
ТАҚРИЗИ
роҳбари илмӣ ба диссертатсияи Раҷабов Олимхон Ҷурахонович дар мавзӯи: 
«Таҳлили омории шуғли аҳолӣ ва бозори меҳнат дар шароити минтақаҳои 
Ҷумҳурии Тоҷикистон» барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (РЫЭ), 
доктор аз рӯйи ихтисоси 60051200 - Омор.

Яке аз масъалаи асосии замони муосир ташаккул ва танзими бозори 
меҳнат мебошад. Бозори меҳнат ҷузъи муҳимми иқтисодӣ ва иҷтимоии ҳаёти 
ҷомеа ба шумор рафта, дар шароити кунунии Ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз 
масъалаи мубрам арзёбӣ мегардад. Дар воқеъ бозори меҳнат, истифодаи 
самараноки иқтидори таркибии он омили асосии рушди иқтисоди миллӣ ва 
беҳдошти сатҳи зиндагии аҳолӣ мебошад. Дар шароити имрӯзаи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ҳанӯз ҳам самтҳои гуногуни зуҳуроти бозори меҳнат пурра 
омӯхта нашудаанд.

Докторант Раҷабов Олимхон Ҷурахонович дар давоми фаъолияти илмӣ- 
омӯзгориаш ба корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ самаранок машғул шуда, диссертатсия 
омода намудааст. Ҳангоми омода намудани диссертатсия, худро ҳамчун 
муҳаққиқи фаъол ва дорои малакаи баланди таҳқиқотчии мустақили илмӣ 
нишон дода, мақсаду вазифаҳаи таҳқиқотро дуруст муайян намуда, баҳри 
ҳалли онҳо кушиш ба харҷ додааст. Ма>$орати баланди мустақилонаи 
докторант оид ба ҷамъоварӣ, омӯзиш ва интихоби асарҳои олимоне, ки 
ҷабҳаҳои назариявии шуғли аҳолӣ ва бозори меҳнатро таҳқиқ намудаанд 
имкон фароҳам овард, ки рисолаи илмиро омода намояд.

Ҳангоми навиштани диссертатсия ва таҳия намудани мақолаҳои 
тақризшаванда Олимхон Ҷурахонович, масъулияти баландро нишон дода, дар 
ин замина 8 мақолаи илмӣ роҷеъ ба мавзӯи диссертатсия аз чоп баровард, ки 7 
мақола дар маҷаллаҳои тақризшавандаи КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон нашр шудаанд.

Ҳангоми омода намудани диссертатсия докторант худро ҳамчун 
таҳқиқотчии илмӣ ва масъулиятшинос нишон дода, сари вақт супоришҳои 
илмиро иҷро мекард. Ин ҳолат ба ӯ имконият дод, натиҷаҳои ба дастомадаро 
ҳамаҷониба таҳлил ва шарҳ дода, истифодаи усулҳои зарурии таҳқиқоти 
омориро мустақилона муайян ва асоснок намояд.

Аҳамияти назариявии таҳқиқот. Таҳқиқоти диссертатсионӣ 
пешниҳодҳои назариявию тавсияҳои амалии илман асосноккардашударо оид 
ба нишондиҳандаҳои асосии бозори меҳнат, шуғли аҳолӣ, муаммоҳои он, 
бахусус, дар сатҳи минтақаҳоро фаро гирифтааст. Дар ҷабҳаи назариявии 
таҳқиқоти диссертатсионӣ, методологияи омории ҳисоби нишондиҳандаҳои 
бозори меҳнат ва шуғли аҳолӣ, санадҳои меъёрию ҳуқуқии дар ин самт 



татбиқшаванда, маълумотҳои расмии Агентии омори назди Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва нишондиҳандаҳои асосии таҳқиқоти буҷети 
хонаводаҳо истифода бурда шудаанд.

Аҳамияти амалии таҳқиқоти диссертатсионӣ аз он иборат аст, ки 
маводҳо, хулоса ва тавсияҳои илмии пешниҳодгардида, аз ҷониби Вазорати 
меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва бахшҳои он дар 
минтақаҳои ҷумҳурӣ ҳангоми таҳия ва татбиқи барномаҳои мусоидат ба шуғли 
аҳолӣ ва рушди бозори меҳнат истифода шаванд. Натиҷаҳои таҳқиқот ба 
истифодаи мақомоти ҳокимияти маҳаллӣ ва шаҳрӣ дар раванди таҳияи 
стратегияҳо ва барномаҳои рушди иҷтимоӣ - иқтисодӣ, муайян кардани 
самтҳои афзалиятноки рушди бозори меҳнат ва паст кардани шиддатнокии 
бекорӣ, нигаронида шуда, ҳамзамон дар мактабҳои олӣ, ҳангоми омӯзиши 
фадҳОи тахассусӣ аз қабили «Омори аҳолӣ», «Омори иҷтимоӣ-иқтисодӣ», 
«Омори бозори меҳнат» истифода шуда метавонанд.

