
ХУЛОСАИ ниҳоии
Шӯрои диссертатсионии 6П.КОА-001 назди 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон аз рӯйи диссертатсия 
барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илм

Парвандаи аттестатсионии № 3
Қарори Шӯрои диссертатсионӣ аз 20.05.2022, № 8

Дар бораи сазовор донистани Муродова Нигина Сулаймоновна, 
шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон ба дараҷаи илмии доктори илмҳои 
сиёсӣ.

Диссертатсияи Муродова Нигина Сулаймоновна дар мавзуи 
«Масъалаҳои модернизатсияи сиёсӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон: 
хусусиятҳои асосӣ, шаклҳои амалишавӣ ва натиҷаҳои он» аз рӯйи 
ихтисоси 23.00.02 - Ниҳодҳо, равандҳо ва технологияҳои сиёсӣ ба ҳимоя 
дар ҷаласаи Шӯрои диссертатсионии 6В.КОА-001 назди Донишгоҳи 
миллии Тоҷикистон 03-юми феврали соли 2022, суратмаҷлиси №2 қабул 
гардидааст (734025, шаҳри Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 17; фармоиши 
Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон аз 1-уми ноябри соли 2021, таҳти №311/01шд).

Довталаби дараҷаи илмӣ Муродова Нигина Сулаймоновна, соли 
таваллудаш 27.01.1971, соли 1993 Донишгоҳи давлатии Тоҷикистон (ҳоло 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон)-ро бо ихтисоси муаррих, муаллими 
таърих ва ҷамъиятшиносӣ хатм намудааст. Соли 2003 рисолаи 
номзадиро дар мавзуи “Равандҳои сиёсии давраи гузариш дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон” ҳимоя намудааст. Аз соли 2015 то 2018 докторанти 
кафедраи сиёсатшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ба ҳисоб 
мерафт. Айни замон ба ҳайси дотсенти кафедраи сиёсатшиносии 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон фаъолият менамояд.

Диссертатсия дар кафедраи сиёсатшиносии факултети фалсафаи 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон омода гардидааст.

Роҳбари илмй: Зокиров Гулмаҳмад Нозимович - доктори илмҳои 
сиёсӣ, профессори кафедраи сиёсатшиносии Донишгоҳи миллии 
Тоҷикистон.

Муқарризони расмӣ:
Акмалова Мунира Абдунабиевна - доктори илмҳои сиёсӣ, дотсенти 

Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон;
Холиқзода Абдураҳим Ғаффор - доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, 

профессор. Директори Муассисаи давлатии «Маркази исломшиносӣ» 
дар назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон;

Олимов Музаффар Абдуваққосович - доктори илмҳои таърих. 
Директори Маркази илмӣ - тадқиқотии «Шарқ» / Опепз

Муассисаи пешбар: Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи 
академик М.С. Осимӣ (ш. Душанбе) дар тақризи мусбати худ, ки аз 
ҷониби мудири кафедраи ҷомеашиносии ДТТ ба номи академик М.С.
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Осимй, номзади илмҳои фалсафа С.С. Саидумаров, муаллими калони 
кафедра Ф.Р. Тураев ва профессори кафедра М.Ҳ. Раҳимов имзо 
гардидааст, қайд менамояд, ки диссертатсияи Муродова Нигина 
Сулаймоновна дар мавзуи «Масъалаҳои модернизатсияи сиёсӣ дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон: хусусиятҳои асосӣ, шаклҳои амалишавӣ ва 
натиҷаҳои он» аз рӯйи навгонии илмӣ, мубрамият, аҳамияти назариявй 
ва амалӣ доштанаш сазовори баҳои мусбат буда, ба талаботи 
пешбининамудаи бандҳои 32 ва 33-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки 
бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-уми июни соли 2021, 
таҳти №267 тасдиқ шудааст, ҷавобгӯ аст ва муаллифи он сазовори 
дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои сиёсӣ аз рӯйи ихтисоси 23.00.02 
- Ниҳодҳо, равандҳо ва технологияҳои сиёсӣ мебошад.

