
Ба шурои диссертатсионии 6В.КОА-004-И 
Назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 
(734025, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 17)

ТАҚРИЗИ
муқаризи расмӣ, доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор Кошонова Манзура 
Раҳматҷоновна ба диссертатсияи Давлатов Сорбон Назримадович дар 
мавзӯи «Идоракунии сармояи инсонӣ дар шароити зудтағйирёбандаи 
ҷаҳонишавии иқтисодӣ (дар мисоли ҶумҳурииТоҷикистон)», ки барои 
дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои иқисодӣ аз рӯйи ихтисоси 08.00.10 
- Менеҷмент, маркетинг ва нархгузорӣ (менеҷмент), пешниҳод шудааст.

1. Муҳимияти мавзӯи татқиқоти диссертатсионӣ
Диссертатсияи илмии Давлатов Сорбон Назримадович дар мавзӯи 

«Идоракунии сармояи инсонӣ дар шароити зудтағйирёбандаи 
чаҳонишавии иқтисодӣ (дар мисоли Ҷумҳурии Тоҷикистон)», мутобик ба 
талаботи дурнамоии рушди ҳаёти иҷтимоиву иқтисодии Точикистон ба 
иҷро расидааст. Дар шароити зудтағйирёбандаи ҷаҳонишавпи иқтисодӣ, 
консепсияи идоракунии сармояи инсонӣ то рафт маъруфият пайдо 
мекунад. Зимнан, марҳалаи кунунии рушд тақозо менамояд, ки ба 
масъалаҳои ташаккул ва идоракунии сармояи инсонӣ, дониши касбӣ, 
маҳорат, заковат ва эчодиёти онҳо, ки асоси рушди иқтисодии хар як 
кишвар мебошанд, аз нав дида бароем. Сармояи инсонӣ бо таҳсилот, 
тахассус ва таҷрибаи худ як манбаи хеле муҳим ва ҳамзамон 
истифоданашуда мебошад. Имрӯз ҳалли бомуваффақияти мушкилоти 
муосири дорои хусусияти иҷтимоию иқтисодӣ дошта, бидуни таҳияи 
механизми ҷамъиятӣ ва ба шароити бозор мувофиқ буда, барои рушди 
худшиносии инсон, амалӣ намудани нерӯи ӯ ҳамчун корманд, инчунин 
бавуҷуд овардани ҳавасмандгардонии самарабахш ва имкониятҳои васеъ 
барои инкишофи худидоракунии шахсӣ, дар амал ҷорӣ намудани 
иқтидори меҳнатии ӯ ҳамчун коргар ва эҷодкор ба ҳисоб меравад. Аз ин 
рӯ, солҳои охир дар сохтори тадқиқоти иҷтимоӣ-иқтисодӣ омӯзиши 
масъалаҳои идоракунии сармояи инсонӣ дар сатҳҳои гуногун яке аз 
мавқеъҳои муҳимро ишғол намуда истодааст.

Ҳамаи тамоилҳои имрӯзаро бо дарк намудани нақши 
бартаридоштаи омили инсонӣ дар истеҳсолот кам кардан мумкин аст, 
зеро он суръатбахшандаи рушди иқтисодиёти миллиро муайян мекунад. 
Маҳз омили инсонӣ афзалияти пешрафти иқтисодиёт гардида. иқтидори 
моддиро шарти зарурии ин ҷараён мешуморанд.

Ҳамин тариқ, яке аз мушкилоти бештар мавриди баррасӣ 
қарордошта дар давраи муосири рушд афзоиши нақши омили инсонӣ 
дар шароити ҷаҳонишавии иқтисодиёт мебошад.

1. Дараҷаи асоснокии гузоришҳои илмӣ, хулосаю иешниҳодҳо, ки 
дар диссертатсия омадаанд.
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Идоракунии сармояи инсонӣ ва таваҷуҳнамоӣ ба ин захираи нодири 
иқтисодӣ, ки ҷаҳони имрӯзаро такон дода истодааст, мавриди таҳқиқ 
қарор гирифтааст. Дар баробари ин, қайд намудан бамаврид аст, ки 
муаммоҳои ҳалношуда дар самти нақш ва аҳаммияти идоракунии 
сармоягузорӣ ба захираҳои инсонии Ҷумҳурии Тоҷикистон, хусусан дар 
шароити зудтағйирёбандаи рушди иқтисодиёти муосир низ вуҷуд доранд. 
Дар таҳқиқоти мазкур нақши захираҳои инсонӣ ба хусус захираҳои 
меҳнатӣ, дар рушд ва инкишофдиҳии иқтисодиёти имрӯза, роҳҳои ҳалли 
муаммоҳои ҷойдошта ва мукаммалгардонии он дар сатҳи ҷумҳурӣ, ба 
воситаи коркарди механизмҳои ташаккулдиҳанда ва инкишофдиҳандаи 
захираҳои инсонӣ дар бозори меҳнат ва самаранокии таҳлили вазъи 
вуҷуддошта дар ҳудуди ҷумҳурӣ мавриди омӯзиш қарор дода шудааст.

