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Тақризи
муассисаи пешбар ба диссертатсияи Намозов Ҷамшед Ашурмадович дар 
мавзӯи «Асосхои назариявии демократикунонии низоми идоракунй дар 
шароити ислохоти фаъолияти муассисахои тахсилоти умумӣ», барои 
дарёфти дараҷаи илмии номзади илмхои педагога, аз рӯйи ихтисоси 
13.00.01 - педагогикаи умумӣ, таърихи педагогика ва тахсилот (илмхои 
педагога).

Мухимияти мавзӯи диссертатсия вобаста ба он аст, ки дар ҷақони 

имрӯза кӯшишқо ба табдили муқимтарини захирақои рушди иқтисодию 

иҷтимоии кишвар ба афзоиши некӯақволии инфиродӣ ва рушди 

шақрвандон нигаронида шудааст.

Сатқи рушди маориф қамчун яке аз муқимтарин зернизомқои 

иҷтимоӣ нишонаи умумии низом дар давлат ва ҷомеа мебошад. Тақлили 

таҷрибаи пешқадами мамлакатқои мутараққӣ ва кишварқои дар қоли 

рушд, ки дар даврақои гуногуни таърихи худ вазъиятқои буқрониро 

пушти cap кардаанд, нишон медиқад, ки рушди босуръат ва 

муваффақонаи иқтисодй, иҷтимой ва сиесӣ аз дуруст ба рох мондани 

сиёсат ва стратегияи рушди маориф ба даст меояд, ки афзалиятнокии 

сармоягузорӣ дар сиёсати давлатро собит месозад.

Низоми маорифи Ҷумқурии Тоҷикистон кӯшишқои назаррасеро ба 

васеъ намудани иштироки ақолй дар раванди тақсилот, пешрафти 

шабакақои гуногуни муассисақои таълимӣ ва анъанақои фаъолона, ки 

дар солқои охир мансуб ба равандхои таҷдиди тақсилот доранд, равона 

мекунад. Ба ақидаи муаллифи диссертатсия, низоми идоракунии 

муассисақои таълимӣ ба такмил ниёз дорад. Диссертант зикр мекунад, ки 

низоми идоракунии дойр ба вогузории ваколату масъулият ҷалби



фаъолонаи қамаи субъектной таълиму тарбия имкониятқои зиёдеро 

дорад, ки таққиқоти мазкур ба онқо бахшида мешавад.

Чунин гузориши масъала дар худ ахамият ва арзишмандии хосаро 

фаро гирифта, барои халли бисёр масъалахои раванди 

демократикунонии механизмхои идории муассисахои тахсилоти миёнаи 

умумӣ мусоидат карда метавонад.

Нуктахои асосӣ ва натиҷахои тадқиқоти диссертатсионии Намозов 

Ҷ.А. хамчунин барои халли баъзе масъалахои умумии ташкилӣ-методӣ,
;. JT

иҷтимоӣ-педагогй ва методологй, қаллу фасли баъзе масъалақои вобаста 

ба демократикунонии механизмхои идории муассисахои тахсилоти 

миёнаи умумӣ мусоидат карда метавонад.

Навгонии илмии таққиқот муносибати махсуси тавзехи мавзӯи 

мавриди омӯзишро ифода мекунад, ки асоси методологияи самараноки 

гузаронидани тахқиқоти ба ин монандро таъмин менамояд ва дар 

нишондодхои зерин зуқур меёбанд:

- ошкор намудани хусусиятқои махсуси низоми идоракунй дар 

фаъолияти муассисақои тақсилоти умумӣ;

- муносибати интиқодӣ ба идоракунии анъанавӣ дар муассисақои 

тақсилоти умумии муосир;

- тақлили вазъи муосири низоми идоракунй дар соқаи маориф ва 

тавсияқои мушаххас оид ба ташкили шароити педагогӣ барои ҷорӣ 

намудани низоми самараноки идоракунй дар фаъолияти муассисақои 

тақсилоти умумӣ;

- пешниқоди зарурати гузариш ба низоми демократии идоракунй 

ва асоснок намудани самаранокии истифодаи он дар фаъолияти 

муассисақои таълимй.

Ақамияти назариявии таққиқоти диссертант аз он иборат аст, ки 

нишондодхо маводи ҷамъоварӣ шуда ва хулосақои он метавонанд 

хангоми тақияи барномақои давлатию махаллӣ, стратегияи рушди



идоракунӣ ва рушди устувори соқаи маориф истифода шаванд. Дар 

инҷода:

- хусусиятқои хоси низоми идоракунии фаъолияти муассисақои 

тақсилоти умумиро муайян кардааст;

- қолати муосири низоми идоракунии соқаи маорифро тақлил 

намуда тавсияқои мушаххас оид ба ташкили масъалақои педагога, 

шароит барои ҷорӣ намудани низоми судманди идоракунӣ дар 

фаъолияти муассисақои тақсилоти умумиро тақия кардааст.

