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ХУЛОСАИ 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 

Кафедраи матбуот

Диссертатсияи «Нашрияи «Омӯзгор» дар низоми матбуоти соҳавии 
Тоҷикистон» дар кафедраи матбуоти Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ба 
анҷом расидааст.

Дар давраи таълифи диссертатсияи номзадӣ Нурализода Ноилшоҳ 
Имомалӣ дар кафедраи матбуот ба ҳайси унвонҷӯ ба кори пажуҳишӣ 
машғул буд.

Шаҳодатнома оид ба супоридани имтиҳонҳои номзадӣ аз фанни 
«Забони хориҷӣ 31-уми майи соли 2019, «Таърих ва фалсафаи илм» 
14-уми октябри соли 2020, «Ихтисос» 15-уми майи соли 2021 дар 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон аз 24.09.2021 дода шудааст.

Роҳбари илмӣ: Имомзода Муҳаммадюсуф Сайдалӣ - доктори илми 
филология, профессор, академики Академияи миллии илмҳои 
Тоҷикистон

Дар натиҷаи муҳокима чунин хулоса бароварда шуд:
Диссертатсия дар асоси талаботи кори илмӣ навишта 

шудааст.Тағйири сохти сиёсӣ ва расидан ба Истиқлоли давлатӣ имкону 
шароит фароҳам овард, ки ба омӯзиши ҳаматарафаи матбуоти даврии 
ватанӣ бештар таваҷҷуҳ зоҳир шавад. Аз ҷумла, доир ба нақши матбуоти 
даврии соҳаи маориф дар рушди ҷомеа рисола ва мақолаҳои гуногуни 
илмиву оммавӣ ба нашр расида бошанд ҳам, оид ба заминаҳои таърихии 
ба вуҷуд омадани нашрияи «Омӯзгор» то ҳол ба таври фарогир 
таҳқиқоти алоҳидаи илмӣ таълиф нагардидааст.

Нашрияи «Омӯзгор» тӯли 90 сол бо фаъолияти пурсамар 
тавонистааст дар ташаккули ҷомеаи маданӣ ва рушди маорифи 
Тоҷикистон нақши муассир гузорад. Низоми босуботи илму маориф ба 
таври ҳамешагӣ дар пешрафти ҳаёти ҷомеа нақши амиқ дорад ва аз 
пайдоиши аввалин нашрия бо забони тоҷикӣ - «Бухорои шариф» (1912) 
масъалаи таълиму тарбия дар меҳвари таваҷҷуҳи аҳли қалам қарор 



доштааст. Баъди ташкили Ҷумҳурии Мухтори Шӯравии Сотсиалистии 
Тоҷикистон (7 сентябри соли 1924) ва таъсиси Комиссариати халқии 
маориф дар Тоҷикистон нашрияҳои соҳавӣ ба вуҷуд омаданд ва ба 
ташаккули низоми матбуоти даврӣ ва баланд бардоштани 
маърифатнокии аҳли ҷомеа мусоидат карданд. Дар ин миён нақши 
нашрияи «Омӯзгор» истисно буда наметавонад.

Истикдоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар баробари озодиҳои 
сиёсӣ, рушди афкору андешаҳои миллиро таъмин намуда, ҷиҳати 
таҳқиқу баррасии муҳимтарин аркони фарҳангию миллӣ шароит ба 
вуҷуд овард. Пажуҳиши мавзуъҳои худшиносиву худогоҳии миллӣ 
имконпазир ва таваҷҷуҳ ба матбуоти даврии соҳавӣ бештар гардид. 
Бинобар ин, омӯзишу пажуҳиши заминаҳои табъу нашр, вижагиҳои 
сохторӣ, мавзуӣ, жанрӣ ва амсоли инҳо аз суолҳое мебошанд, ки посухи 
илмии онҳо на танҳо ба таърихи матбуоти даврии тоҷик ғановати илмӣ 
зам мекунанд, балки сабақҳои нашрияи мавриди пажуҳишро барои 
журналистикаи муосир тақвият мебахшанд. Ин ва дигар омилҳо аз 
аҳамияти пажуҳиши ин мавзуъ шаҳодат медиҳанд.

Мақсади асосии таҳқиқ ба ҳайси нашрияи соҳавӣ,омӯзишу таҳлили 
нашрияи «Омӯзгор», муайяну мушаххас намудани омилҳои таърихӣ, 
вижагиҳои мавзуву мундариҷа ва истифодаи жанрҳои публитсистӣ дар 
он мебошад. Барои ноил гардидан ба ин мақсад, дар доираи пажуҳиши 
мавзуъ ҳалли вазифаҳои зерин иҷро гардидаанд:

- нишон додани вазъи иҷтимоию сиёсии давр ва таъсири он ба 
марҳилаҳои инкишофи нашрия;

- мушаххас кардани заминаҳои пайдоиш ва ташаккули нашрияи 
«Омӯзгор»;

- таҳлилу баҳогузории сохтори нашрия бо назардошти шаклу намо, 
рубрикаву сарлавҳаҳо, истифодаи ҳуруф, сурат ва вижагиҳои дигар;

- муайян намудани тарзу василаи истифодаи жанрҳои ахбориву 
таҳлилӣ дар инъикоси масъалаҳои маориф;

- истифодаи жанрҳои публитсистию бадеӣ ва таносуби онҳо дар 
нашрия;

- баррасии вазъи нашрия дар шароити рушди технологияи 
иттилоотӣ.

