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Факултети журналистика

Диссертатсияи «Журналистикаи интернетй дар Тоҷикистон:
ташаккул, мушкилот ва дурнамо» дар кафедраи телевизион ва
радиошунавонии факултети журналистикаи Донишгоҳи миллии
Тоҷикистон ба анҷом расидааст.
Дар давраи таълифи диссертатсияи номзадй аспирант Абдуҷалилов
Фирдавс Низомович дар кафедраи телевизион ва радиошунавонй ба
кори пажуҳишӣ машғул буд.
Роҳбари илмӣ - Ҳамидиён Илҳомҷон Иномзода, номзади илмҳои
филологй, дотсенти кафедраи телевизион ва радиошунавонии
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон.
Шаҳодатнома оид ба супоридани имтиҳони номзадй дар соли 2020
дода шудааст.
Дар натичаи муҳокима чунин хулоса шуд:
Диссертатсия дар асоси талаботи кори илмй навишта шудааст.
Гуфта мешавад, ки интернет дар назария ва амалияи низоми иттилоотии
ҷаҳон шохаи наверо бо хусусиятҳои фарқкунанда ва имконоти
фарохтари худ ба вуҷуд овард ва он онлайн-журналистика ва ё ‘инернетжурналистика ном дорад. Оммавӣ шудани интернет дар кишвари мо низ
шаклҳои гуногуни онлайн-журналистикаро ба шакл даровард. Шароити
ҷаҳонишавии иттилоот моро дар фаросӯи раванду ҷараёнҳои навпайдои
муносибатҳои иттилоотӣ қарор дод. Ҳоло интернет василаи муҳими
табодули иттилоот буда, сомонаҳои махсуси интернетӣ чун расонаҳои
бархат (онлайнй) ва муҳтавои онҳо ҳамчун асари журналиста шинохта
мешаванд, аммо дар ин хусус андешаҳо гунонун буда, ҳанӯз хулосаи
илмй бароварда нашудааст. Корҳои илмй-тадқиқотй метавонанд барои
интегратсияи интернетй бо воқеияти сиёсиву иҷтимой ва қонуниятҳои
журналистй дар сатҳи миллӣ мусоидат намуда, пешрафту такомули
тадриҷии ин соҳаро таъмин созад. Низоми ВАО-и мусоирро бидуни
интернет-журналистика тасаввур кардан душвор аст. Ин воситаи
иттилоотрасонй тадриҷан мавқеъ пайдо карда, дар фазой иттилоотӣ
ҷойи намоёнро касб намудааст.

Ҳамчунин ташаккул ва рушди интернет-журналистика талабот ва
қонунмандиҳои наверо ба миён овард, ки омӯзиш ва маърифатро
мехоҳанд.
Мавриди қайд аст, ки интернет-журналистика ба таври умумӣ
мавриди баррасиҳои илмй қарор гирифта бошад ҳам, шохаҳои алоҳидаи
он ҳанӯз мавриди омӯзишҳои амиқу вусъатноки илмй қарор
нагирифтааст.
Таҳқиқотҳои мукаммали илмие, ки фарогири тамоми самтҳо ва
тамоюлҳои шаклан нав дар фазой штилоотии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо
ҳамбастагй ба интернет бошад, то ҳол мавҷуд нест.
Пажӯҳиши журналистикаи интернетй нишон дод, ки шохаҳои
алоҳидаи он монанди журналистикаи чандрасонай, қонуниятҳои
журналиста дар шароити муносибатҳои нави иттилоотй, журналистикаи
таҳлилй (дата-журналистика), ҳолат ва дурнамои журналистикаи
интернетй дар минтақаҳои кишвар ва шаклҳои нави реклама дар
журналистикаи интернетй аллакай дар мисоли муҳити расонаии
Тоҷикистон арзиши илмй пайдо карданд.
Мақсади асосии диссертатсия - муайян намудани вижагиҳои
журналистикаи интернетй, нишон додани ҷойгоҳи он дар низоми
иттилоотии кишвар, баррасии ташаккулу таҳаввул, ошкор кардани
мушкилоту
монеаҳои
ҷорй
ва
афзалият
додани
самтҳои
ташаккулдиҳандаи хадамоти интернетй, ки баҳрабардорй аз он
ормонҳои иттилоотониро таъмин мекунад, мебошад. Барой ба ин
мақсадҳо ноил шудан ҳалли вазифаҳои зеринро зарур меҳисобем:
• ба таври мушаххас равшанй андохтан ба моҳияти
журналистикаи интернетй ва мафҳумҳои марбут ба он;
• баррасии омилҳои ташаккули хадамоти интернетй ва интернетжурналистика;
• таҳлили вижагиҳои интернет ҳамчун манбаи иттилооти
рӯзноманигорй;
• муайян намудани проблемаҳои иҷтимоиву касбй дар раванди
инкишофи журналистикаи интернетй;
• ошкор намудани проблемаҳои радиову телевизионҳои кишвар
дар раванди шаклгирии журналистикаи онлайнй;
• мушаххас сохтани вижагиҳои пахши иттилооти чандрасонай;
• баррасии вазъи матуботй даврй дар шароити оммавияти
интернет ва вижагиҳои фаъолияти интернет-нашрияҳо;
• таҳлили вазъи ташаккули журналистикаи интернетй дар
музофоти кишвар;
Объекта таҳқиқ - воситаҳои электронии ахбори омма ва сомонаҳои
хабарии сегмента тоҷикии интернет мебошад. Аз рӯи типологияи вебсайтҳо ба сомонаҳои хабарй, расмй ва шабакаҳои иҷтимой муроҷиат
шудааст. Сарчашмаи таҳлилу таҳқиқ навъҳои болозикр буда, ҳамзамон