Ақамияти амалии таққиқот дар он аст, ки:

- техника ва технологияи тақияи мундариҷа ва меъёрқои 

самараноки низоми идоракунии фаъолияти муассисақои тақсилоти 

умумии муосир муайян карда шудаанд;

- барномақои корӣ барои курсқои алоқида ва маърӯзахо оид ба 

истифодаи босамари низоми идоракунӣ тахия карда шудаанд;

- тақияи курсу маърӯзахо барои баланд бардоштани тахассуси 

кормандони соқаи идоракунии маориф, директорон ва омӯзгорони 

муассисақои тақсилоти умумй коркард ва пешниқод шудаанд;

Ба қимоя муқаррароти зерин пешниқод карда шудаанд:

- мазмун ва меъёрқои босамари низомии идоракунии 

муассисақои тақсилоти умумй;

- роққои ташкили фаъолияти педагогй, шароит барои ҷорй 

намудани низоми идоракунӣ дар фаъолияти муассисақои тақсилоти 

умумй;

- низоми педагогии инноватсионӣ ва усулқои ташкил ва амалй 

намудани низоми идоракунии фаъолияти муассисақои тақсилоти 

умумии муосир;

- амсилаи (модели) фаъоли низоми идоракунӣ ва ҷорй намудани 

он дар фаъолияти муассисақои тақсилоти умумй.

Эътимоднокӣ ва асоснокии нуктақои асосӣ ва хулосақои 
таққиқот:



Дурустии таққиқот бо асосқои методологй таъмии карда шуда, 

низоми методқо зимни қалли вазифақои гузошташуда ва натиҷақои 

гузаронидашудаи корқои таҷрибавию озмоишӣ муайян ва мушаххас 

гаштаанд.

Тасвиби натиҷақои таққиқот. Нуқтаю нишондодхои асосии 

таққиқот дар маърӯзақои илмӣ ва таълифоти муаллиф ифода ёфта, 

дар курсқои такмили ихтисоси Донишкадаи ҷумқуриявии такмили 

ихтисос ва бозомӯзии кормандони соқаи маориф ва филиали он дар 

ш. Кӯлоб, дар машғулият ва семинарқо озмоиш карда шудаанд.

Сақми шахсии муаллиф:

Вобаста ба амалияи низоми идоракунӣ ва дурномаи коркарди илмии 

он, муқаққиқ мавзӯъ, мақсад, вазифахо ва фарзияхоро дар доираи 

объекту предмета тахқиқот тақия намудааст. Диссертант қолати 

масъаларо мавриди омӯзишу тақлил қарор дода, ҷанбаъқои 
демократикунонии идоракунии муассисахои тахсилоти умумиро ба 

мақсади беқбудӣ бахшидан ба соха муайян кардааст.

Сохтори диссертатсия. Диссертатсия аз муқаддима, ду боб, хулоса 

ва рӯйхати адабиёт иборат мебошад. Мазмуни таққиқот дар 175 

сақифаи чопи компютерй ҷой дода шудааст. Дар диссертатсия 10 

ҷадвал, 7 раем ва 4 диаграмма оварда шудааст. Феқристи адабиёт 

188 номгӯйро фаро мегирад.

Боби якуми рисола «Роққои такмили идоракунии муассисақои 

тақсилоти умумй дар илми педагогика», ном дошта аз се фасл иборат 

мебошад. Асоси ин боби рисоларо сохтори муносиб ва принсипқои 

фаъолияти мақомоти идоракунии муассисаи тахсилоти умумй, ки ба 

такмили раванди таълиму тарбия мусоидат мекунанд, идоракунии 

муассисаи тақсилоти умумй ва уқцадорихои вазифавии маъмурияти 

муассисаи тахсилоти умумй оид ба ташкил ва роқбарй ба кори 

таълиму тарбия, самтхои асосии фаъолияти идоракунии маъурияти 

муассисаи тақсилоти умумй оид ба ташкили корқои таълимй-тарбиявй



дар шароити гузариш ба муносибатхои бозорӣ дар Ҷумқурии 

Тоҷикистон, сохтори муносиб ва принсипқои фаъолияти мақомоти 

идоракунии муассисахои тахсилоти умумӣ, ки ба такмили раванди 

таълиму тарбия мусоидат мекунанд, ташкил медихад.

