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муассисаи такриздиханда ба диссертатсияи Холова К^урбонмох 
Абдухоликовна дар мавзуи “Муносибати давлатй ба тарбияи маънавии 
наели наврас”, ки барон дарёфти дарадаи илмии номзади илмхои 
педагоги аз руйи ихтисоси 13.00.01 -  педагогикаи умумй, таърихи 
педагогика ва тахеилот (илмхои педагогй) пешниход гардидааст.

Мубрамияти мавзуи тахкикот.
Дар шароити хозира далб ва ворид намудани инсон ба хаёт бо 

таълиму тарбияи мутассил ва максаднок мухим арзёбй мегардад, зеро 
махз тарбия ба унвони василаи мухимтарине хидмат мекунад, ки 
тавассути он барномаи идтимоии рушди маънавии шахе, нишонахои 
истеъдод ва кобилиятхои у амалй карда мешаванд.

Рисолаи унвондуй Холова 1^урбонмох Абдухоликовна дар мавзуи 
“Муносибати давлатй ба тарбияи маънавии наели наврас” ба таххики 
масъалаи ташаккули сифатхои маънавй ва ахлокдш наели наврас ва 
гузаронидани корхои тарбиявй дар муассисахои таълимй дар хошияи 
Консепсияи миллии тарбия дар Думхурии Тодикистон, фаъол 
гардонидани онхо мутобик ба талаботи замой бахшида шудааст. 
Максад аз тарбияи маънавии наели наврас дар умум -  ин ташаккули 
гояхои сиёсй, идтимой, мехнатй, экологй, ташкили хаёти солим, 
тарбияи тахаммулу токатпазирй ва гайраро дар бар мегирад. Аз дониби 
дигар, наели наврас дар баробари донистани хукукхои худ ухдадорщои 
шахрвандии худро низ бояд дар назди домеа ва давлат идро намояд.
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Тавре мудакдад иброз мекунад, зарурати тахдикоти мавзуъ дар он 
аст, ки ислохоти сохди маориф ба баланд бардоштани сатхд доншщои 
касбии мутахассисони оянда дар тамоми зинахри таълимй дикдати 
махсус медихад. Рушди хдматарафа ва мутаносиби шахе хдмчун идеали 
тарбия, ки инсоният шавдманди он аст, самти умумии кори таълиму 
тарбияро муайян менамояд. Ба ин маънй, он хдмчун ^адафи умумии 
тарбия хидмат мекунад ва барои тарбияи наели наврас зарур аст, зеро 
ин идеал дар мутобидат бо шароити идтимой-икдисодии вудуддошта, 
мушаххас карда мешавад.

Мухдккик комилан дуруст кайд менамояд, хдр кадар давлат ва 
домеа тавассути меъёрхр, коидахр ва нишондодхри ахлокд ба фард, 
яъне ба вохдди идтимой -  инсон таъсир нарасонанд, лекин хдкддат дар 
ботини у арзи вудуд дорад ва интихоби рохд рушду такомул, хдмохднгй 
бо олами атроф, накши созандаву муфид дар домеа аз интихоби шахе 
вобаста мебошад. •

Падидаи навгонй ва бозёфти илмии рисолаи Холова К .̂А. бо он 
арзёбй мегардад, ки муаллиф мавриди баргузории таздикрт аз нигоди 
тозаи пажухдш замина ва рохдои амалй намудани Консепсияи миллии 
тарбия дар Ч,умх,урии Тодикистонро ба таври дакид омухта, нукдаи 
назари худро чунин иброз намудааст:

Заминахри сиёсй ва худукй.

- тахдяи крнунхр ва санадхои дигари меъёрй-дукудй дар бахши 
тарбияи миллии шахрвандони кишвар;

- густариши макрми забони давлатй;
- истифодаи рамзхри давлатй ва миллй дар раванди тарбияи 

шахрвандони Ч^умхурии Тодикистон;
- баланд бардоштани надш ва масъулияти падару модарон дар 

тарбия ва саломатии фарзандон;
- тартиб додан ва тасдик; намудани меъёрхри муосири пардохти 

музди кори кормандони бахши тарбия;
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- тадия ва амалй намудани барноманои давлатии ба тарбияи 
шадрвандон нигаронидашуда.

