
ХУЛОСАИ НИҲОИИ 
шурои диссертатсионии 6D.KOA-020 назди 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 
барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Парвандаи аттестатсионии №
Қарори шурои диссертатсионй аз 15.12.2022, №20

Барои сазовор донистани Абдуллоева Машҳура Нематовна, шаҳрванди 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба дарёфти дараҷаи илмии номзади илми филология.

Диссертатсияи Абдуллоева Машҳура Нематовна дар мавзуи «Баррасии 
масъалаҳои сайёҳӣ дар матбуоти даврии тоҷик (дар мисоли нашрияҳои 
«Ҷумҳурият» ва «Ҷавонони Тоҷикистон» - солҳои 2015-2020)» барои 
дарёфти дараҷаи илмии номзади илми филология аз рӯйи ихтисоси 10.01.10 - 
Рӯзноманигорй дар ҷаласаи шурои диссертатсионии бВ.КОА-020-и назди 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (734025, шаҳри Душанбе, хиёбони Рӯдакй, 
17; фармоиши Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон аз 7-уми январи соли 2022, таҳти №23) 6 октябри соли 2022, 
суратмаҷлиси №14 ба ҳимоя қабул гардидааст.

Довталаби дараҷаи илмй Абдуллоева Машҳура Нематовна 22 апрели 
соли 1971 дар Ҷумҳурии Тоҷикистон таваллуд шудааст. Соли 1993 шуъбаи 
журналистикаи факултети филологияи Донишгоҳи давлатии Тоҷикистонро 
бо дипломи «аълочй» хатм кардааст.

Аз МОҲИ октябри соли 2012 дар шуъбаи табъу нашри Донишгоҳи 
давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон ба сифати сармуҳаррири рӯзномаи 
«Молия ва ИҚТИСОД» фаъолият дорад.

Диссертатсия дар кафедраи матбуоти факултети журналистикаи 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон иҷро шудааст.

Роҳбари илмй - доктори илми филология, профессори кафедраи 
матбуоти факултети журналистикаи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон Муродй 
Мурод Бердй.

Муқарризони расмй: Муъминҷонов Зулфиддин, доктори илми 
филология, профессори кафедраи журналистикаи телевизион 
радиошунавонии 
Тоҷикистон ба 
Абдубосирович 
рӯзноманигории 
байнидавлатии таҳсилоти 
Тоҷикистон» ба диссертатсия тақризи мусбат пешниҳод намудаанд.

профессори кафедраи журналистикаи телевизион ва 
МДТ «Донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати 

номи Мирзо Турсунзода» ва Раҳимов Абдухамит 
- номзади илми филология, 
ватанй ва

олии

илми филология, дотсенти кафедраи 
байналмилалии Муассисаи 

«Донишгоҳи (славянй) Россия
таълимии

ва
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Муассисаи пешбар - Муассисаи давлатии таълимии «Донишгоҳи 
давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав» дар тақризи мусбати худ, ки аз 
ҷониби мудири кафедраи рӯзноманигории факултети филология, номзади 
илми филология, дотсент Шарипов С.И., эксперт - номзади илми филология, 
дотсент Маҳкамова Д.Ю., котиби илмии ҷаласа - номзади илми филология, 
дотсент Маъмурзода Н.М. имзо гардида, бо имзою муҳри ректори муассиса, 
доктори илми биология, профессор Давлатзода С.Х. тасдиқ шудааст, қайд 
намудааст, ки диссертатсияи номзадии Абдуллоева Машҳура Нематовна дар 
мавзуи «Баррасии масъалаҳои сайёҳӣ дар матбуоти даврии тоҷик (дар 
мисоли нашрияҳои «Ҷумҳурият» ва «Ҷавонони Тоҷикистон» - солҳои 2015- 
2020)» ба талаботи бандҳои 31-37-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо 
Қарори Хукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-юми июни соли 2021, таҳти 
№267 тасдиқ шудааст, мувофиқ буда, муаллифи он барои гирифтани дараҷаи 
илмии номзади илми филология аз рӯйи ихтисоси 10.01.10 - Рӯзноманигорӣ 
сазовор аст.

Муқарризон ва муассисаи пешбар бо назардошти муқаррароти бандҳои 
bl-lQ ва 74-75-и Тартиби додани дараҷаҳои илмй, ки бо Қарори Хукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-юми июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ 
шудааст, интихоб ва таъин гардидаанд. Интихоби муқарризони расмй ва 
муассисаи пешбар ба он асоснок мегардад, ки онҳо мутахассисони бевоситаи 
соҳаи рӯзноманигорӣ буда, дар корҳои илмию таҳқиқотӣ фаъолона иштирок 
менамоянд ва дар ин самт асару мақолаҳои зиёде таълиф кардаанд, ки 
мазмуну муҳтавои онҳо ба мавзуи диссертатсияи мазкур иртибот дорад.

