорон ин роҳи суду даромад ва ҳимояи нуфуз мебошад. Масалан,
дар саҳифаи фейсбук наворе паҳн шуда буд, ки дар он бо низоми “рэндом” (интихоби рақамҳои тасодуфӣ) ғолиби озмун муайян гардида буд.
Ба донишҷӯён фаҳмонидани ин ки дар саҳифаи фейсбукии мағозаи “Светафор” навори интихоби ғолиб ва баъдтар акси ӯ гузошта шуда буд.
Ҳадафҳои фейкҳо метавонанд гуногун бошанд. Аввалан, ҳадафи онҳо қаллобист. Дар ҳолати бозӣ бо айфон аз шумо метавонанд хоҳиш
кунанд, ки пул фиристед ва мисли шумо ҳазорон нафарони дигар ҳастанд. Дар ҳолати бо манзили зист рух додани чунин воқеа, ин метавонад таблиғоти вирусдори ширкате бошад, ки ба сохтмони манзил машғул аст. Одамон таваҷҷуҳ доранд ва бозиро ҳамеша тавассути қаллобон метавон ба роҳ монд. Ё худ ин фақат контенти махсус аст, ки шумораи зиёраткунандагони ин ё он мавзеъро зиёд
мекунад.
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Дар бораи ин сурат кӣ маълумот дорад?
Чанд сол пеш ин сурат дар тамоми дунё тариқи интернет бо қиссаи ғамгинонаи ятиме
аз Сурия, ки байни қабри падару модараш хобидааст, гардон шуд. Ҳама фаъолона онро
интишор медоданд.

СЛАЙД № 15

Давоми он қиссаи чунин аст: дар воқеъ ин тасвир сохтае бо дасти суратгире аз Арабистони
Саудӣ буд. Ғояи ин лоиҳа нишон додани муҳаббат ба падару модар маҳсуб мешуд. Худи
муаллифи сурат баъдан аз муваффақияти кораш ҳайрон буд. Ӯ худ дар ҳама ҷо менавишту
нақл мекард, ки сурати ӯ ба Сурия ҳеҷ рабте надорад. Баъзан фейкҳо ҳатто ба телевизион
низ роҳ меёбанд.
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(5 дақиқа)

Нишон додани навор дар бораи хатои журналист
https://www.youtube.com/watch?v=AaxsUN84o90&feature=youtu.be

СЛАЙД № 17

Маълумотнома:
Дар соли 1971 дар назди деҳаи Дарвозаи Туркманистон геологҳои советӣ гази зеризаминӣ пайдо карданд. Дар натиҷаи кандуков ва парма кардани шикофи замин ба холигоҳе
расиданд, ки аз он сӯрохи пур аз газ баромад. Нақлиёт ва воситаҳои техникиию таҷҳизоти
бостоншиносон ҳама ба сӯрохи замин фурӯ рафтанд.Одамон дар он ҳодиса осеб надиданд.
Барои он гази кушандаву сӯзанда аз замин берун наояд, хостанд, ки онро сӯзонанд. Геологҳо гумон доштанд, ки сӯхтор баъди чанд рӯз хомӯш мешавад, аммо хато карданд. Аз соли
1971 гази табиӣ шабу рӯз бетанаффус месӯхт. Ин мисоли хатои журанлистӣ мебошад, вақте
ки муҳаррир дурустии наворро тафтиш накард. Аммо ҳолатҳое ҳам мушоҳида мешаванд,
ки иттилоъро барқасдона таҳриф мекунанд, то андешаҳои муайяни аудиторияро ба вуҷуд
оранд. Иттилоъ ҳоло метавонад аслиьаи и хеле ҷиддие бошад.

СЛАЙД № 18

Яке аз воситаҳои асосии интишори он, ё мащлубияти он метавон гуфт, телевизион боқӣ
мемонад, махсусан дар кишварҳои аъзои ИДМ, аз ҷумла дар Русия, Қирғизистон, Қазоқистон ва дигар кишварҳои пасошӯравӣ мебошад. Телевизион сарчашмаи асосии дастрасӣ ба
иттилоот ба мардуми ин кишварҳо мебошад. Бинобар ин, шахони ҳавасманде, ки телевизионро идора кардан мехоҳанд, зиёданд.
Хулоса: донистан зарур аст, ки ҳар як тамошобин истеъмолкунандаи иттилоот ба ҳисоб
меравад. Агар телевизионҳо андак-андак матлабҳои фейкиро пахш кунанд, ба хотири худи
бинандагон аст, ки ба онҳо иҷозат додаанд. Тамошобин чун иттилоъро ҳазм мекунад ва ба
он бовар дорад.
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149

ИТТИЛООТ ҲАМЧУН ХӮРОК
Аммо журналистони кишвар низ ҳазл карданро дӯст медоранд ва
дар санаи 1-уми апрел хабарҳои фейкиро, ки зимнан, қисме аз тамошобинон ба он бовар мекунанд, омода ва пахш менамоянд.
Пахш кардани навори «Форел дар Ала-Арча»
https://www.youtube.com/watch?v=iPzjseDdpuc&feature=youtu.be

Шарҳу эзоҳи омӯзгор: Ба донишҷӯён фаҳмонидани он ки ин мавод ҳазоломез
буда, санаи 1-уми апрел аз шабакаи интернетии ТВ1 пахш шудааст. Хулоса: Чӣ метавонад фейк бошад? Натанҳо эълон дар шабакаҳои иҷтимоӣ, балки ҳатто саҳифа, ки аз номи як нафаре, ки эълонҳо, аксу тасвирҳоро пахш мекунад, ба таври
умумӣ бигӯем, ҳама чиз метавонад фейк бошад.
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СЛАЙД № 19

МАШҒУЛИЯТИ № 6 АФСАРОН

(7 дақиқа)

Қадами 1. Ба ду гурӯҳ ҷудо кардани иштирокдорон.
Қадами 2. Пешакӣ тайёр кардани варақаҳо.
(ба гурӯи аввал варақаи № 1, ба гурӯҳи дуюм варақаи № 2)
Қадами 3. .супориш ба гурӯҳҳо: дар бораи тасвире, ки дар инҷо нишон дода шудааст, ҳикояи хурди воқеӣ фикр кунед.
Қадами 4. Презентатсияи (нишон додани) гурӯҳҳо. Ҷавобҳои таваккалии иштирокчиёнро гӯш кардан.
Қадами 5. Илова ва такмили омӯзгор. Баъди муҳокимаронӣ нишон додани тасвире, ки ҳар ду тарафи суратро нишон медиҳад.
Савол: андешаи шумо дар бораем воқеоти ин тасвир акнун чӣ гуна шуд?
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Қадами 6. Гӯш кардани ҷавобҳои тахминии иштирокдорон.
Қисми аввали тасвир ба мо дар бораи муносибати дурушт ва асирон сухан мегӯяд ва қисми дигараш бошад моро ба иштибоҳ андохта
мефаҳмонад, ки афсари қӯшуньои дӯстона имкон медиҳад, ки об нӯшанд, ва ё метавон гуфт, ки бо асирон хеле хуб муносибат мекунанд.
Аммо ҳақиқат инҷост, ки ҳеҷ чизи комилан сафед- яъне хеле меҳрубонона муносибат кардан ба асирон ва комилан сиёҳ- муносибати комилан дурушт вуҷуд надорад. Бале, ин асир аст, аммо бо ӯ дурушт муносибат намекунанд, танҳо ба ӯ бовар надоранд, аз ин рӯ даҳони
милтиқро ба сари ӯ гузоштаанд.
Бо ин тасвир “мем”-и наве пайдо шуд, ки чӣ гуна гирифтани иттилоъро аз сарчашмаҳои гуногун нишон медиҳад.
Васоити ахбори умум меъёрҳои этикаи касбии журналистро, ки равшанӣ андохтан ба ҳодиса ё воқеаро талаб мекунад, риоя менамояд.
Журналистон ҳамчун сарчашмаи аввалияи иттилоъ дар бисёр маврид таърихи воқеаро ба пуррагӣ нақл мекунанд. Аммо чунин ВАО-е
низ вуҷуд доранд, ки ба шумо ҳодисаро танҳо аз як тараф, ё асири дар сараш мили милтиқбуда ё аскаре, ки имкони об нӯшиданро медиҳад, инъикос менамоянд.
Машғулияти мазкур ба он хотири нишон додани он аст, ки ҳар чи қадаре, ки мо дар бораи ин ҳодиса ва таърихи он бисёртар донем,
ҳамон қадар метавонем бештар тасвирро дарк кунем. Вале агар дониши мо танҳо яктарафа бошад ба пуррагӣ дида ва дарк карда наметавонем. Вақте имконӣ ба пуррагӣ дастрасӣ пайдо кардан ба иттилоъ нест, ҳамҷунин дар қисме аз таърихи ҳодиса холигӣ мавҷуд аст,
тафаккури интиқодӣ ёрӣ медиҳад то дарк кунем, ки посухи додашуда ғайри қобили қабул аст.
Дар ҳоле ки донишҷӯён ба таърихи саҳеҳи ин тасвир мароқ зоҳир кунанд, фаҳмонидан мумкин аст.
Маълумот: https://voynavfoto.jimdo.com/%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0-%D0%B2-%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BA%D
0%B5-2003-2011/
Қӯшунҳои пиёдагарди баҳрии амрикоӣ дар қисми ҳарбии экспедитсионии 15-ум афсари ироқиро бо обдони бузург лаҳим мекунанд. Ҳудуди 200 аскари ироқӣ ба қӯшуни ин қисми ҳарбӣ баъди як соати ворид шудани онҳо ба ҳудуди Ироқ аз ҷониби шимоли Қувайт таслим
шуданд. Ироқи ҷанубӣ, 21 марти соли 2003. Акс дар соли 2003 гирифта шудааст.

Натиҷагирӣ ва ҷамъбасти дарс. Хулосаҳо:
1. На ҳамаи иттилое, ки мо мебинем ва ё мешунавем, дуруст аст.

СЛАЙД № 20

2. Ба иттилооти тасвирӣ, овозӣ ва наворӣ интиқодона муносибат кардан зарур аст.
3. Надоштани қобилияти назари интиқодӣ
одамро ба он оварда мерасонад, ки дар қабули ыарор душворӣ мекашад.
4. Дар вақти истеъмол намудани иттилоъ бояд
чунин саволҳоро матраҳ намуд: “Муаллиф
барои чӣ ин иттилоъро ба мо пешниҳод мекунад?” “Ӯ ба мо чиро фаҳмонидан мехоҳад?”
“Ман бо гирифтани ин иттилоъ чи чизи судманд ба даст овардам?”
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ДАРСИ
№4

МАВЗӮЪ

ТАЪСИРИ ИТТИЛООТ
БА ИНСОН

МАВЗӮИ ДАРС: Таъсири иттилоот ба инсон.
МАҚСАДИ ДАРС: Ба инкишофи тафаккури интиқодии фардӣ мусоидат кардан.
ВАЗИФАҲО:
•

баррасии мушкилоти таъсири иттилоот ба тафаккури инсон;

•

таъсири манфӣ ва мусбии иттилоот;

•

инкишофи қобилияти хонандагон (донишҷӯён) барои корӣ гурӯҳӣ;

•

инкишофи қобилияти муоширати хонандагон (донишҷӯён) ва баён кардани фикру ақидаи худ.

НАВЪИ ДАРС: омӯзиши маводи дарс.
ШАКЛИ ДАРС: кор дар гурӯҳҳо.
МАФҲУМҲОИ НАВ: манипулятсия, пропаганда
Алоқаи байни фанҳо: иқтисодиёт, таърих
ТАҶҲИЗОТИ ДАРСӢ: проектори мултимедиа, брошураҳои рекламавӣ, чопи матни «Афсона» (3 дона)
2. омӯзиши маводи нав.
НАҚШАИ ДАРС
-Таъсири иттилоот ба тафаккури шахс. Таъсири психологӣ дар образҳои рекламавӣ.
-манипулятсия ва тарғибот дар ВАО
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ТАЪСИРИ ИТТИЛООТ БА ИНСОН
Дар дарси гузашта бо шумо омӯхтем, ки иттилоот чӣ гуна шуда метавонад. Фаҳмидем, ки на ҳама вақт ба ҳама чизҳое, ки дар Интернет нашр шудаанд ва навишта шудаанд, дар телевизион гуфта шудаанд бовар кунем.
Имрӯз мо дар бораи он ки чӣ тавр иттилоот дар дасти онҳое, ин ё он манфиатро пайравӣ мекунанд, яроқи пурқуввате мешавад. Чӣ тавр «рекламадиҳандагон», сиёсатмадорон, қарордиҳандагон иттилоотро бо мақсадҳои
худ истифода мебаранд .
Чаро муҳим аст, ки бидонед, ки кӣ ин ё он ВАО дорад?

СЛАЙД № 1
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НАМУДҲОИ МАВОДИ ВИЗУАЛӢ
(12 дақиқа)

СЛАЙД № 2

Маълумот метавонад гуногун шавад, он метавонад танҳо як паём, тарғиб ва шояд
реклама бошад.
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ТАЪСИРИ ИТТИЛООТ БА ИНСОН
ИТТИЛООТ - эълон, дар бораи он ки ин ё он воқеа рӯй дода истодааст ё рӯй
медиҳад. Яъне, вақте ки иттилоот хабар дода мешавад, ин барои он ки шахсе, ки
онро мехонад, танҳо маълумот гирад, яъне донад.

СЛАЙД № 3
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РЕКЛАМА – эълони тиҷоратӣ номида мешавад, агар он маҳсулот ё хидматеро пешниҳод кунад;

СЛАЙД № 4
ВАҚТЕ КИ ШУМО ГӮШТ
МЕХОҲЕД, ДАР ИН
БОРА ФИКР НАКАРДАН
ҒАЙРИИМКОН АСТ

ВАҚТЕ КИ ШУМО ГӮШТ
МЕХОҲЕД, ДАР ИН
БОРА ФИКР НАКАРДАН
ҒАЙРИИМКОН АСТ

ЧИЗБУРГЕРИ ШОҲОНАИ ДӮСТДОШТАИ
ШУМО ДАР МАКДОЛНАЛДС
Бифштекси калони боллазатии аз 100% гӯшти гов ва
хидматрасонии дутарафаи панир, барои муқобилат
кардан хеле душвор аст... Ва оё ин ба кӯшиш меарзад?

ЧИЗБУРГЕРИ ШОҲОНАИ ДӮСТДОШТАИ
ШУМО ДАР МАКДОЛНАЛДС
Бифштекси калони боллазатии аз 100% гӯшти гов ва
хидматрасонии дутарафаи панир, барои муқобилат
кардан хеле душвор аст... Ва оё ин ба кӯшиш меарзад?

ТАЪСИРИ ИТТИЛООТ БА ИНСОН
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ТАЪСИРИ ИТТИЛООТ БА ИНСОН
РЕКЛАМА - иҷтимоӣ номида мешавад, вақте ки тавассути ин реклама
якчанд ҷанбаҳои мушкилоти сохтори иҷтимоӣ шарҳ дода шавад. Масалан, зарари
никоҳи барвақт ба саломатии шаҳрвандон, имкониятҳои баробар барои кӯдакони
махсус (масалан, беморони аутизм), барои одамони дорои имконияташон маҳдуд
(маъюбон). Ба онҳо лозим аст, ки шароитҳоро фароҳам оранд, то ки онҳо дар хона
на нишаста, аммо имконияти берун рафтан, ба марказҳои фароғатӣ, кинотеатрҳо
ва ғ-ро дошта бошанд.

ҲАМА ОДАМОН ГУНОГУН

АММО ҲАМА

БАРОБАР!

СЛАЙД № 5
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ТАРҒИБОТ - фаъолиятҳои шифоҳӣ ва чопшуда дар байни оммаи васеъ, бо
мақсади паҳн кардани идеяҳо барои таълими сиёсии ҷомеа ва ҷалби онҳо
дар ҳаёти фаъол ва сиѐсӣ - ҷамъиятӣ. Инҳо вохӯриҳо бо овоздиҳандагон,
гирдиҳамоиҳо, равандҳо мебошанд; агитатсияи айёнӣ плакатҳо ва варақаҳо,
тарғиботи беруна (баннерҳо, лавҳаҳо дар кӯчаҳо, монитори кӯча) мебошанд.

СЛАЙД № 6

ТАЪСИРИ ИТТИЛООТ БА ИНСОН
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ТАЪСИРИ ИТТИЛООТ БА ИНСОН
ТАРҒИБОТИ СИЁСӢ инчунин навъи реклама аст. Мо онро дар давраи интихобот мебинем. Вақте ки паёми дар плакат буда, барои овоздиҳӣ барои як ё дигар
номзад пешбарӣ мекунад, овози худро ба як ҳизби муайян ё шахсе, ки дар шӯрои
интихоб мекунад.

СЛАЙД № 7
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ПРОПАГАНДА - як намуди тарғиб аст. Вақте, ки иттилоот ба мо як фикри муайянеро тарғиб мекунад. Пропаганда воситаи самараноки таъсир дар низоми тоталитарӣ
ва авторитарӣ мебошад. Дар Иттиҳоди Шӯравӣ, Олмони Натсистӣ ва дар Кореяи
шимолӣ (имрӯзҳо) васеъ истифода шудааст.

СЛАЙД № 8

ҲАР РӮЗИ ЗИНДАГӢ ШОДТАР АСТ!

ТАЪСИРИ ИТТИЛООТ БА ИНСОН
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ТАЪСИРИ ИТТИЛООТ БА ИНСОН
PR-КАМПАНИЯ - як силсила чорабиниҳое, ки барои иҷрои вазифаҳои ташкилкунандаи чорабинӣ (тиҷоратӣ, сиёсӣ ё иҷтимоӣ) андешида шудаанд. Масалан,
дар байни харидорони як мағозаи махсус бозии лотореяи бурднок ташкил кардан
ин PR-кампания аст.

РО БИ ТАҲО БО ОМ AМ А

СЛАЙД № 9

164

МАШҚИ №2. МУАЙЯН НАМУДАНИ ПЛАКАТҲО
(БРОШЮРАҲОИ РЕКЛАМАВӢ)

Қадами 3. Савол ба синф: муайян кунед, ки ҳар як плакат ба кадом паём таалуқ дорад.

ТАЪСИРИ ИТТИЛООТ БА ИНСОН

(вақти пешниҳодшуда 5 дақиқа)
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ТАЪСИРИ ИТТИЛООТ БА ИНСОН
МАШҚИ 3. РЕКЛАМА.
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(5 дақиқа)

Қадами 1. ба хонандагон (донишҷӯён) расмро нишон додан.
Қадами 2. Савол ба синф: Чӣ қадар хамираи дандоншуиро ба дандоншуяк мерезед?
ҚАДАМИ 4. Ҷавоби хонандагон (донишҷӯён)-ро гӯш кардан. Агар яке аз
хонандагон (донишҷӯён) ҷавоб диҳад, ки ӯ ба дандоншӯяк камтар хамира
мерезад пурсед, ки чаро.
Қадами 5. Саволи барои хонандагон (донишҷӯён) «Оё медонед, ки чӣ
қадар хамира барои тоза кардани дандонҳо тавсия карда мешавад?»

СЛАЙД № 10

Дар асл, табибон маслиҳат медиҳанд, ки миқдори хеле кам- як миқдор донача, як
нахўдӣ - хамираи дандоншӯиро истифода бурдан кифоя аст. Ин миқдор кофӣ аст,
ки дандонҳои худро хуб тоза кунед, ва ҳамин тавр шумо дандоншӯякро се маротиба
кам мехаред.
Бифаҳмонед, ки бо истифода аз дандоншӯяк бо миқдори зиёд аз ҷониби рекламадиҳандагон барномарезӣ шудааст. Ин як роҳи маркетингӣ, ки имкон медиҳад, ки
фурўши хамираи дандоншӯиро зиёд мекунад.

