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ба автореферати диссертатсияи Намозов Ҷамшед Ашурмадович «Асосқои 
назариявии демократикунонии низоми идоракунӣ дар шароити ислоқоти 
фаъолияти муассисақои тақсилоти умумӣ», барои дарёфти дараҷаи илмии 
номзади илмқои педагоги бо ихтисоси 13.00.01 -  педагогикаи умумӣ, 
таърихи педагогика ва тахсилот (илмқои педагога)

Равандқои демократикунонй ва ташаккулу рушди ҷомеаи 
шақрвандӣ имрӯзқо дар қамаи соқақои фаъолият эқсос карда мешаванд, 
ки дар ин робита фаъолияти МТМУ қам истисно намебошад. 
Демократикунонй - яке аз мафқумқои мубрами замони муосир мақсуб 
меёбад. Ин соқаи асосии қал намудани бисёр мушкилотқои дар назди 
давлати демократ! ва ҷомеаи шақрвандии тоҷикон истода мебошад. 
Демократикунонй аз қама бештар ба ташкили корқои таълимӣ ва 
тарбиявӣ, масъалақои идоракунии муассисақои таълимӣ, таъсиси 
шӯроқои касбии муассисақои таълимӣ ва шӯроқои минтақавӣ оид ба 
маориф вобаста мебошад.

Мудирият қамчун илми мустақил аз соқақои истеқсолот оғоз 
меёбад. Дар айни замон ягон соқаи фаъолият вуҷуд надорад, ки ба 
мудирият диққати махсус до да нашавад. Онқо дар таърифи мафқуми 
«мудирият («идоракунӣ», «роқбарй») дар асарқои мухталифи олимону 
муқаққиқон муносибати гуногун доранд. Дар навбати аввал онқо аз 
қадафқои фаъолияти мудирият ва такмил додани вазифақои он фарқ 
мекунанд.

Мувофиқи равишқо, мудирият (менеҷмент) қамчун равандест, ки 
маҷмӯи фаъолиятқои мутақобилаи (амалӣ ва амалиётии) муттасил 
мебошад. Намудқои фаъолияти роқбар, ки ба тақсимот ва қамкориқои 
мудирият асос ёфтаанд, ки гуногунрангй, итминон, мураккабй ва 
устуворӣ тавсиф мешаванд, вазифақои мудирият номида мешаванд. Хдр 
як функсия қамчунин равандро ифода мекунад, зеро он дар навбати худ, 
аз як қатор амалқои ба қам алоқаманд иборат аст. Дар ин робита 
иштироки волидон дар фаъолияти МТМУ ва роқбарию мудирияти он 
нақши муқим дорад.

Дар назарияи педагогика (мудирият ин низоми тақсилот) корқои 
бунёди инчунин олимону муқаққиқон ба монанди Т.И.Шамова, 
Ю.А.Конаржевский, В.С.Лазарева, Г.Н.Серикова, В.Р.Симонова, 
М .М.Поташник, В.М.Распопова, П.И Третякова, В.Р.Худоминский, 
В.И.Зверева ва дигарон мавҷуданд. Ба туфайли мақз далели баррасии 
мудирияти низоми таълимӣ, ки баъдтар ба як фанни мустақили илмӣ 
мубаддал гашт, дар таълим арзишмандии муқим пайдо кард.



Мактабқои муосир дар ҷустуҷӯи симоқои худ мебошанд: 
мафқумқои нав, барномақои рушд, роққои ноилшудан ба он ва усулқои 
мудирият тақия карда мешаванд. Ш ароити нави иҷтимоӣ, олимону 
муқаққиқонро ба зарурати анҷом додани ин кофтукову ҷустуҷӯқо водор 
кардааст, аммо бо такя ба назария ва амалияи бисёрсолаи педагоги 
таълиф шудаанд. Усулқои фаъоли «мактабқои нав» чунин муайян карда 
шудаанд: мудирияти илмии низоми тақсилот қамчун таъсири ҷиддй, 
огоқона ва қадафмандонаи субъекти сатққои мухталиф ба тамоми 
робитақои он бо қадафи таъмини наели наврас, рушди қамаҷонибаи онқо 
дар асоси қонунқои умумии рушди ҷомеа, қонунқои объективии раванди 
таълим муайян карда мешавад.

Аз ин мавқеъ ва нуқтаи назар тахқиқоти диссертатсионии 
НамозовҶ.А. тақти унвони «Асосқои назариявии демократикунонии 
низоми идоракунӣ дар шароити ислохоти фаъолияти муассисахои 
тақсилоти умумӣ» арзишманд аст.

Кори диссертатсионии тақризшавандаи мухаққиқ Намозов Ҷ.А. 
тахлилу таққиқи низомноку маҷмӯии асосу заминахои назариявии 
демократикунонии низоми мудириятро дар шароити ислохоти 
фаъолияти муассисахои тақсилоти умумӣ дар бар мегирад.

