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МУЌАДДИМА 

Мубрамияти мавзўи тањќиќот.  

Дар паёми Асосгузори сулњу вањдати миллӣ-Пешвои миллат, 

Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалӣ Рањмон ба 

Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, дар њуљљатњои меъёрии њуќуќии 

Њукумати Љумњурии Тољикистон ќайд гардидааст, ки яке аз тамоюлњои 

мусбати маориф дар раванди таълим истифода намудани технологияњои 

навтарини омӯзиш мебошад. Ба сатњи маданияти одамон ва халќњо аз 

рӯи он бањо додан мумкин аст, ки башарият то чӣ андоза метавонад ба 

љараёни аз байн рафтани арзишњои маънавӣ муќобилият намояд, 

љустуљӯи роњњои тараќќиёт: фарњанги зењнӣ ба воситаи истифода 

намудани технологияњои инноватсионии таълим дар раванди таълим то 

чӣ андоза њадафнок сурат мегирад. 

Дар Стратегияи рушди маориф дар Љумњурии Тољикистон барои то 

соли 2020 самтњои асосӣ ва механизми ба амал баровардани тараќќиёти 

системаи педагогӣ нишон дода шудаанд [176]. Мутобиќи њуљљати мазкур 

дар шароити љањони зудтаѓйирёбанда тањсилоти педагогӣ ва фарњанги 

педагогӣ ба рушд ва мустањкам гардидани Тољикистони соњибистиќлол  

таъсири нек мерасонад. Ин њамон соњаи фарњанги маънавӣ мебошад, ки 

бо рушди фарњанги зењнии насли наврас алоќаманд мебошад. Анъанавӣ 

будани фарњанг, аз љумла фарњанги зењнӣ, аломати муњимтарини 

маънавиёти баланди халќ мебошад. 

Ба халќи Тољикистон барои интихоби озоди њаёти худ шароит ба 

вуљуд оварда, яъне онро дар њолати кӯшиши пайвастаи маънавӣ љињати 

њаллу фасли муаммоњои муњими њаётӣ вогузор намуда, Асосгузори сулњу 

вањдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, 

Љаноби Олӣ муњтарам Эмомалӣ Рањмон оид ба масъалаи ташаккулёбӣ 

ва рушди шахсияти инсон ихлосмандии воќеии худро ифода намудаанд. 

Муоинаи рушди фарњанги зењнии шахсиятро дар њаракати 

муносибатњои мушаххас ва хусусии ӯ нисбат ба арзишњои умумибашарӣ, 
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ки дастовардњои фарњангиро дар худ таљассум менамояд, ба роњ мондан 

мумкин аст, яъне педагог муносибатњои мушаххасро мушоњида намуда, 

онњоро сабт сохта, моњияти муносибатњои арзишмандро барои худ дарк 

менамояд. Њавасмандии педагогӣ ба ташаккул ва тараќќӣ ёфтани 

муносибатњои зењнӣ дар љараёни фаъолияти якљоя бо хонандагон 

пайваст гардидааст, зеро раванди мазкур моњияти шахсияти 

рушдкунандаро ифода менамоянд. 

Стратегияи таълиму тарбия дар шароити сиёсӣ ва иљтимоию 

иќтисодӣ дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маориф» ва 

њуљљатњои дигари меъёрии њуќуќӣ инъикоси худро ёфтаанд [82]. 

Мувофиќи талаботи ќонуни мазкур сиёсати давлатӣ дар соњаи 

маориф яке аз самтњои афзалиятноки сиёсати иљтимоии Љумњурии 

Тољикистон мањсуб меёбад. Давлат барои амалӣ гардонидани сиёсат дар 

соњаи маориф низоми муайянро ташкил намуда, фаъолияти онро ба 

таъмини њуќуќи шањрвандон ба тањсил равона мекунад. Сиёсати давлатӣ 

дар соњаи маориф дар асоси дурнамо, консепсия, стратегия ва 

барномањои давлатии рушди соњаи маориф тибќи ќонунгузории 

Љумњурии Тољикистон амалӣ мегардад.  

Дараљаи омўзиши мавзўи тањќиќот. Олимони барљастаи соњаи 

педагогика Я.А.Коменский [76], И.Г.Песталотси [144], И.Ф.Гербарт [31], 

А.Дистервег [43],  К.Д.Ушинский [183] ва дигарон дар асарњои худ 

зарурати бунёди раванди педагогиро дар асоси донишњои психологӣ 

(равоншиносӣ) дар бораи кӯдак таъкид намудаанд. 

И.Г.Песталотси [144] таълимро њамчун кори эљодии худи хонанда, 

њамаи донишњоро њамчун тараќќии фаъолият аз ботин, њамчун ањдњои 

худфаъолиятӣ, худтараќќидињӣ фањмидааст. Аз љониби ӯ зиёд нишон 

додани наќши таъсири метод барои омӯзиш ва андаке майл намудан ба 

механикӣ намудани тарзу усулњои мактабии дарсдињӣ ба чашм баръало 

метобанд. Шахсияти зиндаи муаллим њамчун омили намоёни мактаб 

њоло дарк нагаштааст. 
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Дидактикаи И.Ф.Гербарт дастовардњои назаррас дорад; вай 

тањлили педагогии методро пешнињод намуда, дар бораи масъалаи 

муњим оид ба манфиатнокии таълим, алоќамандии ногусастании байни 

таълиму тарбия масъалагузорӣ мекунад [31]. 

Намояндагони мактаби педагогии франсузӣ А.Бине, Т.Симон 

масъалањои рушди аќлонии бачагонро баррасӣ намуда, ќобилияти 

маънавию љисмонии кӯдак, инчунин методњои фанњои таълимиро бо 

маќсади идора намудани барномањо ва раванди таълим дар маљмӯъ 

омӯхта баромаданд. 

Дар Љумњурии Тољикистон љанбањои гуногуни раванди таълим дар 

марњалаи ибтидоии таълимро олимон Э.Ш.Рањмонов [150], 

М.Лутфуллозода [106], Х.Рањимов [151], А.Нуров [152],  Ш.Шаропов 

[199], Х.М.Сабуров [161], Ф.Шарифзода  [196] ва дигарон мавриди 

тањќиќ ќарор додаанд. 

Њамин тавр, маълум мешавад, ки аксарияти тањќиќгарон 

муносибатњои гуногун ва љанбањои алоњидаи ташкили раванди таълиму 

тарбияро дар марњалаи ибтидоии таълим мавриди баррасӣ ќарор 

додаанд. Вале дар самти дар раванди таълим истифода намудани 

технологияњои инноватсионӣ бо маќсади рушди фарњанги зењнии 

хонандагон асарњои илмӣ кофӣ намебошанд. 

Дар асоси назарияњои педагогӣ олимон моњиятан кӯшиш 

намудаанд, ки тасаввуроти дар љомеа љойдоштаро дар бораи маќсадњои 

тањсилот ва воситањои дидактикии расидан ба онњо таѓйир дињанд. Бо 

сабаби он, ки маќсадњои тањсилот ба омилњои иљтимоӣ-иќтисодӣ 

алоќаманд њастанд, пас сабабњои ба ин гуна њаракатњо рӯй овардани 

педагогњоро низ аз он таѓйироти иљтимоӣ љустуљӯй кардан лозим аст, ки 

дар њамон шароити таърихӣ љой дошт.  

Дар натиљаи тањќиќот аз тарафи мо мухолифатњои ба таври 

объективӣ вуљуддошта дар байни талаботи системаи муосири тањсилот 

дар технологияњои инноватсионии таълим дар марњалаи ибтидоии 
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таълим ва набудани асоси педагогии истифодаи технологияњои 

инноватсионии таълим барои рушди фарњанги зењнии хонандагон, 

инчунин талаботи муаллимони фаъолияткунанда нисбат ба 

технологияњои инноватсионӣ њамчун субъектњои равандњои педагогӣ ва 

дар назарияи педагогика набудани њамкорӣ байни мафњуми 

«технологияи инноватсионӣ» ва мафњумњои (категорияњо) асосии 

педагогика дар марњалаи ибтидоии таълим ошкор карда шуданд. 

Њаллу фасли ин мухолифатњо асос барои интихоби мавзӯи 

тањќиќоти мо гардид: «Имконоти истифодаи технологияњои 

инноватсионии таълим дар рушди фарњанги зењнии хонандагони 

хурдсол». 

Маќсади тањќиќот – асосноккунии назариявӣ ва таъминоти методии 

раванди истифодабарии технологияњои инноватсионии таълим барои 

рушди фарњанги зењнии хонандагон. 

Объекти тањќиќот – раванди таълими хонандагон дар марњалаи 

ибтидоии таълим. 

Предмети тањќиќот – шароит ва имконоти истифодаи 

технологияњои инноватсионии таълим барои рушди фарњанги зењнии 

хонандагони синфњои ибтидоӣ. 

Фарзияи тањќиќот: агар асосњои педагогии истифодаи 

технологияњои инноватсионии таълиме тањия карда шаванд, ки рушди 

фарњанги зењнии хонандагон, мањакњо ва нишондињандањои рушди 

онњоро муайян мекунанд, инчунин барои аз рӯи идрок ва ба таври 

систематикӣ дар љараёни таълим истифода намудани онњо  шароит 

фароњам меоранд, он гоњ барои сохтани модел ва воситањои рушди 

фарњанги зењнии хонандагон шароит ба миён меояд, зеро ин ба талаботи 

хонандагони аз љињати зењнӣ омодабуда њангоми риояи муносибати ба 

шахсият мутамарказонидашуда нисбат ба њар як иштирокчии раванди 

таълим љавобгӯй мебошад. 
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Вазифањои тањќиќот: 

- ошкор намудани имконоти педагогии истифодаи технологияњои 

инноватсионии таълим барои рушди фарњанги зењнии хонандагон; 

- тањия намудан ва ба таври озмоишӣ санљидани амсилаи (модели) 

истифодаи технологияњои инноватсионии таълим барои рушди 

фарњанги зењнии хонандагон; 

- омода намудани таъминоти методии рушди фарњанги зењнии 

хонандагон; 

- озмудани воситањои нави таълим ва тавсияњои методӣ дар раванди 

таълим дар мактаб. 

Ѓояи асосӣ аз рушди фарњанги зењнии шахсияти хонандагон дар 

марњалаи ибтидоии тањсилот ба воситаи истифодаи технологияњои 

инноватсионии таълим иборат мебошад. 

Асоси методологии тањќиќот дар муќаррароти фалсафавӣ дар бораи 

алоќамандии  байнињамдигарии ва аз њамдигар вобаста будани 

падидањои педагогӣ, мантиќи диалектикӣ дар бораи омӯзиши муаммо 

дар њаракат, муносибатњои ба шахсият мутамарказонидашуда, 

гносеологӣ, стохастикӣ, инчунин назарияи шахсият, асарњои 

фундаменталӣ дар соњаи моделсозии падидањои педагогӣ ифода меёбад. 

Манбаъњои тањќиќот: њуљљатњои расмие, ки муносибатњоро дар 

соњањои  тањсилоти олӣ, миёна ва ибтидоӣ танзим менамоянд; асарњои 

олимони таърихшинос, файласуфњо, сотсиологњо, равоншиносон, 

олимон-мутахассисони соњаи маориф; Стандарти давлатии тањсилоти 

умумии Љумњурии Тољикистон, наќшањои таълим, китобњо; воситањои 

таълимӣ оид ба педагогика, таърихи педагогика; таљрибаи педагогӣ ва 

тањќиќотии муаллиф. 

Методњои тањќиќот бо инњо пешнињод гардидаанд: бо тањлили 

назариявии маводи илмии фалсафавӣ, сотсиологӣ ва психологӣ-педагогӣ 

дар соњаи муаммоњои тањќиќшаванда; бо тањќиќи њуљљатњои љорӣ, бо 

таљрибаи корӣ ва фаъолияти инноватсионии педагогӣ; бо тањлили 

системавӣ ва муќоисавӣ; бо тасниф, ба низом даровардан ва 
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интерпретатсияи (ифодаи ба таври барои мавзӯъ зарури) маълумотњои 

ба даст овардашуда; бо кори таљрибавӣ-озмоишӣ; бо методњои риёзӣ оид 

ба коркарди натиљањои ба даст омада; бо методњое, ки ба моделсозӣ ва 

шарњи системањои рушдкунанда алоќаманд мебошанд. 

Марњалањои тањќиќот: 

Дар марњалаи аввал (солњои 2014-2015) њолати муаммо дар таърих 

ва назарияи илми педагогӣ омӯхта шуд, таљрибаи эмпирикии субъектњои 

раванди педагогӣ, фаъолияти фардии муаллимон омӯхта шуданд. 

Муќаррароти ибтидоии назариявии тањќиќот кор карда бароварда, 

тарњи илмӣ-мафњумии мавзӯъ ташаккул дода шуд. Наќши амалияи 

педагогӣ барои рушди назария оид ба истифодаи технологияњои 

инноватсионии таълим муайян карда шуд. 

Дар марњалаи дуюм (солњои 2015-2016) асосњои педагогии 

истифодаи технологияњои инноватсионии таълим дар марњалаи 

ибтидоии тањсилот барои рушди фарњанги зењнии хонандагон дарёфт 

гардида, муаммои рушди фарњанги зењнии хонандагон омӯхта, модели 

технологияњои инноватсионии таълим кор карда бароварда шуд. 

Китоби электронӣ, модели графикӣ, маводи дидактикӣ тањия гардиданд. 

Корњои таљрибавӣ-озмоишӣ анљом дода шуданд. 

Дар марњалаи сеюми тањќиќот (солњои 2017-2019) ченкунии 

миќдории самаранокии истифодабарии технологияњои инноватсионии 

таълим гузаронида шуд. Тањлили сифатии рушди фарњанги зењнии 

хонандагон муайян карда шуд. Натиљаи корњои таљрибавӣ-озмоишӣ 

љамъбаст карда шуд. Тавсияњои методӣ оид ба истифодаи технологияњои 

инноватсионии таълим барои рушди фарњанги зењнии хонандагон дар 

марњалаи ибтидоии тањсилот тањия карда шуданд. 

Заминаи тањќиќот: муассисањои тањсилоти миёнаи умумии №24, 26, 

13 ноњияи Бобољон Ѓафуров, №14, 22, гимназияи №24 шањри Хуљанд,  

донишкадаи такмили ихтисос ва бозомўзии кормандони соњаи маорифи 

вилояти Суѓд, МТД «Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик 

Бобољон Ѓафуров». 
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Боэътимодї ва асоснок будани натиљањои илмӣ тавассути тањлили 

методологии муаммои тањќиќшаванда, бо татбиќи системаи методњо, ки 

ба вазифањои тањќиќот, мавзӯи он,  мутобиќ мебошанд, бо 

репрезентативӣ будани интихоби объектњои озмоиш, бо давра ба давра 

арзёбӣ намудани натиљањои дар рафти корњои таљрибавӣ-озмоишӣ 

бадастомада, бо тањлили миќдорию сифатӣ ва истифодаи методикаи 

илмӣ, бо тасдиќи фарзияи озмоиш асоснок гардидааст. 

Навгонии илмии тањќиќот аз инњо иборат мебошад: 

- модели технологияњои инноватсионии таълим барои рушди 

фарњанги зењнии хонандагон аз љињати назариявӣ асоснок ва тањия 

гардидааст; 

- моњияти мафњумњои «зењн» ва «фарњанги зењнӣ» муайян карда 

шудааст; 

- асосњои педагогии истифода бурдани технологияњои 

инноватсионии таълим барои рушди фарњанги зењнии хонандагон 

муайян карда шудаанд; 

- системаи мањакњо ва нишондињандањои рушди фарњанги зењнии 

хонандагон тањия карда бароварда шудааст; 

- шароити педагогии фаъолияти самаранок оид ба истифодаи 

технологияњои инноватсионии таълим барои рушди фарњанги зењнии 

хонандагон муайян карда бароварда шудаанд. 

Ањамияти назариявии тањќиќот аз он иборат аст, ки дар рисола бо 

такя ба муносибати шахсиятӣ тањлили назариявии муаммои истифодаи 

технологияњои инноватсионии таълим барои рушди фарњанги зењнии 

хонандагон дар назария ва амалияи педагогии љањонӣ ва ватанӣ анљом 

дода шудааст; моњияти мафњумњои «зењн», «фарњанги зењнӣ» кушода 

дода ва аниќ карда шудаанд. 

Ањамияти амалии тањќиќот аз он иборат аст, ки: 

- китоби электронӣ, модели графикӣ, маводи дидактикӣ бо маќсади 

рушди фарњанги зењнии хонандагон барои дар раванди таълим дар 



10 

 

синфњои ибтидоӣ љорӣ намудан тањия карда шудаанд; 

- тавсияњои методии рушди фарњанги зењнии хонандагон барои 

истифода намудани воситањои инноватсионӣ дар раванди таълим тањия 

гардидаанд; 

- низоми мањакњо ва нишондињандањои рушди фарњанги зењнии 

хонандагон кор карда бароварда шудаанд. 

Муќаррароти асосие, ки ба њимоя пешнињод мешаванд: 

- имконоти истифодаи технологияњои инноватсионии таълим дар 

марњалаи ибтидоии тањсилот; 

- модели тањияшудаи технологияњои инноватсионии таълим барои 

рушди фарњанги зењнии хонандагон; 

- таъминоти методии раванди рушди фарњанги зењнии хонандагон 

ба воситаи технологияњои инноватсионии таълим; 

- натиљањои љорӣ намудани технологияњои инноватсионии таълим. 

 Татбики амалии натиљањои тањќиќот: натиљањои тањќиќот дар 

конференсияњои анъанавии илмї-амалии њарсолаи њайати омўзгорон-

профессорони МДТ “ДДХ ба номи академик Бобољон Ѓафуров” (с.2014-

2019), семинарњои омўзгорон, дар  љаласањои кафедраи педагогикаи 

иљтимоӣ ва касбї, дар конференсияњои байналмилалӣ ва љумњуриявии 

назариявӣ ва илмӣ-амалӣ баррасї гардида, дар маќолањои илмии 

муаллиф инъикос ёфтаанд ва  дар амалияи фаъолияти муассисаи 

тањсилоти олии мазкур ва дигар муассисањои тањсилоти  олии  љумњурӣ 

роњандозӣ карда шуданд.  

Таркиби рисола бо мантиќ ва пайдарњамии њаллу фасли масъалањои 

гузошта муайян карда мешавад. Кори рисолавӣ дар њаљми 189 сањифа 

таълиф гардида, аз мундариља, муќаддима, ду боб, хулоса, рӯйхати 

манбањои истифодашуда ва замимањо иборат мебошад. 
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БОБИ 1. АСОСЊОИ ИЛМЇ-ПЕДАГОГИИ ИСТИФОДАИ 

ТЕХНОЛОГИЯИ ИННОВАТСИОНИИ ТАЪЛИМ ДАР РУШДИ 

ФАРЊАНГИ ЗЕЊНИИ ХОНАНДАГОНИ СИНФЊОИ ИБТИДОЇ 

1.1.Асосњои назариявии истифодаи технологияњои инноватсионии 

таълим дар синфњои ибтидоӣ 

Барномаи рушди таълим ва имконоти зењнии захирањои инсонӣ 

њамчун мањаки сатњи рушди љомеа, тавоноии иќтисодӣ ва амнияти 

миллии мамлакат дар асри XXI ба пешравињои назаррас ноил мегардад. 

Дар ин маврид технологияњои инноватсионӣ ва дар мазмуни таълим 

истифода намудани он наќши муњимро мебозанд. Технологияњои 

инноватсиониро мо њамчун раванди махсуси ташкили фаъолияти 

маърифатӣ дарк менамоем, ки ба кор карда баровардани донишњои 

объективии бо низоми муайян ташаккулёфта дар бораи олам равона 

гардидаанд. 

Аз рӯи аќидаи педагогњо ва психологњо М.В.Кларин [68] ва 

В.В.Гузеев  [38], аломатњои асосии технологияњои инноватсионии таълим 

ин мавзӯънокӣ, объективӣ будан ва ташкили бонизоми раванди 

таълимию маърифатӣ мебошанд. Агар ба истилоњи «технология» таъриф 

дода шавад, пас он њамчун раванди бунёди низомњои муносиби таълим 

ва банаќшагирии раванди таълим муайян мегардад [30]. 

Технология, аз рӯи аќидаи В.А.Сластенин ва И.Ф.Исаев, ин раванди 

педагогӣ оид ба банаќшагирӣ, ташаккул ва гузаронидани раванди 

таълимӣ бо таъмини бегуфтугӯи шароитњои мусоид барои муаллим ва 

хонандагон мебошад [170]. 

Муносибати технологӣ се марњалаи рушдро паси сар намудааст: 

- марњалаи эмпирикии рушд – ин методи тањќиќотӣ мебошад, ки аз 

шарњи њодисањо, бе хулоса ва љамъбасткунии назариявӣ иборат аст; 

- марњалаи алгоритмии рушд – муфассал ба наќша гирифтани 

алгоритмњои сахти детерминатсияшуда (ќонуниятњои объективии 

падидањои табиат ва љамъиятро эътироф менамояд)-и фаъолияти 
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муаллим ва хонандагон; 

- марњалаи стохастикии рушд – банаќшагирӣ ва муносибгардонии 

алгоритмњои эњтимолии идоракунӣ дар ташкили фаъолияти таълимӣ-

маърифатии хонандагон. Ба онњо наслњои худии технологияњо 

мутобиќат мекунанд. 

Истилоњи «технологияи инноватсионӣ» имкон медињад, 

«технология»  дар соњаи маориф ба таври васеъ шарњу эзоњ дода шавад. 

Мо афзал медонем, ки технологияи раванди таълимро мавриди тадќиќ 

ќарор дињем. Мањз дар њамин маъно мо мафњуми «технологияи 

инноватсионӣ»-ро татбиќ менамоем. 

Инноватсия – ин истилоње мебошад, ки объектњо, меъёрњо, арзишњо 

ва парадигмањоеро ифода менамояд, ки бори аввал пайдо гардидаанд ё 

аз соњањои дигари илму фарњанг гирифта шудаанд. 

Њамин тавр, технологияи инноватсионӣ дар пасманзари тањќиќоти 

мо њамчун раванди ба ташаккули фаъолияти маърифатӣ дохил намудани 

воситањои таълим бо маќсади баланд бардоштани сифати таълими 

хонандагон муайян карда мешавад. 

Ю.К.Бабанский [19], М.В.Кларин [68], дар бораи назарияњои 

муосири бунёди раванди таълим њарф зада, онњоро статистикӣ ном 

мебаранд (коркард ва омӯзиши нишондињандањои миќдории рушд 

барои хулосањои илмӣ ва амалӣ). Зимнан, на барои он, ки дилхоњ 

таркиби дарс аз шумораи зиёди унсурњо иборат аст, балки аз 

номуайянии принсипиалии љорӣ намудани њар як унсури алоњида 

иборат мебошад. Бо њамин сабаб натиљаи таъсири беруна наметавонад 

аниќ пешгӯӣ карда шавад, балки метавонад танњо њамчун доираи 

муайяни эњтимолиятњо, њолатњои имконпазири бунёди раванди таълим 

дода шавад. Танњо яке (ё якчанд адад) аз ин њолатњо ба самти зарурии 

раванди технологӣ мутобиќат менамояд. Вале њамин барои 

банаќшагирии механизмњои эњтимолии технологияњои раванди таълим 

кифоя мебошад. Њангоми риоя намудани расмиёти зарурӣ таркиби 

назариявии раванди таълим имкон медињад, ки эњтимолияти ба даст 
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овардани натиљаи ба наќша гирифташуда њисоб карда бароварда шавад. 

Аќидаи Т.С.Назаров [132] ва А.С.Гранискаяро [36] дар бораи ба 

шарофати технологияњои олии муосир омода намудани 

микропротсессорњоро мисол овардан мумкин аст. Онњо ба моделњои 

назариявии самти техникӣ асос ёфтаанд. Эњтимолияти муваффаќияти ин 

гуна омодасозињо њамагӣ 3%-ро ташкил медињад. Дар ваќтњои охир 

назарияи омории падидањо ва равандњо ба мављуд будани номаълумињо 

асос ёфтааст, онњо њолати объектњоро тасниф медињанд ва ба таркиби 

низомњои омӯхташаванда ворид мешаванд. Ин гуна назарияњо 

назарияњои эњтимолӣ (стохастикӣ) ном бурда мешаванд. 

Стохастика (аз забони юнонӣ «тахмин кардан» тарљума мешавад) 

њамчун таснифи раванд ё дилхоњ пайдарњамии њодисањо, ки метавонанд 

бо истифода аз назарияи эњтимолӣ [37] шарњ дода шаванд. Дар илми 

педагогӣ назарияи эњтимолӣ имкон медињад, ки ќонуниятњои объективӣ 

дар падидањои тасодуфӣ ошкор карда шаванд, ки хислати оморӣ 

доранд. Хислати эњтимолии падидањо ва њодисањо хосияти объективии 

онњо мањсуб гардида, натиљаи мушоњидањои мо аз болои онњо 

намебошад. 

Модели назариявӣ, ки асоси бунёди онњо мебошад, аз моделњои 

динамикӣ ба таври куллӣ фарќ мекунад. Бо њамин сабаб дар бораи иваз 

шудани модели назариявии банаќшагирӣ ва ташаккули парадигмаи 

стохастикӣ гуфтан мумкин аст, ки ба моделсозии эњтимолиятии 

таъсиррасонии падидањои муњити атроф афзалият медињад. 

Технологияњоеро, ки ба назарияи эњтимолиятии банаќшагирӣ асос 

ёфтаанд, дуруст мебуд, агар стохастикӣ (ё инноватсионӣ) [32,36] ном 

бибарем. 

В.В.Гузеев [38] асосњои контсептуалиеро, ки дар назарияи таълим 

маќоми муњимро ишѓол мекунанд, баррасӣ намуда, се парадигмаи 

педагогиро људо мекунад. Онњо пайи њам пайдо шуданд: њар яки 

баъдина дар дохили пешина буда, якеаш дигариро берун накарда, дар 
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љои худ вуљуд дошта, рушд менамояд. 

1. Парадигмаи эмпирикӣ. 

В.А.Якунин [216], В.Окон [136] муносибати анъанавии шахсӣ-

методикиро њамчун шарњи номуайяни таълим тасниф медињанд, ки аз 

рӯи талаботи барномањо ифода гардида, њангоми тасаввуроти норавшан 

дар бораи њолати омӯхташавандањо, ки бо мафњуми «пешравӣ» фаро 

гирифта мешаванд.  

Раванди педагогӣ дар асоси љамъбаст, кушода додан ва тањлили 

таљрибаи муаллимони каму беш муваффаќ, ки дар мавќеи пешрафта ва 

муосири педагогика ќарор дошта, амалия ва илмро бо хулосањо ва 

муќаррароти нав бой мегардонанд, тањия мегардад. Барои њар як њолати 

мушаххас намунаи фаъолияти педагогии муаллими муваффаќ дарёфт 

карда ва ин намуна барои муаллимони дигар ќатъиян тавсия карда 

мешавад. Аз тарафи методистњо таљрибаи педагогӣ андӯхта шудааст. 

Татбиќи таљрибаи бегона пешрафти сифатнок ва миќдориро кафолат 

дода наметавонад, бинобар ин пешгӯии рушди низом муњим арзёбӣ 

мегардад (бањогузорӣ карда мешавад), то сари ваќт дахолат карда 

шавад, агар раванд аз самти дилхоњ дур равад. Бо њамин сабаб унсури 

асосии муносибати анъанавии шахсӣ-методикӣ прогностика мебошад, 

ки барои он иттилооти робитаи мутаќобила зарур мебошад. Бо сабаби 

он, ки прогностика яке аз намудњои фаъолияти таълимӣ мебошад, аз рӯи 

суханони C.Л.Рубинштейн [153], бо хислати «мањсулоти асосӣ» ва 

маќсади  он тасниф дода мешавад. Дониш, малакаю мањорат «мањсулоти 

асосӣ»-и фаъолияти маърифатӣ-пешгӯикуниро ташкил дода, маќсади он 

бошад, гирифтани пешгӯӣ дар бораи донишњо ва малакаю мањорат 

(ДММ) мебошад, яъне муносибати схоластикӣ: 

- аз ёд намудан; 

- замимаи механикӣ дар амалия; 

- љавобњои якрангаи хонандагон дар дарсњо. 

Озмоиш ва хатоњо – хислати аз њама хоси муносибати шахсӣ-



15 

 

методикӣ. Таљрибаи андӯхта имкон медињад хатоњои намунавӣ, ки барои 

расмиёти муќарраршуда каму беш ањамият доранд, барои муаллимони 

«муваффаќ» људо карда шаванд. 

В.И.Загвязинский [51] ва Б.С.Гершунский [32] аломатњои хоси 

муносибати шахсӣ-методикиро људо карда, таљрибаи андӯхтаи 

муаллимони «муваффаќ»-ро тасниф медињанд. Ин таљриба, аз рӯи 

аќидаи онњо, ба таври асосӣ љузъиёти технологӣ ва њатто технологияи 

мукаммал дар дохили муносибати шахсӣ-методикӣ мебошад. Мувофиќи 

маќсад мебошад, ки ин технологияњо дар бинобари мањдуд будани 

доираи масъалањое, ки аз љониби онњо њал мегардад, технологияњои 

таълим ном бурда шаванд. 

Технологияњои «самаранок»-и таълим њамчун тарзњои  ташкили 

бонизоми фаъолияти хонандагон ва педагогњо дар доираи низомњои 

иљтимоӣ-фарњангӣ метавонанд бо инструментарињои махсуси таълимӣ 

асоснок карда шаванд. Асоси истифодаи инструментарияи таълимиро 

инњо ташкил медињанд: 

- ба таври нопурра ќабул доштани технологияњо; 

- технология њамчун алгоритми иљрои фаъолияти муайяни омӯзгорӣ 

(њамчун раванд); 

- назарияи таълим (мазмуни он ба назар гирифта нашудааст); 

- технологияи педагогӣ њамчун микросистема бо маќсади ба даст 

овардани ДММ-и мактаббачањо. 

Инструментарињои(воситањои) таълимӣ бо мазмун, методњо ва 

шаклњо, инчунин муњити иттилоотӣ-мавзӯии таълим, ки воситањои 

моддии таълим робитаи муњими онро ташкил медињанд, зич алоќаманд 

мебошанд. 

Ш.А.Амонашвили [9] ба илми педагогика сањми муайяни худро 

гузошт. Технологияи башардӯстона-шахсии ӯ дар амалияи мактабӣ 

асоснок гардида, аз санљиш гузаштааст. Дар технологияи мазкур 

шароит, мазмун, принсипи кор бо бачањои шашсола кушода дода 

шудаанд, ки ба ташаккули ангезањои аз љињати иљтимоӣ ањамиятноки 
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таълим мусоидат менамоянд. Аз тарафи ӯ маќсадњои ба њаёти мактабӣ 

фаро гирифтани бачањои шашсола, фарќияти бачањои шашсола аз 

њафтсола, имкониятњои эњтимолии онњо, манбањои бархӯрд дар тарбияи 

онњо, муносибат бо талаба ва хислати таълим муайян карда шудаанд. 

Технологияи С.Н.Лисенкова [108] аз таълими ба оянда нигаронидаи 

барваќтӣ бо истифода аз наќшањои заминавӣ њангоми идоракунии 

тафсиршаванда иборат мебошад. Вай низоми идоракунии таълими 

мактаббачагони хурдсолро кор карда баровардааст, ки ба њар як кӯдак 

шодмонии муваффаќият аз мењнати таълимиро њадя сохта, ба ихтиёри 

бачањо тарзњои таълим, худтанзимсозии фаъолияти маърифатиро 

пешнињод менамояд. 

Ба технологияњои шахсӣ-мавзӯии педагогӣ технологияи такмили 

малакањои умумитаълимии В.Н.Зайтсевро [55] низ ворид намудан 

мумкин аст. Барои расидан ба маќсади гузошташуда вай унсурњои 

технологиро корбаст намуд: машќњо, тренингњо, ки ба гурӯњњои мазкур 

мутањњид мешаванд – омода намудани мактаббачањо барои рушди нутќ, 

хониши муносиб, зиёд кардани суръатнокӣ, баланд бардоштани 

саводнокии имлоӣ, такмил додани малакањои њисобкунӣ, нигоњ доштани 

малакањои таълим дар давраи таътил. 

Ин алоќамандӣ идома меёбад, вале шумораи њарчӣ бештари олимон 

ва кормандони амалӣ дар таълим (В.В.Гузеев [38], Ф.Гулмадов [37]) он 

нуќтаи назарро дастгирӣ мекунанд, ки замони методикањои шахсӣ 

гузаштааст ва њељ гуна љамъбасти таљрибаи педагогњои бењтарин имкон 

намедињад, ки таълими кафолатноки босамар ба роњ монда шавад, ки ба 

фарњанги зењнии хонандагон таъсир расонида тавонад. 

И.Ф.Свадковский [166] чунин мешуморид, ки дар педагогика њељ гуна 

«методикаи шахсӣ» шуда наметавонад. Зимнан, ин ифода нонсенс аст, 

зеро методикаи таълим ягона буда, ќонуниятњои он барои њама гуна 

муаллимон њатмӣ мебошад. 

Њар як муаллим кӯшиш менамояд, ки ба методикаи таълим 
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муносибати прагматикӣ дошта бошад, ки худ ба худ боиси татбиќи 

механикии донишњои илмӣ дар методикаи таълим мегардад. 

Ќонуниятњои зерини таълим риоя намегарданд: 

- омӯхташавандагӣ; 

- ворисият; 

- мукаммалӣ (таълим, тарбия, рушд). 

Парадигмаи эмпирики маориф дар ташкили раванди таълим 

ноќисињои худро дорад: 

- дар фаъолияти омӯзгорӣ ба муносибати синонимикӣ роњ дода 

мешавад, яъне таълим ба як самт равона гардидааст (такрор шудани 

худи њамон як њаракатњо); 

- дар соњаи шахсияти педагог эњсоснокӣ ба назар мерасад, ки 

муаллимро аз объекти асосии таълим дур меафканад; 

- методи вербалӣ (дањонакӣ, шифоњӣ) мушоњида мешавад (сӯњбат, 

шарњ, мушоњида, баёнот, эзоњ); 

- маводи дидактикие истифода бурда мешавад, ки ба мавзӯи дарс 

мутобиќ нест; 

- таносуби фаъолияти омӯзгор ва фаъолияти хонандагон ба 

њамдигар мувофиќ нест, фаъолияти мактаббачагон ба «сифр» наздик 

аст; 

- њангоми парадигмаи эмпирикӣ таълим хислати таљрибавиро ба худ 

касб мекунад, ки асосноккунии илмӣ надорад; 

- педагогњо – муаллимони амалкунанда бештар ваќт ќасдан олимони 

назариётчиро сарфи назар менамоянд, зеро дарк карда наметавонанд, ки 

чӣ гуна аќидаи онњоро дар амалия ба кор баранд. Онњо чунин 

мешуморанд, ки њамаи ин назарияњо барои њаллу фасли муаммоњои 

мушаххас, ки дар кори њаррӯза ба назар мерасанд, корбаст шуда 

наметавонанд. 

Дар ин марњалаи рушди љомеа функсияњои асосии донишњои илмӣ ва 

малакањои амалӣ аз рӯи маќсад ва хислати амалишавӣ ба њамдигар 
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мувофиќ набуда, бо ин сабаб барои таќвияти маќсадноки њамкорӣ дар 

байни онњо заминаи зарурӣ фароњам оварда намешавад. Ин имкон 

медод, ки аз як тараф ба рушди илм суръат бахшида шавад, аз тарафи 

дигар сифати фаъолияти таълимию тарбиявӣ баланд бардошта, ба таври 

фаврӣ ба рушди фарњанги зењнии хонандагон мусоидат карда шавад. 

Раванди таълим, ки дар он функсияи асосии муаллим аз хабар додани 

донишњои тайёр иборат буда, вазифаи хонанда ќабул, дарк, ба хотир 

гирифтан ва наќл карда тавонистани донишњои ба ӯ додашуда мебошад, 

ба он мусоидат мекунад, ки дар хонанда ќобилияти такроран ба миён 

овардани фаъолияти маърифатӣ рушд намуда, вале ба пешрафти 

фарњанги зењнии ӯ чандон мусоидат намекунад. 

Олими педагог Э.В.Иленков [57] аќидаи худро аз он ифода мекунад, 

ки зењни хонандагон шикаста мегардад: «Узви тафаккурро, нисбат ба 

њар як узви дигари инсон аз кор баровардан осонтар аст, вале табобат 

намудани он аз њама душвор мебошад. Ва агар дертар шавад, тамоман 

имконнопазир мегардад. Ва роњи аз њама «аниќи» аз кор баровардани 

маѓзи сар ва зењни инсон шаклан ќориазёд кардани донишњо мебошад. 

Одамони «кундфањм», яъне одамоне, ки ќобилияти маълули 

муњокимаронӣ доранд, мањз бо њамин роњ ба вуљуд оварда мешаванд. 

Ќориазёде, ки бо такроркунии беохир мустањкам карда мешавад, маѓзи 

сар ва зењнро ноќис месозад». 

Муаллиф ин парадоксро бо он шарњ медињад, ки њаќиќати «мутлаќ» 

ба назари хонанда як падидаи нољунбон, бењаракат мебошад, ки ба 

«љунбиш овардани маѓзи сар»-ро талаб намекунад ва барои майнаи сар 

ким-чизе ба монанди роњи оњан барои ќатора аст. Маѓзи сар одат 

мекунад бо роње равад, ки маѓзи сари дигарон онро бунёд намудааст. Бо 

вуљуди ин, парадигмаи эмпирикӣ њангоми ташкили фаъолияти 

маърифатӣ љойгањи худро дошта метавонад, зеро такрористењсолкунӣ ва 

ба хотир гирифтани маводи таълим љузъи ногузири раванди таълим 

мебошанд. 

Гуфтањои болоро љамъбаст намуда, ба хулосаи зерин омадем: дар 
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парадигмаи эмпирикӣ мафњуми «технология» бо амалиётњои сершумор 

пайвастагӣ дорад, ки бо њаракатњои механикӣ иљро мешуданд. Дар 

парадигмаи мазкур дар хусуси рушди донишњои илмӣ, дар бораи 

фарњанги зењнӣ, дар бораи иттилоотонии васеи хонандагон ва муаллим 

сухан намеравад. 

1. Парадигмаи алгоритмӣ 

Консептсияе, ки асоси бунёди шумораи зиёди технологияњои 

парадигмаи алгоритмӣ гардидааст (технологияи пурра аз худ намудан, 

технологияи таълими модулӣ, технологияи силсилаи таълимотӣ), аз 

тарафи П.Я.Галперин [27] тањия гардидааст. 

Мувофиќи парадигмаи мазкур мактаби муосир дар хонандагон 

нисбат ба ќабул ва дарки олам муносибати алгоритмиро ташкил додааст 

ва ташкил дода истодааст. Тафаккури алгоритмӣ – ин тафаккуре, ки бо 

татбиќи ќонуниятњои мантиќи шаклӣ бо истифода аз категорияњои 

нињоӣ (ё комилан дуруст, ё комилан нодуруст) амал мекунад. Њам 

муаллим ва њам хонанда њаќиќатро дар намуди тайёр ва нињоӣ эътироф 

менамоянд. Ба њама падидањое, ки онњоро ињота намудааст, муносибати 

бе алтернатива (њамсанг)-ро аз худ ифода менамоянд. Ин маънои ба 

таври алгоритмӣ аз як зинача ба зиначаи минбаъдаи маърифат 

баромаданро дорад. Он чӣ муаллим аз номи барнома ва китоби таълимӣ 

наќл менамояд, аз тарафи онњо њамчун њаќиќати ягона ва нињоӣ 

пазируфта мешавад. Бачањо маводи таълимро такрористењсол намуда, 

азхуд мекунанд, масалан, бо ёрдами нуќтањои пойгоњии В.Ф.Шаталов 

[204]. 

Аз рӯи њаракатњои муайян маљбуран аз ёд намудан камсамар буда, 

боиси хасташавии бачањо мегардад. Дар мавриди омўзиш додани 

њаракатњои пешнињод кардани мавод ва такрористењсолкунии он 

мушкилоти номутобиќатии пешнињодшавии маводи таълим бо сатњи 

азхудкунии ин мавод аз љониби бачањои гуногун, ки аз рӯи афзоиши 

фарњанги зењнӣ аз њамдигар фарќ мекунанд, ба миён меояд. Дар ин 
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маврид хонандагон супоришро аз рӯи алгоритми додашуда иљро 

мекунанд, дар њоле, ки онњо њоло ќобилияти тањлил кардан, 

мустаќилона дарёфт намудани роњњои њалли ин ё он супориши 

таълимиро надоранд [204,205]. 

Њангоми истифодаи парадигмаи алгоритмӣ ин гуна падидањои 

номатлуб ошкор гардиданд: 

- тартибот аз рӯи алгоритмњои ќатъиян муайяншуда ба вуљуд оварда 

мешавад, ки дар амалия ба маљмӯи мамнӯот мубаддал мегардад. Ба 

хонандагон зарур меояд, ки ин маљмӯи мамнуотро ќабул намуда, ба он 

эњтиром гузоранд; 

- алгоритмњои ќатъиян муайяншуда ифодаи робитањои якмаънои 

сабабу натиља мебошанд, ки зарур меояд, ки онњо њамчун падидаи 

фундаменталӣ ва аввалиндараља эътироф карда шаванд. Табиат бошад, 

алтернативањоро намепазирад; 

- системањои сарбаста афзалиятнок мебошанд, зеро онњо аз таъсири 

тасодуфии муњити атроф эмин медоранд; 

- ин низомњо бояд доимо ва ќатъиян идора карда шаванд, дар акси 

њол номураттабӣ ва бетартибӣ ба миён меояд. 

Аз рӯи аќидаи Ю.К.Бабанский [19], зарур аст, ки ба кӯдакон 

муњокима намудани њодисањо, тањия намудани таклифњо, пешнињоди 

фарзияњо ва кӯшиши љамъбаст намудани масъала омӯзонида шаванд. 

Муњокимаи њодисањо дар зинаи аввала асосан дар сатњи тасаввуроти 

намунавӣ ба роњ монда шавад. Њодисањо набояд аз њамдигар људо-људо 

пешнињод гарданд, то кӯдак ба хулосае наояд, ки донистани онњо ба ӯ 

зарурат надорад. Вале агар њодисањо дар муносибати байнињамдигарӣ, 

дар пасманзари масъалаи умумӣ баррасӣ гарданд, дар алоќамандӣ бо 

ким-кадом фарзия ва љамъбастњо, пас дар кӯдак ангезанокии ботинии 

мусбат нисбат ба омӯзиши онњо ба вуљуд меояд. Он гоњ вай метавонад 

бе њељ гуна душворӣ њаљми назарраси маводи воќеиро аз худ намояд ва 

бо њамин зењни худро рушду нумӯъ бахшад. 
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Дар парадигмаи алгоритмӣ боз як лањзаи муњимро ќайд кардан ба 

маврид аст. Њангоми дарсњо муаллим ба хонандагон ким-чӣ гуна 

донишњоро пешнињод карда, ба ивази ин барои худ њељ гуна дониши 

навро (агар вокунишњои эњсосотӣ сарфи назар карда шаванд) 

намегирад. Дар парадигмаи нав (стохастикӣ) муаллим барои рушду 

нумӯи фарњанги зењнии хонандагон кор карда, дар як ваќт њини љараёни 

фаъолияти якљоя бо онњо худ низ рушд меёбад. Муаллим дар дарсњо 

роњњои њал ва дарёфтњои аљиб, иттиллои ѓайричашмдошт, гипотезањои 

ѓайритривиалӣ (ѓайримуќаррарӣ, мураккаб), ки мумкин аст хонандагон 

ба ӯ пешнињод намоянд, интизор мешавад. Фаъолияти мањсулнок дар 

парадигмаи стохастикӣ на танњо барои хонандагон, балки барои худи 

омӯзгор низ афзалиятнок мебошад. 

Ба парадигмаи алгоритмӣ таълими барномавиро дохил кардан 

мумкин аст. Тањќиќотњои Б.Ф.Скиннер [169]-ро мумкин аст бо истилоњи 

«идоракунии рафтор» ифода намоем. Ин рафтори мутлаќ набуда, 

рафторе мебошад, ки аз силсилаи таълими барномавӣ бармеояд. 

Силсилаи таълими барномавӣ аз 4 унсур иборат мебошад: 

- њиссаи иттилоот; 

- супориши санљишӣ барои назорати азхудкунии њар як њиссаи 

иттиллоот; 

- љавобњо барои худназоратии дурустии иљрои супоришњои санљишӣ; 

- иттиллоот дар бораи фаъолияти минбаъда, ки ба дурустии иљрои 

супориш алоќаманд мебошад. Њангоми дуруст иљро намудани супориш 

хонандагон ба њиссаи навбатии иттиллоот мегузаранд. 