Довталаби дараҷаи илмй дойр ба мавзуи диссертатсия 9 мақолаи илмй 
ба нашр расонидааст, ки аз ин номгӯй 4 мақола дар маҷаллаҳои 
тақризшавандаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба чоп расидаанд. Маводи интишоргардида нуктаҳои 
асосй, натиҷаҳо ва мазмуни диссертатсияро инъикос намуда, саҳми шахсии 
муаллифро собит менамоянд.

I. Таълифоти муаллиф дар маҷаллаҳои илмии тақризшавандаи 
Комиссияи олии аттестатсионии 
Тоҷикистон;

[1-М]. Абдуллоева, М.Н. Нақши матбуоти даврй дар рушди сайёҳй ! 
М.Н. Абдуллоева // Гузоришҳои Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон. - 
Душанбе, 2019. - №4 (008). - С. 229-234.

[2-М]. Абдуллоева, М.Н., Муродов, М.Б. Нақши матбуоти даврй дар 
таргиби тадбирҳои ҳукуматй дойр ба рушди сайёҳй ! М.Н. Абдуллоева, М.Б. 
Муродов // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои филологй. 
- Душанбе, 2020. -№1. - С. 256-262.

олии назди Президенти Ҷумҳурии
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[3-М]. Абдуллоева, М.Н. Масъалаҳои рушди туризм дар рӯзномаи 
«Ҷумҳурият» / М.Н. Абдуллоева // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. 
Бахши ИЛМҲОИ филологй. - Душанбе, 2020. - №3. - С. 299-305.

[4-М]. Абдуллоева, М.Н. Шарҳи воқеаҳои марбут ба туризм дар қолаби 
жанрҳои ахборӣ (дар мисоли рӯзномаҳои «Ҷумҳурият» ва «Ҷавонони 
Тоҷикистон») ! М.Н. Абдуллоева // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. 
Бахши ИЛМҲОИ филологй. - Душанбе, 2021. - №6. - С. 272-280.

Мақолаҳои муаллиф дар маҷмуаҳо ва нашрияҳои дигариII. 
илмй;

[5-М]. Абдуллоева, М.Н. Таносуби мавзуоти сайёҳӣ дар нашрияи 
«Ҷавонони Тоҷикистон» ! М.Н. Абдуллоева П Маҷмуаи мақолаҳои 
конференсияи илмй-назариявии ҳайати профессорон, устодон ва донишҷӯёни 
ДДМИТ. - Душанбе, 2020. - С. 486-489.

[6-М]. Абдуллоева, М.Н. Инъикоси мавзуи сайёҳй дар нашрияи 
«Ҷавонони Тоҷикистон» ! М.Н. Абдуллоева // Журналистикаи байналхалқй 
XI (маҷмуаи мақолаҳо). - Душанбе, 2021. - С. 104-113.

[7-М]. Абдуллоева, М.Н. Бозтоби таассуроти сайёҳон аз воқеияти 
Тоҷикистон дар нашрияҳои «Ҷумҳурият» ва «Ҷавонони Тоҷикистон» / М.Н. 
Абдуллоева // Журналистика ва замони муосир. - Душанбе, 2021. - С. 45-52.

[8-М]. Абдуллоева, М.Н. Имконоти жанри мақола дар тавзеҳ ва 
баррасии масъалаи туризм дар нашрияи «Ҷумҳурият» / М.Н. Абдуллоева // 
Маҷмуаи мақолаҳои конференсияи илмй-назариявии ҳайати профессорон, 
устодон ва донишҷӯёни ДДМИТ. - Душанбе, 2021. - С. 726-729.

[9-М]. Абдуллоева, М.Н. Иттилоотонии воқеиёти марбут ба сайёҳй дар 
қолаби жанри хабар дар нашрияҳои «Ҷумҳурият» ва «Ҷавонони Тоҷикистон» 
/ М.Н. Абдуллоева // Журналистика ва замони муосир. - Душанбе, 2021. - С. 
132-136.

Ба автореферати диссертатсия аз муҳаққиқоии зерии тақризҳо ба 
шурои диссертатсиоий ворид шудааид:

1. Тақризи номзади илми филология, дотсенти кафедраи журналистика 
ва назарияи тарҷумаи Муассисаи давлатии таълимии «Донишгоҳи давлатии 
Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Гафуров» Самадова Дил бар мусбат буда, 
дар он ду эрод манзур шудааст:

1. Дар автореферати диссертатсия пажӯҳишҳои на ҳамаи муҳаққиқон 
ба назар гирифта шудааст.

