
Тақризи
муққаризи расмӣ ба кори диссертатсионии Намозов Ҷамшед 
Ашурмадович дар мавзӯи «Асосқои назариявии демократикунонии 
механизми идорӣ дар шароитқои ислохоти фаъолияти муассисахои 
тахсилоти миёнаи умумӣ», барои дарёфти дараҷаи илмии номзади 
илмхои педагоги, аз рӯйи ихтисоси 13.00.01 - педагогикаи умумӣ, таьрихи 
педагогика ва маориф (илмхои педагога).

Мушкилоти идоракунии маориф решақои амиқ дорад ва дар 
кишварқои гуногун чӣ дар Ғарб ва чӣ дар Ш арқ рушд ёфтааст. Олимон 
дар даврақои гуногуни рушди педагогика ба ин масъала диққати ҷиддӣ 
медоданд, вале то кунун ин масъала зери назари таққиқотчиён мебошад.

Ташаккул ва рушди Тоҷикистони соқибистиқлол ислоқоти амиқи 
маорифро талаб мекунад, зеро талаботи нави ҷомеаро бидуни таҷдиди 
назарраси сохтори муассисах,ои таълимӣ, тайёр кардани корпуси 
муосири омӯзгории кишвар ва таъмин намудани он бо вазъи иҷтимоӣ ва 
моддӣ ба таври назаррас номумкин мебошад.

Тахлили таҷрибаи кишварқои пешрафта ва рӯ ба тараккӣ, ки дар 
даврақои гуногуни таърихи худ қолатқои шадиди буқрониро аз cap 
гузаронидаанд, ё дар соқаи муайян ақиб мондаанд, нишон медихад, ки 
қалли зуд ва бомуваффақияти мушкилоти пайдошудаи иқтисодӣ, 
иҷтимоӣ ва сиёсӣ бо роқи илмӣ имконпазир аст, агар сиёсат ва 
стратегияи рушди соқаи маориф, дар сиёсати сармоягузории давлат дар 
ҷойи аввал гузошта мешавад. Азбаски кафили асосии рушди 
бомуваффақияти иҷтимоию иқтисодии ҷомеа потенсиали маърифатй, 
зеқнӣ мебошад, таърихан мақз соқаи маориф дар бисёр кишварқо 
(масалан, дар кишварқои пешрафтаи Аврупо, ИМА, Ҷопон ва г.) рушди 
тамоми соқақои иқтисодиёт ва қаёти ҷамъиятӣ нақши аввалин бозӣ 
менамояд.

Аммо, то ба имрӯз, масъалаи самаранокии назариявии 
демократикунонии механизми идоракунӣ дар заминаи ислоқоти 
фаъолияти мактабқои миёна дар таҷрибаи мактабқои Ҷумқурии 
Тоҷикистон суст омӯхта шудааст ва мавриди тақкиқоти махсус қарор 
нагирифтааст, аз ин рӯ, омӯзиши ин масъала актуалӣ ва ақамият дорад.

Рисола қадафқо ва фарзияқои таққиқотро дуруст муайян намуда, 
вазифақои муқимтаринро ба миён гузоштааст, ба монанди: тақия 
кардани мундариҷа ва меъёрқои самаранокии идоракунии стратеги 
(демократикунонии механизми идоракунӣ), гашкили шароиги омӯзгорӣ 
барои он дар фаъолияти мактаб, модели идоракунии демократикунонии



механизми идоракунӣ ва муайян кардани самаранокии идоракунии 
стратегӣ, идоракунӣ дар мактаб мавриди муқокима қарор гирифгаанд. 
Қалли ин ва дигар мушкилот имкон медихдд, ки хадафхои мактаби 
муосири тахсилоти умумӣ оқилона ва бомуваффақият амалӣ гарданд.

Дар рисола исбот карда шудааст, ки самти мухимтарини таҷдиди 
идоракунии мактаб ин қамоқангсозии сохтори фаъолияти директорон, 
истифодаи менеҷменти фаъоли хавасмандкунӣ ва ташкили 
банақшагирии стратеги танхо бо кӯмаки гурӯх мебошад. Тавре ки аз 
тахқиқ бармеояд, азнавсозии идоракунии мактаб, пеш аз хама, 
демократикунонии услуби механизми идоракунии муассисахои 
мактабиро талаб мекунад. Дар тӯли солқои ислохот, дар ин самт 
гағйироти мусбӣ ба назар мерасиданд.

Рисола аз муқаддима, ду боб, хулоса ва рӯйхати адабиёт иборат
аст.

