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"Журналистикаи Интернета дар Тоҷикистон: ташаккул, мушкилот ва
дурнамо" барои дарёфти дарачаи илмии номзади илмҳои филологӣ аз
рӯйи ихтисоси 10.01.10 - Рӯзноманигорй
Рӯзноманигории муосир, ки ҳоло ҳамрадиф бо як тарҳи хеле муассир ва
фарогири ҷомеаи иттилоотй рӯ ба рушд овардааст, ҳамзамон як қатор вежагй
ва хусусиятҳои сифатиро ба худ касб мекунад. Аз ҷумла, дар муҳити расонаӣ
ҷойгоҳи Интернет-журналистика таҳким ва тавсеа меёбад ва таъсири
бештари Интернет— журналистика ба матбуот, телевизион ва радио ба
мушоҳида

мерасад.

Ин

равандҳо

дар

пасманзари ташаккул

ёфтани

парадигмаи нави иттилоотй, ки аслан тақвияти ҷанбаи иртиботии фаъолияти
журналистиро инъикос мекунанд, амалй мешаванд ва ин ҳама ба густариши
фазой иттилоотй таъсири мусбат мерасонад. Интернет-журналистика воқеан
ҳам як ҳодисаи фавқулодда ғайримуқаррарй дар соҳаи рӯзноманигорй аст, ки
онро метавон як зинаи хеле муҳим дар рушди нумуи журналистика тавсиф
кард.
“Интернет-журналистика”, “онлайн журналистика”, “журналистикаи
рақамй”, "рӯзноманигории чандрасонай"' "рӯзноманигории расонаҳои нав" ё
"рӯзноманигории ҳамгиро” (конвертгенй)" ин ҳама мафҳумҳои муродифи
ҳам ҳастанд, ки дар соҳаи журналистика маҳз дар заминаи рушди Интеренет
ба миён омаданд ва аз ҷониби воситаҳои ахбори омма ба кор гирифтани
платформаҳои интернетиро дар назар доранд.
Интернет давру даврони рақамиро ба вуҷуд овард ва на танҳо
рӯзноманигорй, балки рӯзноманигор, муштарию мухотаб ва умуман низоми
воситаҳои ахбори оммаро куллан тағйир дод. Маълум аст, ки вақте ҷомеа
хондан ва навиштанро ёд гирифт, ҷаридаю рӯзномаро интишор намуд. Бо
мурури замон ба ин ҳам қаноат накард ва ихтирооти навбатии одамон радио,
телевизион ва шабакаи умумиҷаҳонии Интернет буд. Дар натиҷаи ихтирооти
шабакаи умумиҷаҳонии Интернет типи нави ҳанӯз тахкиқношудаи расона ВАО-и

интернетй

ташаккул ёфт. Ин амр водор мекунад, захираҳои

электронии интернета, бахусус онҳое, ки ба ВАО тааллуқ доранд, мавриди
омӯзиши фарогир карор гиранд ва аз нигоҳи илмй - амалй арзёбй шаванд.
Дар фазой иттилоотии Тоҷикистон низ равандҳои рушди расонаҳои нави
рақамй ва рӯзноманигории Интернетй ба мушоҳида мерасанд ва амалан дар
афкори умум таъсир мегузоранд. Ҳарчанд ин мавзуъ, то ҳадде дар
таҳқиқотҳои илмии олимони тоҷик шпора шуда бошад ҳам,
таҳаввулотй ҷиддии 20 соли охири расонаҳои кишвар

аммо

ҳанӯз дар манзари

таҳқиқи фарогири илмй қарор нагирифтааст.
Аз ин ҷиҳат, ба андешаи банда, диссертатсияи Абдуҷалилов Фирдавс
Низомович, ки масъалаҳои ташаккул, мушкилот ва дурнамои журналистикаи
интернетй дар Тоҷикистонро мавриди тахдилу арзёбй қарор додааст, барои
журналистикаи тоҷик хеле саривактй ва мубрам ба назар мерасад.
Диссертатсия дар муайян кардани самтҳои асосии равандҳои рушди
журналистикаи интернетии ватанй аҳамияти муҳими

