
ТАҚРИЗ
ба автореферати диссертатсияи номзадии Абдуллоева Машҳура 

Нематовна дар мавзуи «Баррасии масъалаҳои сайёҳӣ дар матбуоти 

даврии тоҷик (дар мисоли нашрияҳои «Ҷумхурият» ва «Ҷавонони 

Тоҷикистон» - солҳои 2015-2020)» барои дарёфти дараҷаи илмии 

номзади илми филологй аз рӯйи ихтисоси 10.01.10- Рӯзноманигорӣ

тоташаккулёбӣ қарор дошта бошад ҳам,

Журналистикаи саёҳатӣ (травел журналистика) дар Тоҷикистон ба 

шарофати иқцомҳои шоистаи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои 

миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва 

таъсиси телевизиони «Сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ» дар марҳалаи 

ҳол шакли матбуотии

журналистикаи саёҳатӣ ба таври бояду шояд дар кишвари мо рушд 

накардааст. Ҳол он ки журналистикаи саёҳатӣ барои ҷалби сайёҳон ва 

муаррифии ҷолибиятҳои сайёҳии мамлакат яке аз василаҳои муассир ба 

ҳисоб меравад. Маҳз ҳамин масъала дар диссертатсияи Абдуллоева Машҳура 

мавриди таҳқиқ қарор гирифтааст, ки басо мавзуи муҳим ва мубрам 

мебошад.

Диссертант дар баробари адабиёти зиёди илмии марбут ба 

журналистика, инчунин бо корҳои илмию тадқиқотии олимони соҳаи сайёҳӣ 

низ ошноӣ пайдо кардааст, ки барои омӯзиши ҳамаҷонибаи мавзуъ имкони 

фарох медиҳад.

Тавре аз муҳтавои автореферат бармеояд, диссертант мувофиқи 

вазифаҳои дар пешгузоштааш амал намуда, дар доираи се боб ва шаш фасл 

мавзуи мазкурро таҳқиқ кардааст. Бобу фаслҳои диссертатсия паҳлуҳои 

гуногуни мавзуи таҳқиқро фаро гирифта, ба ҳам иртиботи мазмунӣ ва 

мантиқӣ доранд. Онҳо дар маҷмуъ мақсад ва вазифаҳои диссертантро, ки 

“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", ифода мекунанд.
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Диссертант дар фарҷоми автореферат дар доираи 10 банд барои 

истифодаи амалии натиҷаҳои таҳқиқ тавсияҳо пешниҳод намудааст, ки басо 

муҳим ва барои татбиқ роиҷ мебошанд. У дуруст қайд мекунад, ки 

«Дурнамои рушди сайёҳии байналмилалӣ дар асри XXI, бешак, 

муттаҳидшавии субъектҳои асосии он - давлат, бахши хусусӣ ва васоити 

ахбори омма, аз он ҷумла матбуоти даврӣ ва шабакаҳои интернетӣ сахт 

вобаста аст” (саҳ. 21).

Албатта, рушди сайёҳӣ дар Тоҷикистон ва, умуман, дар ҳар кишвари 

дигар аз муаррифии дуруст ва фарохи ҷолибияти сайёҳии он вобаста аст, ки 

барои ин касбияти баланди рӯзноманигорй, ҳамкории қавӣ бо ширкатҳои 

сайёҳӣ, таҳияи маводи ҷолиб аз нигоҳи мавзуъ, истифодаи моҳиронаи 

жанрҳои публитсистй, ҷо намудани наворҳои видеоӣ дар саҳифаҳои 

интернетй лозим аст. Тавсияҳои муҳақкиқ хислати амалӣ дошта, барои 

кормандони ВАО, бахусус Телевизиони «Сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ» басо 

арзишива

саривақтист.

Тадқиқоти мазкур хело муҳим ва мақсаднок мебошад, зеро матбуоти 

даврӣ бояд дар таргибу ташвиқи мавзеъҳои сайеҳии кишвар саҳми назаррас 

дошта бошад. Дар автореферат ҷанбаҳои асосии сайёҳӣ дар мамлакат 

мавриди таҳлилу баррасӣ қарор дода шудаанд. Раванди инъикоси масъалаҳои 

сайёҳӣ, таҳлилҳои ҷолиб ва масъалагузориҳои бомавқеъ 

диссертатсияи мазкурро баланд менамоянд.

Сарфи назар аз арзиши баланди илмӣ доштанаш дар автореферат баъзе 

камбудиҳо низ ба назар расид. Аз ҷумла, агар дар автореферат оид ба 

жанрҳое, ки дар қолаби онҳо масъалаҳои сайёҳй инъикос шудаанд, мисолҳо 

оварда мешуд, ҷанбаи илмии он боз ҳам тақвият меёфт.

Новобаста ба ин, автореферати диссертатсияи Абдуллоева Машҳура 

Нематовна дар мавзуи «Баррасии масъалаҳои сайёҳӣ дар матбуоти даврии 

тоҷик (дар мисоли нашрияҳои «Ҷумҳурият» ва «Ҷавонони Тоҷикистон» - 

солҳои 2015-2020)» аҳаммияти назариявию амалӣ дошта, ба талаботи КОА-и 

назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгуст ва муаллифи он барои 
г



дарёфти унвони номзади илми филология аз рӯйи ихтисоси 10.01.10 

Рӯзноманигорӣ сазовор аст.

Муқарриз:

номзади илми филология,

мудири шуъбаи мухбирони минтақавии

МД Телевизиони «Сайёҳӣ Ғоибов С.Ш.

ва ҳунарҳои мардумӣ»

«29» ноябри соли 2022

Суроға: 735700, Ҷумҳурии Тоҷикистон

Ш. Душанбе, к. Пӯлод Толис 17

Телефон: (992) 938000830

Е-та11: За11оп.888@тЬоҳ.ги

“Имзои С.Ш. Ғоибовро тасдиқ мекунам”: 

Сардори Раёсати кадрҳои

МД Телевизиони «Сайёҳӣ 

ва ҳунарҳои мардумй» 

«29» ноябри соли 2022

Раҳмонзода 3. Д.
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Суроға: 734063, Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

Ш. Душанбе, к. Айнӣ 259.

Тел.: (+372) 25-20-24.

Е-та11: Ту. 8ауоЫ@§та11.сот
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