Заминаи методологӣ ва назариявии диссертатсияро таҳқиқотҳои 
олимони ватанӣ ва хориҷӣ оид ба масъалаи рушд ва мукаммалгардонии 
идоракунии сармояи инсонӣ ташкил медиҳад. Маводи тадқиқгардида, 
маълум менамояд, ки он дорои вазифаҳои муайяни истифодабарии 
захираҳои инсонӣ дар шароити имрӯзаи иқтисодӣ мебошад.

Дар диссертатсия тадқиқоти гузаронидашуда аз рӯи усулҳои зерин, 
ба монандӣ: усулҳои иқтисодӣ-оморӣ, диалектикӣ, монографӣ, ҳисобӣ- 
консруктивӣ, амсиласозии математикӣ-иқтисодӣ истифода шудаанд.

2. Саҳеҳӣ ва навгонии тахкиқот ва натиҷаҳои гирифташуда.
Эътимоднокии натиҷаҳои таҳқиқот бо истифодаи аниқ ва 

мақсадноки сарчашмаҳои оморӣ оид ба мушкилоти таҳқиқшаванда, 
иттиллооти истифодашуда тасдиқ гардида, ба унвонҷӯ имконият додааст, 
ки таҳлили амиқи коркард ва идоракунии сармояи инсониро дар мисоли 
Ҷумҳурии Тоҷикистон доир намояд.

Навгониҳо ва дастовардҳои илмии нисбатан муҳимме, ки муаллиф 
мустақиман ба онҳо ноил гардидааст ва онҳоро ба ҳимоя пешниҳод 
кардааст, аз нуктаҳои зерин иборатанд:

- оид ба мафҳум ва консепсияи «Сармояи инсонӣ» таҳлили васеъи 
назарявӣ-илмӣ карда шуда, моҳият ва аҳамияти иқтисодии он мувофиқ ба 
дарк ва фаҳмиши муаллиф шарҳ дода шудааст;

- ҳангоми гузаронидани омӯзишҳои зиёди илмӣ накш ва 
аҳаммиятнокии идоракунии сармояи инсонӣ нисбат ба сармоягузорӣ ба 
дигар захираҳо муайян карда шуда, саҳми он дар болоравии 
нишондиҳандаҳои асосии иқтисодиёти ҷумҳурӣ бо пуррагӣ нишон дода 
шуда, муайян карда шуд, ки иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 
сармоягузории ин захираҳо ниёзи калон дорад;

- вазъи ҳозираи маълумотгирии касбӣ дар миқёси ҷумҳурӣ муайян 
гардида, таҳсилоти бефосилаи касбӣ ҳамчун яке аз роҳҳои асосии ноил 
гаштан ба мақсад дониста шуда, аз ҷониби муалиф дар оянда аз ин роҳ 
самаранок истифода намудан пешниҳод карда шудаст;

- муқаррар карда шуд, ки даромаднокии аҳолӣ ва сатҳи зиндагии 
аҳолӣ дар ҳудуди ҷумҳурӣ сол аз сол рушд ва инкишоф ёфта истода, барои 
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боз ҳам беҳбуд бахшидан ба сармоягузории захираи инсонӣ моро зарур 
аст, маблағҳои заруриро ҷудо карда, мутахассисони ояндаро мувофиқ ба 
талаботи бозори меҳнат омода намоем;

- механизми рушди унсурҳои ташкилдиҳандаи сармояи инсонӣ дар 
шароити ҷаҳонишавии иқтисодиёт таҳия ва аз ҷиҳати назариявӣ асоснок 
карда шудааст, ки ин унсурҳо доиман дар мади назар буда, 
сармоягузориҳо ба ин захираи нодири иқтисодӣ бояд рушд ва такмил дода 
шавад.

Боби якуми диссертатсияи илмии унвонҷӯ «Асосҳои назариявӣ- 
консептуалии идоракунии рушди сармояи инсонӣ дар шароити 
чаҳонишавии иқтисодиёт» номгузорӣ шуда, масъалаҳои ташаккулёбӣ 
ва инкишофёбии назарияи идоракунии сармояи инсонӣ дар шароити 
ҷаҳонишавии иқтисодиёт; нақши сармояи инсонӣ дар рушди 
идоранамоии иқтисодиёти муосир; таҷрибаи кишварҳои хориҷӣ оид ба 
омӯзиш ва идоранамоии сармояи инсонӣ дар шароити ҷаҳонишавиро 
дар бар мегирад (с. 13-61).

Дар иқтисодиёти имрӯза нақши асосиро захираҳои инсонӣ ҳамчун 
омили аслӣ дар раванди репродуктивӣ иҷро намуда истодааст. Ин аз 
нуқтаи назари интегратсияи муҳити иқтисодӣ, афзоиши нақши тиҷорати 
инноватсионӣ, ҷорӣ намудани модели системаҳои электронӣ, хатти 
интернетӣ, технологияҳои барномавии ҳозиразамон ва технологияҳои 
иттилоотӣ дониста шудааст.