СЛАЙД № 11

ТАЪСИРИ ИТТИЛООТ БА ИНСОН
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ТАЪСИРИ ИТТИЛООТ БА ИНСОН
Иловаи муаллим: Манипулятсия ва тарғибот дар ВАО. Ҳар як иттилоот ба
шахс таъсир мерасонад. Ба хотир оред, ки шумо кай охирон маротиба тҳангоми тамошои филм гиря карда будед, чӣ гуна як таърихи муваффақият шуморо
рӯҳбаланд сохт, масалан, Гайрат Примбердиев, ки дар намоиши «Голос» баромад
карда буд, ва ё шумо ба кӯдаки гирифтори саратон, ки дар шабакаи хабарӣ нишон
дода шуд ҳамдардӣ ҳис кадед. Ё шояд шумо нисбати фиребгароне, ки нафақахӯрононро фиреб доданд, ғазабӣ шудед. Мо чунон тарҳрезӣ шудаем, ки ақли мо ба маълумотҳо фаврӣ ҷавоб медиҳад, аммо дар хотираамон ин иттилоот нигоҳ дошта мешавад
ва муносибати мо ба он ба муддати тӯлонӣ мемонад. Намунаи осонтарини таъсири
иттилоот ба шахс ин реклама мебошад. Мисолҳои дигари таъсири реклама ба зершуур вуҷуд доранд.
• Ақидаи он, ки дар мизи идонаи шумо ҳатман бояд шишаи кока-кола бошад, дар ҷомеа васеъ паҳн шудааст.
• Ё ки якбора ду болиштаки сақичро ба даҳон партофтан.
Савол ба синф: Ба фикри шумо ин бо чӣ мақсад тавсия мешавад?
Путем общих рассуждений прояснить, что таким образом рекламодатели (заказчики
рекламы) способствуют увеличению потребления людей, а следовательно продаж своих товаров. Глядя на рекламаи, ки дар он қаҳрамон якбора 2 болиштаки сақичро мегирад, тамошобин метавонад хулоса кунад, ки яктоаш барои як хоиш кофӣ набошад.
Дар асл, ин манипулятсия кардан аст. Роҳҳои гуногуни манипулятсия дар реклама
вуҷуд доранд. Масалан, ҳангоми муқоиса кардани ягон гуна маҳсулот бо маҳсулоти рекламашаванда, ба монанди хокаи шустушӯй ё шарбат. Баъзан онҳо, бо мақсади нишон
додани образи бомуваффақият, кӯшиш мекунанд, ки ситораеро барои реклама даъват
кунанд, ки гӯё ин ва ё он ҳофиз ё актер рӯзе бе истифодаи маҳсулоти рекламашаванда наметавонад. Бо ин принсип даромади «ситораҳо» -и шабакаҳои иҷтимоӣ сохта
мешавад. Вайнерҳои маъруф (корбарони шабакаи иҷтимоӣ, ки видеофилмҳои кӯтоҳвайнҳо сабт мекунанд) - аксар вақт маҳсулотҳои гуногунро реклама мекунанд ва ба ин
васила пул мегиранд.
Дар маҷмӯъ, дар Қирғизистон 500 доллари ИМА барои як реклама (пост) (ҷойгиркунии тасвир ё матн) мегиранд. Масалан, агар шахсе, ки якчанд сад ҳазор одамон ба
instagram-и ӯ аъзо шудаанд, менависанд, ки рӯзе бе нӯшокии ин ё он марка наметавонанд, ин эҳтимол, ки реклама аст. Бисёре аз наврасон мехоҳанд, ки ба мисли кумир
(идеал)-и худ бошанд, ана маҳз ҳаминро рекламадиҳандагон истифода мекунанд. Ин
манипулятсия бо психологияи наврас мебошад.
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СЛАЙД № 12

Бо ин мо мефаҳмем, ки бо чунин роҳ рекламадиҳандагон (фармоишгарони реклама) ба афзоиши истеъмоли одамон мусоидат мекунанд ва аз ин рӯ фурӯши маҳсулоти онҳо зиёд мешавад. Бо дидани он, ки 2 болиштаки сақичро якбора гирем, на
якто тамошобин хулоса мекунад, ки ҳамин тавр бояд кард.

СЛАЙД № 13
Как вы думаете,
с какой целью
это делается?

ТАЪСИРИ ИТТИЛООТ БА ИНСОН
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ТАЪСИРИ ИТТИЛООТ БА ИНСОН
Аслан ин манипулятсия аст. Роҳҳои гуногуни манипулятсиякунонии реклама
мавҷуд мебошад. Масалан, вақте ки ягон молро бо моли рекламашаванда, аз
қабили айнаи ҷомашӯӣ ва ё шарбат муқоиса мекунанд. Дар баъзе маврид барои
таъмин кардани муваффақият ба реклама ситораҳои машҳурро даъват мекунанд, он
сароянда ё ҳунарманд тасдиқ мекунад, ки ягон рӯзашро бе маводи рекламашаванда
намегузаронад.

ИД БА МО
МЕРАСАД

БИСАНҶЕД… ҲИС КУНЕД
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СЛАЙД № 14

Бо усули гирифтани “ситораҳо” дар сомонаҳои иҷтимоӣ “Вайнерони” машҳур (истифодабарандагони сомонаҳои иҷтимоӣ, ки наворҳои хурдро сабт ва пахш мекунанд) зу-зуд
ягон маводро реклама мекунанд ва бо ин роҳ маблағ ба даст меоранд.

СЛАЙД № 15

ТАЪСИРИ ИТТИЛООТ БА ИНСОН
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ТАЪСИРИ ИТТИЛООТ БА ИНСОН
Ба ҳисоби миёна дар Тоҷикистон аз як реклама 500 сомонӣ ба даст меояд. Масалан,
одаме, ки саҳифаи инстаграми ӯ чандин ҳазор хонанда дорад, агар нависад, ки як рӯз
ҳам бе нӯшокии навъи муайян зиста наметавонад, пас ин бешубҳа реклама аст. Бисёр
наврасон мехоҳанд, ба қаҳрамони маҳбуби худ монанд бошанд. Рекламасозон низ аз
ҳамин нозукӣ бамаврид истифода мебаранд. Инро метавон идоракунии шуури наврасон
донист.
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СЛАЙД № 16
youryani Ман воқеан ба модарони
фаъол эҳтиром мегузорм, ки зиндагӣ
хонаводаги онҳо дар як макон мутаваққиф намешавад!!! Ман мехоҳам ғояи
олии кори яквақтаи ғоибиро аз хона,
пешниҳод кунам @tinkoffbank ҷустуҷӯи
операторони маркази тамос аст. Зудтар,
ба tinkoffbank ворид шуда, варақаро
пур кунед! Шумо метавонед ба ҳамон
андозаи замон корро барои кори роҳат
ихтисос диҳед. Даста аз Русия, Беларус
ва Қазоқистон!
#кор #тинькоффбанк ҳама 57 тафсирҳо

youryani Ман воқеан ба модарони
фаъол эҳтиром мегузорм, ки зиндагӣ
хонаводаги онҳо дар як макон мутаваққиф намешавад!!! Ман мехоҳам ғояи
олии кори яквақтаи ғоибиро аз хона,
пешниҳод кунам @tinkoffbank ҷустуҷӯи
операторони маркази тамос аст. Зудтар,
ба tinkoffbank ворид шуда, варақаро
пур кунед! Шумо метавонед ба ҳамон
андозаи замон корро барои кори роҳат
ихтисос диҳед. Даста аз Русия, Беларус
ва Қазоқистон!
#кор #тинькоффбанк ҳама 57 тафсирҳо

Усулҳои манипулятсия танҳо дар реклама ба кор намераванд. Иттилоот метавонад
ба абзори идоракунии шуури ҷамъиятӣ табдил ёбад. Агар мақсад ташаккул додани
ин ё он тасаввуррот дар бораи ягон ҳодиса ё падида бошад, иттилоот дар ин маврид
кӯмаки зиёд мерасонад. Васоити ахбори омма абзори тарғиботу ташвиқот (прапоганда)
буда метавонад. ВАО ҳатто қодир аст, ки намояндагони як миллатро ба қатли ваҳшиёнаи миллати дигар таҳрик диҳад.
Масалан, вазири тарғиботи Олмони гитлерӣ Йозеф Геббелс дар зиёд шудани нуфузи
ҳаракати миллӣ-сотсиалистӣ саҳми зиёд гузошт. Ӯ барои расидан ба ин ҳадаф радои
ва киноматографиро фаъолона истифода бурд, ғояҳи фашизмро тавассути онҳо паҳн
намуд ва ба яке аз ташкилкунандагони “холокост” табдил ёфт. Телевизион он вақт
чандон дастрасу маъмул набуд. Номбурда бо сӯиистифода аз ВАО марудми кишвари
худро аз ҷиҳати идеологӣ ба депорт ва қатли ҷуҳудҳо омода намуд.

СЛАЙД № 17

ТАЪСИРИ ИТТИЛООТ БА ИНСОН
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(10 дақиқа аст)

МАШҚИ № 4. АССОТСИАТСИЯҲО
ҚАДАМИ 1. Хонандагон (донишҷӯён)-ро ба ду гурӯҳ ҷудо кунед.
ҚАДАМИ 2. Ба ҳар як гурӯҳ як варақаро диҳед, ки дар ҳар кадомаш калимаҳо навиштагӣ:

- баҳодиҳанда (баҳо додан)

- тасвири рӯйдод (тасвир кардан)

- фикрро тағйир додан

- муошират (иртибот)

- дониш (омӯхтан)

- таъсир (таъсир кардан (влиять))

- таъсир (таъсир кардан (внушать))

- тарғибот (тарғиб кардан)

- водорӣ, фарёд (водор кардан (призывать))

- объективият

- маърифатнокӣ (омӯхтан, фаҳмондан)

- реклама (реклама кардан)
- хабар (хабар додан)

ҚАДАМИ 3. Тахтаи синфро ба 2 қисм тақсим кунед (ё ба ҳар як гурӯҳ флипчарт ва маркер диҳед) ва ду калимаҳоро нависед: «маълумотдиҳӣ» ва «пропаганда». Ҳар як гурӯҳ бояд калимаҳоро аз варақаҳо ба гурӯҳҳои мувофиқ, яъне мувофиқи ассотсиатсия тақсим кунанд. Бо калимаҳо мисолҳо овардан муфид мешавад.
Пропаганда - иттилоъ медиҳад, тавзеҳ медиҳад, бовар мекунонад, АММО: компрометатсия ва манипулятсия мекунад.
Умуман пропаганда - ин манипулятсияи шуур мебошад, яъне ба шуур таъсир мерасонад - ягон фикр ё ақидаро ба шумо мечаспонад.
Масалан, вақте ки реклама моро ташвиқ мекунад, ки 2 болиштаки сақичро якбора гирем, на якто.
Иловаи муаллим: Манипулятсия ва тарғибот дар ВАО.

МАШҒУЛИЯТИ 5. АФСОНАИ КИШВАРИ ХУРД – АЛФА”

(10 дақиқа)

ҚАДАМИ 1. Омода ва пешакӣ чоп кардани афсона.
ҚАДАМИ 2. Донишҷӯёнро ба се гурӯҳ ё бештар аз он ҷудо намудан
ҚАДАМИ 3. Барои муҳокима ба ҳама гурӯҳҳо додани афсона, супориш додан барои идомабахшии афсона.
ҚАДАМИ 4. Мубоҳиса: ВАО-и се кишвар дар тақдири кишвари хурд чӣ нақшеро иҷро карданд? Шунидани ҷавоби донишҷӯён.
ҚАДАМИ 5. Илова ва такмили омӯзгор.

ТАЪСИРИ ИТТИЛООТ БА ИНСОН
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Матн. Амнияти миллии иттилоотӣ.
Афсонаи “Шоҳигарии хурд – Алфа”
Буд, набуд шоҳигарии хурде бо номи Алфа буд. Кӯчаку хушбахт буд, зеро барои зиндагии хушбахтонаи сокинонаш ҳама чизро дошт.
Кони маъдан дошту табиати зебо ва сокинони меҳнатдӯст. Сокинони Алфа хеле хушбовар буданд ва ба ҳама суханони телевизиону
рӯзномаҳо бовар мекарданд. Шоҳигарии хушбахт се ҳамсояи калон дошт: Бетта, Омега ва Зет Алфа дар ҷаҳон бо ҳамсоягони бузург мезист. Вале боре дар шоҳигарии Бетта пай бурданд, ки шумораи сокинони он рӯ аз рӯз афзоиш меёбад ва шояд захираҳои он ба наздикӣ
барои ҳама сокинон кофӣ нахоҳад буд. Аз ин рӯ Бетта ба минтақаи Алфа чашм ало кард. Пеши худ андешид, ки Алфа кӯчак аст, онро
нисбат ба ҳамсоягони бузурги дигар зуд тасхир кардан мумкин. Вале азбаски ишғолгарии ошкоро дар пеши назари ҳамсояҳои дигар паёмади хуб надошт. Ӯ хост, ки зиракона амал кунад ва сокинони Афаро чунон ба доми худ кашад, ки онҳо бо хоҳиши худ ба Бетта пайванданд.
Бетта дар Алфа рузномаи шахсиро ташкил намуд. Мақсадаш ҷалб кардани диққати аҳолӣ буд. Аввалҳо дар рӯзномаи Бетта дар бораи
чи қадар олӣ будани мардумони Алфа ва расму оинҳои хубашон матлаб нашр мешуд. Дар бораи ҳукмронии шоҳигарӣ Рӯзномаи шахсӣ
ягон матлаб чоп камекард ва ё агр чоп кунад ҳам он бетарафона буд. Вақте доираи аудитория рӯзномаи зиёд шудан гирифт ва онро
қараб ними аҳолии Алфа мехонд, дар бораи заиф будани намояндагони шоҳигарӣ ва қудрати Бетта бо захираҳояш барои наҷот додани
мардумони Алфа матлабҳо ба нашр расонид.
Рафта – рафта аҳолии Алфа ба ду қисм ҷудо шуданд ва дар Интернет дар бораи тобеъ шудан ба Бетта ва мустақил мондани Алфа
сарусадоҳои гуногун паҳн шуданд. Ҳамаи инро Омега, ки худро аз ҳама пурқудрат дар минтақа мешуморид мушоҳида намуда, чунин
андеша намуд, ки ба ҳеҷ ваҷҳ иҷозат намедиҳад, ки Бетта Алфаро тасхир кунад. Беҳтараш худи Омега Алфаро ба тобеати худ медарорад. Бо ин андеша тасмим гирифт, ки дар сарзамини хурдакак нашрияи интернетиро ташкил мекунад. Дар матолиби худ “Нашрияи
Интернетии Шахсӣ” Беттаро барои дахолат кардан ба корҳои дохилӣ гунаҳкор менамуд. Ин матлабҳо дар байни гурӯҳи аҳолие, ки зидди
тобеъ шудан ба Бетта буданд зуд машҳур гардид. Шоҳигарии Алфа ва Беттаро ҷанг карда, “Нашрияи Интернетии Шахсӣ” шаҳрвандони
мамлакати хурдро ба тобеияти худ даъват намуд. Ин барои ба гурӯҳҳо ҷудо шудани мардуми Алфа оварда расонид. Мухолифати байниҳамдигарӣ аз шабакаи интернетӣ ба оҳиста-оҳиста ба кӯча расид. Гоҳ дар ин ҷову гоҳ дар он ҷо тарафдорони Бетаву Омега ва онҳое
низ, ки тарафдори соҳибистиқлолии Алфа буданд, байни ҳам кашокашу муноқиша мекарданд.
Дар ин ҳолат мамлакати Зет, ки худро аз ҳама хайрхоҳ мешуморид, тасмим гирифт, ки танҳо ӯ метавонад ба Алфа кӯмак кунад то дар
муқобили ҳуҷуми иттилоотии ҳамсоягони пурзӯраш истидогарӣ кунад.

Аз ин сабаб филфавр дар Алфа телевизион ташкил намуд. Дар ин шабака ҳамеша дар бораи мустақилият, маълумот пахш гардида,
сарзамини Бетта ва омега гунаҳкор карда мешуданд. Зет бо пахши иттилоъҳо дар бораи аз уҳдаи ҳокимият набаромадани Алфа боз як
гурӯҳи дигарро дар дохили мамлакати хурд ташкил намуд, ки аз ҳукуматдорони Алфа норозӣ буданд. Ва чанде нагузашта аз ҳамдигарнофаҳмӣ ва мухолифатҳо дар Алфвӯа ҷанги шаҳрвандӣ оғоз шуд. Се мамлакати бузург хостанд мушкилоти Алфаро ҳал кунанд. Онҳо
паси мизи музокирот нишастанд ва...
ҲИКОЯРО ИДОМА ДИҲЕД…..
Паси мизи музикорот нишаста онҳо танҳо Алфаро ба се қисм байни худ тақсим карданд. Бетта бо аз худ кардани захираҳои нав, Омега
бо васеъ кардани ҳудуди худ хурсанд буданд. Зет аз хайрхоҳии худ қаноатмандона дар қисме аз ҳудуди нави худ, ки дар онҷо мардумони собиқ мамлакати хурди Алфа зиндагӣ мекарданд, сулолаи худро барои нигоҳ доштани расму оини он мардум супорид.
Дар фарҷом танҳо Алфа хурсандӣ накард, зеро он дигар вуҷуд надошт.
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ҚАДАМИ 5. Илова ва такмили омӯзгор.
Ба воситаи иттилоот на танҳо дар бораи одамон ва номзадон, балки дар бораи
тақрибан ҳама ҳодисаву падидаҳо афкори шуморо ташаккул додан мумкин аст. На
ҳама ВАО ва журналистон фурӯхташуда ё зархариданд. Аммо имрӯз ВАО абзори
ҷиддие мебошад, ки иттилоотро паҳн мекунад ва иттилоот ба олати муҳим табдил
меёбад. Ҳоло бисёр ҷангҳо на дар майдони муҳориба, балки дар фазои густурдаи
иттилоот: интернет, саҳифаи рӯзномаҳо, дар эфири телевизион ва радио барпо
мешаванд. Инҳоро ҷанги иттилоотӣ меноманд. Аз ин рӯ, аксари онҳое, ки мақсади
муайян доранд, соҳиби ВАО-и шахсии худ ҳастанд.
Меъёрҳои этикаи касбии ВАО амал мекунанд, ки принсипи асосии онҳо объективона инъикос намудани рӯйдодҳо мебошад. Журналист наметавонад дар ҷараёни
муноқиша ва ҳодисаҳо ин ё он мавқеъро ишғол намояд. Ҳамин тавр, вазифаи асосиро дар самтбахшии афкори ҷомеа ВАО иҷро мекунанд. Мисолҳо: хидматрасонии
ҷаҳонии Би-Би-СИ, ВАО-и Олмон, Фаронса.

СЛАЙД № 18

ВАО ва иттилоот – Биниш (обзор)-и муқтадир. Журналистон нуқтаҳои дардноки
ҳаёти ҷамъиятро ошкор менамоянд, кӯшиш ба харҷ медиҳанд, ки таваҷҷуҳи ҷомеа
ва давлатро ба ҳалли мушкилот ҷалб намоянд. Бисёр журанлистон мекӯшанд, ки
тадқиқоти журналистӣ гузаронида, иттилои дақиқ бидиҳанд.

СЛАЙД № 19
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МАШҒУЛИЯТИ № 6. ҶИҲАТҲОИ МУСБИИ ВАО
ҚАДАМИ 1. Бо мисолҳо нишон додани таъсири мусбати ВАО ба ҷомеа .
ҚАДАМИ 2. Шунидани ҷавобҳои донишҷӯён.
ҚАДАМИ 3. Илова такмили омӯзгор. Муаррифӣ.

(2 дақиқа)

Вазорати фарҳанги Тоҷикистон бо гузашти наздики як моҳ аз гузориши «Китобфурӯшии ҳунарманди номӣ дар кӯчаҳои Душанбе» (БА ҲОШИМ ГАДО ЧӢ
ШУД? «Имрӯз дар назди чорраҳои майдони Исмоили Сомонӣ марди қоматбаландеро дидам, ки дар тан костюми фарсудае дошт. Дар наздаш дар болаи
алаф халтаҳо мехобиданд. Аз андоми вай маълум буд, ки хиҷолат мекашад.
Ба назди ман омаду китоберо дароз намуда, хоҳиш кард, ки харам. Маълум
гардид, ки ӯ муаллифи китоби мазкур, ҳунарманд Ҳошим Гадо будааст. Гуфт,
ки нақши Сӯҳробро бозида буд. Хело сахт аст, ки ҳунарманд дар ин ҳолати гиряовар қарор дорад. Ҳатто намедонам, ки ғайр аз китобашро харидан, ба вай
чигуна кӯмак расонам», - менависад зан.), хабар дод, ки вазири фарҳанг ба
дидорбинии Ҳошим Гадо рафтааст. Дар хабари кӯтоҳакаки вазорат гуфта мешавад, ки «ба ифтихори Рӯзи театр вазири фарҳанг ба хонаи чанд собиқадорони театр рафта, онҳоро табрик гуфт ва кӯмакпулӣ расонид.» Дар феҳристи
ҳунармандоне, ки дафтари матбуотии вазорат номбар мекунад, номи Ҳошим
Гадо низ зикр гардидааст.