Муродова Н.С. оид ба мавзуи диссертатсия 50 маводҳои илмӣ таҳия 
намудааст. Аз ин миқдор 6 монографияи илмй буда, 26 мақола дар 
маҷаллаҳои илмии тақризшавандаи Комиссияи олии аттестатсионии 
назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Комиссияи олии 
аттестатсионии Вазорати илм ва таҳсилоти олии Федератсияи Россия 
чоп шудаанд. Натиҷаҳои асосии диссертатсия ва хулосаҳои таҳқиқот дар 
мақолаҳои илмии муаллиф инъикос ёфтаанд.

Интишороти муаллиф дар маҷаллаҳои илмии тақризшаванда:
1. Муродова, Н.С. Адолати иҷтимоӣ зербинои сиёсати иҷтимоии 

давлат [Матн] / Н.С. Муродова Н.С., Ғ.Х. Икромов // Паёми донишкадаи 
забонҳо. - 2020, № 3 (39). - С. 162-167.

2. Муродова, Н.С. Буҳронҳои сиёсии раванди модернизатсионии 
Тоҷикистони муосир [Матн] / Н.С. Муродова // Паёми Донишгоҳи 
миллии Тоҷикистон. - 2019, № 5. Қисми 1. - С. 287-291.

3. Зокиров Г.Н., Муродова, Н.С. Дурнамои инкишофи сиёсӣ ё 
раванди «демократиякунонй» [Матн] / Г. Н. Зокиров, Н.С. Муродова // 
Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. - 2021, № 3. С. 269-276.

4. Муродова, Н.С. Ғояи миллӣ - андешаи таҳкимбахши миллат 
[Матн] / Н.С. Муродова // Паёми «Тоҷикистон ва ҷаҳони имрӯз». 
Маркази тадқиқотии стратегии назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон. - 2016, № 2. (52). - С. 123-131

5. Муродова, Н.С. Майлонҳои асосии инкишоф ва ташаккули 
элитаи сиёсии Тоҷикистон [Матн] / Н.С. Муродова // Паёми Донишгоҳи 
миллии Тоҷикистон. - 2017, № 2/4. Қисми 2. - С. 279-283.

6. Муродова, Н.С. Масъалаи инкишофи сиёсӣ ва таълимоти 
модернизатсияи сиёсӣ [Матн] / Н.С. Муродова // Паёми Донишгоҳи 
миллии Тоҷикистон. - 2015, № 3/5. (173). - С. 202-205.

7. Муродова, Н.С. Масъалаҳои созиши ҷомеаи демократӣ дар 
таълимоти модернизатсияи сиёсӣ [Матн] / Н.С. Муродова // Паёми 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. - 2017, № 2/5. - С. 164-169.

8. Муродова, Н.С. Модернизатсия ва трансформатсия чун шаклҳои 
инкишофи сиёсии ҷомеа [Матн] / Н.С. Муродова // Паёми Донишгоҳи 
миллии Тоҷикистон. 2019, № 5. Қисми 2. С. 309-312.
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9. Муродова, Н.С. Модернизатсияи советй: бурдбориҳо ва 
нокомиҳои он [Матн] / Н.С. Муродова // Паёми Донишгоҳи миллии 
Тоҷикистон. 2022, № 1. С. 265-273.

10. Муродова, Н.С. Моҳияти фалсафӣ ва иҷтимоии мафҳуми 
«модернизатсия» ва хосияти сиёсии он [Матн] / Н.С. Муродова // Паёми 
«Тоҷикистон ва ҷаҳони имрӯз». Маркази тадқиқотии стратегии назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. - 2017, № 1. (56). - С. 182-189.

11. Муродова, Н.С. Основные проблемы современного 
Таджикистана в процессе трансформации общества [Текст] / Н.С. 
Муродова // Вестник Таджикского национального университета. - 2015, 
№3/6. (176). -С. 121-124.

12. Муродова, Н.С. Основные факторы кризисных явлений 
политической модернизации в мире [Текст] / Н.С. Муродова // 
Представительная власть - XXI век. - 2017, № 7-8. - С. 52-55.

