
ТАҚРИЗ

ба автореферати диссертатсияи номзадии 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 филологӣ 

аз рӯйи ихтисоси 10.01.10 - Рӯзноманигорӣ

Мавзуи диссертатсияи Абдуллоева Машҳура Нематовна мубрам ва 

муҳим буда, барои рушди сайёҳӣ ва бароҳмонии журналистикаи саёҳатӣ 

дар кишвар мусоидат мекунад. Сайёҳӣ дар сиёсати Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷйкистон аз соҳаҳои афзалиятнок ба ҳисоб рафта, дар замони 

соҳибистиқлолӣ ба он таваҷҷуҳи бештар зоҳир мегардад. Дар татбиқи 

сиёсати ҳукумати кишвар дар бахши сайёҳӣ, баррасии вазъ ва ҳолати ин 

соҳа матбуоти даврӣ нақши назаррас дорад. Аз ин рӯ, интихоби ин 

мавзуъ барои таҳқиқ саривақтӣ буда, натиҷаҳои пажӯҳиши он дархӯри 

замон аст.

Соҳаи сайёҳӣ дар мамлакат ба ислоҳоти куллӣ ниёз дорад. Дар 

фароҳам овардани неруи таҳаввулпазирӣ барои ин соҳа ВАО, аз ҷумла 

матбуоти даврӣ нақши бориз гузошта метавонад. Ҳамчунин, ВАО дар 

ташаккули журналистикаи саёҳатӣ замина мегузорад. Ин ва дигар 

масъалаҳо, ки дар диссертатсия ба баҳс кашида шудаанд, аз зарурат ва 

аҳаммияти таҳқиқи мазкур шаҳодат медиҳанд.

Чанд соли охир, хосатан дар солҳои 2015-2020, ки хронологияи 

пажӯҳиши диссертантро ташкил медиҳад, нашрияҳои даврӣ ва радиову 

телевизион ба соҳаи сайёҳӣ эътибори ҷиддӣ доданд, ки инро диссертант 

низ дар автореферат қайд намудааст. Ин таваҷҷуҳ аз тадбирҳои 

ҳукуматӣ нисбати соҳаи сайёҳӣ маншаъ мегирад. Мавзуи сайёҳӣ дар 

ВАО мавзуи рӯз буд ва ҳаст, зеро пешравии соҳаи сайёҳӣ ва ҷалби 

бештари сайёҳон маҳз тавассути тарғиби ҷолибияти сайёҳии кишвар бо 

ВАО роҳандозӣ мегардад.
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Диссертант бо таҳқиқоти мавзуи мавриди назар муҳиммият ва 

зарурати нашрияҳои давриро дар ҷомеаи муосир исбот намуда, нақши 

онҳоро дар баррасии масъалаҳои сайёҳӣ ва таъсиррасонӣ ба афқори 

омма муҳим арзёбӣ қардааст, ки аз таҳлилҳои илман асосноки унвонҷӯ 

Ҷумҳурият 6666

дарак медиҳад.

Диссертант маводи нашрияҳои “Ҷумҳурият” ва “Ҷавонони 

Тоҷикистон” бо усули муқоиса таҳқиқу таҳлил намуда, ба натиҷае 

мерасад, ки ҳарчанд ҳарду нашрия доир ба мушкилоти омодагии 

кадрҳои соҳаи сайёҳӣ таваҷҷуҳ намудаанд, аммо нашрияи “Ҷумҳурият' 

дар ин самт фаъолтар аст. Ин нашрия на танҳо мушкилоти ин соҳаро 

инъикос намудааст, балки омилҳои сар задани онҳоро ба таври васеъ 

таҳлил намуда, масъулинро ба ҳалли онҳо водор сохтааст. Ба чунин 

мавод роҳбарони муассисаҳои марбута вокуниш навиштаанд, ки дар 

рӯзномаи “Ҷавонони Тоҷикистон”ин гуна мавод ба назар намерасад.

Дар самти тарғиби мавзеъҳои сайёҳӣ ва инъикосу баррасии 

масъалаҳои марбут ба рушди ин соҳа нақши ВАО, бахусус матбуоти 

даврӣ арзанда аст. Муҳаққиқ дар фарҷоми кор тавсияҳои судманд 

пешниҳод намудааст, ки ба назар гирифтани онҳо барои боз ҳам тақвият 

ёфтани нақши нашрияҳои даврӣ дар инъикоси масъалаҳои сайёҳӣ, 

ташаккули журналистикаи саёҳатӣ дар Тоҷикистон ва дар маҷмуъ рушди 

соҳаи сайёҳӣ судманд буда метавонад.

Хуллас, автореферати диссертатсияи Абдуллоева Машҳура 

Нематовна мазмуни асосӣ ва мухтасари диссертатсияро дар бар гирифта, 

доир ба мавзуи таҳқиқ маълумоти мушаххас медиҳад. Таҳлилу 

баррасиҳои муаллиф дар асоси факту далелҳои мушаххас 

музокирарониҳои илмӣ шакл гирифтаанд ва муҳтавои диссертатсияро 

ифода мекунад.

Новобаста ба ин, дар автореферати диссертатсия баъзе камбудиҳои 

ҷузъӣ ба назар расид, ки ба эътибор гирифтани онҳо ба нафъи кор хоҳад 

буд.
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- дар баррасии бобу фаслҳои диссертатсия агар аз нашрияҳои 

даврӣ иқтибосҳо меовард, илмияти автореферат боз ҳам баланд 

мегардид.

Сарфи назар аз он автореферати диссертатсияи Абдуллоева 

Машҳура Нематовна дар мавзуи «Баррасии масъалаҳои сайёҳӣ дар 

матбуоти даврии тоҷик (дар мисоли нашрияҳои «Ҷумҳурият» ва 

«Ҷавонони Тоҷикистон» - солҳои 2015-2020)» бо муҳиммият, навгониҳои 

илмӣ, аҳаммияти назарививу амалӣ ва сохтори илмиаш ба талаботи 

КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгӯ буда, муаллифи 

он барои дарёфти дараҷаи номзади илми филология аз рӯйи ихтисоси 

10.01.10 - Рӯзноманигорӣ сазовор аст.

Муқарриз:

номзади илми филология, 

раиси Иттифоқи журналистони

Тоҷикистон

Суроға: Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ш. Душанбе, к. С. Шерозӣ,1б, 

Тел.: +992919323402,

Е-та11: 218то11оу@§та11.сот, 2та1:и11о@та11.ги 

«28» ноябри соли 2022
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Сардори шуъбаи ^би

масъули ИЖТ

.99

Шоинбодов Н.
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