Ба ақидаи муалиф инсоният дар идоракунии ташкилоту ширкатҳо 
на танҳо объектро идора менамояд, балки муайянкунанда ва 
пешбарандаи фаъолияти ташкилотҳо ва ширкатҳо дониста мешавад. У 
бояд на танҳо донишҳои қаблан ҳосилшударо донад, балки он донишҳое, 
ки дар шакли маҳсулот, хидматҳо ва технологияҳо аз тарафи истеъмол- 
кунандаҳо пешниҳодшавандаро низ тасаввур карда тавонад, ки маълу- 
мотнокии ояндабинии ӯро нишон медиҳад.

Дар шароити иқтисодиёти имрӯза, як шахс ҳам дар таркиби ком- 
плексии бисёрҷонибаи муносибатҳои истеҳсолӣ ва ҳам дар системаҳою 
робитаҳои иҷтимоию иқтисодӣ ва фарҳангӣ иштирок мекунад. Мувофиқ 
ба ин талаботи асосии корфармо нисбат ба кормандон бояд мувофиқ ба 
талаботи асосии иқтисодиёти имрӯза муайян карда шавад.

Гарчанде оид ба мафҳуми «сармояи инсонӣ» то имрӯз баҳсхо идома 
доранд, баъзе аз иқтисодшиносон сармояи инсониро ҳамчун омили 
интенсивии истеҳсолии рушди иқтисодӣ, рушди ҷомеа, оила, корхона ва 
давлат меноманд. Сармояи инсонӣ дар худ донишҳои касбӣ, нерӯи зеҳнӣ- 
эҷодӣ, ҳунарй доштаро ба бар гирифта, дар муҳити фаъолиятҳои касбию 
ҳунарӣ барои таъмини вазифаиҷрокунии ҳар як шахсият имкон медиҳад.

Ҳамин тавр, аз ҷониби муаллиф оид ба консепсияи «Сармояи 
инсонӣ» таҳлили ҳамаҷониба сурат гирифта, моҳияти он мувофиқ ба дарк 
ва фаҳмиши он чунин шарҳ дода шудааст: «Сармояи инсонӣ - ин маҷмӯи 
қобилиятҳои модарзодӣ, ҷамъи донишҳои азхудкардашуда, дороии 
саломатию зиндагии дараҷаи олӣ, тачрибаи баланди касбӣ, ҳавасмандӣ 
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ба фаъолият ва ҳисси баланди масъулиятшиносӣ барои мақсадгузориҳои 
муфид ва ба даст овардани фоида фаҳмида мешавад»(с.25). Инчунин 
фаҳмиши «ташаккулёбии сармояи инсонӣ», «нақш ва аҳаммияти сармояи 
инсонӣ», «мақсаднокии равандҳои ташаккулдиҳии сармояи инсонӣ», 
«механизмҳои иҷтимоӣ-иқтисодии ташаккулдиҳии сармояи инсонӣ» ва 
дигар масъалаҳое, ки ба ин мафҳум вобастагии зиёд доранд, ба хусус 
идоранамоии он, бе дарки ин мафҳум ҳеҷ аҳаммияте надоранд.

Ба андешаи муаллиф, назарияҳои илмӣ ва рушди самараноки 
ширкатҳои рушдёфтаи ватанӣ, байналмилалӣ ва трансмиллӣ аз он 
далолат медиҳанд, ки «сармояи инсонӣ» яке аз захираҳои асосӣ ва 
пешбари ин корпоратсияҳои байналмилалии ҷаҳонӣ буда, ҳама гуна 
мувафаккиятхо, рақобатпазириҳо ва навовариҳои молӣ - тиҷоратӣ, 
техникӣ ва технологӣ, ки бевосита натиҷаи рушди ақлонии як ва ё гурӯҳи 
нафарони соҳибистеъдоди касбию ҳунарии онро ихтироъ ва ё 
кашфнамуда мебошад.

Фаъолият намудан дар шароити навини иқтисодӣ ва рушди замона- 
вии бозори ҷаҳонии меҳнат аз ҳама талаби онро дорад, ки муносибатҳои 
навини истеҳсоливу истеъмолӣ ва тиҷоратию хизматрасониҳои байни 
одамон куллан дигаргун шуда, онҳо бояд хислати интегратсионӣ, транс- 
миллӣ ва байналмилалиро аз худ намоянд.

Ҳамин тавр, сармояи инсонӣ яке аз омилҳои асосии рушд ва инки- 
шофёбии иқтисодиёти ҷаҳони имрӯза ва ҷараёни илмию техникии кишвар 
дониста мешавад. Таҷрибаҳои давлатҳои тараққикарда аз он шаҳодат 
медиҳад, ки вусъати таваҷҷуҳи ҷомеа ба низоми маориф, ки унсури 
асосии ин сармоя дониста мешавад, зиёд гашта истодааст.

Таҳқиқотҳо дар бахши сармояи инсонӣ вобастагии иқтисодиёти 
мамлакатҳои тараққикардаро ба сатҳи маблағгузориҳо ва хусусиятҳои 
истифодаи онҳо собит менамоянд. Сатҳи сармояи инсонӣ, сиёсати 
иҷтимоиву иқтисодии интихобнамудаи давлатро, ки ба тақвият ва 
такомули манфиатҳои бадастомада равона шудааст, муайян мекунад.

