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ХУЛОСАИ
Шурои олимони факултети журналистикаи Донишгоҳи миллии

Тоҷикистон

Диссертатсияи Абдуллоева Машҳура Нематовна дар мавзуи 
«Баррасии масъалаҳои сайёҳӣ дар матбуоти даврӣ дар мисоли 
нашрияҳои «Ҷумҳурият» ва «Ҷавонони Тоҷикистон» солҳои 2015-2020» 

дар кафедраи матбуоти факултети журналистикаи Донишгоҳи миллии 

Тоҷикистон барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ аз 

рӯйи ихтисоси 10.01.10 - Рӯзноманигорӣ иҷро шудааст.
Роҳбари илмӣ: доктори илмҳои филологӣ, профессори кафедраи 

матбуоти Донишгоҳи миллии Тоҷикистон Муродӣ Мурод Бердӣ.

Муҳокима ва ташхиси даври якуми диссертатсия дар ҷаласаи васеи 

кафедраи матбуоти факултети журналистикаи Донишгоҳи миллии 

Тоҷикистон аз 26.02.2022, №8 гузаронида шудааст.
Дар натиҷаи муҳокимаи диссертатсияи илмӣ чунин хулосаҳо 

бароварда шуд:
Баҳодиҳии иҷрои диссертатсия. Диссертатсияи Абдуллоева 

Машҳура Нематовна «Баррасии масъалаҳои сайёҳӣ дар матбуоти даврӣ 
дар мисоли нашрияҳои «Ҷумҳурият» ва «Ҷавонони Тоҷикистон» солҳои 

2015-2020» ба мавзуи хеле мубрам бахшида шуда, дар сатҳи баланди 
илмӣ навишта шудааст ва таҳқиқоти анҷомёфта ба ҳисоб меравад.
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Мақсади таҳқиқоти диссертатсионӣ. Муайян намудани нақши 
матбуоти даврӣ дар инъикоси масъалаҳои марбут ба сайёҳӣ ва таъсири 
чунин мавод ба афкори ҷомеа, ҷалби сайёҳон ва рушди ин соҳа дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон аст.

Мутобиқати ихтисос ва номи мавзуъ ба шиносномаи ихтисос ва 

муҳтавои диссертатсия. Диссертатсия ба шиносномаи ихтисос ва 

муҳтавои он ба тартиби муқарраршудаи таълифи диссертатсия барои 

дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ аз рӯйи ихтисоси 

10.01.10 - Рӯзноманигорӣ мутобиқат менамояд.

Навгонии илмии таҳқиқот. Мавзуи баррасии масъалаи сайёҳӣ дар 
матбуоти даврии тоҷик (дар мисоли нашрияҳои «Ҷумҳурият» ва 
«Ҷавонони Тоҷикистон») бори аввал таҳқиқ мегардад ва он нақши 
матбуоти давриро дар инъикоси воқеиятҳои сайёҳӣ, баррасии масоили 
сайёҳӣ, тарғиб ва муаррифии мавзеъҳои сайёҳии кишвар ва ба ин васила, 
ҷалби сайёҳон ба Тоҷикистон муайян месозад.

Ҷараёни омӯзиш ба таҳқиқ ва таҳлили маводи ду нашрияи даврӣ 

нигаронида шуда, дар ин замина:

а) заминаҳои ҳуқуқӣ ва иҷтимоии рушди соҳаи сайёҳӣ дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон;

б) нақши матбуоти даврӣ дар инъикос ва тарғиби тадбирҳои 
ҳукуматӣ доир ба рушди сайёҳӣ дар кишвар;

в) дараҷаи инъикоси масъалаҳои сайёҳӣ ва вижагиҳои баррасии 
онҳо дар нашрияҳои «Ҷумҳурият» ва «Ҷавонони Тоҷикистон»;

г) вижагиҳои истифодаи жанрҳои публитсистика дар инъикоси 
воқеиятҳо ва масъалаҳои марбут ба сайёҳӣ дар нашрияҳои даврӣ муайян 
шудааст, ки аз навгонии таҳқиқ дарак медиҳанд.

Мавҷудияти санадҳои тасдиқкунандаи татбиқи натиҷаҳои илмй дар 

истеҳсолот ё имконияти татбиқ намудани онҳо. Муҳтавои диссертатсия 

дар шакли маърузаҳо дар конференсияҳои ҳарсолаи илмию назариявии 

ҳайати профессорону устодони Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, 

Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон ва мизи мудаввари
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Кумитаи рушди сайёҳии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди 

муҳокимаву баррасӣ қарор гирифтааст.

