ТАҚ РИ З
ба фишурдаи рисолаи илмии Муродова Рухшона Муродовна дар мавзӯи
«Муносибати сотсиологӣ дар матбуоти даврии муосири тоҷик» барои
дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ аз рӯйи ихтисоси
10.01.10 - журналистика.

Мавзӯи баррасишаванда дар фишурдаи рисолаи Муродова Р. М. аз
лиҳози муҳимият барои журналистикаи тоҷик аз аҳамият холӣ нест.
Сотсиология аз ҷумлаи соҳаҳоест, ки ба журналистика иртиботи
қавӣ дорад. Ин иртиботро аз чанд ҷиҳат асоснок кардан мумкин аст: ҳам
сотсиология ва ҳам журналистика бо ҷомеа сару кор мегиранд, баъдан
ҳам сотсиология ва ҳам журналистика ба омӯзиши ҳодисаву зуҳурот ва
вокеиёти иҷтимоӣ машғуланд, сеюм ин ду соҳа дар таҳқиқи ҷомеа ба
таври худ нақши муҳим доранд. Ин омилҳои ҳамсоз маънои як будани
соҳаҳои мазкур буда наметавонад. Агар вазифаи асосии сотсиология
омӯзиши ҷомеа бошад, таъйиноти аслии журналистика таъмини ҷомеа
бо иттилоот аст. Дар ин хусус муаллифи фишурдаи рисола низ ишораҳои
дуруст ва таъкидҳои ҷолиби илмӣ кардааст.
Тамоми ВАО аз роҳу василаҳои омӯзиши сотсиологии воқеиёти
иҷтимоӣ фаровон истифода мебаранд. Ҳамчунин дар кишварамон даҳҳо
Марказҳои омӯзиши сотсиологӣ ва тахкиқотӣ таъсис ёфтаву фаъолият
мекунанд, ки омӯзиши ВАО низ аз нақшаи онхо дур нест. Ин ҳолат, аз як
тараф, барои омӯзиши ин самти журналистика замина фароҳам меорад,
аз сӯйи дигар, зарурати омӯзиш ва пажӯҳиши илмии ин масъаларо
асоснок намуда, аз муҳиммияти масъалаи мавриди таҳкиқ дарак
медиҳад.
Сарчашмаҳои истифодашуда ва тахлили хуби касбй гувоҳӣ
медиҳанд, ки диссертант ҳадафнок ба илм ворид шуда, мехоҳад саҳми
шоистаи худро гузорад.
Ҷолиб аст, ки ҳангоми таҳлил Муродова М.Р. ба чанд ҳадафи ъхуд
расидааст, аз ҷумла, ҷанбаҳои назарии муносибати сотсиологиро
баррасӣ
намуда,
сотсиологияи
журналистика,
алоқамандии
сотсиологияи журналистика бо сотсиология ва журналистикаро ба кадри
тавон собит намудааст, ҷараёни ташаккули муносибатхои сотсиологиро
дар матбуоти даврии тоҷик тавсиф намуда, дараҷаи истифодаи методҳои
омӯзиши сотсиологиро дар нашрияҳои гуногун муайян кардааст.
Яке аз махсусиятҳои хоси фишурдаи рисола он аст, ки дар он
таҳлили маводи рӯзноманигорӣ ва нишон додани меъёрхои истифодаи
маълумоти тариқи омӯзишхои сотсиологй бадастомада сурат мегирад.

Навгонии рисолаи Муродова М.Р. низ дар он ифода ёфтааст, ки
бори аввал масъалаи муносибати сотсиологй дар фаъолияти амалии
журналистй, алокаи журналистика бо сотсиология ҳаматарафа омӯхта
мешаванд ва шаклҳои нави иртибот бо аудиторияи ВАО мавриди
омӯзиш қарор гирифта, афзалият ва камбудии чунин муносибот нишон
дода шудааст. Инчунин, усулҳои гуногуни омӯзиши сотсиологии
аудитория баррасӣ гардида, дараҷаи истифодаи онҳо дар марҳилаҳои
гуногуни матбуоти даврй мушаххас шудааст.
Яке аз нуктахои ҷолиби хулосаи диссертант ба консепсияи
назарияи сотсиологияи журналистика иртибот мегирад ва муаллиф онро
аз аносири назариявии сотсиологияи умумй ва журналистика дониста,
дар муносибат ба объект ва предмета таҳқиқ, метод ва методологияи
омӯзиш, мақсад ва вазифахо қонунмандиҳои худ ба шакл даровардааст.
Хулосаи диссертант оид ба ташаккули сотсиологияи журналистика
хамчун назарияи сатхи миёна, ба мустакилияти соха ва аз чузъи
таркибии журналистика будани он боиси таваччух аст.
Бо вучуди ин, фишурдаи рисолаи илмии Муродова М.Р. аз
камбудиҳои ҷузъӣ орй нест:
1. Яке аз хулосаҳои ба химоя пешниҳодшаванда шаходат медиҳад, ки
таносуби шаклгирии усулҳои омӯзишҳои сотсиологии матбуоти
даврй дар сатҳи ҷаҳонӣ: дар матбуоти Аврупо, дар матбуоти рус,
дар матбуоти шӯравӣ тахлил шудааст, ки дар ин самт ҳанӯз таҳлил
муносибати ҷиддитари илмиро мехохад.
2. Хронологияи таҳқиқ ва сархади он мушаххас нашудаанд, ки боиси
хеле васеъ тахлил шудани мавзӯи барришаванда гардидааст.
Бо вучуди ин, камбудихои мазкур арзиши илмии рисолаи илмии
Муродова Рухшона Муродовнаро дар мавзӯи «Муносибати сотсиологй
дар матбуоти даврии муосири тоҷик» коста намекунад ва ӯ сазовори
дараҷаи илмии номзади илмҳои филологй аз рӯйи ихтисоси 10.01.10 журналистика мебошад.
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