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ТАЌРИЗИ РОЊБАРИ ИЛМЇ 

номзади илми филология, дотсент Њамидиён Илњомљон Иномзода ба 

диссертатсияи Исматуллои Њабибулои Нарзуллозода дар мавзўи «Вазифа ва 

масъулияти муњаррири телевизион (дар мисоли телевизионњои “Тољикистон” 

ва “Сафина”)», ки барои дарёфти дараљаи илмии номзади илми филология аз 

рўйи ихтисоси 10.01.10 – Рўзноманигорї пешнињод шудааст. 

 

Исматуллои Њабибулои Нарзуллозода факултаи журналистикаи 

Донишгоњи миллии Тољикистонро соли 2013 бо дипломи аълочї хатм 

кардааст. Кори диссертатсионии ў рољеъ ба ташаккул, тањаввул, 

мушкилот ва дурнамои фаъолияти муњаррир дар телевизионњои 

Тољикистон ба яке аз мавзуъњои мубрам, муосир ва то имрўз 

пажуњишнашудаи журналистикаи тољик бахшида шудааст. 

Масъалаи мазкур, ки муваффаќият, мушкилоту монеа ва дурнамои 

фаъолияти муњаррирро дар телевизионњои ватанї баррасї мекунад, 

мавзўи нав буда, нахустин маротиба ба таври фарогир дар илм тањќиќ 

мешавад.  

Дар кори диссертатсионї аввалин маротиба фаъолияти муњаррир 

дар телевизион њамчун соњаи мушаххас дар заминаи яке аз талаботи 

муосири истењсоли барномањои телевизионї тањлил мегардад. Маљмўи 

проблемањо ва вазифањои фаъолияти муњаррир дар телевизион низ 

мавриди баррасї ќарор мегирад. Агар фаъолияти муњаррирро 

истифодаи технологияњои гуногуни рушдёбанда дастрас карда бошад, аз 

љониби дигар, масъулияти зиёдро бар дўши ў вогузор намудааст. 

Диссертант бори аввал фаъолияти эљодии муњаррирро дар 

баробари фаъолияти техникии ў мавриди баррасї ќарор медињад. Аз ин 

лињоз, тањќиќи мазкур дар баробари таълифоти як силсила маќолаву 

рисолањои муњаќќиќиони соња дар як рада ќарор гирифта, њусни 

таваљљуњ ва эътирофи халлоќияти њунари диссертантро собит менамояд. 

Бояд зикр кунем, ки як воњиди људонашавандаи раванди эљодї 

муњаррири телевизион аст. Вай барои љузъњои истењсоли маводи 

аудиовизуалии телевизионї масъул мебошад. Дар шароити муосир 

шабакањои телевизионии муосир дар Тољикистон бештар ба сифати 

барномањо диќќат дода, ба бењтар шудани онњо такя мекунанд ва 

муњаррир дар ин раванд шахсияти зарурї мегардад. Вазифањои 

муњаррир аз тањияи консепсияи барнома, кор аз рўи сенарияњо ва 
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тасдиќи онњо иборатанд. Ѓайр аз ин, муњаррир кори наворбардоронро 

назорат мекунад, графики эфириро тартиб дода, ба кадрњо бањо медињад 

ва барои дар эфир пахш шудани намоиш онро омода менамояд. 

Аз тањлил ва тањќиќи адабиёти мутолиагардида ва тањќиќоти 

анљомдодаи Исматуллои Њабибулои Нарзуллозода метавон ба чунин 

натиља расид, ки муњаррир шахси маълумотнок буда, бояд ќонунњои 

тафаккури мантиќї ва меъёрњои забони адабии муосирро донад. 

Диссертант дуруст мешуморад, ки имрўз моњияти касби муњаррири 

телевизион таѓйир ёфтааст. Вазифањои ќаблї акнун вазифањои навро 

фаро мегиранд ва муњаррирро ба созмондињанда ва назоратчии раванди 

эљодии тањияи барнома марбут мекунанд. 

Муњаррири барномањои телевизионї мутахассисест, ки кори 

эљодии барномањои телевизиониро ташкил мекунад. Агар барандаи 

барнома шахсияти асосии он бошад, пас муњаррир созандаи намоиш аст. 

Вай њамеша дар паси парда кор мекунад, аммо дар айни замон дар лоиња 

наќши асосиро мебозад. 

