
ТАҚРИЗИ 
муқарризи расмӣ ба диссертатсияи Назарзода Рустам Саидмурод 
дар мавзӯи «Имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ ҳамчун воситаи 
арзёбии сифати таҳсилот (дар мисоли низоми таҳсилоти миёнаи 
умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон)» барои дарёфти дараҷаи илмии 
номзади илмҳои педагогӣ аз рӯйи ихтисоси 13.00.01 – «Педагогикаи 
умумӣ, таърихи педагогика ва таҳсилот» (илмҳои педагогӣ) 
 
Мусаллам аст, ки дар ҷомеаи муосир рушди устувори дилхоҳ кишвар аз 

рӯйи ҳамаи самтҳои фаъолияти ҷомеа, махсусан, самтҳои иқтисодӣ-иҷтимоӣ ва 

сиёсӣ-маданӣ бо масъалаи баланд бардоштани сифати таҳсилот зич алоқаманд 

аст. Зеро дараҷаи маълумотнокии ҳар узви ҷомеа иқтидори иқтисодӣ, зеҳнӣ ва 

ахлоқии ҷамъиятро муаяйн месозад. Бино бар ин, имрӯзҳо, такмил ва таҷдиди 

пайвастаи низоми маориф яке аз масъалаҳои муҳим барои пешрафт ва рушди 

ҷомеа ба ҳисоб меравад. 

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон – узви комилҳуқуқи ҷомеаи ҷаҳонӣ масъалаи 

сифати таҳсилот ҳамчун соҳаи афзалиятноки сиёсати давлатӣ шуморида 

мешавад. Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба масъалаи баланд 

бардоштани сифати таҳсилот диққати ҷиддӣ дода, фаъолияти Ҳукумати 

ҷумҳуриро пайваста барои мусоидат намудан дар рушди соҳаи маорифи кишвар 

равона месозад. Дар ин робита, бо мақсади рушди бемайлони ҳамаи соҳаҳои 

ҳаёту фаъолият дар ҷумҳурӣ ва ислоҳоти мудом дар ҳамаи зинаҳои таҳсилот, аз 

ҷумла, ташаккули низоми  таҳсилоти  муосир  ва ҷавобгӯйи талаботи замон, 

таҳкими заминаҳои моддию техникии муассисаҳои таълимӣ, маориф аз ҷониби 

Президенти кишвар ҳамчун соҳаи афзалиятнок эълон гардидааст. 

Низоми муосири маориф дар саросари кишварҳои ҷаҳон, пеш аз ҳама, ба 

механизми санҷиш ва арзёбии объективонаи сифати таҳсилот такя менамояд, ки 

онро бояд бо истифода аз усулҳои боэътимод роҳандозӣ намуд, то дар он 

падидаҳои субъективӣ ҷой надошта бошанд. Яке аз чунин усулҳо тестгузаронӣ 

мебошад. Имрӯзҳо, низоми санҷиш ва арзёбии дастовардҳои таълимии 

толибилмон – муҳассилини муассисаҳои таълимии зинаҳои гуногуни таҳсилот 
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бо истифода аз усули тестгузаронии педагогӣ босуръат рушд ёфта истодааст. Аз 

ҷумла, шурӯъ аз даҳсолаи охири асри XX дар фазои таҳсилоти давлатҳои 

пасошӯравӣ роҳандозии равандҳои марбут ба низомҳои миллии арзёбии 

дастовардҳои таълимӣ ва мутамарказсозии имтиҳонҳои дохилшавӣ бо ёрии 

тестгузаронӣ оғоз гардид. Чунин тамоюл ва масъалаҳои ҳалталаби марбут ба 

имтиҳонҳои дохилшавӣ ба муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёна ва олии 

касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон мавзӯи азнавсозию ислоҳоти ин шохаи муҳими 

низоми маорифро ба миён гузошт. Зарур дониста шуд, ки механизми қабули 

донишҷӯён ба муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёна ва олии касбии кишвар 

мавриди такмил ва таҷдиди назар қарор дода шавад. Ин боис гардид, ки дар 

низоми маорифи кишвар имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ ҳамчун низоми 

қабули донишҷӯён ба муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёна ва олии касбии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ташаккул ёфт, ки он ба истифода аз усули тестгузаронии 

педагогӣ дар шакли мутамарказ ва фарогир такя менамояд. 