Натиҷаҳои таҳқиқи илмӣ ва маводи ҷамъовардашуда метавонад 
дар навиштани китобҳои дарсӣ, дастурҳои таълимӣ, матни курсҳои 
махсус доир ба журналистикаи сайёҳӣ барои донишҷӯёну магистрантони 
факултетҳои журналистика ва мутахассисони соҳаи сайёҳӣ ва реклама 
мавриди истифода қарор гирад. Ҳамзамон, дастовардҳои диссертатсияи 
мазкурро метавон дар фаъолияти ширкатҳои сайёҳӣ ва журналистикаи 
амалии сайёҳӣ истифода кард.

Аз натиҷаи диссертатсия барои донишҷӯёни ихтисосҳои 

рӯзноманигорӣ курс ва семинарҳои махсус хондан мумкин аст.

Мутобиқати теъдод ва мазмуни интишороти натиҷаҳои илмӣ ба 

муҳтавои диссертатсия ва автореферати он. Диссертатсия дар сатҳи 

баланди илмӣ-таҳқиқотӣ таълиф шуда, ба талаботи кори диссертатсионӣ 

пурра ҷавобгӯй аст. Мазмуни асосии диссертатсияи илмии Абдуллоева 

Машҳура Нематовна дар 9 мақолаи илмӣ, аз ҷумла 4 мақола дар 
маҷаллаҳои илмии ба номгӯйи нашрияҳои тақризшавандаи КОА назди 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Россия 

шомилгардида инъикос шудааст:
1. Абдуллоева, М.Н. Нақши матбуоти даврӣ дар рушди 

сайёҳӣ/М.Н. Абдуллоева // Гузоришҳои Академияи илмҳои ҶТ. - 
Душанбе. - 2019.- №4 (008). - С.229-234.

2. Абдуллоева, М.Н. Нақши матбуоти даврӣ дар тарғиби 
тадбирҳои ҳукуматӣ доир ба рушди сайёҳӣ/М.Н. Абдуллоева, М.Б. 
Муродов // Паёми ДМТ. Бахши илмҳои филологй. - Душанбе.- 2020.- 
№1. - С.256-262;

З. Абдуллоева, М.Н. Масъалаҳои рушди туризм дар рӯзномаи 
«Ҷумҳурият» / М.Н. Абдуллоева // Паёми ДМТ. Бахши илмҳои 
филологӣ. - Душанбе.- 2020.-№3. - С.299-305;

4. Абдуллоева, М.Н. Шарҳи воқеаҳои марбут ба туризм дар қолаби 
жанрҳои ахборӣ (дар мисоли рӯзномаҳои «Ҷумҳурият» ва «Ҷавонони
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Тоҷикистон») / М.Н. Абдуллоева // Паёми ДМТ. Бахши илмҳои 
филологӣ. - Душанбе. - 2021. - №6. - С.272-280.

Таълифоти муаллиф дар маҷмуаҳои илмӣ ва нашрияҳои дигар
1. Абдуллоева, М.Н. Таносуби мавзуоти сайёҳӣ дар нашрияи 

“Ҷавонони Тоҷикистон” / М.Н. Абдуллоева // Маҷмуаи мақолаҳои 
конференсияи илмӣ-назариявии ҳайати профессорон, устодон ва 
донишҷӯёни ДДМИТ.- Душанбе, 2020,- С.486-489;

2. Абдуллоева, М.Н. Инъикоси мавзуи сайёҳӣ дар нашрияи 
«Ҷавонони Тоҷикистон» / М.Н. Абдуллоева // Журналистикаи 
байналхалқӣ XI (маҷмуаи мақолаҳо). - Душанбе, 2021.- С. 104-113;

3. 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;

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

5. Абдуллоева, М.Н. Иттилоотонии воқеиёти марбут ба сайёҳӣ дар 
қолаби жанри хабар дар нашрияҳои «Ҷумҳурият» ва «Ҷавонони 

Тоҷикистон» / М.Н. Абдуллоева // Журналистика ва замони муосир. - 
Душанбе, 2021.- С.132-136.