Њангоми ба амал баровардани оператсионализатсия чизи аз њама 

муњим ѓоя дар бораи тањлил аз рӯи алгоритмњои ќатъиян 

муайянгардида, ањамияти дилхоњ мафњум ба воситаи шарњи амалиёте 

муайян карда мешавад, ки њангоми ташаккул, татбиќ гардидан ва 

санљиши ин мафњум истифода шуда буд. Агар мафњумњо бо амалиётњо 

алоќамандӣ надошта бошанд, он гоњ онњо бемаъно эълон карда 
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мешаванд. Агар мафњум бо роњи ишора ба он амалиёти 

такрористењсолшаванда ба даст омада бошад, он гоњ натиља танњо 

барои мушоњидаи эмпирикӣ ё ченкунӣ дастрас аст. Наќши амалиёт – 

њаракат муболиѓа карда (аз будан зиёд нишон дода) ва мутлаќ сохта 

шудааст. Амалиётњо метавонанд «инструменталӣ» ё тафаккурӣ бошанд. 

Масалан, амалиёти «коѓаз ва ќалам» ва «вербалӣ» (шифоњӣ, гуфтугӯӣ). 

Ба шарофати муайян кардани ањамияти дилхоњ мафњум ба воситаи 

шарњи њаракат ва људо кардани вокуниши оперантӣ њамчун воњиди 

раванди омӯзиш, таълими барномавишуда мумкин аст бо истифода аз 

мошинњои омӯзишонӣ амалӣ гардад. Бо ёрдами ин мошинњо иттиллоот 

аз нав коркард гардида, пешнињоди он бо як амр сурат мегирад. 

Б.Ф.Скиннер бо омӯзиши барномакардашуда, ки танњо њамчун 

омӯзонидани донишњо ва малакањои фаннӣ фањмида мешавад, мањдуд 

намегардад [169]. Дар назарияи ӯ ангезањо, эътиќодњо, арзишњо 

метавонанд њамчун низоми њаракатњо пешнињод гарданд, ки 

ташаккулёбии онњоро бо ёрдами мутањкамкунињои мусбат ва манфӣ ба 

наќша гирифтан мумкин аст, ки такроршавӣ ва мустањкамшавии 

тарзњои зарурии рафторро таъмин менамоянд. 

Дар парадигмаи стохастикӣ тарзи истифода бурдани компютер дар 

раванди таълим усули њамкориро ба таври куллӣ таѓйир медињад. 

Маълум, ки худ ба худ компютер њамагӣ таљњизоти техникӣ мебошад ва 

танњо дар низоми анъанавӣ истифода бурда мешавад. Вале муносибати 

байни хонандагон ва муаллим дар мавриде, ки онњо дар шафати 

њамдигар истода, ѓояњо ва барномањои навакак тањиянамудаашонро 

такмил медињанд, якбора таѓйир меёбад. 

И.Подласий навишта буд: «Назарияи марњала ба марњала (аз рӯи 

наќша) ташаккул додани њаракатњо ва мафњумњои шуурнок системаи ба 

таври муфассал тањияшудаи муќаррарот дар бораи механизмњо ва 

шартњои таѓйироти мураккаби бисёрнаќшавиро, ки бо ташаккул ёфтани 

тимсолњо, њаракатњо ва мафњумњои нав дар инсон алоќаманд мебошад, 
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ифода мекунад». Ба таври методологӣ сухан дар бораи умуман аз тарафи 

хонанда дарк намудани роњњои азхудкунии таљрибаи умумибашарӣ 

меравад. Ба таври назариявӣ ташаккули њаракатњо ва мафњумњои 

шуурнок таснифи њадди нињоӣ љамъбастӣ ва кушода додашудаи 

ќонуниятњои наќшаи дохилии њаракатро ифода менамояд. Ба таври 

технологӣ сухан дар бораи системаи мукаммали шартњои психологӣ 

меравад, ки аз тарафи њаракат ба даст овардани хосиятњои дар назар 

дошташудаи љамъиятии арзишмандро таъмин месозад [146]. 

Барои ташаккули мукаммали њаракатњои шуурнок зарур аст, ки 

бунёди системањои шартњои психологӣ таъмин карда шаванд, ки аз чор 

зерсистема иборат мебошанд: 

- ташаккули ангезанокии муќаррарӣ барои азхудкунии њаракат ва 

ба амал баровардани он; 

- таъмини њадафнокии мукаммал ва иљрои њаракати азхудшаванда; 

- тарбияи хосиятњои зарурии њаракат; 

- ба наќшаи идеалӣ (бошуурона) гузаронидани њаракат. 

Зерсистемаи чорум – ин «љадвали ташаккулёбии марњала ба 

марњала». Вай шарњи таѓйироти пайдарњамеро дар бар мегирад, ки дар 

раванди ташаккулёбии он њаракатњои њадафнокӣ ва иљроишӣ рух 

медињанд. 

Расмиёти ташаккулёбии њаракати бошууронаро нишон медињем. 

Дар марњалаи аввал – ташаккул  ёфтани ангезанокии асосии њаракат. 

Дар ин марњала асосњои муносибати субъект нисбат ба маќсадњо ва 

вазифањои њаракати дар пеш истода, нисбат ба мазмуни мавод, ки дар 

оянда азхуд кардани он дар назар дошта шудааст, гузошта мешаванд. 

Дар марњалаи дуюм – ташаккул ёфтани наќшаи аввалиндараљаи 

асосњои ангоравии (хираи) њаракат, яъне системањои ангоравӣ ва 

ишорањо, ки ба њисоб гирифтани онњо барои иљрои њаракати 

азхудшаванда бо сифати дахлдор дар чорчӯбаи додашуда ногузир 

мебошад. Дар љараёни азхудкунии њаракат ин наќша доимо санљида ва 

аниќ карда мешавад. Се намуди бунёди наќшаи заминаи ангоравӣ људо 
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карда шуда ва мутаносибан, се намуди таълим вуљуд дорад. Дар 

мавриди намуди якум субъект бо системаи принсипан нопурраи шартњо 

сару кор дорад ва аз ин рӯ маљбур аст, ки бо истифода аз методи озмоиш 

ва хатоњо фаъолият намояд. Њангоми намуди дуюм диќќати субъект ба 

системаи пурраи њадафњо ва ишорањо нигаронида шудааст ва ӯ њамаи 

системаи шартњоро барои иљрои дурусти њаракат ба инобат мегирад. 

Ин бе хато будани њаракатњо, пурра љамъбаст шудан, сатњи баланди 

танќидпазирӣ, хосиятњои аввалин- ва дуюмин дараљаи њаракатро 

кафолат медињад. Дар ин маврид, наќшаи асосии ангоравии њаракат ё 

дар намуди тайёр дода мешавад, ё аз тарафи хонандагон дар якљоягӣ 

тањия карда мешавад. Њаљми маводе, ки барои азхудкунӣ бо ёрдами 

наќшаи заминаи ангоравӣ дастрас аст, метавонад дар байни њаракати 

алоњида гирифташудаи шуурнок то системаи ин гуна воњидњои 

фаъолияти инсонӣ, ки бо фасли ягонаи маводи таълимро мепӯшонад, 

моилӣ дошта бошад. Асоси ангоравии ин гуна система тањлили чуќури 

маводи омӯзишӣ ташаккули ангезанокии маърифатиро таъмин намояд. 

Марњалаи сеюм – ташаккули њаракат дар шакли 

моддикунонидашуда. Дар ин љой субъект њадафмандии худро ба 

њаракати азхудшаванда бо такя ба љузъиёти зоњиран додашуда, 

наќшањои заминањои ангоравии њаракат равона месозад [57,58,59,60]. 

Дар марњалаи чорум ба «нутќи баланди иљтимоигашта» такя карда 

мешавад. Зарурати истифодабарии ашёии наќшаи заминаи ангоравии 

њаракат аз байн меравад. Мазмуни он пурра ва аз љињати психологӣ 

комилан дар нутќ ифодаи худро ёфта, худи њамон ба сифати пойгоњи 

асосӣ барои њаракат баромад мекунад. [62,63]. 

Дар марњалаи панљум барњам хӯрдани нутќи зоњирӣ ва овозӣ рух 

медињад. Њаракат намуди зоњирии худро танњо ба миќдори бисёр 

мањдуди лањзањои њадафнокӣ ва иљроишӣ нигоњ медорад, ки аз рӯи онњо 

назорат (худназоратии зоњирӣ ва ботинӣ) ба амал бароварда мешавад. 

Мазмуни асосӣ бошад, ба наќшаи дохилии шуурнокӣ гузаронида 
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мешавад. 

Дар марњалаи шашум ин лањзањо ба шуури онњо гузашта, дар он 

танњо натиљаи нињоӣ, яъне мазмуни мавзӯиро боќӣ мемонанд. Ба 

шарофати љараёнњои автоматикунонӣ ва лањзавӣ будани њаракат, ки аз 

мубаддалшавињои номбурда гузаштаанд, њаракат ба худ намуди 

салоњияти яклањзаинаи њолати муаммоиро ќабул менамояд [66,67,68]. 

Њангоми ин гуна муносибат ба таълим хонанда субъекти њамкории 

таълимӣ набуда, балки объекти таъсиррасонии педагогӣ мебошад. Ин 

маънои онро дорад, ки дар байни муаллим ва хонанда муколама 

баргузор нагардида, интихоби озоди пешрафт ва њаракати мустаќилона 

вуљуд надорад. Дар назди мо, падидаи ба ном «муносибати фардӣ» 

меистад, ки дар мавриди он чунин мешуморанд, ки худи талаба дар 

бораи худ ягон чӣ намедонад, вале муаллим бисёр хуб дарк менамояд, ки 

барои ӯ чӣ бењтар аст. 

Љ.Дюи мегуфт, ки бисёр ваќт кӯдакро барои сусткорӣ, барои дер 

љавоб додан, барои он ваќте, ки ӯ мехоњад фикрњои худро љамъу гирд 

намояд ва дар воќеъ дар атрофи масъалаи пешомада фикрронӣ кунад, 

маломат мекунанд. Дар ин гуна њолатњо тасаввуроти нокифоя дар бораи 

ваќт ва озодӣ боиси ба вуљуд омадани одати муњокимаронињои рӯякӣ ва 

осемавор мегардад. Чуќурие, ки бояд дарки масъала то он рафта расад, 

сифати тафаккури минбаъдаро муайян мекунад. Њар гуна усули 

дарсдињӣ, ки хонандаро барои љавоби бомуваффаќона ё дарки равшани  

донишњои азхудшуда талќин менамояд, дар болои яхи тунуки 

муаммоњои воќеӣ мелаѓжад, яъне мавќеи устувор надошта, методи 

воќеии тарбияи шуурнокиро халалдор месозад [45]. 

Дар асарњои шогирдон ва њампешагони П.Я.Галперин он асарњои 

фосилавие ќайд шудаанд, ки бояд аз љониби олимони соњаи психология 

ва педагогика таълиф мегардиданд. Барои он, ки аз донишњои 

умумипсихологӣ дар бораи генезиси функсионалӣ, ки дар консепсияи 

заминавии П.Я.Галперин ќайд шудаанд, ба бунёди раванди таълим, яъне 
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ба мазмуни воќеӣ, ки дар њамкории байнињамдигарии педагоги воќеӣ ва 

хонандагони воќеӣ ба назар мерасад, равона гардад. 

Имрӯзњо муносибати алгоритмӣ аз тарафи бисёр мутахассисон 

эътироф карда мешавад. Љорӣ намудан ё истифода бурдани ин ё он 

технология дар раванди таълим маънои аниќ пайравӣ кардан ба 

алгоритмро дорад, ки дар он барои эљодкорӣ љой нест. Вале агар 

алгоритм набошад ва тарзи кор такрористењсол нашавад, натиља 

тахминӣ бошад, он гоњ технология низ намешавад; дар ин маврид ба 

назар кӯшиши бошуурона ё бешуурона бунёд намудани он мерасад [27]. 

Технологияи педагогӣ нисбат ба технологияи шахсӣ-методикии 

таълим хислати умумӣ дорад. Технологияи таълим аз технологияи 

педагогӣ бо он фарќ мекунад, ки технологияи таълим роњи аз худ 

намудани маводи таълим (мавњум)-ро дар доираи фан, мавзӯъ ва 

масъалаи муайян ва дар доираи технологияи интихобшуда инъикос 

мекунад. 

Парадигмаи стохастикӣ – ин равияи инноватсионӣ дар системаи 

таълим. Назарияи мазкур дар эътироф намудани хислати эњтимолии 

раванди таълим, диќќат ба субъект будани хонанда ва корњои 

шурӯъшуда ифода мегардад: технологияи ба шахсият нигаронидашудаи 

И.С.Якиманская [213], таълими мушкилдоштаи И.Я.Лернер [102], 

М.И.Мањмудов [122], технологияи интегратсия-шудаи В.Г.Храпченков 

[189]. 

Барои ташкили таълим дар парадигмаи стохастикӣ зарур аст, ки 

принсипњои муайян риоя карда шаванд. Принсипњои ташкили раванди 

таълим дар чорчӯбаи як ќатор муносибатњои илмӣ баррасӣ гардида, аз 

муносибатњои зерин бармеоянд: 

- праксиологӣ- омӯзиши њамкории фардиятњо, инчунин фард ва 

коллектив дар раванд; 

- аксиологӣ - баррасии арзишнокӣ њамчун падидаи шуур, 

намудоршавии табъи психологӣ, муносибати субъективии инсон нисбат 
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ба объектњои арзёбишаванда; 

- гносеологӣ дар дохили таркиби маърифат, дар субъективӣ будани 

шакли он, дар зиддияти байни тафаккури мутлаќ ва инъикоси эњсосии 

воќеият нињон аст; 

- семантикӣ - омӯзиши системањои нишонавӣ; 

- аналитикӣ – аз тањлил бархӯрдор будан; 

- синергетикӣ - равияи пешбар дар илми муосир, ки самаранокии аз 

хаос ва бетартибӣ пайдо шудани сохторњои устувор ва 

худташкилшавандаро муайян мекунад. 

Онњо дар тањќиќотњои гурӯњи олимон-педагогњо З.И.Калмыкова [66], 

Нечаев [136]  ва дигарон хеле мукаммалтар оварда шудаанд. Дар ин гуна 

муносибатњо принсипњои объективии зерини раванди таълим нишон 

дода шудаанд: 

- алоќамандӣ бо њаёт, дар амалия татбиќ шудани мазмуни курси 

«Фарњанги зењнӣ», мубрамӣ ва бањисобгирӣ дар ташкили дарсњо бо 

назардошти талаботи муосир; 

- илмият, истилоњњои ба тезаурус нигаронидашуда аз рӯи фаннњои 

алоњида (риёзӣ, забон) ва баланд бардоштани фарњанги зењнии 

хонандагон мутобиќи дастовардњои муосири илмӣ; 

- системавӣ будани таълим њамчун системаи мукаммал, ки бо 

ягонагии маќсад, мазмун, вазифањо, шаклњо ва методњои кор тасниф 

карда мешавад; 

- хислати маљмӯавии пешнињоди маводи таълим њамчун ифодаи 

ягонагӣ ва алоќаи байнињамдигарии њамаи тарафњо ва равияњои рушди 

фарњанги зењнии хонандагон вобаста ба имкониятњои эњтимолии онњо; 

- системанокӣ, пайдарњамӣ, ворисият, муттасилии таълим; 

- хислати эљодкоронаи таълим, њавасмандгардонии љустуљӯињои 

эљодӣ; 

- мушаххасии таълим њамчун бањисобгирии хусусиятњои синфи 

мушаххас, муносибати дифференсатсияшуда; 
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- равияи таълим барои људо кардани падидањои асосӣ, муњим барои 

фарњанги зењнии хонандагон; 

- ягонагии назария ва амалия њангоми умуман ба амалия нигаронида 

шудани таълим; 

- риояи ин принсип имкон медињад, ки ба канорравињои нолозим, 

яъне то охир дарк накардани наќш ва ањамияти назария ва аз меъёр 

бештар назариякунонии маводи таълим дода нашавем; 

- фаврият, чандирӣ, зудамалии омӯзиш њамчун ќобилияти ба таври 

чандирӣ вокуниш намудан, дар мавриди зарурат аз нав сафбандӣ 

кардани  фаъолияти таълимӣ бо назардошти шартњои мушаххас ва 

таѓйирёбандаи фаъолияти хонандагон; 

- бунёд намудани шароити мусоид барои истифодаи самараноки 

китоби электронӣ ва модели графикӣ. Бунёди шароити моддӣ, ахлоќӣ-

психологӣ, бењдоштӣ, мављуд будани ваќти холӣ барои рушди фарњанги 

зењнии хонандагон; 

- хислати ба шахсият нигаронида шудани таълим. 

Ба принсипњои дар боло номбаршудаи таълим такя намуда, мо 

метавонем ќонуниятњои зерини таълимро муайян созем: 

- ќонуниятњои алоќамандии њамкории муаллим ва хонанда; 

- ќонунияти илмӣ будани маводи таълим дар мутобиќат бо 

имкониятњои синнусолӣ ва фардии хонандагон; 

- мазмуни маводи таълимӣ ва супоришњои таълимӣ хислати ба 

шахсият нигаронидашуда доранд; 

- ќонуниятњои мазмуни маводи таълимӣ ва супоришњои таълимӣ бо 

назардошти ифодаи системавӣ ва пайдарњамӣ бунёд ёфтаанд; 

- ќонуниятњои алоќамандии байнињамдигарии байни гурӯњњои 

алоњидаи фанњо; 

- ќонуниятњои алоќамандии диагностика ва прогностикаи 

фаъолияти таълимӣ; 

- ќонунияти таъсири курси «Фарњанги зењнӣ», модели графикӣ барои 
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аз худ намудани донишњои фаннӣ. 

Танг ва якмаъно будани  маќсадњо, ки аз њисоби технологияњои 

педагогии солњои 50-80-уми ќарни гузашта ба вуљуд омадаанд, акнун бо 

афзалиятњои рушди фардияти инсон ва шахсият зиддият мекунад [76]. 

Худро муњим шуморидан ва худро њаматарафа дар њаёт татбиќ намудан, 

нотакрор будани инсонро њавасманд намудан мавќеи бештар пайдо 

мекунанд, ки дар ин гуна вазъият њар як хонанда наќшаи худии 

њаракатро аз рӯи маводи таълимӣ тањия месозад, ки ба маќсадњо, 

талабот ва манфиатњои ӯ љавобгӯй мебошад. Имрӯзњо консепсияњое 

тањия карда мешаванд, ки ифодаи таълими дар воќеъ рушдкунанда буда, 

ѓояи асосии онњо «одами ќобилиятнок ва одами озод» мебошад. Дар ин 

маврид ба сифати субъекти таълим шахсияте баромад мекунад, ки 

ќобилият дорад дар ин гуна гуногуннамудињои олами муосир мавќеи 

зарурии хешро устувор нигоњ дорад. [77,78]. 

Њамзамон, љињатњои асосии муносибати ба шахсият нигаронидашуда 

инњо мебошанд: «зењн», «фарњанг». Мафњумњои мазкур ба раванди 

классикии технологӣ мутаносиб мебошанд. Барои раванди технологӣ 

њаракате зарур аст, ки ба иљрои (оператсионалии) вазифањо, муќаррар 

намудан ва омӯхтани аломатњое, ки њолати объектњои омӯхташавандаро 

ифода менамоянд, барои пешгӯии дурравињои эњтимолӣ (диагностикӣ) 

равона карда шудаанд. Њангоми таълими ба шахсият нигаронида 

маќсадњо дар назар дошта мешаванд, на ѓояњо, ки барои ба даст 

овардани онњо системаи маориф бояд кӯшиш намояд. На њар гуна 

маќсади стратегӣ метавонад ба таври оператсионалӣ ва диагностикӣ 

муайян гардад, вале ин гуна муайянкуниро ба таври 

соддагардонидашуда нисбат ба системаи маќсадњо, ки ба воситаи ба 

даст овардани онњо ба маќсади дастрасии стратегӣ бовар намудан 

мумкин аст, татбиќ метавон намуд. Агар тасаввуротро муфассал шарњ 

додан номумкин бошад, пас мо на бо маќсад, балки бо утопия сарукор 

дорем. Масалан, И.С.Якиманская ќайд менамояд, ки таълими ба 

шахсият равонагардида ба омӯзиши шахсияти хонанда дар раванди 



30 

 

таълим, «таљрибаи субъектии хонанда», ки бояд ба раванди таълим 

ворид карда шавад [213], асос ёфтааст. 

Муносибати ба шахсият нигаронидашуда дар таълим барои њар як 

хонанда, сарфи назар аз сатњи рушди шахсии ӯ, аз лањзаи ба мактаб 

омадан, шароити ибтидоӣ бунёд менамояд. Ин таълими мутобиќшуда 

мебошад, ки барои њама ба таври ягона ташкил гардида, вале аз рӯи 

њайати зењнӣ дар муњити таълимӣ гуногунсифат мебошад. Ин гуна 

таълим барои дифферентсиатсияи ботинии њар шахс бо назардошти 

омӯзиши ифодањои шахсиятӣ шароит ба вуљуд меорад. Самти њаракати 

фардии шахсро дар љараёни таълим муайян месозад, ки ба ифодаи 

фарњанги зењнии шахс, арзишњои аз нуќтаи назари шахсият ањамиятнок, 

муќаррароти њаётӣ мусоидат менамояд. Њамин тавр, дар доираи 

муносибати классикии технологӣ фаъолият намуда, маќсадњоро таѓйир 

дода, бо ёрдами он ба онњо ноил гардидан мумкин аст. [82]. 

В.Г.Храпченков аќидаеро баён намуд, ки њар як хонанда барои 

интихоби љузъиёти асосии тањсилоти худ њуќуќ дорад. Маълум аст, ки 

ин интихоб ба чорчӯбаи модели ќатъии таъсиррасонии педагогӣ бо 

маќсади додашуда, ки технологияи классикӣ ба он асос ёфтааст, 

намеѓунљад. Муќоисаи таълими ба шахсият равонагардида ва 

таълимеро, ки дар маркази он шахсият воќеъ гардидааст, идома дода, 

бояд ќайд намуд, ки таълиме, ки дар атрофи шахсият марказонида 

шудааст, ба фарзия (тахмин) асос ёфтааст. Инсон нињоят 

ѓайриќаноатбахш дарк гардидааст ва танњо худаш метавонад кӯшиш 

намояд, ки таълими худро бунёд намояд, мустаќилона таваккал намояд 

ва сипас барои натиљањои ба даст омада дар муњити начандон дуруст 

пешгӯишавандаи худ љавобгӯй бошад. Дар забони психологӣ ин 

мавќеъњои гуногун бо ёрдами мафњумњои «субъект - объект» ва «субъект 

- субъект» ифода мегарданд. Њангоми муносибати ба шахсият 

равонагардида кӯдак ба сифати объекти таъсиррасонӣ аз тарафи 

калонсолон баромад мекунад, дар муњите, ки дар атрофи шахсият 

мутамарказ гардидааст, муколамаи байни субъектњои комилњуќуќи 
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њамкории байни њамдигарӣ баргузор мешавад. Ба воситаи ин гуна 

њамкории байнињамдигарӣ принсипњо ва ќонуниятњои асосњои 

педагогии технологияњои инноватсионии таълим барои рушди фарњанги 

зењнии хонандагон амалӣ мегарданд. Мављудият ё набудани муколама, 

ширкати эљодии хонанда дар таълими худ асоси бењтарин барои фарќ 

кунондани парадигмањо мебошад, ки асоси педагогиро ташкил 

медињанд [189,190,192]. 

Категорияњои илми эњтимолӣ дар асарњои илмии ал-Форобӣ [7],  

Хоља Ањмад Яссавӣ [188], инчунин олимони замони муосир инъикоси 

бештари худро ёфтаанд. Нуќтаи марказии дарки моњияти мафњумњои 

илмӣ њамчун категорияњо эътирофи асоси педагогии технологияњои 

инноватсионии таълим мебошад. 

Моњияти категориявии эњтимолиятњои илмӣ дар фаъолияти амалии 

субъект дар асоси донишњои чуќури механизми ба вуљуд омадани 

категорияњо маънии худро пайдо мекунад. Мавќеии ибтидоии таркиби 

эњтимолиятњоро субъект - объект – муносибати субъектӣ нисбат ба 

маќсад ё худ, дарёфт намудани донишњои њаќиќӣ ифода мекунад. Дар 

навбати худ, намуд ва хислати донишњо мувофиќи объекти идрок 

муайян карда мешаванд. Барои дастрас намудани маќсад дар раванди 

таълим муносибатњои гуногун истифода бурда мешаванд, ки дар байни 

онњо муносибатњои праксиологӣ, семантикӣ, аналитикӣ, синергетикӣ, 

гносеологӣ ва аксиологӣ наќши муњимро мебозанд. 

1.  Праксиология (аз юнонӣ - њаракат) - консепсияи фалсафавии 

фаъолият, ки дар марњалаи њозира дорои статуси лоињаи барномавӣ-

консептуалӣ мебошад. Бори аввал лоињаи «Праксиология» њамчун 

фанни мустаќили илмӣ, ки назарияи умумии ташкили фаъолияти 

ратсионалиро ифода мекунад, аз љониби Т.Котарбинский пешнињод 

гардидааст [85]. 

2. Муносибати семантикӣ дар раванди маърифат барои субъект 

муњим мебошад, зеро донистани семантика (ањамияти аломатњо) барои 
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ба таври идеалӣ донистани хосияти аломатњо мусоидат мекунад. Дар 

раванди дарки мафњум, истилоњњо, аломатњо њамоњанг карда ва бо 

мафњумњои дахлдор ва хосиятњои онњо муќоиса карда мешаванд. 

3. Муносибати аналитикӣ ба воситаи ќобилияти субъекти 

таълимгиранда љињати муќаррар намудани моњият ва мазмуни 

мафњумњо њамчун категорияњо муайян карда мешавад. Тањлили 

њаматарафаи падидаи омӯхташаванда принсипи илмии методологӣ 

мебошад, ки барои дарёфти эњтимолиятњои воќеӣ мусоидат менамояд. 

Бо њамин сабаб бастаи ба тартиб наовардаи маълумотњо ва њодисањо ба 

худ шакли системаи илмиро касб мекунад [85,90]. 

4. Муносибати синергетикӣ ба ошкор намудани њодисањое асос 

ёфтааст, ки ба худташкили фаъолияти ба шахсият мутамарказ 

кардашудаи субъектњо  оварда мерасонад. Омӯзиши ќонуниятњои 

технологияњои инноватсионӣ дар раванди таълим њамчун системаи 

мураккаби синергетикӣ ањамияти махсус дошта, имкон медињад, ки 

равандњои инноватсионӣ њарчӣ чуќуртар маънидод карда, њангоми 

тањлили њолатњои гуногун ќонуниятњои нав кашф карда шаванд. 

5. Муносибати гносеологӣ имкон медињад, ки дар раванди 

фаъолияти маърифатӣ муносибатњои байнињамдигарии субъект 

(таљрибаи хонанда) ва объект (маводи таълим), малакаи мутобиќ 

намудани дониш бо воќеият, имконияти дарки олам, мањакњои њаќиќат 

ва дурустии донишњо омӯхта шаванд. 

6.  Муносибати аксиологӣ бо муќаррароти арзишманд, ба таври 

арзишманд дида тавонистани рушди системаи дониши илмӣ алоќаманд 

мебошад. 

Ба сифати ќисмњои таркибии системаи раванди таълим шаш адад 

муносибатњои гуногун истифода бурда шудаанд, ки ќувваи 

њаракатдињандаи кори таълимӣ буда, ба натиљаи рушди фарњанги 

зењнии хонандагон равона гардидаанд. 

Муносибати праксиологӣ ањамияти фаъолияти таълимии 
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хонандагонро баланд мебардорад. Мањаки асосии татбиќи муносибати 

мазкур ќобилияти ба таври ратсионалӣ истифода намудани маводи 

назариявии таълим барои рушди фарњанги зењнии хонандагон мебошад. 

Муносибати семантикӣ азхуд намудани маводи таълимро дар 

раванди фаъолият барои аз хосияти аломатњо истифода намудан таъмин 

мекунад. Ба таври дигар ќайд намоем, ин ќобилияти истифода бурдан аз 

хосияти аломатњо ба воситаи донистани семантика мебошад. 

Муносибати аналитикии таълим ќобилияти хонандагонро нисбат ба 

тањлил такмил медињад. 

Муносибати синергетикӣ љараёни рушди шахсияти хонандагон ва 

ќобилияти онњоро љињати тараќќӣ додани худ метезонад. 

Муносибати гносеологӣ барои ба вуљуд омадани муносибатњои 

љањонбинӣ нисбат ба донистани олам мусоидат мекунад. 

Муносибати аксиологӣ фаъолиятро оид ба истифодаи донишњои 

илмӣ барои муќаррар намудани муносибатњои байнињамдигарии 

арзишманд бо муњити атроф ба амал мебарорад. 

Муносибатњо ва сатњњои номбурда бо назардошти нишонди-

њандањои рушди фарњанги зењнии хонандагон барои бунёди модели 

асосњои педагогии технологияњои инноватсионии таълим зарур 

мебошанд. Татбиќ намудани парадигмањои технологӣ дар ваќтњои 

гуногун моро ба он бовар мекунонад, ки парадигмаи стохастикӣ дар 

марњалаи кунунӣ афзалиятноктар мебошад. Парадигмаи стохастикӣ дар 

технологияњои инноватсионии таълим барои рушди фарњанги зењнии 

хонандагон ногузир мебошад. Муаммоњои дар боло номбурдаро ба 

таври алоњида омӯхта, вале натиљаи тањќиќотро ба системаи ягона 

ворид намудан душвор буд ва бо ин сабаб ба фаъолияти амалӣ ворид 

намудани онњоро мураккаб намуд. Аз ин рӯ, мо барои њадди муаммоњои 

номбурда модели ягонаро бунёд намудем. Асоси модели мо такя ба 

фарњанги зењнии њар як субъект мебошад, яъне зарур аст, ки таълими 

њар як хонанда ба тараќќӣ ёфтани таљрибаи субъектӣ ва сифатњои 
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шахсии худи ӯ нигаронида шавад. Дар љустуљӯи ќарорњо, ки ба баланд 

бардоштани  сифати фаъолияти  таълимӣ равона шудаанд, мо ба 

муносибатњои дар боло номбурда, инчунин назарияи банаќшагирии 

эњтимолӣ такя намудем. 

Аз рӯи нишондодњои оморӣ, дар солњои 70-80-уми асри 20 

парадигмаи эмпирикӣ дар таљрибаи таълим корбаст мегардид. 

Педагогњо аз таљрибаи пешоњангњо Ш.Амонашвили, С.Лисенкова, 

В.Зайтсев ва дигарон дар њаљми 75% истифода мебурданд. Натиљаи 

таълим самаранок набуд, зеро таълим ба такроркунӣ ва азхудкунии 

механикии маводи таълим асос меёфт. Ба таври кӯр-кӯрона 

нусхабардорӣ намудани таљрибаи бегонаи педагогӣ барои рушди 

фарњанги зењнии хонандагон мусоидат намекард. Дар марњалаи њозираи 

рушди системаи маориф дар шароити технологияњои инноватсионии 

таълим мо чунин мешуморем, ки зарурати ихтисор намудани њаљми 

такроркунӣ, ба таври механикӣ аз ёд намудан ва истифодаи таљрибаи 

бегона, яъне парадигмаи эмпирикии таълим то 15%-и ваќти тањсил  фаро 

расидааст. 

Њангоми парадигмаи алгоритмӣ фаъолияти тафаккурии хонандагон 

пешакӣ ба наќша гирифта мешуд. Нисбат ба наќшагирии фаъолияти 

маърифатии хонандагон талаботи ќатъӣ пешбинӣ мегардид. Ин гуна 

намуди таълим имконияти рушди фарњанги зењнии хонандагонро мањдуд 

менамуд. Бинобар ин мо пешнињод менамоем, ки њаљми ба раванди 

таълим ворид намудани супоришњо, ки ба парадигмаи алгоритмии 

таълим мутобиќат мекунанд, то 20% кам карда шавад. Зарур 

мешуморем, ки њаљми парадигмаи стохастикӣ то 65% зиёд карда шавад, 

зеро он барои рушди фарњанги зењнии хонандагон мутобиќи ќобилияти 

фардии онњо шароит ба вуљуд меорад. 

Модели асосњои педагогиии технологияњои инноватсионии таълим 

дар расми 1 нишон дода шудааст. 

Дар парадигмаи стохастикӣ технологияњои инноватсионии таълим 
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функсияњои муайянро иљро мекунанд, ки ба њалли муаммои рушди 

фарњанги зењнии хонандагон равона гардидааст. Омӯзиши асарњои 

тањќиќотии В.Г.Нестерова [135], Э.М.Прокопев [147] ва дигарон имкон 

дод, ки функсияњои зерини технологияњои инноватсионӣ људо карда 

шаванд: 

- ба методология равона гардида, њамчун ба роњи илмии маърифат 

њидояткунанда; 

Расми 1- Модели асосњои педагогии технологияњои инноватсионии 

таълим 
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мегирад; 

- функсияи мантиќӣ-пешгӯишавандагӣ рушди ояндаро дар асоси 

маълумоти бодиќќатона гирдоварда пешгӯӣ мекунад; 

- функсияи мазмунӣ ба мазмуни таълим таѓйирот ворид менамояд; 

- функсияи конструктивӣ-техникӣ ба таѓйирёбии таркиби дарс 

таъсир мерасонад; 

- функсияи таснифӣ донишњои хонандагон, инчунин фаъолияти 

методикии педагогро аз рӯи сатњ таќсим менамояд; 

- функсияи љањонбинӣ ба рушди аќидањо, эътиќод, арзишњо ва 

принсипњо таъсир мерасонад. 

Омӯзиш ва тањлили манбањои адабиётӣ имкон доданд, ки хосиятњои 

технологияњои инноватсионӣ муайян карда шаванд. Ба онњо дохил 

мешаванд: 

- инъикоси воќеияти объективии олами моддии рушдкунанда; 

- ошкор кардани алоќаи байнињамдигарии мафњумњои «фарњанги 

зењнӣ» ва «технологияи инноватсионӣ»; 

- ба низом даровардан ва тасниф намудани бастаи ба тартиб 

дароварда нашудаи маълумотњо ва њодисањо; 

- муайян намудани алоќамандињои сабабӣ-натиљавӣ дар байни 

фанњо; 

- муќаррар намудани зиддиятњои фанни омӯхташаванда; 

- серњаракатӣ, мобилӣ будан, доштани хосияти ба падидаи муќобили 

худ ворид гардидан; 

- системанокии донишњои илмӣ, ки имкон медињанд фаъолияти 

амалӣ мутобиќи принсипњо ва ќонуниятњо бунёд гардад. 

Дар технологияњои педагогии амалкунанда на њама ваќт муносибати 

субъектӣ ба инобат гирифта мешавад. Мо дар тањќиќоти худ ба 

фарњанги зењнии њар як хонанда такя менамоем. 

Аз рӯи аќидаи мо, на њар як технологияи таълим барои рушди 

фарњанги зењнии хонандагон имконият фароњам меорад. Барои ошкор 
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кардани ин мавзӯъ аз љониби мо таснифи муќоисавии мафњумњои 

«технологияи педагогӣ» ва «технологияи инноватсионӣ» анљом дода 

шуд. Њангоми љорӣ намудани технологияњои педагогӣ њар як муаллиме, 

ки ба таври эљодкорона фаъолият мебарад, аз маќсад, вазифањо, таркиби 

дарс шурӯъ намуда, методњо ва воситањои гуногуни таълимро истифода 

бурда, технологияи худро тањия менамояд. Љорӣ намудани таљрибаи 

пешрафтаи педагогњои пешќадам «парадигмаи эмпирикӣ» ном дорад. 

Пешгӯии пешакии фаъолияти хонандагон њангоми ба таври ќатъӣ ба 

наќша гирифтан имкониятњои хонандагонро мањдуд сохта, ба рушди 

сифатњои шахсии онњо мусоидат намекард. Дар технологияњои педагогӣ 

муаммои асосӣ алгоритмкунонии фаъолияти хонандагон, яъне њамчун 

алгоритми њаракатњо пешнињод гардидани дилхоњ фаъолияти 

маърифатӣ барои хонандагон мањсуб мегардад. Вобаста ба ин дар 

хонандагон тафаккури мантиќӣ ва имкониятњои зењнӣ чандон тараќќӣ 

намекарданд ва ин боиси аз тарафи онњо азхуд нашудани ќонуниятњо, 

падидањо ва принсипњои умумии тањияи маводи таълим мегардид. Аз ин 

рӯ парадигмаи алгоритмӣ барои дар амал татбиќ намудани муносибатњо 

дар таълим, ки ба рушди фарњанги зењнии хонандагон таъсир 

мерасонида бошанд, мусоидат намекунад [93, 94, 95]. 

Дар асарњои А.Х.Казиева [61], Н.Е.Шуркова [210], Н.А.Завалко [50] 

масъалаи муаммоњои рушди технологияњои инноватсионӣ бардошта 

мешавад, ки диќќати муаллимро ба тараќќии таљрибаи субъектии 

хонанда ва сифатњои шахсии он равона менамояд. Технологияњои 

мазкур ба парадигмаи стохастикии таълим, ки ба рушди фарњанги 

зењнии хонандагон таъсир мерасонанд, асос ёфтаанд. 

Бо маќсади дарёфти иттиллои пурра, объективӣ ва сариваќтии 

баръакс дар бораи љараёни раванди таълим ва барои фардикунонӣ ва 

дифферентсиатсияи он шаклњои гурӯњии кор истифода бурда мешаванд. 

Вариантњои алоњидаи наќшањои фаслӣ (модулӣ-фаслӣ, маќсадӣ-фаслӣ, 

силсилањои таълимӣ) таркибњои гуногуни фаслњои дарс, принсипњои 
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мукаммал намудани гурӯњњои хонандагон, тарзњои гуногуни 

диагностикаи њолати донишњои хонандагон ва коррексияи раванди 

таълим дар назар дошта шудаанд. Њамаи онњо дар асоси назариявии 

ягона тањия гардидаанд. Таљриба нишон дод, ки татбиќи онњо барои 

баланд шудани сифати таълим мусоидат мекунад. Бо тањияи моделњои 

раванди таълим, ки ба омӯзиши фарњанги зењнӣ ва шахсияти хонанда 

асос ёфтааст, равияи дуюми тањќиќ дар доираи муносибати алгоритмӣ 

алоќаманд мебошад. Рушди равияи мазкур метавонад танњо бо 

камшавии номуайянињои иттилоот дар бораи њолати донишњои 

хонандагон алоќаманд бошад [103, 104, 105]. 

Истифодаи модели графикӣ, китоби электронӣ ва маводи дидактикӣ 

дар раванди таълим ба рушди муносибати ба шахсият нигаронидашуда 

дар таълим мусоидат менамояд. 

Мафњуми «зењн» - маънои «хирад», «ќобилияти фикрронӣ»-ро дорад. 

Дар ин тањќиќот мо пешнињод менамоем, ки мафњуми «фарњанги зењнӣ» 

њамчун ќобилияти мукаммал намудани тавоноии фарњангӣ-зењнӣ ба 

воситаи аз худ намудани мазмуни тањсилот фањмида шавад. Мафњуми 

«фарњанг» фаъолиятеро ифода менамояд, ки ба таѓйир додани воќеият, 

ошкор намудан ва рушд додани ќуввањои моњиятии инсон равона 

гардидааст. 

Ин љустуљӯй ва интихоб, «фаъолияте, ки натиљаи он бунёди 

арзишњои нави моддию маънавӣ» мебошад. Ин таърифи илмии 

фаъолияти маърифатӣ мебошад. 

Аз нуќтаи назари мо, арзишњои маънавӣ бояд дар мавќеи аввал 

гузошта шаванд, зеро бе маънавиёт, бе эњсосот ва андешањо фаъолияти 

бунёдкорона имконнопазир мебошад. 

Дар њаёти њаррӯза бошад, зери мафњуми фарњанги зењнӣ, њамчун 

ќоида, инњоро номбар мекунанд, аввалан, фаъолият дар соњаи санъат; 

сониян, сохтан, бунёд намудан ва амалӣ сохтани барномањо ва лоињањои 

нав; солисан, маърифати илмӣ, ба ном, натиљаи нињоии хирад. Албатта, 
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њамаи соњањои фарњанг бо њамин мањдуд намегарданд; унсури фарњанг 

метавонад дар намудњои тамоман гуногуни фаъолияти инсон љой дошта 

бошад: масалан, дар фаъолона мутолиа намудани китоб (њамдардӣ бо 

ќањрамонњои асар, тасаввурот – зинаи ибтидоӣ ба сӯи рушди фарњанг) 

[112,113,114]. 

Фарњанги зењнӣ – ин хурӯшида баромадани эњсосот, аз азхудкунии 

донишњо, азхудкунии малакањо ва арзишњои људонашаванда мебошад. 

Эњсосот фарњанги зењниро њамроњӣ мекунад, ба фаъолияти шахсият рӯњу 

равон мебахшад, ќувваи муњокимаронӣ ва тафаккурро баланд мекунад, 

ба он нерӯи тоза мебахшад. Вале танњо донишњои мустаќилона аз худ 

кардашуда ва малакањои ба даст оварда метавонанд фарњанги зењниро 

бедор, натиљанокии онро таъмин ва боиси муроќабаи воќеӣ гарданд. 

Дар бисёр кӯдакон хусусияти барваќтии шавќмандињои маърифатӣ, 

соњањои эњсосотӣ, фаъолнокӣ, одатан кӯшиш барои пешвогӣ, додашавӣ 

ба кор ё тањсил, ќобилияти дастрас намудани маќсад, моилӣ ба намудњои 

љустуљӯии фаъолият хос мебошад. 

Шартњои муњими рушди фарњанги зењнӣ фаъолияти пешрафта 

мебошад. Инсони аз љињати зењнӣ рушдёфта – ин шахсияте, ки аз кори 

бодиќќатона ва пурмашаќќат худро дур нагирифта, донишњои чуќур ва 

малакањои пурќувват дорад. 

Барои рушди фарњанги зењнии мактаббача фаъолияти ба система 

даровардашуда лозим мебошад. 

Сифатњое зарур мебошанд, ки заминаи рушди фарњанги зењнӣ 

мебошанд: мушоњидакорӣ, муоширатдӯстӣ, фаъолнокии нутќӣ ва 

забонӣ, хотираи гиро, суръатнокии бахотирорӣ, одати чандирии ба 

њодисаю падидањо бањодињӣ ва маънидодкунӣ. 

Барои рушди зењн фаъолнокӣ ва мустаќилият дар њама корњо ва пеш 

аз њама, дар маърифат лозим аст. 

Заминањои номбурдаи фарњанги зењнӣ њамин гуна воситањои таълими 

забони модариро ташаккул медињанд, ба мисли афсона ва чистонњо; 
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дарсњо, бозињо, озмунњо, викторинањо, иншоњои намуд ва таъиноти 

гуногун дошта; баромад дар дарсњои муќаррарӣ ва њангоми љашнњо, 

корњои лоињавї.  

Дар њудуди рушди фарњанги зењнӣ фаъолияти љустуљӯйӣ истодааст, 

ки дар шароити интихоби алтернативањо, фарзияњо, вариантњои гуногун 

то сатњи фарњанги асил баланд бардошта мешавад. 

Ин намуди махсуси хондани матнњои таълимӣ мебошад – њамдардӣ 

ба ќањрамонњо, баргузидани мавќеи хеш ва комилан дода шудан ба 

олами симоњои асар; хонандаи хурдсол худро ба њайси яке аз симоњои 

асар мебинад, ба андешаи муаллиф, ки дар китоб рух медињад, бовар 

мекунад. Ин ба таври соддалавњона ва воќеъбинона ќабул намудани 

асари адабӣ мебошад. 

Истифодаи иншо дар раванди таълим, њатто, ба назар мерасад, ки аз 

њама оддист: мактаббача дар бораи рӯзњои хурсандибахши таътил наќл 

менамояд ё манзараи табиатро ба ќалам медињад.  

Њар гуна намудњои иншоњо њам метавонанд барои рушди  шахсият 

хизмат кунанд: аз мушоњидањои зиндагӣ, аз рӯи суратњо, наќлњо дар 

бораи китобњои хондашуда, кино ё намоишњои театрии тамошокарда, 

њатто пешбурди рӯзнома. Расми аз рӯи ягон ашё ё аз хаёлот кашида, 

шеъри худ эљодкарда, аз худ бофта наќл кардани (импровизатсияи) 

афсона, шӯхӣ, латифа, дубайтӣ, тезгӯяк, байтбарак ва намудњои дигари 

њаракатњо, ки барои њар одам дастрас мебошанд, барои ба таври зењнӣ 

ифода намудани шахс имконият фароњам меоранд. 

Шахсият худро дар тарзи хониш, дар тобиши овоз њангоми муколама 

ва њатто њангоми хатнависӣ ифода менамояд. 