Аз соли 2014, ки бори нахуст дар Ҷумҳурии Тоҷикистон низоми имтиҳонҳои 

марказонидаи дохилшавӣ ба роҳ монда шуд, то ба имрӯз, он ҳамчун модели 

муваффақи ташкил ва гузаронидани имтиҳонҳои дохилшавӣ истифода мешавад. 

Дар муддати таърихи на он қадар тӯлонии худ, низоми мазкур имконият фароҳам 

овард, ки дараҷаи дониши хатмкардагони муассисаҳои таълимии таҳсилоти 

миёнаи умумӣ дар миқёси тамоми кишвар ба таври мустақил арзёбӣ карда шавад. 

Натиҷаҳои ҳарсолаи имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ бошад, манбаи 

мукаммали маълумотиеро ташкил медиҳанд, ки аз он метавон ҳангоми арзёбии 

қиёсии сифати таҳсилот дар сатҳҳои гуногун истифода намуд. 

Муҳиммияти мавзӯи диссертатсионӣ аз зарурати ҳалли масъалаҳои 

мубрами бевосита ба гузаронидани ислоҳоти сиёсати давлатӣ дар соҳаи маориф 

алоқаманд маншаъ мегирад. Агарчи то ба имрӯз, аллакай ҷанбаҳои зиёди марбут 

ба арзёбии дастовардҳои таълимӣ ва сифати таҳсилот дар илми педагогика 

омӯхта шудаанд, аммо то кунун масъалаи арзёбии дастовардҳои таълимии 

хатмкардагони муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёнаи умумии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар шакли имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ бо истифода аз 
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усули тестгузаронии педагогии мутамарказ ва фарогир ба сифати мавзӯи 

мустақил мавриди таҳқиқот қарор дода нашудааст. Аз ин рӯ, аз ҷониби унвонҷӯ 

Назарзода Р. С. интихоб гардидани мавзӯи рисолаи илмӣ дар шакли 

«Имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ ҳамчун воситаи арзёбии сифати 

таҳсилот (дар мисоли низоми таҳсилоти миёнаи умумии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон)», ки ба таҳқиқи масъалаҳои марбут ба низоми миллии имтиҳонҳои 

марказонидаи дохилшавӣ ва таҳлилу баррасии натиҷаҳои он барои арзёбии 

дастовардҳои таълимии хонандагони муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёнаи 

умумии кишвар равона гардидааст, бешубҳа хеле бамаврид ва мубрам мебошад. 

Ба сифати объекти таҳқиқот унвонҷӯ раванди имтиҳонҳои марказонидаи 

дохилшавиро ҳамчун воситаи арзёбии сифати таҳсилоти миёнаи умумӣ дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон интихоб намудааст. Ҳадафу вазифаҳо ва фарзияи дар назди 

таҳқиқот гузошташуда мутобиқати комили байниҳамдигарии худро таъмин 

менамоянд. Дастгоҳи илмии диссертатсия ба таври амиқ андешида шуда, ба мантиқи 

таҳқиқот мувофиқ мебошад ва ба таври пайдарҳамии дуруст пешниҳод гардидааст.  

Диссертатсияи таълифнамудаи Назарзода Р. С. аз муқаддима, ду боб, 

хулосаи умумӣ, рӯйхати адабиёти истифодашуда ва феҳристи мақолаҳои илмӣ - 

интишороти унвонҷӯ иборат аст. Мазмун ва мундариҷаи диссертатсия 

177 саҳифаи чопи компютериро дар бар мегирад. 