Саҳми шахсии довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ дар таҳқиқот. 
Диссертатсия натиҷаи таҳқики илмии мустақилона мебошад. Дар 

тамоми давраҳои иҷрои нақшаи кори илмӣ-таҳқиқотӣ: интихоби мавзуъ, 
асосноккунӣ ва мубрамияти он, ҳадафи таҳқиқ ва иҷрои вазифаҳо бевосита 

муаллиф саҳм гузоштааст. Диссертант нақши матбуоти давриро дар 
инкишофи соҳаи сайёҳӣ таҳқику тахдил намуда, натиҷаҳои таҳқиқро дар 
шакли мақолаҳои илмӣ ба табъ расонидааст. Дар раванди таҳқиқот аз 
ҷониби муаллиф зарурати гузаронидани ислоҳоти институтсионалй дар
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соҳаи сайёҳӣ ва дар ин замина тақвияти ҳамкориҳо байни давлат, бахши 
хусусӣ ва ВАО асоснок карда шудааст.

Муҳаққиқ бори нахуст вижагиҳои баррасии масоили сайёҳиро дар 

саҳифаҳои матбуоти даврӣ ва имконоти жанрҳои публитсистиро дар 
иттилоотонӣ ва шарҳу тавзеҳи масоили марбут ба сайёҳӣ дар мисоли 
нашрияҳои “Ҷумҳурият” ва “Ҷавонони Тоҷикистон” ба риштаи таҳқиқ 
кашида, масъалаи тарзу усулҳои қолабишудаи инъикоси онҳоро ба миён 

мегузорад, ки шинохт ва арзёбии саҳеҳи он салоҳияти касбии 

рӯзноманигоронро дар истифодаи жанрҳои гуногуни публитсистика ва 

унсурҳои жанрсоз тақозо менамояд.

Пешниҳоди диссертатсия ба шурои диссертатсионӣ. Бобу фаслҳои 

диссертатсия мутобиқи мақсаду вазифаҳои гузошташуда тарҳрезӣ шуда, 

баррасию таҳқиқ дар сатҳи баланди илмӣ қарор дорад. Хулосаҳои 

диссертант илмӣ буда, ба талабот оид ба барасмиятдарории 

диссертатсия ва автореферати Комиссияи олии аттестатсионии назди 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мувофиқ мебошад.

Диссертатсияи Абдуллоева Машҳура Нематовна «Баррасии 
масъалаҳои сайёҳӣ дар матбуоти даврии тоҷик (дар мисоли нашрияҳои 
«Ҷумҳурият» ва «Ҷавонони Тоҷикистон» - солҳои 2015-2020)» ба талабот 

ҷавобгӯ буда, барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ 

аз рӯйи ихтисоси 10.01.10 - Рӯзноманигорӣ барои дифоъ ба шурои 

диссертатсионии 6Э.КОА-020 назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 

пешниҳод карда мешавад.

Хулоса дар ҷаласаи шурои олимони факултети журналистикаи 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон аз 29.04.2022, №8 қабул шудааст.

Дар ҷаласа иштирок доштанд: 17 нафар.

Натиҷаи овоздиҳӣ: «ҷонибдор»- 17 нафар;

«муқобил» - нест;

«бетараф» - нест.
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Протоколи №8 аз 29 апрели соли 2022

Раисикунанда: Раиси шурои олимони 
факултети журналистикаи Донишгоҳи 
миллии Тоҷикистон, доктори илмҳои 
филологй, дотсент Қутбиддинов А. Ҳ.

Ташхисгарон:
Доктори илмҳои филологӣ, профессори 
кафедраи журналистикаи байналхалқии 
факултети журналистикаи ДМТ /

Номзади илмҳои филологӣ, 
муаллими калони кафедраи телевизион

Муқимов М.А.

ва радиошунавонии Донишгоҳи ------- '
байнидавлатии (славянӣ) Россия ва Тоҷикистон Салимзода О.

Котиб ҷаласа: котиби шурои олимони 
факултети журналистика Қурбонов И.А.

Имзоҳои А. Қутбиддинов, М. А. Муқимов
И.А. Қурбоновро тасдиқ мекл^^^^^х 
Сардори раёсати кадрҳо 
ва корҳои махсуси ДМТ

Нишонӣ:734025, Ҷумҳурии 
ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ,

Тел.: (+992-37) 221-77-11, факс: (+992-37) 221-48-84
Е-таП: 1§пи@ таП.1). 1пилп1.ге@дтаП. сот

Тавқиев Э.

Раҳимов А.А.

Имзои О.Салимзодаро тасдиқ мекуна^ 
Сардори шуъбаи кадрҳои 
Донишгоҳи байнидавлатии 
(славянӣ) Россия ва Тоҷикистон

Нишонӣ: 734025, Ҷумҳурии Тоҷикистой^Й^ 
кӯчаи М.Турсунзода 30 
тел.: (+99293)500-22-19
уухуху. е-таП: р. гес!ог@таП.ги
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