13. Муродова, Н.С. Особенности политической модернизации 
системы Центрально-азиатских государств [Текст] / Н.С. Муродова // 
.Вестник Таджикского национального университета. - 2015, № 3/7. (179). 
-С. 121-124.

14. Муродова, Н.С. Политическое развитие как объект теории 
политики [Текст] / Н.С. Муродова // Вестник Педагогического 
университета. - 2015, № 1. (62-2). - С. 56-59.

15. Муродова, Н.С. Преобразования политической системы в 
истории таджикского народа [Текст] / Н.С. Муродова // Вестник 
«Таджикистан и современный мир». Центр стратегических исследований 
при Президенте Республики Таджикистан. - 2015, № 7. (50). - С. 89-95.

16. Муродова, Н.С. Приоритетные направления реформирования 
государственного управления в ведущих странах мира [Текст] / Н.С. 
Муродова // Теории и проблемы политических исследований. - 2017, Том 
6.№2А.-С. 215-227.

17. Муродова, Н.С. Проблемы политической модернизации в Рес- 
публике Таджикистан и странах Центральной Азии [Текст] / Н.С. 
Муродова // Вестник «Таджикистан и современный мир». Центр 
стратегических исследований при Президенте Республики Таджикистан. 
-2008, №2. (17).-С. 112-116.

18. Муродова, Н.С. Раванди модернизатсия ва баъдимодернизат- 
сионӣ: хусусиятҳои асосии ташаккул ва таназзул [Матн] / Н.С. Муродова // 
Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. - 2021, № 6.- С. 260-268.

19. Муродова, Н.С. Раванди модернизатсионӣ ва хусусиятҳои он 
[Матн] / Н.С. Муродова // Паёми Донишгоҳи омӯзгорӣ. - 2015, № 3. (64- 
2). - С. 65-69.

20. Муродова, Н.С. Равияҳои танқидӣ дар модернизатсияи сиёсӣ 
[Матн] / Н.С. Муродова // Паёми Донишгоҳи омӯзгорӣ. - 2015, № 1. (62- 
1).-С. 32-36.

21. Муродова, Н.С. Синтез экзогенных и эндогенных факторов в 
политическом развитии современных государств [Текст] / Н.С. Муродова 
// Вестник Таджикского национального университета. - 2016, № 2/2. 
(197).-С. 262-266.
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22. Муродова, Н.С. Специфические взаимодействия институтов 
гражданского общества и социального государства в процессе 
модернизации [Текст] / Н.С. Муродова // Успехи современной науки. - 
2017, Том 5, № 4. - С. 233-235.

23. Муродова, Н.С. Тағйироти сиёсй ҳамчун объекти омӯзиши илми 
сиёсӣ [Матн] / Н.С. Муродова // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. 
- 2015, № 3/12. (189). - С. 237-240.

24. Муродова, Н.С. Тарҳҳои модернизатсия ва таҷрибаи сиёсии 
кишварҳои олам [Матн] / Н.С. Муродова // Паёми Донишгоҳи миллии 
Тоҷи-кистон. -2015, № 3/4. (170). - С. 222-226.

25. Муродова, Н.С. Традиционализм и модернизация [Текст] / Н.С. 
Муродова // Вестник Таджикского национального университета. - 2016, 
№ 2/1. (193).-С. 284-288.

26. Муродова, Н.С. Хусусиятҳои ташаккули ҷомеаи шаҳрвандӣ дар 
Тоҷикистон [Матн] / Н.С. Муродова // Паёми Донишгоҳи омӯзгорӣ. - 
2015, №3. (64-2).-С. 87-90.