Навгониҳои илмии таҳқиқ, пеш аз ҳама, дар он ифода мегардад, ки 
бори аввал заминаҳои таърихӣ, раванди ташаккулу инкишофи нашрияи 
«Омӯзгор» ҳамчун нашрияи соҳавӣ, вижагиҳои жанрҳои публитсистӣ ва 
корбасти онҳо дар инъикоси масъалаҳои маориф мавриди таҳқиқ қарор 
гирифт. Ҳамзамон, истифодаи жанрҳои публитсистӣ таҳлилу баррасӣ 
гардида, унсурҳои асосии жанрсоз ва воситаҳои ҷолибсози матнҳои 



публитсистиву бадеӣ нишон дода шуда, вазъи нашрия дар шароити 
рушди ВАО мушаххас гардид.

Таҳқиқи баанҷомрасида ва дастовардҳои илмии он донишҳои 
назариявиро доир ба шинохт ва арзёбии рисолати рӯзноманигорӣ, 
вижагиҳои таърихӣ, хусусиятҳои шакливу мундариҷавии он, ташаккули 
жанрҳои публитсистӣ ва усулҳои рӯзномасозӣ нисбатан пурра менамояд.

Натиҷаҳои таҳқиқро дар таълифи рисолаву китобҳои дарсӣ, таҳияи 
васоити таълимӣ ва машғулиятҳои амалии журналистика метавон 
истифода кард. Хулосаҳои муаллиф ва нуктаҳои асосии рисола дар 
раванди тадриси фанҳои таърих ва назарияи рӯзноманигорӣ, фанҳои 
интихобӣ, аз ҷумла, матбуоти соҳавӣ аз аҳамият холӣ набуда, илова бар 
ин, ба рӯзноманигорон, муҳаққиқони соҳа дар заминаи дарёфт ва 
корбасти маводи илмиву таълимӣ ёрӣ мерасонад.

Нуктаҳои асосии диссертатсия дар конфронсҳои ҷумҳуриявию 
донишгоҳӣ (солҳои 2018-2021) баён гаштаанд. Мазмуну моҳияти асосии 
диссертатсия дар 7 мақола, аз ҷумла, 5 мақолаи ба номгӯйи нашрияҳои 
тақризшавандаи КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
шомил гардада инъикос шудааст.

А) Мақолаҳое, ки дар маҷаллаҳои тақризшаванда 
ба табъ расидаанд:
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3. Нурализода, Н. И. Инъикоси масоили таълиму тарбия дар 
матбуоти соҳавӣ (дар мисоли нашрияи «Барои маорифи коммунистӣ» 
солҳои 1932-1938 (ҳоло «Омӯзгор») // Паёми Донишгоҳи миллии 
Тоҷикистон. Бахши илмҳои филологӣ. - Душанбе, 2020. - № 1. - С. 268- 
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5. Нурализода, Н. И. Инъикоси навгониҳои соҳаи маориф дар 
қолаби жанрҳои хабарӣ // Номаи Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи 
академик Б. Ғафуров. - Хуҷанд: Нури маърифат, 2020. - № 4 (65). - С. 
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Б) Мақолаҳое, ки дар нашрияҳои дигар чоп шудаанд:



6. Нурализода, Н. И. Чӣ тавр «Дониш - биниш» «Раҳбари дониш» 
шуд? // Маърифати омӯзгор, №6. - 2018. - июн. - С. 55-58.

7. Нурализода, Н. И. Маориф ва рушди матбуоти соҳавӣ // 
Журналистикаи байналхалқӣ - X. - Душанбе, 2019. - С. 75-84.

Диссертатсияи Нурализода Ноилшоҳ Имомалӣ «Нашрияи 
«Омӯзгор» дар низоми матбуоти соҳавии Тоҷикистон» ба талаботи 
КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба дарёфти 
дараҷаи илмии номзади илмҳои филология мувофиқ буда, он ба ҳимоя 
аз рӯйи ихтисоси 10.01.10- рӯзноманигорӣ тавсия карда мешавад.

Хулосаи мазкур дар ҷаласаи муштараки кафедраҳои матбуот, 
телевизион ва радиошунавонӣ, журналистикаи байналхалқӣ, 
услубшиносӣ ва таҳрири адабии факултети журналистикаи Донишгоҳи 
миллии Тоҷикистон қабул гардидааст. Дар ҷаласа 18 нафар иштирок 
доштанд. Натиҷаи овоздиҳӣ: «тарафдор» - 18 нафар, «зид» ва «бетараф» 
нест.
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