Муқаддимаи рисола асоснокии зарурияту аҳамияти мавзӯи таҳқиқот ва 

дараҷаи омӯзиши он, асосҳои назариявию методологӣ ва усулҳои таҳқиқот, 

аҳамияти назариявию амалӣ ва навгониҳои илмии таҳқиқотро фаро гирифта, дар 

он фарзия, мақсаду вазифаҳо ва объекту предмети таҳқиқот муайян гардидаанд. 

Боби якуми диссертатсия «Заминаҳои назариявӣ, методология ва воситаҳои 

арзёбии натиҷаҳои таълим» аз таҳқиқ ва баррасии масъалаҳои марбут ба 

гуногунии назарияҳои илмӣ ва консепсияҳои таҳқиқотӣ оид ба таърифи мафҳуми 

«сифати таҳсилот», тестгузаронии педагогӣ ҳамчун усули босамар ва 

эътимодноки арзёбии объективонаи дастовардҳои таълимии толибилмон ва 

имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ ҳамчун татбиқгари усули тестгузаронии 

педагогии мутамарказ ва фарогир иборат аст. 
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Дар натиҷаи омӯзиш ва таҳлилу баррасии назарияҳои илмӣ ва консепсияҳои 

таҳқиқотии гуногун оид ба таърифи мафҳуми «сифати таҳсилот» унвонҷӯ мафҳуми 

мазкурро ҳамчун мураккаб ва бисёрҷабҳа арзёбӣ намуда, таъкид месозад, ки барои 

муайян кардани таърифи мукаммали он маҷмӯи тавсифҳои ба ҳам алоқаманд ва 

ҷудонопазири раванди таҳсилотро бояд ба назар гирифт. Дар ин замина, ӯ таърифи 

мукаммали мафҳуми «сифати таҳсилот»-ро пешниҳод намудааст. 

Бартариҳои тестгузаронии педагогӣ ҳамчун усули объективонаи арзёбии 

дастовардҳои таълимии омӯзандагон дар муқоиса бо усулҳои анъанавии 

арзёбиҳои педагогӣ низ дар ин боб мавриди таҳқиқ қарор дода шудаанд. Аз 

ҷумла, дарҷ гардидааст, ки тестгузаронии педагогӣ яке аз усулҳои бештар 

стандартишудаю объективонаи санҷиш ва арзёбии донишу малака ва маҳорати 

озмудашавандагон аст, ки дар он чунин нуқсонҳои дигари усулҳои анъанавии 

санҷишу арзёбӣ, аз қабили гуногунии талабот, ғаразноки санҷишгирандагон, 

номуайянии тартиби баҳогузорӣ ва ғайра вонамехӯранд. Унвонҷӯ оғози давраи 

татбиқи васеи тестгузаронии педагогиро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шакли 

мутамарказ ва фарогир баробар ба соли 2014 – соли якуми роҳандозии низоми 

имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ ба муассисаҳои таълимии дахлдор 

медонад, ки ин фикри ӯ қобили дастгирист. 

Ҳамзамон, дар боби якуми диссертатсия маълумот дар бораи низоми 

имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ ҷой дода шудааст, ки он тавсифи умумии 

имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавиро бо шумули шумораи довталабони дар 

чунин имтиҳонҳо дар давоми шаш соли баррасишаванда (солҳои 2014 – 2019) 

иштирокнамуда, гурӯҳҳои ихтисосҳо ва сохтори қисмҳои имтиҳон фаро мегирад. 

Бо дарназардошти махсусиятҳои хоси имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ, аз 

ҷумла, дар як вақт фаро гирифта шудани шумораи зиёди довталабон, дар як вақт 

баргузор гардидани имтиҳонҳо, истифода шудани маводи санҷишию 

андозагирии комилан яксон, ба таври мутамарказ ба роҳ монда шудани коркарди 

маводи имтиҳон ва аз рӯйи меъёрҳои ягона арзёбӣ гардидани натиҷаҳо, унвонҷӯ 

имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавиро ҳамчун татбиқгари усули 

