
Тақризи
роҳбари илмӣ ба диссертатсияи Тоҷибоева Мавҷуда Негматовна 

дар мавзӯи: «Зуҳуроти нави баргашти муҳоҷирони меҳнатӣ дар шароити 
афзоиши ҳаракати байналхалқии қувваи корӣ (дар мисоли Ҷумҳурии 
Тоҷикистон)», барои дарсфги дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ аз 
руии ихтисоси: 08.00.11 - Иқтисодиёти нуфус ва демография (илмҳои 
иқтисодӣ)

Тоҷибоева Мавҷуда Негматовна дар давраи омодагии 
диссертатсия унвонҷӯи Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати 
Тоҷикистон ба шумор мерафт. Ҳангоми иҷрои кори илмии худ, дараҷаи 
баланди мустақилиятро дар ҷамъоварӣ, омузиш ва интихоби асарҳои 
таҳкиқотчиёне, ки ҷабҳаҳои назариявии кори мазкурро таҳқиқ 
намудаанд нишон дод. Аз соли 2008 то ҳол дар вазифаи муалими калони 
кафедраи баҳисобгирии бухгалтерӣ фаъолияти омӯзгориашро давом 
дода истодааст. Сатҳ ва методҳои омӯзиши Тоҷибоева Мавҷуда 
Негматовна ба стандартҳои таҳсилоти олӣ мувофиқат мекунад. 
Тоҷибоева Мавҷуда дар самти фаъолияти илмӣ низ масъулият дошта, 
ҳамасола бо маърӯзаҳо дар конфронсҳои илмӣ-тадқиқотии ҷумҳуриявӣ 
ва байналхалқӣ иштирок менамояд. Ҳангоми кор бо диссертатсия 
унвонҷӯ худро ҳамчун таҳқиқотчии илмии ташкилотчӣ, саривақт 
иҷрокунанда ва масъулиятшинос нишон дода тавонист, ки ин ба ӯ 
имконият дод, натиҷаҳои аз таҳқиқоти диссертатсионӣ ба дастомадаро 
ҳаматарафа таҳлил ва шарҳ диҳад, истифода бурдани методҳои зарурии 
таҳқиқотиро мустақилона муайян ва асоснок карда тавонист.

Мақсад ва вазифаҳои таҳқиқи диссертатсия омӯзиши масъалаҳои 
афзоиш ёфтани ҷараёнҳои муҳоҷират бо дарназардошти зуҳуроти нави 
баргаштани муҳоҷиронп меҳнатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва коркарди 
таклифу пешниҳодҳо оид ба беҳтар намудани вазъият дар ин самт 
иборат мебошад.

Дар давраи кунунӣ дастнависи диссертатсия се бобро ташкил 
медиҳад, ки дар боби якум -“Асосҳои назариявии танзими равандҳои 
муҳоҷират ва зуҳуроти нави баргашти муҳоҷирони меҳнатӣ” масъалаҳо 
оид ба асосҳои консептуалии муҳоҷирати меҳнатӣ ва сабабҳои асосии 
баргашти муҳоҷирон, тамоюли афзоишёбандаи ҷараёни муҳоҷират ва 
хусусияти баргашти муҳоҷирони меҳнатӣ ҳамчун зуҳуроти нав дар ин 
раванд инчунин танзими равандҳои муҳоҷират дар шароити афзоиши 
ҳаракати байналхалқии қувваи корӣ омӯхта шудааст. Дар боби дуюм - 



“Таҳлили вазъи муосири муҳоҷират ва зуҳуроти нави баргашти 
муҳоҷирони меҳнатй” таҳлили вазъи муосири муҳоҷирати меҳнатӣ, 
таъсири он ба ҳолати демографӣ, бозори меҳнат, чораҳо оид ба 
ҳамкории баргашти муҳоҷирон дар ҷомеа , вазъи муосири касбомӯзии 
муҳоҷирони меҳнатй ва роҳҳои ҳалли мушкилот дар ин самт дарёфтаанд. 
Дар боби сеюм-“Такмил додани механизмҳои идоракунии равандҳои 
муҳоҷират дар шароити зуҳуроти нави баргашти муҳоҷирони меҳнатӣ” 
масъалаҳо марбут ба ташкили механизми дастгирии иҷтимоию иқтисодии 
муҳоҷирони меҳнатии баргашта дар шароити зуҳуроти нави муҳоҷиратӣ, 
таҷрибаи хориҷӣ, нақши давлат дар татбиқи механизмҳои идоракунии 
равандҳои муҳоҷират ва рушди институтсионалӣ мавриди омӯзиш қарор 
дода шудаанд.

Қайд кардан ҷоиз аст, ки диссертатсия сохтори мантиқии хуб дошта, 
мақсад ва вазифаҳо дуруст тарҳрезӣ шуда, бо забони илмии фаҳмо омода 
гардида, пешниҳод ва тавсияҳои унвонҷӯ илман асоснок таҳия 
гардидаанд. Дастовардҳои назариявӣ ва аналитикии унвонҷӯ арзиши 
баланди илмй доранд. Бандҳои навгониҳои илмӣ, моҳияти таҳқиқотро 
кушода, дар худ иқтидори зиёди илмӣ ва амалию методӣ дорад, ки кори 
мазкурро тасдиқ менамоянд.

Хулоса ва пешниҳодҳо ҷиҳати истифодаи илмию амалӣ асоснок ва 
мутобиқ омода шудаанд. Дар маҷмуъ диссертатсия аҳамияти кифояи 
илмӣ ва назариявию амалиро дорост ва кори илмӣ -таҳқиқотии 
баитмомрасида дар сатҳи муҳокимаи аввалия ба ҳисоб меравад.

ДиссертатСияи Тоҷибоева Мавҷуда Негматовна дар мавзуй 
«Зуҳуроти нави баргашти муҳоҷирони меҳнатӣ дар шароити афзоиши 
ҳаракати байналхалқии қувваи корӣ (дар мисоли Ҷумҳурии 
Тоҷикистон)» пешниҳод шудааст, кори мустақилона анҷом дода, барои 
муҳокима ва ҳимояи минбаъда дар шурои диссертатсионии мувофиқ 
ҷиҳати сазовор гардидан ба дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ аз 
рӯи ихтисоси 08.00.11 - Иқтисодиёти нуфус ва демография (илмҳои 
иқтисодӣ) пешниҳод мегардад.

Роҳбари илмӣ, 
доктори илмҳои иқтисодӣ, 
профессори Донишкадаи 
иқтисод ва савдои ДДТТ 
дар шаҳри Хуҷанд Азимов А.Ҷ.
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