Ба автореферати диссертатсия тақризҳои муҳаққиқони зерин ворид 
шудаанд:

Усмонзода Х.И. - доктори илмҳои фалсафа, профессор. Директори 
Маркази тадқиқоти стратегии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. 
Дар тақриз қайд мешавад, ки дар баробари дастовардҳои зикршуда 
барои беҳтар дастраси хонандагон шудани назари муаллиф тавсия 
мегардад, ки истилоҳоти истифодашуда бояд устувор ва контекстуалӣ 
бошанд. Масалан, аз чӣ иборат будани таносуби истилоҳоти “ҷомеаи 
муосир”, “ҷомеаи замонавӣ”, “дигаргунӣ”, “тағйирот” ва ғайра 
норавшан аст. Инчунин истифодаи “консепсияҳои бунёдгаро” бар ивази 
“консепсияҳои бунёдӣ” каме костагии маъноиро ба вуҷуд овардааст. 
Вале дар умум натиҷа ва нуктаҳои ба ҳимоя пешниҳодшуда саҳми 
шахсии муаллифи диссертатсияро нишон медиҳанд.

Аюбов А.Р. - доктори илмҳои таърих, мудири кафедраи таърихи 
умумӣ ва диншиносии МДТ ДДХ ба номи академик Бобоҷон Ғафуров 
дар тақризи худ қайд менамояд, ки дар автореферат масъалаҳои таҳқиқи 
унсурҳои модернизатсионӣ, ба монанди ташаккули фарҳанг, иқтисодиёт 
ва ҷабҳаҳои иҷтимоии ташаккули ҷомеа чандон инъикос наёфтанд. 
Зарур буд, ки онҳо ҳамчун омилҳои таъсиррасон ва инъикоскунандаи 
равандҳои модернизатсионй дар автореферат дарҷ гарданд. Инчунин 
Аюбов А.Р. қайд мекунад, ки дар қисмати хулоса бештари андешаҳо ба 
раванди модернизатсионии Тоҷикистон пайваст гардида, оид ба 
масъалаҳои назариявӣ ва методологии таҳқиқи модернизатсияи сиёсӣ 
фикрҳои муаллиф ба назар намерасанд;

Пӯлотов А.Ҳ. - доктори илмҳои фалсафа, профессор, декани 
факултети таҳсилоти ғоибонаи МДТ ДДХ ба номи академик Бобоҷон 
Ғафуров. Муқарриз таъкид менамояд, ки дар автореферат хусусиятҳои 
равандҳои модернизатсионии Тоҷикистони соҳибистиқлол арзёбӣ 
нагардидаанд. Зарур буд, ки барои мазмунан мукаммал гардидани 
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андешаҳои муаллиф онҳо дар автореферат инъикос ёбанд. Инчунин дар 
баёни андешаҳо алоқамандии мантиқй чандон эҳсос намешавад. 
Андешаҳо бояд дар робита ва ҳамгироии услубиву мантиқӣ баён 
гарданд.

Мирзоев Н.М. - доктори илмҳои таърих, профессор, сарходими 
илмии Институти омӯзиши масъалаҳои давлатҳои Осиё ва Авругю 
АМИТ дар тақризи худ кайд мекунанд, ки яке аз навгонии рисола бо 
муайян сохтани буҳронҳои модернизатсионй: буҳрони легитимӣ будани 
ҳокимият, буҳрони институтсионалй ва буҳрони иштироки сиёсии 
шаҳрвандон алоқаманд аст. Дар автореферат оид ба масъалаи мазкур 
ишорае нест. Таҳқиқи ин масъала муҳим буд, зеро буҳронҳои 
модернизатсионӣ ҳамчун механизмҳои тағйирпазирии системаи сиёсй 
баромад намуда, сабаби ниҳонии раванди модернизатсиониро муайян 
мекунанд. Инчунин дар автореферат баъзе хатогиҳои имлоӣ ва техникӣ 
ба назар мерасанд.

Самородов Д.П. - доктори илмҳои таърих, профессор, мудири 
кафедраи таърихи ватанй ва методикаи таълими таърихи филиали 
Стерлитамаки Донишгоҳи давлатии Бошқирдистон. Тақриз мусбат аст, 
эрод надорад.