Дар љараёни таълифи диссертатсия И. Њ. Нарзуллозода барои њалли 

вазифањои дар пеш гузошта, татбиќи амалии натиљањои пажуњиш, исботи 

муњиммияти мавзуъ, ањамияти назариявї ва амалии он, баррасии объект ва 

предмети тањќиќ масъулияти баланд нишон дод. 

И. Њ. Нарзуллозода дар тањќиќи мазкур навгонињои мушаххасро 

дар раванди пажўњиш пайгирї намуда, баррасии муназзам ва пай дар 

пайи вазифањои асосии муњаррирро вобаста ба тањияи барномањои 

телевизионї даќиќ кардааст.  

Ањаммият ва арзиши илмию назарии тањќиќоти Исматуллои 

Њабибулои Нарзуллозода дар мавзуи «Вазифа ва масъулияти муњаррир 

дар телевизионњои Тољикистон» пеш аз њама, дар он аст, ки натиљањои 

илмии он метавонад дар самти тањќиќи пањлуњои соњаи журналистикаи 

телевизион мусоидат намояд. Диссертатсия сарчашмаи мукаммали илмї 

дар шинохти мафњуми «муњаррири телевизион» буда, дар шароити 

Тољикистон объекти нави тањќиќи илмї мањсуб меёбад. Муаллиф 

шаклњои нави фаъолияти муњаррирро бозгў намуда, ўро дар рафти 

барномасозї нафари аввал донистааст. Аз ин нуктаи назар, ба илми 

ватанї ворид гардидани ин мафњум назари хоссаи муаллиф дониста 

мешавад.  
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Љанбаи татбиќ ва арзишу ањаммияти амалии тањќиќ, пеш аз њама, 

дар он аст, ки натиљањои бадастомада метавонад дар шинохти 

фаъолмандии муњаррир дар телевизион ба сифати сарчашмаи илмї 

истифода шавад ва њамчунин ба њайси як заминаи назарї барои 

пажўњишњои минбаъда хизмат намояд.  

Хулосањои бадастомада ва маводи дар рисола коркарду 

тањќиќшуда метавонад љињати бењтар кардани фаъолияти муњаррир дар 

телевизион, шинохти уњдадорињои ў, татбиќи њадафњои иттилоотонї, 

курсу семинарњо ва тањияи китобњои дарсї мусоидат мекунад.  

Њамзамон, љомеаи журналистї ва шабакањои телевизионї 

метавонанд дар татбиќи сиёсати иттилоотї ва стратегияњои идории худ 

аз хулоса ва натиљањои диссертатсия истифода намоянд. Маводи кори 

диссертатсиониро барои таълими асосњои касби муњаррирї дар 

мактабњои олї ва низоми такмили ихтисоси кормандони соњаи 

телевизион ва радиошунавонї истифода бурдан мумкин аст. 

Масъалањо ва консепсияњои илмии дар диссертатсия барои дифоъ 

пешнињодшаванда аз нигоњи илмї муњим ва арзишманд мебошад. 

Њангоми таълиф диссертант ба адабиёти нав диќќати хоса додааст. 

Ќобили зикр аст, ки ба њайси адабиёти диссертатсия на танњо асарњои 

олимони ватанї, балки хориљї низ васеъ истифода гардидаанд. 

Яке аз махсусиятњои кори диссертатсионї дар он зоњир мегардад, 

ки И. Њ. Нарзуллозода тавонистааст оид ба њамаи нуктањо ва маълумоти 

пешнињодкардааш бањси илмї ба вуљуд орад, онњоро зери суол ва шубња 

кашад, мавќеъ ва нигоњи муаллифиро дар ин замина ба миён орад. 

Далелњои истифодашуда эътимодбахшанд. Њангоми тањлил муносибат 

ба мавзуъ дуруст ва касбї буда, аз маљрои зарурї берун нашудааст.  

Њарчанд љо-љо услуби публитсистї дар навиштањои муаллиф эњсос 

мешавад, аммо баёни даќиќи фикр ва тањлили далел намунаи ибрат аст. 

Аз лињози тартиб кори диссертатсионї ба талаботи пешнињодкарда 

мувофиќат мекунад. 

Диссертатсия аз муќаддима, се боб, њашт зербоб, хулоса ва 

фењристи адабиёт иборат аст. 