аз нигоҳи назарй ба рӯзноманигории онлайнй ва хусусиятҳои
мутафовити он руҷӯъ шудааст. Дар рафти кор аз муҳтаво ва ҳолати беш
аз 100 сомонаи интернетии тоҷик мисолҳо гирдовар гардидаанд.
Предмети таҳқнқ - абзорҳои журналистика ва хусусиятҳои
журналистикаи интернетй дар Тоҷикистон.
Навгонии илмй. Масъалаи ташаккул, мушкилоту монеа ва
дурнамои журналистикаи интернетй дар Тоҷикистон, таҳлилу арзёбии
сатҳу сифати истифодаи ин манбаъ дар ВАО нахустин маротиба ба таври
фарогир таҳлил мешавад.
Аз ҷониби пажуҳишгар таъкид мегардад, ки масъулиятҳои
тарафайн - ҳукумат, ҷомеаи журналиста ва аудитория дар мисоли
интернет-журналистикаи ватанй бояд ҷидцй баррасй гардида, аҳамият ва
таъсири санадҳои меъёриву ҳуқуқие, ки барои корбурди технологияҳои
иттилоотиву коммуникатсионй тавсиб шудаанд, омӯхта шаванд ва сатҳи
иҷроиши онҳо баҳогузорӣ гардад.
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диссертатсия
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нави
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иттилоотиро, ки дар фазой иттилоотй ба таври табий пайдо гардидаанд,
бозгӯ ва паҳлуҳои ҷудогонаи интернет-журналистикаро дар сатҳи илмй
баҳогузорй намудааст.
Натиҷаҳои таҳқиқот 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 ҳуқуқи
расонаҳои интернетй, баҳарбардорй аз зарфиятҳои интернет, татбиқи
ҳадафҳои иттилоотонй, шаффофияти дастрасй ба иттилоъ, курсу
семинарҳо, таҳияи китобҳои дарсй ва чандин масъалаҳои дигар муосидат
мекунад. Ҳамзамон ҷомеаи журналиста ва расонаҳои навин метавонанд
дар татбиқи сиёсати иттилоотй ва стратегияҳои идории худ аз хулоса ва
натиҷаҳои диссертатсияи мазкур истифода кунанд.
Доир ба мавзӯи таҳқиқ диссертант дар 3 конференсияи
ҷумҳуриявии илмию амалй ва ҳамоишҳои ҳамасолаи илмии ҳайати
профессорону омӯзгорони Донишгоҳи миллии Тоҷикистон баромад
намудааст. Мазмуну моҳияти асосии диссертатсия дар 4 мақола, аз
ҷумла, 3 мақола дар маҷаллаҳои илмии тақризшавандаи Комиссияи олии
аттестатсионии назди Президента Ҷумҳурии Тоҷикистон нашргардида
ифода ёфтааст.
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Диссертатсияи «Журналистикаи интернетй дар Тоҷикистон:
ташаккул, мушкилот ва дурнамо» барои дарёфти дараҷаи илмии
номзади илмҳои филологй аз рӯйи ихтисоси 10.01.10 - Рӯзноманигорй
тавсия мегардад.
Хулосаи мазкур дар ҷаласаи муштараки кафедраҳои телевизион ва
радиошунавонй, матбуот ва журналистикаи байналхалқии факултети
журналистикаи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон кабул гардидааст.
Дар ҷаласа 17 нафар иштирок доштанд. Натиҷаи овоздиҳй:
“тарафдор” - 17 нафар, “зид” ва “бетараф” - нест.
Қарори № 9 аз 5 сентябри соли 2020.
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