Грудсина Л.Ю. - доктори илми ҳуқуқшиносӣ, профессори Маркази 
таҳлили илмӣ ва экспертии Маркази байналхалқии салоҳияти Муассисаи 
та ьлимии "Академияи давлатии моликияти зеҳнии Россия" қайд мекунад, 
ки “отмечая высокий профессиональный уровень подготовки 
диссертационого исследования, можно отметить в качестве замечания, 
что в автореферате не уделяется должного внимания вопросам влияния 
внешнеполитических факторов на развитие политической модернизации 
в Республике Таджикистан”. Боз таъкид мегардад. ки “Кроме того, 
широкое задействование зарубежного опыта в области государственного 
строительства (например, в государствах СНГ) в части развития 
процессов политической модернизации еще более повысило бы 
значимость научных результатов полученных автором”.

Муқарризон ва муассисаи пешбар бо назардошти муқаррароти 
бандҳои 67-70 ва 74-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-уми июни соли 2021, таҳти №267 
тасдиқ шудааст, интихоб ва таъин гардидаанд. Интихоби муқарризон ва 
муассисаи тақриздиҳанда бо он асоснок карда мешавад, ки онҳо дар 
мавзуи таҳқиқшуда, аз ҷумла дар бораи инкишофи модернизатсионии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, раванди трансформатсионии системаи сиёсӣ, 
масъалаҳои ҳамкории ниҳодҳои ҷомеаи маданӣ ва давлати иҷтимой ва 
ғайра корҳои илмй-таҳқиқотиро анҷом додаанд ва мутахассисони 
шинохтаи соҳаҳои илми худ маҳсуб меёбанд. Муассисаи пешбар - 
Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С. Осимӣ дар 
самти омӯзиши масъалаҳои мубрами ҳаёти иҷтимоию сиёсй саҳми босазо 
дорад ва ба масъалаҳои ташаккули ҷомеаи муосир, таҳаввули идеалҳои 
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рушди ҳаёти сиёсии ҷомеа ва ҳалли масъалаҳои сиёсию иҷтимоӣ диққати 
хоса медиҳад.

Шӯрои диссертатсионӣ қайд менамояд, ки аз тарафи довталаби 
дараҷаи илмӣ дар асоси иҷро кардани таҳқиқоти илмй:

- асосҳои назариявию методологии омӯзиши масъалаҳои модерни- 
затсияи сиёсӣ ошкор гардида, консепсияҳои пешбурди назарияи 
модернизатсияи сиёсӣ таҳлил шуданд, самтҳои инкишофи ҷомеаи муосир 
маълум карда шудаанд;

- равандҳои модернизатсионӣ, ташаккул ва инкишофи он таҳқиқ 
гардида, махсусиятҳои модернизатсияи системаҳои мухталифи сиёсй 
таҳлил карда шудаанд;

- мақоми модернизатсияи сиёсӣ дар низоми самаранокии ҷомеаҳои 
гузаришй таҳлил гардида, омилҳое, ки ба самаранокии системаи сиёсй ва 
амалишавии қарорҳои сиёсӣ таъсир мерасонанд, баррасӣ карда шуданд;

- махсусиятҳои модернизатсияи сиёсӣ ва тамоюлҳои инкишофи 
ҷомеаи муосир муайян гардида, омилҳои таъсиррасони модернизатсионй 
дар таҷрибаи кишварҳои муосир ошкор шуданд. сабабҳои асосии рух 
додани буҳронҳои модернизатсионӣ дар раванди амалишавии 
муносибатҳои навин таҳлил карда шуданд, роҳҳо ва воситаҳои чораҳои 
самаранок баҳри муътадилсозии шароит, бартарафсозии моҷароҳо ва 
муқовиматҳо ошкор карда шуданд, тавсияҳо оид ба истифодаи тарҳҳои 
алтернативии инкишофи кишварҳои муосир пешниҳод карда шуданд;

- заминаҳои ташаккул ва махсусиятҳои инкишофи системаи сиёсии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон баррасӣ гардида, хусусиятҳои инкишофи системаи 
сиёсӣ, марҳилаҳо, вазифаҳо ва мақсадҳои модернизатсионӣ ошкор карда 
шуданд, аҳамияти дигаргуниҳои сиёсӣ ва таъсири онҳо ба таҳқиқ 
асосҳои модернизатсионии ҷомеа ошкор карда шуданд;