Аз рӯйи таҷрибаи давлатҳои хориҷӣ маълум мегардад, ки дар 
бештари ин давлатҳо қисми зиёди сармоягузорӣ ба захираҳои инсонӣ 
рост меояд.(с.42-61).

Боби дуюми диссертатсия «Таҳлили вазъи маълумотгирии касбӣ, 
ҳолати бозори меҳнат, сатҳи даромаднокӣ ва дараҷаи зисти аҳолии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон» унвон гирифта, он аз баррасии масъалахои 
вазъи маълумотгирии касбӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун омили 
рушди идоракунии сармояи инсонӣ, таҳлили ҳолати бозори меҳнати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити имрӯзаи иқтисодиёт ва таҳлили 
сатҳи даромаднокию дараҷаи зисти аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ҳамчун сарчашмаи асосии инкишофи сармояи инсонӣ иборат мебошад. 
(с.62-103).

Мувофиқи ақидаи муалиф системаи доимии таълимоти касбӣ дар 
як занҷири пурқуввати рушдёбандагӣ ва фазои рушди зеҳниву эҷодии 
касбиву ҳунарии инсонӣ дар дунё ташаккул ёфтааст, ки тамоми масоили 
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рушди чомеаро фарогир шуда, самаранокии меҳнати касбии эҷодиву 
ҳунариро пурра таъмин месозанд.

Дар шароити муосири иктисодӣ, ки ҳаёти инсонҳо зуд-зуд тағйир 
ёфта истодаанд, вазъи иҷтимоӣ-иқтисодии зиндагӣ низ тағйирёбанда 
гашта истодааст. Ин тағйирёбандагиро ба инобат гирифта, соҳаи 
маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон мувофиқ ба рафти шароити 
иҷтимоию иқтисодии имрӯза мутахассисонро омода карда истодааст, ки 
яке аз ҳадафҳои асосии стратегияи ҷумҳурӣ ба шумор меравад. Дар 
шароити имрӯза соҳаи маълумотгирии олии касбӣ пеш аз ҳама ду 
вазифаи иҷтимоию иқтисодиро иҷро намуда истодааст: инкишофёбӣ ва 
ҷомеашиносии шахсият, дар баробари инҳо инкишофдиҳии рӯхӣ, 
дӯстдорӣ ва меҳнатӣ; омоданамоии мутахассисони баландихтисоси касбӣ 
ва қувваи пешбарандаи ҷомеа баҳри рушд ва инкишофдиҳии соҳаҳои 
алоҳидаи иқтисодиёт.

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, баъди ба даст овардани истиқлолияти 
давлатӣ, мувофиқ ба талаботи бозори меҳнат ва талаботи соҳаҳои 
гуногуни иқтисоди миллӣ як қатор донишкадаю донишгоҳҳои олии касбӣ 
ташкил ёфтаанд.

Баъди соҳибистиқлол гаштани Ҷумҳурии Тоҷикистон шумораи 
донишгоҳҳо ва шумораи донишҷӯёни онҳо рӯз аз рӯз зиёд гардидааст. 
Чи тавре ки аз ҷадвал дидан мумкин аст, шумораи донишгоҳҳо дар 
солҳои аввали истикдолият, агар 13 донишгоҳро ташкил намояд, он дар 
соли хониши 2000-2001-ум ба 30 донишгоҳ, дар солҳои 2010-2011-ум 33 
донишгоҳ ва дар солҳои 2020-2021-ум ин нишондиҳанда ба 41 донишгоҳ 
расидааст, ки нисбат ба солҳои аввали истиқлолият бештар 3 маротиба 
зиёд гардидааст

Ҳамчунин мувофиқи тадқиқотҳои гузаронидашуда, солҳои аввали 
истиқлолият хароҷот дар соҳаи маориф дар сатҳи хеле паст қарор 
доштааст. Агарчанде ки соли 1991-ум 23,6% буҷет ба соҳаи маориф ҷудо 
карда шуда бошад ҳам рушдёбии он аз солҳои 2010-ум шурӯъ шудааст. 
Яъне шурӯъ аз солҳои 2010-ум Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба сохаи 
маориф аҳамияти аввалиндараҷа дода, аз ҳафт як ҳиссаи даромади 
буҷети ҷумҳуриро ба ин соҳа ҷудо намуда истодааст.