Қайд кардан бо маврид аст, ки сохтори диссертатсия мантиқан хуб 
тартиб дода шуда, мақсад ва вазифаҳо дуруст тарҳрезӣ шудаанд. Диссертатсия 
бо забони илмии фаҳмо омода шуда, хулоса ва тавсияҳои илман асоснок таҳия 
гардидаанд. Бояд қайд кард, ки дар диссертатсия барои асоснок кардани 
асосҳои назариявӣ ва методологии таҳқиқоти диссертатсионӣ, асарҳои илмии 
олимони соҳаи омор, ки ба масъалаҳои таҳлили омории шуғли аҳолӣ ва бозори 
меҳнат бахшида шудаанд, истифода гардидааст. Таҳқиқоти диссертатсионӣ бо 
назардошти вазъи бозори меҳнат дар минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон 
гузаронида шудааст.

Дар рафти таҳқиқоти диссертатсионӣ усулҳои умуми илмӣ ва оморӣ, 
усули банизомдарории ҷадвалӣ, усулҳои графикӣ, усули бузургиҳои нисбӣ ва 
миёна, низоми нишондиҳандаҳои қаторҳои вақтӣ, усули муқоисаи оморӣ, 
усули индексӣ, усулҳои ояндабинӣ: экстраполятсия, функсияи хаттӣ, 
экспоненсиалӣ, муодилаи хатти рост, усулҳои таҳлили регрессионӣ ва 
коррелятсионӣ истифода бурда шудаанд.

Дар заминаи дуруст истифода гардидани усулҳои оморӣ, як қатор 
навгониҳои илмии зерин пешниҳод гардидаанд, ки ба фарзияи таҳқиқот 
мувофиқат намуда, илман асоснок мебошанд:

1. Дар заминаи омӯзиши назарияҳои муосири илмӣ оид ба бозори 
меҳнат, мафҳуми омории бозори меҳнат ва шуғли аҳолӣ бо назардошти 
хусусиятҳои рушди минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва омилҳои 
таъсиррасон пешниҳод гардидаанд;

2. Таҳқиқи омории методологияи нишондиҳандаҳои бозори меҳнат 
гузаронида шуда, манбаъҳои асосии маълумот оид ба бозори меҳнат пешниҳод 
ва шуғли аҳолӣ гурӯҳбандӣ гардидааст. Ҳамзамон равиши методологӣ барои 



арзёбии омори вазъи бозори минтақавии меҳнат ва арзёбии муаммоҳои шуғли 
аҳолӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод шуда, роҳҳои ҳалли онҳо таҳия 
гардидаанд;

3. Дараҷаи тағйирёбии нишондиҳандаҳои шуғл ва дигар 
нишондиҳандаҳои асосии бозори меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян 
карда шуда, ояндабинии онҳо гузаронида шуд. Ҳамзамон, муқоисаи онҳо бо 
нишондиҳандаҳои бозори меҳнати як қатор мамлакатҳои ИДМ гузаронида 
шуда, дар ин замина сабаб ва тамоюли асосии нишондиҳандаҳо ошкор карда 
шудааст;

4. Таҳлил ва муқоисаи нишондиҳандаҳои асосии бозори меҳнат, ки дар 
сатҳи минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон сурат гирифтаанд. Дар ин замина 
ошкор гардидааст, ки дараҷаи тағйирёбии нишондиҳандаҳо вобаста ба шароит 
ва омилҳои таъсиррасон дар минтақаҳо гуногун буда, бо хусусиятҳои хоси худ 
тафовут доранд;

5. Омил ва шароитҳои ба тағйирёбии нишондиҳандаи шуғл 
таъсиррасон дар сатҳи минтақаҳои ҷумҳурӣ ошкор гардидаанд ва ояндабинии 
нишондиҳандаҳои асосии бозори меҳнат дар минтақаҳо гузаронида шудааст.