СЛАЙД № 20

link to the group: МЫ-ТАДЖИКИСТАНЦЫ! / МО -ТОҶИКИСТОНИЁН!
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Нурғозӣ – писараке, ки барои ба мактаб рафтану таҳсил кардан
мехост дучарха дошта бошад, зеро аробачаи маъюбии ӯ ҳамеша вайрон
мешуд. Қиссаи ӯро журналисти радиои Азаттики Бишкек Улан Эгизбаев ба шунавандагон нақл кард ва бо ҳамин ӯ соҳиби дучарха шуду ба орзуяш расид. Жрунлисти мазкур бо ин қисса аз рӯи номинатсияи “Таваҷҷуҳи тамошобин” дар озмуни
Webbyawards аз байни 12 ҳазор ролик аз 65 кишвари дунё ғолиб омад. Ин ҷоизаро
“Интернет – Оскар” меноманд. Нурғозӣ ҳамроҳи муаллиф ба маросими ҷоизасупорӣ ба ИМА рафт.
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СЛАЙД № 21

Вақте ки моҳи январи соли 2017 ҳавопаймо дар қасабаае наздики ба фурудгоҳи Манас дучори суқут шуд, ба шарофати фаъолнокии корбарони интернет ва ВАО, ки ин
фоҷеаро бозтоб медоданд, ба осебидадагон зуд кӯмак расонида шуд. Дар баробари
ёрӣ ба маҷрӯҳон ҳангоми ҳамвор кардани барфтӯдаҳо тавассути интернет эълом
карда шуд, ки ба наҷотдиҳандагон, муҳофизон минтақаи фоҷеа, табибон ғизои гарм
расонида шавад.

СЛАЙД № 22
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Васоити ахбори омма дар бисёр маврид дурӯғ намегӯянд. Онҳо сарчашмаи асосии иттилот ба гурӯҳи зиёди одамон мебошанд. Ин ду дарсро мо бо
овардани ҳолатҳое омӯхтем, ки бо иттилои тариқи ВАО пахш шуда алоқаманд
мебошанд. Ин ду дарс ба мо танқидона муносибат кардан ба иттилоотро омӯзониданд. Ин маънои онро надорад, ки шумо хондани рӯзнома ва тамошои телевизионро бо бовар кунонидани атрофиён ба он ки журналистон дурӯғӯ ва фурухта
шудаанд, қатъ кунед. Ҳоло бе иттилоъ мондан зараровар аст. мақасади ин дарсҳо нишон додани он аст, ки иттилоъро бояд бо назари интиқодӣ дид. Бояд ба худ
савол дод ва дар он бора фикр кард, бояд маълумоти иловагиро ҷустуҷӯ намуд, ва
иҷозат надод, ки ягон иттилоъ шуури моро идора кунад. Беш аз ҳама бояд матлаби
сифатнокро талаб намуд. Ин ба мисли он ки шумо нони навпухташударо хӯрдан
мехоҳед на нонбурдаҳои хушкшудаву куҳнашударо. Агар як мағоза танҳо чунин
нонҳои куҳнашударо фурӯшаду мағозаи дигар нонҳои навпухташударо ба савдо гузорад, ба кадоми он мағозаҳо муроҷиат мекунед? Бо иттилоот низ муносибат бояд
чунингуна бошад. шумо истеъмолгари он ҳастед ва дар интихоби воситаи иттилоърасон ҳуқуқ доред. Боз бояд таъкид кард, ки ВАО аксари вақт фақат рост мегӯяд.
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СЛАЙД № 23

Дар ин дарсҳо мо бо шумо бо тарзу усули манипулиятсикунии аудитория аз ҷониби баъзе
аз намояндагони ВАО шинос шудем.

СЛАЙД № 24

Хулоса:
- Дар ВАО бисёр роҳҳои фиреб ва тақаллуби иттилоот
ҳаст;
- Ҳар як ВАО мумкин мақсади худашро дошта бошад;
- Амнияти иттилоотӣ – қисми муҳими амнияти миллӣ аст;
- Мо бояд аз лиҳози иттилоотӣ саводнок бошем. Ин ба
шаҳрвандон кумак мерасонад, ки на танҳо амнияти шахсиро таъмин кунанд, балки қарорҳо дахлдор ба амнияти
миллиро қабул намоянд.
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ДАРСИ № 5

МАВЗӮЪ:

ТАФАККУРИ ИНТИҚОДӢ

МАВЗӮЪ: ТАФАККУРИ ИНТИҚОДӢ
МАСАДИ ДАРС: Барои баланд бардоштани тафаккури интиқодии мустақилона мусоидат кардан.
ВАЗИФАҲО:
• Баррасии мушкилоти таъсири иттилоот ба шуури инсон;
• Таъсири манфӣ ва мусбии иттилоотро тафриқа кардан;
• Қобилияти хонандагон (донишҷӯён)-ро дар кори гурӯҳӣ инкишоф додан;
• Қобилияти муошират кардан ва баён кардани фикру ақидаи худро инкишоф додан.
НАМУДИ ДАРС: омӯзиши маводи нав
ШАКЛИ ДАРС: дар гурӯҳҳо кор кардан.
МАФҲУМҲОИ НАВ: манипулятсия, пропаганда
АЛОҚАИ БАЙНИФАННӢ: ҷомеашиносӣ, таърих
ТАҶҲИЗОТИ ДАРС: ПРОЕКТОРИ МУЛТИМЕДИЯВӢ
РАФТИ ДАРС.
1. Лаҳзаи ташкилӣ. (Салом, эҷоди фазои ҳамкорӣ дар синф). Сухани ибтидоии муаллим. Мавзӯъ, мақсадҳои дарсро гуфтан. (2 дақиқа
тавсия дода мешавад)
2. Омӯзиши маводҳои нав.
НАҚШАИ ДАРСӢ
- тафаккури интиқодӣ
- далел ва ақидаҳо.

ТАФАККУРИ ИНТИҚОДӢ
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ТАФАККУРИ ИНТИҚОДӢ
Дар дарси гузашта, мо бо шумо чӣ гуна маълумот ба рафтори инсон таъсир мерасонад, омӯхтем, Инчунин фаҳмидем, ки на ҳама вақт ба ҳама чизҳое, ки
дар Интернет нашр ва навишта шудааст, дар телевизион намоиш дода ва гуфта
шудааст бовар карда мешавад. Имрӯз мо чунин маҳфумҳоро, аз ҷумла фактҳо ва
ақидаҳоро дида мебароем, ки онҳо дар воситаҳои ахбори омма дар чӣ шаклҳо
меоянд, барои чӣ, ва чӣ гуна фарқ кардани онҳоро низ меомӯзем. Мо чӣ будани
тафаккури интиқодӣ ва чӣ гуна малакаҳо ҳангоми кор бо ВАО лозим аст, дида мебароем..

СЛАЙД № 1

МАШҚИ 1 «ТАФАККУРИ
ИНТИҚОДӢ»

(15 дақиқа)

ҚАДАМИ 1. ба хонандагон савол додан, ки онҳо «Тафаккури интиқоди»-ро чи тавр мефаҳманд.
Ҷавобҳои донишҷӯёнро гӯш кунед, сатҳи омодасозии хонандагонро барои мавзӯъ баррасӣ кунед
ҚАДАМИ 2. Пешниҳоди вазифа:

(5 дақиқа)

СЛАЙД № 2

МАСЪАЛА:
Нурбек дар танҳоӣ кор карда, дар давоми 2 соат сабзазорро паст карда метавонад, дар ҳоате, ки
бародараш Канибек барои ин 4 соат сарф мекунад. Агар онҳо якҷоя кор кунанд чанд соат вақт
меравад?
(ба донишҷӯён 2-3 дақиқа барои баён кардани фикру ақидаҳояшон вақт диҳед, бе шарҳи ҷавоби
дуруст ва онҳоро ба қарори дуруст водор накарда).
Пас аз ин, муаллим бояд ба роҳи нодурусти фикрронии донишҷӯён диққат диҳад.
Бисёр донишҷӯён фикр накарда формулаи маъмули медонистаашонро барои ҳисоб кардани
арифметикаи миёна истифода мебаранд. Онҳо 2 ва 4-ро ҷамъ мекунанд ва ба 2 тақсим мекунанд,
дар натиҷа, агар бародарон якҷоя кор кунанд, 3 соат лозим мешавад, гуфта ҷавоб мебароранд.
Танҳо чанд нафаре диққат медиҳанд, ки ин ҷавоби нодуруст аст, оё агар онҳо якҷоя кор кунанд, ба
онҳо бештар аз кори як нафар вақт меравад!
Чаро донишҷӯён чунин хато мекунанд? Сабаби ин он аст, ки онҳо ба механизмҳои истифодаи
формулаҳо омӯхтанд. Онҳо таълим нагирифтаанд, ки барои муайян кардани он, ки чӣ гуна ҷавоби дуруст бояд дошта бошад (дар ин ҳолат, камтар аз 2соат) вақти лозим аст. Онҳоро ба усулҳои
ҳалли пайвастаи масъалаҳо намӯзондаанд. Онҳо таълим нагирифтанд, ки то чӣ андоза ҳушёр
будан муҳим аст. (Дар ҳолате, ки хонандагон (донишҷӯён) хоҳиши ҳалли ин масъаларо фаҳмидан
мехоҳанд ва худашонро санҷиданӣ мешаванд, пас ҷавоби дуруст 1 соату 20 дақиқа аст).
Бисёр вақт мо бо изҳороте рӯ ба рӯ мешавем, ки баъзе ба назарамон камбудие доранд. «Дар ин
ҷо чӣ шубҳаовар аст» - мо фикр мекунем, ки дар ин ҳолат аз ин изҳорот дур мондан беҳтар аст.
Барои фаҳмидани он ки чӣ нодуруст аст, малакаҳои тафаккури интиқодӣ ба мо кӯмак мекунад
барои ин танқид ва далелҳои худро пешниҳод кардан лозим аст.
(ба донишҷӯён 2-3 дақиқа барои баён кардани фикру ақидаҳояшон вақт диҳед, бе шарҳи ҷавоби дуруст ва онҳоро ба қарори дуруст водор накарда).
Пас аз ин, муаллим бояд ба роҳи нодурусти фикрронии донишҷӯён диққат диҳад.
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Маълумот барои муаллим:
Бисёр донишҷӯён фикр накарда формулаи маъмули медонистаашонро барои
ҳисоб кардани арифметикаи миёна истифода мебаранд. Онҳо 2 ва 4-ро ҷамъ мекунанд ва ба 2 тақсим мекунанд, дар натиҷа, агар бародарон якҷоя кор кунанд, 3 соат
лозим мешавад, ин ҷавоби баъзе толибилмон. Танҳо чанд нафаре диққат медиҳанд, ки
ин ҷавоби нодуруст аст, оё агар онҳо якҷоя кор кунанд, ба онҳо бештар аз кори як нафар
вақт меравад!
Чаро донишҷӯён чунин хато мекунанд? Сабаби ин он аст, ки онҳо ба механизмҳои истифодаи формулаҳоро омӯхтанд. Онҳо таълим нагирифтаанд, ки барои муайян кардани
он, ки чӣ гуна ҷавоби дуруст бояд дошта бошад (дар ин ҳолат, камтар аз 2 соат вақти
лозим аст). Онҳоро ба усулҳои ҳалли пайвастаи масъалаҳо намӯзондаанд. Онҳо таълим
нагирифтанд, ки то чӣ андоза муҳим аст, ки ҳушёр бошанд. (Дар ҳолате, ки хонандагон
(донишҷӯён) хоҳиши ҳалли ин масъаларо фаҳмидан мехоҳанд ва худашонро санҷиданӣ
мешаванд, пас ҷавоби дуруст 1 соату 20 дақиқа аст).
Иловаи муаллим: Бисёр вақт мо бо изҳороте рӯ ба рӯ мешавем, ки баъзе ба назарамон
камбудие доранд. «Дар ин ҷо ким чӣ шубҳаовар сат» - мо фикр мекунем, ки дар ин ҳолат
аз ин изҳорот дур мондан беҳтар аст. Барои фаҳмидани он ки чӣ нодуруст аст, малакаҳои
тафаккури интиқодӣ ба мо кӯмак мекунад барои ин танқид ва далелҳои худро пешниҳод
кардан лозим аст.

СЛАЙД № 2

ҚАДАМИ 3. Омӯзгор хонандагонро бо мафҳуми «Тафаккури интиқодӣ» шинос мекунад.
(5 дақиқа)
Тафаккури интиқодӣ - ин ҷустуҷӯи дарки солим аст: чӣ гуна мантиқан қарор додан ва
амал кардан, бо назардошти нуқтаи назари худ ва дигар ақидаҳо, ин қобилияти рад
карда тавонистани ақидаи худ мебошад. Тафаккури интиқодӣ, қобилияти пешниҳоди
ғояҳои нав ва имкониятҳои нав мебошад, ин дар ҳалли проблемаҳо хеле муҳим аст.
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ҚАДАМИ 4. Тамошои видео-ролики «Тафаккури интиқодӣ 1»(1 дақиқа):
https://www.youtube.com/watch?v=-syhdB8rHoU&index=8&list=PLeACsCPrc
Y3CfKKo75y98FvsUCvv2FDK9

СЛАЙД № 4

Қадами 5. Муаллим 5 зинаи тафаккури интиқодиро, ки ҳангоми қарор қабул кардан,
онҳоро шахс мегузарад, мефаҳмонад

1
2
3
4
5

СЛАЙД № 5
Масъалаи худро аниқ созед (Чиро мехоҳед
ба даст оред?)
Маълумотро ҷамъ намоед
(ин барои баҳо додан мадад мерасонад)
Маълумотро истифода кунед (кадом ақида
беҳтар?)
Дар бораи натиҷааш фикр кунед
(агар ман ин хел қарор қабул кунам чӣ мешавад)
Дигар нуқтаҳои назарро омӯзед
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Қадами 6. Тамошои видео-ролик «Тафаккури интиқодӣ 2 »:
https://www.youtube.com/watch?v=M_XluI4F6ao&index=9&list=PLeACsCPrcY3Cf
KKo75y98FvsUCvv2FDK9

СЛАЙД № 6
Тафаккри интиқодӣ
панҷ поя дорад:

1. Ақидаи
шахсӣ

2. иттилоот

3. Доимо
дониши
худро боло
бардоштан

4. Исбот
карда
тавонистан

5. Мафҳуми
иҷтимоӣ=

МАШҚИ №2 ТАФАККУРИ ИНТИҚОДИ
Қадами 7. Муаллим пешниҳод мекунад, ки якчанд масъалаҳоро бо истифода аз тафаккури интиқодӣ ҳал кунанд.

1. Дар зери автомобил кадом
рақам аст?

2. Чуссаи иловагиро ёбед.
Фақат 15% одамон инро ҳал
мекунанд.

3. Автобус куҷо равон аст?

Чуссаи иловагиро ёбед.

Ҷавобҳо ба вазифаҳо:
1. 87, танҳо суратро чаппа гардонед
2. Ҷавоб -1 аст, зеро он намунавӣ (эталон) аст, боқимонда дигар шаклҳо шакли таъғир ёфтаи он (модификатсия) мебошад, ё бо шакл, ё
бо ранг, ё бо чорчӯба.
3. Бо назардошти он, ки автобус ба пеш ҳаракат мекунад ва одатан бо тарафи рост ҳаракат мекунад, аз ин рӯ он ба тарафи чап ҳаракат
мекунад. Азбаски дари он намоён нест.
Гирифта шудааст, аз: http://cepia.ru/razvitie-mishleniya
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МАШҚИ № 3 ФАКТУ
ДАЛЕЛҲО.

(10 дақиқа)

Қадами 1. Саволҳо ба синф.
1. Далел (факт) чист?
2. Ақида чист?
Қадами 2. Ба ҷавобҳои хонандагон (донишҷӯён) гӯш диҳед.
Қадами 3. Фаҳмонед, ки факт ва ақида чист? Мисолҳоро пешниҳод кунед.
Факт аз калимаи лотинӣ factum гирифта шуда, мазмунаш ба анҷом расида мебошад. Бо маънои васеъ, бо калимаи ҳақиқат; ҳодисаи рӯй дода: як воқеа ё натиҷа,
ки ҳақист, яъне хаёлӣ нест. Мо ҳоло дар мактаб ҳастем, ин ҳақиқат аст. «Номи донишҷӯ» дар назди ман нишастааст - ин низ як далел аст.
«Мо асосҳои саводнокии расонавиро меомӯзем, зеро ин метавонад дар оянда ба
мо муфид бошад».
Савол: Ин ҳақиқат ё ақида аст?
Мо асосҳои саводнокии расонавиро меомӯзем, ин ҳақиқат аст. Ва изҳороте, ки метавонад ба мо дар оянда муфид бошад, ин факт нест, зеро ин ҳолат ҳанӯз анҷом
наёфтааст, ин ақида аст.
Фикр - ин ақидаронӣ, нуқтаи назар ё баёния дар мавзӯи муайян мебошад.
Масалан, Айбек барои ихтисоси духтуриро гирифтан тайерӣ дида истодааст, бинобар ин ӯ фанҳои биология ва химияро чуқур омӯхта истодааст. Ин ҳақиқат аст. Ӯ
омӯзиш гузашта истодааст, китобҳои дарсӣ мехонад, иловатан машғулиятҳо дорад.
Ва ман мегӯям: «Ба назарам, аз ту духтури хубе мебарояд». Ин як фикр аст, зеро
дар асл, ҳолати табиб шудани Айбек, ҳоло амалӣ нашудааст.
Қадами 4. Варақаҳоро ба як ҳар як миз яктогӣ тақсим кунед, ки дар он ду ҷумлаи
тақрибан якхела навишта шудааст. Яке аз онҳо факт аст ва дигараш ақида аст.
Вазифа: муайян кардан, ки кадоме аз ин ду баён якеаш факт ва дигараш ақида аст.

СЛАЙД № 7

Қадами 5. Кори инфиродӣ бо пурсиши пешакӣ.
1

а) Вазорати Маориф мӯҳлати таътилро дароз
кард, зеро зимистон хунук шуд.

б) Зимистон хунук шуд, бинобар ин Вазорати маориф
бояд мӯҳлати таътилро дароз кунад.

2

а) Шояд ӯ барои он табассум дорад, ки дар бораи
дароз кардани мӯҳлати таътил эълон карданд.

б) Вақте ӯ шунавид, ки мӯҳлати таътилро дароз мекунанд, ӯ табассум кард.

3

а) шояд бо варзиш машғул шудан ба ту фоида
биёрад.

б) Машғулият бо варзиш саломатии дӯсти маро
беҳтар кард.

4

а) Миллионҳо сол аз ин пештар рӯи Замин динозаврҳо зиндагӣ мекарданд.

б) Шояд якбора паст рафтани иқлими Замин сабабгори мурдани ҳамаи динозаврҳо шуда бошад.

5

а) Соли 2016 дар Тоҷикистон аввалин маротиба беқурбшавӣ (дефолятсия) ба қайд гирифта
шудааст.

б) Беқурбшавӣ (дефолятсия) метавонад ба паст шудани даромаднокии компания оварда расонад.

6

а) Агар марсоход CURIOSITY дар Марс нишонаҳои ҳаётро дарёфт кунад, шикорчиёни сайёрамеҳмонон (пришельцы) пирӯзӣ мекунанд.

б) Марсоход CURIOSITY нишонаҳои ҳаётро дар
Марс наёфт.

7

а) Баъди паст шудани сатҳи андозбандӣ дар давлат нишонаҳои иқтисодӣ баланд шуд.

б) Дар назар аст, ки паст шудани сатҳи андозбандӣ
ба беҳтар шудани нишондодҳои иқтисодии ватан
мадад кард.

8

а) Барои соҳиб шудан ба кори хуб, ту бояд забони
англисиро аз худ кунӣ

б) Бародари ман забони англисиро омӯхт баъд ба ӯ
кори хуб пешниҳод карданд.

9

а) Барои дар оянда духтур шудан ӯ ба фикрам ба
фанни химия кам эътибор медод.

б) Ӯ биологияро сахт ва пайваста меомӯхт, бинобар
ин имтиҳонро бо осонӣ супорид.

10

а) Пагоҳ мо вақтамонро дар кӯҳ мегузаронем.