Боби дуюми рисола «Зарурати мслоқоти низоми идоракунии 

муассисақои тақсилоти умумӣ дар асоси демократикунонӣ ва такмили 

фаъолият» ном дорад.

Фасли якуми боби дуюми рисола «Самтқо ва мундариҷаи асосии 

фаъолияти маъмурияти муассисаи тақсилоти умумӣ оид ба ташкил ва 

татбиқи раванди таълим дар асосқои демократа» ном дошта, зикр 

мешавад, ки «асосхои мундариҷаи сохаи маориф шаклхои иҷтимоию 

психологи мебошанд. Муассисаи тақсилоти умумӣ - муассисаи иҷтимоӣ 

бо анъана, фалсафаи рушд, имконият барои чораандешӣ ва расидан 

ба ояндаи дилхоқро мекушояд. Ин масъала на танхо мушкилоти 

имрӯзаро қал мекунад, балки нуқтаи назари ин наслро низ ба вуҷуд 

меорад. Ин бояд қарори оқилонаи демократа бошад. Қалли ин 

мушкилот дар он сурат имконпазир аст, агар муассисаи тақсилоти 

умумӣ тариқи муосир фаъолият кунанд ва мувофиқи шартқои 

демократа инкишоф ёбад. Тағйирёбии қатъӣ дар тамоми сохақои 

ҷомеа: иқтисодй, сиёсй, фарқангй эълон карда мешавад, қамаи мо онро 

хис карда метавонем».

Фасли дуюми боби дуюми диссертатсия «Бақисобгирии хусусиятқои 

иҷтимоиву психологи ва бозаргонии оила ва ҷомеа дар мундариҷаи 

фаъолияти хайати омӯзгорони муассисаи тахсилоти умумӣ оид ба 

амалисозии таълим аз рӯйи шавқу завқи бачагон» номгузорӣ 

гардидааст.

Фасли сеюми боби дуюмро «Роху усул ва шаклхои мувофиқи 

ташкил ва такмили корхои таълимӣ-тарбиявӣ дар муассисаи тахсилоти 

умумӣ ва мушкилоти назорат ба сифати он» унвон дошта, ба масъалахои 

навъхои гуногун ташкил ва банақшагирии корхои таълимию тарбиявй



дар муассисақои тақсилоти миёна ва беқтар намудани сифати тақсилот 

мебошад.

Хусолақои умумии рисола дар 9 сақифа нишон дода шудааст.

Муқаққиқ зимни иҷроиши таққиқоти диссертатсионӣ аз худ 

қобилияту тавонмандии мустақилона пеш бурдани омӯзиш ва 

ҷустуҷӯқои амиқи назариявию амалй нишон дода тавонистааст. 

Таққиқоти диссертатсионии мазкур барои ташаккули бархӯрди нав дар 

раванди демократикунонии механизмхои идории муассисахои тахсилоти 

миёнаи умумй мусоидат карда метавонад ва натиҷахои санҷишу 

апробатсияи таққиқот дурустии нуктақои асосии назариявии онро 

тасдиқ менамоянд.

Зимни иҷроиши тадқиқоти диссертатсионӣ Намозов Ҷ.А. худро ба 

тариқи мусбат нишон дода тавонистааст. Мухаққиқ собит намудааст, ки 

ӯ як тадқиқотчии мулоқизакор ва пухта расида буда, минбаъд метавонад 

мустақилона ва мушаххас қадафу вазифақоро муайян намуда, натиҷақои 

дастрасшударо амиқан ва бошуурона дарку фақм намояд, натиҷақои 

дастрасшударо баррасй ва тақлил намояд ва методқои ба мақсад 

мувофиқро барои анҷом додани тадқиқот муайян кунад.

Баррасиқои илмй - назариявй ва корқои озмоишй - таҷрибавии 

гузаронидаи муқаққиқ Намозов Ҷ.А. оид ба проблемаи 

демократикунонии механизмхои идории муассисахои тахсилоти миёнаи 

умумй бо роху усулхои муосиру навтарин дар 7 мақолахои илмии 

нашрнамудаи ӯ, аз ҷумла, 3 адад дар маҷаллахои илмии аз ҷониби 

муассисаи давлатии Комиссияи Олии Аттестатсионии назди Президента 

Ҷумхурии Тоҷикистон инъикос ёфтаанд. Мухаққиқ Намозов Ҷ.А. дар 

якчанд конфронсхои илмй-амалӣ ва назариявии Донишкадаи такмили 

ихтисос ва бозомӯзии кормандони соқаи маорифи ш.Кӯлоб ва қайати 

профессорону омӯзгорони Донишгоқи давлатии Кӯлоб ба номи 

Абӯабдуллоқи Рӯдакй муваффақона аз доираи мавзӯи илмй - 

тадқиқотиаш бо маърӯзақо баромад намудааст (2015-2020).