Дар заминаи пешни^од намудани навгони^ои илмӣ, дар диссертатсия 
муаммох;ои ҷойдошта дар самти шуғли а^олӣ ва бозори меҳнат баррасӣ ва 
ро^^ои бартараф намудани он^о пешни^од гардидаанд.

Диссертатсия аз муқаддима, се боб, хулоса ва тавсия^о, номгӯи адабиёт 
ва замима^о иборат мебошад.

Дар муқаддима мубрамияти мавзӯи диссертатсионӣ исбот гардида, 
дараҷаи коркарди масъала баён шудааст, мақсад, вазифаҳо, предмет ва 
объекти таҳқиқот, навгониҳои илмӣ ва аҳамияти амалии он дарҷ гардидаанд.

Дар боби якуми диссертатсия «Асосҳои назариявии бозори меҳнат ва 
шуғли аҳолӣ ҳамчун объекти таҳқиқоти оморӣ», таҳқиқоти назариявии бозори 
меҳнат ва шуғли аҳолӣ дар шароити муосир дарҷ гардида, омӯзиши омории 
методологияи нишондиҳандаҳои бозори меҳнат ва манбаъҳои асосии 
маълумот баррасӣ гардидааст. Ҳамзамон, дар ин боб муаммоҳои асосии 
бозори меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва марҳилаҳои методологии арзёбии 
омории вазъи бозори минтақавии меҳнат мавриди таҳқиқ қарор дода шудааст.

Дар боби дуюми диссертатсия «Таҳлили омории шуғл дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон», таҳқиқи омории тағйирёбии нишондиҳандаҳои асосии бозори 
меҳнат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронида шуда аст. Ҳамзамон дар боби 
мазкур, таҳлили омории шуғл ва муқоисаи он дар минтақаҳои Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ҷараён гирифта, арзёбии омории шароит ва омилҳои ба 
нишондиҳандаҳои шуғл таъсиррасон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ошкор 
тардидаанд.



Дар боби сеюми диссертатсия «Истифодаи моделҳои иқтисодӣ-оморӣ 
дар таҳлили нишондиҳандаи шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон» 
моделсозии омории нишондиҳандаи шуғл дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 
гузаронида шудааст. Ҳамзамон ояндабинии нишондиҳандаҳои асосии бозори 
меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ошкор кардани оқибатҳои он муайян 
гардидаанд. Дар ин замина самтҳои афзалиятноки афзоиши шуғл ва рушди 
бозори меҳнат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод гардидаанд.

Дар қисмати хулосаи диссертатсия натиҷаҳои асосии илмӣ ҷамъбаст 
гардида, тавсияҳои мушаххаси муаллиф оид ба истифодаи амалии натиҷаҳо ва 
ҳалли муаммоҳои дар диссертатсия баррасишаванда дарҷ ёфтаанд.

Ҳамин тавр, диссертатсияи Раҷабов О.Ҷ. кори илмии мустақилона 
иҷрошуда буда, дорои унсурҳои навоварии илмӣ, ҷамбасти илман 
асосноккардашуда ба ҳисоб меравад. Муҳиммияти назариявӣ ва амалии 
таҳлили омории шуғли аҳолӣ ва бозори меҳнат дар шароити минтақаҳои 
Ҷумҳурии Тоҷикистон натиҷаи таҳқиқоти илмии муаллиф мебошад. Бо 
назардошти мубрамияти мавзӯи таҳқиқотӣ, сатҳу сифати корҳои илмӣ- 
назариявӣ ва навгониҳои илмии диссертатсия пурра ба талаботҳои 
Низомномаи Шӯрои диссертатсионӣ ва тартиби додани дараҷаҳои илмӣ 
(қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, №267) 
мувофиқат мекунад.

Дар маҷмӯъ диссертатсияи докторант Раҷабов О.Ҷ. дар мавзӯи: 
«Таҳлили омории шуғли аҳолӣ ва бозори меҳнат дар шароити минтақаҳои 
Ҷумҳурии Тоҷикистон», ба талаботҳои КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон оид ба омода намудани диссертатсияи доктори фалсафа (РЫЭ), 
доктор аз рӯйи ихтисос ҷавобгӯ буда, барои ҳимоя аз рӯи ихтисоси 6П051200 
-Омор пешниҳод карда мешавад.

Роҳбари илмӣ:
Ректори Донишгоҳи миллии Тоҷикистон  
доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор Хушвахтзода Қ.Х.
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