назариявй ва амалй

дорад.
Рисола дар асоси маводи зиёд ва манбаъҳои таърихй, ки ба мавзӯи
таҳқиқот дахл доранд, навишта шудааст. Муаллифи диссертатсияи мазкур
мавзуъро аз чанд зовия баррасй карда, дар асоси воқеиятҳое, ки дар фазой
иттилоотй ба мушоҳида мерасанд ва дар заминаи таҳлилу муқоиса, тамоюли
ташаккули низоми нави иттилоотй, таъсири воситаҳои навини пахши ахбор
ба афкори омма, рақобати расонаҳои анъанавй ва навин, инчунин мушкилоту
монеаҳои журналистикаи интернетаро дар Точикистон натиҷагирй ва
хулосаҳои мушаххасро ироа кардааст.
Мақсади асосии рисола - муайян намудани вижагиҳои журналистикаи
интернетй, нишон додани ҷойгоҳи он дар низоми иттилоотии кишвар,
баррасии равандҳои ташаккулу тахаввул ва дар ин замина ошкор кардани
мушкилоту монеаҳои ҷорй ва самтҳои афзалиятноки рушди минбаъдаи
журналистикаи иинтернетй буда. Дар диссертатсия бори нахуст ин масъалаҳо
ба таври фарогир баррасй шудаанд. Ҳам мавзӯъи таҳқиқот ва ҳам василаҳои
пажӯҳиш аз он далолат медиҳанд, ки муаллиф кӯшиш ба харҷ додааст, то
унсурҳои баҳси илмй арзёбй ба низом дароварда шаванд.
Барои воқей ва илман асоснок баромадани хулоса ва натиҷаҳо муаллифи
диссертатсия дар пажӯҳиши хеш аз методҳои таҳлилй ва муқоисавй
истифода намуда, усулҳои таърихии тадқикотро ҳам ба назар гирифтааст.

Диссертатсия аз муқаддима, се боб, ҳашт зербоб, хулоса ва феҳристи
адабиёт иборат аст.
Дар муқаддима аҳамияти мавзуъ, дараҷаи омӯзиши он, ҳадаф ва
вазифаҳо, навгониҳои таҳқиқ, арзиши назариявӣ ва амалии он, асосҳои
методологии

таҳқиқ,

нуктаҳои

асосии

ба

ҳимоя

пешниҳодшаванда,

хронология ва татбиқи натиҷаҳои таҳқиқ муаррифй шудааст.
Боби аввали рисола - “Заминаҳои пайдоиш ва ташаккули журналистикаи
интернетй дар Точикистон” ном дошта, аз се фасл иборат аст. Дар боби
мазкур масъалаҳои журналистикаи интернетй ҳамчун падидаи нав дар
инзоми иртиботи оммавй, хадамоти интернетй ва зухури журналистикаи
онлайнй дар Точикистон ва интернет ҳамчун манбаи нави иттилоот ва
иртибот дар рӯзноманигорй тахдил шудаанд. Муаллиф дар хулосаи ин боб
таъкид менамояд, ки инқилоби фанновариҳои технологи дар воқеъ ба типи
нави журналистика- журналистикаи интернетй асос гузоша, он дар арсаи илм
ба сифати шохаи алоҳидаи омӯзиш арзиш пайдо кардааст. Бино ба таъкиди ӯ
шурӯъ аз соли 2005 журналистикаи интернетй ҳамчун ҷараёни мустақили
таркибёфта аз унсурҳои унверсалй баромад мекунад.
Боби дуюми диссертатсия - “Вижагиҳои журналистикаи интернетй ва
ҷойгоҳи он дар низоми васоити электронии ахбори омма” ном дошта, аз се
фасл иборат аст. Дар фасли якум проблемаҳои журналистикаи тоҷик дар
ҳамгирой бо интернет, фасли дуюм - фаъолияти радиову телевизионҳои
кишвар дар марҳилаи ташаккули журналистикаи онлайнй ва фасли сеюм оид
ба хусусиятҳои пахши иттилои чандрасонай баҳс мекунад.
Дар ҷараёни баррасии ин масъалаҳо дисертант ба хулоса омадааст, ки
дар раванди гузариши расонаҳои анъанавй ба платформаи навин, онҳо ба
чанд монеаи ҷидцй гирифтор шудаанд, ки рақобатҳои бозорй, мухотабон ва
ҳам бархурдҳои идеолога дар ин замина баръало мушоҳида мешаванд. Бо
вуҷуди ин раванди ҳамгироии расонаҳо идома дорад ва он имкон хоҳад дод,
ки минбаъд дар фазой маҷозй веб-сайтҳои рақобатпазир пайдо шаванд ва
бренди худро эҷод намоянд.
Боби сеюми диссертатсия “Раванди ташаккули қолабҳои муосири
интернет-журналистика дар Точикистон” аз ду фасл иборат буда, масъалаҳои
онлайн-газета ва низоми кории он дар фазой иттилоотй ва мушкилоти рушди
журналистикаи интернетй дар музофоти кишварро баррасй мекунад.
з

