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Ниёзи ҷомеаи муосири рушдёбанда ба шахси ташаббускор, 

нерӯмавд, ки дорой тафаккури ғайристандартию эҷодӣ буда, ба 

фаъолияти инноватсионй омода аст, афзуда, такмил до дани системаи 
маориф ва демократикунонии низойи идоракуниро дар шароити 
ислохоти фаъолияти мӯассисақои тадсилоти умумӣ талаб мекуиад.

Идоракунии мӯассисақои тақеилоти умумӣ бояд ба худи 
омӯзгорон тааллуқ дошта, идоракунйи маориф демократа купонида 

шавад ва интихобу ҷобаҷогузории директорони муассисахои таълимӣ ва 
дигар кадрхо аз ҷонибй тамоми қайати омӯзгорони мӯассисақои 

таълимӣ, қисоботи онқо дар каздй коллектив ва гардиши он бо дархости 

коллектив ҷорӣ карда шавад.

Ба соқаи маорифи Ҷумқурии Тоҷикистон миқёси назарраеи 
фарогирии ақолӣ, шабакаи тараққикарда ва гуногунии мӯассисақои 
таълимӣ, анъанақои ғанй. ҷараёнқои навсозии солқои охир фаъолона 
татбиқшаванда хос аст.

Ҷумқурии Тоҷикистон тайи солқои Истиқлолият анъанақои 
ғаниро нигоқ дошта, дар соқаи маориф бо роқи гузаронидани ислоқоти 
мухталиф, аз он ҷумла андешидани тадбирқои дар самти 
демократикунонии низоми идоракунй дар шароити ислоқоти фаъолияти



муассисақои тақсилоти умумӣ ба муваффақиятқои назаррас ноил 

гардида истодааст.
Дар тӯли дахсолақои охир, Ҷумқурии Тоҷикистон давраи 

бениқоят муқими рушди таърихиро аз cap мегузаропад, ки он аз гузариш 

ба ҷомеаи бозорӣ ва системам идоракунии демократа иборат аст.

Х,оло Ҷумқурии Тоҷикистон навсозии соқаи маорифи ватаниро 

идома дода истодааст. Консепсияи навсозиро Стратегияи миллии рушди 
маорифи Ҷумқурии Тоҷикистон муайян кардааст, ки нақши маориф дар 

марқилаи қозираи пешрафти Ҷумқурии Тоҷикистон бо вазифақои 

гузариши он ба давлати демократию қуқуқбунёд муайян карда мешавад.

Барой давлати демократа мавҷудияти системаи муассир ва 

рушдёфтаи идоракунӣ ақамияти калон дошта, он яке аз институтқои 

асосии ҷомеаи шақрвандӣ мебошад ва имкон медиқад, ки иштироки 

воқеии шақрвандонро дар раванди идоракунӣ таъмин намояд.

Х,амаи ин омилқоро ба назар гирифта, муқаққиқ исбот мекунад, 

ки масъалаи баланд бардоштани самаранокии идоракунии ҷараёни 

таълим кайқост, ки ба масъалаи проблемавии илми педагогика табдил 

ёфта, он мавриди таққиқи олимони илми педагогика гардид. Вале ба 

ақидаи муаллиф, асосқои назариявии идоракунӣ дар низоми маориф бо 

роққои ғайримаъмул пешниқод ва амалӣ шудаанд. Рушди муассисақо на 

аз назария ба амалия, балки баръакс, имрӯз амалияи идоракунии соқаи 
маориф нисбат ба назарияи идоракунии он ғанитар аст.

Дар натиҷаи тақлили адабиёти илмӣ муқаққиқ Намозов Ҷамшед 

Ашурмадович исбот мекунад, ки таққиқоти олимон асосан ба 
баландбардории самаранокӣ дар дохили худи муассиса, назорати сифати 

фаъолияти таълимӣ ва идоракунии сифати тақсилот бахшида шудаанд.



Муаллифи рисола исбот мекунад, ки ба масъалақои 

демократикунонии низоми идоракунӣ дар шароити ислоқоти фаъолияти 

муассисақои тақсилоти умумӣ дар ҷумқурй ба таври зарурӣ тавачҷуқи 

махсус зоқир карда нашудааст. Ханӯз хам дар ин самт як силсила 

ихтилофот ба назар мерасанд, ки таққиқ ва қаллу фаслро талаб 

мекунанд.
Мухаққиқ дар рисола қадафқо ва фарзияқои таққиқотро дуруст 

муайян намуда, вазифақои муқимтарини тадқиқоташро ба тариқи зайл: 

тахлили вазъи низоми идоракунӣ дар муассисақои тақсилоти миёнаи 

умумии Тоҷикистон; тақияи муқтаво ва меъёрқои босамари идоракунии 

низоми маорифи Тоҷикистон; муайян намудани масъалақои ташкили 

шароит барои ҷорӣ намудани механизми судманди идоракунӣ дар 
фаъолияти муассисақои тақсилоти миёнаи умумӣ; тақияи тимсол (модел) 

-и асоснокшудаи босамари идоракунӣ ва татбиқи он дар фаъолияти 
муассисақои тақсилоти миёнаи умумии Ҷумқурии Тоҷикистон муайян 

намудааст.
Дар баробари ин, дар рисола хусусиятқои мундариҷавии асосқои 

назариявии демократикунонии низоми идоракунӣ дар шароити ислоқоти 
фаъолияти муассисақои тақсилоти умумӣ ва имконпазирии таъсири 

манфии он дар шароити муассисақои таълимии Ҷумқурии Тоҷикистон то 
охир нишон до да нашудаанд.

Ба истиснои шумораи ками хатогиқо, ки қангоми хондани рисола 

душвориқои мушаххасро пеш намеоранд, кори диссертатсионӣ хело хуб 

ба роқ монда шудааст. Муқтавои асосии диссертатсия дар интишороти 

муаллиф, ки аз 5 дастури илмй, илмӣ-методӣ ва методй иборатанд, 

инъикос ёфтааст. Қамаи корқои илмй - таққиқотй дар нашрияқои ба 

рӯйхати маҷаллақои илмии тақризшавандаи тавсиянамудаи КОА назди



Президенти Ҷумқурии Тоҷикистон дохилшуда, дар онқо натиҷақои 

асосии рисола барои гирифтани дараҷаи илмии номзади илмқои 
педагога нашр карда шудаанд.

Автореферат мазмуни рисоларо пурра инъикос мекунад.
Дар асоси мубрамӣ, навгонии илмӣ, қаҷми кори таққиқотии 

иҷрошуда ва ақамияти назариявию амалии натиҷақои таққиқ, ки тақти 

унвони «Асосқои назариявии демократикунонии низоми идоракунӣ дар 
шароити ислоқоти фаъолияти муассисақои тақсилоти умумӣ» ба 
талаботи бандқои «Низомномаи намунавӣ оид ба Шӯрои 
диссертатсионй ва тартиби додани дараҷақои илмӣ ва унвонқои илмӣ, ки 
бо Қарори Х,укумати Ҷумқурии Тоҷикистон аз 26-ноябри соли 2016, 
тақти №505 тасдиқ гардидааст, ҷавобгӯ мебошад ва муаллифи он 
Намозов Ҷамшед Ашурмамадович сазовори гирифтани унвони илмии 

номзади илмқои педагогӣ аз рӯйи ихтисоси 13.00.01 - педагогикаи умумӣ, 
таърихи педагогика ва тақсилот (илмқои педагога) мебошад.
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