Дар муќаддимаи кори диссертатсионї ањаммияти мавзўи тањќиќ, 

дараљаи тањќиќи мавзуи илмї, робитаи тањќиќ бо барномањо ва ё 

мавзуъњои илмї, маќсади тањќиќ, вазифањои тањќиќ, объекти тањќиќ, 

предмети тањќиќ, асосњои назариявии тањќиќ, асосњои методологии 
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тањќиќ, навгонии илмии тањќиќ, нуктањои ба њимоя пешнињодшаванда, 

ањаммияти назариявии тањќиќ, ањаммияти амалии тањќиќ, дараљаи 

эътимоднокии натиљањои тањќиќ, мутобиќати диссертатсия бо 

шиносномаи ихтисоси илмї, сањми шахсии довталаби дараљаи илмї дар 

тањќиќ, тасвиб ва амалисозии натиљањои диссертатсия, интишорот аз 

рўйи мавзуи диссертатсия, сохтор ва њаљми диссертатсия ќайд 

гардидааст. 

Боби аввали диссертатсия - “Сифатњои касбии муњаррири 

телевизион” аз се фасл иборат аст. Фасли аввали боби якум “Мафњуми 

«муњаррири телевизион»” ном дошта, рољеъ ба ин раванд тањќиќ сурат 

мегирад. Дар фасли дуюми боби якум – “Меъёрњои касбияти муњаррири 

телевизион” дар шароити муосири Тољикистон тањќиќ гардидааст.  

Дар фасли сеюми боби якум «Махсусияти фаъолияти муњаррир дар 

телевизион» мавриди омўзиш ва тањќиќ ќарор гирифт. 

Боби дуюм “Наќши муњаррири телевизион дар љараёни тањияи 

барнома” аз се фасл иборат аст. Дар фасли якуми боби дуюм «Вазифаи 

муњаррир дар давраи омодакунии барнома» тањќиќ мешаванд. Масъалаи 

«Љараёни сабт ва уњдадорињои муњаррир» дар фасли дуюми боби дуюм 

тањќиќ мегардад. Фасли сеюми боби дуюм «Танзим ва иштироки 

муњаррир баъд аз сабт» ном дорад. 

Боби сеюми диссертатсия – «Муњаррир ва вижагињои офаридани 

сенарияњои барномањои телевизионї» аз ду фасл иборат мебошад. Дар 

фасли якуми боби сеюм «Махсусияти сенарияи телевизионї ва тафовути 

он аз дигар сенарияњо» тањќиќ мегардад. Фасли дуюми боби сеюм оид ба 

«Иштироки муњаррир дар офаридани сенарияи телевизионї» тањлил 

мекунад. 

Дар хулосаи диссертатсия натиљањои тањќиќоти анљомёфта ба 

таври мухтасар нисбат ба њар боб дар алоњидагї зикр гардида, баъзе 

тавсия ва пешнињодњои муаллифї манзур гардидаанд. 

Хулосањою тавсияњои И. Њ. Нарзуллозода касбї буда, баёнгари 

мундариљаи диссертатсия њастанд ва бо маводи зиёди назариявию амалї 

ва далел асоснок гардидаанд.  

Мазмуну моњияти асосии диссертатсия дар 7 маќола, аз љумла, 5 

маќола дар маљаллањои илмии тавсияшавандаи Комиссияи олии 

аттестатсионии назди Президенти Љумњурии Тољикистон ифода ёфтааст. 



Автореферат ва мақолаҳои чопнамудаи муаллиф ба дараҷаи зарурй 
мундаричаи диссертатсияро инъикос мекунанд.

Бо назардошти сифатҳои зикршудаи шахсии муаллиф, қобилияту 
маҳорат ва омодагии ӯ ба корҳои илмию таҳқиқотии мустақил ҳамчун 
роҳбари илмй чунин меҳисобам, ки кори диссертатсионии Исматуллои 
Ҳабибулои Нарзуллозода дар мавзӯи «Вазифа ва масъулияти муҳаррири 
телевизион (дар мисоли телевизионҳои “Точикистон” ва “Сафина”)» 
барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илми филология аз рӯйи 
ихтисоси 10.01.10 -  Рӯзноманигорй рисолаи анҷомёфтаи илмй буда, ба 
талаботи КОА-и назди Президента Ҷумҳурии Точикистон барои 
диссертатсияҳои номзадй ҷавобгӯ аст ва онро барои баррасй дар зинаҳои 
баъдй ва ҳимоя тавсия менамоям.
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