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ба автореферати диссертатсияи Абдуҷалилов Фирдавс
Низомович дар мавзӯи "Журналистикаи интернетй дар
Тоҷикистон: ташаккул, мушкилот ва дурнамо" барои
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Фишурдаи пешниҳодкардаи Абдуҷалилов Фирдавс Низомович
дар мавзӯи "Журналистикаи интернетй дар Тоҷикистон: ташаккул,
мушкилот ва дурнамо" дар шароити феълии бархурди манфиатҳо аз
аҳамияти амалию назариявӣ холй нест. Муҳтавои диссертатсия
метавонад дар вусъат бахшидани корҳои илмию таҳқиқотии марб\т
ба шохаҳои гуногуни журналистикаи ватанй замина гузорал.
Муаллифи диссертатсия майлонҳои нави муносибатҳои иттилоотиро,
ки дар фазой иттилоотй ба таври табий пайдо гардидаанд, бозгӯ ва
паҳлуҳои ҷудогонаи интернет-журналистикаро дар сатҳи илмй тахкик
намудааст. Омӯзиши масъалаҳои интернет-журналистикаи точик
пайдоиши трендҳои нав дар журналистикаи байналмилалй,
эҳтимолияти тағйироти усулй ва эҷодй, нишон лолани холат ва
дурнамои онлайн-журналистика, ошкор намудани м у ш к и л о т ^
монеаҳо ва роҳҳои ҳалли онҳо нисбатан нав арзёбй мегарлал.
Ҳамчун омӯзгори назарияи журналистика метавонам иброз
намоям, ки натиҷаҳои таҳқиқ метавонад барои таҳияи барномаҳои
давлатй дар сиёсат иттилоотй ҷиҳати беҳтар кардан фаъолияти
расонаҳои анъанавй ва муосир, истодагарй дар муҳорибаҳои
иттилоотию идеологй, муътадил гардонидани нобаробарии рақамй
дар минтақаҳо, танзими ҳукуқи расонаҳои интернетй, баҳарбардорй
аз
зарфиятҳои
интернет,
татбиқи
ҳадафҳои
иттилоотонй,
шаффофияти дастрасй ба иттилоъ, курсу семинарҳо, таҳияи китобҳои
дарсй ва чандин масъалаҳои дигар муосидат кунад.
Ҳамзамон, ҷомеаи журналиста ва расонаҳои навин метавонанд
дар татбиқи сиёсати иттилоотй ва стратегияҳои идории худ аз хулоса
ва натиҷаҳои кори диссертатсионй истифода намоянд.
Нуктаҳои асосии ба ҳимоя пешниҳодшавандаи муаллиф қобили
таваҷҷуҳ ҳастанд. У менависад, ки интернет-журналистика ҳамчун
сохтори алоҳидаи низоми иттилоотии байналмилалй инкишоф ёфт
ва дар муҳити расонаии Тоҷикистон мавқеъ пайдо намуд.

Муҳаққиқони ватанй хуб медонанд, ки кишвари мо нисбатан
дертар вориди чунин фазой шаклан нав ва моҳиятан печида шуд.
Журналистикаи навини тоҷик марҳилаи рушд ва гузаришро аз cap
мегузаронад. Ҳавзаи тоҷикии журналистикаи интернетй ҳамчунон
ниёз ба омӯзиши амиқ ва татбиқ кардани таҷрибаҳои мамолики
пешрафтаро дорад. Муҳити контенти тоҷикии интернет ба рақобат бо
ВАО-и анъанавӣ рӯ ба рӯ гардид. Қадами навбатй ҳамоҳангии ду типи
журналистика, яъне расонаҳои онлайнй ва классикй, ба ҳисоб
меравад. Моҳияти давраи гузарише, ки ёдовар шудем, маҳз аз ҳамин
махсусият иборат аст. То комилу натиҷабахш шудани омезиши
расонаҳои ду тип дар як қолаби умумй ва фарогир шебу фарозҳои
зиёде дар пеш аст. Журналистикаи интернетй истилоҳоти тозаеро
мавриди корбурд қарор дод. Нисбат ба таърифи илмӣ ва ҳатто тарзи
навишти бисёре аз истилоҳоти ҷадид андешаҳои зидду нақиз мавчуд
аст. Худи интернет-журналистика бо истилоҳу мафхумҳои зиёд ифола
мешавад, ки дар бисёр маврид муродифи ҳамдигар мебошанд.
Пажӯҳиши журналистикаи интернетй аз ҷоннби диссертант
нишон дод, ки шохаҳои алоҳидаи он монанли журналистикаи
чандрасонай, қонуниятҳои журналиста дар шароити муносибатҳри
нави иттилоотй, журналистикаи таҳлилй (дата-журналистика), ходат
ва дурнамои журналистикаи интернета дар минтакахои кишвар ва
шаклҳои нави реклама дар журналистикаи интернетй аллакай дар
мисоли муҳити расонаии Тоҷикистон арзиши илмй пайдо карданд.
Аҳамият ва таъсири санадҳои меъёриву ҳуқуқие, ки барои
корбурди технологияҳои иттилоотиву коммуникатсионй ба тавсиб
расидаанд, дар ин фишурда омӯхта шуда, сатх^! амалигардидани онҳо
тахқиқ гардидааст.
Бо вуҷуди муваффақиятҳои зиёд, баъзе норасоиҳо ҳастанд.
1. Баҳси «Ҷомеаи иттилоотй» дар боби аввал ночаспон ба назар
мерасад. Рӯйи кор омадани дастгохдои навини технологй доираи
фарҳанги интернетиро васеъ ва баҳрабардорй аз онро оммавитар
мекунад. Замоне дастрасй ба интернет танҳо ба воситаи компютер
имкон дошт, имрӯз тавассути телефони мобилию планшет, ҳатто
телевизорҳои ҳушманд низ имконпазир аст. Мавқеи муаллиф дар
ин хусус бояд равшан бошад.
2. Баррасии мавзӯи мушкилоти рушди интернет-журналистика дар
музофоти кишвар ба таҳқиқи алоҳида ва комили илмй ниёз
дорад.

Ин камбудиҳо ҷузъӣ буда, мазмуну мундариҷа ва аҳамияти
илмии
автореферати
диссертатсияи
Абдуҷалилов
Фирдавс
Низомовичро коста намекунад. Диссертант аз ухдаи ҳалли ҳамаи
масъалаҳои зикршуда ба пуррагй баромадааст.
Автореферати диссертатсия бо забонҳои тоҷикй ва русӣ аз
нигоҳи сохтор, мундариҷа, муҳтаво ва мазмун таҳия шуда, моҳияти
асосии кори диссертатсиониро фаро мегирад.
Бо назардошти аҳамияти мавзӯъ ва таҳқиқи амиқи он кори
диссертатсионии Абдуҷалилов Фирдавс Низомовичро дар мавзӯи
''Журналистикаи интернетй дар Тоҷикистон: ташаккул, мушкилот ва
дурнамо" рисолаи анҷомёфта ҳисобида, муаллифи онро бароп
дарёфти дараҷаи илмии номзади илми филология аз рӯйи ихтисоси
10.01.10 - Рӯзноманигорй сазовор медонам.
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