б) Пагоҳ мо дар кӯҳ вақтамонро хуб мегузаронем

СЛАЙД № 8

Қадами 6. Ҷавоби хонандагонро гӯш кардан.
Ҷавобҳои дуруст:
фактҳо:1а, 2б,3б, 4а, 5а. 6б, 7а, 8б, 9б, 10а
ақидаҳо:1б, 2а, 3а, 4б, 5б, 6а, 7б, 8а, 9а, 10б
Қадами 7. Иловаи муаллим:
Ин машқ нишон медиҳад, ки чӣ тавр фаҳмидани он, ки факт дар куҷост, ва ақида дар куҷост, душвор аст. Дар хотир доред, ки фактҳо як чизи ба амал
омада ва ё қабулшуда, ё чизе, ки эҳтимол меравад, ба наздикӣ рӯй хоҳад дод. Масалан, мо барои фардо сафар карданро ба нақша гирифтем.
Ин факт аст, зеро мо дар ҳақиқат ба нақша даровардем. Аммо, Аида, масалан, мегӯяд, ки мо фардо ба сайри табиат меравем, вале ин сафар
шавқовар намешавад. Ин фикр, ақида аст. Зеро, вақте ки мо ба он ҷо меравем, хурсандӣ ё баръакс ғамгин мешавем, ҳанӯз маълум нест.
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МАШҚИ 4. БОЗИИ «МО
КАРИКАТУРАЧИҲО»

(15 дақиқа)

Қадами 1. Синфро ба ду гурӯҳ тақсим кунед.
Қадами 2. Ба онҳо вазъиятро нақл кунед.
Вазъият: Хонае , ки дар он Асан дар иҷора гирифта буд, сӯхтор шуд. Хона ба пуррагӣ насӯхта буд, вале акнун барои таъмир хеле маблағ лозим буд. Коршиносон сабабгори сӯхторро муайян карда натавонистанд. Асан бовар мекунонад, ки ӯ ҳангоми сар задани сӯхтор
дар хонаи истиқоматӣ набуд. Бинобар ин, эҳтимолият он аст, ки ин бо сабаби ноқили нодурусти барқ ва сустии бехатарии оташфишонии
ҷои истиқоматӣ мебошад. Соҳибхона (соҳиби хона), Айнура апа, мегӯяд, ки иҷоракор аксар вақт дар хонаи истиқоматӣ сигор мекашид,
ва нимсӯхтаҳои сигорро ба сатили партов меандохт, ки шояд сабабгори сӯхтор шуданд. Айнура боварӣ дорад, ки сӯхтор аз сабаби беаҳамиятии иҷорагир, яъне Асан сар задааст.
Қадами 3. Ба гурӯҳҳо супориш диҳед. Гурўҳи якум карикатураи иҷоранишинро, ва дуюмаш иҷорадеҳро кашанд.
Гурӯҳи якум, - гурӯҳи дастгирии Айнура апа, ки манзилро иҷора медод.
Гурӯҳи дуюм, - гурӯҳи дастгирии Асан ҳастед, ки ки хонаро иҷора мегирифт.
Ҳамаи гуруҳҳо, бо назардошти мавқеи худ, ки дар ин ихтилоф ҷой гирифтаанд, вазъиятро тасвир кунанд. Ҳангоми презентатсия даста
метавонад ихтиёрӣ аз рӯи расми кашидааш нақш бозӣ кунад.
Қадами 5. Намоиши гурӯҳ.
Шумо чӣ фикр мекунед, ки аз намунаҳо кадомашон фактҳо ва кадомашон фикру ақидаанд?
Ин машқ нишон медиҳад, ки фаҳмидани факт ё ақида будани ҷумла баъзан душвор аст.
Дар хотир доред, ки фактҳо як чизи ба амал омада ва ё қабулшуда, ё чизе, ки эҳтимол меравад, ба наздикӣ рӯй хоҳад дод.
Масалан, мо барои фардо сафар карданро ба нақша гирифтем. Ин факт аст, зеро мо дар ҳақиқат ба нақша даровардем. Аммо, Аида,
масалан, мегӯяд, ки мо фардо ба сайри табиат меравем, вале ин сафар шавқовар намешавад. Ин фикр, ақида аст. Зеро, вақте ки мо ба
он ҷо меравем, хурсандӣ ё баръакс ғамгин мешавем, ҳанӯз маълум нест.
Худро санҷед.: ҷавоби дурусти масъала: 1 соату 20 дақиқа

Ҷамъбасти дарс. Хулосаҳо:
- Иттилоъ на ҳамеша ба таври дуруст дастрас мешавад, аксар вақт шакли ниҳоии он аз пахши каналҳои
иттилоотӣ вобаста аст.

СЛАЙД № 10

- Ҳар кас метавонад ҳақиқати худро дошта бошад: азбаски дар муноқиша ҳамеша ду тараф вуҷуд дорад, ва
ҳар тараф боварӣ дорад, ки онҳо дуруст ҳастанд, яъне
ҳар як тараф ҳақиқати худро дорад.
- Ҳақиқат ҳаст, ва он факт аст, он метавонад бисёр-ҷабҳа бошад. Балки на танҳо он тарафе, ки манбаи иттилоъ ба мо нишон дод.
Вазифаи хонагӣ: агар донишҷӯён ба Интернет дастрасӣ дошта бошанд, онҳо бояд матни «Забони
нафрат дар ВАО чӣ маъно дорад» -ро ёбанд, агар не,
дар он ҳолат муаллим худаш ин матнро барои хондан
дар хона пешниҳод мекунад.

ТАФАККУРИ ИНТИҚОДӢ
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ДАРСИ № 6

МАВЗӮЪ:

ТАҲЛИЛИ ИНТИҚОДИИ
МАВОДҲОИ ВАО

Мақсади дарс: ҷамъбасти маводи омӯзишии курс ва системанок кардани дониши дар дарсҳои пешина гирифта.
Вазифаҳо:
• Ташкил намудани қабул ва дарки иттилооти нав;
• Тафтиши ибтидоии фаҳмиш, азхудкунии мавод;
• Ташкили қисми амалии барои татбиқи эҷодии дониш ва азхудкунии усулҳои фаъолият тавассути ҳалли масъалаҳо.
• Таҳлили интикодии 2 барномаи телевизионӣ аз як манбаъ
Мафҳумҳои нав: таҳлили интиқодии муҳтавои наворҳои васоити ахбори омма.
Робитаи байнифаннӣ: иқтисод, таърих
Намуди дарс: омўзиши умумӣ ва систематизатсияи дониш.
Шакли дарс: Дарси амалӣ
Таҷҳизоти дарс: проектори мултимедиявӣ
Рафти дарс.
1. Лаҳзаи ташкилӣ. Салому алейк. Фароҳам овардани фазои ҳамкорӣ дар синф.
2. Сухани ибтидои муаллим. Шинос кардан бо мавзӯъ, мақсади дарсӣ.
Мо аллакай дар бораи метод ва шаклҳои гуногуни иттилоот дар бораи таъсири иттилоот ба шунавандагон сӯҳбат кардем. Имрӯз мо кӯшиш мекунем, ки дониши пешакӣ гирифтаамонро дар амал истифода барем.
Нақшаи дарс:
Таҳлили интиқодии маводи ВАО:
“Ҷинояти ноболиғон” Навори видеоии ахбори ВКД -“Сипар” “Дузди дар шахри Конибодом аз тарафи мактабхонон”. http://viatube.
1.
xyz/yt/browse.php?u=x9tH51nY5jAHyXSyxIRWR607KnIUM%2FLqaKdWebfBcCX3Yc8iLX9Y&b=29
Хабари “Радиои озодӣ” бо расм “Хона ба хона – Ҷамъоварии пули либоси хонандагон” (Июн 24, 2017)
2.
Хабари “Ради озодӣ” “Мақомот: «Пистаро хом начинед». Сокинон: «Пул нест, чӣ кор кунем» (Август 24, 2018)
3.
Маводи “Азия плюс” “Каромат Шарипов суди ноҳияи Исмоили Сомониро ба маҳкама кашид” (3 июл Муаллиф: Мавзуна Абдулло4.
ева, Asia-Plus)
Навиди Бозрасии давлатии автомобилӣ. “ Паёми руз” «Садамахои нохуши нақлиёти бо иштироки ноболиғон.»
5.
Маводи нашрия “Инсон ва қонун” “Ноболиғон. Нигаронӣ аз афзоиши ҷинояткорӣ” (Инсон ва қонун №03 (198) - 2018)
6.
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ТАҲЛИЛИ ИНТИҚОДИИ МАВОДҲОИ ВАО
Машқи №1 “ДУЗДИ ДАР
ШАҲРИ КОНИБОДОМ АЗ
ТАРАФИ МАКТАБХОНОН”

(15 дақиқа)

ҚАДАМИ 1. Хонандагонро ба 3 гурӯҳ тақсим кардан.
ҚАДАМИ 2. Пешакӣ таблитсаи «Таҳлили муқоисавии маводҳои ВАО» барои хонандагон омода кардан, то ки онҳо вақтро дар оғози дарс барои пур кардани таблитса сарф накунан.
ҚАДАМИ 3.Тамошои видео сабт
ҚАДАМИ 3. Тамошои навори “Дузди дар шахри конибодом аз тарафи мактабхонон”
“Навори видеоии ахбори ВКД -“Сипар”
http://viatube.xyz/yt/browse.php?u=AEXCkj%2FZJxMe1MIxsRM3wEB6sI%2FmC6SRKM
SIvtRoZCWokFi63Bqi&b=29

СЛАЙД № 2
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Қадами 4. Баъди тамошои видео, ба синф савол медиҳем:
A. Тамошои ин мавод ба кадом хулосаҳо меорад?
Б. Оё тасаввуроте, ки аксари наврасони Тоҷикистон ба содир кардани ҷиноят моиланд, дар шумо пайдо шуд?
В. Ҷавонон дар оғози мавод чӣ таасуротро ба миён меоранд?

СЛАЙД № 3

Г. Маҳз чӣ амали ин наврасон ба ин ё он хулоса омаданро водор кард?
Қадами 5. Ҷавобҳои хонандагонро гӯш кунед.
Қадами 6. Якҷоя бо синф барои гузаронидани таҳлили интиқодии маводи аввалин
“Дуздӣ дар шаҳри Конибодом аз тарафи мактабхонон” “Навори видеоии ахбори ВКД
-“Сипар”

ТАҲЛИЛИ ИНТИҚОДИИ МАВОДҲОИ ВАО
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ТАҲЛИЛИ ИНТИҚОДИИ МАВОДҲОИ ВАО
1. Мавод дар бораи чӣ аст?
- Дар ин мавод дар бораи кадом ҳодиса сухан меравад? (кадом воқеаи иттилоотӣ?)
Оё ба саволҳои «Чӣ ҳодиса рӯй дод?», «Дар куҷо рӯй дод?», «Кай рӯй дод?», «Чаро
ин ҳодиса рӯй дод?», Сабабҳои ба амал омадани ин ҳолат? Оё маълумот дар бораи
динамика (омори расмӣ) вуҷуд дорад?
Саволҳои равонакунанда барои муаллим: Журналист дар ин мақола чӣ хабари
нав додани буд? Маълумот ё иттилоот дар бораи кадом ҳодиса? Сабаб ё мақасади
ба амал омадани ин ҳодиса ошкор шудаанд? Оё маълумоте вуҷуд дорад, ки дар
асоси он мо метавонем динамикаи ин вазъро таҳлил кунем, ки инъикоскунандаи ин
ҳолат мебошад?

СЛАЙД № 4

204

2. Иҷрокунандагони амал дар мавод киҳо ҳастанд? Саволҳои кӣ дар тайёр
кардани маводҳо истифода шуданд? Оё онҳо иштирокчиёни бевоситаи ҳодиса
дар ин мавзӯъ ба таври мустақим меандешанд?
Дар мавод танҳо як мусоҳибаи иштирокчии рӯйдод истифода шудааст - намояндаи
милитсия, ки парвандаи мазкурро роҳбарӣ мекунад, бо он аққалан шинос аст. Аммо
ӯ дар ин рӯйдод иштирокчии бевосита нест. Ғайр аз ин лаҳзае аз пурсиши навраси
нигоҳдошташуда нишон дода шудааст. Аммо, наврасон дар пурсиш шарҳ намедиҳанд, ки чаро онҳо ин корро карданд, яъне, боз дар бораи сабабҳои ҷинояткории
ноболиғон маълумот дода намешавад.

СЛАЙД № 5

Саволҳои водоркунанда ба муаллим: Оё волидайн иштирокчии рӯйдод аст? Кӣ
метавонад иштирокчии ин ҳодиса бошад? Оё дар ин ҳодиса навраси боздоштшуда иштирокчӣ аст? Оё наврасон фаҳмонидаанд, ки чаро онҳо ин корро карданд, оё
мумкин аст, ки аз мусоҳибаи онҳо оиди сабабҳои ҷинояткорӣ дар байни ноболиғон
хулоса кунанд?

ТАҲЛИЛИ ИНТИҚОДИИ МАВОДҲОИ ВАО
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3. Оё ҳамаи иштирокчиёни ин ҳодиса имконият доштанд, ки мавқеъ ё
фикри худро баён кунанд?
Дар ин мавод мавқеи тарафҳои дигар вуҷуд надорад. Масалан, сухан дар
барои ҷинояткории ноболиғон, аз он ҷумла ба оилаҳо низ вобаста буданаш
пурра нишон дода нашудааст. Мусоҳибаҳое, ки метавонанд аз номи волидони
наврасон, масалан, дар бораи сифати таҳсилот, системаи маориф ва мушкилоти тарбиявӣ сухан ронанд, низ мавҷуд нест. Мусоҳиба бо психолог вуҷуд
надорад, ки дар бораи омилҳои дигаре, ки ба содир кардани ҷиноятҳо аз
ҷониби наврасон оварда мерасонанд, нақл кунад.
Саволҳои водоркунанда барои омӯзгор: Оё маълумоти пурра оиди ҷинояткории кӯдакон дода шудааст? Оё ягон далел дар бораи ҷинояткории ноболиғон,
ғайр аз ҳодисаи мазкур вуҷуд дорад? Оё далелҳо (шояд тадқиқотҳо ё оморҳо)
дар бораи вазъияти ҷиноят дар байни ноболиғон вуҷуд доранд? Оё ҷавобҳои
пурра ба саволе, ки чаро ноболиғон ҷиноят содир мекунанд, вуҷуд дорад? Оё
дар хабар оиди дигар сабабҳои ҷинояткорӣ дар байни ноболиғон ягон маълумот мавҷуд аст?

СЛАЙД № 6
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4. Боз кӣ барои пурра кардани тасвири ҳодиса метавонист бо мусоҳиба баромад кунад? Боз кадом маълумотро барои пурра кардани тасвирӣ ҳодиса илова кардан лозим аст?
Дар маводи мазкур мусоҳибаи мусоҳибаи психолог, ки дар бораи он чиҳо метаврнад
ноболиғонро тундрав (агресивӣ) мекунад. Мавҷуд набудани иттилоот дар бораи дигар омилҳое, ки ба психологияи наврасон ва афзоиши ҷинояткорӣ дар байни ноболиғон оварда мерасонанд. Маводи мазкур ягон маълумотӣ оморӣ, ё дигар далелҳоеро дар бар намегирад, ки оиди афзоиши ҷинояткорӣ наврасон нақл карда бошад.
Муаллим мегӯяд, ки ин хатои волидайн аст.

СЛАЙД № 7

Саволҳои водоркунанда барои муаллим: Оё волидон метавонанд дар ин масъала
сухан ронанд? Кадоме аз мутахасисон, ки аз рӯи хусусияти касбиашон метавонанд
дар бораи психологияи наврас гап зананд? Оё дар мавод мусоҳиба бо психолог
вуҷуд дорад? Журналист дар мавод ба масъала яктарафа нигоҳ кардааст? Оё мебоист, мусоҳиба бо кормандон ва мутахассисон низ гирифта шавад, ки метавонистанд ақидаи худро баен кунанд? Кӣ метавонад дар бораи масъалаҳои муосир, ки
ба психологияи наврас таъсир мерасонанд, сӯҳбат кунад? Оё шумо дар ин мавод
тасвири пурраи вазъиятро дар бораи ҷинояткории ноболиғон мебинед? Шумо аз дидани мавод, ба чӣ хулоса омадед, оё ҷинояткорӣ мувофиқи он меафзояд, ё баръакс
коҳиш меёбад.

ТАҲЛИЛИ ИНТИҚОДИИ МАВОДҲОИ ВАО
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5. Оё далелҳо аз фикру ақида ҷудо карда шудаанд? Оё фикру ақидаҳо ҳамчун далел оварда шудаанд? Агар бошад намунаҳо нишон
диҳанд.
Қисман, далелҳо аз фикру ақидахо ҷудо нашудаанд. Журналист бо фикри баҳодиҳандаи худ ақидаҳоро омехта месозад Баъди каҷрафтории
фарзандон ва доғдор гаштани шахсияти онҳо, баҳона пеш овардан ба
ғайр аз худсафедкунӣ маънии дигар надорад. Ба иттилои тафтишоти
пешакӣ, ноболиғон барои иҷрои дуздӣ, аз автомашинаи падари ноболиғ Шоҳбек Кимсанов истифода намуданд. Чӣ гуна сабукрав дар дасти
ноболиғони чапдаст қарор гирифт ва чаро шабгардии фарзандонро
волидайн пешгирӣ накардан? Аз саволҳое мебошанд, ки ҷавобаш ба
зиммаи волидайн аст.
Саволҳои водоркунанда барои муаллим: Пурсед, кадом омилҳо
сабаби содир кардани ҷиноят гаштанд?

СЛАЙД № 8
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6. Оё журналист дар ин мавод забонҳои муқовимат (ҳиссӣ бадбинӣ баёнкунанда) ё суханҳои ҳиссиётро рангин тасвиркунанда истифода бурдааст? Агар
мавҷуд бошад, мисолҳоро нишон диҳед ва фаҳмонед, ки оё калимаҳои манфӣ
ва ё дастгирикунанда аст?
Лексикаи манфӣ мавҷуданд. Масалан: Ба чунин амали доғоваранда мумкин буд ин
наврасони 17-сола олуда нашаванд. Агар падару модар дар тарбияи онҳо бепарвоӣ
зоҳир накарда ...

СЛАЙД № 9

Забони муқовимат (ҳиссӣ бадбинӣ баёнкунанда) на фақат масъулият аст. Инчунин, калимаҳое ҳастанд, ки метавонанд барои гурӯҳҳои муайяни иҷтимоии одамон
маҳвкунанда бошанд.
Саволҳои водоркунанда барои омӯзгорон: Оё дар матн аз ҳад зиёд тавсиф ва ё аз
ҳад зиёд тасвири манфии баъзе ҳодисаҳо, шахс ё гурӯҳи одамон дида мешавад?
Дар ин мавод кадом калима аз ҳама ҳиссиётро рангин тасвир мекунад? Аз ҳама
калимаи таъсири манфикунанда кадом аст?

ТАҲЛИЛИ ИНТИҚОДИИ МАВОДҲОИ ВАО
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Хулоса: Маълумоти пурра пешниҳодшуда аст? Мавод обективӣ аст?
Оё мавод мутавозун аст (ҳамаи тарафҳо имконият доштанд, ки ақидаи худро баён кунанд)?
Ин мавод меъёрҳои рӯзноманигориро вайрон мекунад. Маълумот ба
таври обективӣ пешниҳод карда нашудааст, аксарияти изҳороти журналист асосан далелҳои аслӣ нестанд, вале фикру ақидаи шахсии ӯ мебошанд. Маълумот пурра пешниҳод карда нашудааст, маводҳо мутавозин
нестанд. Дар ин ҳолат, сухан дар бораи манипулятсия намеравад, балки
муносибати касбӣ ба тайёр кардани мавод аст.
Саволҳои водоркунанда барои муаллим: Оё иттилоот ба таври вокеӣ
таъмин карда шудааст? Оё ҳамаи тарафҳо ба вазъият ё низоъ тавонистанд фикри худро баён кунанд, то ки мавод мутавозин бошад? Оё
журналист ақидаи субъективии худро ба матн овардааст? Оё дар мавод
ҳолатҳои манипулятсия ба воситаи иттилоот вуҷуд дорад?
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СЛАЙД № 10

МАШҚИ 2. ТАҲЛИЛИ ИНТИҚОДИИ МАВОДҲОИ ВАО

(20 дақиқа)

Қадами 1. Ба гурӯҳҳо интихобан се маводи ВАО-ро тақсим кунед:
1.
“Ҷинояти ноболиғон” Навори видеоии ахбори ВКД -“Сипар” “Дузди дар шахри
Конибодом аз тарафи мактабхонон”.

СЛАЙД № 11

http://viatube.xyz/yt/browse.php?u=x9tH51nY5jAHyXSyxIRWR607KnIUM%2FLqaKdWebf
BcCX3Yc8iLX9Y&b=29
2.
Хабари “Радиои озодӣ” бо расм “Хона ба хона – Ҷамъоварии пули либоси
хонандагон” (Июн 24, 2017)
3.
Хабари “Ради озодӣ” “Мақомот: «Пистаро хом начинед». Сокинон: «Пул нест,
чӣ кор кунем» (Август 24, 2018)
4.
Маводи “Азия плюс” “Каромат Шарипов суди ноҳияи Исмоили Сомониро ба
маҳкама кашид” (3 июл Муаллиф: Мавзуна Абдуллоева, Asia-Plus)
5.