Муаллиф аз камбудиҳои расонаҳои маҳаллӣ таъквд намуда, ишора
кардааст, ки бидуни ҳалли онҳо ба пешрафти бахши интернетй ноил шудан
ғайриимкон аст. Бино ба гуфтаи диссертант барои ҳалли калидии масъалаҳо
лозим аст, ки мушкилоти расонаҳои анъанавй вобаста ба ҳолату имконияти
шаҳру ноҳия ва вилоятҳо омухта шаванд ва чораҳои амалй намудани
ҳадафҳои татбиқи технологияҳои иттилоотй - коммунтикатсионй бештар
гардад ва ин имкон медиҳад, равандй ҳамгирой заминаи воқей пайдо кунад.
Дар баробари ин ба мақсад мувофиқ мебуд, то барои рушди ВАО-и
минтақавй барномаи махсуси давлатй қабул карда шавад, ки он корбурди
фановариҳои инноватсиониро дар ҳамоҳангй бо дурнамои рушди расонаҳо
фаро гирад.
Муаллиф натиҷаҳои таҳқиқоти анҷомёфтаи худро, чуноне зикр кардем,
дар поёни ҳар боб ба таври мухтасар, инчунин дар хатми рисола пурра зикр
намуда, ҳамчунин як идда тавсия ва пешниҳодҳои худро манзур намудааст.
Хулосаҳою тавсияҳои диссертант Абдуҷалилов Ф. Н. аз нигоҳи касбй
мантиқй буда, баёнгари мундариҷаи диссертатсия ҳастанд ва бо маводи зиёди
назариявию амалй ва далелҳо асоснок гардидаанд. Дар сурати истифода ва ба
роҳбарй гирифтан, онҳо воқеан ҳам барои ҳалли мушкилот дар ин самт
метавонанд амалй мусоидат намоянд.
Бо вуҷуди арзиши баланди илмй доштани диссертатсия, баъзе ғалату
камбудиҳо дар рисола ба мушоҳида мерасанд. Агар муаллиф ин норасоиҳоро
дар таҳқиқи ояндаи мавзуъ ва таълифи монография ба эътибор гирад, арзиши
илмии он боз ҳам болотар хоҳад рафт.
1.

Фарогирии мавзуъ бисёр васеъ аст ва аз ин лиҳоз дар баъзе фаслҳои кор
дар баёни баъзе аз нуктаҳо умумигӯй дида мешавад. Шояд ин камбудй
барои он роҳ ёфтааст, ки мавзӯи мазкур то имрӯз хеле кам омӯхта
шудааст.

2.

Аз китоби “Пажӯҳиши омодагии электронии Тоҷикистон” иктибосҳо аз
меъёр зиёд истифода шудаанд.

3.

Бо дарназардошти он, ки дар муҳити илмии тоҷикй мавзӯи таҳқиқот нав
ва доимр ба ин мавзӯъ адабиёти таҳқиқотию илмй хеле кам аст, муаллиф
метавонист на танҳо пурсишҳои сотисиологй, балки бо пешоҳангони
вебжурналистикаи тоҷик

мусоҳибаҳо анҷом дода, аз онҳо дар

пажӯҳиши хеш фаровон истифода намояд.