2. Агар диссертант дар боби сеюми кор, ки баҳси жанриро фаро 
мегирад, аз намунаи жанрҳо мисол меовард, илмияти шарҳи масъала боз ҳам 
баландтар мегардид.
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илмияти

2. Тақризи номзади илми филология, сармуҳаррири Муассисаи 
давлатии “Маҷаллаи “Илм ва ҳаёт” Хушдил Раҳимҷон низ мусбат аст ва дар 
он ду эрод оварда шудааст:

1. Дар муқаддима моҳияти он ки чаро маҳз маводи ҳамин нашрияҳо ба 
сифати сарчашмаи таҳқиқ интихоб шудаанд, шарҳ наёфтааст.

Т. Ҳангоми зикри иқтибосҳо мавқеи диссертант чандон равшан ба 
назар нарасид.

3. Дар тақризи номзади илми филология, раиси Иттифоқи 
журналистони Тоҷикистон Зинатулло Исмоилзода аҳаммияти илмии таҳқиқ 
таъкид шуда, дар он пешниҳод шудааст, ки «Дар баррасии бобу фаслҳои 
диссертатсия агар аз нашрияҳои даврй иқтибосҳо меовард, 
автореферат боз ҳам баланд мегардид».

4. Дар тақризи номзади илми филология, мудири шуъбаи мухбирони 
минтақавии Муассисаи давлатии Телевизиони “Сайёҳӣ ва ҳунарҳои 
мардумй” Ғоибов Саъдй арзиши илмй ва амалии пажӯҳиш зикр гардида, 
қайд птудааст, ки «Агар дар автореферат оид ба жанрҳое, ки дар қолаби онҳо 
масъалаҳои сайёҳй инъикос шудаанд, мисолҳо оварда мешуд, ҷанбаи илмии 
он боз ҳам тақвият меёфт».

Муқарризон дар баробари муайян кардани баъзе эроду нуқсонҳои 
автореферати диссертатсия аҳаммияти ҷанбаҳои назарию амалй ва навоварии 
онро таъкид карда, муаллифро барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илми 
филология аз рӯйи ихтисоси 10.01.10 - Рӯзноманигорй сазовор донистаанд.

Шурои диссертатсиоий қайд менамояд, ки аз тарафи довталаби 
дараҷаи илмй дар асоси иҷро кардани таҳкики илмй;

- заминаҳои ҳуқуқй ва иҷтимоии рушди соҳаи сайёҳй дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон таҳлил ва арзёбй гардидааст;

- нақши матбуоти даврй дар инъикос ва таргиби тадбирҳои хукуматй дойр 
ба рушди сайёҳй дар кишвар муайян гардидааст;

- дараҷаи инъикоси масъалаҳои сайёҳй ва вижагиҳои баррасии онҳо дар 
нашрияҳои «Ҷумҳурият» ва «Ҷавонони Тоҷикистон» таҳқику баррасй 
гардидааст;

- таносуби мавзуъҳои марбут ба сайёҳй дар нашрияҳои мавриди пажӯҳиш 
муайян карда шудааст;

- умумият ва фарқи нашрияҳои «Ҷумҳурият» ва «Ҷавонони Тоҷикистон» 
дар инъикоси рӯйдод ва баррасии масъалаҳои марбут ба сайёҳй муайян 
ва таъин карда шудааст;

- дар мисоли нашрияҳои «Ҷумҳурият» ва «Ҷавонони Тоҷикистон» 
махсусиятҳои истифодаи жанрҳои публитсистй, имконоти жанрҳои 
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хабарӣ, таҳлилӣ ва публитсистию бадей дар баррасии масъалаҳои сайёҳй 
тариқи таҳқиқ нишон дода шудааст.

Аҳаммияти назарии таҳқиқ дар он зоҳир меёбад, ки он барои дарки 
моҳияти аслии матбуоти даврй дар ташаккули журналистикаи сайёҳй зарур 
буда, ҳамзамон, барои дарёфти роҳу усулҳои тарғиби мавзеъҳои таърихию 
фарҳангй ва табиии кишвар дар воситаҳои ахбори омма ва ба ин васила, 
ҷалби сайёҳон ва рушди сайёҳии мамлакат дорои арзишҳои илмй мебошад.

Дар ҷараёни тахдилу баррасии мавзуъ ва таҳқиқи масъалаҳои ҷудогона 
таҷриба ва дастовардҳои илмию методии муҳаққиқони барҷастаи ватанию 
хориҷй, аз ҷумла С.М. Гуревич, Е.П. Прохоров, С.Г. Корконосенко, Г.С. 
Мелник, В.В. Тулупов, М.Ф. Ненашев, В.Ф. Олешко, И.Л. Кройчик, А.А. 
Тертичний, А. Пелт, А. Саъдуллоев, И. Усмонов, А. Нуралиев, П. 
Гулмуродзода, М. Муродй, А. Азимов, М. Муқимов, М. Абдуллозода, Ш. 
Муллоев, Ф. Қодиров ҳамчун заминаи назариявй омӯхта ва истифода 
шудаанд.