ВКД хабар медиҳад

Ҳамаи мавод барои таҳлил дар замимаи дарси №6 мавҷуд аст.
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ТАҲЛИЛИ ИНТИҚОДИИ МАВОДҲОИ ВАО
МАШҚИ 2. ТАҲЛИЛИ ИНТИҚОДИИ МАВОДҲОИ ВАО

(20 дақиқа)

Қадами 2. Таблитсаи “Таҳлили муқоисавии ВАО”-ро тақсим кунед.
Саволҳо

1.

Мавод дар бораи чӣ аст? Ин мавод кадом ҳодисаро дар бар
мегирад? (кадом ҳодисаи иттилоотӣ) Шумо ба саволҳои «чӣ рӯй
дод?», «дар куҷо рӯй дод?», «кай рӯй дод?», «чаро он ҳодиса
рӯй дод”(сабабҳои ба амал омадани вазъият), ҷавоб дода метавонед?

2.

Оё далелҳо аз фикру ақида ҷудо карда шудаанд? Оё фикру
ақидаҳо ҳамчун далел оварда шудаанд? Агар намунаҳо бошанд, нишон диҳед.

3.

Амалкунандагони нақшҳои мавод киҳо ҳастанд? Дар тайёр
кардани мавод мусоҳибаҳои киҳо истифода шудаанд? Оё онҳо
иштирокчиёни бевоситаи ҳодиса мебошанд?

4.

Оё ҳамаи иштирокчиёни ҳодиса барои баёни ақида ва мавқеи
худ имконит доштанд?

5.

Боз кӣ барои тасвири пурраи мавод метавонист мусоҳиба
пешкаш кунад? Барои пурра кардани тасвири ҳодиса чӣ гуна
маълумоти иловагӣ лозим аст?

6.

Оё журналист дар ин мавод суханони тундрав ё калимаҳои
рангини ҳиссиётро тавсвиркунанда истифода кардааст? Агар
мавҷуд бошад, намунаеро нишон диҳед ва фаҳмонед, ки оё он
калимаҳо манфӣ ё дастгирикунанда (комплиментарӣ) мебошад.

7.

Хулоса: Маълумот пурра пешниҳодшуда аст? Оё мавод обективи аст? Оё мавод мутавозин аст (ҳамаи тарафҳо имконият
доштанд, ки сухан кунанд)?

маводи 1

маводи 2

маводи 3

Қадами 3. Талабагон, ба гурӯҳҳо тақсим мешаванд, мустақилона ҷадвалро пур
мекунанд.
Қадами 4. Ба ҷавобҳои донишҷӯён гӯш кунед ва ҳангоми таҳлил, агар лозим бошад,
ҷавобҳои дурусттарро пешкаш кунед.

СЛАЙД № 11
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Ҷамъбасти дарс.
Хулосаҳо:Ҳар як ВАО метавонанд манфиатҳои
худро дошта бошад.

СЛАЙД № 12

- Воситаҳои ахбори омма метавонанд маводҳои
ҳам сифатнок ва ҳамчунин пастсифатро нашр/пахш
кунад.
- Ин метавонад танҳо як ВАО бошад, яъне ҳамон
як ВАО метавонад ҳам маводи сифаташ баланд ва
ҳам маводи пастсифат ва мувозинат надошта пешниҳод карда бошад.
- Бояд ба мундариҷаи мавод саволҳо дода шавад,
то ки ба доми манипулятсия наафтед.

ТАҲЛИЛИ ИНТИҚОДИИ МАВОДҲОИ ВАО

213

ЗАМИМА БА ДАРСИ 6
ДУЗДИ ДАР ШАХРИ КОНИБОДОМ АЗ ТАРАФИ МАКТАБХОНОН

214

Манбаъ: “Радиои озодӣ” https://www.ozodi.org/a/28580117.html
Санаи нашр: 26 июни 2017
Вазорати маориф ва илми Тоҷикистон аз раҳбарият ва омӯзгорони мактабҳо хостааст, ки
пули либоси ягонаи хонандагонро ду моҳи пеш
аз шурӯи таҳсил ҷамъоварӣ кунанд. Омӯзгорон
дар навоҳии дурдаст мегӯянд, ки ин шабу рӯз
хона ба хонаи талабагон барои ҷамъоварии маблағи либоси ягонаи мактабӣ мегарданд.
Бовар кунед, дирӯз ба як хона рафтам, модари талаба мегӯяд: “гадо ҳастед, ки ин қадар аз мо пул талаб мекунед?” Мо назди волидон бадруй мешавем.
Вале масъулони Вазорати маориф ва илми Тоҷикистон мегӯянд, ин дастур неву тавсия аст ва бар
асоси он, корхонаҳои либосдӯзии маҳаллӣ бояд аз
ҳоло аз пайи таҳияи “форма”-и мактаббачагон шаванд. Либоси ягонаи мактабӣ вобаста ба сифати дӯхт барои ҳар як хонанда аз 70 то 200 сомонӣ арзиш дорад.
Гулрухсор Нурова, сокини ноҳияи Ҳамадонӣ, ки ду фарзанди мактабхон дорад, рӯзи 24-уми июн ба Радиои Озодӣ гуфт, чанд рӯзи пеш
омӯзгори мактаб ба хонааш омада хоҳиш кард, то пули либоси ягонаи мактабиро супорад. Ӯ гуфт, «пештар ҳам дар мактаб маҷлис карда
гуфтанд, ки бояд ҳатман аз корхонаи маҳаллӣ либос харед. Мо гуфтем, либосе, ки онҳо медӯзанд, бесифат аст. Худамон метавонем айни
ҳамон либосро арзонтар бидӯзем. Аз маориф қабул накарданд ва гуфтанд, бояд аз корхонаи маҳаллӣ харидорӣ кунед.»
•
Сокинони дигари вилояти Хатлон низ ба Радиои Озодӣ гуфтанд, ки аз ҳоло барои дӯхтани либоси мактабӣ ба фарзандонашон пул ҷамъ
мекунанд.

ОМӮЗГОР: “МИСЛИ ГАДО ШУДАЕМ”
Омӯзгорон мегӯянд, ҷамъоварии пул барои либоси мактабӣ барояшон хеле мушкил аст ва ба обрӯи касбии онҳо латма мезанад. Онҳо мегӯянд, ба
хотири ингуна супоришҳои мақомот, ки баҳсбарангез ҳастанд, мақому мартабаи омӯзгор дар чашми
хонанда ва ҳам оилаи он кӯдак паст мешавад. Як
омӯзгор, ки нахост номаш бурда шавад, гуфт, мақомоти Тоҷикистон бо ингуна тасмиму ба истилоҳ
тавсияҳояшон намефаҳманд, ки обрӯи намояндаи
давлат – омӯзгорро мебаранд ва дар натиҷа хонандагон ба омӯзгор на барои донишу малака, балки ба
як нафари талбанда баҳо медиҳад.
Наргис Шукурова, омӯзгори дигаре аз як мактаби шаҳри Кӯлоб, гуфт, замони рухсатии тобистона
расидааст, вале барояшон супориш шудааст, то маблағи либоси мактабиро ҷамъ накунанд, ба рухсатӣ
нараванд. Ӯ гуфт, «ба ҳар роҳбари синф гуфтанд, ки
аз хонандаҳо пул ҷамъ кунед. Бовар кунед, дирӯз ба
як хона рафтам, модари талаба мегӯяд: «гадо ҳастед, ки ин қадар аз мо пул талаб мекунед?» Мо назди волидон ганда мешавем. Дар тӯли
як ҳафта аз як синфи 20-нафарӣ фақат 9 нафар пул додааст”.
Як омӯзгор аз ноҳияи Ҷайҳун (Қумсангири собиқ) бидуни зикри номаш ба Радиои Озодӣ гуфт, ҷалби омӯзгорон ба чунин маърака онҳоро
аз вазифаи асосиашон, яъне таълими насли наврас дур кардааст. Ба гуфтаи ҳамсуҳбати мо, аз аввали соли таҳсил кори омӯзгор танҳо
ҷамъ кардани пул аст.
«Пули либос, пули обуна, пули таъмири мактаб, пули узвия ба Ҳизби халқӣ-демокартӣ ва даҳ намуди дигарро омӯзгор ҷамъ мекунад. Мо
як пулҷамъкунак ё мисли чекчинаки бозор шудаем”, - афзуд ӯ.

ЗАМИМА БА ДАРСИ 6
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ЗАМИМА БА ДАРСИ 6
ВАЗОРАТ: “ИН ЯК ТАВСИЯ АСТ”
Вазорати маориф ва илми Тоҷикистон пофишорӣ дорад, ки омӯзгоронро барои ҷамъоварии маблағ касе маҷбур накардааст, вале тариқи омӯзгорон ба волидон гуфтаанд, ки
аз корхонаҳои маҳаллӣ либос бихаранд.
Икромиддин Донахонов, як масъули Вазорати маориф ва илми Тоҷикистон ба Радиои Озодӣ гуфт, ҳеҷ кас ба рухсатӣ рафтани омӯзгоронро маҳдуд накардааст. Танҳо ба
гуфтаи ӯ, дар маҷлисҳои хос дар мактабҳо аз волидон хоста шудааст, ки аз корхонаҳои
маҳаллӣ либоси мактабӣ бихаранд. Ӯ гуфт, «асосан, ин ба хотири ҳимоят аз истеҳсолкунандагони ватанӣ ва рушди иқтисоди кишвар роҳандозӣ шудааст. Ин тавсиявӣ ҳаст.
Фақат либос бояд стандартӣ, дилписанд, шинам бошад.»
Эҳсони Хушвақт, сухангӯи Вазорати маориф ва илми Тоҷикистон, рӯзи 24-уми июн дар
як номаи расмӣ ба Радиои Озодӣ гуфт, ки вазорат дар хусуси ҷамъоварии маблағ барои
харидани либоси мактабӣ аз тарафи омӯзгорон ё инки мудирони мактаб дастур надо- БИНОИ ВАЗОРАТИ МАОРИФ
дааст. «Ин амал бояд аз тарафи волидони хонандагон ва соҳибкорони ватанӣ дар кор- ВА ИЛМИ ТОҶИКИСТОН
хонаҳои истеҳсолӣ ё ярмарка-фурӯшгоҳҳои ашёи хониш ва мактабии дар шаҳру ноҳияҳобуда сурат гирад», - гуфт ӯ.
Солҳои гузашта танҳо дар моҳи август харидории либоси мактабӣ шурӯъ мешуд, вале
имсол се моҳ қабл аз падару модар хоста шуд, то барои таҳияи либос қаблан маблағ
супоранд.
Фаррух Ҷабборов, масъули як ширкати таҳияи либоси мактабӣ дар Хатлон, рӯзи 24уми июн ба Радиои Озодӣ гуфт, аз ҳоло ба он хотир аз ба таҳияи либос оғоз кардаанд,
ки як моҳ қабл аз таҳсил фурсат пайдо намекунанд. “Пешниҳоди мо ин буд, ки дархост
барвақттар шавад. Дар як моҳ мондан кор мушкил мешавад. Хонанда зиёд аст. Баъзан,
андозаи либос рост намегирад. Аз пеш омода шавад, ҳам барои мо хуб аст ва ҳам барои хонанда”, - гуфт ӯ.
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БИНОИ ВАЗОРАТИ МАОРИФ ВА ИЛМИ ТОҶИКИСТОН
Манбаъ: Радиои озодӣ” https://www.ozodi.org/a/29451655.html
Санаи нашр: 24 август 2018
Мақомоти ҷангали минтақаи Кӯлоб дар мавсими имсолаи пистачинӣ
7 тонна пистаи хоми ҷамъоваришударо аз сокинони маҳаллӣ мусодира карданд. Дар баробари мусодираи ҳосили писта, масъулони
ҷангал нисбати сокинон бинобар ҷамъоварии ғайриқонунии писта,
67 санад тартиб додаанд.
Масъулон: «Сокинон пистаро хом мечинанд»
Мираҳмад Давлатов, роҳбари Хоҷагии ҷангали минтақаи Кӯлоб
рӯзи 24-уми август дар сӯҳбат ба Радиои Озодӣ хабари мусодираи
ҳафт тоннаи пистаи хомро аз ҷангалзорҳои Фархору Данғара тасдиқ кард.
«Ҳарчанд мо мефаҳмонем, ки чидани пистаи хом қатъиян манъ
аст, аммо бо ҳар роҳу восита мардуми мо пистаи хомро мечинанд.
Имсол мо дар ҷангалзорҳо рейд ташкил карда, ҳудуди ҳафт тонна
пистаи хомро дарёфт кардем. Агар он хушк ва пухта расад, ба 2,5
то 3 тонна баробар мешавад. Ҳарчанд хоҷагии ҷангал кор мекунад
ва боздошту пистаҳоро мусодира мекунад, вале ҳамоно чидани пистаи хом мушоҳида мешавад»,-гуфт мусоҳиби мо.
Ҳар килограмм пистаи хом дар ҳудуди ҷангалзор 3-4 сомонӣ арзиш дорад. Барои муқоиса, то замони ба ғурфаи бозор расиданаш пистаи
пухта ба арзиши 40 то 70 сомонӣ барои ҳар килограмм баробар мешавад.
Масъулони Хоҷагии ҷангал мегӯянд, ки ҳоло аз ҳафт тонна пистаи хоми мусодира шуда, аз он танҳо аз 2 то 3 тонна пистаи тоза баромад.
Ба гуфтаи масъулон, агар ин миқдор писта пас аз пухта расидан чида мешуд, аз он то 4 тонна пистаи тоза коркард мешуд.
Худойдод Абдулов, масъули яке аз ширкатҳои иҷоракори Хоҷагии ҷангали минтақаи Кӯлоб дар сӯҳбат ба Радиои Озодӣ гуфт, тибқи шартнома, онҳо ҷангалзори мутааллиқ ба худро нигоҳубин мекунанд ва вақте писта пухта расид, онро чида коркард мекунанд. Ӯ гуфт, аз рӯи
иттилои онҳо, пистаи хом бештар мавриди таваҷҷӯҳи соҳибкорони афғон аст.
Худойдод Абдулов дар идомаи сӯҳбаташ гуфт, ки имсол ҳосили пистаи ҷамъоваришуда нисбати солҳои пеш «хеле кам аст», аммо дақиқ
нагуфт, ки онҳо чанд тонна нисбати соли гузашта камтар писта ҷамъ овардаанд.
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ПИСТАЧИНӢ—ВАСИЛАИ РӮЗГОРИ
ШУМОРЕ АЗ СОКИНОН ДАР ФАРХОР
Ин сӯҳбатҳо дар ҳолест, ки ҷамъоварии пистаи хом барои як бахши муҳими аҳолии маҳаллӣ манбаи асосии даромад шудааст. Бисёр сокинон аз набуди кор чидани пистаро барои оилаҳои худ як василаи аслии таъмини рӯзгор медонанд.
Як сокини Фархор бидуни овардани номаш дар сӯҳбат ба Радиои Озодӣ гуфт, ки ӯ ҳудуди як тонна пистаи пухта расида чида буд, аммо
замоне ба дасти посбони ҷангал зад, тамоми пистаашро мусодира карданд. Ӯ мегӯяд, ки дар оғоз ва замони хом будани писта шартнома
карда, барои иҷоракорон ҳудуди 500 кило писта ҷамъоварӣ намуда буд.

«НАБОЯД ИҶОЗА ДОД ПИСТАИ
ТОҶИК РӮ БА НЕСТӢ БИЁРАД»
Аммо коршиносон мегӯянд, ки чунин раванд агар солҳои баъдӣ ҳам давом кунад, пистазорҳои Тоҷикистон рӯ ба нестӣ меорад. Аслиддин Достиев, хабарнигор дар Кӯлоб,
ки ин мавзӯъро таҳқиқ кардааст, мегӯяд, набояд иҷоза дод, ки пистаи тоҷик рӯ ба
нестӣ биёрад.
Достиев гуфт, мутаассифона барои мардуми камбизоат 3-4 сомонӣ пул аст, аз ин рӯ
барои маблағ шуда, пистаи хомро мечинанд, аммо намедонанд дар оянда ин писта
рӯ ба нестӣ меояд.
Ин рӯзноманигори тоҷик мегӯяд, ки бояд нисбати онҳое, ки пистаро хом ҷамъоварӣ
намуда ва навдаву шохчаҳои ин дарахтро мешикананд, ҷазо муқаррар карда шавад.
Масъулони ҷангал ҳам мегӯянд, ки онҳо берун аз ҷангал кореро анҷом дода наметавонанд. Онҳо мегӯянд, ки бояд мақомоти гумрук содироти пистаи хомро иҷозат
надиҳанд, то аз маҳвшавии пистазорҳо ҷилавгирӣ шавад.
Зимнан, соли гузашта дар Тоҷикистон 97 тонна пистаи истеҳсол шуда, бештари он
берун аз кишвар содир шудааст. Ҳоло дар Тоҷикистон 81 ҳазор гектар замини пистазор вуҷуд дорад, ки бештари ин дар ҳудуди вилояти Хатлон ҷойгир аст.

КАРОМАТ ШАРИПОВ СУДИ НОҲИЯИ
ИСМОИЛИ СОМОНИРО БА МАҲКАМА КАШИД
Манбаъ: “Азия плюс” http://news.tj/tj/news/tajikistan/laworder/20180703/karomat-sharipov-sudi-noiyai-ismoili-somoniro-ba-makama-kashid
Санаи нашр: 3-июл
Собиқ роҳбари ҳаракати умумирусиягии «Муҳоҷирони меҳнатии тоҷик»
Каромат Шарипов рӯзи 2 июл аз болои қарори суди ноҳияи Исмоили
Сомонӣ, ки даъвои ӯро нисбати ВКД Тоҷикистон қонеъ накард, ба суди
шаҳри Душанбе шикоят бурд.
Каромат Шарипов ба «Азия-Плюс» дар ин робита иттилоъ дод, ки даъво ба
суди шаҳрӣ «ба беамалии судяи ноҳияи Исмоили Сомонӣ дахл дошта, аз 18
саҳифа иборат аст. «Аз суди шаҳри Душанбе хоҳиш дорам, ки ин парванда
мунсифона баррасӣ шавад», - гуфт ӯ.
Каромат Шарипов аз болои қарори суд шикоят мебарад
Қобили зикр аст, ки рӯзи 4 июни соли равон суди ноҳияи Исмоили Сомонии
пойтахт даъвои Каромат Шариповро нисбати ВКД Тоҷикистон қонеъ накарда, баррасии минбаъдаи парвандаро рад намуд: суд даъвои
ӯро беасос эътироф кард.
Шарипов бар ин назар аст, ки ба суд фишор сурат гирифтааст. Баъди мурофиа ӯ таъкид намуд, ки мувофиқи қонунҳо ва Конститутсияи
Тоҷикистон, ҳамчунин ҳамаи санадҳои мавҷуда, ӯ ҳеҷ гоҳ шаҳрванди Тоҷикистон набуда, ҳамеша шаҳрвандии Русияро доштааст.
Ёдрас мекунем, ки Каромат Шарипов 13 декабри соли гузашта аз Русия хориҷ шуд. Суди вилояти Маскав қарори суди зинаи аввалро дар
бораи гунаҳкор будани ӯ дар ғайриқонунӣ гирифтани шаҳрвандии Русия бетағйир боқӣ гузошт.

ЗАМИМА БА ДАРСИ 6
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Каромат Шарипов: Ихроҷи ман аз Русия фармоишӣ буд
Тамоми муддати пас аз хориҷ шудан аз Русия ӯ бидуни ҳуҷҷату бекор дар Тоҷикистон қарор дорад.
Соли 2007 бо ташаббуси Каромат Шарипов анҷумани якуми халқиятҳои Тоҷикистон дар Русия доир гардида, дар бораи таъсиси ҳаракати
умумирусиягии ҷамъиятии «Муҳоҷирони меҳнатии тоҷик» қарор қабул шуд. Шарипов бар асоси алтернативӣ якдилона раиси ин ҳаракат
интихоб шуд.
Соли 2016 Суди олии Русия аризаи шикоятии маъмурии Вазорати адлияи Русияро дар бораи барҳам додани ҳаракати «Муҳоҷирони
меҳнатии тоҷик» барои қонуншикании ошкоршуда дар оиннома ва протоколи анҷуманҳо қонеъ намуд.