Дар муқаддима ахамияти мавзӯъ асоснок карда, масъала тахия 
карда мешавад, объект, мавзӯъ, хддафхо, фарзия, хддафхо ва 
муқаррароти асосии тахкиқот барои дифоъ пешниходшуда муайян карда 
мешаванд.

Дар боби якуми рисола «Рохдои такмили идоракунии мактаб дар
илми педагогика» асосхои демократиякунонии механизми идоракунӣ дар 
ташкил ва татбиқи фаъолияти мактабқои муосир, вазъи 
демократикунонии сохтори идоракунӣ дар сохаи маорифи Ҷумхурии 
Тоҷикистон тахлил карда мешавад.

Дар натиҷаи баррасии муқаррароти назариявй ва холати татбиқи 
амалии онхо, диссертант изхор мекунад, ки бо мавҷудияти хокимияти 
муттамарказ аз сабаби надоштани иқтидори махаллӣ ва фарханги 
иштирок дар қабули қарорхо ба як қатор мушкилоти ҷиддӣ дучор омад. 
Ҷорӣ намудани ташаббусхои нави таълимӣ асосан ба қонунгузорӣ асос 
ёфта буд ва аксар вақт зарурати механизмқои дастгирии мақомоти 
махаллӣ, маъмурияти муассисахои таълимӣ ва муаллимонро ба назар 
намегирифтанд, то онхо ин тағйиротхоро дар амал татбиқ кунанд.

Тахқиқоти гузаронидаи мухаққиқ нишон медихад, ки дар маҷмӯъ, 
кормандон хавасмандии хеле кам дар идоракунии муассиса доранд. Дар 
аксари холатхо, муассисахои таълимӣ қобилияти рушди иштироки 
кормандон ва дастгирии касбиро тавассути иштироки мунтазам дар 
барномахои гуногуни таълимӣ надоранд.

Дар боби дуюми рисола «Зарурати ислоқоти механизмхои 
идоракунии мактаб ба принсипхои демократикунонӣ ва самти такмили 
фаъолияти он», мундариҷа ва меъёрх,ои самаранокии идоракунии

?



стратегӣ (демократиякунонии механизми идоракунӣ), рохдои ташкили 
шароити педагогии татбиқи он дар фаъолияти мактаб муайян карда 
шудаанд ва самаранокии истифодаи таҷрибавии идоракунии стратегӣ 
(демократиякунонии механизми идоракунӣ) дар фаъолияти мактаб 
нишон до да шудааст.

Дар асоси корхои пажӯхишӣ, таҷрибавй, донишҷӯй муаллифи 
рисола ба хулосае меояд, ки танхо дар сурати рушди возеқи мундариҷаи 
менеҷменти хавасмандкунӣ мо метавонем гурӯххои худро муттахид 
созем, амалхои онхоро фаъол гардонем ва дар якҷоягӣ бо гурӯх 
банақшагирии стратегии муассисахои таълимии худро тахия намоем.

Муаллиф қайд менамояд, ки яке аз роххои ҷорӣ кардани 
демократиякунонии сохтори идоракунӣ ин ҷалб намудани ҷомеа ба 
мактаб мебошад. Масъалаи демократикунонии хаёти мактаб танхо 
метавонад халли худро дар он сурат ёбад, агар муассиса хуб аз ҷониби 
ҷомеаи волидайн ва тамоми ҷомеа қабул карда шавад.

1 .Волидон дар идоракунии мактаб иштирок мекунанд, аз ҷониби 
кумитаи волидон, шӯрои пешгирии ҷиноятхо, кумитақои хонандагон ва 
г .

2.Иштироки фаъолонаи волидайн дар ҷараёни таълим (ҷаласахои 
АВО, дархои кушод, махфилхо, бахшхо, чорабинихои эҷодӣ,) зиёд карда 
шавад.

Қайд карда мешавад, ки 63% волидон боварӣ доранд, ки хар як 
чорабинихои ташкилӣ барои рушди идоракунӣ дар мактаб мувофиқ ба 
равандхои демократикунонии ҷомеа, кӯмак ба халлу фасли масоили 
хифзи хукуқ, дастрасии иштироки хамаи фаъолони мақомоти хокимият, 
тарзи хаёти фаъолро ташкил медиханд. Фақат 10%-и волидон ин 
иарадигмаи идоракуниро аз хад зиёд мешуморанд, то хамаи ваколатхоро 
ба директор вогузор мекунанд.