Дар баробари комёбиқои ҷолибу арзишманди илмӣ дар рисола 

баъзе нуктақои ислоқталаб ба мушоқида мерасад, ки мехостем онқоро ба 
тартиби зайл баён намоем:

1. Дар бораи марқилақои гузариш ба демократикунонии низоми 

идоракунии муассисақои тақсилоти умумӣ (агар даврабандӣ карда шуда 

бошад) ва душвориқои он, роққои қалли ин мушкилот муфассалтар 

маълумот додан ба нафъи кор мебуд.

2. Барой муқоиса б о низоми идоракунии муассисақои тақсилоти 

умумии Тоҷикистон, таҷрибаи мамлакатқои рӯ ба тарақй ва натиҷақои 

онро овардан барои исботи истифодаи таҷрибаи хориҷӣ аз рӯи ин 

проблема далели муътақид мебуд.

3. Агар диссертант маводи худро мавриди тақлили адабй қарор 

диқад, баъзе ифодаю фикрқоро ба меъёрқои забони адабии тоҷикӣ 

мувофиқ намояд сифати рисолаи илмӣ беқтар хоқад шуд.

Бо қамин тартиб, нуктақои фавқуззикр метавонанд, ба сабӯки 

ислоқи худро ёбанд ва онқо қусни илмии рисоларо намекоқонанд.

Диссертатсия кори илмии ба анҷомрасида буда, барои дарёфти 

дараҷаи илмии номзади илмқои педагогй, аз рӯйи ихтисоси 13.00.01 - 

педагогикаи умумӣ, таърихи педагогика ва тақсилот (илмқои педагогй) 
мувофиқ аст.

Дар маҷмӯъ, диссертатсияи Намозов Ҷамшед Ашурмадович дар 

мавзӯи «Асосқои назариявии демократикунонии низоми идоракунй дар 

шароити ислоқоти фаъолияти муассисақои тақсилоти миёнаи умумӣ», ба 

талаботи Низомномаи намунавй оид ба Шӯрои диссертатсионӣ ва 

Тартиби до дани дараҷақои илмӣ ва унвонй (дотсент, профессор), ки бо 

Қарори Қукумати Ҷумқури Тоҷикистон аз 26 ноябри соли 2016, №505 

тасдиқ гардидааст, пурра ҷавобгӯ буда, муаллифи он сазовори дарёфти 

дараҷаи илмии номзади илмқои педагогй, аз рӯйи ихтисоси 13.00.01 - 

педагогикаи умумӣ, таърихи педагогика ва маориф (илмқои педагогй) 
мебошад.



Тақризи муассисаи пешбар аз ҷониби мудири кафедраи педагогика 

ва психологияи умумидонишгоқӣ тартиб дода шуда, дар ҷаласаи 

кафедраи педагогика ва психологияи умумидонишгоқии муассисаи 

давлатии таълимии Донишгохи давлатии Бохтар ба номи Носири 

Хусрав дар таърихи 24.06.2021, қарори №11 бо иштироки диссертант 

Намозов Ҷ.А. мухокима гардид.

Дар ҷаласа иштирок дошт: 23 нафар.
Натиҷаи овоздиқӣ: тарафдор - 23, зид-0, бетараф-0.

Раиси машваратии илми-методи, 
номзади илмхои педагоги, дотсент:

Котиби машваратии илми-методи, 
номзади илмхои педагогӣ, дотсент:

Ташхисгар, номзади илмхои педагоги 
дотсент: /£  ^

Мудири кафедраи педагогика 
ва психологияи ДДБ ба номи 
Носири Хусрав, д.и.п., профессор

Қурбонов Ф.А.

: v Абдурахимзода Қ.С.

Маълумот барои тамос: 735140. Ҷумхурии Тоҷикистон, вилояти 
Хатлон, ш.Бохтар, кӯчаи Айнӣ, 67. Тел.+(992)3233-25481. 
Моб.918274643. E-mail: abdusamad06@mail.ru

Имзохоро тасдиқ м е н а м о я ^ ^  
Сардори Шӯъбаи кадрх< 
Носири Хусрав

% й м и

ШУЪБАИ 
КАДРҚО

Шукурзод Ҷ.А.

mailto:abdusamad06@mail.ru