ДАРСИ №7

МАВЗӮЪ:

«ИМКОНИЯТҲОИ МАН
ДАР ИНТЕРНЕТ»

ИМКОНИЯТҲОИ МАН ДАР ИНТЕРНЕТ
Мақсад: Мусоидат намудан ба ташаккули арзёбии муҳими иттилоот дар васоити ахбори омма ва рушди малакаҳои фоидаовар барои истифодаи шабакаи ҷаҳонии Интернет
Вазифа:
● Нақши афзояндаи Интернетро дар ташаккули фарҳанги шахс ва дар фаъолияти умумии зиндаги. Тарафхои таъсири
мусби ва манфии Интернет ба шахсияти инсон.
● Хулосабардори оид ба масъалаҳои таъсири иттилоот ба ҷомеа .
● Шинос кардан бо доираи васеи воситаҳои рушд, ки дар шабакаи ҷаҳонии Интернет ҷой дорад .
● Рушд додани тафаккури интиқодии хонандагон ҳангоми истифодаи маълумот дар шабака.
● Инкишофи малакаҳои баромад дар назди издиҳом.
● Ҳавасмандкунӣ ва масъулиятро барои эътиқоди худ тақвият диҳед, хоҳиши омӯзиши навовариҳои технологиро омӯзед.
Таҷҳизоти дарс: лоиҳаи мултимедиявӣ
Намуди дарс: систематизатсияи донишҳои мавҷуда ва омӯзиши маводи нав.
Мафҳумҳои асосӣ: «Интернет» ва «Рассонаҳои нав», тафаккури интиқодӣ, иттилоот, шабакаҳои иҷтимоӣ, мессенҷерҳо.
Рафти дарс
1.Лаҳзаи ташкилӣ. Салому алейк. Тафтиши омодагии хонандагон (донишҷӯён) ба дарс. Фароҳам овардани фазои ҳамкорӣ дар синф.
2. Омӯзиши маводи нав
Нақшаи дарсӣ
- ҷойи Интернет ва технологияҳои иттилоотӣ дар ҷаҳони муосир;
- нақш ва вазифаҳои Интернет дар ҳаёти одамони муосир;
- Консепсияи «рассонаҳои нав» ва «журналистикаи шаҳрвандӣ».
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Муаллим мавзӯи дарсро шинос мекунад
Муаллим ба хонандагон савол медиҳад, ки дар дарсҳои қаблӣ чӣ омӯхтанд.
Муаллим: дар ин дарс мо донишҳои худро оиди Интернет санҷида мебароем, ки чӣ
андоза хонандагон захираҳо (ресурсҳо)-и онлайни гуногунро медонанд. Дар дарси имрӯза шумо ба ҷойи Интернет ва технологияҳои иттилоотӣ дар ҷаҳони муосир
менигаред, бо нақш ва вазифаҳои Интернет ва «Рассонаҳои нав» дар ҳаёти муосир
шинос мешавед.

СЛАЙД № 1

ИМКОНИЯТҲОИ МАН ДАР ИНТЕРНЕТ
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ИМКОНИЯТҲОИ МАН ДАР ИНТЕРНЕТ
МАШҚИ 1 «МАНБАЪҲОИ ИНТЕРНЕТ”

(5 дақиқа)
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Қадами 1. Хонандагон (донишҷӯён)-ро ба се гурӯҳ ҷудо кунед.
Қадами 2. Ҳар як гурӯҳ вазифаи якхела дар варақа мегирад.
Вазифа: Тасаввур кардани рамзҳои (иконки) манбаҳои интернетӣ.
Онҳо чӣ ном доранд? Сипас, таърифҳои мувофиқ барои рамзҳои манбаҳои интернет интихоб кунед.

1.

_______

2.

3.
4.

Агар ин манбаи ширкати Hollywood мебуд, вай захираи маводҳои
кофӣ барои дар як хафта 60 000 филми навро пешниҳод кардан
медошт. Барои дидани ҳамаи роликҳо, ки дар ин захираҳо ҷойгир
шудаанд, беш аз 1700 сол лозим аст. Ин сарчашмаи интернет яке
аз шабакаҳои маъмултарин аст, яъне манбаи захираи видео аст.
Ин сайти дуввум дар ҷаҳон аз рӯи шумораи меҳмонон мебошад. Он
истифодабарандагонро бо хидматҳои нигоҳдорӣ, таҳвил, намоиш
ва пулгузаронии видеоро таъмин мекунад (яъне, он кӯмак мекунад,
ки аз тамошои видеоӣ пул кор кунад).

_______

_______

_______

Ҳар рӯз, истифодабарандагони ин захираҳо 6 млрд.
лайк мегузоранд. Дар моҳи феврали соли 2011,
менеҷери маркетинги минтақавии Google дар Шарқи
Миёна, Ваэль Гоним эълон кард, ки инқилоби Миср
аз ин шабакаи иҷтимоӣ оғоз ёфт. Имрӯз ин захираи
бузургтарин шабакаи ҷаҳонӣ мебошад.
Шабакаи иҷтимоии фароғатӣ - мулоқот бо дӯстон, сурат ва видео, филмҳо ва силсилаҳо, мусиқӣ, бозиҳо,
гурӯҳҳо аз рӯи шавқ. Яке аз шабакаҳои маъмултарин
дар Тоҷикистон. Шабакаи иҷтимоӣ ба Mail.RuGroup
таалуқ дорад. Воридот ба шабака зиёда аз 70 миллион нафар дар як рӯз.
Ин барнома ба истифодабарандагони смартфон имкон медиҳад, ки паёмҳои фаврӣ (аз он ҷумла суратҳо
ва видеоҳо) озодона мубодила кунанд. Номи ин захираҳо бо ибораи «Чӣ рӯй медиҳад?»

Яке аз шабакаҳои маъруфтарини Тоҷикистон, ки дар он
ҷо шумо метавонед видеои ройгон тамошо кардан ва
гӯш кардани мусиқӣ аст. Дар қисмати tj мусиқӣ, видео
ва филмҳо дар Тоҷикистон вуҷуд дорад.

5.

_______

6.

маъмултарин (77.05%), ки дар он ҳар моҳ 41
_______ аввалини
миллиард 345 миллион пурсиш талаб мешавад. Ҷу-

Беҳтарин муҳаррики ҷустуҷӯии Интернет. Системаи
стуҷӯи ҳуҷҷатҳо дар ҳамаи шаклҳо имконпазир аст.

7.

ин ҷо на танҳо шакли чоркунҷа мавҷуд аст, балки
_______ Дар
ҳамчунин шакли албомӣ ва портретӣ вуҷуд дорад. Ин

8.

_______ тоҷикӣ пайдо шуд. Аммо он фаъолона танҳо аз соли

9.

_______ Шабакаи иҷтимоӣ барои паёмнависии ҷамъиятӣ бо

шабакаи хизматрасонии фаврии мубодилаи расмҳо ва
видеосабтҳо мебошад.
Дар соли 2004, дар ин шабака қисмате бо забони

2006 ба пур шудан оғоз кард. Аз ин сарчашма имрузхо
маълумоти асосиро қариб ҳамаи истифодабарандагони Интернет мегиранд, ва ҳар кас метавонад муаллиф
гардад. Ин як онлайн-энсеклопедияи кушод мебошад,
ки бо забонҳои мухталиф, ба ҳама дастрас, универсалӣ
ва бо муҳтавои озод мебошад.
истифодаи интерфейси веб, SMS ё барномаҳои дигар
барои истифодабарандагони Интернет ҳамаи синну
сол. Нишонаи ин шабака ҳайвонест, ки ба гурӯҳи ҳайвоноти мӯҳрадорон мансуб аст.

Ҷавоби дуруст.
1-ВYouTube, 2-ГFacebook, 3-АОдноклассники, 4-БWhatsApp,
5-ЕNamba, 6-ЖGoogle, 7-ДInstagram,
8-ИВикипедия, 9-ЗTwitter.

МАШҚИ №2. ТАМОШОИ
ВИДЕО – РОЛИК

(вақт: 5 дақиқа тавсия дода мешавад)

Қадами 1. Намоиши видеоролик «Инқилоби Шабакаҳои рассонавӣ иҷтимоӣ»
https://www.youtube.com/watch?v=tbQj2xTSSzo&list=PLeACsCPrcY3CfKKo75y98FvsU
Cvv2FDK9&index=7

СЛАЙД № 2

Қадами 2. Муҳокимаи мавзӯъ бо хонандагон «Имрӯзҳо Интернет ба ман чӣ гуна
мадад мерасонад?»
Қадами 3. Иловаи омӯзгор:
Шахси муосир худро бе технологияҳои замонавӣ: Интернет, алоқаи мобилӣ, телефонҳое, ки аз компютерҳои рӯи мизӣ камӣ надоранд, тасаввур карда наметавонанд.
Интернет ба ҳаёти мо хеле зебо ва зуд ворид шуд, ки тадриҷан дар ҳаёти мо телевизор, радио, магнитафон ва дигар воситаҳои нигоҳдорӣ ё интиқоли маълумотро
иваз карда истодааст.
Имрӯз, бо кӯмаки шабакаи глобалӣ, одамон ба гирифтани таҳсилот, тиҷорати худ
машғул мешаванд, одамон ҳамфикорни худро дарёта, мубодилаи афкор мекунанд
ва ба клубҳо аз рӯи шавқашон ҳамроҳ мешаванд, фавран мубодилаи маълумот мекунанд, фосилавӣ бо ширкатҳои дигар дар хориҷ кор мекунанд, вале аксар вақт ба
доми фиребгарон низ мефароянд.
Интернет, бо сабаби самаранокии технологии худ унвони аз ҳама ҷои маъмул барои
ҷойгиркунӣ, нигоҳдорӣ ва паҳн кардани иттилоотро гирифт. Дар тӯли 4 сол аудиторияи 50 000 000 нафараро ҷамъоварӣ кард, ҳол он ки барои ин шумора ҷамъ овардан
радио 38 сол ва телевизион - 13 солро сарф карда буданд. Олимони генетик аллакай ҷиддӣ дар бораи «генетикаи электронӣ» дар кӯдакони ҳозиразамон суханронӣ
мекунанд: воқеияти рақамӣ қисми ҷудонашавандаи ҳаёти онҳо мебошад, муошират,
ҳаёти шахсӣ ва иҷтимоӣ комилан виртуалӣ мебошад. Барои одамон имрӯз фикр кардан, яъне дар куҷо, ва аз куҷо пайдо кардани иттилоотро донистан ва тавонистан
мебошад.

ИМКОНИЯТҲОИ МАН ДАР ИНТЕРНЕТ
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ИМКОНИЯТҲОИ МАН ДАР ИНТЕРНЕТ
МАШҚИ 3. «РАФТОРИ
ОДАМОН»

(5 дақиқа)

Қадами 1. Донишҷӯёнро ба се гурӯҳ ҷудо кунед
Қадами 2. Ба ҳар гурӯҳ вазифаи супоред.
Вазифа: Ба расм нигаред ва дар дар бораи дигаргуншавии тарзи рафтори одамон
дар бисёр соҳаҳои ҳаёт вобаста ба истифодаи Интернет нависед.

Дигаргуншавии рафтори одамон
дар 20
«рӯзномаи гаронбаҳо...»

Муошират бо дустон/либоси монанд пӯшидан/ навиштани паёмҳо
Бо бегонаҳо сӯҳбат накун/
хона омадӣ занг зан
ТВ/мусиқӣ/бозиҳо
зангҳо/мактубҳо
ТВ кабелӣ/дискҳо
Плеерҳо/таксофонҳо
Саҳифаҳои зард/ барномаҳои
телевизионӣ/рӯзномаҳо

2017

1989

Спортсмен/бой/ ҷолиб/
хушҳол

?
ХУДБАҲОДИҲӢ ?
ИҶТИМОИШАВӢ ?
БЕХАТАРӢ
?
АСОСӢ
?
МУОШИРАТ
?
НАЗОРАТ
?
ДАР РОҲ
?
АХБОР
?
ХУДБАЁНКУНЙ

СЛАЙД № 3
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Ҷавобҳо ва натиҷаи тадқиқотатонро муқоиса кунед.

«рӯзномаи гаронбаҳо...»

Муошират бо дустон/либоси монанд пӯшидан/ навиштани паёмҳо
Бо бегонаҳо сӯҳбат накун/
хона омадӣ занг зан
ТВ/мусиқӣ/бозиҳо
зангҳо/мактубҳо
ТВ кабелӣ/дискҳо
Плеерҳо/таксофонҳо
Саҳифаҳои зард/ барномаҳои
телевизионӣ/рӯзномаҳо

Блогҳо/подкастҳо

ХУДБАҲОДИҲӢ

Онлайн-сҷомеаҳо ва
бозиҳо / «дӯстон»

ИҶТИМОИШАВӢ

Электропочта/паемҳои
ҳатмӣ/мобилӣ

БЕХАТАРӢ
АСОСӢ
МУОШИРАТ
НАЗОРАТ
ДАР РОҲ

АХБОР

телефони мобилӣ
HDTV/iPod/видео-бозиҳо/
интернет
Электропочта/Твиттер/
шабакаҳои иҷтимоӣ

2017

1989

Спортсмен/бой/ ҷолиб/
хушҳол

ХУДБАЁНКУНЙ

видеосабтҳои рақамӣ /
мундариҷаи рақамӣ
iPod/мтелефон/и мобилӣ
смартфон
Ҷустуҷӯ/ТВи рақамӣ/
кабелӣ/интернет

ИМКОНИЯТҲОИ МАН ДАР ИНТЕРНЕТ
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ИМКОНИЯТҲОИ МАН ДАР ИНТЕРНЕТ
МАШҚИ 3. «ОРЗУҲОИ АМАЛИШУДА»
Қадами 1. Муаллим слайдҳоро ба навбат нишон медиҳад, ва савол медиҳад: «Ин
кӣ аст?» ва «Чӣ тавр Интернет ба маъруф шудани ӯ мадад кард?».
Рушди Интернет инчунин ба шумораи зиёди одамон барои ба дастовардҳо муваффақ шудан мусоидат кардааст. Яке аз оғозкунандаҳои замон (эра)-и технологияи
иттилоотӣ ин асосгузори Apple, NeXT ва Pixar, соҳибкор Стив Ҷобс мебошад. Орзуи
ӯ имкон дод, ки ҳар як шахс дар хонааш компютери шахсӣ дошта бошад. Ҳар кас мехоҳад дар хонааш маҳсулоти ширкати Apple-ро дошта бошад, ки муассис ва бунёдгари ин ширкат аз оилае буд, ӯро ба фарзандӣ қабул карда буданд, вале ӯ бо идеяи
худ саргарм буд ва ниҳоят ба онро амали намуда ба муваффакияихо ноил шуд.

СЛАЙД № 4
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Дар солҳои донишҷӯӣ, Марк Зукерберг, якҷоя бо ҳамроҳонаш, шабакаи иҷтимоӣ
барои донишҷӯён, ки имрӯз миллионҳо одамонро муттаҳид месозад ва ӯро яке аз
сарватмандтарин одамони сайёра сохтааст, ташкил карда буд. Facebook яке аз панҷ
шабакаҳои бисёр мизоҷи жаьон мебошад. То моҳи июни соли 2017 шумораи истифодабарандагони Facebook ба 2 миллиард расиданд.

СЛАЙД № 5

ИМКОНИЯТҲОИ МАН ДАР ИНТЕРНЕТ
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ИМКОНИЯТҲОИ МАН ДАР ИНТЕРНЕТ
Дар байни ҳамватанони ҳамсояи мо Қирғизистон, ҳикояҳои ҷолиб вуҷуд
доранд. Масалан, Тилек Мамутов орзу дошт коркуни ширкати Google гардад.
Имрӯз бошад ӯ дар лабораторияи махфии X Lab кор мекунад, ки ба инкишоф
додани лоиҳаҳои пешрави махфӣ барои инсоният фахолият дорад.

СЛАЙД № 6
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Донишҷӯ Элдана Сатиболдиева, ба шарофати видеофилмҳои ҳаҷвии худ, зиёда аз
ним миллион муштариёнро дар Instagram ҷамъ овард ва дар Қазоқистон ва Русия
машҳур шудааст.

СЛАЙД № 7

ИМКОНИЯТҲОИ МАН ДАР ИНТЕРНЕТ
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ИМКОНИЯТҲОИ МАН ДАР ИНТЕРНЕТ
Соли гузашта, тамоми ҷаҳон чӣ гуна орзуи як писараки оддии афғон амалӣ
гашт тамошо карданд. Сурати ӯ бо либоси футболӣ аз як халтачаи полиэтиленӣ бо дарҷи номи Месси дар Интернет хеле машҳур шуд. Пас аз як сол, футболбози машҳури ҷаҳон бо ӯ вохӯрд.

СЛАЙД № 8
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МАШҚИ 4 «МАН
ЧӢ МЕХОҲАМ?»

(10 дақиқа)

Вазифа: Имкониятҳои Интернетро бо ҳар як талаба фардӣ пайваст кардан.
Қадами 1. Корҳои алоҳидаи донишҷӯён.
Муаллим вазифаро медиҳад: «Дар бораи орзуи худ фикр кунед, онро бо як ё ду ҷумла таҳия намуда дар як пораи коғаз нависед. Вақти додашуда 1
дақиқа.
Қадами 2. Навиштани 5 усули истифодаи Интернет дар роҳи амалисозии орзуҳои шумо. (1-2 дақиқа)
(Маълумот барои муаллим: Масалан: Ман метавонам барои инкишоф додани дониши забони хориҷиам бо донандаи забон тавассути Skype сӯҳбат
кунам; дар саҳифаи ҷои кори холӣ барои худ кор ёбам, аз захираҳои китобхонаҳо истифода барам ва ғайра)
Қадами 3. Ҳуҷуми ақлӣ. Муаллим пешниҳод мекунад, ки баъзе идеяҳо баён шаванд ва ҷавобҳои хонандагонро дар тахтаи синф менависад ва онҳоро ба панҷ сутунҳо тақсим мекунад.
Қадами 4. Муаллим дар ҳар як сутун номи функсияро менависад (яъне маънои ҷавобҳои донишҷӯён вобаста аст)

Функсияҳои иттилоотӣ
Функсияҳои интиқоли маълумот
Функсияҳои иҷтимоӣ
Функсияҳои таълимӣ
Функсияҳои фароғатӣ

сарчашмаи бузургтарин ва фаврии иттилоот
платформа барои алоқаҳои виртуалии шахсӣ ва тиҷоратӣ
Маҳфилҳои бузург аз рӯи шавқ
фазои бузург барои гирифтани таълим ва инкишофи малакаҳо
Ҷои худомӯзӣ, вақтхушӣ ва ҳалли мушкилоти шахсӣ

Вазифа: функсияҳоро кушода, дар мавзӯи истифодаи ҳар як функсияи мушаххас то қадри ҳол бештар мисолҳо овардан
• Интернет - сарчашмаи бузургтарин ва оперативии иттилоот аст (кадом намуди ВАО дар интернет шабакаи худро дорад).
• Интернет - платформаи алоқаи инфиродӣ ва тиҷоратӣ (почтаи электронӣ, паёмҳои фаврӣ (месенҷерҳо) - Skype, WhatsApp, Telegram, Viber, шабакаҳои иҷтимоӣ).
• Интернет - маҳфили бузург аз рӯи шавқҳо (ҷомеаҳо дар шабакаҳои иҷтимоӣ, форумҳои мавзӯӣ ва порталҳо).
• Интернет - фазои бузург барои гирифтани таълим ва малакаҳо (донишгоҳҳои онлайн (фосилавӣ), курсҳо, видеои таълимӣ, энсиклопедияҳо).
• Интернет - ҷой барои худтакмилдиҳӣ, вақтхушӣ ва ҳалли мушкилоти шахсӣ (Инстаграмм, блогҳо, харитаҳои шаҳрҳо, таксӣ ва ғайра).
Қадами 6. Намоиш (презентатсия)-и гурӯҳ
ХУЛОСА: Интернет ин як воситаи муосир ва қулай барои ҳалли вазифаҳои шахсӣ, хонаводагӣ ва касбӣ мебошад. Инчунин ин муҳит барои таълими
иловагӣ ва худхудтакмилдихии эҷодӣ мебошад.