Мувофиқ ба таҳлилҳои зиёд нерӯи истеҳсолии захираҳои инсонӣ 
дар ин ё он кишвар аз сиёсати иҷтимоию иқтисодии давлат ва ухдадории 
иҷтимоии ширкатҳо, корхонаҳо, муассисаҳо ва умуман корфармоён 
вобастагӣ дорад. Дар кишварҳои мутараққӣ ва рӯ ба инкишоф сиёсати 
иҷтимоӣ масъалаи муҳим ба ҳисоб меравад. Агар дар кишварҳои 
мутараққӣ сиёсати иҷтимоӣ барои ноил гаштан ба сатҳи баланди сифати 
зиндагӣ, таъмини меҳнат ва ҳаёти шоиста равона шуда бошад, дар 
кишварҳои рӯ ба инкишоф паст намудани сатҳи камбизоатӣ ва баланд 
бардоштани некӯаҳволии мардум ҳадафи асосӣ гардидааст. Дар байни 
ин гурӯҳи кишварҳо фарқият дар сохтори соҳавии шуғл низ назаррас аст, 
ки ба сохтори такрористеҳсолии маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ (ММД)-и ин 
кишварҳо таъсир мерасонад. Дар кишварҳои мутараққӣ ҳиссаи бештари 
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шуғлдоштагон дар соҳаи хизматрасонӣ банд буда (60-80%), дар соҳаи 
саноат (25-35%) ва дар соҳаи кишоварзӣ (2-5%) ин нишондиҳанда 
нисбатан пасттар аст. Дар кишварҳои рӯ ба инкишоф бошад (ба 
истиснои кишварҳои нави саноатӣ), қисми зиёди шуғлдоштагон ба соҳаи 
кишоварзӣ (аз 30% зиёдтар) рост меояд ва ба соҳаи саноату (15-20%) 
хизматрасонӣ (35-45%) ҳиссаи боқимонда мансуб аст. Мувофиқи ин 
гуфтаҳо ба рақамҳои омории Ҷумҳурии Тоҷикистон назар намоем, дар 
солхои охир чунин таносубро дидан мумкин аст: 60,9% шуғлдоштагон 
дар соҳахои кишоварзӣ, шикор ва ҷангалпарварӣ (дар якҷоягӣ бо 
хоҷагиҳои ёрирасон), 3,4% дар саноат, 4,1% дар сохтмон ва боқимонда 
дар дигар соҳаҳо, аз ҷумла хизматрасонӣ банд мебошанд.

Истифодаи ҷамъи даромади аҳолӣ ҳамаи он хароҷотҳоеро дар бар 
мегирад, ки аҳолӣ барои қонеъ гардонидани талаботи худ сарф 
менамояд. Умуман, ин нишондиҳанда дарбаргирандаи хароҷотҳои 
истеъмолӣ аз он ҷумла: хароҷот барои хариди хӯрокворӣ, барои хариди 
маҳсулоти ғайриозуқа, барои хариди машрубот ва барои пардохти 
хизмати маишӣ ва ғайра дохил мешаванд. Қисмати дигари ин хароҷотҳо 
барои пардохти андозҳо ва дигар пардохтҳо харҷ карда мешаванд.

Муалиф даромаднокӣ ва ҳам харҷнамоии ҳар нафар аҳолиро дар 
ин солҳо мушоҳида намуда, ба чунин хулоса омадааст, ки дар солҳои 
аввали истиқлолият даромаднокй ва харҷнамоӣ ба ҳар сари аҳолй 
тақрибан тафовути зиёд надорад. Аз соли 2014-ум тафовути мусбӣ дар 
байни даромаднокӣ ва харҷнамой пайдо гаштааст ва дар соли 2020-ум ин 
тафовут шакли манфиро гирифта, истифодаи ҷамъи даромадҳо зиёда аз 
119,28 сомониро ташкил додааст.

Дар боби сеюм «Роҳҳои мукаммалгардонӣ ва инкишофдиҳии 
идоракунии сармояи инсонӣ дар шароити рушди зудтағйирёбандаи 
иқтисодиёт» муаллиф самтҳои асосии мукаммалгардонӣ ва 
инкишофдиҳии менеҷменти сармояи инсониро таҳқиқ намуда, онро ба 
қисматҳои зерин ҷудо кардааст: таълимгирии бефосилаи касбӣ хамчун 
асоси рушд ва инкишофёбии сармояи инсонӣ дар менеҷменти муосири 
касбӣ; равандҳои ташаккулдиҳии сармояи инсонӣ ҳамчун омили асосии 
рушди инноватсионии менеҷменти касбӣ; механизми рушди унсурҳои 
ташкилдиҳандаи менеҷменти сармояи инсонӣ дар шароити ҷаҳонишавии 
иқтисодиёт.(с. 104-149).

Дар шароити иқтисодиёти имрӯза дигаргуншавии муносибатҳо дар 
доираҳои асосии иқтисодиёт истеҳсолот, тақсимот, мубодила ва истеъ- 
молот дигар шуда, моро водор ба он менамояд, ки вобаста ба ин 
дигаргуниҳо ва тағйирёбиҳо мутахассиси соҳибкасб ва ботаҷриба омода 
карда, ба ин ивазшавиҳои беинтиҳо доим омода бошем. Аммо ҳолати 
имрӯзаи тағйирёбандагии босуръати рушди саноат ва дигар соҳаҳои 
техникиву технологӣ, иттилоотиву иртиботӣ чунин як суръатнокии 
баландеро касб кардааст, ки ҳатто дар ҳар як се сол тағйирёбиҳо қариб 
100%-ро ташкил медиҳад. Аз ин рӯ, он кормандоне, ки аз ӯхдаи аз худ 
кардани ин технологияи навин набароянд, маҷбур мешаванд, ки ҷойхои 
кории худро дар соҳаи касбӣ аз даст диҳанд.
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Мувофиқи ақидаи муалиф дар шароити иқтисодиёти муосир 
корфармо ҳолати бозори истеъмолии аҳолиро хуб омӯхта, эҳтиёчоти 
аввалиндараҷаи онҳоро аз худ менамояд ва мувофиқ ба онҳо мол ва 
маҳсулот истеҳсол намуда, талаботи онҳоро қонеъ менамояд. Ин 
қонеънамоиро корфармо ба воситаи беҳтарин мутахассисе, ки дорои 
дониши баланди касбӣ мебошад, иҷро менамояд.