Дар диссертатсия усулҳои таҳлили анъанавй, муқоисавй, сифатию 
миқцорй, таърихй ва оморй истифода шудаанд.

Аҳаммияти натиҷаҳои бадастовардаи довталаби дарёфти дараҷаи 
илмй дар амалия чунин тасдиқ карда мешавад, ки ин таҳқиқи илмй ва 
маводи ҷамъовардашуда метавонад дар навиштани китобҳои дарсй, 
дастурҳои таълимй, матни курсҳои махсус дойр ба журналистикаи сайёҳй 
барои донишҷӯёну магистрантони факултетҳои журналистика ва 
мутахассисони соҳаи сайёҳй ва реклама мавриди истифода қарор гирад. 
Дастовардҳои диссертатсияи мазкурро метавон дар фаъолияти ширкатҳои 
сайёҳй ва журналистикаи амалй низ истифода кард.

Ғояи диссертатсия дар заминаи таҳлили матолиби матбуоти даврии 
ТОҶИК вобаста ба масъалаҳои сайёҳй асоснок карда шудааст.

Баррасии эътимоднокии натиҷаҳои таҳқиқ нишон доданд, ки дар 
таҳқиқи диссертатсионй аз консепсияҳои илмй ва назарияи журналистикаи 
хориҷию ватанй истифода шудааст. Дар умум, дараҷаи эътимоднокии 
натиҷаҳои таҳқиқ аз мушаххас будани мавзуъ, дақиқияти маълумот, кофй 
будани ҳаҷми маводи таҳқиқ, коркарди натиҷаҳои таҳқиқ, ҳаҷми интишорот 
ва интихоби усулҳои таҳқиқ бармеоянд. Хулоса ва тавсияҳо оид ба 
истифодаи амалии натиҷаҳои таҳқиқ дар асоси тахдили илмию назарй 
пешниҳод шудаанд.

Саҳми шахсии довталаби дарёфти дараҷаи илмиро дараҷаи дарки 
масъалаҳои дар диссертатсия баррасишуда, ҷамъоварии мавод ва 
сарчашмаҳои зарурй, натиҷа ва хулосаҳои асосии кор, нуктаҳои ба ҳимоя 

магистрантони факултетҳои

ҷамъоварии
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пешниҳодшуда ва мустақил ифода шудани нуқтаи назари ӯ нисбат ба мавзуи 
таҳқиқ таъйид мекунанд.

Муаллифи диссертатсия дар баррасии масъалаҳои меҳварии таҳқиқ, 
корбурди усулҳои дурусту маъмулии таҳлилу баррасии маводи матбуоти 
даврй, бо низоми муайян ҷамъбаст кардани натиҷаҳои бадастомада, 
пешниҳоди маълумот ва баёни фарзияҳо барои таҳқиқоти баъдй, интихоби 
мавод ва интишори натиҷаҳои таҳқиқ дастовардҳои назаррас дорад. 
Диссертант нақши матбуоти давриро дар баррасии масъалаҳои сайёҳй таҳқиқу 
тахдил намуда, натиҷаҳои таҳқиқро дар шакли мақолаҳои илмй ба табъ 
расонидааст.

Дар ҷаласаи шурои диссертатсионии 6D.KOA-020 назди Донишгоҳи 
миллии Тоҷикистон аз 15 декабри соли 2022 дар бораи сазовор донистани 
Абдуллоева Машҳура Нематовна ба дараҷаи илмии номзади илми филология 
қаррр қабул карда шуд.

Ҳангоми гузаронидани овоздиҳии пинҳонй дар шурои диссертатсиоий 
14 нафар, аз ҷумла 5 нафар докторони илм аз рӯйи ихтисоси 10.01.10 - 
Рӯзноманигорй иштирок доштанд.

Дар ОВОЗДИҲЙ 14 нафар иштирок намуд. Аз 15 нафар аъзои ба ҳайати 
шурои диссертатсиоий шомилбуда овоз доданд: тарафдор - 14 нафар, 
муқобил - нест, бетараф - нест, бюллетенҳои беэътибор - нест.

Раиси шурои диссер: 
доктори илми филол

»
V c:LКотиби ИЛМИИ шурои д|гужртэте 
доктори илми филология

15.12.2022 /W

:ӣ,

Мақсудов Бадриддин

Сироҷиддини Эмомали
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