Заминанои маънавй-иттилоотй. Тарбияи шанрвандон бе таъмини 
васеъи иттилоотй гайриимкон буда, манбаънои иттилоотие ки дорой 
потенсиали маънавй ва ахлокй мебошанд, инноанд:

- мероси таърихй ва фарнангии гузаштагон, ки дофизаи таърихии 
халкро ташкил медиданд;

- урфу о дат ва анъанадо, тарзи хдёти мардум, ки дар хусусиятнои 
миллии он инъикос ёфтаанд;

- стандартной давлатии таълим дар мактабнои тахрилоти умумй, 
муассисанои таълимии ибтидой, миёна ва олии касбй;

- осори илмй, асарнои адабиёт ва санъат, ёдгоринои таърихй ва 
фарнангии Тодикистон;

- Конститутсия ва конуннои Думнурии Тодикистон;
- китобдои дарсй ва дастурнои методй барои тамоми сатннои 

таълиму тарбия;
- барноманои телевизиону радио ва маводи шабакаи данонии 

“Интернет”;
- маводи васоити ахбори умум;
- нуткдо ва суханронинои Президенти Думнурии Тодикистон;
- арзишнои маънавии миллй ва умумиинсонй.

Заминахои ташкилй:

1. Танияи тадбирнои давлатй оид ба тарбияи миллии шанрвандон.
2. Баркарор намудани алоканои иттилоотй дар байни минтакдно 

ва нодиядои кишвар.
3. Бунёди родно барои рушди иктисодй, алокднои илмй ва 

фарнангй дар байни минтакадои мухталифи думнурй.
4. Сохтани шароити бентарин барои таълиму тарбияи якдояи 

давонони минтакадои гуногун дар пойтахти мамлакат шанри Душанбе.
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5. Эдё ба бардарорсозии китобхонадо ва фаъолияти ондо, 
махсусан китобхонадои муассисадои таълимй, бунёди давздои 
шиноварй ва майдончадои варзишй, осорхонадои мактабй.

6. Гузаронидани чорабинидои тиббии “Руди солим дар тани 
солим” бо мадсади дифзи саломатии адолй.

7. Фаъол гардонидани кори муассисадои илмй-таддидотие ки ба 
масъаладои тарбия сару кор доранд.

Муаллиф дайд мекунад, ки дар раванди тарбияи шахе ташаккули 
маънавиёти у адамияти фавдулода дорад. Барой дамин, дар дар домеа 
василадо ва функсиядои мухталифи бешумор арзи вудуд менамоянд, ки 
вазифаашон танзими рафтори инсон дар дамаи бахшдои даёт ва 
фаъолияти у -  дар кор ва дар маишат, дар оила ва муносибат бо 
одамони дигар, дар сиёсат ва илм, дар зодир намудани диссиёти 
шадрвандй, бозидо ва гайра мебошад.

Мудаддид комилан дуруст дайд мекунад, ки тагйиротдои мусбате, 
ки дар тафаккури дамъиятй дар мавриди мустадкам намудани асосдои 
маънавии домеа пайдо шудаанд, фаъолгардонй ва дастгирии 
даматарафаи фаъолияти вобаста ба тарбияи маънавии наели наврасро 
тадозо менамоянд. Азнавсозидои амиди идтимой-идтисодие, ки дар 
домеаи муосир ба амал меоянд, зарурати андешидан дар бораи ояндаи 
Тодикистон ва давонони онро ба миён овардааст. Дар айни замой 
самтгиридои маънавй амиду дадид нестанд, наели наврас дар аксари 
маврид дар муайян намудани арзишдо ба мушкилй дучор мегарданд.

Бо дарназардошти гуфтадои боло, муносибати давлатй ба 
тарбияи маънавии наели наврас, ки дар рисолаи илмии Холова 
К^урбонмод Абдухолидовна барраей гардидааст, нидоят мубрам аст.

Дар диссертатсия мадсади таддидот ва фарзияи он дуруст муайян 
карда шуда, барои андом додани пажудиши илмй вазифаи мудим, ба 
монанди омузиши муносибати нав ба тарбияи маънавии мактаббачагон 
дар заминай арзишдои' миллй ва умумиинсонй, дузъдои таркибии
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маънавии раванди ташаккули шахси хдмохднг рушдёфта, гузошта 
шудааст.

Дарадаи асосноккунии нуктахои илмй.

Аз дониби мудаккик; ба таври муфассал коркой илмии психологдо, 
педагогх.о, файласуфон омухта шудааст, ки дар онхр асосх^ои педагогию 
равонии баланд бардоштани сатди фарданги наели наврас тахдак; 
гардидаанд.

Боэътимодии натида^ои тахдик;от б о методологияи илмй, низоми 
методдо ва методикадо, ки дамдигарро пурра мекунанд, бо мувофикдти 
интихоб ба тавсифко, фарогири заминадо барои такмили вокеии 
натиданокии раванди тарбия дар муассисадои тадсилоти умумй, 
коркарди модели муносиби хдмкории мутадобилаи оила, муассисадои 
таълимй ва адли домеа дар тарбияи наели наврас таъмин гардидааст.