Унсурњои дигар ин фаъолияти арзёбӣ њангоми банаќшагирӣ, инчунин 

бунёдкорӣ њангоми омӯзиши назарияи забонӣ ва амалия. 

Ба ин љузъиёт намудњои зерини фаъолият дохил мешаванд: 

а) мушоњида аз болои падидањои забонӣ, аз болои таркиби овозии 

калимањо, аз болои истифодаи калимањо дар ифодањо, аз болои таркиби 

матн, алоќа ва муносибати он, људо кардани аломатњои умумии 
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хосиятњои гуногуни падидањо, љамъбастињои оддитарин ва дар ин асос 

бунёд намудани моделњо; 

б) бунёди таркибњои забонӣ - љадвалњо, моделњо, наќшањои намуди 

гуногун, алгоритмњои њалли масъалањои грамматикӣ-имлоӣ ва лексикӣ-

синтаксисӣ аз рӯи ќоидањо ва ѓайра, вале њатман бо дараљаи 

афзоишёбандаи мустаќилияти маърифатии хонандагон дар ин таркибњо; 

в) бунёд намудани конструксия, инчунин ба фаъолияти нутќӣ низ 

дахл дорад – ин њам бунёди љумлањои нави мураккаб, ба вуљуд овардани 

матнњои таъиноти гуногун, бунёди наќшањои намуди нав, кашф 

намудани иборањои нутќи тимсолӣ ва маљозӣ, бунёди далелњо ва 

мӯњрањои дигари мантиќӣ, муќоисањо, муњокимањо ва мулоњизањо.  

Њар як хонанда маводи омӯзиширо ба дараљаи фарњанги зењнии худ 

мутобиќ намуда, аз бар мекунад. Аз ин рӯй дараљањои эљодкорӣ, бунёди 

луѓавӣ, тасаввурот тамоман гуногун мешаванд. 

Фардият – ин худ ба худ будани инсон, ки ба воситаи љустуљӯи ѓоя ва 

интихоби роњи њаётии худ амалӣ мегардад. Таълим дар шакли чунин 

фаъолияте бунёд гардад, ки кӯдак худ ва дигаронро, на танњо аз рӯи 

раванди фаъолият, балки аз рӯи ќобилияти шахсӣ ва кирдори худӣ 

арзёбӣ карда тавонад. Дар ин сурат натиљаи нињоии тањсил барои 

мактаббачаи хурдсол ањамият пайдо мекунад. Муњим аст, ки њар як 

кӯдак њолати муваффаќият, ќаноатмандӣ, аз натиљаи мустаќилона ба 

даст овардаро чӣ гуна паси сар мекунад. [119,120,121]. 

Рушди фарњанги зењнӣ њамон ваќт самаранок мегардад, ки агар дар 

дохили он зарурати азхудкунии малакаю мањорати дахлдор ба вуљуд 

ояд. Масалан, кӯдак шеър ё њикояи аљоиб эљод мекунад, барои ин ба ӯ 

зарур меояд, ки њадди аќал навишта ва хонда тавонад. Диќќати шахси 

калонсол бояд ба он равона карда шавад, ки барои кӯдак фаъолият ва 

муоширате ташкил  гардад, ки ба синнусол ва ќобилияти ӯ мувофиќ 

бошад, на ин ки барои азхудкунии донишњо аз тарафи худи ӯ. Талабот 

барои аз худ кардани донишњо ва аз худ кардани малакаю мањорат бояд 
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дар кӯдак дар дохили фаъолияте пайдо гарданд, ки ба ӯ ањамиятнок 

мебошад. 

Ба шахсият барои ташкили њаёти шахсӣ интихоби озод муњайё 

намудан маънои онро дорад, ки ӯ дар њолати кӯшиши доимии маънавӣ 

оид ба њаллу фасли муаммоњои зиндагӣ вогузор карда мешавад, педагог 

ӯро бе ёрдам ва дастгирӣ ва бе такя ба таљрибаи инсонӣ намегузорад. 

Таљрибаи њаётӣ, ки бо арзишњои олитарин мутамарказ гардидааст, ба 

воситаи њамин гуна арзишњо аз насл ба насл мегузарад. 

Арзиш аз нав истењсол намешавад ва ќатъиян фардӣ мебошад. 

Гуногуншаклињои њамбастагӣ ва алоќамандии байнињамдигарии 

арзишњо бе њадду канор мебошанд. Вале наќши педагог аз он иборат аст, 

ки њамаи ин гуногунрангии арзишњоро кушода дињад. Моњият, 

мазмунро кушояд њамкории байнињамдигарии мавзӯӣ-объектии кӯдакро 

дар њамкории байнињамдигарии арзишӣ-субъектӣ нишон дињад: кӯдак – 

мављудоти зинда, кӯдак - табиат, кӯдак – инсони дигар. 

Ба педагог зарур аст, ки дида, хонда, арзёбӣ, мушоњида, ислоњ карда, 

системаи муносибатњои кӯдакро ба олам ѓанӣ гардонида, тараќќӣ дињад. 

Дар раванди таълим бояд маќсаднок тараќќӣ додани фарњанги 

зењнии бачањо ба роњ монда шавад. 

Раванди мазкур оддӣ ва табиӣ мебошад, мактаб, њамчун маркази 

таълимӣ, дорандаи арзишњои фарњангӣ мебошад. Раванди мазкур тањти 

тањиясозӣ ва конструксиякунонӣ ќарор дода намешавад. Агар одамоне, 

ки дар соњаи маориф кор мекунанд, «барандаи» арзишњои фарњангӣ 

набошанд, пас њељ гуна технологияи инноватсионӣ ёрдам расонида 

наметавонад. 

Омили аввали ташаккул ёфтани фарњанги зењнӣ интихоби арзишњои 

маънавӣ ва моддӣ мебошад. Ваќте калонсолон дар назди ин гуна 

алтернатива меистанд, он гоњ онњо некӣ, њаќиќат ва зебогиро дар њама 

шаклњои ифодашавиаш интихоб месозанд. 

Омили дуюми рушди фарњанги зењнӣ иштироки бевоситаи бачањо дар 



43 

 

љараёни њамкорињо бо муњити воќеии атроф мебошад. Шарти ин гуна 

њамзистӣ дар њодисаю воќеањои атроф ба тариќи педагогӣ ошкор 

намудани алоќамандии онњо бо мављудияти кӯдак, дар мавзӯи моњияти 

инсонии кӯдак, ба њаёт, ашёњои атроф ва воќеањои баргузоршаванда 

додани «симои инсонӣ» зоњир мегардад: педагог воќеаро њамчун њастии 

фарњанг тобиш медињад ва ба алоќаи њар як кӯдак бо он ишора 

менамояд [125]. 

Омили сеюми барќароршавӣ ва рушди фарњанги зењнӣ аз тарафи 

худи субъект маънидод шудани мазмун, шакли ифода ва ањамияти 

умумии арзишњо дар њаёти инсон мебошад. Ин дар фаъолияти ба 

шахсият нигаронидашуда рух медињад, дар сурате, ки шахс бо олам 

таъсиррасонии мутаќобила анљом дода, объекти таъсиррасониашро 

барои њаёти худ ва њаёти инсонњо дар маљмӯъ арзёбӣ  менамояд. 

Њамин тавр, зарур аст, ки раванди таълимӣ бо фарњанги зењнӣ 

мукаммал карда шавад. Вай дар мавриди њамкорӣ намудан бо бачањо 

объекти диќќати педагог мебошад ва ин арзишнокии худи кӯдакро ягон 

хел кам намесозад, зеро диќќати худи кӯдак низ њангоми муошират бо 

педагог барои рушди фарњанги зењнии худ ба воситаи ќабул намудани 

воќеањои олами атроф равона гардидааст. Њам педагог ва њам кӯдак – ду 

субъекти муносибатњои байнињамдигарии фарњанги зењнӣ.  

Бе омӯзиш, ки донишњо ва ќобилияти дар ин олам зиндагӣ 

намуданро таъмин мекунад, рушд намудани фарњанги зењнӣ 

имконнопазир мебошад. Объект метавонад барои шахсият танњо дар 

шароити дониста гирифтани олами атроф арзишнок гардад. 

Мо ба хулосае омадем, ки асоси педагогии технологияњои 

инноватсионӣ парадигмањо мебошанд. Муаммои истифодаи ин се адад 

парадигмањо њангоми бо таносуби зерин яклухт истифода бурдани онњо 

самараи дилхоњ медињад: эмпирикӣ - 15%, алгоритмӣ - 20%, стохастикӣ - 

65%. Ќисмати зиёди технологияњо дар парадигмаи эмпирикӣ барои 

бењтар намудани љараёни бахотиргирӣ равона гардидаанд. Њар як 
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мафњум дар дарс аз тарафи муаллим фањмонда дода мешавад, сипас 

онро аз њар як ќатор хонандагоне, ки маводро хуб ба хотир гирифтаанд, 

такрор менамоянд. Баъди ин хонандагоне, ки дар паси як парта, дар 

шафати њамдигар нишастаанд, ба њамдигар маводи омӯхташударо наќл 

карда медињанд. Дар љараёни дарс 15% ваќти дарс (аз 3 то 5 даќиќа) бояд 

ба такрористењсоли маводи таълимӣ дар сатњи эмпирикӣ људо карда 

шавад. Дар технологияи инноватсионӣ ин унсури дарсро дар шакли 

сӯњбат анљом додан мумкин аст. Муаллим саволњои интихобшударо 

медињад, хонандагон бошанд, ба ин саволњо љавоб дода, воќеањои 

заруриро ба хотир меорад. Унсури муњими технологияњои парадигмаи 

алгоритмӣ дафтаре мебошад, ки бо нашр асос тањия гардидааст. Сохт ва 

мазмуни дафтар ба принсипњои назарияи зина ба зина ташаккул ёфтани 

њаракатњои идрокӣ мувофиќ мебошад. Дар онњо сањифањо барои иљрои 

супориши намуди якхела дошта људо гардидаанд. Дар рафти љараёни 

таълим 20% (6-7 даќиќа)-и ваќти дарсро мумкин аст ба  њалли масъалањо 

дар сатњи алгоритмӣ бахшида шавад. Парадигмањои номбурда ќувваи 

њаракатдињандаи фарњанги зењнии хонандагон ба воситаи имкониятњои 

мазмуни таълим мебошанд. Дар баробари ин, барои он, ки муќаррароти 

арзишманд, ки ба фарњанги зењнии хонандагон таъсир расонида, аз 

мазмуни таълим гирифта мешаванд, дар хотир наќш банданд,  зарур аст, 

ки муносибатњои илмӣ дар раванди таълим дар маљмӯъ истифода бурда 

шаванд. Танњо њамон ваќт њамкорӣ дар системаи «муаллим - хонанда», 

«хонанда - муаллим» мувофиќи ањамияти мукаммали намуди мазкури 

фаъолият амалӣ карда мешавад. Дар ин маврид њар як хонанда дараљаи 

рушди фарњанги зењнии худро дарк менамояд. 

 

1.2.Хусусиятњои педагогиии рушди фарњанги зењнии хонандагон дар 

марњалаи ибтидоии тањсил 

Маќсади асосии рушди фарњанги зењнии хонандагон мутобиќшавӣ 

ба муњити атроф мебошад. Механизмњои асосие, ки бо ёрдами онњо 

кӯдак аз як дараљаи рушд ба дараљаи дигараш мегузарад ин њаракатњо 
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бо ашёњои нав мувофиќи малакаю мањорати аллакай мављудбуда 

мебошанд. Ин кӯшиши таѓйир додани худи малакаю мањорат мутобиќ 

ба шароити таѓйирёфта мебошад. Дар натиљаи аккомодатсия дар рӯњия 

ва рафтор мувозинаи вайроншуда аз нав барќарор мешавад Аз њисоби 

равандњои ассимилятсия, аккомодатсия ва мувозина тараќќиёти 

когнитивии бачањо ба амал бароварда мешавад. Ин равандњо вазифаи 

худро дар тамоми тӯли њаёти инсон иљро мекунанд. 

Аз рӯи аќидаи олимон-психологњо (равоншиносон), агар ассими-

лятсия нисбат ба аккомодатсия таъсири бештар дошта бошад, он гоњ 

карахтии тафаккур ва ноустувории рафтор рух медињад. Дар сурате, ки 

аккомодатсия нисбат ба ассимилятсия бартарӣ пайдо кунад, њаракатњои 

устувори боидрокона ва амалиётњо ташаккул наёфта, рафтор 

номутассил ва номуташаккил мегардад. Мувозина дар байни ин 

равандњо маънои таносуби муносиби онњоро дорад. То он даме, ки 

ассимилятсия ва аккомодатсия дар њолати мувозина ќарор доранд, дар 

бораи рафтори боидрокона сухан рондан мумкин аст, дар акси њол, 

рафтор хосиятњои зењнии худро бой медињад. Ба даст овардани 

мувозинаи фундаменталӣ дар байни ассимилятсия ва аккомодатсия – 

вазифаи мураккаб ва њалли он аз сатњи рушди зењнии субъект, аз он 

муаммоњои нав, ки вай бо онњо бархӯрд менамояд, вобаста мебошад. Ин 

гуна мувозинат бояд дар њама марњалањои рушди зењнӣ вуљуд дошта 

бошад. 

Ж.Пиаже чор марњалаи рушди зењнии кӯдаконро људо менамояд: 

- сенсомоторӣ; 

- тоамалиётӣ; 

- амалиётњои мушаххас; 

- амалиётњои шаклӣ. 

Дар марњалаи сенсомотории рушд душворињое, ки кӯдак бо онњо 

бархӯрд менамояд, бо рушди нутќ алоќаманд мебошанд. 

Дар марњалаи амалиётњои мушаххас кӯдак дар худ ќобилияти иљрои 
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амалиётњои чандирӣ ва баргардандаро, ки иљрои онњо аз рӯи ќоидањои 

мантиќӣ сурат мегирад, ошкор менамояд. Бачањое, ки ба ин марњалаи 

рушд расидаанд, аллакай метавонад ба њаракатњои иљрокардаи худ 

шарњи мантиќӣ дињанд.  

Таснифи дигари муњими ин марњалаи рушди зењнӣ ќобилияти ќатор 

намудани объектњо аз рӯи ягон нишонаи ченшаванда, масалан, аз рӯи 

вазн, ранг ё бузургӣ мебошад. Дар назарияи Пиаже ин ќобилият номи 

«сериатсий»-ро дорад. Кӯдак аллакай дарк менамояд, ки бисёр 

истилоњњое, ки муносибатњоро ифода мекунанд, на хосиятњои мутлаќ, 

балки нисбии объектњо, яъне њамон сифатњоеро, ки дар ин объектњо 

пайдо мешаванд, дар бар мегиранд. 

Се омили муњим, ки ба рушди зењни кӯдак таъсир мерасонанд, аз рӯи 

аќидаи Ж.Пиаже, балоѓат, таљриба ва њаракати атрофи иљтимоӣ, аз 

љумла, таълиму тарбия мебошанд. Муваффаќияти таълим аз сатњи 

рушде вобаста мебошад, ки ба кӯдак дастрас гардидааст. Агар вай ба 

сатњи амалиётӣ наздик шуда бошад, яъне ќобилияти дарк намудани 

муносибатњои миќдориро дошта бошад, пас ин барои ба мафњуми 

нигоњдорӣ гузаронидани ӯ комилан кофӣ мебошад. 

Синнусоли хурди мактабӣ дар худ имкониятњои васеи тараќќӣ 

додани зењни кӯдаконро дорад. Роњњои гуногуни њалли масъалаи мазкур, 

ки аз љониби олимони соњаи педагогика ва муаллимони амалкунанда 

пешнињод гардидаанд, бо дар раванди таълим истифода намудани 

технологияњои инноватсионӣ алоќаманд мебошанд. Дар давраи тањсил 

дар мактаби ибтидоӣ прогресси рушди зењнӣ, аз афзалияти тафаккури 

айёнӣ-њаракатӣ ва оддитарини тимсолӣ то сатњи даркнамоии тараќќӣ, 

хеле назаррас мебошад.  

Таљрибаи бисёрасра маљмӯи тарзњои таъсиррасониро кашф 

намудааст, ки бо маќсади рушди фарњанги зењнии шахсият, омода 

намудани ӯ ба њаёт дар љомеа истифода шудаанд ва шуда истодаанд. 

Барои иљрои меъёрњои муќарраршуда дар љомеа истифода бурдани 
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чунин роњњо, ба мисли фармон, амр, тањдид ва ѓайра асоснок мебошад.  

«Тавсиядињї» (ба ивази «ќарор») – шакле мебошад, ки ба педагог 

имкон медињад, ки ба ягон тарзи рафтор ишора мекунад, ки ба назари ӯ 

дар лањзаи додашуда љоиз аст, вале, бо вуљуди ин, хонандаро вазифадор 

намекунад, ки он чизеро, ки ба назари педагог ќарори бењтарин 

менамояд, иљро кунад. Тасиядињї ба хонанда имкон медињад, ки 

мустаќил бошад ва интихоби худро бо тавсияи додашуда мутаносибан 

муќоиса намояд. «Ман ба Шумо тавсия медодам, ки...», «Ана ба ту 

тавсияи инсони пуртаљриба...» - ин гуна суханон вазъиятро бештар 

шадид месозанд ва хонандаро маљбур мекунанд, ки ба маънии 

вариантњои афзояндаи рафтор сарфањм равад. 

«Сӯњбати боваринок» - мубодилаи аќидањо, ки ба боварӣ ба 

њамдигар асос ёфтааст, барои кушоду равшан баён намудани фикр 

мусоидат карда, ба педагог имкон медињад, ки вазъияти кӯдакро дарк 

намуда, ба ӯ ёрдами таъсирбахш расонад. Ёрдам аллакай бо он восита 

расонида шуд, ки талаба фикрњои худро кушода гуфт, наќши субъекти 

рафтори худро иљро кард. «Диќќатро ба шаъну эътибор нигаронидан» 

(ба ивази «танќид») – дар рафти муошират бо хонанда ќайд намудани 

љињатњои мусбати рафтораш ба ӯ боварӣ, барои ифодаи 

муњокимаронињо ва нишон додани муносибати худ љасорат мебахшад. 

«Ту ин ќадар инсони хуб њастӣ...», «Ваќте ту ин ќадар ботартиб њастӣ...», 

«Табъи нозуки Шумо имкон медињад...» - ин гуна арзёбињои педагог 

талабаро ба болои минбар мебардорад. 

«Њусни таваљљӯњ, хайрхоњӣ», ки ба таври кушод ифода гардидааст, 

муносибати некбинонаро ба вуљуд меорад, њамкориро бо талаба бо 

тобишњои гарми маънавӣ ранга менамояд, пас ӯро аз њар гуна бандњо 

озод мекунад ва бо њамин њамаи захирањои шахсиятро кушода медињад. 

«Ман аз дидори Шумо шод њастам...», «Сӯњбат бо Шумо барои ман хуш 

буд....», «Ман бо гурӯњи шумо кор карданро дӯст медорам...» - ин гуна 

робитањои мутаќобила миёни педагог ва талабаро устувор месозанд, 

онњоро ором карда, нофањмиро аз байн мебаранд. 
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«Проектсияи (нишон додани) натиља» (ба ивази «тањдид») – шарњ 

додани њаракатњои худ масъулиятро ба зиммаи талаба вогузор месозад, 

ќобилияти пешгӯӣ карда тавонистани оќибатњои њаракатро тараќќӣ 

медињад. «Агар ту..., он гоњ туро...», «Агар шумо..., пас зарур меояд, 

ки...» - ин гуна фарзияњо талабаро маљбур менамоянд, ки ягон мавќеъро 

интихоб намояд, то ки худро њамчун субъекти падидае эњсос намояд, ки 

бояд рух дињад, ба љои он, ки масъулиятро ба зиммаи калонсолон 

вогузорад. 

«Худро ба љои хонанда мондан» (ба љои «насињатгарӣ») – сабабњои 

онро муайян ва дарк намудан, вазъи ӯро фањмидан, мантиќи далелњоро 

аз сар гузаронидан. «Ман њам пештар фикр мекардам, ки...» - ин шакли 

таъсиррасонӣ ягонагии одамон, умумияти ќисмати онњо, њамдардињои 

монандро ќайд карда, боиси мутањњидӣ, кам шудани фосила ва 

мутаносиб шудани муносибатњои байнињамдигарӣ мегардад. 

«Дар асосњои баробар муњокима рондан» (ба ивази «дур шудан аз 

њалли масъала») – дарккунии вазъият, ки анљом дода шудааст, 

мубодилаи афкор оид ба оќибати он, мубодилаи маълумот дар бораи 

њолат, падидањо, љараён, воќеаю њодиса. 

«Салоњиятњоро вогузор намудан– ба хонанда вогузор намудани 

њуќуќњо ва вазифањои аз онњо бармеомада, људо кардани хусусиятњои 

фардии шахсияти хонанда, ки имкон медињанд ба ӯ ин њуќуќњо вогузор 

карда шаванд, ташаббускорӣ ва имкониятњои эљодии шахсияти 

ташаккулёбандаро рушд медињанд, дараљаи таъсири байнињамдигарии 

ӯро бо олами атроф баланд мекунанд [129,130]. 

«Диќќатро ба натиљаи фаъолият љалб намудан» (ба ивази «љалб 

намудани диќќат ба муваффаќияти шахсӣ») – таснифи натиљаи 

объективии кори анљом додашуда самти кориро тараќќӣ медињад, сатњи 

баланди талаботро нисбат ба фаъолияти худ ва кӯшишро барои ба даст 

овардани сифати баланди њар гуна кор омода менамояд, дар мактаб 

бошад, ба он ноил мегарданд, ки ќобилияти худтанзимкунӣ ва 
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худназораткунӣ ташаккул дода шавад, ки барои шахсияте, ки дар 

љомеаи муосир ба сар мебарад, бисёр муњим аст. 

Ин ду гурӯњи тарзњои таъсиррасонӣ дар намуди љадвал нишон дода 

шудаанд. Натиљањои имконпазири тараќќӣ ёфтани ин ё он хусусиятњои 

шахсият њангоми ба таври афзалиятнок истифода бурдани ин ё он тарзи 

таъсиррасонӣ, ки бе онњо раванди таълим мазмуни худро гум мекунад, 

нишон дода шудаанд (љадвали 1). 

Љадвали 1.  Тарзњои таъсиррасонӣ ба хонанда дар мактабњои намуди 

инноватсионӣ 

№ Тарзњо аз љињати иљтимоӣ 
асоснокшуда 

Натиљањои имконпазир њангоми басомади  
баланди истифодабарӣ 

Тарзњои аз љињати фардӣ 
асоснокшуда 

1.   Фармон  Бефаъолиятӣ  
Номустаќилӣ  

Пӯшидагӣ 

Фаъолнокӣ  
Мустаќилӣ 

Кушодагӣ  

Хоњиш 
Маслињат 

Сӯњбати боваринок 
2.   Ќарор 

3.   Пурсиш 

4.  Танќид Хавотирӣ  
Љанљолӣ, тарс 

Боварӣ 
Некхоњӣ, масъулият 

 Диќќат ба шаъну эътибор  
 Њусни таваљљӯњ  

 
5.  Тањдид 

 6. Насињат 
 

 

Муќобилият 

Бегонашавӣ 
Инфантилӣ (норасогии 

синнусолӣ) 

Мутањњидӣ 
Њимоядорӣ 

Ташаббускорӣ 

Худро ба љои шахси дигар 
мондан 

Муњокимаи якљояи масъала дар 
асоси баробарӣ 

Вогузор намудани салоњият 

7. Аз њалли муаммо дур шудан  

8. Гиперопека (васигии барзиёд) 
 

9. Диќќат ба муваффаќияти шахсӣ 
  

Бепарвогӣ (фориѓболӣ) ва 
њамаро ба худ раво дидан 

Худтанзимкунӣ  Диќќат ба натиљаи 
фаъолият 

Тарзи њаёти шахс дар љомеаи мо, шароити зиндагии ӯ, муњити атроф 

ба таври назаррас ба самти рушд таъсир мерасонанд ва онро таѓйир 

медињанд. Дар натиљаи фаъолияте, ки инсон ба он машѓул мешавад, 

падидањои нав ба вуљуд меоянд. Онњо омилњои пешќадам барои рушди 

доираи зењнии ӯ мегарданд. 

Шарти ногузири рушди фарњанги зењнии шахсият аз худ кардани 

донишњои маънавӣ дар раванди тањлил ва арзёбии кирдор, муносибатњо 

ва сифати одамоне, ки дар атрофи ӯ мебошанд ё кирдорњои худи ӯ 

мебошад. Л.И.Божович чунин мешуморад, ки одаме, ки шахсият 

мебошад, дорои њамин гуна сатњи рушди идрок аст, ки ӯро ќодир 

мегардонад, ки рафтор ва фаъолияти худро идора кунад, яъне дар ӯ 

механизмњои худтанзимкуние ташаккул меёбанд, ки ба донишњои 

объективӣ ва гуногунсоњавӣ дар бораи худи ӯ асос ёфтаанд [24]. 

Мафњуми шахсиятро муайян карда, С.Л.Рубинштейн ба сифати 

нишондињандањои муњимтарини он муносибати субъектро људо намуд. 
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Шахсият танњо он одаме мебошад, ки нисбат ба муњити атроф ба таври 

хос муносибат мекунад. Ин муносибати худро тарзе бошуурона 

муќаррар менамояд, ки он бо тамоми моњияти он ифода мегардад [154]. 

Донистани худ, дарки муносибати байнињамдигарии худ бо 

атрофиён тањлил, муњокимаи дохилии асосњои њаракатњои худ, яъне 

сатњи муайяни тараќќии рефлексияро дар назар дорад. Вобаста ба ин 

аниќ кардани он, ки рефлексия дар чӣ ифода мегардад ва чӣ тавр 

вазифањои худро дар соњаи шахсиятӣ иљро мекунад, наќши рефлексия 

барои ташаккул ёфтани фарњанги худи шахсият чӣ гуна аст, бисёр 

муњим мебошад [133,134,135]. 

Ба хонандагон тарзњои умумии тањлили маводи таълимро омӯзонда, 

мо зењни онњоро тараќќӣ медињем. 

Чӣ хеле тањќиќот нишон медињад, хонандагони мактабњои ибтидоӣ 

аз њамдигар аз љињати дараљаи ташаккулёбии арзёбӣ ва хударзёбии 

сифатњои зењнии шахсият фарќ мекунанд. Ќисме аз бачањо аллакай 

метавонад аз доираи васеи мањакњои арзёбӣ истифода барад, метавонад 

онњоро ба њамдигар нисбат дињад ва љамъбаст намуда, сатњи бечунучаро 

баланди рефлексияро нишон дињад. Тањлили маълумотњо имкон дод, ки 

баъзе аз нишондињандањоро дар муносибатњои байнињамдигарии 

хонандагон људо карда, нишон дињем. Ин дар он ифода меёбад, ки 

мактаббачагон аз интихоби њамсолони худ ба њайси иљрокунандагони 

наќшњои манфӣ худдорӣ мекунанд, таснифњои манфиро нисбат ба онњо 

мулоимтар менамоянд, пешгӯии «бад»-ро нисбат ба њамсолони худ 

метавонанд ба «хуб» иваз созанд. 

Объективият ва далелнокии муњокимањои арзёбӣ, аз як тараф дар 

аќидаи мувофиќ омадани аќидаи як нафар бо аќидаи дигарон, аз тарафи 

дигар, дар ќобилияти аќидаи худро баён карда тавонистан ва 

асосноккунии биниши худии сифат ифода мегардад. Зимнан, 

асосноккунии аќидаи худ, њамчун ќоида, дар сатњи нињоят баланд анљом 

дода мешавад. 

Рефлексивият њангоми арзёбии сифати шахсият бо мављуд будани 
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шубња њангоми интихоб, эзоњдињӣ, интихоби вариантњо, чандин 

маротиба муњокима намудани номњои алоњида тасдиќ мегардад. 

Чӣ хеле аллакай дар боло ќайд гардид, интихоб ба ин ё он наќш 

вобаста ба он рух медињад, ки њангоми муошират ва њангоми љараёни 

фаъолияти таълимӣ кадом сифатњо бештар ба назар мерасанд.  

Нишондињандањои таснифшавандаи рефлексия њангоми арзёбӣ ва 

хударзёбии сифатњои шахсият тамоман ифода намегарданд ё танњо дар 

њолатњои алоњида вомехӯранд. Ба сифати асосноккунии интихоб такрор 

кардани яке аз мањакњои додашуда баромад мекунад. Асосноккуниро, ки 

аз дарк накардан, њамчун хусусияти хоси персонаж, гувоњӣ медињад, 

нишон дода, њамзамон мањакњои арзёбии он оварда мешаванд. 

Дараљаи ифодашавандагии нишондињандањои баррасишуда имкон 

медињад ченаки (дараљаи) ташаккулёбии рефлексия њангоми арзёбии 

фарњанги зењнии шахсият муайян карда шавад. Дараљаи аз њама баланд, 

аввалини ташаккулёбии рефлексия дар соњаи мазкур бо он тасниф 

мегардад, ки њангоми арзёбии дараљаи рушди фарњанги зењнӣ амалан 

тамоми маљмӯи нишондињандањои мављуда, истифода бурда мешавад. 

Дараљаи дуюми ташаккулёбии рефлексия бо манзараи нисбатан оддитар 

тасниф мегардад: нишондињандањои рефлексивият камтар ифода 

мегарданд, арзёбињои манфӣ нисбатан ќатъитар садо медињанд, вале 

ќобилияти асосноккунии муњокимаронињои арзёбӣ њанӯз њам дар 

дараљаи нисбатан баланд ќарор дорад. Дараљаи сеюми аз њама пасти 

ташаккулёбии рефлексия барои рушди фарњанги зењнӣ бо то њадди 

камтарин камнамояндагии (бедалелии) муњокимаронињои арзёбӣ фарќ 

мекунад. 

Рефлексия барои ташаккули ин ё он маљмӯи сифатњои шахсӣ, ё 

баръакс, ташаккули сифатњои дахлдори шахсият ба дараљаи ташаккули 

рефлексия таъсир мерасонад. Маљмӯи сифатњои манфии ташаккулёфта 

бо тамоили муќобил алоќаманд мебошад: ба вуљуд омадани бархӯрди 

муносибатњо бо вокунишњои самаранок, аз коллектив људо шудан ва 
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ѓайра. 

Њамаи ин барои аз худ кардани муносибатњо њангоми тањлили 

мањакњои арзёбӣ, дарк кардани мавќеи худ дар муносибат бо дигарон 

монеагӣ эљод мекунад. 

Аз тарафи дигар, дар бораи он гуфтан мумкин аст, ки сатњи баланди 

рефлексия барои ба зудӣ аз худ кардани мањакњои ањамиятноки арзёбӣ 

ва муносибатњои дахлдор, људо карда баровардани фарњанги  шахсӣ, 

ташаккул ёфтани хударзёбӣ, њамчун яке аз омилњои муњими шуур 

мусоидат менамояд. 

Рефлексияи тараќќӣ накарда мусоидат мекунад, ки инсон ќобилият 

надошта бошад, ки нисбат ба талаботи мављуда дуруст муносибат 

намояд, камбудии онњоро бинад ва барои ислоњи онњо кӯшиш намояд. 

Дар байни асосњои машњуршавӣ дар тараќќии фарњанги зењнӣ наќши 

муњимро аќлу хирад, инчунин сифатњои зерин мебозанд: адолатпазирӣ, 

боэътимодӣ, дастгирӣ, некӣ, љасорат. Агар дар дилхоњ сатњ фаъолияти 

њаматарафа ба амал бароварда шавад, пас рефлексия ба вуљуд меояд, ки 

ба тараќќии шахсият дар доираи зењнӣ таъсир мерасонад. Асоси онро 

бошад, фарњанг ташкил медињад. Фарњанг – фаъолият оид ба тањияи 

меъёрњо, арзишњо, системањои аломатӣ, инчунин аз худ намудани 

мероси фарњангӣ, ки ба ошкор кардан ва тараќќӣ додани ќуввањои 

моњиятии инсон равона гардидааст. 

Назарияи муосири маърифат мафњуми «зењн»-ро њамчун ќобилияти 

тафаккурронӣ, њамчун донистани хосиятњои (љанбањои) муњими ашёњо 

ва падидањои воќеият, алоќаи онњо бо њамдигар таъриф медињад. 

Њангоми асосноккунии моњияти мафњуми «зењн» ба мо зарур омад 

таносуби мафњуми «зењн» ва категорияи «фарњанг»-ро ошкор намоем, ки 

дастгоњи мафњумӣ ва категориявии асоси педагогиро ташкил медињанд. 

Аксарияти олимон чунин муайян мекунанд, ки асоси педагогӣ, 

инчунин таълимоти педагогиро фалсафаи маърифати илмӣ ташкил 

медињад. Дар тањќиќоти худ мо на як бору ду бор ба категорияњои 
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фалсафа мурољиат менамоем, вале ин маънои ба таври механикӣ 

рӯйбардор кардани муќаррароти фалсафавӣ, принсипњо, ќонуниятњоро 

нисбат ба фанни тањќиќшаванда надорад. Муносибати илмӣ нисбат ба 

падидаи тањќиќшаванда моро аз муносибати стихиявии эмпирикӣ эмин 

медорад. Хосияти вай аз он иборат аст, ки вай на ба муќаррароти 

фалсафавӣ такя менамояд, балки онњоро мушаххас месозад. Ба 

шарофати ин мафњумњо, категорияњо, принсипњои барои илми педагогӣ 

хос ба системаи муайян медароянд. Хусусияти педагогии роњњои 

тараќќии фарњанги зењнӣ тањќиќи технологияњои инноватсионии таълим 

мебошад, ки ба омӯзиши худи ин роњњо, зимнан, дилхоњ роњњои ба њамаи 

соњањои мавзӯгии илм дахлдошта  равона шудаанд. Бояд ќайд намуд, ки 

муаммои тараќќии фарњанги зењнӣ диќќати олимони зиёдро ба худ љалб 

менамояд, ки кӯшиш мекунанд тасниф ва табиати зењнро аз мавќеъњои 

гуногун муайян намоянд. Ќайд мегардад, ки мафњуми «фарњанги зењнӣ»-

ро муайян намудан мураккаб аст. Бо вуљуди ин, асосан ду таъриф 

пешнињод мегардад: 

- аввалан, бо таѓйирёбии миќдории фарњанги зењнӣ дар тараќќиёт 

алоќаманд аст; 

- дувум, ба кор карда баровардани фарњанги зењнӣ алоќаманд аст, 

ки бо љустуљӯй ва интихоби технологияњои инноватсионии таълим 

айният дорад. 

Њарду таъриф ба зарурати тараќќии чунин сифатњои субъекти 

омӯхташаванда, ба мисли фаъолнокӣ, ба таври арзишманд дида 

тавонистан, муносибати хирадмандона нисбат ба аз худ кардани 

падидањои нав равона гардидаанд. Аз тарафи илм ва таљриба пешнињод 

гардидани ѓояњо ва фактњои нав зарурати ба таври миќдорӣ таѓйир 

додани фарњанги зењниро ба миён меорад. 

Барои ба таври мукаммал кушода додани мафњуми «фарњанги зењнӣ» 

зарур аст, ки мафњуми «зењн» аниќ карда шавад. Мафњуми «зењн»-ро як 

ќатор олимон: Д.Векслер, Р.Кэттелл, Б.Г.Ананев, А.З.Зак, А.Бине ва 
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бисёр дигарон баррасӣ намуданд. Бо вуљуди ин, дар марњалаи њозира 

мафњуми ягонаи аз тарафи њама эътирофшудаи зењн вуљуд надорад. 

Масъала аз ин иборат аст, ки оё зењн њамчун факти воќеияти психологӣ 

вуљуд дорад ва оё мумкин аст, ки барои он таърифи ягона тањия карда 

шавад, мавзӯи бањси мутахассисон мебошад. Мафњуми «зењн», аз рӯи 

аќидаи ал-Форобӣ, якчанд ањамият дорад: 

- зењни имконпазир – ин зењне, ки дар ботини инсон мављуд буда, 

асоси ягонагии њамаи шаклњои њаракати ӯ, њамаи фарќиятњо ва 

муќобилиятњо, аз љумла, шуури ӯро ташкил медињад; 

- зењни мубрам – зењне, ки ба зењни имконпазир такя намуда, барои 

аз эњтимолият ба воќеият гузаштан ёрдам расонида, ба рушди 

ќобилиятњои инсон љињати тањлил ва синтези падидањои атроф мусоидат 

менамояд; 

- зењне, ки дар љараёни њаракат тараќќӣ (тараќќии шуур) мекунад. 

Маърифати мубрам барои дар одам пайдо шудани ангезањо љињати 

рушди ќобилиятњои зењнӣ мусоидат мекунад, ки дар асоси онњо зењни 

мубрам ба вуљуд меояд. Дар љараёни тараќќӣ ёфтани шуур њамзамон 

зењн низ баланд мегардад, ки онро ал-Форобӣ зењни ба дараљаи «зарда» 

(аз забони ќазоќӣ «зерде» хирад, зењн тарљума мешавад) расида 

номидааст. «Зарда» (њамчун асбоби зењн) ќувваи њаракатдињандаи рушди 

маънавӣ-зењнии инсон мебошад. 

Зењни фаъолияткунанда – зењни дараљаи олӣ. Одаме, ки ин намуди 

зењнро дорад, метавонад бо мафњумњои мутлаќ сарукор дошта бошад. 

Фардеро, ки зењни худро дошта, онро дар маърифат, дар фаъолият 

дуруст идора карда, зењни мубрами худро тараќќӣ дода метавонад, 

шахсияти фарњангӣ-зењнӣ номидан мумкин аст. 

Таркиби зењнро, аз нуќти назари фалсафавӣ ва аќидаи ал-Форобӣ, мо 

ба сифати пойгоњи парадигмаи стохастикӣ оид ба рушди фарњанги 

зењнии хонандагон ќабул намудем. Вай аз рӯи имконияти хонандагон 

истифода бурда мешавад. Масалан, зењни имкониятдор ќобилияти 
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хонандагонро муайян мекунад; зењни мубрам диќќатро ба зарурати 

омӯзиши маводи таълим равона менамояд; зењни фаъолиятдор ба 

функсияи њамаи шабакањои ќабули  маводи таълим аз тарафи 

хонандагон (гӯш кардан, хондан, навиштан, дидан) таъсир мерасонад. 

Њама намудњои зењн ба њамдигар алоќаманд мебошанд ва дар маљмӯъ 

тараќќӣ карда, ба рушди ибтидоии хиради инсон таъсир мерасонанд. 

Таркиби зењн аз рӯи аќидаи ал-Форобӣ дар расми 1 нишон дода 

шудааст. 

Расми 2 – Таркиби зењн аз рӯи аќидаи ал-Форобӣ  
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Мафњуми «зењн», ба мисли назария, ба моњияти мавзӯи омӯхташаванда 

дахл дорад. Дар асарњои илмии Б.Г.Ананев [10] хулоса дар бораи он 

вуљуд дорад, ки системаи мафњумњо метавонад њамчун мафњуми ягона ба 

ќалам дода шавад. Гуфтањои боло аз љињати мантиќӣ бо як ќатор 

муњокимањои Л.B.Сохан [173] дар бораи он, ки маводи дар илм 

андӯхташаванда дар намуди мафњумњои умумӣ метавонанд пешнињод 

карда шаванд, ки онњо тасаввуроти љамъбастиро дар бораи моњияти 

падидањои омӯхташаванда медињанд. Сутуни асосӣ, ки дар атрофи он 

фактњо гирд меояд, категорияњо мебошанд. Онњо дараљаи махсуси 

тараќќии фарњанги зењниро ташкил медињанд. 

Њамин тавр, дар тањќиќот мо аз мафњуми зерин манбаъ гирифтем: 

зењн – ин мафњуме, ки тарафи муњими фаъолияти тафаккурии шахси 

мушаххасро инъикос ва алоќањои ќонунии падидаи омӯзишӣ ё ашё, 

инчунин чизеро, ки ба рушди фарњанги зењнии субъект мусоидат 

мекунад. 

Фарњанги зењнӣ – ин њаракати системањои мураккаб дар фаъолияти 

эљодӣ, ки ба таѓйир додани воќеият, љобаљогузории боигарии мероси 

фарњангӣ ва таърихи башар, ба боигарии ботинии шахсият, ба ошкор 

намудан ва тараќќӣ додани ќуввањои моњиятии хонанда равона 

гардидааст. Ба њайси манбаи тараќќии мукаммали кӯдак ду намуди 

фаъолият баромад мекунанд: 

- аввалан, дилхоњ кӯдак аз рӯи дараљаи аз худ кардани таљрибаи 

гузашта аз њисоби ба фарњанги муосир њамроњ карда тавонистани он 

тараќќӣ мекунад. Асоси ин љараёнро фаъолияти таълимӣ ташкил 

медињад, ки барои аз худ намудани донишњо ва малакањое равона 

гардидааст, ки  барои њаёт дар љомеа ногузир мебошанд; 

- сониян, кӯдак дар љараёни рушд имкониятњои худро мустаќилона 

амалӣ менамояд. 

Ба шарофати машѓулиятњои ба тараќќӣ додани зењн равонашуда 

кӯдак бо маќсади тараќќӣ додани зењни худ ва дарёфти роњњои нави 
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њалли масъала, тарзњои ѓайримуќаррарии ноил гардидан ба натиљаи 

дахлдор, муносибатњои нав љињати баррасии њолати додашуда 

вазифањои љустуљӯӣ-эљодиро њал мекунад. Сифатњои хиради инсон, пеш 

аз њама ба хусусиятњои пайвастагӣ ва сатњи тараќии намудњои гуногуни 

тафаккур алоќаманд мебошанд. Афзалият пайдо кардани ин ё он намуд, 

ќобилиятњо ва майлњо љињати њалли масъалањои мазмуни муайяндошта 

яке аз таснифњои аввалин ва нисбатан сифатноктарини инсон мебошанд. 

Њаллу фасли ин муаммо барои истифода бурдани технологияњои 

муносиби инноватсионии таълим бисёр муњим мебошад. Барои дар 

раванди таълим истифода намудани технологияњои инноватсионии 

таълим мо таносуби байни сатњњои тараќќии фарњанги зењниро нишон 

додем. Њаракати њар кас аз рӯи самти алоњидаи тараќќиёти ӯ, ки ба 

маќсад ва талабот, манфиатњои таѓйир додани муќаррароти 

арзишмандӣ дар тањсил љавобгӯй мебошад. 

Маърифати илмӣ системаи тараќќикунандаи донишњо мебошад, ки 

унсури асосии онњо назария, њамчун шакли олии ташкили донишњо 

мебошад. Маърифати илмӣ дар худ ду дараљаи асосиро дохил мекунад: 

эмпирикӣ ва назариявӣ. Дар сатњи амалӣ ё эмпирикӣ хулосањо дар асоси 

таљрибаи худӣ, ки бо имкониятњои синнусолӣ ва фардии хонандагон 

мањдуд мебошад, бароварда мешаванд. 

Сатњи эмпирикӣ бевосита (бе њалќањои фосилавӣ) ба худи объект 

равона карда шудааст. Ин сатњ бо ёрдами усулњое ба мисли муќоиса, 

мушоњида, ченкунӣ, озмоиш аз худ карда мешавад, ваќте объект дар 

шароити ба таври сунъӣ бунёдшуда ва назоратшаванда аз нав истењсол 

карда (аз љумла, бо андеша), тањлил – таќсим кардани объект ба ќисмњои 

таркибӣ, индуксия – њаракати маърифат аз љузъ ба кулл. 

Сатњи муаммоӣ-љустуљӯӣ ќадами дигар барои тараќќии фарњанги 

зењнӣ мебошад. Гуфтањои боло аз он гувоњӣ медињанд, ки аллакай дар 

сатњи алгоритмӣ субъект аз мафњумњои ибтидоии асосӣ истифода 

мебурдагӣ шудааст. Алоќаи зичи ду сатњи тараќќиёти фарњанги зењниро 
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ќайд кардан ба маврид аст, ки дар он гузариши субъект аз як сатњ ба 

сатњи дигар бо такя ба њаракатњои амалӣ, истифодаи фактњои илмӣ ва 

маълумоти мушоњидашуда тасниф меёбад. Вале дар омӯзиши назариявӣ 

субъект на танњо диќќаташро ба хосиятњое, ки дар фаъолияти амалӣ 

истифода мебаранд, равона месозад, балки кӯшиш менамояд, ки 

хосиятњо, сифатњои дигари падидаи (ашёи) омӯхта-шаванда низ, ки 

шояд пинњон њастанд ё аз мушоњидаи зоњирӣ дар канор мондаанд, људо 

карда барорад. Ба илмњое, ки дарки назариявии объектњоро кор карда 

баромадаанд, рӯ оварда, субъект имкон пайдо мекунад, ки хосиятњои 

падидаи омӯхташавандаро муфассалтар баррасӣ намояд. Субъект бо 

мафњумњо, истилоњњо ва категорияњои илмӣ шинос мешавад. Ин барои 

дарки маќсадњо, вазифањо ва хусусиятњои фаъолияти маърифатӣ 

мусоидат намуда, барои љустуљӯи тарзњои муносиби дарёфти дониш 

роњнамоӣ мекунад. Љустуљӯи тарзњо дар асоси њалли мухолифатњое рух 

медињад, ки дар шахсияти худи хонанда љой доранд ва ба ташкили сатњи 

худии фарњанги зењнӣ мусоидат мекунад. Рушди доимии фарњанги зењнӣ 

барои дарки мафњумњои илмӣ мусоидат мекунад, бинобар ин, сатњи 

мазкури аз худкунии донишњоро мумкин аст, ки сатњи мафњумӣ-

маърифатӣ номем [149,150,151]. 