Муаллиф моддаи 4 Қонуни Ҷумхурии Тоҷикистон «Дар бораи 
маориф»-ро мисол меоварад, ки принсипхои «сиёсати давлатӣ дар сохаи 
маориф» -ро дар бораи хусусияти «демократия ва идоракунии давлатии 
маориф» баён мекунад. Чунин модели демократиякунонии сохтори 
идоракунӣ, ки муносибати шариконаи хамаи сохторхоро ташкил 
мекунад, тавсия медихад:

Муаллифи рисола қайд менамояд, ки:
«Агар мо ин принсипро риоя намоем, ин ташкилот, чун ҷузъи 

ҷамъиятии сохтори идоракунӣ (рохбарӣ) буда, мо бояд вазифахои 
гуногунро тақсим кунем, зеро қар як ҷомеа дар ин соха манфиат дорад».



Диссертант қамоқангсозии фаъолияти директоров, истифодаи 
демократиякунонии фаъоли идоракуниро танхо бо кӯмаки гурӯх самтқои 
муқимтарини таҷдиди идоракунии мактабқо мешуморад. Барой ин, бояд 
хамаи хусусиятқои асосиро тақия кунем. Услуб, аммо, пеш аз хама, 
демократия, салоқияти омӯзгорӣ ва тамоюли тиҷорӣ талаб карда 
мешавад. Тавре ки таққиқотқо маълум намуданд, монеақои калонтарин 
барои гузаштан ба демократиякунонии механизми идоракунӣ ин 
надоштани таҷрибаи корӣ дар демократия (90% директорон ва 71% 
муаллимон), надоштани дониши зарурӣ (44% ва 37%, мутаносибан) қайд 
карда мешавад.

Муаллифи рисола чунин мешуморад, ки асосхои муайяни 
демократиякунонии механизми идоракунӣ ва тафаккури менеҷменти 
стратеги, рафтори стратегии амалӣ нисбат ба мактаб, албатта, дар 
бисере аз рохбарони мактабхои мо бе тахсилоти махсус мавҷуданд. Дар 
айни замон, муболиғаи хеле қавӣ мебуд, ки гӯё муассисахои таълимии мо 
ва рохбарони онхо аксар вақт системаи тафаккури стратеги, мафхумхо 
ва усулхои онро аз худ кардаанд.

Тахқиқот ба асоснокии назариявӣ ва самаранокии амалии 
демократикунонии механизми идоракунӣ дар фаъолияти якчанд мактаби 
муосир бахшида шудааст, ки дар робита бо ин мухакқиқ бевосита дар 
татбиқи барномаи «Такмили тахсилоти ибтидоӣ дар Тоҷикистон» 
ширкат варзид. Ин як барномаи ягонаест, ки ба бехтар намудани 
хизматрасонии таълимӣ ва баланд бардоштани сифат ва дастрасӣ ба 
тахсилот аз синфхои аввал то чорум, дар минтақахои интихобшудаи 
Тоҷикистон равона шуда буд. Барнома ба диди системаи плюралистии 
тахсилот асос ёфтааст, ки дар он хамаи ҷонибхои манфиатдор изқори 
назар мекунанд ва дар раванди тагйирот хисоботдиханда мебошанд.

Дар сатхи миллӣ, тахқиқоти муаллиф асосан ба тахассуси курсхо 
барои баланд бардоштани ихтисос, барои кормандони Донишкадаи 
такмили ихтисос ва бозомӯзии кормандони сохаи маориф, диққати асосӣ 
ба такмили механизмхои идоракунӣ ва тавассути он, ба тамоми сохаи 
маориф, баланд бардоштани сифати тахсилот нигаронида шудааст, 
диққат додааст. Фаъолияти асосӣ дар сиёсати давлатӣ дар сохаи маориф 
ва дар хамкорӣ бо созмонхои байналмилалӣ дар бехтар намудани 
механизмхои Вазорати маориф ва илм о иди баланд бардоштани такмили 
ихтисоси кормандони сохаи маориф нигаронида шудааст.

Низоми давлатӣ дар сохаи маорифи Ҷумхурии Тоҷикистон ба 
таври ғайримарказӣ идоракунии сохаи маорифро ба вуҷуд овард. Нақши 
бузург дар такмили мехвари идоракунӣ халли идоракунӣ дар татбиқи



маблағгузории сарикасӣ дар соқаи маориф буд. Қарори Қукумати 
Ҷумқурии Тоҷикистон №441 аз 01 . 11.2004 «Дар бораи интиқоли 
муассисақои таълимии шақри Кӯлоб ва навоқии вилояти Хатлон, шақри 
Хуҷанди вилояти Суғд, шақри Хоруғи Вилояти Мухтори Кӯқистони 
Бадахшон ва шақри Вақдат оид ба роққои нави идоракунӣ ва 
маблағгузорӣ» қабул шуда буд. Баъди ин усули сарикасии идора 
намудани муассисақои таълимӣ дар тамоми Ҷумқурии Тоҷикистон ҷорӣ 
карда шуд. Ин дар муносибати байни муассисақои таълимӣ ва 
Донишкадаи такмили ихтисос ва бозомӯзии кормандони соқаи маориф 
низ муносибатқои нави молиявӣ ва сохториро ба вуҷуд овард.