Ахамияти назариявии тахкиқот, ки хусусиятқои хоси низоми 
мудирияти фаъолияти муассисахои тахеилоти миёнаи умумӣ муқаррар 
гаштаанд; муносибати интиқодӣ нисбати мудирияти анънавӣ дар 
муассисахои тахеилоти миёнаи умумии муосир ба роқ монда шудааст; 
тақлили холати муосири низоми мудирияти соқаи маориф ва тавсияхои 
мушаххас оид ба ташкили масъалахои педагога, шароит барои ҷорӣ 
намудани низоми судманди мудирият дар фаъолияти муассисахои 
тақсилоти миёнаи умумӣ сурат гирифтааст; зарурати гузариш ба 
истифодаи самараноки низоми мудирият ва асоснокии босамари татбиқи 
он дар фаъолияти муассисахои тахеилоти миёнаи умумӣ асоснок 
гаштааст.

Ахамияти амалии тахкиқот дар он зохир мешавад, ки техника ва 
технологияи тақияи мундариҷа ва меъёрхои босамари низоми мудирияти 
фаъолияти муассисахои тахеилоти миёнаи умумии муосир муайян карда 
шудаанд; барномақои корӣ барои курехои алоқида ва маърӯзақо оид ба 
истифодаи босамари низоми мудирият коркард шудаанд; тақияи курсу 
маърӯзақо барои баланд бардоштани тахассуси кормандони сохаи 
мудирияти маориф, директорон ва муаллимони муассисахои тахеилоти 
миёнаи умумӣ коркард ва пешниход шудаанд.

Натиҷақои муқими таққиқот, ки унвонҷӯй шахеан ба онхо муяссар 
шудааст, чунинанд: вазъи низоми идоракунӣ дар муассисахои тахеилоти



миёнаи умумии Тоҷикистон тақлил карда шудааст; муқтаво ва меъёрқои 
босамари мудирияти низоми маорифи Тоҷикистон тақия гаштааст; 
масъалақои ташкили шароит барои ҷорӣ намудани механизми судманди 
мудирият дар фаъолияти муассисақои тақсилоти миёнаи умумй муайян 
гаштаанд; амсилаи (модели) асоснокшудаи босамари мудирият ва 
татбиқи он дар фаъолияти муассисақои тақсилоти миёнаи умумӣ тақия 
гаштаанд.

Муқаддима, қадафқо, вазифақо, ақамият ва навгониқои илмии 
таққиқот, ақамияти назариявй ва арзиши амалй, қамчунин манбаъқо ва 
маводи таққиқотй, усулқо ва санҷиши нуктақо ва натиҷақои алоқидаи 
таққиқотро муайян мекунад.

Боби якуми диссертатсия - «Роққои такмили идоракунии 
муассисахои тақсилоти миёнаи умумӣ дар илми педагогика» ба тавсифу 
баррасии роқу усулқои такмили мудирияти муассисақои тақсилоти 
миёнаи умумй дар педагогика бахшида шуда, аз ҷумла зикр гаштааст, ки 
маориф дар ҷақони имрӯза захираи муқимтарини рушди иқтисодию 
иҷтимой ва баланд бардоштани некуақволии шақрвандон гаштааст.

Боби дуюм -«Зарурати ислоқоти низоми идоракунии муассисақои 
тақсилоти миёнаи умумӣ аз рӯи принсипқои демократикунонии ба 
такмили фаъолияти он нигаронидашуда» масъалахои марбут ба самтқои 
асосии фаъолияти идории шахсони масъули муассисахои таълимй оид ба 
ташкили кори таълиму тарбия дар шароитхои гузариш ба муносибатқои 
бозаргонй дар Ҷумхурии Тоҷикистонро фаро мегирад.

Хулоса натиҷахои асосии таққиқоти диссертатсиониро дар асоси 
маводи мушаххаси амалй фаро мегирад, ки омӯзишу баррасй ва 
гурӯқбандии он ба унвонҷӯй имкон фароқам овардааст, ки вазифақои 
гузошташударо дуруст ва дақиқ қалу фасл намояд.

Кори диссертатсионии муқаққиқ Намозов Ҷ.А. ба сифати 
таққиқоти мустақилона иҷрошуда арзёбй карда мешавад, ки он асосу 
заминақои назариявии демократикунонии низоми идоракунӣ дар 
шароити ислоқоти фаъолияти муассисақои тақсилоти умумиро ошкор 
мекунад. Дар хулоса натиҷагириқо оид ба қамаи вижагиқои асосии 
таққиқот ба тариқи муайяну мушаххас оварда шудаанд.

Автореферати диссертатсия қобили қабул аст: дар шакли мухтасар 
буда, мундариҷаи он ба сохтори асосии диссертатсия созгор аст, 
асоснокии мувофиқат, навгониқои таққиқоти тақризшаванда, ақамияти 
назариявй ва амалй, хулосақои асосии таққиқотро фаро мегирад.

Таққиқоти диссертатсионии Намозов Ҷ.А. «Асосқои назариявии 
демократикунонии низоми идоракунӣ дар шароити ислоқоти фаъолияти 
муассисақои тақсилоти умумй», ки барои дарёфти дараҷаи илмии



номзади илмхои педагога бо ихтисоси 13.00.01 - педагогикаи умумӣ, 
таърихи педагогика ва тахсилот (илмхои педагогӣ) пешниқод шудааст, ба 
талаботхои Муассисаи давлатии Комиссияи Олии Аттестатсионии назди 
Президента Ҷумхурии Тоҷикистон созгор ва ҷавобгӯ мебошад.
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