Идроки назариявӣ падидањо ва љараёнњо, алоќамандињои ва 

ќонуниятњои дохилиро, ки ба воситаи коркарди ратсионалии 

маълумотњо ба даст меоянд, инъикос мекунад. Коркард бо ёрдами 

хулосабарорињо, ќонуниятњо, категорияњо, принсипњо ба амал 

бароварда мешавад. Хусусияти хоси идроки назариявӣ ба худ 

нигаронида шудан, яъне ба рефлексияи дохилиилмӣ равона шудани он 

мебошад. Дар асоси донишњое, ки бо усули муаммо-љустуљӯӣ ба даст 

оварда шудаанд,асос ѓояњои нав ба наќша гирифта мешаванд, ки бо 

методологияи илмӣ асоснок гаштаанд. Барандаи идроки ба тезаурус 

нигаронидаи фарњанг шахсияти алоњида мебошад. Фарњанг љанбаи 

мурофиавии фаъолиятии субъектро дар марњалаи аввали тањсилоти 



59 

 

миёна муайян месозад. Хусусияти педагогии одаткунии хонандагон ба 

муњити атроф ќадамњои аз худ намудани фарњанги зењнӣ мебошанд. 

Нишондињандањои онњо дар љадвали 2 инъикос гардидааст. 

Љадвали 2. Ќадамњои аз худ намудани фарњанги зењнии субъект 

Ќадамњои аз  
худ намудан 

Дараљањо Нишондињандањо 

Репродуктивӣ Паст Манбањои ибтидоии донишњо – эњсос намудан, ќабул 
доштан ва эњсос. Баён доштани аќидањои гуногуни 
бегона, объектњо, мулоњизањои бегона. Истифода 
намудани зарбулмасал, масалњо ва намудњои дигари 
эљодиёти дањонакии халќ 

Эмпирикӣ Миёна Усулњои идрокро истифода мебарад: мушоњида, тањлил, 
муќоиса, индуксия 

Алгоритмӣ Аз миёна 
баланд 

Баёнияњои синтетикӣ бо истифода бурдани мафњумњо, 
муњокимаронињо ва хулосањои умумии ибтидоӣ 

Муаммоӣ-љустуљӯӣ Кифоя Баёнияњо хислати тањлилӣ доранд. Донишњо ба фактњои 
илмӣ асос ёфтаанд 

Стохастикӣ Баланд Баёнияњо аломати арзёбӣ доранд. Донишњо ба 
категорияњои илмӣ асос ёфтаанд. Асосноккунии 
методология – консепсияи назариявӣ, ки дурустии 
донишњоро муайян мекунанд. Баён намудани ѓояњои нав 

 

Нишондињандањои ќадамњои аз худ намудани фарњанги зењнӣ, 

системаи мањакњо ва нишондињандањои рушди фарњанги субъект ба њам 

алоќаманд, сарњади байни онњо шартӣ ва чандирӣ мебошад. Барои он, 

ки дар рафтори хонанда мувозинаи фундаменталӣ ба даст оварда, 

хосиятњои зењнии ӯ аз даст нараванд, ин нишондињандањоро њамчун асос 

ќабул намудан мумкин аст. Вале мумкин аст, ки яке аз ин дараљањо ба 

зарари дигараш мутлаќ гардонида шавад, вале мувозина дар њама 

дараљањои (сатњњои) тараќќиёт бояд нигоњ дошта шавад. 

Дар асоси гуфтањои боло, на танњо дар бораи таркиби идроки илмӣ, 

балки дар бораи генезиси он аз дараљаи назариявӣ, ки њам њангоми 

такмил додани худи унсурњои таркибии идроки илмӣ ва њам дар 

динамикаи онњо ифода мегарданд. Њамин тавр, дар замонњои ќадим 

кӯшишњои дониста гирифтани њаќиќат ба воситаи тахмину фарзия, 

зиракию хушфањмӣ, кашфиётњои ногањонӣ, афсонањо ва тавзењоти оддӣ 

амалӣ карда мешуданд. Дар марњалањои нисбатан дертар аллакай 
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пешнињод мегардид, ки донишњои аз љињати назаривӣ дар намуди 

ќонуниятњо пешнињод гарданд. Функсияњои назария низ тараќќӣ ёфтанд. 

Агар дар аввал функсияи назария фањмонда додан бошад, дертар ба он 

функсияњои пешгӯикунанда, амалӣ ва методологӣ илова гардиданд. 

Маљмӯи тараќќии идрок ва арзишњои маънавӣ, ки аз тарафи љомеаи 

башарӣ бунёд гардидаанд ва дараљаи муайяни рушди љомеаро ифода 

мекунанд, фарњанги зењниро ташкил медињад.  

Муаммои тараќќии фарњанги зењнӣ дар идроки назариявӣ барои 

инъикоси њарчӣ чуќуртар, дурусттар ва мукаммалтари љанбањои 

моњиятии соњаи фаннӣ мусоидат мекунад. Зимнан, ба тараќќии донишњо 

дар маљмӯъ  донистани на танњо мафњумњои алоњидаи илмӣ, чӣ хеле ин 

ба дараљањои пешина хос буд, балки аз тарафи кӯдак њаматарафа 

донистани категорияноки он соњаи илм муњим аст, ки вай онро 

меомӯзад. Ин ба муайян намудани моњияти объект ва мавзӯи омӯзиш, 

дастрас намудани ягонагии маќсадњо, љараён ва натиља, ба вуљуд 

омадани ѓояњои нав, ба таври чуќур дарк кардани хосиятњо, ќонуниятњо, 

принсипњо ва алоќамандии падидањо ва фанњои омӯхташаванда 

мусоидат мекунад. 

Дараљаи категориявӣ ё илмии тараќќии фарњанги зењнӣ бо он муайян 

мегардад, ки падида дар асоси хосиятњо ва ќонуниятњои рушди табиати 

љомеа ва тафаккур омӯхта мешавад. Донистан ва ба категорияњои илмӣ 

такя намудан маънои ба воќеият чуќур реша давондани донишро дорад 

[154,155]. Барои муќаррар кардани таносуб дар байни парадигмањо мо 

ба омӯзиши асарњои фалсафавӣ, таърихӣ, мантиќӣ ва илмњои дигар рӯй 

овардем. Таносуби се парадигмаро, ки дар бораи онњо мо дар боло наќл 

карда будем, дар поён овардан мумкин аст. 

Омӯзиш ва тањлили манбањои адабиётӣ аз рӯи технологияњои 

инноватсионии таълими хонандагон имкон доданд, ки мањакњои 

муайянкунандаи статуси категориявии мафњуми зерин аниќ карда 

шаванд: 
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- инъикос намудани падидањои умумии олами тараќќикунандаи моддӣ; 

- инъикоси тарафњои муњими соњаи мавзӯгии илми мушаххас; 

- њамкорӣ бо мафњумњои фундаменталии илм; 

- хосиятњои муайян хос њастанд; 

- иљрои функсияњои муайян; 

- конструксия (бунёд) намудани фаъолияти фаннӣ-амалии субъект 

мутобиќи ќонунњо ва ќонуниятњои воќеияти мавзӯгӣ. 

Њангоми омӯзиши мафњуми мазкур дар њаракат принсипи 

њаматарафагии омӯзиши падида, принсипи муќаррар намудани алоќаи 

байнињамдигарӣ ва аз њамдигар вобаста будани мафњуми корӣ бо 

категорияњои дигари илмӣ, принсипи мушаххассозӣ корбаст гардиданд. 

Статуси категориявии технологияњои инноватсионӣ бо дараљаи 

ќатъиян муайяни тараќќиёт алоќаманд мебошад. Пайдо шудани 

категорияи «фарњанги зењнӣ» дар бораи рушди минбаъдаи идрок гувоњӣ 

медињад. Хосияти фарќкунандаи категорияи мазкур муќаррар намудани 

алоќаи байнињамдигарӣ дар байни онњо мебошад, ба мисли таснифи 

соњањои байнифаннӣ, инчунин дохилифаннии илм.  

Таърихи тараќќии афкори педагогӣ аз он шањодат медињад, ки 

тадриљан ќолиби категориявии илм ташаккул ёфтааст. Мо мехостем, ки 

алоќамандии байнињамдигарии категорияњои асосии илмро бо мафњуми 

«технологияи инноватсионӣ» ќайд намуда, ишора кунем, ки охирӣ яке аз 

нишондињандањои муњими дохилӣ ва мањаки таълиму тарбияи 

самаранок, инчунин омили муњим барои кор карда баровардани 

муносибати нав дар мазмуни тањсил мебошад. 

Категорияи фарњанг њангоми истифода бурдан аз технологияњои 

инноватсионии таълим дар маркази диќќат ќарор гирифт. Бисёрињои 

чунин мешуморанд, ки ба зерманзари фарњанг баргардонидани тањсилот 

ва педагогика ба таври истисноӣ муњим мебошад. Мањз фарњанг, аз рӯи 

суханони Д.И.Фелдштейн муњите мебошад, ки ба афзоиш ва ѓизои 

шахсият таъсир расонида метавонад. Фарњанг меъёрњои њаётро муайян 
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менамояд, ки одамон онњоро ба роњбарӣ мегиранд, ин таклифњо нисбат 

ба арзишњои нисбатан асосӣ муњокима карда намешаванд [184]. 

Фарњанг ба мисли аломати фаъолият, њамчун системаи намунањои 

рафтор, анъанањо, тасаввурот дар бораи олам, дар бораи он, ки инсон 

чӣ гуна бояд рафтор кунад, дар олам чӣ чизњо арзишнок њастанд, 

баррасӣ мегардад. Дар ин гуна муносибат фарњангро мумкин аст њамчун 

«барномасозии дастаљамъонаи аќида» муайян намоем, ки як гурӯњи 

одамонро аз гурӯњи дигар фарќ мекунонад. 

Технологияњои педагогӣ барои омӯзиши мавзӯъ њамчун фанни илмӣ 

(мавзӯъњо, фаслњо) асос ёфтаанд ва аз фаслњои мазмунӣ иборат 

мебошанд, ки аз тарафи хонандагон аз худ намудани мафњумњои асосӣ, 

назарияњо ва унсурњои дигари донишро дар назар дорад. Онњоро 

педагогњое истифода мебаранд, ки љонибдори парадигмањои алгоритмӣ 

ва эмпирикӣ њастанд. 

Истифода бурдани технологияњои инноватсионии таълим имкон 

медињанд, ки мазмуни курс њамчун восита барои аз худ намудани 

мавќеъњо ва муносибатњо омӯхта шавад. Вазифањои маќсаднок њамчун 

ќобилият барои ќабули ќарор њангоми њолатњои гуногуни муаммоӣ эзоњ 

дода мешаванд. Муаммоњо дар асоси он муайян карда мешаванд, ки 

педагог бо кадом тарз муњим будани онњоро барои дарки мактаббачагон 

дида метавонад. Дар онњо муаммоњо, моделњо, мазмун нишон дода 

шудаанд, ки икон медињанд фарњанги зењнии бачањо тараќќӣ дода 

шавад. Кор карда баровардани мавќеи худ, аз худ кардани таљрибаи 

муносибатњои эњсосотӣ-арзишмандӣ, фаъолияти эљодӣ, дарк намудани 

мавќеи худ  аломатњои хислатноки парадигмаи стохастикӣ мебошанд. 

Дар системаи стохастикии таълим таносуби мавзӯъ ва муаммо 

масъалаи муњим мебошад. Мавзӯъ ќисми таркибии муаммо нест. Дар 

шарњи нишондодашавандаи ин таносуб муаммо бояд њамчун таснифи 

мазмунии мавзӯъ баррасӣ гардад, ки дар он њолати бархӯрдии ким-

кадом ќитъаи фаъолияти таълимӣ-маърифатӣ инъикос ёбад. Вай 
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омӯзиши минбаъдаро талаб мекунад. 

Бо дар назардошти гуфтањои боло, ањамияти зењн аз он иборат аст, 

ки вай инсонро њамчун мањсули табиат бо сатњи олии идрок тасниф 

мекунад. Идрок барои рушди фарњанги зењнии инсон асос буда, ба он 

дар асоси маводи барномавӣ ва рушди шахсиятии хонанда таъсири 

њалкунанда мерасонад. Аз воситањои инструменталӣ њамчун асбоби 

фарњанги зењнӣ истифода намуда, асбобњои зењнии мењнатро људо 

кардан мумкин аст. Дар зерманзари тањќиќоти мо ин асбобњо китоби 

электронӣ, маводи дидактикӣ, модели графикӣ, асосњои педагогиии 

технологияњои инноватсионии таълим, тавсияњои методӣ нисбат ба 

китоби электронӣ ва модели графикӣ мебошанд. Барои рушди фарњанги 

зењнӣ зарур аст, ки муњити фарњангии ба он муносиб ба вуљуд оварда 

шавад. Иттиллои гуногун, ки аз берун ба воситаи асбобњои зењнӣ ворид 

мешавад, тасниф гардида, ба намудњои алоњидаи хотира таќсим 

мешавад. 

Чӣ хеле таљрибаи педагогӣ ва амалияи тањќиќотӣ нишон медињанд, 

дар мактаби ибтидоии муосир рушди фарњанги зењниро дар намуди 

кушод тасаввур кардан мумкин аст. Парадигмаи стохастикӣ имкони 

тараќќӣ додани хосиятњои фарќкунандаи фарњанги зењнии хонандагонро 

дар марњалаи ибтидоии тањсилоти миёна бунёд мекунад. 

 

1.3.Модели технологияњои инноватсионии таълим дар рушди фарњанги 

зењнии хонандагон дар марњалаи ибтидоии тањсилот 

Дар зерфасли мазкур мо ањамияти модели технологияњои 

инноватсионии таълимро дар тараќќии фарњанги зењнии хонандагон 

муайян мекунем. 

Тараќќии илм дар асри XXI нишон дод, ки парадигмањои алгоритмӣ 

ва эмпирикӣ ба иваз кардан ниёз доранд. Аз нигоњи мо, парадигмаи 

стохастикӣ барои воќеияти мављудаи таълим нисбатан муносиб 

мебошад. 
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Њар як инсон аз рӯи ќонунњои таъсиррасонии байнињамдигарии худ 

зиндагӣ мекунад ва тараќќӣ меёбад. 

Њаќиќатњои асосӣ дар ин олам робитањои сабабӣ ва натиљавии 

эњтимолӣ мебошанд. Олам дар њаќиќат дар асоси эњтимолият бунёд 

гардидааст. Табиат на танњо алтернативањоро истисно намекунад, 

балки, зиёда аз он, вай њамеша ва дар њама љой аз байни шумораи зиёд 

ќарорњоеро интихоб мекунад, ки њамдигарро истисно менамоянд. Ва 

танњо бо ана њамин роњ вай худро амалӣ менамояд. Вай њамеша 

њаќиќатеро нишон медињад: бе алтернативањо худтараќќӣ имконнопазир 

аст. Зарур аст, ки аз идоракунӣ ба воситаи системањо (парадигмањои 

алгоритмӣ ва эмпирикӣ) даст кашида шавад, зеро худтараќќидињӣ ба 

воситаи интихоб ва истифодаи технологияњо аз маљмӯи зиёди вариантњо 

ба роњ монда мешавад. Нисбати ин гуна система, њамчун шахсияти 

инсон, ин маънои зеринро дорад: зарур аст, ки на худи инсонро идора 

намоем, балки љараёнњоеро идора кунем, ки инсон дар онњо ширкат 

меварзад, тартиботро бояд дар фазои озодӣ ба миён оварем. 

Аз ин љой бармеояд, ки асоси раванди таълимро бояд фаъолияти 

репродуктивӣ ташкил дињад. Таълимоти репродуктивӣ, ки меомӯзонад, 

то «бо аќли бегона зиндагӣ кунем», дар асри XVII тањти танќид ќарор 

дода шуд. Њамин тавр, педагоги барљастаи чех Я.А.Коменский дар 

асари «Дидактикаи бузург»-и худ гиламандӣ мекунад, ки «мактабњо ба 

он кӯшиш мекунанд, то омӯзонанд, ки мактаббача ба олам бо чашми 

дигарон нигоњ кунад, бо аќли дигарон фикр кунад». 

Вай ќайд менамояд: «дуруст таълим додан – маънои онро надорад, 

ки ба калла маљмӯи суханон, иборањо, нутќњо, андешањо љойгир карда 

шавад, балки маънои онро дорад, ки ќобилияти дарк кардани ашёњо 

кушода дода шавад...». 

Њамин тавр, фаъолияти таълимии репродуктивӣ дар њаќиќиат 

раванди таълимро барои њарду тараф – таълимгиранда ва 

таълимдињанда дилгир мегардонад. Дар ин маврид самтњои зерини 
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тактикаи таълим ба назар мерасанд: 

- дар кӯдакон кунљковии аз њад зиёд њавасманд карда нашавад, 

саволњои тезутунд дода нашаванд, бањс ташкил карда нашавад, ба 

нозукињои масъала ва вариатсияњои гуногуни он эътибор дода нашавад; 

- кӯшиш карда шавад, ки маводи мураккаб содда карда шарњ дода, 

мураккаб  карда нашавад; 

- ба фактњо афзалият дода шавад, на ба љамъбастињо. 

Тарзи дастаљамъонаи таълими В.К.Дяченкоро [46] дар дарсњо (риёзӣ, 

забон) њамчун љараёни пешнињод намудани иттилоот аз муаллим ба 

хонандагон, аз хонанда ба хонанда истифода намудан мумкин аст. Дар 

ин маврид њам муаллим ва њам хонанда ба сифати баранда ва дињандаи 

иттилоот, ба сифати «таљњизоти бахотиргиранда» фаъолият мекунанд, 

яъне парадигмаи эмпирикӣ ба амал бароварда мешавад. Дар зерманзари 

тањќиќоти мо ба раванди ќабули маводи таълим дар ин сатњ зарур аст, 

ки на камтар аз 15% ваќти дарсӣ људо карда шавад. 

Хусусияти технологияи мазкур дар он ифода мегардад, ки њангоми 

ба маводи таълимӣ дохил намудани хонандагон синф ба гурӯњњои 5-7 

нафара таќсим карда мешавад. Њар гурӯњ ба худ супориш мегирад. 

Супориш аз силсилаи масъалањо (масалан, алоќаманд бо кор дар болои 

матни асл – манбаи ибтидоӣ) аз рӯи ягон фасли мавзӯи омӯхташаванда ё 

аз рӯи мавзӯи алоњида дар њолати омӯзиши якбораи як ё якчанд мавзӯъ 

иборат аст. Њар як узви гурӯњ як силсилагӣ супориш мегирад. 

Њангоми кори љуфти муаллим бо хонанда, муаллим роњи њалли 

масъаларо ба хонанда мефањмонад ва (ё) дар дафтари ӯ менависад, 

барои мубодилаи минбаъдаи супоришњо дастур медињад. Њалли 

масъалаи дуюм мустаќилона сурат мегирад, вале муаллим њатман 

санљиш мегузаронад.  

Сипас њар як гурӯњ ба љуфтњо таќсим карда мешавад. Дар љуфтњо 

њар як хонанда роњи њалли масъалаи аввали худро наќл мекунад ва 

масъалаи дуюмро аз супориши шарики худ њал мекунад. Баъди ин њар 
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як хонанда барои худ шарики дигарро интихоб мекунад ва дар љуфти 

нав кор мекунад. Сипас вай узви љуфти сеюм мегардад ва њамин тавр 

кор идома меёбад. Дар ваќти идеалӣ њар кас бояд бо њамаи боќимонда 

шарик шуда барояд. Муаллим дар љадвали бањисобгирӣ кори 

хонандагонро ќайд мекунад. Дар охири дарс љамъбаст гузаронида ё 

санљиши мавзӯӣ гирифта мешавад. Ин гуна дарс-практикум бисёр ваќт 

дар давоми ду-се дарс иљро карда мешавад, зеро дар дарсе, ки 45 

даќиќа тӯл мекашад, кори ин гуна њаљм доштаро иљро кардан 

ѓайриимкон аст. 

Системаи модулии ташкили раванди таълиму тарбия ба муаллим 

шакли тайёрро дар намуди модул пешнињод мекунад, ки ќисмати 

мустаќили системаи таълим мебошад. Педагогњо дар амалия модули 

К.Вазинаро [25] дар намудњои зерин истифода мебаранд: 

- меъёр – муќаррар намудани ченаки њаљми донишњо; 

- хосиятњо  - људо карда баровардани объектњо, љараёнњо ва 

падидањои омӯхташаванда; 

- методњо (усулњо) – истифода намудани индуксия, дедуксия, 

синтез, анализ, силлогизм, персепсия, апперсепсия; 

- нишондињандањо – назорати аз худ шудани маводи таълим.  

Њамаи ин дар ќартаи технологӣ инъикоси худро меёбад. Вазифаи 

муаллим ва хонандагон аз хондани ќартаи мазкур ва арзёбии 

субъективии донишњои хонандагон иборат аст. Агар фаъолияти 

хонандагон аз мазмуни маводи таълимӣ дур наравад, он гоњ ин гуна 

њаракатњои таълимӣ ба тартиби алгоритмӣ бурда мерасонанд ва бо 

сабабе, ки тартибот аз тартибот ба вуљуд меояд, пас ин ба мактаби 

анъавӣ хос мебошад, ки ба парадигмаи алгоритмӣ асос ёфтааст. Дар 

зерманзари тањќиќоти мо ба парадигмаи мазкур зарур аст, ки 20% ваќти 

дарс људо карда шавад, зеро барои арзёбии субъективии фаъолияти 

хонандагон 5 даќиќаи ваќти дарс кофӣ мебошад. 

Вазифаи технологияњои таълим асосан аз он иборат мебошад, ки 
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ќонунњо ва принсипњои тањияшуда ба методњои самараноки дарсдињӣ ва 

таълим мубаддал гардонида, инчунин барои дар шакли бењтарин татбиќ 

намудани онњо бо назардошти шаклњо ва воситањои техникии дахлдор 

њамаи шароити зарурӣ бунёд карда шаванд. 

Мо чунин мешуморем, ки ањамияти афзалиятноки технологияњои 

инноватсионии таълим дар он ифода мегарданд, ки барои ба амал 

баровардани онњо маќсад ва вазифањо зарур мебошанд. Онњо дар 

стандарти давлатии тањсилоти Љумњурии Тољикистон ифода 

гардидаанд. Маќсади асосии тањсилот тараќќӣ додани фарњанги зењнии 

хонандагон мебошад. Аз ин рӯй муносибати технологӣ истифода 

намудани воситањои инноватсионӣ, методњо, усулњоро бо маќсади 

тараќќӣ додани фарњанги зењнии хонандагон дар назар дорад. 

Чӣ хеле амалия нишон медињад, муносибати технологияи  

инноватсионӣ аз муносибатњои дидактикӣ ё шахсӣ-методикӣ 

барнаомада, балки самти мустаќили раванди таълим мебошад. Дар 

системаи тањсилоти муосир муносибати стохастикӣ нисбат ба истифода 

бурдани технологияи инноватсионии таълим ошкор намудани 

принсипњо ва тањияи воситањои раванди тањсилро бо роњи тањлили 

омилњое, ки самаранокии тањсилро баланд мебардоранд, бо ёрдами 

конструксия ва татбиќи воситањои мазкур дар назар дорад. 

Аз миёнаи солњои 50-уми ќарни гузашта муносибати нав – нисбат ба 

бунёди худи раванди таълим (технологияи таълим) ба вуљуд омад. Вале 

то њоло муносибати ибтидоӣ низ бо роњи аз худ кардани технологияњои 

нави иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ тараќќӣ карда истодааст. 

Воридшавии онњо ба раванди таълим худи парадигмаи тањсилро таѓйир 

медињад. Истифодаи технологияњои инноватсионӣ тарњи дидактикии 

мактаби намуди инноватсиониро якбора дигаргун месозад ва таќозо 

менамояд, ки заминањои он иваз карда шаванд. Диќќат асосан ба 

бомуваффаќият амалӣ намудани азхудкунии маводи таълим равона 

карда шудааст. Роњи ягонаи бунёд намудан ва ба наќша гирифтани 

моделњо ва воситањои технологияњои инноватси-онии таълим – ин 
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тањияи самтњои умумӣ ва тараќќии фарњанги зењнии шахсият ва барои 

ин бунёд намудани воситањои дахлдор аст. 

Дар асарњои Т.К.Селевко бошад, дар ќатори технологияњо амалан 

дилхоњ таљрибаи каму беш яклухти педагогӣ дохил мегардад. Дар ин 

маврид шартњои тањмил додан ва аз нав истењсол намудан, ки барои 

технология њатмӣ њисобида мешаванд, вайрон мегарданд [164]. 

Мо чунин мешуморем, ки барои шароити мушаххас зарур аст, ки 

технологияи таълиме истифода бурда шавад, то имкон дињад 

банаќшагирии эњтимолии моделњои ва воситањои таълим ба роњ монда 

шаванд. Моделњо ва воситањо бо ёрдами омӯзиши маводи њолати 

ибтидоии хонандагон, ки дар онњо сифатњои бисёр ба инобат гирифта 

шудаанд ва мављудияти он барои ба амал баровардани раванди 

технологӣ ногузир мебошад, амалӣ карда мешаванд. Натиљаи асосӣ ѓояи 

тањлил мебошад, ки аз рӯи он ањамияти дилхоњ мафњум метавонад ба 

воситаи шарњи њаракате, ки њангоми ташаккул додан, истифода бурдан 

ва санљидани мафњуми мазкур истифода шуда буд, муайян карда шавад. 

Љињати интихоби модели самараноки тањсил барои диагностикаи 

фарњанги зењнии хонандагон назорат зарур мебошад. Функсияи асосии 

назорат аз муайян кардани мазмуни мавод иборат мебошад. Наќшаи 

дар расми 3 нишон додаро њангоми банаќшагирии моделњои эњтимолии 

таълим истифода бурдан мумкин аст. 

Пешгӯикунии пешакии натиљанокии сифати донишњо имкон медињад, 

ки чуќурии њаракат оид ба хати сайри донишњо ба хонандагон мутобиќ 

гардонида шавад. Ба сифати механизмњои тараќќии фарњанги зењнии 

хонандагон китоби электронӣ, модели графикӣ ва маводи дидактикӣ 

пешнињод мегардад. Барои татбиќи воситањои инноватсионии таълим, 

ки ба рушди фарњанги зењнии хонандагон таъсир мерасонанд, зарур аст, 

ки диагностикаи сатњи ибтидоии дониши талабагон анљом дода шавад. 

Имкониятњо ва тарзи њаракати талабагон вобаста ба тайёрӣ нисбат ба 

азхудкунии фасли навбатӣ фардӣ мебошад. Модели технологияњои 

инноватсионии таълим дар расми зерин нишон дода шудааст. 
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Расми 3- Модели технологияњои инноватсионӣ оид ба рушди зењнии 

хонандагон  
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хислати эњтимолӣ доштани банаќшагирӣ, мо чунин мешуморем, ки 

муносибати технологӣ мумкин аст барои банаќшагирии муносибати ба 

шахсият нигаронидашуда истифода бурда шавад.  

Аз тањлили манбањои аввалиндараља маълум мебошад, ки 

технологияњои номбурда дар асоси назарияњои гуногун ташаккул 

ёфтаанд. Ин назарияи давра ба давра ташаккул ёфтани њаракатњои 

боидрокона ва тањияи таълимоти барномавишуда дар парадигмаи 

алгоритмӣ, ба назарияи таълимоти рушдкунанда ва тањияи таълимоти 

муаммоӣ – дар технологияњои маќсаднокӣ-фаслӣ мебошанд. Дар натиља 

таркиби раванди тањсил, маљмӯи методњо ва воситањои таълим дар онњо 

ба таври назаррас аз њамдигар фарќ мекунанд. Вале аз рӯи моњият 

асосњои воќеӣ барои банаќшагирии раванди тањсил дар њар ду њолат ба 

њамдигар айният доранд. Ин кӯшишњо барои тањияи расмиёти 

пайдарњам, ба муаллим ва талаба додани алгоритмњои фаъолият, то 

њадди нињоӣ ба шаклӣ табдил додани назорати пешравӣ (назорати 

барномавишуда ва тестњо, ки ба муќоисаи натиљањо аз рӯи намунаи 

додашуда равона гардидаанд). Бо њамин сабаб, сарфи назар аз 

фарќиятњои зоњирӣ, технологияњои ин наслњо ба як парадигма – 

алгоритмӣ тааллуќ доранд; 

- технологияњои интегралӣ (ТИ) дар парадигмаи стохастикӣ насли 

аввалро ташкил медињанд: давраи асосии таълим – фасл (дарсњо), ки аз 

ду зердавра иборат мебошанд – ќисматњои доимӣ ва таѓйирёбанди 

фаслњои дарс. Методњои истифодашавандаи таълим - шарњдињӣ-тасвирӣ, 

эвристикӣ, барномавишуда, муаммоӣ ва моделӣ бо тамоил ба афзалият 

ёфтани охирӣ. 

Мо эътибор додем, ки ќисмати бештари тањќиќоти натиљабахш дар 

соњаи технологияњои тањсилотӣ дар замони њозира дар атрофи чор ѓоя 

гирд меояд: 

1. Пурќувват намудани воњидњои дидактикӣ. Консепсияи мазкур аз 

љониби П.М.Эрдниев [212] пешнињод гардида, њоло аз тарафи њамагон 
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эътироф гардидааст. Дар натиљаи он, аз љумла, технологияњои 

маќсаднокӣ-фаслӣ љорӣ гардидаанд. 

2. Ба наќша гирифтани натиљањои таълим. Сухан дар бораи 

банаќшагирии бисёрдараљаи натиљањои таълим ва забони ин гуна 

барномасозӣ меравад. Ба наќша гирифтани натиљањои таълим ба 

технологияи ба маќсад нигаронида нисбат дорад. Љараёне, ки ба даст 

овардани натиљањои ба наќша гирифташуда бурда мерасонад, таълими 

дифференсатсияшуда ном бурда мешавад. 

3. Компютеркунонӣ. Таълимот бо компютер воситаи пурзӯр 

намудани зењни хонандагон, тараќќиёти онњо гашта истодааст. 

Истифода намудани китоби электронӣ њамчун асбоби идоракунии 

раванди таълим ба тараќќии фарњанги зењнии хонандагон таъсир 

мерасонад. 

Аз амалияи педагогӣ маълум аст, ки дар њар яке аз самтњои 

нишондодашуда дастовардњои љиддӣ ба назар мерасанд. Њолат ва 

тараќќиёти системањои педагогиро аз рӯи дараљаи тараќќиёти 

технологияњо бањогузорӣ кардан мумкин аст. Мањз тараќќии воситањои 

таълим ва методикањои ба онњо алоќаманд, зиёд шудани «вазни» онњо 

раванди ташаккули технологияњоро дар педагогика фаъол сохт. Барои 

парадигмаи стохастикӣ мустаќилияти њарчӣ бештари хонандагон хос 

мебошад. Функсияи муаллим аз он иборат аст, ки супоришњоро 

пешнињод кунад, љараёни њалли онњоро ташкил намояд, натиљањоро 

љињати мутобиќати онњо ба натиљањои ба наќша гирифташуда тањлил 

намояд. 

Фосилаи ваќте, ки барои расидан ба маќсади дар назди гурӯњ  

гузошта зарур аст, давраи таълим номида мешавад. Давомнокии давраи 

таълим вобаста аз хислат ва миќдори маќсадњои гузошта метавонад 

тамоман гуногун бошад. Њолатњои хусусияти шахсӣ дошта  - дарс ва 

фасли дарсњо низ хеле муњим мебошанд. Давраи таълимӣ, ки барои 

омӯзиши мавзӯи баста, мањдуд ва нисбат ба курси таълимӣ мухтор фасли 

дарсњо номида мешавад.  
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Дарс давраи аз њама кӯтоњтарини таълимӣ мебошад. Ба таври дигар 

гӯем, дарс – фосилаи аз њама кӯтоњи ваќт, ки дар тӯли он ин ё он гурӯњи 

маќсадњо мумкин аст дастрас гарданд. Аз рӯи аќидаи мо, дарс њамон 

ваќт ба итмом мерасад, ки маќсадњои он ба даст омада бошанд. Муњим 

аст, ки ин дарс барои чӣ гузаронида мешавад, чӣ гуна маќсадњо бояд ба 

даст оварда шаванд. 

Маќсадњо омили ба вуљуд овардани њар гуна система, аз љумла 

фаъолияти инноватсионӣ мебошанд. Маќсад чӣ гуна бошад, фаъолият 

њамон гуна мешавад. Фаъолият чӣ гуна бошад, натиља њамон гуна 

мешавад. Сифати тайёр намудани иљрокунандагон дар бисёр ваќт ба 

натиљаи фаъолият таъсири камтар мерасонад, нисбат ба сифати 

гузоштани маќсадњо. Дарки масъалаи мазкур ба он оварда расонд, ки 

дар солњои 50-уми асри XX фасли алоњидаи илми педагогӣ: технологияи 

гузоштани маќсадњо ба вуљуд омад. 

Маќсад – ин тимсоли натиљаи зарурӣ, ки мехоњанд бо фаро расидани 

лањзаи муайяни ваќт ба даст оранд. Агар субъект фањмад, ки вай чӣ гуна 

муаммоњоро бояд њал намояд, пас вай дар маќсадњояш бояд ќайд 

намояд, ки бо расидани муњлати муайян вай чӣ гуна натиљањоро интизор 

мебошад. Дар паси ифодаи маќсадњо њамеша мављуд набудани биниши 

мазмунии натиљањои чашмдошт пинњон мебошад, яъне њар ќадар маќсад 

норавшан бошад, натиљањои чашмдошт низ њамон ќадар тира 

мебошанд. 

Барои парадигмаи стохастикӣ људо шудани маќсадњои педагогӣ ба 

когнитивӣ (тараќќии хирад ва тафаккур), эмотсионалӣ (тараќќии 

эњсосот ва муносибатњо) хос мебошад. Аз рӯи ќолиби маќсадњо ба наќша 

гирифтани даврањои таълимӣ (фаслњо ва дарсњо) осонтар аст, зеро 

саволњои гуногунтобиш додан мумкин нест («Чиро тарбия кардан?» ва 

«Чиро тараќќӣ додан?»), балки он саволњои аниќ, ки љавоби равшан 

талаб мекунанд: 

- дар давраи дар пеш истодаи таълим барои тараќќӣ додани аќлу 
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хирад ва тафаккури хонандагон чӣ корњоро анљом доданӣ њастам? 

- барои тараќќӣ додани соњањои эњсоси хонандагон, муносибати 

эњсосноки онњо нисбат ба олам ва дар муносибатњо бо њамдигар чӣ 

корњоро иљро карда метавонам? 

- барои тараќќӣ додани љисми хонандагон, мувозинаи њаракати онњо, 

пешгирии мондашавӣ ва нотобии онњо (рушди психомоторӣ) чӣ корњоро 

иљро мекунам? 

Маќсад ташхисшаванда мебошад, агар воситањои дастрасе вуљуд 

дошта бошанд, ки натиљањои ба даст омадаро ба таври объективӣ 

санљанд. Дар асл ташхисшаванда будани маќсадњо шарти ногузир барои 

имконпазир гардидани банаќшагирии љараён, инчунин имкони 

технологӣ кардани он мебошад. 

Танњо дар њамон маврид, ки маќсадњо дорои хосиятњои номбурда 

бошанд, дар бораи банаќшагирии љараён сухан гуфтан мумкин аст, ки 

барои ба њадаф расидани ин маќсадњо шароит ба вуљуд меорад. 

Маќсаде, ки барои иљрои њаракатњо гузошта шудааст, вазифа ном дорад. 

Дар намуди вазифа пешнињод кардани маќсадњо шарти ногузир ва 

кофии банаќшагирии љараён барои ба онњо расидан мебошад. 

Гурӯњи маќсадњои давраи таълимӣ дар намуди система пешнињод 

намуданро банаќшагирии натиљаи таълим меноманд. Банаќшагирии 

натиљањои таълим аз рӯи њар як мавзӯи курси омӯзишии «Фарњанги 

зењнӣ» мумкин аст бо системањои вазифањои таълимии ин мавзӯъ 

пешнињод карда шавад. Маќсадњо наметавонанд барои њама як хел 

бошанд. Њар кас бояд имкон дошта бошад, ки фарњанги зењнии худро 

тараќќӣ дињад. Таъмин намудани натиљањои гуногуни ба наќша 

гирифташудаи таълим барои гурӯњњои гуногуни бачањо дар доираи як 

раванди таълим, дифференсиатсияи он номида мешавад. Ба наќша 

гирифтани натиљањои таълим ва дифференсиатсияи раванди таълим ба 

њамдигар алоќаи зич доранд. 

Зарур аст, ки дараљаи натиљањо то ибтидои љараён ба наќша 

гирифта, онро барои хонандагон кушода нигоњ доштан зарур аст, то 
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онњо њуќуќи интихоб дошта бошанд. 

Асосноккунии педагогӣ барои људо кардани дараљањои рушди 

фарњанги зењнии субъектњо, натиљањои ба наќша гирифтани натиљаи 

таълим барои дарки њаматарафаи назария мусоидат мекунад. 

Аз асарњои Л.C.Виготский [26] назарияи таълими тараќќиёбанда 

ибтидо мегирад. Дар он фаъолияти таълимӣ тасниф мегардад. 

Намуди аввали фаъолияти таълимӣ – фаъолияти репродуктивӣ. 

Маънои он аз ин иборат аст, ки талаба фактњо (яъне дилхоњ љузъи 

мазмуни тањсилот)-и омӯхтаашро такрористењсол менамояд. 

Намуди дуюм – ин фаъолияти таълимии реконструктивӣ, њангоме, 

ки фактњо аз хотира наќл нашуда, балки таљдид (реконструксия) карда 

мешаванд. 

Намуди сеюми фаъолияти таълимӣ – фаъолияти вариативӣ 

(тобишњои гуногундошта). Вай аз такрористењсолкунии тарзњои 

амалиёти тафаккурӣ иборат аст. Ин маънои аз як соњаи татбиќнамоӣ ба 

соњаи дигар, аз як шароит ба шароити  дигар кӯчонида бурдани 

тарзњоро дорад. Бо назардошти он, ки фаъолияти таълимӣ такрор-

истењсолшаванда мебошад, мо мебинем: такроран истењсол намудан 

мумкин аст ё фактњо, ё тарзњои ба даст овардани онњо, ё тарзњои ба даст 

овардани тарзњоро. 

Пеш аз оѓози таълими њар як мавзӯъ ба бачањо имкон дода мешавад, 

ки бо варианти электронии супоришњо, ки натиљањои ба наќша 

гирифташудаи таълимро барои њар як дараља тасниф мекунанд, шинос 

шаванд. Ин маънои онро дорад, ки давра ба давра њар як талаба 

метавонад роњи мустаќилонаи ба наќша гирифтани натиљањои таълими 

худро бунёд намояд. 

Ба система даровардан ва тасниф намудани таљрибаи дар илми 

педагогика, таљрибаи назариявӣ ва амалия андӯхташуда ва дар раванди 

таълимӣ истифода бурдани он, вазифаи танњо як асари тањќиќӣ нест. 

Эњтимол, тањќиќоти мазкур ибтидои коркардњои илмӣ дар ин самт ба 
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шумор равад. Ќонуниятњои мантиќи диалектикӣ ва тањлили мафњуми 

мазкурро ба роњбарӣ гирифта, мо аз ошкор намудани ќувваи 

њаракатдињандаи он шурӯъ намудем, ки аз мухолифатњо иборат 

мебошад. 

Аз вазифаи тањќиќгарии дарки статуси категориявӣ, мафњуми дар 

раванди педагогӣ даркорӣ ибтидо гирифта, мо аниќ намудем, ки 

генезиси пайдоиши категорияи «зењн» тафаккур мебошад. Лањзаи 

пайдоиши фикр дар бораи ашё лањзаи пайдоиши мафњум, замина дар 

бораи ашё мебошад. Дар илм тафаккур дар намуди сухан баромад 

мекунад. Таркиби категориявии тафаккур бо мураккабии љараёни 

инсонии инъикос тасниф мегардад, ки бо мафњумњо нишон дода 

мешавад. 

Барои интихоби технологияњои инноватсионии муносиб њамчун 

категорияи педагогика фаъолияти пешќадами тафаккурии муаллим 

лозим мебошад. Дилхоњ њолати педагогӣ барои муаллим маънои 

зарурати ќабули ќарорњои муайянро дорад. Худи муносибати технологӣ 

дар тӯли таърихи ќариб якасраи ташаккули худ таѓйироти чуќури 

сифатиро аз сар гузаронда, инчунин се марњалаи тараќќиро паси сар 

кард: эмпирикӣ – љамъбасти таљрибаи муаллимони муваффаќ дар тӯли 

ваќтњои тӯлонӣ ва бо иштироки шумораи нињоят калони талабањо; 

алгоритмӣ – ба наќша гирифтани алгоритмњои муфассал ва ќатъиян 

детерминатсияшудаи муаллим ва талабањо; стохастикӣ – ба наќша 

гирифтан ва муносиб сохтани алгоритмњои эњтимолии идоракунии 

фаъолияти талабањо. 

Мафњуми матлубро ба воситаи категорияњои «сабаб» ва «оќибат» 

тањќиќ намуда, мо сабаби истифода бурдани технологияњои 

инноватсионии таълим ва оќибатњои интихоби мазкурро муайян 

менамоем. Робитањои сабабӣ-оќибатӣ барои омӯзиши њамаљонибаи 

моњияти истифодаи технологияњои инноватсионии таълим мусоидат 

мекунанд. Барои муќаррар намудани алоќањои дохилӣ њангоми 
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истифодаи технологияњои инноватсионии таълим категорияњои 

«моњият» ва «падида» ањамияти муњим доранд. Аз њамин нуќтаи назар 

маншаъ гирифта, ки моњият нисбат ба падида нисбатан устувор аст, 

њангоми муайян кардани моњияти мафњуми матлуб зарур аст, ки 

хосиятњои нисбатан устувор ва аломатњои оптималии технологияњои 

инноватсионӣ ба инобат гирифта шаванд. 

Дар байни категорияњои «фарњанги зењнӣ» ва мафњуми 

«технологияи инноватсионии таълим» њамчун категорияњои педагогика, 

алоќамандиро баргузор намуда, аломатњои зеринро људо намудан лозим 

аст: 

- кӯшиши шахсият барои ягона будан; 

- дарк намудани ањамиятнокии худӣ; 

- малакањо барои худэњтиромнамоӣ. 

Академик М.Лутфуллозода дар асари тањќиќотии худ моњияти 

фаъолияти муваффаќонаи фардро аз нуќтаи назари илмњои гуногун 

равшан менамояд. Нисбат ба ягонагии раванди таълим ин падидаро 

њамчун устувории иљро намудани вазифањо мувофиќи маќсадњо ва 

љузъиётњои дигари он ќабул намудан лозим аст. Моњияти истифодаи 

технологияњои инноватсионии таълим аз ягонагӣ, устувории алоќањои 

байнињамдигарӣ, њамкории субъектњои раванди таълим иборат аст. 

Шартњои њатмии педагогии интихоб ва дар раванди таълим љорӣ 

намудани технологияњои инноватсионӣ аз љониби муаллимон инњо 

мебошанд: 

а) фарњанги зењнии хонандагон; 

б) бањисобгирии сифатноки хусусиятњои њайати коллективи синф. 

Тараќќӣ ёфтани фарњанги зењнии хонандагон ба таѓйироти миќдорӣ 

ва сифатӣ алоќамандӣ дорад. Гузариши таѓйироти миќдорӣ ба 

таснифњои сифатӣ афзоиш ва тараќќии субъектро ифода мекунанд. Дар 

мафњуми «афзоиш» ва «тараќќӣ» мо маънии нисбатан васеътарро љойгир 

мекунем. Омӯзиши масъала дар бораи «афзоиши» дохилии хирад, хирад 
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њамчун омили истифодабарии технологияњои инноватсионии таълим аз 

тарафи субъект муњим мебошад. Махсусан эњсосотро ќайд кардан ба 

маврид аст, ки аз нуќтаи назари њам психолог ва њам физиологњо яке аз 

омилњои муњимтарини технологияњои инноватсионӣ дар раванди 

таълим, њамчун категорияи педагогика мебошад.  

