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ба автореферата диссертатсияи Муродова Рухшона Муродовна
«Муносибати сотсиологй дар матбуоти даврии муосири точик» барои
дарёфти унвони номзади илмхои филология аз руи ихтисоси 10.01.10 журналистика
Автореферати диссертатсияи иомзадии Муродова Рухшона
Муродовна аз чихати интихоби мавзуъ ва муносибат ба он дар улуми
ичтимоии точик тамоман нав буда, аз ахамияти илмй ва амалй хуб
бархурдор
аст.
Бахусус дар
замони
муосир,
ки
раванди
демократикунонии чомеа суръат пайдо карда, имкониятхои мустакили
озодии сухан ва андеша фарохам шудааст, муайян кардани чанбахои
ичтимоии ВАО, хосса матбуот, мушаххас намудани корбасти усулхои
сотсиологй дар фаъолияти нашрияхои даврй, муносибатхои сотсиологй
ва накши он дар боз хам кавй гардидани робитаи аудитория бо ВАО
ахамияти бештар пайдо мекунад.
Масъалаи пайдоиши донишхои сотсиологй дар журналистика,
ташаккули муносибатхои сотсиологй дар матбуоти даврй, дарачаи
корбасти усулхои сотсиологй дар нашрияхои даврии алохида бори аввал
дар контекста илмй мавриди тахкик карор мегирад, ки он аз навгонии
диссертатсия дарак медихдд.
Дар иажухиши мавзуъ мухаккик конунмандихои кори илмиро ба
худ дастур намуда, раванди тахкикро дар мукаддима, се боб ва хулосаву
фехрасти адабиёт ба шакл даровардааст, ки дар мачмуъ пахлухои
гуногуни масъаларо фаро мегиранд. Бобу фаслхо бахамдигар алокаманд
буда, аз чихати сохт ва мазмун якдигарро иурра мекунанд.
Дар боби аввал омилхои таърихиву ичтимой ва касбии пайдоиш ва
шаклгирии муносибатхои дар матбуоти даврй, мархилахои инкишофи
омузишхои сотсиологии ВАО, истифодаи усулхои сотсиологй дар
нашрияхои алохнда, вижагихои омузишхои сотсиологй ва амсоли ин дар
такя ба адабиёти илмиву назарии хоричиву ватанй ва маводи матбуоти
даврй ба таври муфассал тахкик гардидааст
Аз пажухиши диссертант бармеояд, ки бо вучуди пайваста аз
усулхои сотсиологй истифода кардани рузноманигорон, ба омузишхои
сотсиологии матбуоти даврй, аслан дар 4 давра: солхои 1920; солхои
1960; айёми бозсозй ва пас аз истиклол таваччух шудааст. Х,ар яке аз ин
давра бо назардошти вижагихои умда ва хос тахкик шудааст, ки аз
доираи васеи мавзуъро фаро гирифтани муаллифи диссертатсия дарак
медихад.

Боби дувуми рисола ба чигунагии муносибатхои сотсиологй дар
матбуоти даврии точик бахшида шудааст. Муаллиф дар ду фасл усулхои
муносибати сотсиологй ва дарачаи истифодаи онхоро дар нашрияхои
даврй мавриди тахкик карор додааст. Бино ба пажухиши у дар матбуоти
даврй асосан ду шакли омузишхои сотсиологй дар матбуоти даврй
маъмул будааст, ки яке мактубхои хонандагон ва дигаре усули пурсиш
аст. Агар дар матбуоти то истиклолияти Точикистон мактуб хамчун
мухимтарин шакли робита бо аудитория шинохта мешуд, дар матбуоти
муосир усули пурсиш нисбатан мавкеъ иайдо кардааст. Дар
автореферата диссертатсия ин шаклхои маъмули муносибати сотсиологй
дар заминаи маводи нашрияхои даврй бо тахлилхои илмии умумй
мухтасаран баррасй шудааст.
Мавриди зикр аст, ки мухаккик маводи зиёдеро тахкику тахлил
намудааст. Бановатмандии маводи тахкик, аз як тараф, доманаи васеъ
доштани муносибатхои сотсиологй дар матбуоти давриро фахмонад. аз
чониби дигар, кушишхои рузноманигоронро дар самти чустани робита
бо хонандагони худ нишон медихад.
Дар боби сеюм масъалаи шаклхои нави омузиши аудитория дар
матбуоти имруз ба тахкик кашида шудааст. Мухаккик дар заминаи
тахлил ва баррасии маводи нашрияхои даврй ва сомонахои интернетии
онхо тавонистааст, ки усулхои нав ва замонавии робита бо аудиторияро
дарёбад ва омилхои шакл гирифтану маъмул гардидани чунин
робитахоро нишон дихад. Бино ба тахкики у усулхои нави робитаи ВАО
бо аудитория бошарофати инкишофи техника ва технологияи
инноватсионй шакл гирифта, дар ин самт нашрияхои хусусй бартарй
доранд.
Х,амин тавр, автореферата диссертатсияи Муродова Рухшона
Муродовна «Муносибати сотсиологй дар матбуоти даврии муосири
точик» мазмуни асосй ва мухтасари рисоларо бо назардошти омилхои
сохториву мундаричавй дар бар гирифта, дойр ба мавзуи тадкикот
маълумоти дакики илмиро фаро гирифтааст. Тарзи масъалагузорй,
тахлил ва баррасихои муаллиф дар заминаи маводи фаровони марбут ба
мавзуъ, факту далехои мушаххас ва музокираронихои илмиву мантикй
шакл гирифта, хулосаи нихой мухтавои умумии диссертатсияро ифода
мекунад.
Дар баробари ин, дар фишурдаи диссертатсия баъзе камбудихо ба
мушохида расид, ки ба инобат гирифтани онхо манфиати кор хохад шуд.
Аз чумла, дойр ба фасли авали боби аввал, ки «Баъзе масъалахои
назарии сотсиологияи журналистика» ном гирифтааст, дар мукоиса ба
фаслхои дигар камтар маълумот дода шудааст. Ба назари мо агар ин

пахлуи мавзуъ нисбатан муфассал баррасй карда мешуд, арзиши
фишурда боз дам баланд мегардид.
Хдмчунин, агар масъалаи дар мехмонии редаксия хамчун василаи
омузиши хонанда дар заминаи маводи якчанд нашрия тарики мукоиса
сурат мегирифт, илмияти рисола боз хам афзун мешуд.
Дар мачмуъ, автореферати диссертатсияи Муродова Рухшона
Муродовна «Муносибати сотсиологй дар матбуоти даврии муосири
точик» тамоми чанбахои мавзуи тадкикро фаро гирифта,кори анчомёфта
ба шумор меравад. Автореферат бо тамоми хусусият ва нишондодхояш
ба талаботи КО А Ч,умхурии Точикистон мувофик аст ва муаллифи он ба
дарёфти дарачаи илмии номзади илмхои филологй аз руи ихтисоси
10.01.10 - журналистика шоиста мебошад.
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