Дар мадди аввал ҷой гирифтани захираҳои инсонӣ ва 
таваҷҷуҳнамой ба рушд ва инкишофёбии сармояи инсонӣ дар ҷумҳурӣ 
боис бар он гаштааст, ки яке аз ҳадафҳои асосии Стратегияи миллии 
рушд ба ин мавзӯи муҳим бахшида шудааст. Чуноне ки дар стратегияи 
миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 ишора 
гардидааст, вазифаи нав кам намудани сустии иқти-содиёти миллӣ аз 
иқтидори хатарҳои беруна, ҷустуҷӯ ва коркарди механизмҳои самаранок 
баҳри мақсаднок истифодабарии захираҳои дохилӣ барои рушди 
минтақаҳои ҷумҳурӣ, ки дар асоси ба даст овардани истиқлолияти 
энергетикӣ ва дастгирии муҳити соҳибкорӣ қабул карда шудааст, ба 
шумор меравад.

Муалиф сармояи инсониро ҳамчун моликияти зеҳнӣ ва моликияти 
идоракунии истеҳсолии соҳибкорӣ ҳисоб намуда, камшавии онро ҳам дар 
шакли микдору ҳам дар шакли сифатӣ дар камшавии маҷмӯи маҳсулоти 
дохилӣ дада, рушди ояндаи ширкату корхонаҳои ватаниро дар хатар 
мемонад.

Рушд ва инкишофёбии сармояи инсонӣ дар шароити 
зудтағйирёбандаи иқтисодиёт ба институтҳое, ки инсонҳо дар онҳо рушду 
такомул меёбанд, вобастааст. Ин институтҳоро дар шароити имрӯза бо 
чунин тарз: оила, ҷамъият, мактаб, донишгоҳ ва ташкилот ҷобаҷо 
гузоштан мумкин аст.

Чуноне, ки муаллиф қайд менамояд, чамъияте, ки мо алҳол дар он 
зиндагонӣ дорем, чамъиятест, ки дар он инсонҳо тарбияи хубро бештар аз 
оила, ахлоки баланди ҷамъиятӣ гирифта, ахлоқро аз муҳите, ки онҳоро 
иҳота кардааст аз бар мекунанд, таълими намунавӣ, ки бештар шуруъ 
мешавад аз айёми томактабӣ ва мактаббачагӣ, маҳорати баланди касбӣ, 
ки дар донишкадаю донишгоҳҳо барои мутахассисони оянда омӯзонида 
мешавад ва чанбаи охир, ки онро қобилияти зеҳнӣ номидан мумкин аст, 
чунки зеҳнияти инсон ин бештар вобаста аст аз дар амал чори кардани 
илми азхудкарда. Яъне инсонӣ имрӯза бояд дар худ тарбия + ахлок + 
таълимот + маърифт + зеҳниятро таҷассум намояд.(с.131).

Омоданамоии мутахассисон ё худ сармоягузорӣ ба сармояи инсонӣ 
дар иқтисодиёти имрӯза, вобаста аст аз талаботи бозори меҳнат, ки дар 
асл ин вобастагӣ дорад ба талаботҳои истеъмолии аҳолӣ. Талаботи 
бозори меҳнат муайянкунандаи ояндаи салоҳиятҳои инсон буда, дар 
кадом сатҳ ва бо кадом дараҷаи маълумотнокӣ омодашудани инсонро 
муқаррар менамояд.

Дар амал ҷорӣ намудани он маълумоту донишҳое, ки инсон дар 
рафти омӯзиш, таҳлилнамоӣ ва таҷрибаомӯзии таълимию истеҳсолӣ аз 
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худ намудааст, ба инсон рӯҳияи нав бахшида, ӯро ба эҷоду навовариҳо 
дар фаъолияти касбӣ-тахассусӣ водор менамояд.

3. Муҳимияти хулосаву пешниҳодҳо ва имконияти истифодаи онҳо дар 
илм ва амалия.

Аз рӯйи маълумотҳои назарявии диссертатсияи илмӣ ҳаминро бояд 
қайд намуд, ки дар рушд ва инкишофёбии иқтисодиёти миллӣ нақши 
асосиро сармояи инсонӣ ва дар як сатҳи хуб идора кардани он иҷро 
менамояд. Дар асоси таҳқиқоти гузаронидашуда ва таҳлили маводҳои 
мавҷуда аз рӯйи муайяннамоии нақш ва аҳамияти сармояи инсонӣ дар 
рушд ва инкишофёбии иқтисодиёти ҷумҳурӣ ба сифати хулоса инҳоро 
пешниҳод намудан мумкин аст.