Дар тањќиќоти мо моњияти мафњуми «технологияи инноватсионии 

таълим» њамчун категорияи педагогика бо принсипњои башардӯстонаи 

илми педагогика муайян карда мешавад. Аз рӯи ин масъала ба асарњои 

И.Х.Каримова [62] рӯй овардан мувофиќи маќсад аст, ки дар онњо ќайд 

мешавад, ки њолати зоњирии муаллим ба инсон таъсири бенињоят мусбат 

мерасонад. Психологњо, дар мазмуни мафњуми «њамдардӣ» љињатњои 

мусбатро ќайд намуда, лањзаи ба шахсият нигаронидаи онро таъќид 

менамоянд. 

Хосиятњои психикиро њамчун хосиятњои идеалӣ ба ќалам дода, 

С.Л.Рубинштейн [154] онро њамчун мањсул ё натиљаи фаъолияти психикӣ 

муайян менамояд. Мафњумњои «идеалӣ» ва «муносибат»-ро барои 

расидан ба њадафи гузошташуда бо њам муќоиса намуда, мо метавонем 

лањзаи умумияти онњо – натиљанокиро ќайд намоем. С.Л.Рубинштейн 

махсусан ќайд менамояд, ки њангоми њамдардӣ, њамчун падидаи 

психикӣ, пасманзари њаёти субъект ањамияти калон дорад. Барои дар 

раванди таълим истифода бурдани технологияњои инноватсионии 

муносиб тањкурсии илмӣ зарур мебошад. Барои педагогњо гузоштани 

тањкурсии илмӣ бо тараќќӣ ёфтани системаи донишњои педагогӣ 

њаммонандӣ мекунад. 

Мафњуми «мубрамсозӣ», «амалисозӣ» ва «рушд» таркибњои асосӣ 

дар сохтори мафњуми «технологияи инноватсионӣ» мебошанд. Дар 

тањќиќи методология рушди мафњуми «технологияи инноватсионӣ» 

барои омӯзиши принсипњои алоќаи байнињамдигарӣ ва аз њамдигар 

вобаста будани мафњумњои (категорияњои) асосии педагогика љои 

муайянро ишѓол менамояд. Њамин тавр, ба омӯзиш шурӯъ намуда, ба 
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муаллим зарур аст, ки њама чиро оид ба назарияи таълим дониста гирад. 

Олимоне, ки назарияњои гуногуни таълимро кор карда мебароранд, 

кӯшиш менамояд, ки ба муаллим њама донишњои заруриро дар бораи 

таълим, њамчун раванди додани донишњо, њамчун методи омӯзондан, 

њамчун омили фаъол гардонидани фаъолияти тафаккурии хонандагон 

пешнињод намоянд. Вале, њамчун ќисмати муайяни ягонагии раванди 

таълим, омӯзондан бе тарбия, тањсилот, иљтимоикунонӣ, кушодани 

имкониятњои потентсиалии шахс ѓайриимкон аст.  

Категорияи «технологияи инноватсионӣ» бо категорияњои дигари 

педагогика њамкорӣ намуда, бо њамин тасаввуроти комилро дар бораи 

њаќиќати воќеӣ инъикос месозад. Ин гуна инъикос имкон медињад, ки 

дар бораи объекти фаъолияти муаллим – комилии раванди таълим 

маълумоти даќиќ гирифта шавад.  

Барои истифодаи технологияњои инноватсионии таълимӣ дар 

раванди таълим муаллимони мустаќилона фикркунанда, ки барои 

гузоштани маќсад, тањлили њолатњои педагогӣ, банаќшагирӣ ва амалӣ 

намудани љараёни таълимӣ, онњое, ки метавонанд фазои некбинонаро 

фароњам оваранд, онњое, ки метавонанд натиљањои фаъолиятро пайгирӣ 

ва арзёбӣ кунанд, инчунин моделњои зарурии таълимӣ лозим мебошанд. 

Моделњои таълимро ба ду гурӯњ људо намудан мумкин аст: 

- ташкили шаклњо ва методњои таълим; 

- усулњои педагогӣ ва воситањои таълим. 

Омилњои истифодаи самараноки технологияњои инноватсионии 

таълим дар раванди таълим ба банаќшагирии ба даст овардани 

натиљањои таълим, дуруст арзёбӣ кардани дониши хонандагон, 

интихоби моделњои таълим, таснифи ченакњои онњо, љустуљӯи асосњои 

таълим ва техникаи педагогӣ тобеъ мебошад. Дар расми 3 омилњои 

истифодаи бомуваффаќонаи технологияњои инноватсионии таълим дар 

раванди таълим оварда шудаанд. 

Дар шароити муосир њолати воќеии системаи тањсилоти Тољикистон 
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талаб менамояд, ки технологияњои инноватсионии муносиб интихоб ва 

љорӣ карда шаванд. Барои ин чунин сабабњо вуљуд доранд: 

- зарурати афзояндаи дар педагогика љорӣ намудани муносибати 

системавӣ-фаъолиятӣ, ба система даровардани тарзњои таълим; 

- талабот барои амалӣ намудани муносибати ба шахсият нигаронида, 

иваз намудани тарзи вербалии камсамари пешнињоди донишњо; 

- имконияти ба наќша гирифтани занљираи расмиётњо, методњо, 

шаклњои ташкилии робитањои байнињамдигарии талабагон ва муаллим. 

Расми 4 – Омилњои истифодаи бомуваффаќияти технологияњои 
инноватсионӣ дар раванди таълим 
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фарњанги зењнии худро тараќќӣ медињад, бо воќеияти бевосита ӯро 

ињотакунанда сарукор надорад. Бо сабаби он, ки худи объекти идрок ба 

илм ва таљриба алоќаманд мебошад, дар он љанбањои муайян људо карда 

бароварда, ба фарди ба илм воридшаванда аллакай дар намуди мазмуни 

љамъбастгардида ва мутлаќ пешнињод мегарданд. Дар зери мафњуми 

«методика» ќабул гардидааст, ки маљмӯи тарзњои дарсдињӣ фањмида 

шавад. Вале дар замони муосир ду мафњуми методикаи дарсдињӣ ба њам 

омадаанд: њамчун маљмӯи усулњои гузаронидани дарс ва њамчун илм дар 

бораи ќонуниятњои ташкили раванди оммавии таълим. Расми 5 

таносубро дар миёни методикаи таълим ва технология нишон медињад. 

Технолог њамон ваќт ба фаъолият шурӯъ мекунад, ки маќсадњо 

аллакай аниќ гардидаанд ва зарур аст, ки воситањои мушаххаси ба онњо 

расидан тањия карда шаванд. Методика масъалањои сиёсати тањсилотии 

технологияро дар бар гирифта, онро барои расидан ба њадафњои 

тањсилотӣ интихоб менамоянд. Аз љумла, яке аз вазифањои методика 

ошкор намудани мањакњои татбиќшавандагии ин ё он технология 

мебошад. 

Ин тараќќиётро ба њамин монанд А.Кушнир мебинад: «Технология 

аз методика бо такрористењсолшавандагии худ, устувории натиљањо, 

набудани «агар»-њои бисёр фарќ мекунад: агар муаллим боистеъдод, 

хонандагон боистеъдод, мактаб бой бошад. Аллакай кайњо одат 

шудааст, ки методика дар натиљаи љамъбаст намудани таљриба ё кашфи 

тарзи нави пешнињод намудани донишњо пайдо мешавад. Технология 

бошад, вобаста ба шароити мушаххас ба наќша гирифта, ба натиљаи 

зарурӣ, на эњтимолӣ нигаронида мешавад» [162]. 

 С.Л.Рубинштейн ќайд менамуд, ки донишњои одам ва њаракатњои 

идрокӣ ягона мебошанд. Донишњо бидуни фаъолияти аќлонии субъект 

пайдо намешаванд ва ба он мутаносибӣ надошта, вуљуд дошта 

наметавонанд. 
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Расми 5– Таносуби методика ва технология 
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Аз рӯи аќидаи С.Л.Рубинштейн, њар гуна мафњуми илмӣ – ин њам 

конструксияи фикр ва њам инъикоси њастӣ [154]. Ба донишњои эмпирикӣ 

– мафњумњо њаракатњои идрокии эмпирикӣ хос мебошанд, ба донишњои 

ба тезаурус нигаронида – мафњумњо, њаракатњои дарккунии эњтимолӣ 

мувоќат мекунанд. 

Чӣ хеле маълум аст, тафаккури мактаббачагон ба тафаккури олимон, 

арбобони санъат, назариётчиёни ахлоќ ва њуќуќ айният надорад. 

Мактаббачагон мафњумњо, тимсолњо, арзишњо ва меъёрњоро ба вуљуд 

намеоранд. Вале дар љараёни иљрои он њаракатњои дарккуниро иљро 

менамоянд, мутобиќ ба он, ки ба воситаи онњо таърихан ин мањсулоти 

фарњанги зењнӣ кор карда бароварда шуда буд. Дар фаъолияти таълимӣ 

мактаббачагон љараёни воќеии аз тарафи одамон бунёд гардидани 

мафњумњо, тимсолњо, арзишњо ва меъёрњоро аз нав истењсол мекунанд. 

Ба азхудкунии мавод шурӯъ карда, мактаббачагон маводи 

таълимро тањлил мекунанд, дар он баъзе муносибатњои умумиро људо 

карда, њамзамон аниќ мекунанд, ки он дар муносибатњои дигар низ, ки 

дар њамин мавод њаст, рух медињад. Дар шакли аломат муносибатњои 

умумии ибтидоиро сабт намуда, бо њамин хонандагон абстрактсияи 

мазмунии мавзӯи омӯхташавандаро тањия мекунанд. Тањлили маводи 

таълимиро идома дода, хонандагон алоќамандии ќонунии ин 

муносибатњои ибтидоиро бо ифодањои гуногун ошкор мекунанд ва бо 

њамин љамъбасти мазмунноки мавзӯи омӯхташавандаро ба даст 

меоранд. 

Дар љараёни тањќиќ мо ошкор намудем, ки истифодаи 

технологияњои инноватсионии таълим ва тараќќии фарњанги зењнии 

хонандагон – яке аз муаммоњои фундаменталии мактабњои муосир 

мебошад. Тањќиќи муаммои мазкур, дар баробари ањамияти илмӣ, 

манфиати зиёди амалӣ низ дорад, зеро дар нињояти кор ба њалли 

масъалањои зиёди педагогӣ, ки ба ташкили таълиму тарбияи самараноки 

хонандагон алоќаманд мебошанд, равона гардидааст. Асосњои 

ошкоршудаи педагогии истифода бурдани технологияњои 
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инноватсионии таълим ба педагогњо ёрдам мерасонанд, ки 

технологияњоро дуруст сарфањм раванд, технологияњоро, ки ба ин ё он 

парадигма дахл доранд, ба тартиб дароранд ва ба њамдигар мутаносб 

созанд. Њангоми мутаносибсозӣ ва ба тартиб даровардани маълумоти 

дар бораи технологияњо ба даст оварда мумкин аст, ки таѓйироти 

миќдорӣ ва сифатӣ дар тараќќиёти фарњанги зењнии хонандагон шарњ 

дода, бо њамин тарафи воќеии рушди онњо фањмида гирифта шавад. 

Муаммои мазкурро коркард намуда, мо кӯшиш намудем, тасвири 

наќшавии ќадамњои тараќќии фарњанги зењниро аз сатњи репродуктивӣ 

то ба тезаурусӣ нигаронидашуда нишон дињем. Ќадамњои тараќќии 

фарњанги зењнии субъект метавонанд њамчун диагностика барои муайян 

кардани дараљаи тараќќии фарњанги зењнии хонандагон хизмат 

намоянд. 

Парадигмаи стохастикӣ – ин самти инноватсионӣ дар системаи 

маориф мебошад. Њалли ин мушкилот барои истифодаи технологияњои 

инноватсионии таълимӣ бисёр муњим мебошад. Зеро то њоло моњияти 

инноватсияњо аниќ карда мешавад, љараёни људокунии донишњои илмӣ 

аз донишњои рӯзмаррагӣ њанӯз идома дорад. Асоси педагогии дар 

љараёни таълим истифода намудани технологияњои инноватсионии 

таълим парадигмањо ва муносибатњо мебошанд. Ин ба педагогњо ёрдам 

мерасонад, ки хислати эњтимолии банаќшагирии равандаи таълимро 

эътироф намоянд, ба субъект будани талаба эътибор дињанд, 

такрорнашаванда будани инсонро њавасманд намоянд, ба њар як 

хонанда имкон дињанд, ки аз рӯи самти њаракати худ, ки ба маќсадњо, 

талабот, манфиатњо ӯ љавоб медињад, ба пеш рафта, њамзамон 

муќаррароти арзишманди раванди таълимро таѓйир дињад. 

Дар асоси дар раванди таълим истифода шудани технологияњои 

инноватсионии таълим, ки ба тараќќии фарњанги зењнии хонандагон 

таъсир мерасонад, эътироф намудани фардият, худкорагӣ, худбањодињї 

њар як хонанда нуњуфтааст. Тараќќии фард њамчун шахсият, ки дорои 

таљрибаи нотакрории субъективӣ, яъне дорои таљрибаи њаётӣ мебошад, 
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ки аз тарафи кӯдак то омадан ба мактаб дар шароити оила, муњити 

иљтимоӣ-фарњангии мушаххас, дар љараёни аз тарафи ӯ ќабул ва дарк 

гардидани олами инсонњо ва ашёњо гирифта шудааст. Таљрибаи 

субъектиро шахсӣ, худӣ, гузашта, њаётӣ, стихиявӣ ном мебаранд, яъне 

њаст ва танњо ба шахси мушаххас, њамчун барандаи тарљумаи њоли худ 

бе арзёбии воќеияти таљриба, илмият, нотакрорӣ, аз нуќтаи назари 

дарки љамъиятӣ-таърихӣ мухолифат надоштанњо, тааллуќ дорад. 

Дар доираи ин гуна муносибат талаба бо такрористењсолкунии 

таљрибаи фардӣ арзишманд мебошад. Бинобар ин зарур аст, ки аз 

муќаррароти зерин маншаъ гирем: 

- тањсилот – ин на танњо таълиму тарбия, инчунин омӯзиш, њамчун 

фаъолияти махсуси фардии талаба; 

- талаба субъекти омӯзиш ќарор намегирад, балки аз аввал њамчун 

дорандаи таљрибаи субьектӣ мебошад. 

Бо назардошти гуфтањои боло, мо ба хулосањое омадем, ки њангоми 

татбиќи технологияњои педагогӣ худи муаллимон маќсади омӯзишро 

аниќ намудаанд. 

Маќсади омӯзиши технологияњои тањсилотӣ аллакай дар Стандарти 

давлатии Љумњурии Тољикистон гузошта шудааст. Душворӣ дар он 

ифода мегардад, ки ба муаллим зарур аст, ки дар амалия ба ин маќсадњо 

расад ва дар њар як дарси мушаххас онњоро ботартибона људо карда 

тавонад. Таълиме, ки дар асоси афзалияти парадигмаи стохастикӣ тањия 

гардидааст, ба рушди фарњанги зењнии хонандагон мусоидат мекунад. 

Барои њамин муаллим маќсадњое, ки дар Стандарти давлатӣ ва 

барномаи таълимӣ гузошта шудаанд, барои мусоидат ба тараќќии 

таљрибаи субъектии хонандагон бо назардошти хусусиятњои синнусолӣ 

ва фардии онњо мутобиќ мегардонад.  
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Хулосаи боби якум 

Дар раванди омӯзиши адабиёти педагогӣ мо њолати муосири 

муаммои истифода намудани технологияњои инноватсионии таълимро 

тањлил намудем ва хулоса баровардем, ки то њоло асосњои педагогии 

технологияњои инноватсионии таълим ошкор карда нашудаанд. 

Дар рафти кори илмӣ-тањќиќотӣ аз тарафи мо асосњои илмии 

педагогии истифода намудани технологияњои инноватсионии таълим 

барои рушди фарњанги зењнии хонандагон кушода дода ва хусусиятњои 

педагогии тараќќии фарњанги зењнии хонандагон муайян карда шуданд. 

Тањлили анљомдодаи манбањои назариявӣ аз рӯи мавзӯи тањќиќ 

имкон дод, ки муносибатњои илмӣ барои истифода бурдани 

технологияњои инноватсионии таълим дар тараќќии фарњанги зењнии 

хонандагон ошкор карда шаванд. 

Моњияте, ки ба шароити иљтимоӣ-фарњангӣ, хусусиятњо ва хислати 

тањќиќот татбиќшаванда аст, мафњумњои «зењн» ва «фарњанги зењнӣ» 

аниќ карда шуданд. 

Аз тарафи мо модели технологияњои инноватсионии таълим барои 

рушди фарњанги зењнии хонандагон бунёд гардид, системаи тавсияњои  

методикӣ оид ба истифода бурдани технологияњои инноватсионӣ таълим 

барои тараќќии фарњанги зењнии хонандагон омода гардид. 

Барои илми педагогика, ки босуръат тараќќӣ мекунад, кор карда 

баровардани воситањои нав хос аст, ки имкон медињанд моњияти мавзӯъ 

ва падидаи тањлилшаванда ошкор карда, робитањои имконпазир дар 

байни онњо барќарор карда шаванд. Мувофиќан, талабот нисбат ба 

тайёрии касбии муаллимон, зарурати ба таври њамешагӣ мукаммал 

намудани фаъолият, аз љумла, дар соњањои услуби илмӣ, забон ва 

тафаккур меафзояд. 

Њамин тавр, барои дар амалия татбиќ намудани технологияњои 

инноватсионии таълим омодагии касбӣ ва шахсии муаллим нисбат ба 

эљодкорӣ, худтакмилдињии доимӣ нињоят муњим мебошад. Њолати 
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муосири тањсилот таносуби ратсионалии парадигмањои эмпирикӣ, 

алгоритмӣ ва стохастикиро дар фаъолияти таълимӣ-маърифатӣ барои 

истифодаи технологияњои инноватсионии таълим дар тараќќии 

фарњанги зењнии хонандагон талаб менамояд. Кори таљрибавӣ-озмоишӣ 

оид ба санљиши самаранокии муќаррароти назариявии тањќиќоти мо ва 

натиљањои апробатсияи китоби электронӣ ва моделњои графикӣ дар 

боби дуюм шарњ дода шудаанд. 
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БОБИ 2.ТЕХНОЛОГИЯИ ПЕДАГОГИИ ИСТИФОДАИ ВОСИТАЊОИ 

ИННОВАТСИОНИИ ТАЪЛИМ ДАР РУШДИ ФАРЊАНГИ ЗЕЊНИИ 

ХОНАНДАГОНИ СИНФЊОИ ИБТИДОӢ  

2.1.Истифодаи китоби электронӣ њамчун воситаи технологияи 

инноватсионии таълим дар рушди фарњанги зењнии хонандагони  

синфњои ибтидоӣ 

Барои тањлили кори таљрибавӣ-озмоишӣ зарур аст, ки сабабњое 

нишон дода шаванд, ки аз рӯи онњо мо тањќиќоти мазкурро ба 

категорияи корњои таљрибавӣ-озмоишӣ нисбат медињем: 

- аввалан, тањќиќоти гузаронида ба истифодабарии технологияњои 

инноватсионии таълим барои тараќќии фарњанги зењнии хонандагон аз 

рӯи муносибат нисбат ба парадигмаи алгоритмӣ ва эмпирикии таълим 

њангоми риоя намудани муносибатњои дар боло номбурдаи парадигмањо 

равона гардида буд; 

- сониян, истифодабарии технологияњои инноватсионии таълим 

барои рушди фарњанги зењнии хонандагон бо назардошти талабот, ки ба 

озмоишњои педагогӣ пешнињод карда мешавад, марвиди санљиш ќарор 

дода шуда буд. 

Дар асарњои олимон-педагогњо В.В.Гузеев [38], М.Е.Бершадский 

[21], В.А.Штофф [209] ва дигарон талаботњое, ки ба озмоиши педагогӣ 

пешнињод мегарданд, асоснок карда шудааанд. 

Мо ин талаботњоро људо карда баровардем: 

- пешнињоди падидаи тањќиќшаванда; 

- инъикос намудани моњияти падидаи тањќиќшаванда; 

- интихоби объектњои тањќиќ, ки намунавӣ будани падидаро инъикос 

мекунанд. 

Мувофиќи талаботи мазкур дар заминаи гимназияи №24 шањри 

Хуљанд, ки намунаи инноватсионӣ њисобида мешавад, кори таљрибавӣ-

озмоишӣ анљом дода шуд. Аз рӯи ќарори шӯрои илмӣ-методии мактаб 

синфњои назоратӣ ва озмоишӣ муайян карда шуданд. Барои тањќиќ 
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хонандагони синфњои 1- 4 интихоб карда шуданд. 

Таљриба исбот мекунад, ки њангоми татбиќ намудани парадигмаи 

эмпирикӣ фаъолияти таълимӣ-маърифатии хонандагон дар сатњи 

репродуктивӣ ба пеш бурда мешавад. Хонандагон донишњои тайёрро ба 

хотир гирифта, таљрибаи худро надоранд, ки донишњои навро ёфта 

гиранд ва кӯлбори худро мукаммал намоянд, барои њамин пас аз 

фосилаи муайяни ваќт аз њаљми ибтидоии донишњо на зиёда аз 5-10% 

боќӣ мемонаду халос. 

Парадигмаи эмпирикӣ дар дарсњо ба воситаи технологияњои ТДТ ва 

ФДИ татбиќ карда мешавад. Дар мазмуни ин технологияњо чизњои 

мусбат бисёр мебошанд, ки ба рушди илми педагогика мусоидат 

намудаанд ва онњоро дар парадигмаи стохастикӣ истифода намудан 

мумкин аст. Вале аз рӯи аќидаи мо, дар раванди татбиќ намудани онњо 

барои фаъолияти беруназбарномавӣ ваќти бенињоят зиёд сарф мегардад, 

масалан, барои иљрои супоришњо ба мисли тањияи нишони худ ё нишони 

гурӯњ - њангоми фаъолияти гурӯњӣ. Маќсади ин гуна методика ба рушди 

фарњанги зењнии хонандагон мусоидат намекунад, њарчанд шояд 

ќобилиятињои эљодӣ ва истеъдодро тараќќӣ дињад. Дар технологияњои 

В.Шаталов љињатњои мусбат бисёр мебошанд ва баъзе унсурњои онњоро 

барои рушди фарњанги зењнии хонандагон, масалан, ба таври наќшавӣ 

(дар намуди аломатњо) пешнињод намудани маводи таълим, истифода 

бурдан мумкин аст. 

Барои рушди фарњанги зењнии хонандагон њамзамон рушд намудани 

тафаккури репродуктивӣ ва эмпирикӣ муњим мебошад, ки танњо дар 

таносуби ратсионалии парадигмањои эмпирикӣ, алгоритмӣ ва 

стохастикӣ имконпазир аст. Барои њамин дар раванди кори таљрибавӣ-

озмоишии мо омӯзиш ба назардошти муносибатњои аллакай номбурда 

дар мавриди бартарӣ доштани парадигмаи стохастикӣ (65%) ба роњ 

монда шуд. 

Мувофиќи маќсади озмоиш ва фарзияи ташаккулёфта аз тарафи мо 
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вазифањои кори таљрибавӣ-озмоишӣ муайян карда шуданд: 

Дар марњалаи сабтнамоӣ: 

- омӯхтани њолати ибтидоии истифодабарии технологияњои 

инноватсионии таълим барои рушди фарњанги зењнии хонандагон; 

- баъди тањлили адабиёти педагогӣ ба таври назариявӣ кор карда 

баровардани модели технологияњои инноватсионӣ барои рушди 

фарњанги зењнии хонандагон ва асоснок кардани заминањои педагогӣ 

барои истифода бурдани технологияњои инноватсионии таълим барои 

рушди фарњанги зењнии хонандагон; 

- омода намудани китоби электронӣ, модели графикӣ, маводи 

дидактикӣ барои рушди фарњанги зењнии хонандагон. 

Дар марњалаи озмоиши тараќќикунанда: 

- мавриди озмоиш ќарор додани технологияњои нав ба воситаи 

татбиќи китоби электронӣ, модели графикӣ; 

- бо роњи озмоишӣ санљидани самаранокии татбиќи модели 

технологияњои инноватсионии таълим барои рушди фарњанги зењнии 

хонандагон. 

Дар кори таљрибавӣ-озмоишӣ дар марњалаи дуюм мо озмоиши 

ташаккулёбанда озмоиши мутараќќиро истифода намудем, ки дар як 

ваќт инчунин озмоиши мубаддалкунанда мањсуб мегардад. Дар тањќиќи 

мо зарур аст, ки намуди мазкури озмоиш татбиќ гардад, зеро маќсади 

мубаддалшавии педагогӣ дар раванди кори таљрибавӣ-озмоишии мо 

рушди фарњанги зењнии хонандагон мебошад. Тараќќӣ – падидаи 

гусастанашаванда. Мафњум дар бораи «гусастанашаванда» будани 

тањсилот дар Стандарти давлатии Љумњурии Тољикистон дода шудааст. 

Тараќќӣ (рушд) метавонад дар якчанд марњала рух дињад ва зимнан, 

тараќќии њар як кӯдак аз рӯи хатсайри фардии худи ӯ ба пеш меравад. 

Њатто пас аз ба итмом расидани озмоиш, мо боварӣ надорем, ки рушди 

фарњанги зењнии хонандагон ба итмом  расида бошад. Вай метавонад 

дар њалќаи байнӣ, дар синфњои болоӣ идома ёбад, яъне њангоми татбиќи 
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парадигмаи стохастикӣ хонандагон асосњои фарњанги зењниро ба даст 

меоранд, ки ба воситаи истифода намудани он тамоми умр тараќќии 

худро идома медињанд. 

Озмоиши китоби электронӣ ба мо барои тасдиќ намудани фарзияи 

тањќиќоти мо зарур буд. Дар марњалаи озмоиши мутараќќӣ аз тарафи мо 

технологияњои инноватсионии таълим барои рушди фарњанги зењнии 

хонандагон, масалан, мустањкам намудани воњидњои дидактикии 

П.М.Эрдниев [212], мавриди озмоиш ќарор дода шуда буданд. 

Технологияи П.М.Эрдниевро мо яке аз технологияњои самараноки 

тањсилотӣ њисоб мекунем, ки барои дар амал татбиќ намудани 

парадигмаи стохастикӣ истифода бурдан мумкин аст. 

Барои рушди фарњанги зењнии хонандагон технологияњои тањсилотӣ 

зарур мебошанд, ки дар зери онњо мо маљмӯи мукаммали методњои 

таълимро, ки аз тарафи муаллимон истифода бурда мешавад, мефањмем. 

Муаллим барои амалӣ намудани таносуби ратсионалии парадигмањои 

эмпирикӣ, алгоритмӣ ва стохастикӣ метавонад технологияи шахсии 

худро тањия намуда, бо њамин технологияи тамоман нави таълимро ба 

вуљуд оварад. Дар зерманзари тањќиќоти мо муњим мебошад, ки 

муаллим имкониятњои эњтимолии хонандагонро ба инобат гирад, ягон 

мањоратеро барои рушди фарњанги зењнии онњо истифода барад. Дар 

аввал иљрои онњо метавонанд барои талаба тасодуфӣ ва мушкил намояд 

ва ӯ онњоро танњо тањти роњбарии муаллим иљро карда тавонад, вале 

минбаъд, ваќте талаба ба шароити дахлдор одат мекунад, он гоњ вай ин 

њаракатњоро бе ёрдами муаллим иљро карда метавонад. Имкониятњои 

эњтимолии хонандагон иќтидори ноайёни зењнии хонанда мебошад, ки 

дар сиришти њар як кӯдак табиатан љойгузин карда шудааст. 

Технологияи тањсилотӣ - ин маљмӯи аз љињати илмӣ асоснокшудаи 

фаъолияти талаба ва муаллим, ки дар раванди он методњои 

инноватсионии таълим татбиќ карда мешаванд, ки дар муњлати то њадди 

нињоӣ кӯтоњ њангоми таносуби ратсионалии парадигмањои эмпирикӣ, 
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алгоритмӣ ва стохастикӣ ба рушди фарњанги зењнии хонандагон 

мусоидат мекунанд. Технологияи таълим мумкин аст дар љараёни 

таълим амалӣ карда шавад. Њамин тавр, технологияњои инноватсионии 

таълим њангоми татбиќ намудани парадигмаи стохастикӣ дар амал бояд 

њамкории самараноки педагог ва хонандагон, яъне фаъолияти 

мукаммали онњоро дар ягонагии раванди педагогӣ ифода намояд. 

Мо принсипњои асосии татбиќ намудани технологияњои инноват-

сионии таълимро муайян намудем: 

- илмият; 

- мукаммалӣ; 

- системавӣ; 

- пайдарњамӣ; 

- маљмӯавӣ будани методњои истифодашавандаи таълим. 

Дар марњалаи назоратӣ: 

- натиљањои озмоиши мутараќќиро љамъбаст намудем; 

- тавсияњои методикиро барои муаллимон оид ба рушди фарњанги 

зењнии хонандагон тањия намудем. 

Сабабњои аз тарафи мо интихоб шудани методњои тањќиќи 

педагогиро шарњ медињем. Барои ин љанбањои нисбатан муњимро 

баррасӣ менамоем, ки ба муаммои методњои тањќиќ дохил шуда, пештар 

дар асарњо оид ба озмоиши педагогӣ номбар шуда, чӣ гуна арзёбӣ ва 

шарњ дода мешаванд: моњият, афзалият ва талаботе, ки ба ин методњо 

пешнињод мегардад. 

Н.В.Кузмина дар зери мафњуми методњои тањќиќоти педагогӣ 

«тарзи расидан ба маќсадњо»-ро мефањмад. Вай ќайд менамояд, ки 

метод барномаи бунёд намудан ва истифодаи амалии назария мебошад. 

Дар як ваќт метод субъективӣ мебошад, зеро воситаи тафаккури 

тањќиќгар буда, дар ин сифат ба худ хусусиятњои субъективиро дохил 

мекунад[91]. Бо назардошти гуфтањои зикршуда, мо таснифи муфассали 

методњои тањќиќиро, ки дар кори таљрибавӣ-озмоишии мо истифода 
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бурда мешавад, баррасӣ мекунем. 

Н.В.Кузмина чунин мешуморад, ки метод љамъбасти синфи муайяни 

методика буда, методика тарзи мушаххассозии метод аст. Дар асоси 

методи муайян мумкин аст шумораи зиёди методикањо тањия карда 

шавад[91]. Бинобар њамин дар фаъолияти таљрибавӣ-озмоишии худ 

методњои зерини тањќиќро истифода бурдем: 

- омӯзиши адабиёти педагогӣ имкон дод аниќ намоем, ки муаммои 

истифодабарии технологияњои инноватсионии таълим бо маќсади 

рушди фарњанги зењнии хонандагон то њадди зарурӣ омӯхта нашудааст. 

Зарур мебошад, ки љанбањои педагогӣ аз љињати назариявӣ асоснок 

карда, инчунин модели технологияњои инноватсионии таълим дар 

рушди фарњанги зењнии хонандагон бунёд карда шавад; 

- методњои коркарди математикии маълумоти оморӣ. Ин методњо аз 

тарафи мо барои тањлили миќдории маводи воќеии дар рафти тањќиќот 

ба даст овардашуда истифода бурда шуданд; 

- мушоњида – мушоњидаи педагогӣ барои ба таври муфассал сабт 

намудани таѓйироти сифатӣ, ки дар рушди фарњанги зењнии хонандагон 

рух медињанд, зарур буд; 

- омӯзиши мањсулоти фаъолияти талабагон – дар рафти фаъолияти 

тањќиќотии мо методи мазкур бисёр муњим мебошад, зеро аз рӯи корњои 

талабагон натиљањои ба даст овардаи онњоро дидан мумкин аст; 

- методи љамъбастнамоии назариявӣ – методи мазкур аз тарафи мо 

барои љамъбаст намудани  натиљањои ба даст овардашуда истифода 

шуд. 

Дар барномаи аз тарафи мо тањияшуда се намуди озмоиш дохил 

карда шуд: муайян кардани он, ки барои ташхиси њолати ибтидоии 

инкишофи рушди фарњанги зењнии хонандагон зарур мебошад. Дар 

марњалаи минбаъда озмоиши мутараќќӣ анљом дода шуд, ки дар 

љараёни он фаъолияти таълимӣ-маърифатии хонандагон бо маќсади 

рушди фарњанги зењнии онњо ташкил карда шуд. Дар марњалаи нињоӣ 
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озмоиши назоратӣ анљом дода шуд, ки дар рафти он натиљањои 

озмоиши пешина (яъне, мутараќќӣ) аниќ карда шуданд. 

Дар рафти озмоиши сабткунанда мо методњои зерини тањќиќро 

истифода намудем: омӯзиши адабиёти педагогӣ, ки ба мо имкон дод 

сатњи омӯхташуда будани муаммои аз тарафи мо тањќиќшаванда, яъне 

рушди фарњанги зењнии хонандагонро дониста гирем. Дар марњалаи 

озмоиши мутараќќӣ мо методи мушоњидаро истифода намудем, ки ба мо 

ёрдам расонд, ки таѓйироти сифатиеро, ки дар рушди фарњанги зењнии 

хонандагон рух медињанд, арзёбӣ кунем. Ин метод бо он ќулай мебошад, 

ки муаллим-тањќиќгар дар рафти мушоњида иштирокчии љараёнњои 

баргузоршаванда буда, метавонад таѓйироти воќеии рушди 

хонандагонро бинад. Дар ин марњала аз тарафи мо методи босамари 

омӯзиши фаъолияти таълимии хонандагон истифода бурда шуд. Методи 

мазкур ба муаллим-тањќиќгар дар бораи натиљањои ба даст овардаи 

дараљаи муайяни рушди фарњанги зењнидошта талаба маълумоти даќиќ 

пешнињод менамояд. 

Дар марњалаи назоратӣ аз тарафи мо методи љамъбасти назариявии 

маълумотњо истифода бурда шуд. Методи мазкур њангоми љамъбасти 

натиљањои ба даст омада ва тањияи тавсияњои муайяни методӣ оид ба 

истифодаи технологияњои инноватсионии таълим барои рушди 

фарњанги зењнии хонандагон нисбатан ратсионалӣ мебошад. 

Афзалиятњои зерини китоби электрониро нишон медињад: 

- имкон медињад, ки 100% њайати миќдории хонандагон фаро 

гирифта шавад; 

- сифати таълимро баланд мекунад; 

- ваќтро барои љустуљӯй ва ба расмият даровардани адабиёт кам 

менамояд; 

- маводе, ки барои истифодаи шахсӣ зарур аст, чоп карда тавонанд, 

ки ин ваќти камро барои ќайд мегирад, маводи барои истифодаи шахсӣ 

зарурро муаллим ва хонанда имконият доранд, ки бо худ дошта бошанд. 
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  Маќсади тањияи китоб дар ташкил ва гузаронидани машѓулиятњои 

доимии рушддињандаи зењн, дар баррасии хусусиятњои баргузор 

намудани машѓулиятњо, дар ошкор намудани муаммоњо, ки ба хислати 

супоришњо алоќаманд аст, дар хусусиятњои ёрдам барои иљрои онњо 

ифода мегардад. Кор бо китоби электронӣ аз машѓулиятњои муќаррарӣ, 

инчунин бо он фарќ мекунад, ки хонандагон бояд мањорати кор бо 

компютерро дошта бошанд. 

Нисбат ба таркиби мазмуни китобњои электронӣ талаботњое 

пешнињод мегарданд, ки ба воситаи хусусиятњои баргузор намудани 

машѓулиятњо ба амал бароварда мешаванд. Хусусиятњои баргузор 

намудани машѓулиятњо бо китобњои электронӣ дар он ифода мегарданд, 

ки асоси онњоро муносибати тањлилӣ ишѓол мекунад. 

Муносибати тањлилӣ бо ду љанба тасниф мегардад – љанбањои 

миќдорӣ ва сифатӣ. Рушди ќобилияти тањлил намудан имкон медињад, 

ки њисоб карда баромадани маълумоти раќамњои зиёддошта ва 

муносибати онњо, ки дар шартњои супориш нишон дода шудааст, ба 

осонӣ анљом дода шавад. 

Дар мавриди дуюм, яъне њангоми баррасии рушди ќобилияти 

тањлилкунӣ аз љанбаи сифатӣ инњо дар назар дошта мешаванд: агар 

талаба ќобилияти тањлил кардан дошта бошад, пас вай дар шартњои 

супориш муносибатњои муњимро дурусттар људо карда метавонад, 

маълумоти заруриро аз дуюмдараља нисбатан хуб фарќ мекунад. 

Ќобилияти тањлил намудан ба дараљаи аналитикии рушди фарњанги 

зењнии хонандагон дахл дорад. Дар љараёни кор бо китоби электронӣ 

хонандагон мустаќилона ба таври ратсионалӣ истифода намудани ваќти 

таълимӣ, инчунин  ба таври ратсионалӣ ташкил намудани фаъолияти 

таълимӣ-маърифатии худро меомӯзанд. Дар натиљаи кор бо китоб дар 

хонандагон на фаќат фарњанги зењнӣ рушд мекунад, балки њаљми 

дониши онњо низ зиёд мегардад. 

Мазмуни субъективии фаъолияти љустуљӯии хонандагонро, ки бо 
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интихоби як расм, љуфти расмњо ё таносуби расмњо алоќаманд аст, ќайд 

кардан зарур аст, ки дар як маврид талаба медонад, ки вай масъаларо 

њал мекунад, натиљаеро мељӯяд, ки ба талаботи додашуда мутобиќат 

намояд. Мањз њамин гуна фаъолият њангоми њалли њамаи масъалањо ба 

амал бароварда мешавад. 

Баррасии мазмуни њаракати кӯдак дар маводи масъалањои гуногун 

барои «гурӯњ» дар бораи мазмуни объективии фаъолияти таълимӣ-

маърифатии хонанда њарф мезанад: «њалли масъаларо аз худ кардан», 

«аз худ кардани санљиши њалли масъала», «аз худ кардани мазмуни матн 

ва тањияи шарти масъала». Њар се варианти нишондодаи масъалањоро 

талаба метавонад бо роњњои гуногун, зимнан, баъзан бо роњњои 

нисбатан мураккабтар ё нисбатан осонтар њал намояд. 

Муаллим метавонад ба хонандагон барои њалли масъалањо барои 

«гурӯњ» ёрдам расонад. Мушоњидањо нишон медињанд, ки хатоњо 

њангоми њалли масъалањо барои «гурӯњ» бо он алоќаманд мебошанд, ки 

тамоми љараёни љустуљӯи њал, тамоми тафаккури хонанда дар бораи он, 

ки кадом расм, кадом љуфт ё кадом гурӯњи расмњо бояд интихоб шаванд, 

ба љустуљӯи мустаќилона нигаронида шудаанд. Яъне тамоми фаъолияти 

тафаккурии вай дар «маѓзи сараш» рух медињад, бинобар њамин аз 

мушоњидаи худӣ ва аз мушоњида аз берун нињон мебошад. Ин барои 

хонандагони ќафомонда дар идоракунии љустуљӯи онњо мушкилот ба 

миён меорад ва боиси содиршавии хатоњои бисёр, чӣ дар људо намудани 

аломатњо ва чӣ дар марњалаи муќоисаи тасвирњо, мегардад. 

Намуди асосии ёрдам ба хонандагон барои њалли дилхоњ масъалањо 

барои «гурӯњ» аз муњайё намудани шароит барои худназоратӣ аз паси 

њаракатњои љустуљӯии онњо мебошад: 

1. Бо рангњои гуногун ранг кардани аломатњои људошуда. Ин имкон 

медињад, ки натиљаи фаъолияти онњо сабт карда шавад. 

2. Марњалаи муќоиса аз рӯи аломатњои људошуда – бо ишора ќайд 

намудани вариантњои њар кадоме аз ду аломатњои људошуда. 



96 

 

Дар асоси варианти дигари ёрдам ба хонандагон нутќ истодааст. Ба 

он пешнињод мегардад, ки дар асоси људо кардан њамон ду аломат 

номбар карда шаванд, ки вай онњоро дар њар яке аз тасвирњо људо 

мекунад. Дар марњалаи муќоиса бошад, пешнињод кардан лозим аст, ки 

вариантњои аломатњои људошуда номбар карда шаванд. Њаракатњои 

худро бо овози баланд шарњ додан ва номбар кардани хусусияти 

тасвирњои ќабулшаванда ба хонандагон имкон медињад, ки фаъолияти 

худро назорат кунанд ва њаракатњои ѓалати худро мустаќилона ислоњ 

намоянд.  

Истифода бурдани китобњои электронӣ њангоми дарсњо аз рӯи 

маводи масъалањои дараљаи якуми мураккабӣ марњалаи ибтидоии 

рушди идорашаванда ва системаноки фарњанги зењнии хонандагон 

синнусоли 6-11 сола мебошад. 

Озмоиши мавод нишон медињад, ки хонандагон бо шавќ ба дарсњои 

мунтазам баргузоршаванда аз рӯи маводи љустуљӯии шавќовар 

муносибат доранд. Дар љавобњои худ падару модарон ќайд намуданд, ки 

хонандагон њангоми њалли масъалањо аз риёзӣ худро эътимоднок њис 

менамоянд ва ин аён ба чашм расида, хонандагонеро, ки дар 

машѓулиятњо оид ба рушди фарњанги зењнии хонандагон иштирок 

мекунанд, фарќ мекунонад. 

Барои ошкор намудани тараќќиёбии ќобилияти тањлилкунӣ 

методикањои диагностикиро татбиќ намуданд, ки имкон дод дараљаи 

рушди њар як хонанда бо ёрдами вазифањои диагностикӣ то иштироки ӯ 

дар машѓулиятњо аз рӯи китоби электронӣ ва баъди ба итмом расидани 

ин мушѓулиятњо муќоиса карда шавад. Мо ба хулосае омадем, ки агар 

шумораи камтари машѓулиятњо анљом дода шаванд, пас таѓйиротњо низ 

дар рушди онњо камтар ба назар расида, аз ин рӯй ба самаранокии 

машѓулиятњои рушдбахшӣ барои тараќќӣ додани њар як ќобилияти 

зењнӣ дар маљмӯъ, яъне ба даст овардани нишондињандаи нињоӣ бањо 

додан то андозае душвор мебошад. 
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Таъсири машѓулиятњои мунтазамро аз рӯи китоби мазкур ба зењни 

хонандагон мумкин аст аз рӯи маводи таълим оид ба иљрои супоришњо 

аз фанни риёзӣ ва забон дарёфтан мумкин аст. Њангоми бунёди онњо 

зарур аст ба инобат гирифта шавад, ки супориши «масъаларо њал 

намудан»-ро иљро кардан нисбат ба иљрои «њалли масъаларо санљидан» 

осонтар аст. Дар навбати худ ин супориш нисбат ба иљрои супориши 

«масъаларо тањия намудан» осонтар мебошад. Ин тарзи аз худ кардани 

вазифањо барои «гурӯњ»-ро «супоришӣ» номидан мумкин аст. Барномаи 

тањияи машѓулиятњо аз рӯи маводи масъалањои «монандӣ»,  

Њолатњои ќайдгардида имкон медињанд, ки машѓулиятњо аз рӯи 

маводи супоришњо барои гурӯњ боз аз рӯи ду барнома гузаронида 

шаванд. Дар доираи барномаи дуюм принсипи тадриљан 

мураккабшавии фаъолияти муаммоӣ-љустуљӯӣ нисбат ба барномаи 

пешина бодиќќаттар анљом дода мешавад. Дар ин љой аввал ба бачањо 

пешнињод карда мешавад, ки масъалањоро њал кунанд, ки дар он зарур 

аст, ки яктогӣ расми њар як намуд дарёфт карда шавад, сипас 

Љадвали  3.  Барномаи тањияи машѓулиятњо аз рӯи маводи супоришњо 
«монандӣ», «фарќият», «буриш» 

№ Мазмуни машѓулиятњо Миќдори 
соатњо 

I Монандӣ  

1 Њалли масъалањое, ки дарёфти танњо як расм лозим аст 3 

2 Санљидани њалли масъалањое, ки дарёфти танњо як расм лозим 

аст 

3 

3 Тањия намудани  масъалањое, ки дар онњо дарёфти танњо як 

расм лозим аст 

3 

II Фарќият  

1 Њалли масъалањое, ки  танњо дарёфти як расм лозим аст 3 

2 Санљидани њалли масъалањое, ки дарёфти танњо як расм лозим 

аст 

3 

3 Тањия намудани  масъалањое, ки дар онњо дарёфти танњо як 

расм лозим аст 

3 

III Буриш  

1 Њалли масъалањое, ки танњо  дарёфти як расм лозим аст 3 

2 Санљидани њалли масъалањое, ки танњо  дарёфти як расм лозим 

аст 

3 

3 Тањия намудани  масъалањое, ки дар онњо дарёфти танњо як 

расм лозим аст 

3 

 Љамъ 27 
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масъалањое њал карда шаванд, ки дар онњо љуфти расми њар як намуд 

бояд пайдо карда шавад.  