сабабҳо ва натиҷаҳои ҳолатҳои буҳронии модернизатсияи сиёсй 
нишон дода шуданд, ба таҳдидҳо ва натиҷаҳои давраҳои инкишофи 
модернизатсионӣ таваҷҷуҳи махсус зоҳир гардида, зиддиятҳои асосй ва 
самтҳои модернизатсияи системаи сиёсии Ҷумҳурии Тоҷикистон баррасӣ 
карда шуданд;

- хусусиятҳои баҳамтаъсиррасонии давлати иҷтимоӣ ва ниҳодҳои 
ҷомеаи маданй дар раванди модернизатсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
тавсиф гардида, шаклҳои иштироки акторҳои ҷомеаи маданй дар 
равандҳои модернизатсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва фаъолияти 
касбии онҳо таҳлил карда шуданд;

- мақом ва нақши равандҳои модернизатсионӣ дар низоми 
ҳамбастагии робитаи давлати муосир ва ҷомеаи маданй дар маънои 
амалишавии ухдадории тарафайн, ки имконияти фаъолсозии мавқеи ҳар 
ду ҷоннбро муҳайё месозад ва кӯшиши онҳо баҳри бартарафсозии 
зиддиятҳо ва воқеият ёфтани майлонҳои авторитарй дар системаи сиёсӣ 
мегардад, муайян карда мешавад.

- равандҳои модернизатсионии ҷомеаи муосир бо мақсади ошкор 
'кардани имкониятҳои рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон пешгӯӣ гардида, 
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ташаккул ва инкишофи ҷомеаи муосири хоси системаи сиёсии 
Тоҷикистон муайян карда шуданд.

Аҳамияти назариявии таҳқиқот бо он асоснок карда шудааст, ки: 
дар таҳқиқоти диссертатсионӣ раванди модернизатсионии кишвар 
мавриди таҳлили ҳамаҷониба ва комплексӣ қарор гирифта, мақом ва 
нақши модернизатсияи сиёсӣ дар ташаккул ва инкишофи мутаносиб ва 
муътадили системаи сиёсии Ҷумҳурии Тоҷикистон баррасӣ гардиданд, ки 
дар хулосаҳои илмӣ ва андешаҳои дарҷгардидаи муаллиф муайян 
мешаванд. Онҳо барои дуруст ва ҳаматарафа фаҳмидани моҳият ва 
махсусиятҳои равандҳои модернизатсионӣ дар шароити Ҷумҳурии 
Тоҷикистон метавонад истифода шавад. Имконияти ошкор гардидани 
махсусиятҳои амалигардии раванди модернизатсионӣ, истифодаи 
таҷрибаи сиёсӣ, ки аҳамияти назариявӣ дар тадқиқот пайдо намудааст, 
метавонад барои ҳалли масъалаҳои рӯзмарраи Ҷумҳурии Тоҷикистон 
истифода гардад.

Ба сифати асосҳои методологӣ дар раванди тадқиқот дар доираи 
истифодаи муносибатҳои илмй (консептуалӣ, системавию сохторӣ, 
меъёрию арзишй) ва методҳои умумиилмӣ (таърихӣ, сотсиологӣ) ва 
методҳои таҳқиқи сиёсӣ (таҳлили танқидӣ, эмпирикӣ, бихевиористӣ, 
муқоисавӣ ва ғайра) баромад мекунанд.

Аҳамияти натиҷаҳои бадастовардаи довталаби дараҷаи илмӣ дар 
амалия чунин тасдиқ карда мешаванд, ки: метавонанд дар коркард ва 
амалигардонии тарҳҳои рушди ҷомеаи муосир, мукаммалгардии 
таҷрибаи баамалбарории ислоҳоти сиёсӣ, ворид сохтани тағйиру 
иловаҳо ба раванди қонунофаринии ҷумҳурӣ ва инчунин ба таври 
самаранок дар раванди таълим, хусусан таълими фанҳои ҷамъиятӣ, ба 
монанди сиёсатшиносӣ, ҷомеашиносй, фалсафа, таърихи навтарин, 
назарияи давлат ва ҳуқуқ, таълими фанҳои тахассусӣ, ба мисли 
модернизатсияи сиёсӣ, глобалистикаи сиёсӣ истифода гарданд.