Дар асоси ин филиали Муассисаи давлатии «Донишкадаи 
ҷумқуриявии такмили ихтисос ва бозомӯзии кормандони сохаи маориф» 
дар шақри Кӯлоб мувофиқи фармоиши Вазири маориф ва ил ми 
Ҷумқурии Тоҷикистон аз 29 . 12.2014, №3099 ба нақшаи фарогирии 
шунавандагон ба курсқои такмили ихтисос дар моқи январ тағйироту 
иловақо ворид намуда, давомоти курсқои такмили ихтисосро аз 12 - рӯз 
ба 9 - рӯз ихтисор намуд. Бо қамин шумораи курсқоро аз 24 ба 39 адад 
расонда шуд. Ин курсқо дар 3 - давра: аз 02 . 11.01 (даври якум), 12-21.01 
(даври дуюм), 22 - 29. 01 (даври сеюм) ва дар маҷмӯъ аз рӯйи 25 номгӯи 
фанқои таълимӣ моқи январи соли 2015 курсқои такмили ихтисос ва қар 
яки он корқои тарбиявй ташкил карда, гузаронида шуд. Ин амал бо 
мақсади самаранок гузаронидани давраи таътили зимистонаи 
хонандагон ва қарчи бештар аз курсқои такмили ихтисос гузаронидани 
омӯзгорони минтақа роқандозӣ карда шуд. Инчунин, тибқи ин фармоиш 
ба шунавандагони ин курсқо сертификат аз фанни технологияи итилоотӣ 
дар қаҷми 18 соат новобаста аз фанни даре мегуфтагӣ бо имзои Ректори 
Д Ҷ ТИ БК С М  дода шуд, ки шумораашон 550 нафар мебошад. Инчунин, 
курси забони давлатӣ барои аққалиятқои миллй дар нохияхои 
Темурмалик ва Восеъ барои 71 нафар шунавандагон гузаронида шуд.

Чунин корқо асосан ба такмили механизмқои идоракунии 
муассисақои таълимӣ, ҷиқати баланд бардоштани сифати донишқои 
омӯзандагон дар бораи мактаб ва сатқи касбии муаллимон ва баланд 
бардоштани сатқи синфқои методологӣ оид ба навсозии методологияи 
кори байни муаллимон мусоидат мекунанд.

Барои назорат кардани сифати дониши муқассилин, синфқои 4 ва 7 
дар 20 озмоиш ва 8 мактаб мунтазам интихоб карда шудаанд. Натиҷақои 
марқилаи якум нишон додаст, ки дараҷаи фаъолият ва сифати донишқои 
хонандагон дар мактабқои одӣ назар ба мактабқои пилотӣ (таҷрибавӣ) 
хеле баланд будаст. Дар натиҷаи кор бо мақсадқои омӯзишӣ бо



муаллимон натиҷақои таҷрибавии мактабқои марқилаи дуюми назорат 
дар мактабқои таҷрибавӣ нисбат ба дигарон хеле назаррас шудааст.

Солқои 2003-2008 барномаи «Дастгирӣ ва такмил додани тақсилоти 
асосӣ дар Тоҷикистон» амалӣ шуда, барномаи мазкур аз 13 мактаби 
асосӣ ва 14 ибтидоӣ тақия карда шудааст ва дар соли 2005 5 мактаби 
нави асосӣ ва 22 мактаби муосир муайян карда шудаанд. Барнома барои 
комилан пуштибонӣ кардани мактабқои ибтидоӣ дар соқаи маориф дар 
се мактаб бевосита ба мактаби ибтидоӣ таъйин карда шудааст.

Рушди таъсисёфта 9 нафар аз Донишкадаи марказии такмили 
ихтисос ва бозомӯзии омӯзгорони Ҷумқурии Тоҷикистон ва 42 нафар аз 
Донишгоқи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоқи Рӯдакӣ оид ба 
беқтар намудани сатқи донишу малакақои омӯзгорон дар 85 муассисаи 
мактабӣ ва намояндагони кумитақои падару модарон, 54 нафар аз 
муассисақои таълимии минтақавӣ ва ноқиявӣ иштирок намуданд.