Пас аз овардани мукаддима масъаладои назариявиву амалии 
марбут ба кори тахдакотй дар ду боб ва зерфаелдои алох^ида таксим 
шуда, тадлилу барраей гардидаанд. Дар мукаддимаи диссертатсия 
мудиммияти мавзуи тахдидшаванда собит карда шуда, дойр ба маводи 
тахдик; ва адамияти назариявй ва амалии диссертатсия, навгонщои 
илмии диссертатсия, равиши тавдщи мавзуъ, манобеи пажухдш ва 
сатди эътимоднокй ва коркарди мавзуъ маълумоти мушаххас оварда 
шудааст

Муаллиф дар боби якум, ки “Заминадои маънавию арзишманди 
Консепсияи миллии тарбия дар Думдурии Тодикистон” номгузорй 
гардидааст, зербобдои “Заминадои назариявй-методологии тарбияи 
маънавии шахе дар илмдои психология ва педагогика”; “Арзишхри 
маънавии тодикон дар тафеири мутафаккирони гузашта”; “Зарурати 
идтимоии тахдяи Консепсияи миллии тарбия дар Тодикистони муосир” 
ва “Вазъи татбиди Консепсияи миллии тарбия дар муассисах^ои 
тадсилоти умумии Думдурии Тодикистон” мавриди тахдил к;арор 
додааст. •
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Ба адидаи мухаккид Консепсияи миллим тарбия дар Ч,умхурии 
Тодикистон дар заминай анъанаву суннатхои арзишманди миллати 
тодик ва халкияту миллатхои дигари Тодикистон тахия гардида, 
имконият медихад, ки тамоми ахолии думхурй, новобаста аз махдлу 
миллат ва нажод роххои гуногуни тарбияи инсони комилро интихоб ва 
амалй намоянд.

Диссертант собит месозад, ки Консепсияи мазкур тамоми 
вазорату идорахо, ташкилотхои эдодй, воситахои ахбори умум, хизбхои 
сиёсй ва иттиходияхои дамъиятй, муассисахои таълимию тарбиявй ва 
тамоми ахли домеаро вазифадор ва даъват менамояд, ки дар бобати 
тарбияи миллим ахолии кишвар фаъол буда, дар амалй намудани 
барномаю тадбирхои давлатии он, ки ахдмияти бузурги идтимоию 
ахлодй доранд, сахмгузор бошанд. Он ба унвони худдати мухими 
давлатй дурнамои сиёсати давлатй дар сохаи тарбияро муайян карда, 
тамоюлхои рушди ин системам дорой ахамияти мухими стратегиро 
танзим менамояд.

Дар заминай таддидоти назариявй ва кори озмоишй дисмхои 
таркибии мухтавои худдати мазкур дойгох, хадафхо ва вазифахои 
тарбияро дар давраи нави таърихй муайян муайян гардида, тарбияи 
рукнхои худогохии таърихй, азхудкунии меъёрхои анъанавй ва 
умумиинсонй ва дар хамин замина тарбия кардани фарханги баланди 
ба хам пайванд додани мохияти анъанахои миллй, арзишхои ахлодй ва 
фархангй, идоракунии демократй ва тайра мавриди тахдид дарор 
ёфтаанд.

Боби дуюми рисола “Омилхои педагога ва мундаридаи тарбияи
маънавй дар заминай Консепсияи миллим тарбия дар Думхурии
Тодикистон” ном гирифта дар он мавзуъхои “Усулхо ва махакхои
интихоби мундаридаи тарбия дар хамохангй бо Консепсияи миллим
тарбия дар Ч^умхурииТодикистон”; “Технологиям татбиди тарбияи
маънавй, ки ба ташакк'ули шахси мутаносиб рушдёфта нигаронида
шудааст”; “Алодаи оила, мактаб ва домеа дар татбиди Консепсияи
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миллим тарбия” ва “Муносибгардонии мухтаво ва технологиям тарбияи 
маънавй дар заминай Консепсияи миллии тарбия дар Думхурии 
Тодикистон” халлу фасл гаштааст.

Дар интихои боб унвонду натидахои тахкикотро дамъбаст намуда 
хулоса ва як катор тавсияхоро пешниход намудааст. Иброз бояд дошт, 
ки мухаккик дар андом додани тахкикоти диссертатсионй кушиш ба 
хард дода, адабиёти зиёде, аз он думла осори классикой, тахкикотхои 
олимони муосири тодику хоридиро омухтааст.

Пояи тахкикотй ва татбики амалии нукоти илмй, методхои илмй- 
тахкикотй, коркой андомдода дар хдр як давраи тахкикот, мантики 
фикрронй ба талаботи мавдуда давобгу мебошанд.