Баррасии эътимоднокии натиҷаҳои таҳқиқ нишон доданд, ки: дар 
тадқиқоти диссертатсионӣ консепсияҳои илмӣ ва назарияҳои сиёсии 
олимони поягузори таълимоти модернизатсияи сиёсӣ М. Вебер, Т. 
Парсонс Г. Алмонд, Д. Пауэлл, С. Хантингтон истифода шудаанд. 
Андешаҳои олимони тоҷик ба монанди М. Акмалова, Г. Зокиров, ТТТ. 
Каримов, С. Олимова, М. Олимов, А. Холиқзода ва дигарон барои 
муайян намудани ҳолати трансформатсионӣ ва модернизатсионии 
Тоҷикистон мавриди истифода қарор гирифтанд. Методҳои илмии 
истифодашуда бо ихтисоси диссертатсия мувофиқат менамоянд. 
Истифодаи муносибатҳои илмӣ ва методҳои умумиилмӣ ва таҳқиқи 
сиёсӣ ба муаллиф имкон додаанд, ки масъалаҳои модернизатсияи сиёсӣ 
ва раванди ташаккули модернизатсионии системаи сиёсии Ҷумҳурии 
Тоҷикистонро муайян намояд. Дар маҷмуъ андешаҳо ва маълумотҳои 
дар диссертатсия дарҷгардида дар асоси таҳлили маводҳои мухталиф 
интишор гардида, дараҷаи эътимоднокии натиҷаҳоро муайян 
мекунанд. Хулоса ва тавсияҳои муаллиф дар асоси таҳлили илмии
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натиҷаҳои тадқиқоти назарявӣ ва таҷрибавӣ пешниҳод карда шудаанд. 
Интишороти муаллиф бо мазмуни кори илмӣ мувофиқ буда, 
эътимоднокии натиҷаи тадқиқотро исбот мекунанд.

Саҳми шахсии довталаби дарёфти дараҷаи илмй Таҳия, коркард ва 
таҳлили ҳамаҷонибаи мавзуи тадқиқоти диссертатсионй маҳсули 
фаъолияги чандинсолаи муаллиф мебошад. Ҳамаи давраи иҷроиши 
нақшаи кории илмӣ - тадқиқотии пешбинишуда бо иштирок ва 
пешниҳоди бевоситаи муаллиф роҳандозӣ шудаанд. Саҳми шахсии 
муаллиф дар таҳиили равандҳои сиёсии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 
замони тағйирпазирии сиёсии ҷомеа аз низоми пешина ба ҷомеаи 
демократй хело ҷолиб ва асоснокгардида мебошад, зеро мақоми асосии 
ғояи илмии муаллиф бо амиқ намудани тарҳи инкишофи сиёсии кишвар 
алоқаманд аст. Дар ин самт нақши андешаҳои унвонҷӯй хосияти илмиро 
пайдо мекунанд ва истифодаи воқеъбинона ва амалишаванда доранд.

Маҷлисп Шӯрои диссертатсионӣ аз таърихи 20-уми майи соли 2022 
дар,.< бораи сазовор донистани Муродова Нигина Сулаймоновна ба 
дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои сиёсӣ қарор қабул намуд.

Ҳангоми гузаронидани овоздиҳии пинҳонй дар Шӯрои 
диссертатсионӣ 12 нафар иштирок доштанд, аз ҷумла докторони илм аз 
рӯйи ихтисоси диссертатсияи баррасишаванда 5 нафар. Аз 12 нафар 
иштирокчиёни маҷлис, ки ба Шӯро шомил буданд, овоз доданд: 
тарафдор -12, муқобил - нест, бюллетенҳои беэътибор - нест.

Муовпии раиси 
Шӯрои диссертатси 
доктори илмҳои ф; Ҷононов С.

Акрамӣ З.И.

И. в. котиби илмииА^ 
Шӯрои диссертатсио 
доктори илмҳои таърих
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