4.

Баъзе

аз

фактҳо вобаста ба рушди интернет-журналистика дар

музофотҳои Тоҷикистон аз мадди назар дур мондааст. Аз ҷумла, дар
вилояти Суғд аввалин сомонаи иттилоотиро Оҷонсии иттилоотии
“Вароруд” аз мохд ноябри солит 2002 фаъол карда буд, ки дар он вакт
ҳамагй 2 - 3 ВАО-и кишвар сомонаи худро доштанду халос. Ин сомона
аллакай дар соли 2003 дар озмуни ТАНТИС сазовори Ҷоизаи миллии
интернетии Тоҷикистон дар бахши «Иттилоот ва ҳаёти ҷамъиятй сиёсй»
шуда буд.
5.

Дар матни диссертатсия дар зикри

номи баъзе аз муаллифону

коршиносон, номи яке аз поягузорони интернет-журналистикаи Русия
иштибоҳҳо ба назар мерасанд. (масалан, Александр Гагин - Александра
Гагина). Ҳамчунин баъзе аз мафҳумҳо дар 2 шакл навишта шудаанд
(масалан, “ҷомеаи иттилоотй” ва “ҷамъияти ахборотй” ва г.), ки
метавонанд хонандаро разгум зананд.
6.

Номи баъзе аз захираҳои электронй, шабакаҳои иҷтимой ва таъиноти
онҳо галат шпора шудааст (масалан, AMAZON - платформаи тиҷорати
электронй аст, на системаи

ҷустуҷӯй,

LINKEDIN

бошад, шабакаи

вижаи иҷтимой барои муоширати тиҷорй, ҷустуҷӯи ҷойҳҳои корй ва
кормандон аст).
7.

Дар баъзе аз ҷадвалҳова инфографика арком ғайримантиқй дарҷ шудааст
(саҳ.89).

8.

Дар матни диссертатсия баъзе ғалатҳои техники роҳ ёфта, ғалатҳои
имлой ҳам мавҷуд аст. Гоҳо дар баъзе мавридҳо сабки публисистии баён
ба мушоҳида мерасад.
Эродҳои зикргардида ҷузъй буда, мазмуну мундариҷа ва аҳамияти

илмии

диссертатсияро,

ки

ба

масъалаи

моҳиятан

бисёр

мубрами

журналистикаи тоҷик бахшида шудааст, паст намекунад.
Диссертант аз ухдаи ҳалли ҳамаи масъалаҳои дар диссертатсия
зикршуда баромадааст. Автореферати диссертатсия аз нигоҳи сохтор,
мундариҷа, муҳтаво ва мазмун дар чорчӯбаи кори илмй таҳия шуда, он
моҳияти асосии рисоларо фаро гирифтааст. Мазмуну моҳияти асосии
диссертатсия дар 7 мақола, аз чумла, 3 макола дар маҷаллаҳои илмии
тавсияшавандаи
Ҷумҳурии

Комиссияи

Т очикистон

олии

ифода ёфтааст.

аттестатсионии

назди

П резидент

Дар асоси таҳлилҳо метавон ба ин натиҷа расид, ки диссертатсияи
номзадии Абдуҷалилов Фирдавс Низомович дар мавзӯи “Журналистикаи
интернетй дар Тоҷикистон: ташаккул, мушкилот ва дурнамо” ба талаботи
Низомномаи намунавй оид ба Шӯрои диссертатсион ва тартиби додани
дараҷаҳои илмй ва унвон илмй (дотсент, профессор), ки бо Қарори Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 ноябри соли 2016, таҳти №505 тасдиқ
гардидааст, мутобиқат намуда, навгониҳо ва аҳамияти баланди илмии он
барои назария ва амалияи соҳаи журналистика арзишманд аст ва муаллифи
диссертатсия ба дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филологй аз руйи
ихтисоси 10.01.10 - Рӯзноманигорй сазовор мебошад.
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