
Такриз
ба диссертатсияи Хабибов Далер Абдуллоевич «Масъалахои 

ташаккулёбии маркетинги сиёсй дар Чумхурии Точикистои» барои 
дарёфти даранаи илмии номзади илмхои сиёсй аз руи ихтисоси 23.00.02 - 
ниходхо, равандхо ва техиологияхои сиёсй

Мухиммияти мавзуи тахкикшаванда. Масъалаи истифодаи 

технологияхои нави сиёсй, тахлил ва асосноккунии илмию назариявй ва 
муайян намудани ахамияти амалии онхо яке аз мавзуъхои мухим дар 
сиёсатшиносии муосир ба хисоб меравад. Зеро бо рушди чомеа, аз он чумла 

чомеаи иттилоотй, болоравии сатхи фархангй сиёсии чомеа, шаклгирии 
муносибатхои нави чамъиятию сиёсй талабот ба технологияхои сиёсй дучанд 
афзудааст. Вобаста ба ин куввахои сиёсй доимо кушиш мекунанд то ролу 
усулхои нави таъсиррасонй ба чомеаро коркард намояд, то ин, ки тавассути 
онхо чихати ба даст овардан ва устуворгардонидани кудрати сиёсии худ 

мушарраф гарданд. Дар ин радиф масъалаи маркетинги сиёсй мавкеи хоса 
дорад.

Маркетинги сиёсй бахри муаррифии сазовори довталаби хокимият ва ё 

мансаби давлатй, муваффак ганггани он дар муборизахои осоиштаи сиёсй, 
ташкили фазой мусоиди ракобат бахри номзадхо, таъмини муваффакияти 
онхо дар маъракахои сиёсй ахамияти калон дошта, собит намудааст, ки дар 
сурати хадафнок ва самаранок ташкил намудани он муваффакияти номзадро 
дар маъракаи интихоботй таъмин карда метавонад.

Дар баробари ин, дар мархилаи кунунй, ки маъракахои интихоботй аз 
чониби куввахои гуногуни манфиатдор бахри ташкили «инкилобхои ранга» 
истифода шуда истодаанд, ахамияти амниятии маркетинги сиёсй ба маротиб 

боло рафта, омузиш ва тахлили илмии он мохияти махсус касб менамояд.
Хамзамон бо ин, масъалаи мазкур нахустин маротиба дар шакли мачмуй 

дар доираи илмхои сиёсии ватанй мавриди омузиш карор дода шудааст, ки ин 
холат хам мухиммияти мавзуи мазкурро баланд мебардорад.

Мазмуни асосии диссертатсия 
Диссертатсияи Хабибов Далер Абдуллоевич «Масъалахои 

ташаккулёбии маркетинги сиёсй дар Ч,умхурии Точикистон» аз мукаддима,



ду боб, хдшт зербоб, хулоса ва руйхати адабиёти истифодашуда иборат 
мебошад.

Тахкики масъалаи маркетинга сиёсй бе баррасии вожахои асосии он 
номумкин аст. Аз ин ру, диссертант дар ин раванд ба дакик намудани маънои 

чунин вожахо, аз кабили «майдони сиёсй», «бозори сиёсй», «моли сиёсй ва 

сармояи сиёсй» диккати махсус дода, маркетинга сиёсиро хамчун мачмуи 
шаклу усулхои фаъолияти сиёсй хаматарафа маънидод намудааст.

Майдони сиёсиро хамчун арсаи озмоишхо ва муборизахо бахри тагйир 
додани мувозинати куввахо маънидод намуда, кайд мекунад, ки мохиятан 

он дорой сохтори муайяни худ буда, дар ин арса муносибатхо ташаккул ёфта, 
субъектхои гуногуни сиёсат талош мекунанд, ки мавкеи муносибро дар он 
сохиб бошанд. Хамзамон бо ин, сохиб гаштан ба мавкеи устувор ичрои як 

катор талаботхо, аз кабили омузиши хусусияти «бозори» сиёсй ва пешниходи 
«моли» серталаби сиёсиро такозо менамояд.

Нуктаи назари муаллиф дар бораи маркетинга сиёсии интихоботй ва 
маркетинга сиёсии давлатй низ мавриди таваччух, мебошад. Аз он чумла, 

акидаи у оид ба масъалаи таквияти технологияхои нави сиёсй дар раванди 

идоракунии захирахои хокимият ва чудо намудани маркетинга сиёсии 
интихоботй ва маркетинга сиёсии давлатй ахамияти хоси илмию назариявй 

дорад ва тачрибаи хамарузаи идоракунй метавонад муваффакона истифода 
шавад.

Дар мачмуъ диссертант тавонистааст дар доираи муайяннамудаи 
тахкикотии худ, дар ба даст овардани максад ва вазифахои гузошташуда дар 

тахлили мавзуъ муваффак шавад.

Хулоса ва тавсия
Муаллиф дар раванди тахкикоти илмии худ тавонистааст максад ва 

вазифахои гузоштаи худро хал намуда, натичахои эътимодбахш ба даст 

оварад. Натичахои пешниходнамудаи муаллиф асоснок буда, метавонанд дар 
амалияи сиёсй хангоми тахияи модулхои таълимй оид ба сиёсатшиносй 

истифода бурда шаванд.
Диссертатсияи Хабибов Далер Абдуллоевич «Масъалахои 

ташаккулёбии маркетинга сиёсй дар Ч,умхурии Точикистон» барои дарёфти 

дарачаи илмии номзади илмхои сиёсй аз руи ихтисоси 23.00.02 —  ниходхо,



равандхо ва технологиями сиёсй ба талаботи пешбининамудаи бандхои 10- 
16 «Тартиби додани дарачахои илмй ва унвонхои илмй», ки бо карори 

Хукумати Чумхурии Точикистон аз 26 ноябри соли 2016, №505 тасдик 
шудааст, ч,авобгу мебошад.

Рохбари илмй,

доктори илмхои фалсафа,
профессор М.Хидирзода