Натиҷаи кори муштараки мутахассисони Академияи илмқои 
педагоги ва лоиқаи «Беқтар намудани тақсилоти ибтидоӣ дар 
Тоҷикистон» (UBOT) тақияи 136 сохтори барномаи таълимӣ буд. 
Мутахассисони Вазорати маориф ва илми Ҷумқурии Тоҷикистон инро 
дида баромаданд, сохтори таълимӣ ва барномаи таълимиро барои 
интишор ва пақнкунӣ тасдиқ кардаст.

Имрӯз дар Тоҷикистон дар назди мактабқо вазифақои нав 
истодаанд, ки барои ташаккул додани гурӯққои бо қам наздик 
мебошанд. Прогресси илмӣ-техникӣ қувваи сифатан навро талаб 
мекунад. Рушди технологияхо барои тайёр кардани кормандон хароҷоти 
зиёдро талаб мекунад ва хадафи менеҷмент ба даст овардани бозгашти 
сармоягузорӣ мебошад. Хдмаи ин ба фақмиши зарурати ба одамон 
қамчун одами бо қадафқои худ нигох, кардан оварда мерасонад. 
Шумораи афзояндаи коргарон метавонанд кори худро нисбат ба 
роқбари бевоситаи худ беқтар кунанд, аммо танқо ба шарти озодии амал 
фаъолият мекунанд. Хдмин тариқ, механизм ва консепсияқои 
идоракунии маъмурӣ (фармон ва назорат) бо технологияхои муосири 
идоракунӣ камтар мувофиқат мекунанд.

Хулосақо ва тавсияқои назариявии номзад ба рисола мантиқан аз 
мазмуни умумии рисола бармеояНд.

Автореферат мазмуни умумии рисоларо инъикос мекунад.
Дар баробари ин дастовардқо, дар рисола баъзе хатогиқои услубӣ 

низ роқ дода шудаанд:
1.Муаллиф метавонист ба мавқеи мактабқои такягоқӣ дар 

механизми сохтори идорӣ диққати зиёдтар медод.



2. Дар сақифақои 5, 8, 15, 24, 29, 54, 69, 102, 145 ҷо-ҷо ғалатқои 
имлоӣ ва китобатӣ ба чашм расид.

3. Нақша ва диаграм м ам и истифодашудаи рисоларо бо шарқи 
кутоқ ва мақсади асосӣ нишон медоданд, ба фоидаи кор буд.

Таққиқоти диссертатсионии Намозов Ҷамшед Ашурмадович дар 
мавзӯи «Асосқои назариявии демократикунонии механизми идорӣ 
дар ш ароитқои  ислоқоти фаъолияти муассисақои тақсилоти миёнаи 
умумӣ», ки барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмхои педагогӣ, аз 
рӯйи ихтисоси 13.00.01 - педагогикаи умумӣ, таърихи педагогика ва 
маориф (илмқои педагогӣ) бо рамзи ихтисоси мазкур мувофиқ мебошад.

Дар асоси мубрамӣ, навгонии илмӣ, хаҷми кори таққиқотии 
иҷрошуда ва ақамияти назариявию амалии натиҷахои тахкиқ, ки тахти 
унвони «Асосқои назариявии демократикунонии механизми идорӣ 
дар ш ароитқои  ислоқоти фаъолияти муассисақои тақсилоти миёнаи 
умумӣ» манзур шудааст, ба талаботи Низомномаи намунавӣ оид ба 
Шӯрои диссертатсионӣ ва тартиби додани дараҷақои илмӣ ва унвонқои 
илмӣ, ки бо Қарори Қукумати Ҷумқурии Тоҷикистон аз 26-ноябри соли 
2016, тақти №505 тасдиқ гардидааст, ҷавобгӯ мебошад ва муаллифи он 
Намозов Ҷамшед Ашурмадович барои дарёфти дараҷаи илмии номзади 
илмқои педагогӣ, аз рӯйи ихтисоси 13.00.01 - педагогикаи умумӣ, 
таърихи педагогика ва маориф (илмхои педагогӣ) сазовор аст.

номзади илмқои педагогӣ, дотсенти 
кафедраи кафедраи педагогика ва 
равоншиносии Донишгоқи давлатии Хоруг 
ба номи Моёншо Н-азаршоев

^ ^ ^ о н и к о в  Шақтут Мавлоназарович

Им зон Хоников Ш.М.-ро тасдиқ мекунам:
С а^'ю ри Ш у ъ б а 11 кадрқои Донишгоқи

Ilfs! . s I d  II
даШш^аиа^р„^уғ ба номи М.Назаршоев 
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