Маълумотнокии инсон сармояест, ки ӯро доим аз хавфҳои 
гуруснагӣ, ноамнӣ, иҷтимой, сиёсӣ, фарҳангӣ, иқтисодӣ ва дигар 
таҳдидҳо эмин нигоҳ дошта, саломатӣ, хушҳолӣ, маълумотнокӣ ва 
умуман зиндагонии бекамбудиро ба инсон муҳайё месозад. Идоранамоии 
сармояи инсонии имрӯза, дорои як қатор шохаҳо, ба монандӣ: сиҳатию 
саломатии инсонӣ, ки аз хатарҳо эмин бояд нигоҳ дошта шавад; қувваи 
инсонӣ, ки аз истеъмоли маҳсулоти ғизонок сарчашма мегирад; 
кобилиятҳои модарзодии инсон, ки рушд ва инкишофёбии муайянеро 
тақозо менамояд; маълумотнокии инсон, ки бештар характери 
ҷамъиятиро доро мебошад; донишҳои касбӣ-тахассусии инсон, ки дар 
натиҷаи омӯзиши доимӣ ба даст оварда мешавад; иқтидори инсонӣ, ки 
тавоноии пурраи инсонро нишон медиҳад; ҳавасмандии инсонӣ, ки ҳавас 
ва рағбати инсониро нишон медиҳад; иқтидори соҳибкории инсонӣ. ки 
худ соҳиби кор будани инсонро нишон медиҳад. Пешниҳодҳои 
кардашуда, барои таҳрезии барномаҳои давлатӣ оид ба самаранок 
идоранамоӣ ва истифодабарии сармояи инсонӣ бо мақсади рушди 
иқтисодиёти кишвар истифода шаванд.

Муқарарот ва хулосаҳои асосии диссертатсия, ки дар шакли 
тавсияҳои мушаххас таҳия гардидаанд, метавонанд аз ҷониби Вазорати 
меҳнат, муҳочират ва шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати 
рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомотҳои маҳалии 
ҳокимияти давлатӣ барои қабули қарорҳо дар бахши идоракунии 
сармояи инсонӣ бо мақсади рушди устувори иқтисодиёти миллӣ истифода 
карда шаванд.

Муқарароти илмӣ ва методие, ки дар диссертатсия асоснок карда 
шудаанд, дар раванди таълими фанҳои “Менеҷмент”, “Иқтисодиёти 
меҳнат”, “Идоракунии захираҳои инсонӣ”, “Бозори меҳнат” ва “Рушди 
захираҳои инсонӣ” барои донишҷӯёни мактабҳои олии Ҷумхурии 
Тоҷикистон метавон истифода бурд.

4. Арзёбии моҳияти диссертатсия, сатҳи комилии он, эродҳо доир ба 
шаклгирии диссертатсия.

Новобаста аз он, ки диссертатсия дорои сифати илмӣ буда, 
татқиқот анҷомёфта мебошад, аммо аз нигоҳи муқарриз дорои як қатор 
носаҳеҳиҳо мебошад, ба монандӣ:
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1. Унвонҷӯ дар боби аввал, зербоби якум татқиқоти илмиро аз 
омӯзиши назарияҳои олимон ва муақиқони соҳаи иқтисод истифода 
намудаст, ки аз ақидаҳои олимон ва муақиқони ватанӣ камтар истифода 
намудааст;

2. Дар диссертатсияи илмӣ таҷрибаи давлатҳои хориҷӣ ои ба 
идоранамоии сармояи инсонӣ омӯхта шудааст, аммо барои Ҷумҳурии 
Тоҷикистон кадоме аз ин таҷрибаҳо муфид аст, унвонҷӯ пешниҳод 
накардааст;

3. Дар диссертатсияи илмӣ таҳлилҳои зиёд анҷом дода шудааст, ки 
ҳамаи онҳо паҳлуҳои гуногуни сармояи инсонӣ дониста мешаванд, вале 
оид ба индекси инкишофи инсони дар Ҷумҳурии Тоҷикистон маълумоти 
муайяне пешниҳон нашудааст;

4. Хуб мешуд, ки дар диссертатсияи илмӣ унвонҷӯ оид ба 
омоданамоӣ ва бозомӯзии касбии мутахассисонро дар муасисаҳои олии 
кишвар мувофиқ ба талаботи бозори меҳнат дар шакли муқоисавӣ 
меомухт ва пешниҳодоти худро менамуд;

5. Дар зербоби 3.3. муаллиф паҳлуҳои асосии сармояи инсониро 
шарҳу эзоҳ додааст вале ҳаминро қайд кардан лозим аст, ки ин шарҳу 
эзоҳоро дар шакли мисол пешниҳод менамуд, боз беҳтар мешуд;

6. Дар матни диссертатсияи илмӣ ва афтореферат кам ҳам бошад як 
қатор саҳфи забонӣ, ки бо ислоҳотҳои забони давлатӣ мутобиқ нестанд, 
вомехуранд.