Вале мумкин аст, ки пайдарњамии дигари машѓулиятњо ба роњ монда 

шавад. Ба машѓулиятњои 1-3 дар аввал маводи супориши «монандӣ» 

ворид карда, сипас машѓулиятњои 1-3 аз рӯи маводи масъалањои 

«фарќият» баргузор карда мешаванд, минбаъд машѓулиятњои 1-3 аз рӯи 

маводи масъалањои «буриш» гузаронида мешаванд. Нӯњ машѓулияти 

дуюми минбаъдаи аз 4 то 6 маводи масъалањои «монандӣ», «фарќият», 

«буриш» гузаронида мешаванд. Нӯњ машѓулияти охирини аз 7 то 9 аз 

рӯи маводи масъалањои «монандӣ», сипас «фарќият», минбаъд «буриш» 

гузаронида мешаванд. Дар асоси тарзи ифодагардидаи азхудкунии 

масъалањо барои «гурӯњ» на мазмуни масъалањо, ваќте талаба аввал нӯњ 

варианти намудњои гуногунро аз худ мекунад, балки мазмуни фаъолият 

муњим мебошад. Мазмуни фаъолият аз он иборат аст, ки дар аввал нӯњ 

вариантњои фаъолият оид ба њалли се намуд бо се шакли љусташаванда 

аз худ карда мешаванд, сипас нӯњ варианти фаъолият оид ба санљиши се 

намуд бо се шакли љусташаванда ва нӯњ варианти фаъолият оид ба 

тањияи масъалањои њамаи намудњо бо њама вариантњои љусташаванда 

иљро мегарданд. 

Љадвали 4.  Барномаи тањияи машѓулиятњо аз рӯи маводи масъалањои 
«монандӣ», «фарќият», «буриш» 

№ Мазмуни машѓулият Миќдори 
соатњо 

I «Монандӣ», «Фарќият», «Буриш»  
1 Њалли масъалањое, ки дар онњо дарёфти як расм зарур аст 3 

2 Њалли масъалањое, ки дар онњо ёфтани љуфти расмњо зарур аст 3 
3 Њалли масъалањое, ки дар онњо ёфтани таносуби расмњо зарур аст 3 

4 Санљидани њалли масъалае, ки дар он як расмро ёфтан зарур аст 3 

5 Санљидани њалли масъалае, ки дар он ёфтани љуфти расмњо зарур аст 3 
6 Санљидани њалли масъалае, ки дар он ёфтани таносуби расмњо зарур  3 

7 Тањияи масъалае, ки дар он як расмро ёфтан зарур аст  3 
8 Тањияи масъалае, ки дар он љуфти расмњо бояд ёфта шавад 3 

9 Тањияи масъалае, ки дар он бояд таносуби расмњо ёфта шавад 3 
II Љам

ъ 
27 
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Њамин тавр, баррасии вариантњои имконпазир нисбат ба тањияи 

силсилаи дарсњои иборат аз 27 машѓулият оид ба рушди фарњанги 

зењнии хонандагон аз рӯи маводи масъалањо барои «гурӯњ» нишон 

медињад, ки њар як варианти тањияи барномаи силсила ба муносибатњо 

асос ёфтааст. Агар дар синфи машѓулшаванда бачањои баќувват нисбат 

ба бачањои ќафомонда бештар бошанд, он гоњ мумкин аст, ки нисбат ба 

тањияи силсилаи машѓулиятњо муносибати «супоришӣ» (аналитикӣ ва 

синергетикӣ) истифода бурда шавад. Агар шумораи бачањои сатњи пасти 

омодагии зењнидошта бисёр бошад, пас бењтар мешавад, ки ба 

муносибати «фаъолиятнокӣ» (праксиологӣ ва ѓайра) афзалият дода 

шавад. 

Мављуд будани ќобилиятњои умумии зењнӣ: иљро намудани тањлили 

аниќи мазмуни масъалањо; иљрои њаракатњои гуногуни ба њам пайванди 

љустуљӯӣ; ба амал баровардани банаќшагирии дури ќадамњои худ оид ба 

тарзи њал; анљом додани муњокимањои асоснок дар бораи алоќаи 

натиљаи ба даст оварда бо шароити ибтидоӣ. 

Њамин тавр, њамроњ намудани бачањо ба фаъолияти доимии љустуљӯӣ 

кӯшишњоро љињати тафаккур ва дарёфт ташаккул дода, эњсоси боварӣ ба 

ќувва ва имкониятњои зењни худро ба вуљуд меорад. Барои тасдиќи ин 

аќида ба њайси мисол намунаи яке аз ин гуна машѓулиятњоро оид ба аз 

худ намудани њалли масъала аз рӯи мавзӯњои «Монандӣ» пешнињод 

менамоем. 

Машѓулияти 1. 

Маќсад: барои хонандаро водор ба фикр кардан, баланд бардоштани 

тафаккур ва зењн. Њангоми усулро гузаронидан он барои муайян 

кардани  пайдарпайии мантиќии њодисањо, калимањо, мафњумњо ањамият 

дорад. 

Тарзи иљро: 

1.  Дар тахтаи синф се калима навишта мешавад. 

2.  Њар як  хонанда як калима (мафњум)-и зиёдатиро мегӯяд. 

3.  Сипас хонанда исбот мекунад, ки аз рӯйи кадом далел (хусусият) 
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он калимаро зиёдатӣ мешуморад. 

4.  Масалан,  калимањои  «офтоб,  гурба,  помидор».  Фарз  кардем,  

ки  барои хонанда Алишер офтоб калимаи зиёдатист. Хонанда Алишер 

мегӯяд, ки офтоб барои он дар байни ин се мафњум зиёдатист, ки дар 

замин нест. Хонанда Бахтиёр мегӯяд, ки помидор зиёдатӣ аст, чунки 

офтобу гурба аз 5 њарф иборатанд. 

5.  Њар касе, ки исботи зиёд меорад, холи зиёдро соњиб мешавад. 

6.  Масалан, барои далели аљоиб 10 хол муайян кардан мумкин аст. 

Барои аз худ кардани њалли масъалањои оварда шуда, ки ба 

љустуљӯи як расм алоќаманд мебошанд, бо воситаи ба њамдигар бањо 

додан метавон арзёбӣ намуд.  

Барои тараќќӣ додани ќобилияти муайян кардани фарќият 

мувофиќи маќсад мебошад, ки аз рӯи маводи супориши диагностикӣ 

машѓулияти махсус аз рӯи «расмњо - вариантњо» баргузор карда шавад. 

Ин супориш аз масъалањои тадриљан мураккабшаванда иборат 

мебошад. Дар онњо талаб карда мешавад, ки расме дарёфт карда шавад, 

ки дар њашт варианти расмњо намерасад. Ба кӯдак пешнињод мегардад, 

ки супориши аввали омӯзишро њал намояд. Агар вай тасвири 

нодурустро нишон дињад, пас ба ӯ тавсия карда мешавад, ки фикр карда, 

љавоби дуруст дињад. Агар маълум гардад, ки кӯдак љавоби дурустро 

ёфта наметавонад, ба ӯ љавоби дуруст хабар дода мешавад, вале шарњ 

дода намешавад, ки чаро мањз њамин љавоб дуруст мебошад. Сипас 

пешнињод мегардад, ки супориши дуюми омӯзишӣ њал карда шавад. 

Њалли масъалаи дуюми омӯзишӣ низ ба мисли њалли масъалаи якум 

анљом дода мешавад. Баъди њалли ин ду масъалањои омӯзишӣ (дуруст ва 

нодуруст) ба кӯдак пешнињод мегардад, ки дар тӯли 20 даќиќа њар ќадар 

метавонад масъалањои асосиро њал намояд. Зимнан, хабар дода 

намешавад, ки масъалањои асосӣ дуруст ё нодуруст њал карда шудаанд. 

Вазифањои асосӣ аз рӯи нуќтаи назари мураккабии анљом додани 

тањлили шартњои онњо ба чор гурӯњ људо мешаванд. Дар шартњои онњо 
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панљ унсур љойивазкунӣ менамоянд. Баъди коркарди 16 масъалањои 

нишондода дар бораи дараљаи тараќќии ќобилияти тањлилкунӣ ќазоват 

кардан мумкин аст. Хонандагон дар љараёни кор бо китоби электронӣ 

нисбатан мустаќил шуданд, ёд гирифтанд, ки худ љавобњои дуруст ва 

њалли масъалањоро пайдо намоянд, аз калонсолон ё њамсинфон љавоби 

тайёрро интизор нашуданд. Дар китоби электронӣ курси систематикии 

машѓулиятњои ба рушди фарњанги зењнии хонандагони синнусоли хурди 

мактабӣ равонагардида пешнињод гардидааст. Курс аз рӯи маводи се 

намуди масъалањо тањия гардида, 27-36 машѓулиятро дар бар мегирад. 

Курсро шартан - «Фарњанги зењнӣ» ном гузоштанд. Дар фарќият аз 

курсњои фанњои таълимӣ, масалан, риёзӣ ва забон, ки дар он љой 

тараќќии тафаккур маќсади асосӣ њисоб намешавад, вазифаи 

принсипиалии курси пешнињодшаванда мањз рушди ќобилияти зењнии 

хонандагон њисоб мешавад, на аз худ намудани ким-кадом донишњо ва 

малакаю мањорати мушаххас. Силсилаи машѓулиятњо се силсиларо дар 

бар мегирад, ки њар кадоми онњо аз 9-12 машѓулият аз рӯи маводи ягон 

намуди супоришњо иборат мебошад. Фарќияти супоришњо аз рӯи 

мураккабӣ бо он алоќаманд мебошад, ки нисбат ба худи њамон як 

вазифа масъалањои гуногунро њал кардан мумкин аст: масъаларо њал 

кардан, њалли тайёри онро санљидан ва дар асоси он тањия намудани 

масъалаи дигари нав. Ин супоришњо, инчунин аз рӯи мураккабии 

фаъолияти љустуљӯӣ фарќ мекунанд: вазифаро њал кардан нисбат ба 

санљиши як љавоби ба он пешнињодгардида осонтар аст, инчунин 

санљидани љавоби тайёр осонтар аст, нисбат ба тањия намудани 

супориши нав. 

Курси систематикӣ, ки аз рӯи ин гуна маводи намуди гуногун дошта 

тањияшуда – аз рӯи мазмун ва мураккабии вазифањои љустуљӯӣ – барои 

рушди фарњанги зењнии хонандагон имкониятњои мусоид фароњам 

меорад. 

Ваќти асосиро дар дарсњо аз тарафи бачањо мустаќилона њал 
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намудани вазифањои љустуљӯӣ ишѓол мекунад. Ба шарофати ин дар 

бачањо барои ташаккул ёфтани мустаќилияти њаракатњо ва ќобилияти 

идоракунӣ дар њолатњои мураккаб шароити хуб ба вуљуд меояд. 

Дар њар як машѓулият аз рӯи китоби электронӣ муњокимаи 

дастаљамъонаи њалли масъалаи намуди муайян анљом дода мешавад. Ба 

шарофати ин метод дар бачањо сифати муњими фаъолият ва рафтор, ба 

мисли дарки њаракатњои худ, худназоратӣ, имконияти асоснок намудани 

ќадамњои иљрошаванда њангоми њалли масъалањо, тараќќӣ мекунад. 

Дар њар як машѓулият баъди кори мустаќилона санљиши 

дастаљамъонаи њалли масъалањо анљом дода шуд, бинобар ин барои 

хударзёбии мӯътадили бачањо шароит ба вуљуд омад, ки ба хубӣ дарк 

мекунанд, вале маводи таълимро дар синф хуб аз худ намекунанд, 

инчунин эњсоси хударзёбии хонандагоне, ки аз рӯи муваффаќияти 

таълимӣ танњо аз њисоби кӯшишу ѓайрат фарќ мекарданд, то андозае 

паст шуд. 

Дар машѓулиятњо оид ба китоби электронӣ барои рушди 

ќобилиятњои эљодии хонандагон, тафаккури эљодии  онњо шароити 

мусоид ба вуљуд оварда мешавад. Масалан, њамин гуна сифати 

тафаккури эљодӣ ба мисли чандирият (бисёрљабњагӣ) ташаккул меёбад, 

зеро ба хонандагон пешнињод мегардад, ки масъалањоро бо худи њамон 

як шартњо, вале бо мазмунњои гуногуни љусташаванда њал намоянд. Ин 

аз кӯдак талаб менамояд, ки худи њамон як масъаларо бо тарзњои 

гуногун ќабул намояд. 

Дар љараёни машѓулиятњо аз рӯи китоби электронӣ њамин гуна 

њиссиёт, ба мисли чуќурии тафаккур, тараќќӣ меёбад, зеро масъалањое, 

ки дар доираи як машѓулият њал мешаванд, ба худи њамон як намуд 

тааллуќ доранд, бинобар њамин татбиќи худи њамон як ќоидањоро 

таќозо менамоянд. Ин вазифањо ягонагии дохилӣ ва нисбат ба њар як 

љустуљӯи мушаххаси њалли масъала муносибати ягона доранд. 

Дар машѓулиятњо аз рӯи китоби электронӣ њамин гуна сифати 
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муњим, ба мисли аз нуќтаи назари танќидӣ нигаристан, асосноккунии 

тафаккур, тараќќӣ меёбад, зеро њалли масъалањо аз рӯи шакли интихоби 

як љавоб (љавоби дуруст) аз якчанд љавоб ташкил ёфтаанд. Бо сабаби он, 

ки њар гуна интихоб њамеша бо талабот дар хусуси асосноккунии он, бо 

шарњи он, ки чаро ин љавоб интихоб гардидааст, на  љавоби дигар, 

алоќаманд мебошад. 

Мувофиќан, курси систематикии машѓулиятњо аз рӯи китоби 

электронӣ дар асоси маводи вазифањои муаммоӣ-љустуљӯӣ барои дар 

бачањо тарбия намудани фарњанги тафаккурӣ шароити мусоид ба вуљуд 

меорад, ки бо имконияти идоракунии фаъолияти идрокӣ, нишон додани 

ташаббус дар гузоштани маќсадњои он ва дарёфти  роњњои расидан ба 

онњо тасниф карда мешавад. 

Ба амал баровардани ин гуна имконият, нишон додани фарњанги 

идрок, доштани ќобилиятњои умумии зењниро дар назар дорад: 

- анљом додани тањлили аниќи мазмуни масъалањо; 

- иљрои њаракатњои гуногуни ба њам пайванди љустуљӯӣ; 

- ба амал баровардани банаќшагирии дури ќадамњои худ аз рӯи амалӣ 

намудани тарзњои њалли масъала; 

- анљом додани муњокимаи асоснок дар бораи алоќамандии натиљаи ба 

даст оварда бо шароити ибтидоӣ. 

Дар мактаби ибтидоӣ љорӣ намудани машѓулиятњои мунтазами 

тараќќидињанда аз рӯи китоби электронӣ, ба фаъолияти доимии 

љустуљӯӣ фаро гирифтани бачањо тањсилоти ибтидоиро ба таври 

назаррас башардӯстона менамояд, барои дар бачањо тараќќӣ ёфтани 

шавќмандињои маърифатӣ шароит фароњам меорад, кӯшиши кӯдакро 

нисбат ба тафаккур ва љустуљӯй ташаккул медињад, дар ӯ эњсоси боварӣ 

ба ќувва ва имкониятњои зењнии худ ба вуљуд меорад. 

Дар ваќти машѓулиятњо аз рӯи курси пешнињодшуда дар бачањо 

шаклњои рушдёфтаи худидроккунӣ ва худназоратӣ ташаккул ёфта, тарси 

онњо аз содир кардани ќадамњои ѓалат гум шуд, хавотирӣ ва беќарории 
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беасос кам гаштанд. Бо назардошти гуфтањои боло, мо метавонем 

хулоса барорем, ки истифода бурдани китоби электронӣ дар раванди 

таълим барои рушди фарњанги зењнии хонандагон мусоидат намуд. Дар 

хонандагон нисбат ба имкониятњои зењнии худ боварӣ пайдо гардид. 

Њангоми озмоиши китоби электронӣ ин гуна муносибатњо амалӣ 

гаштанд: праксеологӣ, гносеологӣ, аналитикӣ, синергетикӣ, аксиологӣ, 

семантикӣ, инчунин њангоми тањияи супоришњо барои хонандагон 

таносуби ратсионалии парадигмањои эмпирикӣ, алгоритмӣ ва 

стохастикӣ ба инобат гирифта шуд. 

Мо имконпазир мешуморем, ки дар замони муосир дар мактабњо 

баргузор намудани машѓулиятњои доимие мумкин аст, ки дар онњо 

дилхоњ бачањо  - бо дараљаи гуногуни тайёрии зењнӣ: ќафомонда ва 

пешрафта, вазифањои муаммоӣ-љустуљӯиро њал карда тавонанд. Дар 

китоби электронӣ курси систематикии машѓулиятњои рушдӣ-зењнии 

нишон дода шудааст. Курси «Фарњанги зењнӣ» дар асоси маводи се 

намуд масъалањо тањия гардида, 27-36 адад машѓулиятро фаро мегирад. 

Дар фарќият аз курси фанњои таълимӣ, масалан, риёзӣ ва забон, ки дар 

онњо тараќќии тафаккур маќсади асосӣ њисоб намешавад, вазифаи 

принсипиалии курси пешнињодшуда мањз рушди фарњанги зењнии 

хонандагон мањсуб мегардад, ки ба аз худ кардани донишњо ва малакаю 

мањорати мушаххас њангоми иљрои супоришњо аз риёзӣ ва забон таъсир 

мерасонад. 

 

2.2.  Истифода намудани моделњои графикӣ дар раванди таълим њамчун 

яке аз воситањои технологияњои инноватсионии таълим дар рушди 

фарњанги зењнии хонандагон 

Барои он, ки модели технологияњои инноватсионии таълими аз 

тарафи мо тањияшуда озмуда ва таносуби ратсионалии парадигмањои 

эмпирикӣ, алгоритмӣ ва стохастикӣ дар таљриба амалӣ карда шавад, мо 

дар раванди таълим модели графикиро истифода намуда, онро дар дарси 

забони модарї татбиќ кардем. 



105 

 

Таълиму тарбия барои ташаккули ангезањо ва малакаю мањорати 

фаъолияти таълимӣ равона гардида, муваффаќияти таълими 

мактаббачагони хурдсолро муайян мекунанд. Дар назди мактаби 

ибтидоӣ вазифаи махсус љињати аз худ намудани салоњиятнокињои асосӣ 

ва калидӣ истодааст. Яке аз салоњиятнокињои фаннӣ ташаккул ёфтани 

њаракатњои имлоӣ мебошад. Ташаккулёбии он њанӯз аз давраи таълими 

савод шурӯъ мегардад. 

Талаффузи овозњо ва имлои њарфњо дар калима аз рӯзњои аввали 

таълими савод сар шуда, то охири синфи IV давом мекунад. Бачањо дар 

бораи овоз ва њарфњо, садоноку њамсадоњо, алфавит, имлои йотбарсарњо 

маълумот мегиранд. 

Мувофиќи талаботи  стандарт ва барнома доир ба ќисми овоз ва 

њарфњо дар синфи I - IV пеш аз њама он аст, ки бачањо талаффузи дурусти 

овозњо ва тарзи графикии њар як њарфро дар калима ёд гиранд, онњоро аз 

њамдигар ба хубӣ фарќ намоянд.  

Тањлилӣ овозӣ  се  маќсад  дорад: 

- људо  ва муайян  намудани љои овоз дар калима; 

- муайян  кардани  миќдори  овозњои калима ва модели ќолаби он; 

- тайёр намудани  талабагон ба имло. 

Дар  марњалањои ќаблии таълим ба хонанда зарур аст, ки људо ва 

тањлил намудан, аз рӯи мазмун љамъбаст кардани муносибатњои 

лингвистикиро, ки асоси генетикии њаракатњои имлоро ташкил 

медињанд, иљро карда тавонад. 

Дар марњалањои минбаъдаи тањсил ин муносибати ибтидоӣ бояд 

мушаххас гардонида, дар системаи мафњумњои лингвистикӣ, ки 

хосиятњои забонро њамчун системаи аломатњо инъикос менамояд, фарох 

кушода дода шаванд. 

Љорӣ намудани мафњумњо дар бораи мавќеъњои фонема, дар бораи 

морфемањо ва њиссањои нутќ шиносшавии бачањоро бо чунин фаслњои 

забоншиносӣ (лингвистика), њамчун фонология, синтаксис, морфология, 
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калимасозӣ дар назар дорад. Ягон курси омӯзишии забони модарї бе 

омӯзиши ин фаслњо ба роњ монда намешавад. Вале хусусияти системаи 

баррасишавандаи таълим на пайдарњамии хос, њамандозагӣ ва њаљми ин 

фаслњоро шарњу эзоњ медињад, балки пеш аз њама ба ташкили мазмуни 

лингвистикии таълим, мантиќи кушода додани мафњумњои зикршуда ва 

њаракатњои дахлдори бачањо бо маводи забонӣ: њаракат аз тарзи умумии 

њалли вазифањои имлоӣ ба сӯи мушаххаснамоии ин тарз барои њар як 

намуди хоси имло нигаронида шудааст. 

Њамин тавр, дар љараёни озмоиши модели графикӣ дар фаъолияти 

таълимӣ-маърифатӣ дар хонандагон фарњанги зењнӣ, мањз њамон 

фарњанге, ки сарчашмањои гуногуни иттилоот дорад, рушд намуда, дар 

ин маврид муносибати схоластикӣ нисбат ба таълим аз байн меравад. 

Аз рӯи аќидаи муаллифони «Алифбо» М.Лутфуллоев, 

Ф.Шарифзода [84], дар давраи омӯзиши савод зарур аст, ки ба бачањо 

њадафмандии системаи овозӣ омӯзонида шавад. Дар марњалаи мазкур 

ташаккули тарзи тањлили пайдарњамии овозњо дар калимањо муњим 

мебошад. Барои људо кардани шакли овозии калима бачањо аз калимањо 

људо карда баровардани овозњои алоњидаро омӯхта, дар асоси 

аломатњои артикулятсионӣ онњоро фарќ мекардагӣ мешаванд: садонок 

ва њамсадо. Њаракати асосӣ дар тањлили овозӣ ќобилияти бо ќувваи овоз 

људо кардани њар як овози минбаъда мебошад.  

 Дар мактабњои мо таълими савод дар асоси методи тањлил ва 

таркиби овозӣ ташкил карда мешавад. Асосгузор ва ташаббускори ин 

методи классикӣ, ки бештар аз дусад сол боз дар мактабњо љорист, дар 

Аврупои Ѓарбӣ Шерр Рюг Грезер, Дистервег, Фогел ва дар мактабњои 

Русия олим ва методисти барљастаи рус К.Д.Ушинский мебошад. 

       Методи тањлил ва таркиби овозӣ аз ќисмњои зерин иборат аст: 

− Ташкили нутќи алоќанок, ки маводи он аз бозии дидактикӣ иборат 

аст. 
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− Интихоби калимаи зарурӣ ва људо намудани овози нав аз аввал, 

мобайн ё охири он. 

− Талаффузи овози нав ва мушоњидаи љињати артикулятсияи он. 

− Тањлили овозӣ-њарфӣ ва муќоисаи он. 

− Нишон додани њарф ва навиштани он. 

− Гузаронидани бозии дидактикӣ ва мустањкам намудани овоз ва њарфи 

нав. 

− Машќи хониш (хондани њарф дар њиљо, калима, љумла ва матн). 

− Навиштани њарф дар њиљо ва калимањо. 

− Кор бо луѓат ва калимањои нав. 

− Инкишофи нутќи мураттаб. 

       Тавре ки мебинем, дар ин наќша тамоми лањзањои омӯхтани овоз 

ва њарфи нав муфассал ифода ёфтааст, вале ин чунин маъно надорад, ки 

муаллим побанди ин лањзањо бошад ва онњоро каму беш накунад. 

Муаллим шахси эљодкор аст. Масалан, ӯ метавонад њамин 10 лањза 

(модда)-ро дар 6-7 модда биѓунљонад.» (Иќтибос аз М.Лутф “Осор”. 

Љилди 4. Асосњои таълими ибтидоии забони модарӣ. Душанбе, 2013.)  

Љараёни нутќ ба занљири овозњое шабоњат дорад, ки дар он њар овоз 

ба овози дигар ба таври ногусастанӣ пайваст мебошад. Овозњои алоњидае, 

ки мо талаффуз мекунем (масалан, овозњои [с], [т], [д] ва ѓайра), дар 

алоњидагӣ маъно надоранд ва мисли дигар овозњо ва садоњо (раъду барќ, 

аккоси саг, садои тори рубоб ва ѓайра) њодисаи маъмули физикӣ 

мебошанд. Овози нутќ танњо дар сурате арзиши забонӣ пайдо мекунад, ки 

дар якљоягӣ бо овозњои дигар дар сохтани воњидњои маънодори забон 

(калима, синтагма, фраза ва ѓайра) иштирок намояд ва ба воситаи онњо бо 

маъно алоќаманд гашта,  вазифаи забонии худро адо кунад.   

Воситаи асосии тањлили овозӣ наќшаи графикӣ мебошад, ки 

пайдарњамӣ ва таснифи овозњоеро ифода мекунад, ки ин ё он калимаро 

ташкил медињанд. Тањлили шакли овозӣ аз тарафи бачањо дар доираи 

калимаи маънидор анљом дода мешавад. Хусусиятњои нави овозњоро 
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љорӣ намуда, бояд ба он такя намуд, ки бачањо аллакай маънои 

калимањои забони модарии худро медонанд ва фарќияти калимањоро аз 

њамдигар маънидод карда метавонанд, масалан, калимањои «бӯр» ва 

«бур» њамчун калимањои гуногунмаъно ќабул карда мешаванд ва 

фарќияти оњангии ин калимањо низ аз њамин њисоб мебошад. 

ВОДОРНАМОӢ 

Калимањо Дуруст Нодуруст 

Душанбе +  

Самбӯса +  

Занбӯр +  

Вазбин  + 

Шамбе  + 

Содда  + 

Овозњои нутќ дар таркиби воњидњои маънодор ду вазифаро иљро 

мекунанд: калимасозӣ ва калимафарќкунӣ.  

      Вазифаи калимасозӣ овозњо барои сохтани калимањо њамчун масолењ 

истифода мешаванд. Масалан, дар калимаи “бодом” овозњои [б], [о], [д], 

[о], [м] ба сифати масолењи сохтмон хизмат мекунанд . 

Вазифаи калимафарќкунӣ  овозњоро ба ду гурӯњ људо мекунад.  

А) овозњое, ки аз бобати тавлид ва хусусияти физикӣ аз њамдигар фарќ 

мекунанд, вале бе таѓйири маънои калимањо  якдигарро иваз карда 

метавонанд, масалан, сафед ва коса. (а]-и коса нисбат ба [а]-и сафед 

дарозтар талаффуз мешавад, зеро дар њиљои заданок омадааст. 

Б) овозњое, ки аз рӯйи хусусиятњои тавлиди физикӣ ба њамдигар шабоњат 

доранд, вале маънои калимаро таѓйир медињанд, масалан, [у], [у:] дар 

калимањои кӯш (кӯшидан) [ку:ш] ва куш (куштан) [куш]. Овозњое, ки 

ќобилияти калимафарќкунӣ дошта якдигарро  бе таѓйири маъно иваз 

карда наметавонанд, фонема номида мешаванд. Фонема хурдтарин 

воњиди занљири системаи овозии забон аст, ки б а р о и  сохтан ва 

шинохтани калима ва шаклњои он истифода мешавад.«Овозњои нутќ дар 

натиљаи њаракат ва ё њолатњои гуногунро гирифтани узвњои нутќ 

ташаккул меёбанд».  
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Воситаи асосии ошкор ва сабт намудани муносибати барраси-

шаванда модели графикӣ мебошад. 

Дар мисоли омӯзонидани овоз ва њарфи Я (сањ. 94) дар амал нишон 

медињем, ки чӣ гуна ин модел воситаи њалли масъалаи таълимӣ ва 

такягоњи њаракати дахлдор мегардад. Масъалаи таълимӣ, ки њангоми 

њалли он бачањо муносибати байни овозњои садонок ва њамсадоро аниќ 

мекунанд, бо тарзи зерин бунёд мегардад: 

I. Ба бачањо супориш дода мешавад: модели овозии калимаи «яклухт» 

-ро бунёд намоянд. 

Хонандагон амалњои зеринро иљро мекунанд: 

- тамоми калимаро бо овози баланд талаффуз мекунанд; 

- овози аввалинро дар тамоми калима дароз кашида талаффуз мекунанд 

[й ’й’й’аклухт ] ;  

- онро номбар мекунанд, тасниф медињанд ва бо квадрати сабз ишора 

мекунанд; 

- овози дуюмро дар тамоми калима дароз кашида талаффуз мекунанд [й’ 

а а а к л у х т]; 

- онро номбар мекунанд, тасниф медињанд ва бо давраи сурх ишора 

мекунанд; 

- овози сеюмро дар тамоми калима дароз кашида талаффуз мекунанд [йа 

к к к л у х т ]; 

- онро номбар мекунанд, тасниф медињанд ва бо катакчаи кабуд ишора 

мекунанд; 

- овози чорумро дар тамоми калима дароз кашида талаффуз мекунанд [й’ 

а к л л л у х т]; 

- онро номбар мекунанд, тасниф медињанд ва бо катаки сурх ишора 

мекунанд; 

- овози панљумро дар тамоми калима дароз кашида талаффуз мекунанд 

[й ’аклууу х  т ] ;  

- онро номбар мекунанд, тасниф медињанд ва бо катаки сабз ишора 
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мекунанд; 

- овози шашумро дар тамоми калима дароз кашида талаффуз мекунанд 

[й ’аклух х  х  т ] ;  

- онро номбар мекунанд, тасниф медињанд ва бо доираи кабуд ишора 

мекунанд; 

- овози њафтумро дар тамоми калима дароз кашида талаффуз мекунанд 

[й ’аклух т  т ] ;  

- онро номбар мекунанд, тасниф медињанд ва бо доираи сабз ишора 

мекунанд; 

- месанљанд, ки оё њамаи овозњо људо карда шудаанд. 

II. Таркиби овозии калимаи “яклухт”-ро бачањо бо ёрдами наќша сабт 

мекунанд: 

III. Садодињиии овозњоро дар аввали калима муќоиса намуда, бачањо 

дар наќша ќайд мекунанд, ки дар аввали калима ду овоз [й’ а] истодааст, 

ки дар хат бо як њарф Я   (й-а) ифода карда мешаванд. 

Дар тањлили овозӣ љињати муњим он аст, ки ташаккули тарзњои 

њаракати тањлили овозӣ ва ќобилияти назорат бурданро аз болои иљрои 

дурусти он бояд ба љараёни ягона мутањњид карда шаванд. Дар ин 

маврид худи талаба бояд њам тарзи тањлил ва њам тарзи назоратро дарк 

намояд. Воситаи асосии назорати њар як амалиёт дар бораи тањлили 

дурусти овозӣ људо карда баровардани овоз дар калимаи тањлилшаванда 

мебошад. 

Аз 25 нафар хонандаи синфи якум 18 нафар метавонистанд, ки 

тањлили овозиро бе хато анљом дињанд. Ин 72% мебошад. Дар ин бачањо 

ќобилияти назорати дуруст иљро намудани њаракат дар сатњи баланд 

ташаккул ёфтааст. Њафт нафари боќимонда, ки 28%-ро ташкил 

медињанд, ин намуд супоришро иљро карда, ба хатоњои камањамият роњ 

доданд. Бо ин бачањо дар давоми чоряк оид ба масъалаи фарќ намудани 

овозњои нутќ дарсњои иловагӣ гузаронида шуданд. Барои сабт намудани 

ќоидањои ишора кардани овозњои садонок дар хат наќша ёрдам расонда, 

имкон дод, ки аз њодисаи ягона (калимаи “яклухт”) хулосаи умумӣ 
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барорем. Бояд ќайд намуд, ки бачањо дар натиљаи њаракатњо бо калима 

ба чунин хулоса расиданд, на аз рӯи иттилои шифоњии муаллим, ки ин 

низ ба рушди фарњанги зењнии хонандагон мусоидат менамояд. Ба 

сифати воситаи њаракати талабагон модели графикии калимаи мушаххас 

баромад кард. 

Вазифаи нави таълимӣ дар назди бачањо дар љараёни аз тарафи онњо 

ошкор намудани мухолифат дар байни оне, ки онњо дар бораи 

муносибати байни овоз ва њарф медонистанд ва падидаи нави имлоӣ, ки 

ба ќоидањои пешина тобеъ нест, ба вуљуд меояд.  

Њамин тавр, дар давоми якчанд дарс бачањо дар наќша 

орфограммањои синфи муайянро мекашанд. Дар хотираи кӯдак танњо 

принсипи умумӣ боќӣ мемонад: садонокњо пас аз њамсадоњои ким-чӣ 

гуна ба таври хос навишта мешаванд. Мањакњои асосии ин гуна дарсњо 

инњо буданд: 

- ошкор намудани таљриба ба воситаи гузоштани саволњо; 

- ташкили мубодилаи мазмуни таљрибаи субъектӣ дар байни 

хонандагон; 

- аз тарафи муаллим дастгирӣ намудани љавобњои нисбатан 

дурусттари хонандагон аз рӯи муаммои баррасишаванда; 

- дар асоси онњо тањия намудани омӯзиши маводи нави таълимӣ 

(мафњумњо, усулњо); 

- љамъбаст намудан, ба система даровардани таљрибаи субъектии 

хонандагон дар дарсњо. 

Њамин тавр, ба шарофати модели графикӣ педагог дар дарсњо аз 

парадигмаи эмпирикии тањсил дур рафта, тадриљан њаљми парадигмаи 

стохастикии таълимро бештар менамояд. 

Дар дарсњо зарур аст, ки маводи гуногуни дидактикӣ истифода бурда 

шавад. Мањакњои асосии интихоби мавод инњо мебошанд: 

- истифода намудани манбањои гуногуни хабарњо ва иттилоот; 

- барои аз тарафи хонандагон иљро шудани супоришњои муаммоӣ ва 
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ботинан гуногунмаъно ташаббускорӣ  намудан; 

- барои интихоб пешнињод намудани супоришњои навъ, намуд ва 

шакли гуногундошта; 

- њавасманд намудани хонандагон ва интихоби мавод аз рӯи 

афзалиятњои шахсии онњо. 

Барои фаъол гардонидани тарзњои кори таълимӣ зарур аст, ки 

хонандагон барои татбиќ намудани тарзњои гуногуни кор, муњокимаи 

тарзњои нисбатан ратсионалӣ њавасманд гардонида шаванд. Дар рафти 

муњокима тарзњои аз љињати шахсӣ нисбатан ањамиятнок, ки ба вуљуд 

омадаанд, ошкор карда мешаванд. Дар ин маврид на танњо натиљањо, 

балки љараёни иљрои супориш низ арзёбӣ карда мешавад. Омӯзгори 

босалоњият чунин хусусиятњоро доро бошад: 

- ќобилияти эљодии ба таълим фаро гирифтани њар як хонанда; 

- фароњам овардани имконият барои эљодкорӣ нисбат ба намудњои 

супоришњо, маводи таълим, мавзӯъ; 

- шароите ба вуљуд оварад, ки дар он њар як хонанда фаъол ва 

мустаќил бошад; 

- ба бачањо роњбаладӣ намудан (дониш, малака, мањорати баланди 

педагогӣ),  маводњои дидактикиро дуруст истифода намуда, арзёбӣ 

намудан.  

Дар ибтидои таълим бошад, муњим аст, ки дар хонандагон фарњанги 

зењнии кор бо наќшањо, талабот ва одат кардан љињати рӯйоварӣ ба 

манбаи ибтидоии маълумот (дар намуди наќшањо) рушд ёбад. 

Тадриљан ташаккули зоњирии њаракатњои хат ба худ пӯшида 

мегарданд, њадафмандињои он пурра ба наќшаи ботинӣ мегузаранд ва 

эњтиёљи хонандагон ба маводи такягоњӣ ва ёрирасон аз байн меравад. 

Гуфтан зарур аст, ки худи наќшаи ботинии њаракати имлоӣ дар кӯдак 

дар асоси њадафмандињои дар наќшаи ибтидоӣ ба ӯ супоридашуда тањия 

мегардад. Дар ин хусус факти такроран ба наќша рӯй овардани хонанда, 

дар мавридњое, ки ӯ њангоми навишт (имло) душворӣ мекашад, гувоњӣ 
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медињад. 

Имло яке аз ќисматњои забоншиносӣ буда, ќоидањои дуруст 

навиштани калима ва шаклњои грамматикаро меомӯзад. Имло 

(орфография) тарзи беѓалатнависии калима дар забони адабист, ки аз 

тарафи умум ќабул карда шудааст. Омӯхтану донистани ќоидањои имло 

раванди мураккаб ва роњи ташакули он аз ќоида то автоматизатсия 

мебошад, ки бе машќи даст имконнопазир аст. Аз ин љост, ки мо имлоро 

њам аз љињати назария ва њам аз љињати амалия меомӯзем. Амалия дар 

таълими имло машќњои зиёди пай дар пай аст. Табиати омӯхтани имло 

њамин аст: њар як калима пеш аз он ки навишта шавад, аввал бояд 

дуруст, бурро ва равшан талаффуз карда шавад. Дар натиља талаба 

калимаро њам мешунавад, талаффуз мекунад ва њам шакли онро 

мебинад. Бояд ќайд кард, ки ин як тарафи кор аст. Тарафи дигари кор 

тањлили фонетикӣ, морфологӣ, маъноӣ-муќоисавӣ ва луѓавӣ – имлоист, 

ки дар њар як дарс гузаронда мешавад. Бе ин саводнок кардани бача 

мумкин нест. 

Вазифаи асосии таълими имло њам ба њамин маќсад – саводнок 

кунондани талабагон нигаронда шудааст, ки сутуни фарњанг ва 

маънавият аст. 

Барои он ки хатоњои талабагон мунтазам таъкид карда шаванд, 

донистан лозим, ки њар яки он ба кадом гурӯњи хатоњо тааллуќ дорад 

ва сабабњои рӯй додани онњо кадомњоянд. 

 Дар синфи озмоишӣ ташаккули тарзњои умумии њаракати имлоӣ 

чунон ба роњ монда мешавад, ки бачањо њарчӣ зудтар (дар мобайни 

синфи якум) мављуд будани супоришњои имлоии намуди гуногунро 

ошкор кунанд, ки онњо бояд дар чор соли минбаъдаи таълим бо он 

сарукордор шаванд, яъне фањмида гиранд, ки њоло онњо боз чињоро дар 

бораи ќоидањои имлои калимањо намедонанд. Чӣ хеле аллакай гуфта 

шуд, дар охири марњалаи таълими алифбоӣ хонандагон ба имлои мавќеи 

мустањкамдошта ошно мешаванд ва бояд барои омӯзиши имлои мавќеи 
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сусттар дошта шурӯъ намоянд. Вале барои он, ки кӯдак аниќ дарк 

намояд, ки вай дар бораи имло чиро медонад ва чиро намедонад, дар 

таълим бояд мафњуми «мавќеи фонология ва морфология» љорӣ карда ва 

хонандагон мавќењои мустањкам ва сусти онро аз њамдигар фарќ 

мекардагӣ шаванд. 

Ѓалатњои имлоӣ ќисми асосии хатоњои талабагони синфњои ибтидоиро 

ташкил медињанд. Дар забон чӣ ќадаре ки ќоидањои грамматикӣ –имлои 

бошанд, њамон ќадар хатоњои имлоӣ рӯй медињанд. Вале мо ќоидањои 

имлоиро ба гурӯњњро људо карда, вобаста ба њар яки он хелњои хатоњои 

имлоиро људо намудем.   

1. Хатоњои имлоӣ дар њарфњои садонок, йотбарсарњо. 

2. Хатоњои имлоӣ дар њарфњои њамсадо, махсусан т, д, њ, б, п. 

3. Хатоњои имлоӣ дар њамсадоњои такрор. 

4. Хатоњо дар имлои њарфњои калон дар аввали исмњои хос ва љумла. 

5. Хатоњои имлоӣ дар ваќти аз сатр ба сатри дигар гузарондани 

њиссаи калима. 

6. Хотоњои имлоӣ дар таркиби калима ва имлои њиссаи нутќ. 

Хатоњои имлоӣ дар шаклњои гуногун зоњир мегарданд: партофтани 

њарф (балантар, пила…), навиштани њарфи барзиёд (њамма), ба љои як 

њарф навиштани њарфи дигар (сабат, дек, руз..) људо ва ё якљоя 

навиштани калимаю њиссаи онњо (њам роњ, ба адаб, масалан, бачаи 

баадаб…), хурд ва ё калон навиштани аввали калимаю љумлањо (Дарё, 

зарафшон…) ва ѓайра.  

Грамматика ба ду ќисм: сарф ва нањв људо мешавад. Дар сарф шакли 

калима, ќоидањои таѓйироти он, инчунин сохту таркиби калима омӯхта 

мешавад. Ба тарзи дигар гӯем, сарф як боби грамматика буда ќоидањои 

таѓйирёбии калимаро меомӯзад. 

Омӯхтани таѓйирёбии калимањои восита ва тарзњои гуногуни калима 

мавзӯъи сарф мебошад. 
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Калимањо ба маънои луѓавии худ, ба категорияњои грамматикӣ бо 

тарз ва типњои калимасозии худ ба гурӯњњо људо мешаванд, ки њар кадом 

ин гурӯњњо њиссаи нутќ ном доранд. 

Калимањоро аз рӯйи чор хусусияташон ба њиссањои нутќ људо 

мекунанд: умумияти маъноњои луѓавӣ, ќолабњои якхелаи калимасозӣ, 

категорияњои якхелаи граматикӣ, вазифањои якхелаи нањвӣ. 

Дар забони адабии њозираи тољик дањ њиссаи нутќ нишон дода 

мешавад. Њамаи ин њиссањои нутќ дар асоси маъно ва вазифаашон ба ду 

гурӯњ људо мешаванд: 

1)Њиссањои мустаќили нутќ; 

2)Њиссањои ёридињандаи нутќ. 

Исм, сифат, шумора, љонишин, феъл, зарф - њиссањои мустаќили 

нутќ буда, пешоянду пасоянд, пайвандакњо ва њиссачањо њиссањои 

ёридињандаи нутќ мебошанд. 

Њиссањои мустаќили нутќ маънои луѓавӣ дошта, предмет, аломат, 

хосият, њолат ва амалро мефањмонанд: одам, шањр, хона, кор, хуб, илм, 

мо, вай, панљ, сад, якум, хондан, омадан, фардо. 

Њиссањои ёридињандаи нутќ маънои мустаќили луѓавӣ надошта, 

муносибати байни њодисањои воќеиятро мефањмонанд. 

Дар љараёни таълим гузаштани мафњумњо дар бораи мавќеъњои 

мустањкам ва суст барои он зарур аст, ки дар бачањо њаракати таълимии 

арзёбӣ тараќќӣ дода шавад. Акнун њар як марњалаи минбаъдаи таълим 

на танњо аз он иборат мешавад, ки бачањо њарчӣ бештар донишњои 

навро андӯхта бошанд, ќоидањои нави имлоиро донанд, балки боз барои 

он, ки надонистанро аз байн баранд. Масъала дар бораи он, ки њоло 

сарњади байни донистан ва надонистан аз куљо мегузарад, дар дарсњо 

њамеша муњокима мегардад. Шакли асосии ин кор аз тарафи бачањо 

навиштани ин ё он калимае мебошад, ки дар он њарфи ифодакунандаи 

овози мавќеи сустдошта партофта шудааст. Ин гуна сабт барномаи 

мукаммали омӯзиши минбаъаи ќоидањои имло, тарзи пешнињод 
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намудани саволњои нави имлоӣ ва шартњои ангезавии ќабули онњо 

мебошад. Сабтњо бо партофтани њарфњо барои хонанда мањз њамчун 

сабти таълимӣ баромад мекунанд – на воќеӣ, на барои калонсолон, вале 

сабте, ки ба хонанда њамеша дар бораи номукаммал будани донишњои ӯ 

ёдрас мешавад. Њангоми тањияи минбаъдаи супоришњо аз рӯи фанни 

забони тољикӣ њамеша такрор мешаванд: мо наметавонем, ки дилхоњ 

калимаро бо партофтани њарфњо нависем, зарур меояд, ки њама њарфњои 

партофта пур карда шаванд. 

Дар синфњои I ва II дар асоси маводи орфограммањои асосӣ бачањо 

ќоидањои имлои мавќеъњои сустро кор карда мебароранд: мавќеи суст аз 

рӯи мавќеи мустањкам санљида мешавад. Ва ба зудӣ хонандагон бо 

масъалаи нав рӯ ба рӯ мешаванд. 