ИМКОНИЯТҲОИ МАН ДАР ИНТЕРНЕТ

233

ИМКОНИЯТҲОИ МАН ДАР ИНТЕРНЕТ
МАШҚИ 6 «ИМКОНИЯТИ
ИНТЕРНЕТ»

(5 дақиқа)

Қадами 1. Муаллим слайдҳоро якто-якто нишон медиҳад. Матнро метавонад хонад
ва ё бо суханони худ баён кунад. (ин аз рӯи интихоби муаллим). Биёед функсияҳои
Интернетро хулоса кунем.
Интернет яке аз манбаъҳои бузургтарини иттилоот аст: Якчанд сол пеш, калимаи «google» расман ба забони англисӣ пайдо шуд, ки маънои «ҷустуҷӯ дар Интернет» -ро дорад.
Фикр кардан ба тарзи «рақамӣ» ин қобилияти ҷавонони имрӯза аст, ки онҳо дар
майнаи сарашон иттилооти зиёдро нигоҳ дошта наметавонанд, аммо дар куҷо ва чӣ
гуна пайдо кардани онро медонанд. Мутахассисон акнун бештар дар бораи «фикрронии-рақамӣ», ки қобилияти таҳлил ва системанок гардонии иттилоотро аз ҳама
манбаъҳо, новобаста аз он ки ин иттилооти расмӣ аст ё мукотибот дар мэсенҷерҳо,
таҳлил ва танзим мекунад.
Барои самаранокии ҷустуҷӯи иттилоот зарур аст, ки дархости шумо то ҳадди имкон
дуруст ва аниқ бошад ва инчунин зарур аст, ки ба манбаъ эътибори махсус диҳед

СЛАЙД № 9
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Интернет - ин платформа барои алоқаҳои виртуалии шахсӣ ва тиҷоратӣ мебошад.
Аллакай дар соли 2015, операторони мобилӣ дар бораи паст шудани даромад аз
алоқаҳои телефонӣ ва афзоиши истеъмоли иттилоот аз Интернет ба сухан кардан
оғоз намуданд.
Технологияҳо тадриҷан ба тиҷорати мо ва ҳаёти шахсии мо ворид шуданд. Имрӯз,
чанд нафар одамон худро бидуни почтаи электронӣ ё бе дастрасӣ ба Интернет
тасаввур карда наметавонанд. Имкониятҳои муосири Шабака ба мо имкон медиҳад,
ки бо одамоне, ки аз кишварҳои гуногун, одамони ҳар гуна табақаҳо ва вазифаҳо бе
мушкилиҳо ё ноқулайӣ ба онҳо дар тамос бошем.
Хизматрасонии замонавии почтаи электронӣ танҳо бо фиристодан ва қабул кардани
мактубҳо маҳдуд намешаванд, балки бисёр функсияҳои фоидаовари корро дар Интернет ба анҷом мерасонад. Масалан, дар Gmail ва Yandex хизматрасониҳо барои
эҷод кардан, нигоҳ доштан ва таҳрир кардани ҳуҷҷатҳо, ки ба мо маълуманд - матнҳо, ҷадвалҳо, презентатсияҳо, вуҷуд доранд. Барои интиқоли маводҳои калон акнун
торафт камтар ва камтар дискҳо ва флешкортҳо истифода мешаванд. Хизматҳои
интернетӣ бо номи «мубодилаи файл», интиқоли файлҳои калон, ба монанди хазинаҳои тасвирӣ (суратҳо) ва видеоҳо пешбинӣ шудаанд, вуҷуд доранд. Ва қабулкунанда фавран имкон дорад, ки ин иттилоотро қабул кунад. Инчунин дар муоширати
тиҷоратӣ аксар вақт барномаҳои алоқаи гурӯҳиро бо видеонавор истифода мебаранд. Хизматрасонии маъмултарин барномахои Skype ва Zoom мебошанд.

СЛАЙД № 10
Функция передачи информации
площадка для личных и деловых
виртуальных коммуникаций
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ИМКОНИЯТҲОИ МАН ДАР ИНТЕРНЕТ
Функсияи иҷтимоии Интернет : Интернет аз ҳама роҳи осон ва пурсамари
ташкили гурӯҳҳои шабакавӣ мебошад. Ин - маҳфилҳо аз рӯи шавқ, гурӯҳи мушовирон, фан-клубҳо ва ғайра мебошанд. Ин гурӯҳҳо садҳо, ҳазорҳо ва баъзан
миллионҳо одамонро дар бар мегиранд. Дигар бо роҳи анъанавӣ чунин гурӯҳҳои
калонро муттаҳид ва бо самар карда намешавад, чуноне, ки Интрернет имкон медихад. Бинобар ин мо баъзан мешунавем, ки Интернет ин “шабакаи шабакаҳо” мебошад.Имрӯзҳо бисёр мактабҳо дар шабакаҳои иҷтимоӣ саҳифаҳои худро доранд,
ки барои муттаҳид сохтани хатмкунандагон ин мактабҳо пешбинӣ шудаанд. Дар ин
саҳифаҳо онҳо аз муваффақиятҳои шахсию мактабӣ хабар медиҳанд.
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СЛАЙД № 11

Интернет барои таълим: https://tg.wikipedia.org/wiki/- Википедия бо забони
тоҷикӣ, аз ҳама энсеклопедияи калон бо забони тоҷикӣ мебошад. То имрӯз дар
ин захира аз тарафи тоҷикон 95 639 мақолаҳо навишта шудааст. Афзалияти
ин захира дар он аст, ки ҳар шахс метавонад мақолаи нав ҳамрҳ кунад. Шумо
чӣ қадар бештар далел, пешниҳод кунед, мақолаи шумо ҳамон қадар зудтар
интишор мешавад .

СЛАЙД № 12

Инчунин қайд кардан ҷоиз аст, ки ҳангоми навиштани рефератҳо ва ҷустуҷӯи
иттилоот барои дарсҳо, донишҷӯён аввалин маълумотро дар Википедиа пайдо
мекунанд. Фаҳмидан муҳим аст, ки ин як энсиклопедияи кушода аст ва шумо
метавонед маводи онро барои истифода гиред. Аммо, агар шумо ягон пайвандеро ба манбаъ нишон надиҳед, онро ҳамчун плагиат баррасӣ кардан мумкин
аст. Ҳар як муаллим метавонад ба таври осон бо воситаи як қисми матни пешниҳодшударо «гугл кардан» муайян кунад, ки мавод аз куҷо гирифта шудааст .
Бо пайдоиши сайтҳое, ки истифодабарандагон худашон наворҳояшонро ҷой
медиҳанд, бисёр маълумоти визуалӣ ҷамъ шудааст, ки тавассути он тамошобин малака ва ё роҳи ҳалли мушкилотро мегирад. Имрӯз сомонаи маъмултарин YouTube мебошад (https://www.youtube.com/). Дар он шумо метавонед ҳама
гуна иттилооти лозимаро дар формати видео пайдо кунед.
Чанде қабл, гурӯҳи ташаббускор, таърихи Қирғизистонро дар шакли мултипликатсия бо забони русӣ нишон дод.
https://www.youtube.com/channel/UCUHAaZfxX1FvajRK4LYG2BA/videos

ИМКОНИЯТҲОИ МАН ДАР ИНТЕРНЕТ
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ИМКОНИЯТҲОИ МАН ДАР ИНТЕРНЕТ
Интернет ҷой барои худтакмилдиҳӣ, фароғат ва ҳалли мушкилоти шахсӣ
мебошад.
Шумо метавонед мусиқӣ гӯш кунед, филм тамошо кунед, бозӣ кунед, китоб
хонед, фосилавӣ санҷиш гузаред, зеро ин чизҳо дар Интернет хеле зиёданд..
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СЛАЙД № 13

Дар оғози солҳои 2000-ум дар ҷаҳон инқилоби расонаҳо ба амал омад: ВАО-и анъанавӣ (телевизион, радио, рӯзномаҳо, маҷаллаҳо) дар назди Интернет оҷиз монд,
аз ҷумла аз ҷиҳати суръати интишори иттилоот ва суръати гирифтани иттилоот аз
тарафи аудитория. Ҳарчӣ бештар реклама, ва аз ин рӯ, бештар маблағгузорӣ ба лоиҳаҳои Интернет ба назар мерасад. Имрӯз, тамоми воситаҳои ахбори омма кӯшиш
мекунанд, ки дар Интернет намояндагӣ кунанд, ва баъзеи онҳо аз шаклҳои кӯҳнаи
вуҷудият пурра даст кашида, танҳо кори худро пурра дар шабака иҷро мекунанд.

СЛАЙД № 14

ИМКОНИЯТҲОИ МАН ДАР ИНТЕРНЕТ
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ИМКОНИЯТҲОИ МАН ДАР ИНТЕРНЕТ
Илова ба расонаҳои расмӣ, имрӯз бисёр материалҳои иттилоотӣ ва фароғатӣ дар Интернет, ки истифодабарандагон худашонро ташкил медиҳанд,
вуҷуд доранд. Ҳар рӯз, истифодабарандагони Интернет шоҳиди ҳодисаҳои
гуногун мегарданд, ва телефонҳои замонавӣ ба онҳо имкон медиҳанд, ки расм
гиранд ё ҳатто видео ба навор гиранд. Бинобар ин, имрӯз дар Интернет шумо метавонед доираи васеи иттилоотро аз ҷониби одамони оддӣ пайдо кунед. Аҷоиботи
кор дар он аст, ки маълумотҳо дар форматҳои рақамӣ ҳазорҳо ва миллионҳо одамонро фавран бохабар мекунанд, ва дар ин ҳол ҳар як шахс метавонад сарчашмаи
муҳиме гардад, ин «ВАО-ҳои нав» номида мешавад.
Бисёре аз ВАО-и электронии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба қисмҳо тақсим мешавад, ки
хабарҳоро шаҳрвандони Тоҷикистон мефиристанд.Ин расонаҳо:
https://www.ozodi.org/
http://news.tj/
http://sugdnews.tj/
http://www.ozodagon.com/

ВАО-и анъанавӣ низ кӯшиш мекунанд, ки аз технологияи замонавӣ қафо намонад.
Масалан, имрӯз ҳар як канали телевизион рақами худро дорад, ки сокинони Қирғизистон метавонанд хабарро дар формати видео ба онхо фиристанд. Видеоҳои аз
ҳама актуалӣ аз телеканалҳо пахш мешаванд. Маълумоте, ки дар ин сайтҳо нашр
шудаанд аксар вақт боиси тағйироти воқеии ҳаёт мегарданд, ба монанди қатъ ё
барҳам додани партовгоҳҳо ва ё ҷойҳои сохтмонӣ, ҷазо гирифтани мансабдорон ва
ғайра.
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СЛАЙД № 15

Ҷамъбаст. Хулосаи дарс:
• Интернет тарзи ҳаётро тағйир медиҳад.
• Бо оғози асри Интернет одамон ба дигаргун
фикр кардан оғоз карданд .

СЛАЙД № 18

• Интернет барои амалӣ кардани орзуҳо ёрӣ
мерасонад.
• Интернет хеле зуд тағйир меёбад.
Вазифаи хонагӣ: Иштирокчиёнро ба се гурӯҳ
тақсим кунед ва ба ҳар гурӯҳ вазифа диҳед.
Вазифа: Тарҳрезии шакл ва муҳтавои шабакаи хаёлӣ барои мактаб. Он бояд кадом функсияҳоро иҷро кунад?
Ҳар як гурӯҳ дар варақи коғази A-1 бояд
саҳифаи асосии шабакаи мактабиро кашад; шакли асосиашро фикр кунад, кадом
қисматҳоро бояд дошта бошад, шрифт, ва ғайраро муайян кунад. Муаррифи (презентатсия)-и гурӯҳҳо дар дарси оянда.

ИМКОНИЯТҲОИ МАН ДАР ИНТЕРНЕТ
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ДАРСИ № 8

МАВЗӮЪ:

БО ИНТЕРНЕТ ҲАМОҲАНГ
ЗИСТАН

Мақсади дарс: Дар хонандагон мавқеи фаъоли истифодаи қоидаҳои интернет-гигиенаро барпо намудан; муайян кардани барои чӣ ва
чӣ тарз маълумоти шахсиро муҳофизат кардан;
Вазифаҳо:
• фаҳмонидани маълумотҳои шахсӣ чист ва нишон додани чӣ гуна маълумотҳои бешахс шахсӣ мегардад;
• нишон додани мушкилоти назорат аз болои маълумотҳои шахсӣ дар интернет;
• шинос кардани хонандагон бо қоидаҳои интернет гигиена;
• гузаронидани машқҳои амалӣ барои азхуд кардани маводи нав;
Намуди дарс: омехта: аз худ кардани маводи нав ва мустаҳкамгардонии дониши азхудшуда, истифодаи малака дар амал.
Шакли дарс: интерактивӣ: лексия бо иштироки фаъоли хонандагон ва кори амалӣ дар гурӯҳҳо
Мафҳумҳои нав: интернет-гигиена, саводнокии рақамӣ, маълумотҳои шахсӣ,
Алоқаи байнифаннӣ: ҷомеашиносӣ.
Таҷҳизоти дарсӣ: проектори мултимедиавӣ

БО ИНТЕРНЕТ ҲАМОҲАНГ ЗИСТАН
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БО ИНТЕРНЕТ ҲАМОҲАНГ ЗИСТАН
ТАФТИШИ ВАЗИФАИ ХОНАГӢ. Хонандагон лоихаҳои
шабакаҳои мактабии худашонро дар гурӯҳҳо презентатсия мекунанд.
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(5 дақиқа)

Омӯзгор хонандагонро ба мавзӯи нав омода мекунад: «Тасаввур кунед, шумо аз болои шабакаи худ натанҳо дар коғаз заҳмат кашидед, балки дар асл онро коркард кардед, он акнун дар ҳақиқат тайер ва замонавӣ шудааст. Токи ҳамаи хонандагони мактабатон ва дигар шахсон дар Шабака ба қайд гирифта шаванд шумо бисёр заҳмат кашидед, барои шавқовар будани шабака, мӯҳтавои онро актуалӣ
медоред. Ногаҳон бадхоҳон шабакаи шуморо шикастанд ва тамоми сохторашро вайрон карданд ва ҳатто ворид шудан ба он ғайриимкон
гашт. Чӣ ҳиссиёт шуморо фаро мегирад?»
Мусоҳибаи кутоҳ бо хонандагон.

«Аз хабарҳо шумо медонед, ки ҳар рӯз шикаст ва ҳуҷум ба ҳазорҳо шабакаҳо
таҳдид мекунад, дар байни онҳо биржаҳо, бонкҳо, корпоратсияҳои трансмиллӣ,
ФБР,NASA, ҳатто Пентагон ва Бинои Сафед дар ИМА. Ҳарчанде, ки ин шабакаҳо
бо системаҳои хуби электронии бехатарӣ муҳофизат шудаанд, аз чунин таҳдидҳо
ба пуррагӣ эмин нестанд.”

СЛАЙД № 1
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Бинобар ин саҳифаи шахсии шуморо дар шабакаҳои
иҷтимоӣ шикастан кори мушкил нест. Шояд, шиносони
шумо бо ин масъала рӯ ба рӯ шуда бошанд?
Дар саҳифаи шумо маълумотҳои шахсӣ нигоҳ дошта
мешаванд, ки шумо ҳангоми бақайдгирӣ ворид карда
будед ва онро шахсони бегона бо мақсадҳои худашон
истифода бурда метавонанд.

СЛАЙД № 2

246

МАШҚИ №1
«ПРОФИЛИ МАН»

(вакти тавсияшуда 10 дақиқа).

Барои ба ин масъала чуқуртар сарфаҳм рафтан, муаллим ба хонандагон иҷрои машқи зеринро тавсия мекунад:
«Тасаввур кунед, ки дар интернет хазинаи нави маъмул пайдо шуд. Он имкониятҳои хазинаҳои (ресурсҳо) аллакай мавҷудбударо пайваст мекунад: шабакаҳои иҷтимоӣ, видеохостингҳо, викисред, онлайн-каналҳо, ва инчунин имкониятҳои нави махсус барои омӯзиш ва
фароғатро дар бар мегирад. Бисёр дӯстони шумо аллакай дар ин шабака ба қайд гирифта
шуданд, бинобар ин шумо низ мехоҳед ҳар чӣ тезтар ба онҷо ба қайд дароед. Барои ин шумо
танҳо як шакли соддаеро пурра кунеду ба қайд гирифта шавед.»
Қадами 1. Ба хонандагон варақаҳои бақайдгириро тақсим карда дода, гӯед, ки онро пур кунанд. Онҳро пешакӣ махсус таъкид кардан лозим, ки пароли аслиашонро, ки дар шабакаҳои
иҷтимоӣ истифода мебаранд нанависанд, балки барои ин машқ навашро эҷод кунанд.
Қадами 2.Ҳар хонанда бояд шакли бақайдгирии худро пур кунад.
Логин*
Ҷинс* Мард Зан
Синну сол*
Почтаи Электрони *
Рақами телефони мобилӣ

СЛАЙД № 3

+992 (______)
________-________-

Парол*
Тасдиқи парол*
Давлат / Шаҳр
Вазъи оилавӣ
Ҷои кор/таҳсил
Шавқ, мусиқии дӯстдошта, китоби дӯстдошта, кинофилми дӯстдошта, барномаҳои дӯстдошта
Ин маълумот, дар профили шумо ҷойгир мешавад, ба мо чӣ иттилоъ медиҳад?
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Қадами 3. Барои ба ин савол ҷавоб ёфтан, муаллим варақаҳои пур шударо
мегирад ва омехта карда, ба хонандагон баргашта тақсим мекунад. Аз хонандагон
хоҳиш карда мешавад, ки варақаи ҳамсинфашонро хонанд ва ба кӣ таалуқ доштанашро ёбанд, фикри худро нависанд.
Муҳим он аст, ки хонандагон ба якдигар барои ҷавобҳоро ёфтан ерӣ надиҳанд ва ҷавобҳоро бо овози баланд нагӯянд.
Вақте, ки ҳамаи хонандагон дар варақаҳо вазифаи додашударо иҷро мекунанд, омӯзгор
аз онҳо як нафар як нафар хоҳиш мекунад, ки логини профили дар варақа бударо хонад
ва гӯяд, ки ба фикраш азони кӣ буда метавонад, вақте ки ҳама профилҳо хонда мешаванд,
соҳибони он дуруст ва нодуруст будани ҷавобҳоро гуянд.
Қадами 4. Муҳокимаи машқи иҷрошуда.
• Соҳиби кадом профилро ёфтан осонтарин/мушкилтарин буд?
• Чӣ барои осон дарёфтани соҳиби профил мадад кард/халал расонд?
• Ҳангоми профилро пур кардан чиҳоро дар назар мегирем?
Қадами 5. Баъди ба охир расидани машқ омӯзгор варақаҳоро ба соҳибонашон бармегардонад ва эҳтиёт буданро бо маълумоти шахсӣ ба хонандагон таъкид мекунад.

СЛАЙД № 3
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Иттилоъ дар бораи роҳҳои муҳофизати маълумотҳои шахсӣ
• Пароли боваринок (мустаҳкам) имконият медиҳад, ки аккаунтҳоро дар онлайн ресурсҳо ва
замимаҳо (приложенияҳо) аз шахси сеюм эмин нигоҳ дорем.
• Сохторҳои (настройка) шахсӣ ба шумо имконияти аниқ кардани дараҷаи дастрасии дигар
истифодабарандагонро ба маълумотҳои шахсии шумо, ки дар онлайн ресурсҳои гуногун ҷойгир шудааст, медиҳад.

СЛАЙД № 4

• Қоидаи идоракунии маълумотҳои шахсӣро ба шумо мефаҳмонад, ки чӣ тавр маълумотҳои
шахсӣ, ки дар интернет ҷой дода шудаанд, ба обрӯи шумо дар шабака таъсир мерасонанд.
Пеш аз он ки маълумотҳои шахсиро дар интернет ҷо мекунед, бояд аниқ донед, ки шумо маҳз
дар ҳамон шабакае ҷой доред, ки мехостед дароед, на дар саҳифаи қалбакӣ (фишинговӣ),
оне ки фиребгарон таъсис додаанд.
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МАШҚИ № 3«ИНТЕРНЕТ-ГИГИЕНА»

(15 дақиқа)
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Қадами 1. Мусоҳиба бо хонандагон: «қоидаҳои соддатарини интернет-гигиена».
Интернет-гигиена чист?
Чӣ хеле, ки мо аллакай медонем, гигиена ин қоидаҳое, мебошад, ки саломатиро аз вирусу бактерияҳо, ки дар муҳити атроф зиндагӣ мекунад, эмин
медорад. Моро аз хурдӣ чӣ тарз гигиенаро (дандонро шустан, пеш аз хӯрок дастро шустан, меваҳоро пеш аз истифода шустан ва ғ.) риоя карданро
меомӯзонанд.
Интернет – муҳитест, ки дар он аз вирус ва дигар хатарҳо зарар дидан мумкин аст, гарчанде ба саломатӣ зарар нарасонад хам, ба ҳамёну холати
руҳиявӣ таъсир мерасонад. Мо қоидаҳои гигиенаро аз хурдӣ меомӯзем, бинобар ин мо аз қадамҳои аввали худ ба шабакаҳои интернетӣ бояд қоидаҳои гигиенаи интернетро омӯзем.
Қадами 2.Хонандагонро ба се гурӯҳ ҷудо мекунем
Қадами 3. Ба ҳар гурӯҳ варақаҳоро бо вазифааш, ки пешакӣ тайёр карда будед, тақсим кунед. Баъди иҷрои машқ ҳар гурӯҳ презентатсия мекунад.
Гурӯҳи 1. Кадом интернет - хатарҳо вуҷуд доранд?
Гурӯҳи 2. Кадом қоидаҳои интернет - гигиенаро медонед?
Гурӯҳи 3. Геолокатсия чист? Ҷиҳатҳои мусбӣ ва манфии онро гӯед.