тестгузаронии педагогии мутамарказ ва фарогир ифода намудааст. 
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Дар боби дуюми диссертатсия «Натиҷаҳои имтиҳонҳои марказонидаи 

дохилшавӣ ҳамчун пойгоҳи маълумот дар арзёбии сифати таҳсилоти умумӣ» 

сохтор ва мушаххасоти субтестҳои имтиҳон (қисми А – имтиҳони умумӣ), усул 

ва воситаҳои риёзию оморӣ барои таҳлили натиҷаҳои тестгузаронӣ ва динамикаи 

натиҷаҳои субтестҳо дар солҳои баррасишаванда (солҳои 2014 – 2019) мавриди 

омӯзиш ва таҳқиқ қарор дода шудаанд. 

Тибқи тартиби низоми имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ супоридани 

имтиҳони умумӣ (қисми А) барои ҳамаи довталабон ҳатмӣ буда, он аз се субтест 

иборат аст: «Забони тоҷикӣ», «Математика» ва «Таърихи халқи тоҷик ва асосҳои 

давлат ва ҳуқуқ». Таҳқиқоти анҷомдодаи Назарзода Р. С. ба коркард ва таҳлилу 

ташхиси натиҷаҳои ҳамин қисми имтиҳон бахшида шудааст. Шумораи умумии 

довталабоне, ки тайи шаш соли баррасишаванда (солҳои 2014 – 2019) дар низоми 

имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ аз қайд гузаштаанд, 497 870 нафарро ташкил 

медиҳад, ки аз миёни онҳо 460 415 нафарашон дар имтиҳони қисми А иштирок 

кардаанд. Маҳз ҳамин шумора пойгоҳи маълумотии таҳқиқотро ташкил додааст. 

Дар ин боб, инчунин, тавсифи ду усули пешниҳоднамудаи муаллиф барои 

таҳлили натиҷаҳои тестгузаронӣ ҷой дода шудааст: якум, усули табдили 

натиҷаҳои тестгузаронӣ (холҳо) ба баҳоҳои анъанавӣ аз рӯйи ҷадвали панҷбалӣ 

(баҳоҳои аз «2» то «5») ва дуюм, усули муқоиса кардани бузургиҳои ҳамгун.  

Таҳлили пойгоҳи маълумоти таҷрибавии таҳқиқот аз рӯйи се нишондиҳандаи 

асосии омори тавсифӣ: мода, медиана ва миёнаи арифметикӣ – ченакҳои тамоюли 

марказӣ ба роҳ монда шудааст. Ҳолати тағйирёбӣ – динамикаи қиматҳои ченакҳои 

тамоюли марказии субтестҳои имтиҳони қисми А таҳлил гардида, дар намуди 

ҷадвалҳои аёнӣ дар боби мазкур инъикос ёфтааст. 

Дар асоси таҳлилу баррасии натиҷаҳои аз имтиҳони умумӣ бадастовардаи 

довталабон – хатмкардагони муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёнаи умумӣ 

вобаста аз ҳар субтест мавқеи солҳои баргузории имтиҳонҳои марказонидаи 

дохилшавӣ нисбат ба якдигар муайян карда шудааст. Зимни таҳқиқоти хеш, 

Назарзода Р. С. чунин хулосабарорӣ мекунад, ки дар умум, сол аз сол натиҷаҳои 

имтиҳони умумӣ рӯ ба беҳбудӣ аст: дар қиёс бо солҳои дигари баррасишаванда 
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соли 2019 аз рӯйи натиҷаҳои субтестҳои «Математика» ва «Таърихи халқи тоҷик 

ва асосҳои давлат ва ҳуқуқ» аллакай ба мавқеи якум баромадааст; нисбат ба 

субтести «Забони тоҷикӣ» низ ҳолати беҳшавии нисбӣ ҷой дорад. Дар ин замина, 

унвонҷӯ таъкид месозад, ки роҳандозии низоми имтиҳонҳои марказонидаи 

дохилшавӣ барои боз ҳам беҳтар омода шудани довталабон – аз худ кардани 

фанҳои таълимӣ аз ҷониби хатмкунандагони муассисаҳои таълимии таҳсилоти 

миёнаи умумӣ нақши муассир дорад. 