а) як гурӯњ исмњое, ки дар анљом њамсадои њ доранд: роњ-рањ, чоњ-чањ, 

моњ-мањ, коњ-кањ, рӯбоњ-рӯбањ ва ѓайра. 

б) як гурӯњ исмњое, ки дар анљом њарфи й доранд: рӯй-рӯ, мӯй-мӯ, 

кӯй-кӯ, љуй-љӯ, пой-по, сарой-саро, шӯй-шӯ ва ѓ.  

Сифатњои љуфте, ки бо пешвандњои ба-, бо-, бе-   сохта шудаанд: 

бамењру муњаббат, боаќлу фаросат, бедолу дарахт, сершоху барг, 

пурнозу неъмат, хушобу њаво ва ѓайра.  

Калимасозии луѓавӣ-нањвӣ. Ин роњи калимасозӣ бо таѓйир ёфтани 

љойи зада ба категорияи дигари грамматикӣ гузоштанӣ калима аст: омад 

– феъли замони гузашта; омад исм, баромад – феъли замони гузашта, 

шахси 3-юм, шумораи танњо; баромад – 1.суханронӣ, 2.харољот, 3.исм. 

  Калимасозии луѓавӣ–маъноӣ: ин роњи калимасозӣ бо пайдоиши 

омонимњо ва сермаъношавии калимањо алоќаманд аст: шаст – 1. раќам; 

2.. суръат. 3. чангак. 

Ба тариќи намунаи наќша принсипи фонематикии имлоро аз худ 

мекунанд ва дар асоси он ёд мегиранд, ки мавќеи сустро дар решаи 

калима аз рӯи мавќеи мустањкам, мавќеи сустро дар бандак аз рӯи 

мавќеи мустањкам дар њамон гуна бандак санљида бароянд. Барои аниќ 
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кардани он, ки «калима бо худи њамон гуна реша» чист, бачањо бо 

этимологияи калимањо шинос шуда, тањлили ањамияти лексикии онро 

анљом медодагӣ мешаванд.  

Дар байни њиссањои нутќ исмњо, сифатњо, шуморањо, зарфњо дорои 

сохти содда (рехта) сохта, мураккаб, таркибӣ буда бо роњњои гуногун 

калима месозанд. Феълњо шакли мураккаб надоранд. Таркиббандии 

феъл ва калимасозӣ бо усули ихтисора дар исмњо низ роњњои махсуси 

калимасозианд. Њиссањои ёвари нутќ низ бо баъзе роњњои калимасозӣ 

сохта шуданашон мумкин аст.   

 Њангоми тањлили таркиби калима њаминро низ бояд донист, ки 

баъзан решаи калима бо асос баробар мешавад. 

⁀ - реша;      ⋀- пасванд;        - пешванд;     - асос;      ⃞ - бандак   

Њамсинф           ;      дарахт зор ;   синф      мо 

Њамзамон, онњо меомӯзанд, ки имлоњои решагиро чӣ гуна санљанд.  

Дар синфњои III ва IV бачањо ќоидаи асосии имлои мавќењои сустро ба 

синфи нави морфемањо - бандакњои исм ва сифат азхуд мекунанд. Барои 

дарёфти калимањои «бо њамин гуна бандак» ба бачањо зарур аст, ки ба 

функсияњои бандакњо сарфањм раванд. Калимањо аз реша, пешванд, 

пасванд, асос, бандак иборат буда метавонанд.   

Пешванд – њиссаи калимаест, ки пеш аз реша омада, маънои онро 

таѓйир медињад.  Мисол:   кор-бекор,  синф - њамсинф 

Решаи калима – њиссаи калима ки маънои луѓавӣ дорад. 

Пасванд - њиссаи калимаест, ки пас аз реша омада, маънои онро 

таѓйир медињад. 

Мисол:  гул-гулзор, оњан - оњангар 

Асос - њиссаи калимаест, ки маънои луѓавӣ дошта пеш аз бандакњо 

меояд.  Асос пешванд, реша, пасвандро дар бар гирифта метавонад. 

Мисол: Њамсинфонам њамсинфон – асос;  ам-бандак;  

Бандакњо пас аз асоси калима омада, соњибият, шахс, шумора, 

мувофиќати мубтадову хабар, алоќаи изофиро ба вуљуд меоваранд. 

 ам 
и 
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Вобаста ба вазифаашон бандакњо чор хел мешаванд: бандаки изофӣ (-и); 

бандакљонишинњои соњибӣ (китоб-ам, китоб-ат, китоб-аш, китоб-амон, 

китоб-атон, китоб-ашон); бандакњои феълӣ (бо асосњои феълӣ меоянд: 

рафт-ам, рафт-ӣ, рафт, рафт-ем, рафт-ед, рафт-анд); бандакњои хабарӣ 

(бо хабарњои номӣ ва сифатњои феълӣ меоянд: нависанда-ам, нависанда-

ӣ, нависанда-аст, нависанда-ем, нависанда-ед, нависанда-анд). 

Њар як навъи калимасозӣ барои бою пурра шудани таркиби луѓавӣ 

роли калон мебозад. Бо ин усул  калимањои сохта ва мураккаб бунёд 

мешаванд. Калимањои сохта бо ёрии вандњо (аффикс) – пешванду 

пасвандњо сохта шуда, мавќеашон дар калимасозии њамаи њиссањои нутќ 

якхела нест. Масалан: исмњо танњо як пешванди калимасози «њам-» 

доранд, дар сифатњо бошад, бо пешвандњои зиёде калимањо сохта 

мешаванд, инчунин пешванду пасвандњоро аз рӯйи дараљаи истеъмол ба 

вандњои сермањсул, каммањсул ва бемањсул људо мекунанд.  

Калимањои мураккаб аз ду реша иборат буда, мураккаби тобеъ ва 

пайваст мешаванд. Калимањои мураккаби тобеъ аслан аз иборањо сохта 

мешаванд: гули сурх – сурхгул,  хонаи китоб - китобхона, дастаи гул - 

гулдаста. 

Дар синфи IV ќоидаи асосии хати мавќеи суст ба таълифи дурусти 

бандакњои феълӣ, ба пешоянд ва суффиксњо пањн мешаванд. Дар ин 

маврид бачањо бо функсияњои ин морфемањо шинос шуда, калимасозиро 

меомӯзанд. 

Њамин тавр, масъалаи имлоии дар синфи I гузошташуда дар бораи 

навиштани мавќеъњои суст дар давоми њама солњои таълими забон дар 

мактаби ибтидоӣ њалли худро меёбад ва барои њалли худ аниќ намудани 

ќонуниятњои нав ба нави забониро талаб менамояд. Ќайд менамоем, ки 

ошкор шудани њар як ќонунияти минбаъда бо вазифањои њанӯз дар 

даврањои пешина дар назди хонандагон истода  алоќаманд мебошад. 

Бинобар ин барномаи фан, ки зоњиран њамчун фењристи бобњои асосии 

китоби грамматика ба назар мерасад, дар асл ба назари кӯдак њамчун 

пайдарњамии мушаххаси тарзњои њалли худи њамон як вазифа њувайдо 
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мегардад: чӣ гуна аз нутќи шифоњӣ ба хаттӣ гузаштан? Дар ин маврид 

донишњои нави назариявии забон дар ин фан хислати аз тарафи 

муаллим ба зиммаи талаба вогузошта шуданро надорад («имрӯз мо 

фањмида мегирем, ки исм чист») – онњо ба кӯдак барои аз худ намудани 

ќоидаи имлонависӣ зарур мебошанд. Бе ин гуна донишњо вай 

босаводона навишта наметавонад. 

Масъалаи таносуби мазмуни назариявӣ ва амалии забонро 

муфассалтар баррасӣ менамоем. Барномаи муќаррарӣ аз рӯи фанни 

забони модарӣ дар мактаби ибтидоӣ – ин афзалан фанни амалӣ 

мебошад, ки барои ба омӯзиши минбаъдаи систематикии забон дар 

мактаби миёна дар асоси назарияи грамматикӣ сафарбар намудани 

хонандагон равона гардидааст. Ин гуна гусастагии муваќќатии амалия 

ва назарияи имло ба он оварда мерасонад, ки кӯдак, пеш аз њама њамчун 

малакаи моторӣ, хат навишта метавонад, на њамчун ќобилияти 

фарњанги зењнии мураккаб эътироф мегардад, ки донистани он 

муносибати дар воќеъ назариявии мукаммалро нисбат ба забон ифода 

менамояд. Бунёди раванди таълим бо истифода аз модели графикӣ ва 

љамъбасти мазмундор имкон медињад, ки гусастагӣ дар байни мазмуни 

амалиявӣ ва назариявии таълими забон паси сар карда шавад. 

Дар бораи он, ки истифодаи модели графикӣ сатњи баланди 

малакањои имлоиро таъмин карда, ба дарки назариявии ќонуниятњо ва 

хусусиятњои имло аз љониби бачањо таъсир мерасонад, натиљањои зерин 

гувоњӣ медињанд. Хонандагони синфи сеюм, ки ќоидањои имлоро дар 

асоси назариявӣ меомӯзанд, диктанти санљишии бисёр мураккабро бе 

хато навиштанд. Ин 74%-и хонандагонро ташкил медињад. Дар синфе, 

ки имлоро бо роњи муќаррарӣ меомӯхт, ин гуна корњо њамагӣ 14%-ро 

ташкил медоданд. Дар синфи назоратӣ ваќти асосии дарс аз охири 

синфи I ва то охири синфи II барои омӯзиш љињати санљиши 

орфограммањои решагӣ сарф мешавад. Дар синфи озмоишӣ ин мавод аз 

охири синфи I гузашта, дар синфи II бошад, дар баробари омӯзиши 
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бандакњои имлоӣ такрор карда мешавад. Дар диктант, ки дар охири 

синфи II гузаронида шуд, 89% бачањо, ки дар синфи озмоишӣ тањсил 

мекарданд, њангоми навишти орфограммањои решагӣ ба хато роњ 

надоданд. Дар синфи назоратӣ бошад, ин гуна бачањо њамагӣ 56%-ро 

ташкил доданд. 

Хат бо партофтани мавќеъњои суст барои хонандагони синфњои 

озмоишӣ воситаи воќеии пешгирии хатоњои имлоӣ мегардад. Дар ин 

бора маълумотњои озмоиши зерини муќоисавӣ шањодат медињанд. Дар 

синфи назоратӣ диктант гузаронида, мо ба бачањо таклиф намудем, ки 

дар њама љойњое, ки онњо ба дурустии њарфњои навишта боварӣ 

надоранд, дар болои ин њарф аломати шубња – савол гузоранд. 

Њамзамон, бачањо огоњ шуда буданд, ки њарфе, ки дар болояш аломати 

савол гузошта шудааст, њамчун хато ба инобат гирифта намешавад ва 

барои бањогузорӣ ба диктант таъсир намерасонад. Дар синфњои 

озмоишӣ бачањо диктант навишта, дар он љойњое, ки ба дурустиаш 

боварӣ надоштанд, мавќеъњои сустро партофтанд. Аз ин рӯй дар синфи 

озмоишӣ фоизи сифат 89-ро ташкил дод. Инњо бачањое буданд, ки дар 

калимањои диктант «шубњањои имлоӣ»-и худро ишора намуда буданд. 

Дар синфи назоратӣ  - 24% чунин ишорањоро анљом доданд. Дар байни 

корњои бе хато дар синфи назоратӣ танњо 10% буд, ки аломати шубња 

барои аз содир намудани хато эмин доштан хизмат расонд. Дар синфи 

озмоишӣ ин гуна корњо 52% буданд. Њамин тавр, дар рафти таълими 

озмоишии забон малакањои босаводона таълиф намудани хат дар 

бачањо дар асоси њаракати махсус ташаккул меёбад, ки бо ёрдами он 

људо карда баровардани орфограммањои маълумро аз номаълум, яъне 

дар асоси њаракати таълимии арзёбӣ омӯхта баромадан мумкин аст. 

Дар бораи надонистани худ дониста гирифтани кӯдак –дар 

рефлексияи ӯ лањзаи бисёр муњим. Бинобар ин дар раванди тањсил 

тадриљан дур намудани маълумӣ аз номаълумӣ њангоми ба амал 

баровардани њаракати имлоӣ дар мактаббачагони хурдсол барои 
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ташаккули њамин гуна таснифи њаракат, ба мисли рефлексивият 

мусоидат менамояд. Дар ин хусус натиљањои ченкунии назоратӣ, ки аз 

тарафи мо ба таври фардӣ бо 60 нафар хонандагони синфи сеюм, ки дар 

синфњои озмоишӣ ва назоратӣ тањсил мекарданд, анљом дода шуд, 

гувоњӣ медињанд. 

1. Вазифањои «бевоситаи» имлоӣ, ки татбиќи тарзи ба хубӣ азхудшудаи 

њаракати имлоиро дар шароити барои бачањо муќаррарӣ талаб 

менамояд.  

Масалан: «Дилором ба Бежан ва Манижа супориш дод, ки аз љумлаи зер 

њиссањои нутќро муайян кунанд: 

  Фирӯз аз маѓоза ќалами ранга харид. 

Бежан гуфт: 

- Љумла чор њиссаи нутќ  дорад. 

Манижа гуфт: 

- Не.  Дар ин љумла ду њиссаи нутк омадааст. 

Ба фикри Шумо  кадоме аз ин хонандагон љавоби дуруст дод? 

(масъалагузорӣ) 

2. Супоришњои имлоӣ, ки пешнињод мегардад бо роњњои 

ѓайримуќаррарӣ њал карда, зимнан, љавоби дуруст ба даст оварда 

шавад. Масалан: Кадом калимањоро мо бо ёрии љадвал сохта 

метавонем? 

Пешванд Реша Пасванд 

Њам одоб о 

Бо дења ӣ 

Бе аќл гон 

Но фањм она 

 

   Барнома дар синфњои ибтидоӣ њам омӯхтани воњиди луѓавӣ 

(лексикӣ) ва њам воњиди грамматикии калимаро дар назар дорад. 

Пеш аз њама, ба корњои луѓатомӯзӣ диќќати зиёд дода мешавад. Ин 

вазифаи муњими таълими забони модарӣ дар синфњои минбаъда 
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мебошад. Машќњои луѓатомӯзӣ дар синфњои ибтидоӣ  ба маводи 

грамматикӣ-имлоӣ такя мекунанд. Бачањо маълумотњои грамматикӣ-

имлоӣ гирифта, матни асарњои бадеӣ ва маќолањои илмии оммафањмро 

хонда истода мефањманд, ки ин ё он калима ашё ё воќеаро ифода 

мекунад, вай (калима) вобаста ба љумла, хусусан вобаста ба нутќи 

алоќанок маъноњои гуногунро ифода менамояд, калимањо метавонанд аз 

љињати талаффуз, маъно бо њамдигар њаммаъно ё муќобилмаъно бошанд. 

Бачањо аз луѓатњои омӯхтаашон дар нутќи дањанакӣ ва хаттиашон 

истифода мебурдагӣ мешаванд. Баробари корњои луѓавӣ корњои зиёди 

луѓавӣ-мантиќӣ гузаронда мешавад. Ин кор аз даврањои аввали 

саводомӯзӣ сар шуда дар синфњои II-IV давом мекунад. 

Натиљањо. 

Супоришњои «бевоситаи» имлоиро хонандагони синфњои озмоишӣ 

ва назоратӣ амалан як хел њал намуданд: бо таносуби 94 ва 93% 

хонандагон масъалањои гузоштаро њал намуданд. Вазифањоеро, ки 

натиљаи нодуруст бо тарзи нодуруст ба даст омада буд, 49%-и 

хонандагон синфњои озмоишӣ ва 14%-и хонандагони синфњои назоратӣ 

њал намуданд. Вазифањои боз њам мураккабтарро, ки дар онњо натиљаи 

дурусти њал бо тарзњои нодуруст ба даст меояд, 39% бачањои синфи 

озмоишӣ ва 11% бачањои синфи назоратӣ њал намуданд. Фарќият дар 

байни синфњо чашмрас мебошад. 

Маълумотњои озмоишии овардашуда дар бораи он гувоњӣ медињанд, 

ки дар мавриди баробар будани азхудкунии тарзњои имлоии њаракат 

(натиљањои баланди њалли супоришњои «бевосита») хонандагони 

синфњои назоратӣ ва озмоишӣ аз рӯи дараљаи рефлексия оид ба тарзи 

азхудкардашудаи њаракат ба таври назаррас фарќ мекунанд. Бачањое, ки 

имлоро бо ёрдами модели графикӣ омӯхтанд, татбиќшаванда будани 

тарзи муайяни њаракатро дар ин ё он вазъияти мушаххас бењтар бањо 

дода метавонанд. Дар ин бора њатто тарзи муњокимаронӣ њангоми њалли 

масъалањои «бевосита» гувоњӣ медињад. 
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Њамин тавр, 85%-и хонандагони синфњои озмоишӣ ба савол дар 

бораи он, ки кадом њарфро навиштан зарур аст, дар бораи он сухан 

мегуфтагӣ шуданд, ки ин њарфро чӣ тавр муайян кардан мумкин аст, 

яъне љавобро аз рӯи наќшаи «аз тарз ба натиља» тањия карданӣ шуданд.  

Масалан: «Аввал реша ё калимаи калидиро људо мекунам. Барои ин 

калимањои наздикро интихоб мекунам...» (Лола Д.). Танњо 25%-и 

хонандагони синфњои назоратӣ бо њамин тарз мулоњиза мекарданд; 

боќимонда фавран ба натиља ишора мекарданд: «Дар ин љой... навишта 

мешавад». Танњо баъди саволи санљишӣ, ин бачањо ба љустуљӯи далел 

шурӯъ карда, бисёр ваќт онро ёфта наметавонистанд. 

Њамин тавр, омӯзиши забон бо истифода аз модели графикӣ барои 

расидан ба се маќсад нигаронида шудааст: 

- дар бачањои синнусоли хурди мактабӣ самаранок ташаккул додани 

донишу малакањои имлоӣ; 

- барои дар мактаббачањо ташаккул ёфтани худи фаъолияти таълимӣ 

ва дар навбати аввал ба њаракати таълимии арзёбӣ мусоидат намудан; 

- барои дар бачањо ташаккул ёфтани рефлексия њамчун таснифи 

махсуси њаракати имлоӣ шароит ба вуљуд овардан. Бо ёрдами истифодаи 

модели графикӣ муаллим ба маќсадњои таълимӣ мерасад ва боиси рушди 

фарњанги зењнии хонандагон мегардад. 

 Њамин тавр, модели графикӣ ба рушди фарњанги зењнии 

хонандагон бо назардошти шаш адад муносибатњо мусоидат мекунад: 

 - гносеологӣ – донишњои иловагии назариявӣ ба даст меоранд;  

 - семантикӣ – ба воситаи системаи забонии овозӣ системаи 

фонетикиро дониста мегиранд;  

- праксиологӣ – маводи азхудшударо дар амалия татбиќ мекунанд;  

- аналитикӣ – ќобилияти тањлил намуданро рушд медињад;  

 - аксиологӣ – аз маводи забонии омӯхташаванда хонандагон                   

арзишњои барои онњо заруриро интихоб карда мегиранд;  

 - синергетикӣ – донишњои ба тозагӣ гирифтаро синтез менамояд.  
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 Модели графикӣ њамчун яке аз воситањои рушди фарњанги зењнии 

хонандагон ёрдам медињад, ки таносуби се парадигма ба амал бароварда 

шавад: эмпирикӣ, алгоритмӣ, стохастикие, ки мо пешнињод менамоем. 

Дар рафти кори озмоишӣ ќобилияти хонандагон љињати аз ёд хондан 

(репродуктивӣ), истифода бурдани таљрибаи пешина (эмпирикӣ), аз рӯи 

алгоритми додашуда амал намудан (алгоритмӣ), мустаќилона њал 

намудани муаммоњои љойдошта (муаммоӣ-љустуљӯӣ), андешањои худро 

баён доштан (стохастический) мавриди тањлил ќарор дода шуданд. 

 

2.3.Тањлили натиљањои кори таљрибавӣ-озмоишӣ оид ба истифода 

намудани воситањои технологияњои инноватсионии таълим барои рушди 

фарњанги зењнии хонандагон дар марњалаи ибтидоии таълим 

Дар рафти кори таљрибавӣ-озмоишӣ мо њамчун асос таносуби 

ратсионалии парадигмањо ва муносибатњо, инчунин дастовардњои 

таълимии хонандагони синфњои 1,4-ро дар љараёни рушди фарњанги 

зењнӣ ќабул намудем. Бо назардошти гуфтањои боло мо барномаи 

озмоишро тањия намудем, ки дар љадвали 5 нишон дода шудааст. Дар 

барнома марњалањо, мазмуни онњо, методњои тањќиќ ва натиљаи нињоии 

ба наќша гирифташуда њамчун андозањои асосии кори таљрибавӣ-

озмоишӣ муайян карда шуданд. 

Маќсади барномаи кори таљрибавӣ-озмоишӣ аз санљиши 

самаранокии механизми рушди фарњанги зењнии хонандагон иборат 

мебошад. 

Унсури асосии раванди таълим диагностика мебошад. Педагогњо 

чунин мешуморанд, ки «диагностикаи тањсилотӣ – ин раванди муайян 

намудани натиљањои фаъолияти таълимии хонандагон ва педагог бо 

маќсади ошкор, тањлил, арзёбӣ ва тасњењ намудани таълим» [165]. 

 

 

 

 



125 

 

Љадвали 5 – Барномаи гузаронидани кори таљрибавӣ-озмоишӣ   

№ Марњалањои кори 
таљрибавӣ-озмоишӣ 

Мазмуни кори 
таљрибавӣ-озмоишӣ 

Методњои 
тањќиќ 

Натиљаи 
нињоӣ 

1.  Сабткунанда 
(солњои 2014-2015) 

Диагностикаи 
њолати ибтидоии 
рушди фарњанги 
зењнии хонандагон  

Омӯзиши адабиёти  
педагогӣ, 
тесткунонӣ, 
буриши сабтнамоӣ, 
тањлили  
анкетасозӣ 

Ошкор намудани 
њолати ибтидоии 
рушди фарњанги 
зењнии 
хонандагон  

2.  Марњалаи мутараќќӣ  
(солњои 2016-2017) 

Озмудани 
воситањои рушди 
фарњанги зењнӣ. 
Китоби электронӣ, 
модели  графикӣ, 
маводи дидактикӣ. 

Мушоњида, буриши 
байнифосилавӣ, 
омӯзиши мањсулоти 
фаъолияти 
хонандагон, тањлили 
анкетасозӣ 

Санљиши 
самаранокии 
татбиќи 
воситањое, ки ба 
рушди фарњанги 
зењнии 
хонандагон 
таъсир 
мерасонанд. 

3.  Марњалаи назоратӣ 
(солњои 2018-2019) 

Санљиши 
натиљањои 
марњалаи 
мутараќќӣ, 
тањлили натиљањои 
ба даст омада 

Методи назоратӣ: 
мушоњида, тестсозӣ, 
љамъбасти 
натиљањои ба даст 
омада 

Тавсияњои методӣ 
барои муаллимон 
оид ба истифодаи 
воситањои рушди 
фарњанги зењнии 
хонандагон  

Унсури асосии раванди таълим диагностика мебошад. Педагогњо 

чунин мешуморанд, ки «диагностикаи тањсилотӣ – ин раванди муайян 

намудани натиљањои фаъолияти таълимии хонандагон ва педагог бо 

маќсади ошкор, тањлил, арзёбӣ ва тасњењ намудани таълим» [165]. 

Бинобар ин маќсади зерфасли мазкур шарњ ва тањлили натиљањое 

гардид, ки дар раванди анљом додани марњалаи сабтнамоии озмоиши 

педагогӣ ба даст омада буданд. Дар аввал мо муносибати байни 

муаллим ва хонандагонро нисбат ба масъалаи тањќиќшаванда аниќ 

кардем, инчунин душворињоро љойдоштаро, ки муаллимон њангоми 

истифодабарии технологияњои инноватсионии таълим њангоми таъмини 

рушди фарњанги зењнии хонандагон бо онњо рӯ ба рӯ мешаванд, ошкор 

сохтем. 

Кори таљрибавӣ-озмоишӣ бе восита аз љониби худи муаллифи 

тањќиќот анљом дода шуд. 

Дар раванди фаъолияти педагогӣ, мазмуни Стандарти давлатиро дар 

соњаи маориф дар муассисањои тањсилоти миёнаи умумӣ аз рӯи фанњои 
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риёзӣ ва забон тањлил намуда, ба хулоса омадан мумкин аст, ки дар 

давраи муосир дар мактабњои тањсилоти ибтидоӣ инњо мушоњида 

мешаванд: 

- аввалан, мазмуни таълимии мавзӯъњо, ки дар савод ва риёзӣ ворид 

карда шудаанд, аз муќаррароти принсипиалӣ барои ташаккули тарзњои 

умумии њалли масъалањои имлоӣ иборат мебошанд; 

- сониян, дар марњалањои аз њама ибтидоӣ хонанда бояд људо карда, 

тањлил намуда ва муносибатњои лингвистикиро бо мазмуни баланд 

љамъбаст карда тавонад, ки асоси њаракатњои имлоиро ташкил 

медињанд; 

- солисан, дар марњалањои минбаъдаи таълим ин муносибати 

аввалиндараља бояд мушаххас сохта ва барои системаи мафњумњои 

лингвистикӣ, ки хосиятњои забонро њамчун системаи аломатњо инъикос 

мекунад, кушода дода шаванд. 

Муаллимони синфњои ибтидоии мактабњои шањри Хуљанд (№5, №14, 

№22, №24)-ро пурсуљӯй намуда, мо муносибати муаллимонро нисбат ба 

баргузор намудани дарсњои грамматикаи забонива риёзӣ  аниќ намуда, 

душворињои љойдоштаро љињати истифода ва дарки мукаммали 

китобњои муаллифони насли нав ошкор намудем. Дар ин тањќиќот 135 

нафар муаллимони мактабњои гуногуни шањр ширкат варзиданд. 

Натиљањои анкетакунонӣ нишон медињанд, ки дар давраи муосир 53% 

муаллимон имконпазир мешуморанд, ки воситањои рушди фарњанги 

зењнии хонандагон дар зинаи ибтидоии тањсил истифода бурда шаванд. 

Љолиби диќќат аст, ки дар љавобњо муаллимон ба он ишора мекунанд, 

ки онњо на њамеша метавонанд мазмуни зарурии маводи таълимро 

интихоб намоянд, то ба фарњанги зењнии хонандагон таъсир расонида 

тавонанд. Ин бањо аз љониби 31% муаллимон дода шудааст. 

Барои интихоби воситањои ташкили фаъолияти таълимии 

хонандагон - 27% муаллимон душворӣ мекашанд.  Дар хусуси набудани 

тавсияњои методикӣ оид ба истифодаи воситањои таъмини рушди 

фарњанги зењнии хонандагон 25% муаллимон ишора намуданд. 
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Норасогии донишњо дар бораи рушди фарњанги зењнии хонандагонро 

10% муаллимон ќайд карданд. Аз надонистани асосњои педагогӣ ва 

муносибатњои технологияњои инноватсионии таълим 7% муаллимон 

шикоят карданд. 

Аз маълумотњои анкетавӣ баромада, мо мебинем, ки муаллимон 

њангоми истифодаи технологияњои инноватсионии таълим душворињои 

муайёнро эњсос мекунанд, зеро аксарият донишњои назариявӣ оид ба 

асосњо ва муносибатњои педагогии истифодаи онњоро надоранд. Ин 7%-

и муаллимони пурсидашударо ташкил медињад. 

Тањлили маълумоти ба даст оварда дар бораи пайдо шудани 

њавасмандии бештари хонандагон нисбат ба дарсњое, ки дар онњо асосан 

ба парадигмаи стохастикии таълим такя карда мешавад, гувоњӣ 

медињанд, нисбат ба маѓулиятњое, ки танњо ба парадигмаи эмпирикии 

таълим асос ёфтаанд. 

Њамин тавр, пурсиши муаллимон нишон медињад, ки ба њайси яке аз 

омилњое, ки фаъолияти онњоро оид ба истифодаи воситањои рушди 

фарњанги зењнии хонандагон ба ќафо мекашад,  надоштани донишњо оид 

ба парадигмањои муносибати технологӣ мебошад, ки ба рушди фарњанги 

зењнӣ таъсир мерасонад. Натиљањои анкетасозӣ дар љадвали 6 нишон 

дода шудаанд. 
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Дар баробари ин, ба анкеташаванда саволњои зерин дода шуданд: 

- Аз нигоњи шумо, мазмуни фанњои риёзӣ ва забон чӣ гуна имкониятњои 

таълимию тарбиявӣ доранд? 

- Кадоме аз мавзӯњои фанни риёзӣ имкониятњои ботинии кушода додани 

донишњои амалиро доранд? 

- Муносибати худро нисбат ба мазмуни китобњои тољикӣ, ки аз љониби 

муаллифони муосир таълиф гардидаанд, ифода мекардед? 

- Шумо љињати такмил додани ташкили раванди таълимию маърифатӣ 

чӣ таклифњо доред? 

Љавобњои додашударо нишон медињем. Фанњои риёзӣ ва забон 

њамчун фанњои таълимӣ, бо мазмуни худ робитањои объективии 

Љадвали 6.  Саволњои анкетакунонии муаллимон 

№ Саволњои анкета ва вариантњои љавоб Шумораи муаллимон аз рӯи 
%, ки ба саволњо љавоб 

додаанд 

1.  Оё шумо дар дарсњо аз воситањое, ки ба фарњанги зењнӣ таъсир 
мерасонанд, истифода мебаред? 

а)   ња 
б)   не 

 
 

28 
72 

2.  Шумо чӣ фикр доред, оё дар дарсњои риёзӣ ва забон воситањои 
рушди фарњанги зењнии хонандагонро дар шароити муосир дар 
синфњои ибтидоӣ  истифода бурдан мумкин аст? 

а)    ња 
б)    не 

 
 
 

53 
47 

3.  Шумо њангоми истифодаи воситањои рушди фарњанги зењнии 
хонандагон чӣ душворињоро эњсос мекунед? 

1. Интихоби мазмуни мавод, ки ба рушди фарњанги зењнии 
хонандагон таъсир мерасонад. 

2. Интихоби методњо, шаклњо, воситањои ташкили фаъолияти 
хонандагон. 

3. Мављуд набудани адабиёти методикӣ аз рӯи масъалаи 
мазкур. 

4. Нокифоя будани донишњо дар бораи рушди фарњанги 
зењнии хонандагон. 

5. Донистани асосњои ва муносибатњои педагогии таълим. 

 
 
 

31 
 

27 
 

25 
 

10 
      7 

4.  Оё шумо аз методикаи диагностикаи рушди фарњанги зењнии 
хонандагон бохабар њастед? 

а)    ња 
б)    не 

 
 

13 
87 
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табиатро инъикос карда, имконияти бенињоят зиёди тараќќӣ доданро 

доранд. Аз рӯи аќидаи муаллимон, фанњои риёзӣ ва забон вазифањои 

семантикӣ ва гносеологиро бомуваффаќона њал менамоянд, бо методњои 

маърифати илмӣ ошно мегардонанд, алоќамандии таълим бо њаёт ва 

фанњои дигарро ба амал мебароранд. Ќобилияти умумии идроки 

мантиќӣ (муќоиса, тањлил, љамъбаст ва ѓайра), ба наќша гирифтан ва 

амалӣ намуданро тараќќӣ медињанд. 

Мувофиќан, њамаи мавзӯњои фанњои риёзӣ ва забон барои 

хонандагони синфњои 1-4 имкониятњои ботинии худро доранд, то 

ањамиятнокии амалии донишњои гирифтаро оид ба риёзӣ ва забон 

кушода дињанд. 

Вале 85% муаллимони пурсидашуда ќайд менамоянд, ки мазмуни 

фанни муосири риёзии синфњои 1-4 мактаби тањсилоти умумӣ барои ба 

амал баровардани донишњои ба муносибатњои ба шахс нигаронидашуда 

равона гардидаанд, зеро аз рӯи намуди падидањое, ки ба 

љамъбастнамоии эмпирикӣ нигаронида шудаанд. Њолатњои мутобиќат 

накардани мазмуни маводи таълимӣ ба он донишњои њадди камтарин, 

ки хонанда бояд дар сатњњои имконпазир ва њатмӣ азхуд намоянд, љой 

доранд. Супоришњое, ки ба рушди фарњанги зењнии хонандагон таъсир 

мерасонанд, пешбинӣ нагардидаанд. Мувофиќи ин, танњо 15% 

муаллимони пурсидашуда дар бораи имконнопазир будани дар амалия 

мањдуд шудан бо ким-кадом технологияњои инноватсионии таълим 

барои рушди фарњанги зењнии хонандагонро ќайд намуданд. 

Муаллимон аз њама бештар якбора унсурњои якчанд технологияњои 

таълимро, вобаста ба шароитњои воќеии дар хонандагон, синф ва 

мактаб мављуд буда ба кор мебаранд. Дар тањќиќоти мо, барои амалӣ 

шудани талаботи Стандарти давлатӣ модели графикӣ, китоби электронӣ 

ва маводи дидактикиро тањия намудем. 

Тамоми муњимияти муаммои тањќиќшавандаро дарк намуда, 
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муаллимони пурсидашуда як ќатор тадбирњоро оид ба аз байн бурдани 

омилњое, ки самаранокии истифодаи технологияњои инноватсионии 

таълим аз рӯи фанњои риёзӣ ва забон паст менамоянд, пешнињод 

доштанд: 

- ташкили мазмуни лингвистикии таълим, мантиќи кушода додани 

мафњумњо ва њаракатњои дахлдори таълимӣ аз рӯи маводи забон ва 

риёзӣ  аз нав баррасӣ карда шавад: њаракати рушди фарњанги зењнии 

хонандагон аз њалли умумии масъалањо (имлоӣ, риёзӣ) ба сӯи мушаххас 

намудани ин тарз барои њар як намуди хос (орфограммањо, масъалањо); 

- чуќуртар омӯхтани мазмуни њуљљатњои асосӣ дар соњаи маориф 

(Стандарти давлатӣ, барномањои таълимӣ, китобњо) бо маќсади 

таъмини рушди фарњанги зењнии хонандагон; 

- барои истифода намудани технологияњои инноватсионии таълим 

кабинетњои таълимӣ барои синфњои ибтидоӣ бо таљњизоти зарурӣ, 

асбобњои айёнӣ љињозонида шаванд; 

- фонди китобии китобхонањои мактаб бо китобњои илмӣ –

методикӣ, ки ба салоњиятнокии муаллим таъсир мерасонанд, бой 

гардонида шавад. Натиљањои анкетакунонӣ имкон доданд, ки аќидаи 

муаллимон муайян карда шавад. Дар байни маќсадњои афзалиятнок, ки 

онњо бо истифода аз технологияњои инноватсионии таълим ба роњбарӣ 

мегиранд, инњо баромад мекунанд: рушди фарњанги зењнии хонандагон - 

1%; пурзӯр кардани ангезанокии омӯзиши риёзӣ ва забон - 15%; бењтар 

намудани сифати таълим - 16%; бойгардонӣ ва тараќќӣ додани таљрибаи 

субъектии хонандагон - 3% ва тараќќӣ додани саводнокӣ аз рӯи фанњо - 

36%. 20% омӯзгорон њавасманд мебошанд, ки хонандагон ањамиятнокии 

донишњои риёзӣ ва забонро дар њаёт дарк намоянд. Аз таносуби фоизӣ 

маншаъ гирифта, гуфтан мумкин аст, ки бисёре аз муаллимон то охир 

муњимият ва алоќамандии байнињамдигарии рушди фарњанги зењнии 

хонандагонро бо ањамияти амалии дониши фанњои риёзӣ ва забон дарк 
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намекунанд. Истифода намудани технологияњои инноватсионии 

таълимро муаллимон дар асоси парадигмаи алгоритмӣ тањия 

менамоянд. Ин 60% муаллимон. 4% муаллимони пурсидашуда 

парадигмаи стохастикиро татбиќ менамоянд. Парадигмаи эмпирикиро 

36% муаллимон истифода мебаранд. 60% пурсидашудагон чунин њисоб 

мекунанд, ки њангоми фањмонда додани мавзӯъњо воситањои 

афзалиятноки таълим: китобњои электронӣ - 60%; адабиёти илмӣ-методӣ 

- 15%; истифода намудани моделњои графикӣ - 0%; талаба - 0%; адабиёти 

маълумотӣ - 12%; адабиёти илмӣ-оммавӣ - 5%-ро истифода мебаранд. 

Натиљањои анкетакунонии истифодаи технологияњои инноватсионии 

таълим дар љадвали 7 инъикос гардидаанд. 
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Љадвали 7. Натиљањои тањќиќи истифодаи технологияњои 
инноватсионии таълим 

№ 

б/т 

Саволњои анкета ва варианти љавобњо Шумораи 

муаллимон, ки 

ба саволњо 

љавоб додаанд 

(бо %) 

1 Шумо бо истифода аз технологияњои инноватсионии таълим кадом 

маќсадњоро амалӣ гардониданӣ њастед? 

 

1.1 Бењтар намудани сифати таълим 16 

1.2 Рушди фарњанги зењнии хонандагон 1 
1.3 Пурзӯр намудани ангезанокии омӯзиши риёзӣ ва забон 15 

1.4 Тараќќӣ додани саводнокии фаннии хонандагон 

 

 

25 

1.5 Аз љониби хонандагон дарк намудани ањамиятнокии амалии донишњои 

риёзӣ ва забонӣ 

20 

1.6 Баланд бардоштани фаъолнокии маърифатии хонандагон 20 

1.7 Бойгардонӣ ва тараќќӣ додани таљрибаи субъектвї 3 

2 Истифодаи технологияњои инноватсионии таълим, ба аќидаи шумо, аз 
рӯи кадом парадигмањои педагогӣ бояд ба роњ монда шавад 

 

2.1 Парадигмаи эмпирикӣ 36 
2.2 Парадигмаи алгоритмӣ 60 
2.3 Парадигмаи стохастикӣ (категорияњои эњтимолият) 4 

3 Ба фикри шумо, барои рушди фарњанги зењнии хонандагон кадом 

технологияњоро истифода бурдан мувофиќи маќсад мебошад? 

 

3.1 Истифодаи муносибатњои анъанавӣ-хусусии методикӣ (C.H.Лисенкова, 

Ш.А.Амонашвили, В.Н.Зайтсева) 

48 

3.2 Барномасозии таълим (Б.Ф. Скиннер). Назарияи тадриљан ташаккул 

додани њаракатњои идрокӣ (А.И. Подолский), ФДИ (В. Дяченко) 

12 

3.3 Технологияи ба шахсият нигаронида (Якиманская) Технологияи ба 

шахсият мутамарказшуда (Карл Дољерс). Таълими муаммоӣ (Лернер, 

Мањмудов) 

40 

4 Шумо њангоми фањмонда додани мавзӯъњое, ки ањамиятнокии 

назариявӣ ва амалиро кушода медињанд, кадом воситањои таълимиро 

истифода мебаред? 

 

4.1 Китоб 60 

4.2 Адабиёти маълумотномавӣ 12 

4.3 Адабиёти илмӣ-оммавӣ 5 

4.4 Адабиёти илмӣ-методӣ 15 

4.5 Адабиёти бадеӣ 8 

4.6 Моделњои графикӣ 0 

4.7 Китоби электронӣ 0 

5 Шумо чӣ андеша доред, кадом шаклњои фаъолияти таълимӣ барои 

истифодаи технологияњои инноватсионии таълим нисбатан самаранок 

мебошанд? 

 

5.1 Дарс 75 
5.2 Дарсњои иловагӣ (факултативӣ), мањфилњо 15 

5.3 Шаклњои беруназсинфии кор 10 
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Адабиёти бадеӣ дар раванди таълим ба таври кофӣ истифода бурда 

намешавад, барои вай, њамчун воситаи таълим танњо - 8% муаллимон 

ишора мекунанд. Аксарияти анкеташавандагон чунин мешуморанд, ки 

технологияњои инноватсионии таълимро дар дарсњо истифода бурдан аз 

њама самараноктар мебошад - 75%, дар дарсњои факултативӣ, мањфилњо 

- 15%, њангоми баргузор намудани тадбирњои беруназсинфӣ - 10%. 

Њамин тариќ, тањлили анкетањои муаллимон мубрамияти муаммои 

тањќиќшаванда, инчунин аз тарафи онњо, сарфи назар аз мураккабињои 

љойдошта, дарк ва эътироф намудани истифодаи технологияњои 

инноватсионии таълимро барои рушди фарњанги зењнии хонандагон 

тасдиќ намуд. 

Дар марњалаи назоратии озмоиши педагогӣ барои муайян намудани 

муносибати хонандагон нисбат ба масъалаи зарурати кушода додани 

ањамияти амалии донишњои риёзӣ ва забонӣ дар мактабњои таълими 

ибтидоӣ барои хонандагони синфи чор баргузор намудани анкетасозӣ 

пешнињод гардид. 

Натиљањои анкетасозӣ нишон доданд, ки 93% хонандагон дар дарсњо 

истифода шудани китобњои электронӣ ва моделњои графикиро барои 

азхуд шудани донишњои фаннӣ ногузир мењисобанд. Ба саволи «Оё 

шумо дар муњити атроф (муошират, табиат, маишат) падидањои риёзӣ ва 

забонии рухдињандаро дида метавонед?» 86% љавоби «ња» доданд. 

Хонандагони синфи 4-ум мисолњо оварда тавонистанд, ки чӣ гуна 

падидањои риёзӣ ва забонӣ дар муњити атроф (талаффуз, оњангдињӣ, 

заданокӣ), дар техника, маишат, дар ашёњои гирду атроф вомехӯранд ва 

бо ёрдами онњо масъалањо оид ба «монандӣ», «фарќият», «буришӣ» 

тањия намудан мумкин аст. Њамин 93% хонандагон, падидаю ашёи 

мураккабро ба ќисмњо људо намуда, ќисмати алоњидаро њамчун воњиди 

ягона тањлил намуда, кӯшиш мекунанд, ки бо ёрдами тезаурус (луѓати 

мафњумњои фан) асоснокии илмии падидаю воќеањоро дарёфт намоянд. 
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Дар љараёни анкетакунонӣ воситањое муайян карда шуданд, ки ба 

рушди фарњанги зењнии хонандагон таъсир мерасонанд. 

Ба таври васеъ истифода бурдани модели графикӣ, китоби элек-тронӣ 

ва маводи дидактикиро 41% хонандагон ногузир мешуморанд. 

Зиёд кардани миќдори соатњои фанни «Фарњанги зењнӣ»-ро - 10% 

хонандагон љонибдорӣ менамоянд. Барои тањияи масъалањо ва 

супоришњо истифода намудани њодисањои њаётиро, ки наќши риёзӣ ва 

забонро дар њаёти рӯзмарра кушода медињанд - 15%; робитаи риёзӣ ва 

мантиќ, забон ва логопедия - 5%; ба њисоб гирифтани «таљрибаи» 

субъектии њар як хонанда - 9%; љавобњои дигар миќдори ками 5%, 

истифодаи супоришњои дидактикӣ, бозињоро - 15% љонибдорӣ намуданд. 

Ба саволи «Оё шумо мехостед, ки дар њалќаи мобайнӣ машѓулиятро 

бо истифодаи китоби электронӣ ва моделњои графикӣ идома дињед?» 

љавобњои мусбат - 41%, манфӣ - 18% гирифта шуданд,  ки гувоњи баланд 

шудани шавќмандӣ нисбат ба машѓулиятњое мебошад, ки дар онњо 

китобњои электронӣ ва моделњои графикӣ истифода бурда мешаванд. 

Њамин тавр, тањлили маълумоти ба даст оварда аз он гувоњӣ 

медињад, ки хонандагон ба машѓулиятњое шавќмандӣ зоњир мекунанд, ки 

онњо дар асоси парадигмаи стохастикии таълим ташкил карда 

мешаванд, нисбат ба машѓулиятњое, ки танњо дар асоси парадигмањои 

эмпирикӣ ё алгоритмӣ тањия гаштаанд. Натиљањои анкетасозӣ оид ба 

истифодаи воситањои рушди фарњанги зењнии хонандагон дар љадвали 8 

нишон дода шудаанд. 
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Љадвали 8. Натиљањои анкетасозӣ аз рӯи истифодаи воситањои рушди 
фарњанги зењнии хонандагон 

№ 

б/т 

Саволњои анкета ва вариантњои љавоб Шумораи 
хонандагон, ки ба 

саволњо љавоб 
додаанд (бо %) 

1 Оё шумо чунин мењисобед, ки китоби электронӣ ва модели 
графикӣ барои азхуд намудани донишњои фаннӣ таъсир 
мерасонанд? 

 

1.1 Ња 93 
1.2 Не 7 
1.3 Љавобњои дигар 

- 

2 Оё шумо дар муњити атроф (табиат, маишат, истењсолот) 
падидањои риёзӣ ва забонии рухдињандаро мебинед?  