тамошои ролики «Дар шабакаҳои иҷтимоӣ чӣ тарз бояд
рафтор кард?» https://www.youtube.com/watch?v=3SWy6F
UNFzg&index=12&list=PLeACsCPrcY3CfKKo75y98FvsUCvv
2FDK9

Вақте ки шумо дар ягон шабака қайд мешавед, то ки ба маводҳо дастрасӣ пайдо кунед, дар
шабакаҳои иҷтимоӣ барои аккаунти нав кушодан аз шумо одатан як шакли дақиқе пур карданро хоҳиш мекунанд.
Гоҳо баъзе пунктҳояш дигаргун мешаванд ва ё партофта мешавад.
Вақте ки шумо маълумотҳои шахсиатонро ба шабака дарҷ мекунед, Шумо назорати онро аз
даст медиҳед. Шахси муосир бояд фаҳмад, ки аз гуногун ҷабҳагии ҳает пинҳон шуда наметавонад, зеро технологияҳое вуҷуд доранд, ки бо ҷамъ ва коркарди маълумотҳои шахсӣ
машғуланд. Бинобар ин қоидаҳои соддаи ҷойгир кардани маълумотҳои шахсӣ ба шабакаҳои
интернет риоя кардан лозим.

Сабти номи почтаи нав

СЛАЙД № 5
Сабти номи почтаи нав

Шумо метавонед почтаи электронӣ ва дигар маҳсулоти Mail.ru-ро барои пайдо кардани
дӯстон ва сӯҳбат бидуни ягон маҳдудият дар компютер ё мобилӣ истифода баред

Шумо метавонед почтаи электронӣ ва дигар маҳсулоти Mail.ru-ро барои пайдо кардани
дӯстон ва сӯҳбат бидуни ягон маҳдудият дар компютер ё мобилӣ истифода баред

Ном
Насаб
Таввалуд
Шаҳр

Ном

Ҷинс-зан,

Насаб

Паёмдони почта

мард

сатҳи душворӣ

Гузарвожа

қавӣ

Такрори гузарвожа

Таввалуд

Агар Шумо гузарвожаро фаромӯш кунед

Шумо метавонед ба воситаи телефони мобилӣ гузарвожаро барқарор кунед. Рақамро нишон диҳед
ва дар давоми як дақиқа ба шумо бо рамзи тасдиқ паёме меояд.

Шаҳр

Ман телефони мобилӣ дорам
Саволи махфӣ
Саволи шумо

Ҷинс-зан, мард

Ҷавоб
муҳим нест

e-mail-и иловагӣ

Паёмдони почта

Сабти ном

сатҳи душворӣ

Гузарвожа

қавӣ

Такрори гузарвожа

Агар Шумо гузарвожаро фаромӯш кунед

Шумо метавонед ба воситаи телефони мобилӣ гузарвожаро барқарор кунед. Рақамро нишон диҳед
ва дар давоми як дақиқа ба шумо бо рамзи тасдиқ паёме меояд.
Ман телефони мобилӣ дорам
Саволи махфӣ
Саволи шумо
Ҷавоб
муҳим нест

e-mail-и иловагӣ

Сабти ном
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Маълумот дар бораи воситаҳои муҳофизати маълумотҳои шахсӣ
• Пароли боваринок имкон медиҳад, ки шумо аккаунти худро дар онлайн – ресурсҳо
ва замимаҳо аз шахсони сеюм муҳофизат кунед.
• насб кардани сохторҳои шахсӣ (махфӣ) имкон медиҳанд, ки дараҷаи дастрасии
дигаронро ба маълумотҳои шахсии шумо муайян кунад.
• Қоидаҳои идоракунии маълумотҳои шахсӣ, ки дар шабакаи интернет ҷойгир шудаанд, ба шумо мефаҳмонанд, ки ба обрӯи шумо дар шабака таъсир мерасонанд.
Пеш аз он ки маълумотҳои шахсиро дар интернет ҷо мекунед, бояд аниқ донед, ки
шумо маҳз дар ҳамон шабакае ҷой доред, ки мехостед дароед, на дар саҳифаи қалбакӣ (фишинговӣ), оне ки фиребгарон таъсис додаанд.
Чи тавре, ки дар боло кайд кардем, интернет (шабакаи ҷаҳонии компютерӣ) имрӯзҳо
тақрибан 15 миллион муштарӣ дар зиёда аз 150 давлати ҷаҳон аз он истифода
мебаранд, ҳар моҳ андозаи шабака то 7-10 % меафзояд. Пештар шабакаи ҷаҳонӣ
танҳо барои ирсолкунии файлҳо ва фирсондани мактубҳои электронӣ истифода
мешуд. Имрӯзҳо бо воситаи он масъалаҳои бештару мушкилтар ҳал мегардад ва интернет дар олами муошират басо маъмул гардидааст.
Шумо худро аз ин хатарҳо эмин дошта метавонед, вақте ки ба қоидаҳои интернет-гигиена риоя мекунед.

СЛАЙД № 7
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Интернет-гигиена чист?
Чӣ хеле, ки мо аллакай медонем, гигиена ин қоидаҳое, мебошад, ки саломатиро аз вирусу
бактерияҳо, ки дар муҳити атроф зиндагӣ мекунад, эмин медорад. Моро аз хурдӣ чӣ тарз
гигиенаро (дандонро шустан, пеш аз хӯрок дастро шустан, меваҳоро пеш аз истифода
шустан ва ғ.) риоя карданро меомӯзонанд.
Интернет – муҳитест, ки дар он аз вирус ва дигар хатарҳо зарар дидан мумкин аст, гарчанде ба саломатӣ зарар нарасонад хам, ба ҳамёну холати руҳиявӣ таъсир мерасонад. Мо
қоидаҳои гигиенаро аз хурдӣ меомӯзем, бинобар ин мо аз қадамҳои аввали худ ба шабакаҳои интернетӣ бояд қоидаҳои гигиенаи интернетро омӯзем.

СЛАЙД № 9

Интернет-гигиена хеле муҳим, дар 99% ҳолатҳои бехатарӣ аз худи истифодабаранда
вобаста мебошад. Маълум аст, ки ҳиссаи ками таҳдид ба дӯши технологияҳои баландпоя
рост меояд, аз он шахс мустақилона худро муҳофизат карда наметавонад. Бинобар ин
интернет-хизматрасониҳо пайваста ба муштариёнаш ғамхорӣ мекунад, ки инҳоро ташкил
медиҳад:
Паролҳо (дар интернет парол функсияи муҳофизатиро иҷро карда, ба бадхоҳон имконият
намедиҳад, ки ба маълумотҳои шахсии шумо роҳ ебанд ва зарар расонанд.)
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Воситаҳои барқароркунӣ (саволҳои махфӣ, қутии почтаи иловагӣ, рақами телефони мобилӣ. Вақте ки шумо пароли худро фаромӯш мекунед ва дастрасии худро
барқарор карданӣ мешавед аз шумо рақами телефон барои роҳӣ кардани смс бо
код, мепурсанд. Коди гирифтаатонро ба варақаи дар шабака буда менависед ва
ҳамоно ба аккаунти худ ворид мешавед).
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СЛАЙД № 10

Ҳушёрӣ низ хеле муҳим аст. Дар шабака фиребгарон хеле зиёд ҳастанд, ки онҳо паролро
намешикананд, аммо онҳо фақат ба шумо мактуб менависанд, ки гӯе шумо соҳиби мероси
бузург шудаед ва барои ба он соҳиб шудан ба ишораи мазкур ба саҳифаи дигар гузаред ва
ҳамаи маълумоти шахсиатонро нависед, аз он ҷумла нишондодҳои картаи пластикиатонро,
барои омода кардани ҳуҷҷатҳо ва интиқои маблағро мепурсанд. Барои он ки аз чунин фиребгарон эмин бошед натанҳо ба шабака балки ба суроға низ аҳамият додан зарур аст ва бо
ишораҳо ба саҳифаҳои нохоҳам нагузаред).

СЛАЙД № 11
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Муҳофизат аз киберхатар. Барои ин ба ҳар як истифодабарандаи интернет
тавсия дода мешавад, ки антивирусро ҳар сари вақт нав карда, компютер ва флешкаҳоро аз вирус тафтиш намояд. Барномаҳои зараровар дар компютер солҳои сол
зиста, худро нишон надода, яку якбора метавонад, маълумоти муҳими шуморо
дуздад.
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СЛАЙД № 12

Эҳтиеткор бошед ва фикр накарда ба шабакаҳо барномаҳои бепул насб
накунед. Бо ин гуна барномаҳо (ё ҳамнамуди ин барномаҳо) шумо метавонед вирус ё барномаҳои ҷосусӣ насб созед.

СЛАЙД № 13

БО ИНТЕРНЕТ ҲАМОҲАНГ ЗИСТАН
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БО ИНТЕРНЕТ ҲАМОҲАНГ ЗИСТАН
Тамошои видео-ролик «Бехатарӣ дар интернет»
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https://www.youtube.com/watch?v=FjGJjJ-ddrw&list=PLeACsCPrcY3CfKKo75y98FvsUCvv2FDK9
&index=10

СЛАЙД № 14

Дар солҳои охир мафҳумҳои нав ба ҳаёти мо ворид шудааст, ки мо пештар ҳатто чӣ будани
онро намедонистем: яке аз онҳо – геолокатсия мебошад. Ин калима намояндагони баъзе
касбҳо истифода мебурданд, масалан шахсони ҳарбӣ, баҳрнавардон, ҳавопаймоён ва баъзе
дигарҳо. Имрӯзҳо бошад геолокатсия истифодаи васеи худро дар ҳаёти ҳаррӯзаи мо, мақсадҳои фароғатӣ, муоширати интернетии миллионҳо одамон, ки аз имкониятҳои таҷҳизотҳои
электронӣ васеъ истифода мебаранд гирифтааст. Калимаи «геолокатсия» аз ду калима –
калимаи юнонии «гео» -қабати рӯи замин, ва калимаи англисӣ «location» — ҷойгиршавӣ,
ҳолати қарор доштан, иборат мебошад. Бо ин калима дар айни замон дар куҷо қарор доштани объектро, ки аз рӯи радиосигнали он муайян мешавад, баён мекунанд.

СЛАЙД № 15

БО ИНТЕРНЕТ ҲАМОҲАНГ ЗИСТАН
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БО ИНТЕРНЕТ ҲАМОҲАНГ ЗИСТАН
Вақте ки мо ҷои ҷойгиршавиамонро иттилоъ медиҳем ва расмҳоямонро ба интернет
мегузорем, дар бештари ҳолатҳо назоратро аз болои он гум мекунем ва ин хатари
асосии муносибати беэҳтиёти мо бо геолокатсия. Ҳар як иттилооте, ки ба шабака
гузошта мешавад метавонад сабабгори масъалаҳои ҷидди шавад.
Ишораи шумо ба вақтгузарониатон барои ҷинояткор метавонад нишондоди шуғли
дӯстдоштаатон ва майлҳои шумо шавад ва онро метавонад ба мақсадҳои ғаразнокаш истифода барад. Мо ки дар ин бора пешакӣ фикр намекунем,чунин ҳолат метавонад бароямон хатари ногаҳонӣ созад. Бинобар ин мо бояд пеш аз маълумотҳоро
дар интернет ҷой кардан, фикр кунем.
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СЛАЙД № 16

Ҷиҳатҳои мусбии геолокатсия: Истифодаи амалии геолокатсия хеле васеъ мебошад. Геолокатсия манфиати бисер дорад, масалан барои баъзеҳо, бо талаботи кориашон бояд макони
ҷойгиршавиашон аниқ бошад. Бо ёрии он шахсони одди метавонанд:
- мавқеи ҷойгиршавиро аниқ кунанд, ҳангоме, ки дар ҷои ношинос фаромаданд, ва маршрути
қулай ва осонро барои расидан ба ҷои лозима интихоб кунанд;
- дар шаҳри бегона ориентир гиранд, ва дар он ҷо ташкилот ва муассисаи зарурӣ, мағоза,
кафе, тарабхона, музей, парк, истгоҳои нақлиёти ҷамъиятӣ ва ғ. ёбанд;

СЛАЙД № 17

- макони ҷойгиршавии автомобили худро муайян кардан – ин хеле муфид аст, ҳангоми ҷустуҷӯ;
- гаҷетҳои электронии гумшударо кофтуков кардан – телефонҳо, планшетҳо ва ғ.;
- назорат кардани амонатҳо ва борҳои фиристодаи худ.

БО ИНТЕРНЕТ ҲАМОҲАНГ ЗИСТАН
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БО ИНТЕРНЕТ ҲАМОҲАНГ ЗИСТАН
тамошои видео-ролик «Дар шабакаҳои иҷтимоӣ чи тавр бояд рафтор
кард. Қисми 2»
https://www.youtube.com/watch?v=mMN9CkER7dw&index=11&list=PLeACsCPr
cY3CfKKo75y98FvsUCvv2FDK9
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СЛАЙД № 17

Ҷамъбасти дарс. Хулосаҳо:
- Мо дар интернет маълумотҳои шахсиамонро ҷойгир мекунем ва ҳамоно аз
болои он назоратро гум мекунем.

СЛАЙД № 18

- Роҳҳои гуногуни ҳимояи маълумотҳои
шахсӣ вуҷуд дорад.
- Ҳангоми истифодаи интернет ба қоидаҳои гигиенаи интернетӣ риоя кардан
лозим аст.

БО ИНТЕРНЕТ ҲАМОҲАНГ ЗИСТАН
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ҶАМЪБАСТИ
ТАМОМИ КУРС

Омӯзгор ҷамъбаст мекунад:
«Мо курси саводи расонавиро ба охир расонидем. (Агар
омӯзгор вақт дошта бошад
хотиррасон кардани мавзӯҳои
курс тавсия дода мешавад).
Дар ҷамъбасти ин курс мо
кори хаттӣ ва ё дигар хел кори
санҷишӣ наменависем, танҳо
як кроссвордро пур мекунем
ва бо ёрии он ҳама мавзӯҳоро
такрор мекунем. 2
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Хонандагон дар ҳамон се гурӯҳ истода, варақаҳоро бо крассорд мегиранд. Аз рӯи хоҳиши муаллим дар анҷоми ин машқ, ба гурӯҳи аввал
кроссвордро пурра карда тӯҳфаи хотиравӣ супоридан мумкин.
(вақти тавсияшуда 10 дақиқа). Дар охири иҷроиши машқ дурустии кроссворди пуррашударо санҷед.

КРОССВОРД
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КРОССВОРД
1.
Тавсия дода мешавад, ки онро душвор созед, зеро он маълумотҳои дар Интернет ҷойдодаатонро муҳофизат мекунад, ва иҷозат
намедиҳад, ки ба маълумоти шахсӣ ё махфиатон дигарон роҳ ёбанд.
2.
Намуди ташфиқот, вақте ки иттилоот ба одамон як фикри муайяне
медиҳад. Воситаи самараноки таъсир дар режими тоталитарӣ ва авторитарӣ. Он дар Иттиҳоди Шӯравӣ, Олмони Натсистй бештар истифода
шудааст ва дар замони ҳозира дар Кореяи Шимолӣ истифода мешавад.
3.
Ин калимаест, ки қаблан аз ҷониби намояндагони соҳаҳои мухталиф – низомиён, баҳрнавардон, ҳавопаймоҳо ва ғайра истифода мешуд.
Калима аз ду қисм иборат аст, ки қисми аввалаш аз калимаи юнонӣ - рӯи
замин, ва дуввум аз забони англисӣ - мавқеи ҷойгиршавӣ тарҷума шудааст. Ин калима маънои муайян кардани ҷойгоҳи объект. Ҳоло мо он
вақте, ки мо дар куҷо ҷойгир буданамонро нишон додан мехоҳем, ба он
ишора мекунем.
4.
Яке аз сарчашмаҳои зудпаҳншавандаи асосии воситаҳои ахбори
омма дар асри 21 ба шумор меравад
5.
Тамоми маълумот дар бораи одамон, объектҳо, фактҳо, рӯйдодҳо
ва равандҳо сарфи назар аз шакли пешниҳоди онҳо.
6.
Иттилооти фарҳангӣ. Ин ба ҳар як ақида, рамз, тарзи рафтор,
ё тарзи рафтори инсонӣ ба таври шахсӣ ба воситаи сухан навиштан,
видео, расму оинҳо, амалҳо ва ғайра баррасӣ карда мешавад. Инчунин
тарзи ифода кардани ҳиссиёти худ, истифодаи ибораи маъруф ё аломат
7.
Ин қобилияти шахсии фаҳмидани нақш ва вазифаҳои ВАО, таҳлил ва арзёбии мӯҳтавои ВАО, истифодаи воситаҳои ахбори оморӣ
барои иштироки демократӣ, муколама ва омӯзиши фарҳангӣ мебошад
8.
Энсеклопедияи калонтарин бо забони тоҷикӣ. Бо забони тоҷикӣ
дар ин манбаъ зиёда аз 95 ҳазор мақола навиштааст. Ин Сарчашма бо
забонҳои гуногун пешниҳод мешавад, қисмати дар забони тоҷикӣ дар
солҳои охир фаъолона пур шуда истодааст.
Номи гурўҳи одамоне, ки воситаҳои ахбори омма ба онҳо маълу9.
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моти ҷамъоварда ва коркард карда шуда пешниҳод мешавад
10.
Хабарҳои қалбакӣ, маълумотҳои мистикӣ ё иттилооти нодурусти
махсус паҳн шаванда дар васоити ахбори омма, шабакаҳои иҷтимоӣ ва
васоити ахбори умум бо мақсади манфиати молиявӣ ё сиёсӣ ба даст
овардан, роҳгум занонидан? Он аз калимаи англисӣ - «қалбакӣ» бармеояд.
11.
Намуди маъмултарини васоити ахбори чопӣ
12.
Далел (факт) - аз калимаи лотинӣ - «анҷом ёфта», дониш, дар
шакли як далел, ки дурустии он аниқ карда шудааст, мебошад. Аммо
ҳукм, нуқтаи назар ё изҳорот дар мавзӯе он, ки дар он ноил шудан он ба
объективияти пурра имконнопазир буда, дар асоси шарҳу далелҳо ва
муносибати эҳсосӣ сохта шудааст, чӣ номида мешавад.
13.
Хусусиятҳои иттилооти журналистӣ, ки ба ягон фикри дигаре, ё ки
ба ақида вобаста нест.
14.
Ин қобилияти дарк кардани нақш ва вазифаи ВАО, таҳлили
интиқодӣ ва баҳодиҳӣ ба медиа-контент (мундариҷаи рассонавӣ), истифодаи ВАО барои иштироки демократӣ, муколамаи байнифарҳангӣ ва
омӯзиш.
15.
Ин навъи васоити ахбори оммавии электронӣ бештар маъмул дар
Тоҷикистон аст ва сарчашмаи асосии иттилоот барои аксарияти аҳолӣ
мебошад. Хусусияти асосии он дар муддати дароз инъикоси иттилоот
буд.
16.
Шабакаи бузургтарини ҷаҳонии иҷтимоӣ.
17.
Чӣ қадар дар як кишвар озодии сухан бештар бошад, дараҷаи баландтари ин режими сиёсатгузорӣ (дар асоси он усули қабули қарорҳои
коллективӣ бо таъсири баробарҳуқуқии иштирокчиён дар натиҷаи раванд) мебошад.
18.
Намуди фаъолияти ҷамъиятӣ барои ҷамъоварӣ, коркард ва мунтазам паҳн кардани маълумоти дахлдор тавассути каналҳои коммуникатсионӣ.

Ҷавоби дуруст.

1 парол 12 ақида 2 пропаганда 13 объективӣ 3 геолокатсия 14 медиасавод 4 интернет 15 телевизион 5 иттилоот
16 фейсбук 6 мем 17 демократия 7 интиқодӣ 18 журналистика 8 википедия 9 шунавандагон 10 фейк 11 рӯзнома 12
ақида 13 объективӣ 14 медиасавод 15 телевизион 16 фейсбук 17 демократия 18 журналистика