Унвонҷӯ дар асоси таҳқиқоти гузаронидаи худ ва натиҷаҳои аз он 

бадастомада ба як қатор навгониҳои илмии аз ҷиҳати назариявӣ ва амалӣ муҳим 

ноил гардидааст, ки онҳо дар нуктаҳои зерин ифода ёфтаанд: 

 бори нахуст дар таърихи низоми маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон 

мавриди таҳқиқ қарор дода шудани масъалаҳои марбут ба роҳандозии 

низоми имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ; 

 муайян кардани мураккабию бисёрҷабҳагии мафҳуми «сифати 

таҳсилот» ва пешниҳоди гунаи нисбатан мукаммали он ҳамчун мафҳуми 

интегралию комплексӣ; 

 асоснок карда шудани усули тестгузаронии педагогӣ дар шакли 

мутамарказ ва фарогир ҳамчун яке аз воситаҳои самаранок ва муосиру 

ояндадори санҷиш ва арзёбии дастовардҳои таълимии омӯзандагон; 

 асоснок карда шудани имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ ҳамчун 

татбиқгари усули тестгузаронии мутамарказ ва фарогир дар асоси вижагиҳои 

хоси ин низом дар санҷишу арзёбиҳои дастовардҳои таълимии омӯзандагон; 

 таҳия ва пешниҳод гардидани ду усули муаллифӣ барои коркард ва 

таҳлили натиҷаҳои имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ: усули 

баргардонидани холҳои тест ба баҳоҳои анъанавӣ ва усули муқоиса 

кардани бузургиҳои ҳамгун. 

Муаллифи диссертатсия натиҷаҳои таҳқиқоти хешро дар 14 банд 

хулосабарорӣ намуда, таклифу пешниҳод ва тавсияҳои илмию методии 

мувофиқро дар 9 банд ироа намудааст. 
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Сохтори диссертатсия: бобҳо ва зербобҳои он мантиқан ба ҳам алоқаманд 

буда, ҳар боб бо хулосаҳои дахлдор ҷамъбаст гардидааст. Мазмуни матни 

автореферат ба мазмуну мундариҷаи диссертатсия мувофиқат мекунад. 

Дар маҷмӯъ, омӯзиш ва таҳлили диссертатсия ба хулосае мерасонад, ки 

муаллифи он аз ӯҳдаи иҷрои вазифаҳои дар доираи таҳқиқот муайянгардида 

баромада, ба ҳадафи таҳқиқот ноил гардидааст ва фарзияи илмиро тасдиқ 

намудааст. Диссертатсияи Назарзода Р. С. кори таҳқиқотии баанҷомрасида ба 

ҳисоб меравад, ки зимни ба анҷом расонидани таҳқиқоти хеш ӯ ба хулосаҳои 

илмии аҳамияти муайяни назариявию амалӣ дошта ва навоварона расидааст.  

Дар доираи муҳлатҳои пешбинишуда гузаронидани марҳалаҳои таҳқиқот, 

истифодаи методҳои мувофиқ ба мавзӯъ, объект ва ҳадафу вазифаҳои таҳқиқот, 

коркарди натиҷаҳои пойгоҳи калони маълумоти таҷрибавӣ, имконпазир будани 

истифодаи минбаъда ва такрории усулҳои муаллифии пешниҳодшуда ҳангоми 

коркарди натиҷаҳои тестгузарониҳои педагогӣ асоснокӣ ва эътимоднокии 

натиҷаҳои аз таҳқиқот бадастомада ва хулосаҳои зимни онҳо баровардашударо 

таъмин менамояд. 

Бешубҳа, таҳқиқоти мазкур метавонад дар самти рушди назария ва амалияи 

илми педагогика, ба вижа ташаккул ва рушди равияҳои тестшиносӣ ва 

андозагириҳои педагогӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати баланд бардоштани 

сифати таҳсилоти зинаҳони гуногун аз ҷиҳати назариявӣ, амалӣ ва методологӣ 

нақши назаррас дошта бошад. 