Аммо эроду дархостҳое, ки дар боло зикр шудаанд, сатхи назарявию 
амалии татқиқоти диссертатсионии Давлатов Сорбон Назримадовичро 
коҳиш намедиҳад. Дар маҷмӯъ диссертатсия татқиқоти ҷиддии илмӣ 
буда, мустақилияти муаллифро дар пажӯҳиш ва роҳҳои самаранок 
идоракунии сармояи инсонӣ дар шароити зудтағйирёбандагии рушди 
чаҳонишавии иқтисодӣ тавсиф менамояд.

5. Мутобиқат ба соҳаи таҳкиқот. Мавзуи диссертатсияи илмӣ ба 
бандҳои зерини Шиносномаи ихтисосҳои КОА-и назди Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯйи ихтисоси самти 08.00.10 - Менеҷмент, 
маркетинг ва нархгузорӣ (менеҷмент) иҷро гардида, бо бандҳои 10.19- 
Ҳайати идоракунӣ: нақш ва мақоми онҳо дар низоми идоракунӣ. 
Ташаккул, омодасозӣ ва инкишофи кадрҳои идоракунӣ. Идоракунии 
карера ва пешравии касбӣ-вазифавии кадрҳо. Усулҳои 
ҳавасмандгардонии менечерони зинаи олӣ; 10.20-Идоракунии захираҳои 
инсонӣ ҳамчун шакли махсуси фаъолияти касбӣ: мақсад, принсипҳо, 
таҳаввулоти нигаришҳо. Моҳияти вазифаҳои иқтисодӣ ва иҷтимоии 
идоракунии ҳайати корхонаҳо ва ташкилотҳо. Салоҳиятнокии ҳайат ва 
салоҳиятнокии ташкилот. Сиёсати кадрӣ: таҳия ва татбиқ. Инноватсия 
ва ташкили фаъолияти меҳнатӣ ва идоракунии ҳайат. Ташкил ва 
амалисозии корҳо оид ба идоракунии ҳайат, ки бо шиносномаи ихтисоси 
КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мувофиқат менамояд.

6. Тасдиқи ифодаи натиҷахои татқиқоти диссертатсионӣ дар 
нашрияҳои илмӣ.
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Асарҳои интишоршудаи муаллиф, иқтибосҳои илмӣ ва хулосаву 
пешниҳодҳои дар диссертатсия ҷойдоштаро дар худ инъикос намудаанд. 
Аз рӯи мавзӯи диссертатсионӣ 15 мақола бо ҳаҷми умумии 6,43 ч.ч. чоп 
гардидааст, ки аз онҳо 6 мақола дар маҷаллаҳои тақризшавандаи КОА-и 
назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва КОА-и Федератсияи Россия 
ба табъ расидаанд. Нуктаҳои муҳимми кори диссертатсионӣ дар якчанд 
конференсияҳои илмию назариявии байналхалқӣ ва ҷумҳуриявӣ дар 
шакли маърӯза пешниҳод карда шудааст. Бештари мақолаҳои муаллифи 
диссертатсия дар солҳои 2014-2021, дар маводҳои конференсияҳои 
илмию амалии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, Донишгоҳи техникии 
Тоҷикистон ба номи М. Осимй, Донишгоҳи давлатии аграрии 
Точикистон ба номи Ш. Шоҳтемур, Донишгоҳи давлатии молия ва 
иқтисоди Тоҷикистон ва дар дигар институтҳои илмӣ-таҳқиқоти рӯйи 
чоп омадаанд.

7. Мутобиқати мазмуни автореферат бо мазмуни диссертатсия.
Автореферати диссертатсия мазмуни асосии татқиқоти 

диссертатсиониро дар худ инъикос намудааст ва дар он навгониҳои 
илмӣ, ки ба ҳимоя бароварда мешавад чой гирифтааст.

Аз нигоҳи мазмуни илмӣ ва шакли баёни диссертатсияи номзадӣ 
дар мавзӯи «Идоракунии сармояи инсонӣ дар шароити 
зудтағйирёбандаи ҷаҳонишавии иқтисодӣ (дар мисоли Ҷумҳурии 
Тоҷикистон)», бешубҳа кори илмиву тахасусӣ буда. дар он ҳалли яке аз 
масъалахои муҳими иқтисодӣ, ки аҳамияти афзалиятнокро дар рушди 
иқтисодиёти ватанӣ доро буда, комилан ба талаботи Низомномаи КОА-и 
назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгӯй аст. Аз ин лиҳоз 
муаллифи он Давлатов Сорбон Назримадович сазовори дарачаи 
номзади илмҳои иқтисодӣ рӯйи ихтисоси 08.00.10 - Менеҷмент, 
маркетинг ва нархгузорӣ (менеҷмент), мебошад.

Муқаризи расмӣ , доктори 
илмҳои иқтисодӣ, профессор, 
профессори кафедраи молияи
ДДМИТ Кошонова М.Р.
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Ш. Душанбе, кӯчаи Нахимова 64/14, 
Тел: (992) 231-08-43, (992) 227-30-75.
Е-таЛ: ҒаҒеиЖеҒеиДь
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