Арзиши илмй ва эътимоднокии рисола

Дар рисола дастовардхои зерини нави илмй асоснок карда 
шудаанд:

- заминахои илмй-назариявии- Консепсияи миллии тарбия дар 
Думхурии Тодикистон муайян карда шуданд;

- махсусиятхои фарккунандаи тарбияи шахси мутаносиб рушдёфта 
мушаххас карда шуданд;

- ахдмиятнокии идтимой ва афзалияти Консепсияи миллии тарбия 
дар домеаи муосири Тодикистон ошкор гардиданд;

- модели муносиби хдмкории мутадобилаи оила, муассисахои 
таълимй ва ахли домеа дар тарбияи наели наврас илман асоснок 
шуданд.

Бахогузории ягонагии дохилии натидахои бадастомада.

Ягонагии натидахои бадастомада аз дониби диссертант - риоя 
гардидани мухлати мархалахои тахкикот, мавриди истифода карор 
додани методхои мувофик ба объект, мавзуъ, хадаф ва вазифахои 
тахкикот таъмин гардидаанд.

Дар баробари дастовардхои мухими зикршуда, диссертатсия ва 
фишурдаи он аз камбуд'иву норасоихо низ холй нест, ки зикри онхо 
барои такмили минбаъдаи рисола хеле муфиданд, аз думла:
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1. Дар рисола мукоисаи натичагирчй аз санчиши озмоишй мебоист дар 
чадвал, расму таблитсахо васеътар инъикос мегардид. Хдрчанд, ки 
акидахои муаллиф дар ин бобат добили кабул ва фахмову 
дастрасанд.

2. Дар кисмати адабиёти истифодашуда баъзе сарчашмахое ворид 
гардидаанд, ки ба мавзуи диссертатсия мувофик нестанд ва 
истифода нашудаанд.

3. Дар матни рисола ва автореферат хатогщои услубй ва нуксонхои 
техникй мавчуданд, ки дар ин бобат ба унвончуй ишорахои 
мушаххас пешниход гардид.
Бояд кайд намуд, ки нуксонхои номбурда чузъй буда, мазмуну 

мухтаво ва арзиши илмии диссертатсияро ба хеч вачх кам намесозад.
Диссертатсияи Холова К .̂А. кори илмии ба таври мустакилона 

анчомёфта мебошад, ки аз руи сохтор тибки талаботи мукарраршуда, 
омода гардидааст. Аксарияти адабиёти истифодашуда ба масъалаи 
тахкикшаванда робитаи бевосита дорад. Диссертатсия аз руи мазмуну 
мухтаво ба ихтисоси интихобшуда пурра мутобикдт мекунад.

Рисола ба талаботи Низомномаи Комиссияи олии аттестатсионии 
назди Президента Думхурии Точикистон оид ба додани дарачахои 
илмй пурра мувофик мебошад ва муаллифи он Холова К^урбонмох 
Абдухоликовна сазовори дарёфти дарачаи илмии номзади илмхои 
педагога аз руи ихтисоси 13.00.01 -  педагогикаи умумй, таърихи 
педагогика ва тахсилот (илмхои педагога) мебошад.

Такриз аз чониби ташхисгар -  номзади илмхои педагога, 
Лутфуллоева Парвина омода карда шудааст.

Такризи муассисаи такриздиханда дар семинари илмй-назариявии 
шуъбаи педагогика ва психологияи Пажухишгохи рушди маориф ба 
номи Абдурахмони Ч,омии Академияи тахсилоти Точикистон бо 
иштироки диссертант Холова Курбонмох Абдухоликовна баррасй ва 
тасдик шудааст. '
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Дар даласа 11 нафар ходимони илмй иштирок намуданд. Натидаи 
овоздихД: "тарафдор"- 11 нафар, "бетараф"-нест, "мук;обил"-нест.
(КДрори №8 аз 11.09.2021 с.).

Рокбари семинари илмй-назарияв 
Котиби семинари илмй-назариявй 
номзади илмдои филологй 
Эксперт,
номзади илмдои педагога

П.Лутфуллоева

Ш.Тох^ириён

Ш.Котибова

Имзои П.Лутфуллоева, Ш.Тогариён, Ш.Котибоваро тасдик; мекунам.

Мудири шуъбаи кадри 
Пажугашгога рушди мао 
ба номи Абдурах^мони До Х.Хдкимова

Маълумот барои тамос: 734025, Думхудши Тодикистон, ш.Душанбе, 
кучаи Айнй, 126. Телефон (+992) 2258405. E-mail: imatoval@mail.ru
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