Мақолаҳои илмӣ ва илмӣ-методии ба табъ расонидаи муаллиф мундариҷаи 

асосии диссертатсияро ба пуррагӣ инъикос мекунанд. Вобаста ба натиҷаҳои 

таҳқиқот аз тарафи унвонҷӯ 23 мақола, аз ҷумла, 12 мақола дар маҷаллаҳои 

тақризшавандаи аз ҷониби Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон тавсия ва эътирофшуда нашр карда шудаанд. Мазмун ва 

мундариҷаи асосии диссертатсия, инчунин натиҷаҳои аз таҳқиқот бадастомада 

дар шакли маърӯза ва муаррифиҳо дар чорабиниҳои сатҳҳои ҷумҳуриявӣ ва 

байналмилалӣ – конференсияҳои илмӣ-амалӣ ва назариявӣ пешниҳод ва баррасӣ 

гардидаанд. Натиҷаҳои фосилавии таҳқиқот дар ҷаласаҳои Шӯрои илмӣ ва 
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методии Маркази миллии тестии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

ҷаласаи шуъбаҳои Пажӯҳишгоҳи рушди маориф ба номи Абдураҳмони Ҷомии 

Академияи таҳсилоти Тоҷикистон пешниҳод гардида, мавриди баррасӣ ва 

муҳокима қарор дода шудаанд. 

Мазмун ва мундариҷаи таҳқиқоти диссертатсионӣ ба шиносномаи ихтисоси 

илмии 13.00.01 – «Педагогикаи умумӣ, таърихи педагогика ва таҳсилот» (илмҳои 

педагогӣ) мувофиқат мекунад. 

Дар баробари дастовардҳои назарраси илмӣ ва комёбиҳои унвонҷӯ, ки 

баёнашон дар боло дарҷ гардид, дар кори диссертатсионӣ ва автореферати он 

баъзе камбудӣ ва норасоиҳо низ ба чашм мерасанд, ки баназаргирӣ ва ислоҳи 

онҳо ҷиҳати боз ҳам мукаммалтар гардидани мазмуни рисола аз манфиат орӣ 

нахоҳад буд. Аз ҷумла: 

1. Хуб мешуд, ҳангоми таълифи рисола дар оғоз маълумот дар бораи 

мафҳуми «имтиҳон» ва мақсаду вазифаҳои он, талабот ба ташкилу баргузории 

имтиҳонҳо ҷой дода мешуд. 

2. Омӯзиш ва таҳлили корҳои илмию таҳқиқотии олимони ватанӣ доир ба 

мавзӯи диссертатсия ва ҷой додани нигоҳу назарияи онҳо роҷеъ ба усули 

тестгузаронӣ ва истифодаи тестҳо дар раванди таълим ва баланд бардоштани 

сифати таҳсилот мазмуну мундариҷаи рисоларо боз ҳам бештару ғанитар 

мегардонид. 

3. Новобаста аз соддагию равонии тарзи баёни фикр дар таълифи 

диссертатсия ва автореферати он: возеҳии забони таълифи рисола, риояи 

меъёрҳои услубӣ, қоидаҳои аломатҳои китобатӣ ва имло, инчунин дар матни 

диссертатсия ҷо-ҷо баъзе хатоҳои хусусияташон имлоӣ ва услубӣ ба назар 

мерасанд, ки ислоҳи онҳо барои боз ҳам афзун гардидани арзиши рисола ва 

сифати он ба манфиат хоҳад буд. 

Норасоиҳои зикршуда ба ҳеч ваҷҳ наметавонанд арзиши комили илмӣ, 

сифати баланд ва дастовардҳои назарраси рисоларо кам кунанд. Ба натиҷаҳои 

асосии назариявию амалии диссертатсия низ наметавонанд таъсири манфӣ 

расонанд.  
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