 

2.1 Ња 86 
2.2 Не 14 
2.3 Љавобњои дигар 

- 

3 Ба фикри шумо, чӣ метавонист ба шумо омӯзиши риёзӣ ва 
забонро сабуктар кунад ва ба рушди фарњанги зењнӣ 
мусоидат намояд? 

 

3.1 Зиёд намудани миќдори дарсњои фанни «Фарњанги зењнӣ» 10 

3.2 Ба таври васеъ истифода намудани моделњои графикӣ, 
китоби электронӣ 

41 

3.3 Истифода намудани њолатњои њаётӣ барои тањия намудани 
масъалањо ва вазифањое, ки наќши фанњои риёзӣ ва 
забонро дар њаёти њаррӯза кушода медињанд. 

15 

3.4 Робитаи риёзӣ ва мантиќ, забон ва логопедия 5 

3.5 Ба њисоб гирифтани «таљрибаи» њар як хонанда. 9 

3.6 Истифода намудани супоришњои дидактикӣ, бозињо. 15 

3.7 Љавобњои дигар 5 

4 Оё донишњое, ки бо ёрдами китоби электронӣ ва моделњои 
графикӣ гирифта шудаанд,  ба талабот ва манфиатњои 
шумо љавобгӯй мебошанд? 

 

4.1 Ња 82 
4.2 Не 18 
4.3 Љавобњои дигар 

- 

5 Оё шумо мехостед, ки дар њалќаи мобайнӣ  машѓулиятро  
бо истифодаи китоби электронӣ ва моделњои графикӣ 
идома дињед? 

 

5.1 Ња 79 
5.2 Не 21 
5.3 Љавобњои дигар - 
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Дар аввали соли тањсил дар синфњои назоратӣ ва озмоишӣ баъди 15-

20 рӯзи тањсили бачањо дар мактаб дар хонандагони синфњои якум бояд 

зењни мубрам дарёфт карда шавад. Зењни мубрам имкон медињад, ки 

холи миёнаи пешравӣ дар аввали соли тањсил муайян карда шавад. 

Муайян кардани раќами миёнаи холи пешравии хонандагон барои он 

зарур мебошад, ки шаклњои ташкилии дарсњо дар фаслњои алоњида ба 

наќша гирифта, инчунин натиљањои фосилавӣ назорат карда шаванд. 

Ба синфњои назоратӣ ва озмоишӣ хонандагон аз љумлаи бачањое 

дохил шуданд, ки ба синфи якум аз рӯи сӯњбат дар мактаби тањсилоти 

умумии навъи инноватсионии №22 шањри Хуљанд омада буданд. 

Њолатњои мазкурро ба инобат гирифта, мањакњои асосии интихоби 

хонандагон барои дохил намудан ба синфњои назоратӣ ва озмоиширо 

мо ин тавр пешнињод менамоем: 

- омодагӣ ба таълими мактабӣ; 

- муайян кардани сатњи рушди фарњанги зењнӣ. 

Омодагӣ ба тањсил дар мактаб аз рӯи тестњои махсус тањиягардида аз 

љониби равоншинос ташхис (диагностика) карда шуд. Методикаи анљом 

додани ин гуна диагностика дар асари «Китоби кории равоншиноси 

мактаб»-и муаллифон И.В.Дубровина, М.К.Акимова, Е.М.Борисова, 

инчунин дар китоби «Диагностикаи балоѓати мактабӣ»-и Р.Римская, 

Р.В.Овчарова [172] нишон дода шудааст. 

Барои муайян намудани сатњи рушди зењнӣ аз методикаи Д.Векслер, ки 

дар ИМА дар соли 1949 тањия гардида, барои омӯзиши зењни бачањои аз 

5 то 16 сола равон шудааст, истифода бурдан мумкин аст [173]. 

Сатњи рушди зењнии хонандагонро мо дар аввали соли тањсил ва 

дар охири сол санљидем, то ќобилияти хонандаро барои  фаъолияти 

тафаккурӣ, нисбат ба дарк ва мутобиќшавӣ ба вазъи нави таълимӣ, 

нисбат ба њалли масъалањои гуногун мавриди тањќиќ ќарор дињем.  
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ЗамимаиА 

Ањамияти холи миёнаи пешрафти хонандагон дар марњалаи сабтнамоӣ 
дар аввали соли тањсил  

 

 

 Синфи 1  Синфи 2  Синфи 3  Синфи 4  
а б в г а б в г а б в г а б в г 

«5» 1 1 2 4 2 2 4 6 2 2 5 7 3 2 7 9 

«4» 14 11 8 10 14 11 10 12 15 14 11 13 16 14 14 15 

«3» 15 18 20 16 14 17 16 12 13 14 14 10 11 14 9 6 
Холи 
миён

а 

 

3,5 3,4 3,4 3,6 3,6 3,5 3,6 3,8 3,6 3,6 3,7 3,9 3,7 3,4 3,8 4,1 

 

Замимаи Г 

Ањамияти холи миёнаи пешрафти хонандагон дар марњалаи сабтнамоӣ 
дар охири соли тањсил 

 

 Синфи 1  Синфи 2  Синфи 3  Синфи 4  
а б в г а б в г а б в г а б в г 

«5» 2 2 3 5 2 2 5 7 2 2 6 8 3 2 8 10 

«4» 15 12 9 11 15 12 11 13 16 15 12 14 17 15 15 16 

«3» 13 16 18 14 13 16 14 10 12 13 12 8 10 13 7 4 
Холи 
миён

а 

 

3,6 3,5 3,5 3,7 3,6 3,5 3,7 3,9 3,6 3,6 3,8 4 3,7 3,6 4 4,2 

 

Ба сифати нишондињандаи шаклии доногӣ мо холи миёнаи 

хонандагонро аз рӯи фанњои гуногуни таълимӣ истифода намудем 

(риёзӣ ва савод). Холи пешравӣ дар синфњои назоратӣ ва озмоишии «В» 

- 3,4 ва «Г» - 3,6 нишон доданд, ки  зењни мубрам ба меъёрњои иљтимоӣ-

равоншиносӣ (психологӣ) мутобиќат мекунанд. Ин факт гувоњи он 

мебошад, ки сӯњбат барои интихоби хонандагон барои дохил кардан ба 

синфњои назоратӣ ва озмоишӣ таъсир намерасонад. Ин гуна 

нишондињанда, ки дар аввали соли тањсил муќаррар карда шудааст, дар 

љадвали 9 нишон дода шудааст. 
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Зењни мубрам – зењне, ки ба идроки имконпазир такя карда, ёрдам 

мерасонад, ки субъект аз падидаи эњтимолӣ (имконпазир) ба воќеӣ 

гузарад, ба рушди ќобилиятњои инсон нисбат ба анализ ва синтези 

падидањои муњити атроф мусоидат мекунад. 

Маърифати мубрам барои дар одам ба вуљуд омадани ангезањо 

нисбат ба рушди ќобилияти зењнӣ мусоидат мекунад, ки дар асоси онњо 

зењни мубрам ба вуљуд меояд. Дар раванди рушди идрок, њамзамон зењн 

низ тараќќӣ мекунад, ки онро ал-Форобӣ зењни ба дараљаи «зарда» 

(њамчун асбоби зењн) расида эътироф мекунад. «Зарда» ќувваи 

њаракатдињандаи рушди маънавӣ-зењнии башарият мебошад. 

Барои хонандагони синфњои мазкур, дар баробари дарёфти холи 

миёнаи хонандагон дар аввали соли тањсил дар синфњои назоратӣ ва 

озмоишӣ, сатњи рушди зењнӣ аз рӯи методикаи Д. Векслер [173] муайян 

карда шуд. Методикаи мазкурро мо барои арзёбии нисбатан чуќуртари 

сатњи рушди зењнии хонандагон, бо роњи њисоб карда баромадани 

коэффисиенти иљрои супоришњои мавод, истифода намудем. 

Аз тарафи мо муќаррар карда шуд, ки дар синфи назоратӣ сатњи 

рушди зењнии хонандагон нисбат ба синфи озмоишӣ баландтар аст. Дар 

синфи озмоишӣ вай 0,45, дар назоратӣ бошад, 0,48-ро ташкил дод. Ин 

гуна маълумотро мо аз рӯи формулае, ки дар љадвали 10 нишон дода 

шудааст, њосил намудем. 

К= n/N, (1) 

ки дар ин љой: 

Љадвали 9. Ањамияти холи миёнаи пешравии хонандагон дар аввали соли 

тањсил дар синфњои назоратӣ ва озмоишӣ 

Синфњо Холи миёнаи пешравӣ 

Назоратӣ («А», «Б») Озмоишӣ («В», «Г») 

1 «А» «Б» 3,5 3,4 
1 «В» «Г» 3,4 3,6 
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 К - коэффисиент азхудкунии маводи таълим;  

n – суммаи љавобњои дуруст; 

N – шумораи умумии саволњо. 

Њамин тавр, маълумотњои њосилшуда нишон медињанд, ки синфњои 

якуми параллелӣ аз рӯи мањакњои омодагӣ ба мактаб ва сатњи рушди 

зењнӣ дар байни синфњои људошуда аз њамдигар фарќи зиёд надоранд. 

Маълум мешавад, ки њар яке аз ин синфњо метавонад њамчун синфи 

назоратӣ ё озмоишӣ интихоб карда шавад. Бо роњи интихоби озоди ду 

гурӯњ хонандагон ва падару модарони синфњои якум номи назоратӣ (1 

«А», 1 «Б») ва ду љуфти дигар номи синфњои озмоишӣ (1 «В», 1 «Г») -ро 

гирифтанд. 

Дар охири нимсолаи аввал мо ба хонандагон супоришњои дараљаи 

гуногунро пешнињод намудем. Супоришњо ќатъиян аз рӯи тартиб, аз 

аввал то ба охир иљро карда мешаванд. Њељ гуна имкони аз тарафи 

хонанда аз рӯи майлу раѓбат интихоб намудани супоришњо вуљуд 

надорад ва пешбинӣ нагардидааст, зеро ин ба хударзёбии хонандагон 

алоќаманд мебошад. Хударзёбии кӯдакони синфњои поёнӣ – 

ѓайримуќаррарӣ нињоят баланд. Супоришњо дар сатњњои репродуктивӣ, 

эмпирикӣ, алгоритмӣ ба стандарти таълим мутобиќ гардонида шудаанд. 

Супоришњо дар сатњњои муаммоӣ-љустуљӯӣ ва стохастикӣ бошанд – ин 

сатњи заминавӣ. Супоришњое, ки аз тарафи хонандагон иљро мешаванд, 

санљида мешаванд, зеро маќсади онњо – аз тарафи муаллим ба даст 

овардани иттилоот дар бораи пешравии фасли дарсњо. Њамаи иттилооти 

ба даст овардашуда дар дарси коррексия (тасњењӣ) истифода бурда 

мешавад. Аз рӯи бањоњо хонандагон метавонанд ба гурӯњњо мутањњид 

шуда, корњои худро якљоя муњокима намоянд. Хонандагоне, ки бањои 

Љадвали 10. Ањамияти коэффисиенти азхудкунии маводи таълим 

Синф Коэффисиенти азхудкунии маводи таълим 
Синфи назоратӣ Синфи озмоишӣ 

1 0,48 0,45 
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баланд гирифтаанд, масъалањои ѓайристандартиро њал карда 

метавонанд, ба дигар бачањо ёрдам мерасонанд ё бо муаллим кор 

мекунанд. Бисёре аз бачањо супоришро бо суръати бисёр паст њал 

мекунанд, ки сабаби он мизољи ташаккулёбанда, намуди тафаккур, 

хотира ва љузъиёти дигари психотипии ба ин синнусол хос мебошад. 

Мављуд будани китоби электронӣ, ки дар он якчанд барномањо, 

супоришњои омӯзишӣ ва назоратӣ дохил карда шудаанд, имкон медињад, 

ки боздорӣ дар њаракатњои хонандагон камтар ба назар расад. 

Бомуваффаќона иљро намудани супоришњои омӯзишӣ бо имконияти њар 

як хонандаро бо бастаи супоришњо таъмин  намудан, суръати фардии 

иљрои супориш, мустаќилияти мукаммали иљрои супориш, назорат ва 

идоракунии бефосила алоќаманд мебошанд. 

Њамин тавр, дар синфњои озмоишӣ дараљаи њал намудани 

супоришњои љузъиёти заминавӣ дошта баландтар мебошад. 

Натиљањои тањќиќи дараљаи байнифосилавии рушди фарњанги 

зењнии хонандагон дар љадвали 11 нишон дода, дар расми 6 инъикос 

карда шудаанд. 

Расми 6 – Натиљањои тањќиќи сатњи байнифосилавии рушди фарњанги 

зењнии хонандагон 
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Љадвали 11. Натиљањои тањќиќи дараљаи байнифосилавии рушди 

фарњанги зењнии хонандагон 

Парадигмањо Синфњои назоратӣ, 
% 

Синфњои 
озмоишӣ, % 

Репродуктивӣ 20 6 

Эмпирикӣ 37 9 

Алгоритмӣ 20 25 

Муаммоӣ-љустуљӯӣ 11 49 

Стохастикӣ 6 11 

Дар асоси тањлили адабиёти назариявӣ аз љониби мо системаи 

мањакњо ва нишондињандањо барои рушди фарњанги зењнии хонандагон 

кор карда бароварда шуд. Системаи мазкури мањакњо ва 

нишондињандањоро дар љараёни фаъолияти таълимӣ истифода бурда, 

пайгирӣ кардан мумкин аст, ки зењни имконпазир (эњтимолӣ) чӣ гуна 

рушд менамояд. Зењни имконпазир - ин зењне, ки дар сиришти инсон 

гузошта, асоси ягонагии ботинии њамаи шаклњо, њаракатњо, њама 

гуногунфањмињо ва мутаќобилиятњо, аз љумла идроки ӯро ифода 

мекунад. Дар љадвали 12 муносибатњои илмӣ ва дараљањои рушди 

фарњанги зењнии хонандагон инъикос гардидаанд. 

Барои мактаббачагони хурдсол суръати баланди рушди соњаи зењнӣ 

хос мебошад. Тањлили маълумот имкон медињад, ки хулосањои зерин 

бароварда шаванд: хонандагон ба љои људо карда баровардани умумият, 

њамчун ќоида, ба фарќиятњои объектњо ишора мекунанд, зеро сабаби 

иљрои амалиёти фарќкунонӣ ба кор даромадани тафаккури айёниятӣ-

амалкунӣ ва айёниятӣ-тимсолӣ мебошад. 

Дар паси ишораи «монандӣ» (умумӣ) амалиёти вориднамоӣ ба 

категорияи алоњида истодааст. Мувофиќан, он факте, ки дар аввал 

ќобилияти фарќкунӣ камолот меёбад, сипас љамъбасткунӣ, дар бораи 

иваз шудани амалиётњои психологӣ, дар бораи гузариш аз шакли 

тафаккури айёниятӣ ба муоширати суханӣ-мантиќӣ гувоњӣ медињад. Бо 
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њамин сабаб барои хонандагони синфњои поёнӣ супоришњои 

категорияњои зерин махсусан душвор мебошанд: масалан, «зоѓ, моњӣ» - 

калимањое мебошанд, ки дар онњо дарёфт намудани умумият душвор аст. 

Дар мактаббачагони хурдсол амалиёти љамъбастнамоӣ рух медињад, ки 

шакли људо карда баровардани аломатњои умумиро мегирад, вале бисёр 

ваќт дар паси он инчунин муќоисаи айёниятӣ ё ворид намудани ашёњо ба 

вазъияти айёнии умумӣ нињон мебошад, барои онњо супоришњои ин 

категория низ душвор мебошанд, масалан: «асп – савора»; ин калимањо 

дар њолати бархӯрд ќарор доранд ва онњоро фарќ кардан душвор 

мебошад. 

Љадвали 12. Системаи мањакњо ва нишондињандањои рушди фарњанги 

зењнии хонандагон 
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Инчунин, мантиќӣ будани рафти андешаронӣ низ мавриди арзёбӣ 

ќарор дода мешавад. Тафаккури инерсиядор (инерсиянок, бењаракат, 

суст, бефаъолият)-и хонандагон С – мазмуни мавзӯӣ, Д – зењн њангоми 

муќоиса намудани калимањо аз монандӣ ба тарафи фарќият мелаѓжад ё 

баръакс, ба лањзањои камањамият ё дуюмдараља эътибор дода, ба ин 

масъалањои дуюмдараља диќќати зиёдро равона намуда, риштаи 

мулоњизарониро гум кардан мумкин аст ва ѓайра. Мо кӯшиш намудем, 

ки ба таври графикӣ натиљаи мазкурро нишон диҳем. Ду доираи 

байзавии њамдигарро буранда кашида, ин корро иљро кардан мумкин 

аст, ки дар онњо љои ториккарда маљмӯи унсурњои умумиро ифода 

мекунад. Агар мазмуни мавзӯӣ бо доираи «С» ишора карда, зењн бо 

доираи «Д» ишора гардад, пас њодисаи баррасишавандаро мумкин аст, 

ки бо расми 6 инъикос намоем нишон дињем.  

                                                                            С – мазмуни фаннӣ;  Д – зењн; 

 

 

 

 

 

 

Расми 6 – Таносуби рушди зењн ва азхудкунии донишњои фаннӣ.  

С 
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Барои ошкор намудани сабабњое, ки шавќмандии хонандагонро 

нисбат ба риёзӣ ва забон бедор мекунад, мо методикаи Г.И.Шукинаро 

истифода намудем, ки ба хусусиятњои фанни таълимии баррасишаванда 

мутобиќ гардонида шудааст. Ба саволи «Чаро китоби электронӣ ва 

модели графикӣ ба шумо маъќул шуданд?» љавобњои зерин пешнињод 

шуданд: 

- бо мазмуни илмии худ; 

- бо он, ки муаллим чӣ гуна онро дарс медињад; 

- ба њалли масъалањои имлоӣ ва риёзӣ шавќмандӣ пайдо кардам. 

 Фактњои ба ин монанд аз он гувоњӣ медињанд, ки бачањое, ки дар 

синфњои озмоишӣ тањсил мекунанд, мазмуни воситањои таълимиро ќабул 

намудаанд. Дар ин мактаббачањо нисбат ба бачањое, ки дар синфњои 

назоратӣ тањсил мекунанд, ќувваи баландтари зењнӣ-ангезавӣ мушоњида 

карда мешавад. Дар давоми соли тањсил љараёни рушди зењнӣ-ангезавӣ 

мавриди мушоњида ќарор дода шуд. Ин омили асосии рушди фарњанги 

зењнии хонандагон буда, аз рӯи аќидаи олими  амрикоӣ Паскуал Леоне, 

ќувваи диќќат ном дорад. Ќувваи диќќат дар марњалаи амалиётњои 

мушаххас ба мактаббачаи хурдсол ёрдам медињад, ки ќобилияти худро 

дар соњаи иљрои амалиётњои чандирӣ ва баргарданда, ки аз рӯи ќоидањои 

мантиќӣ ба амал бароварда мешаванд, ошкор созад. Хонандагоне, ки ба 

ин дараљаи рушд расидаанд, метавонанд шарњи мантиќии њаракатњои 

иљрошавандаро дињанд, ќобилият доранд, ки аз як нуќтаи назар ба 

нуќтаи назари дигар гузаранд, њангоми арзёбињои худ нисбатан 

объективитар шаванд. 

Дар охири соли аввали тањсил ќувваи зењнӣ-ангезавӣ дар синфњои 

назоратӣ 10%, дар синфњои озмоишӣ бошад - 18%-ро ташкил медињад. 

Дар охири соли дуюми тањсил дар синфи назоратӣ таѓйирот нест, дар 

синфи озмоишӣ бошад, диќќат нисбат ба омӯзиши маводи таълимӣ 

баландтар гардида, 38%-ро ташкил дод. Дар охири соли тањсили сеюм 
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дар синфњои назоратӣ - 15%, дар синфњои озмоишӣ бошад - 38%. Дар 

охири соли чоруми тањсил сатњи рушди ќувваи зењнӣ-ангезавӣ дар синфи 

назоратӣ 25%, дар синфи озмоишӣ ин нишондињанда боз њам баландтар 

шуда, 42%-ро ташкил дод. Маълумотњои бадастомада имкон медињанд 

ба хулосае оем, ки дар назди хонандагон гузоштани худи супоришњои 

таълимӣ шарти муќаррарии дар онњо тараќќӣ ёфтани фарњанги зењнӣ 

мебошад, нисбат ба иљрои бевоситаи вазифањои мушаххасӣ-амалиявии 

намуди дахлдор, ки дар синфњои муќаррарӣ њамчун самти асосии 

ташкили таълим ќабул гардидааст. 

 

Расми7 – Ифодаи миќдории сабабњои рушди фарњанги зењнӣ 

Аз љадвале, ки дар расми 7 нишон дода шудааст, маълум мешавад, 

ки сабабњои афзалиятнок дар хонандагони синфњои назоратӣ 

салоњиятнокии муаллим ва ањамияти амалии донишњои гирифташаванда 

мебошад. Хонандагони гурӯњи озмоишӣ мављуд будани иттилои ба 

тезаурус нигаронидашударо дар мазмуни фанни «Фарњанги зењнӣ» ва 

моделњои графикӣ ќадр карда, њамзамон, сатњи дарсдињӣ ва имконияти 

иљрои супоришњои амалии хислати эљодидоштаро низ ќайд намуданд. 



 

146 

 

Ањамияти холи миёнаи пешрафти хонандагон дар охири соли 

тањсилро мо дар тӯли чор соли тањсил чен кардем. Дар синфњои назоратӣ 

ањамияти холи миёна нисбат ба синфњои озмоишӣ пасттар буд. 

Маълумотњои раќамӣ дар љадвалњо инъикос гардидаанд, ки мо онњоро 

ба рисолаи мазкур замима менамоем . 

Замимаи В 

Ањамияти холи миёнаи пешрафти хонандагон дар марњалаи  
назоратӣ дар охири соли тањсил  

 

 Синфи 1  Синфи 2  Синфи 3  Синфи 4  

а б в г а б в г а б в г а б в г 
«5» 2 2 5 7 2 2 6 8 3 2 8 10 3 2 10 12 
«4» 15 12 11 13 16 15 12 14 17 15 15 16 19 16 16 17 
«3» 13 16 14 10 12 13 12 8 10 13 7 4 8 12 4 1 
«2» 

 
                

Холи 
миёна 

3,6 3,5 3,7 3,9 3,6 3,6 3,8 4 3,7 3,6 4 4,2 3,8 3,6 4,2 4,3 

Баргузор намудани машѓулиятњо аз рӯи китоби электронӣ, модели 

графикӣ ва истифода бурдани маводи дидактикӣ аз фанњои риёзӣ ва 

забон барои аз тарафи хонандагон бомуваффаќият аз худ намудани 

маводи барномаи таълимӣ мусоидат намуданд. 

Гуфтањои болоро љамъбаст намуда, ќайд менамоем, ки муаммои 

истифодаи китоби электронӣ, моделњои графикӣ, маводи дидактикӣ оид 

ба забони тољикӣ њанӯз њалли нињоии худро пайдо накардаанд. Дар 

марњалаи муосир мо љой доштани зиддиятњоро дар байни талабот 

нисбат ба истифодаи воситањои технологияњои инноватсионии таълим 

ва дараљаи воќеии омодагии муњити кунунии тањсилотӣ ќайд менамоем. 

Аз њамин љой роњи даркшуда – ин истифодаи технологияњои нави 

таълим, ки ба назарияи эњтимолият (парадигмаи стохастикӣ) асос 

ёфтааст. 

Дар натиљаи анљом додани озмоиши рушдкунанда муайян карда 

шуд, ки азхудкунии маводи воќеӣ аз тарафи хонандагон дар сатњи 

репродуктивӣ ва эмпирикӣ ќарор дорад. Натиљањои паст бо он сабаб рух 
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доданд, ки њангоми таълим парадигмањои эмпирикӣ ва алгоритмӣ 

истифода бурда шуданд, яъне он технологияњои таълим истифода 

шуданд ки дар онњо имконияти зењнӣ-ќобилиятнокии субъект њангоми 

ташкили машѓулиятњои таълимӣ ба инобат гирифта намешавад. 

Натиљањои мазкур моро водор намуданд фикр намоем, ки њангоми 

тањсил парадигмаи таълим бояд таѓйир дода шавад. Дар натиљаи ин 

озмоиши тараќќикунанда ташкил карда шуд, ки мазмуни он бо 

назардошти парадигмаи стохастикӣ тањия гардид, ки маънои истифодаи 

технологияњои инноватсионии таълим барои рушди фарњанги зењнии 

хонандагонро дорад. Ба сифати воситањои рушди фарњанги зењнии 

хонандагон, чӣ хеле аллакай ќайд гардид, китоби электронӣ ва моделњои 

графикӣ гирифта шудаанд. Дар раванди таълим азхудкунии маводи 

таълим аз љониби хонандагон санљида шуд. 

Натиљањои санљиш дар љадвали 13 ва расми 8 нишон дода шудаанд. 

 

Љадвали 13. Натиљањои дараљаи рушди фарњанги зењнии хонандагон дар 

марњалаи мутараќќӣ 

Дараљањо Синфњои назоратӣ, % Синфњои озмоишӣ, % 

Репродуктивӣ 19 23 

Эмпирикӣ 45 19 

Алгоритмӣ 22 21 

Муаммоӣ-љустуљӯӣ 8 18 

Стохастикӣ  6 19 
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Расми 8 – Ќадамњои рушди фарњанги зењнии хонандагон 

Натиљањои озмоиши мутараќќӣ аз натиљањои марњалаи сабтнамоӣ 

фарќ мекунанд. Дар синфњои озмоишӣ иљрои супоришњо дар дараљаи 

муаммоӣ – љустуљӯӣ хеле зиёд шуда, яъне то 18% (11% буд) расид, дар 

дараљаи стохастикӣ натиљаи иљрои супоришњо 12% буд, то 19% зиёд 

гашт. 

Дар синфи назоратӣ бошад, фоизи иљрои супоришњои љузъиёти 

заминавӣ камтар шуд, ки дар ин бора раќамњои зерин гувоњӣ медињанд: 

дар сатњи муаммоӣ-љустуљӯӣ - 8% (пештар 9% буд), иљрои супоришњо дар 

дараљаи стохастикӣ бошад, таѓйир наёфт, яъне дар сатњи 6% боќӣ монд. 

Озмоиши мутараќќӣ бо маќсади баргузор намудани робитаи 

мутаќобилаи доимӣ ва дарёфт намудани иттилоот дар бораи њаракати 

пешравии њар як хонанда анљом дода шуд. Имконияти ба њамдигар 

интегратсия додани фанњои таълимиро мавриди омӯзиш ќарор дода, 

модели графикӣ ва китоби электронӣ, ки тафаккури мантиќии субъекти 

таълимро тараќќӣ медињанд, ба кор бурда шуданд. 

Натиљањои озмоиши мутараќќӣ дар љадвали 14 нишон дода шудаанд. 
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Ифодаи миќдории сабабњои рушди фарњанги зењнии хонандагон дар 

расми 8 нишон дода шудааст. 

Дар марњалаи мутараќќӣ, омӯхтагии хонандагонро арзёбӣ намуда, бо 

натиљаи корњои назоратӣ бо интихоби љавоб, мо ањамияти холи миёнаро 

дар охири соли тањсил, дар синфњои назоратӣ ва озмоишӣ, пешравӣ, 

сифати донишњо, коэффисиенти омӯхташудагиро њисоб карда 

баромадем. Тањлили маълумотњои дар љадвал ва расм нишондода дар 

бораи он гувоњӣ медињад, ки хонандагони синфњои назоратӣ барои дар 

шароити нав истифода бурдани донишњои андӯхтаашон душворӣ 

кашида, тарзњои идрокро дар дараљаи эмпирикӣ истифода мебаранд. 

Барои он, ки самаранокии воситањои инноватсионии таълим барои 

рушди фарњанги зењнии хонандагон ва таъсири онњо ба пешравӣ ва 

сифати донишњо санљида шаванд, аз тарафи мо корњои назоратии 

љамъбастӣ гузаронида шуданд, ки натиљаи онњо дар љадвали 13 оварда 

шудаанд. Дар давоми чор соли тањсил сифати донишњо дар синфњои 

озмоишӣ - 84,5% баландтар, пешравӣ дар ин синфњо – садфоиза. Ин 

маълумотњои аниќ дар љадвали 15 нишон дода шудаанд. 

Љадвали 14. Натиљањои дараљаи рушди фарњанги зењнии хонандагон дар 

марњалаи мутараќќӣ 

Дараљањо  Синфњои  
назоратӣ, % 

Синфњои  
озмоишӣ, % 

Репродуктивӣ 22 21 

Эмпирикӣ 43 10 

Алгоритмӣ 22 20 

Муаммоӣ-љустуљӯӣ 7 20 

Стохастикӣ  6 29 
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Раќамњои мазкур аз он шањодат медињанд, ки истифодаи парадигмаи 

стохастикӣ ба рушди фарњанги зењнии хонандагон мусоидат намуда, 

дараљаи азхудкунии боидроконаи донишњоро баланд менамояд. Татбиќи 

модели графикии таълим ва китоби электронӣ имкон дод, ки панљ 

дараљаи дар боло номбурдаи рушди фарњанги зењнии субъектони 

таълим, бо назардошти хусусиятњои фардии онњо, фаро гирифта шаванд. 

Дар натиљаи ин маќсади асосноккунии назариявии раванди 

технологияњои инноватсионии таълим дар рушди фарњанги зењнии 

хонандагон амалӣ карда шуд. 

Дар марњалаи минбаъдаи озмоиш – назоратӣ (солњои 2017-2018) аз 

тарафи мо натиљаи марњалаи мутараќќӣ санљида, тањлили натиљањои ба 

даст омада анљом дода, барои муаллимон тавсияњои методӣ оид ба 

истифодаи воситањои рушди фарњанги зењнӣ тањия карда шуданд. 

Сифати азхудкунии донишњо аз љониби хонандагон дар синфњои 

назоратӣ ва озмоишӣ аниќ карда шуд. Хонандагон бо осонӣ ба 

фаъолияти таълимӣ фаро гирифта мешуданд, худ маводи дидактикиеро 

интихоб мекарданд, ки ба дараљаи омодагии таълимии онњо мутобиќ 

буд. Дараљаи донишњо ва ќобилияти њар як талаба бо хусусиятњои худ, 

ки дар тартиби муайяни иљрои њаракатњои таълимӣ, дар тобишдињињои 

(интерпретатсияи) суханӣ ифода мегардиданд, аз њамдигар фарќ 

мекарданд. 

Нишондињандањои дараљаи репродуктивӣ манбаи аввалини донишњо 

Љадвали 15. Натиљањои марњалаи мутараќќӣ дар охири сол 

Нишондињандањои 
пешравӣ дар таълим,  

бо% 

Синфњо бо % 
Назоратӣ %  Озмоишӣ % 

Пешравӣ дар таълим 100 100 

Сифати донишњо 68 84,5 

Коэффисиенти  

омӯзондагӣ 

59 76 
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- эњсосот, ќабулнамоӣ, њиссиёт, баён намудани аќидањои гуногуни 

бегона, объектњо, мулоњизањои бегонагон, инчунин истифода намудани 

зарбулмасал, маќол, масал ва намудњои дигари эљодиёти дањонакии 

халќ мебошад. 

Дар сатњи эмпирикӣ нишондињандањои муносибати гносеологӣ 

ќобилияти истифода бурда тавонистани методњои идрок: мушоњида, 

тањлил, муќоиса, индуксия мебошад. 

Дар сатњи алгоритмӣ нишондињандањо наќлњои синтетикӣ бо 

истифода аз мафњумњо, муњокимањо ва хулосабарорињои умумии 

ибтидоӣ мебошанд. 

Агар гуфтањои хонандагон хислати тањлилӣ дошта, ба фактњои илмӣ 

асос ёфта бошанд, пас бачањо ќобилият доранд, ки супоришњои 

таълимиро дар сатњи муаммоӣ-љустуљӯӣ њал намоянд. 

Агар наќлњо аломатњои арзёбиро дошта, донишњо ба категорияи 

илмӣ такя намоянд, инчунин ѓояњои нав баён карда шаванд, ки воќеияти 

донишњоро муайян мекунад, пас ин дараљаи стохастикии рушди 

фарњанги зењнӣ мебошад. 

Натиљањои сабтнамоии буришӣ дар марњалаи назоратӣ дар љадвали 

16 оварда шудаанд. 

 

 

Љадвали 16. Натиљањои сабтнамоии буришӣ дар марњалаи назоратӣ 

Буриши назоратӣ 

Синфњо  
стохастикӣ, %  муаммоӣ, %  алгоритмӣ, %  эмпирикӣ, % репродуктивӣ, 

% 

Назоратӣ  4,9 6,3 24 39 25,8 

Озмоишӣ 32 25 15 10 17 
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Расми 8 – Ќадамњои рушди фарњанги зењнии хонандагон 

Маълумотњое, ки дар љадвали 17 оварда шудаанд, нишон медињанд, 

ки њангоми санљиши дараљаи рушди фарњанги зењнии хонандагон дар 

синфњои назоратӣ ва озмоишӣ мо ба стандарт ва дараљаи заминавӣ такя 

намудем, ки имкон дод аз амалиётњои муќоиса, тањлил ва синтез дар 

тафаккури хонандагон дар дараљањои гуногун истифода барем: 

- дараљаи стохастикӣ дар назар дорад, ки хонандагон бе ягон 

душворӣ метавонанд аломатњои муњим, монандињо ва фарќияти 

мафњумњоро људо карда бароранд; 

- дараљаи алгоритмӣ фањмиши начандон пурра ва равшани 

абстрактсияњо ва алоќамандињои мантиќиро тасниф медињад; 
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- дараљаи репродуктивӣ дар бораи људо карда натавонистани 

аломатњо, сустии љамъбастнамоињо ва майл ба тафаккури мушаххас 

гувоњӣ медињад. 

Дар марњалаи мутараќќии озмоиш аз 49 нафар хонандаи синфи якум 

2 нафар хонанда тањлили овозиро бе хато анљом дода тавонистанд. Дар 

ин бачањо тарзи назорати иљрои њаракатњои таълимӣ дар сатњи баланд 

ташаккул ёфтааст. 26 нафар хонандагони синфи якум, ки супориши ба 

ин монандро иљро карданд, ба хато ва камбудињои камањамият роњ 

доданд. 21 нафар хонанда натиљањои паст нишон дод. Бо ин бачањо дар 

давоми чоряк оид ба фарќнамоии овозњо машѓулиятњои иловагӣ 

гузаронида шуданд. Барои бо хат ишора намудани Ќоидањои 

ифодакунии овозњои садонок наќша ёрдам расонда, имкон дод онњо аз 

њолатњои ягона ба хулосањои умумӣ гузаранд, яъне муносибати 

тањлилии парадигмаи стохастикии таълим ба амал бароварда шуд.  

Дар давраи кори омодагӣ нисбат ба дигаргунињои инноватсионӣ аз 

нуќтаи назари назариявӣ кор карда баровардани се парадигмаи 

системаи  педагогии муассисањои тањсилоти умумӣ ба амал бароварда 

шуд. Самаранокии технологияи аз љониби мо кор карда баровардашуда 

бо муваффаќият ва натиљанокии системаи педагогии мактабӣ дар 

Љадвали 17. Натиљањои сабтнамоии буришӣ дар марњалаи назоратӣ 

Дараљањо  Натиљањои марњалаи назоратӣ 

2014-2015 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Н, % О,% Н,% О,% Н,% О,% Н,% О,% 

Стохастикӣ 6 12 6 19 5,8 29 4,9 32 

Муаммоӣ-љустуљӯӣ 9 11 8 18 7 20 6,3 25 

Алгоритмӣ 25 20 22 21 22,4 20 24 15 

Эмпирикӣ 49 37 45 19 43,2 10 39 10 

Репродуктивӣ 11 20 19 23 21,6 21 25,8 17 

Э з о њ :  

1 Н – синфи назоратӣ; 

2 О – синфи озмоишӣ 
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љараёни кори таљрибавӣ-озмоишӣ тасдиќи худро ёфт. Технология аз 

тадриљан кор карда баровардани намудњои гуногуни моделњо, ки аз рӯи 

таъиноти функсионалӣ, сохтор ва мазмун аз њамдигар фарќ мекунанд, 

иборат аст. 

Дар љараёни озмоиш дар дарсњои риёзӣ, чӣ хеле дар боло ќайд шуда 

буд, китоби электронӣ истифода шуда, имкон дод диќќати муаллим ба 

фаъолияти мустаќилонаи маърифатии хонандагон равона карда шавад. 

Дар рафти њалли њар гуна масъала фаъолияти љустуљӯии хонандагон 

метавонад маънои субъективӣ ва объективӣ дошта бошад. Маънои 

субъективии фаъолияти љустуљӯии хонандагонро тасниф намуда, ќайд 

кардан лозим аст, ки дар баъзе њолатњо хонанда медонад, ки масъаларо 

чӣ гуна њал намояд, натиљаеро љустуљӯй мекунад, ки ба талаби 

пешнињодшуда љавобгӯй бошад. 

Дар њолатњои дигар ба хонанда супорише пешнињод мегардад, ки  

љавоби додашударо санљад. Дар баробари ин, хонанда метавонад на 

танњо масъалањоро њал кунад, дурустии љавобро санљад, балки онњоро 

тањия намояд, яъне талаба тадриљан аз бахотиргирии соддаи 

супоришњои тайёр дар намуди намунањои њалли масъала ё ќоидањо аз 

рӯи грамматика дур меравад. Баррасии маънои фаъолияти кӯдак дар 

маводи масъалањои гуногун барои «гурӯњ» дар бораи маънои 

объективии фаъолияти мустаќилонаи маърифатии хонанда гувоњӣ 

медињад: «дарки мазмуни матни  масъала», «тартиб додани шарти 

кӯтоњи масъала, љустуљӯйи роњи њалли масъала », «тањлил ва санљиши 

њалли масъала»,  Њама се намуд варианти нишондодаи масъалањоро 

хонанда метавонад бо роњњои гуногун њал намояд, зимнан, баъзан бо 

роњњои нисбатан сабуктар ё баръакс, нисбатан мураккабтар. Њамин 

тариќ, хонандагон дар рафти фаъолияти мустаќилонаи маърифатӣ 

метавонанд ќобилиятњои зењнии худро боз намоянд. 

Дар раванди кори таљрибавӣ-озмоишӣ аз тарафи педагог мунтазам 
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аз болои фаъолияти таълимии хонандагон ва дараљаи азхудкунии 

донишњо аз љониби онњо ба воситаи мониторинг назорат бурда 

мешавад. Вазифаи асосии мониторинг мушоњидаи доимии њолати 

раванди тањсил мебошад. Мониторинги педагогӣ, њамчун шакли 

гирдоварӣ, нигоњдорӣ, коркард ва пањн намудани иттилоот, дарёфти 

иттилооти объективӣ ва аниќро дар бораи њолати тањсилоти хонандагон 

дар бар мегирад. Ин гуна иттилоот ба маъмурияти мактаб, муаллим, 

инчунин фаъолияти тањќиќӣ лозим мебошад. Барои њамин гузаронидани 

мониторинги педагогӣ аз дарк ва тањия намудани маќсадњои анљом 

додани он шурӯъ мешавад. 

Ба даст овардани стандартњои таълим ба воситаи иљрои маводи 

барномавӣ ба амал бароварда мешавад. Њар як муаллими синфњои 

ибтидоӣ њисоботи ќатъии гузаштани маводи барномавӣ, бахусус, 

ќисмати амалии барномаро аз рӯи фанњои гуногун мебарад. 

Муаллим дараљаи аз худ намудани маводи таълимӣ, яъне дастрасии 

стандарти тањсилотро муоина менамояд. 

 Ањамияти 1: дараљањои азхуднамоӣ: дараљаи омодагӣ (дараљаи 

барномае, ки ба амал мебарорем): 

а) дараљаи умумии тањсилотӣ; 

б) дараљаи пешрафта: 

• омӯзиши бошиддати фан, васеъшавӣ; 

• омӯзиши касбӣ; 

• пропедевтика; 

в) дараљаи амиќӣ. 

Ањамияти 2: дараљањои азхуднамоӣ: дараљаи стандарт (мазмуни 

тањсилот): 

дараљаи 1  - худи дониш (ќонунњо, фактњо, падидањо, мафњумњо); 

дараљаи 2 – ќобилиятњои махсус (ба амалия гузаронидани дониш); 

дараљаи 3 – њаракатњои эљодӣ; 
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дараљаи 4 – системаи эњсосотӣ-арзишмандӣ. 

Ањамияти 3: дараљаи азхуднамоӣ (аз рӯи марњалањои он, дараљаи 

донистани маводи барномавӣ) 

дараљаи 1 - репродуксия; 

дараљаи 2 - реконструксия; 

дараљаи 3 – сатњи арзёбӣ. 

Натиљањои буришњои назоратии анљомдода дар љадвал инъикос 

гардида, намунаи он дар љадвали 18 нишон дода шудааст. 

Назорати сифати таълим, яъне ба даст овардани таснифњои 

сифатноки раванди таълим аз рӯи натиљањои буришњои назоратӣ ва 

тањлили мутобиќати сифати мазкур ба талаботи стандарт, бо ёрдами 

гистограммањо аз рӯи се нишондињанда ба амал бароварда мешавад: 

• иљрои стандарт (фоизи азхуднамоӣ); 

• сифати донишњо (фоизи сифати донишњо); 

• дараљаи азхудкунии хонандагон. 

Њама се нишондињанда њолати омӯзондагии хонандагонро аз рӯи як 

фан дар назди як муаллим аз рӯи натиљањои буриши назоратӣ, 

аттестатсия дар чоряк, аттестатсияи соли хониш ифода мекунанд. 

Намунаи он дар љадвали 19 нишон дода шудааст. 

 

Љадвали 18. Дараљаи дастрас намудани стандарт 

№ Насаб ва номи 
кӯдак 

I 
Донишњои 

назариявӣ, % 

II 
Ќобилиятњои 
махсус, % 

III Ќобилиятњои 
фаъолияти 
эљодӣ, % 

IV Дараљаи 
имконпазири 
стандарт, % 

1 Баротов Т. 80 75 25 15 

2 Њомидов Э. 62 60 10 25 

3 Нурова М. 58 61 13 36 

4 Ќодиров И. 61 59 12 26 

5 Тоњиров К. 57 53 14 23 

6 Муродова С. 79 73 14 28 
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Ҷадвали 19 – Мониторинги сифати пешрафти хонандагони синфи  
2 «Г» аз рӯи фанни риёзӣ 

 

Њангоми баргузор намудани озмоиши назоратӣ ба натиљањои 

назаррас расидан маънои онро дорад, ки истифода намудани 

технологияњои инноватсионии таълим барои рушди фарњанги зењнии 

хонандагон ва ворид намудани онњо ба раванди тањсил барои баланд 

шудани сифати аз худ намудани маводи таълимӣ ва дараљаи омӯзондагӣ  

мусоидат мекунад. Ин бори дигар ѓояи аз љониби мо 

пешнињодгардидаро тасдиќ мекунад, ки татбиќи муносибати 

ратсионалии мутаносибии парадигмањои эмпирикӣ, алгоритмӣ ва 

стохастикӣ дар раванди таълим, чӣ ба рушди фарњанги зењнӣ ва чӣ ба 

натиљањои умумии таълим, таъсири мусбї мерасонад.  

    

Хулосаи боби дуюм 

Гуфтањои болоро љамъбаст намуда, ќайд менамоем, ки муаммои 

истифодаи китоби электронӣ, моделњои графикӣ, маводи дидактикӣ оид 

ба забони тољикӣ њанӯз њалли нињоии худро пайдо накардаанд. Дар 

марњалаи муосир мо љой доштани зиддиятњоро дар байни талабот 

нисбат ба истифодаи воситањои технологияњои инноватсионии таълим 

ва дараљаи воќеии омодагии муњити кунунии тањсилотӣ ќайд менамоем. 

Аз њамин љой роњи даркшуда – ин истифодаи технологияњои нави 
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таълим, ки ба назарияи эњтимолият (парадигмаи стохастикӣ) асос 

ёфтааст. 

Дар натиљаи анљом додани озмоиши рушдкунанда муайян карда 

шуд, ки азхудкунии маводи воќеӣ аз тарафи хонандагон дар сатњи 

репродуктивӣ ва эмпирикӣ ќарор дорад. 

Натиљањои паст бо он сабаб рух доданд, ки њангоми таълим 

парадигмањои эмпирикӣ ва алгоритмӣ истифода бурда шуданд, яъне он 

технологияњои таълим истифода шуданд ки дар онњо имконияти зењнӣ-

ќобилиятнокии субъект њангоми ташкили машѓулиятњои таълимӣ ба 

инобат гирифта намешавад. Натиљањои мазкур моро водор намуданд 

фикр намоем, ки њангоми тањсил парадигмаи таълим бояд таѓйир дода 

шавад. Дар натиљаи ин озмоиши тараќќикунанда ташкил карда шуд, ки 

мазмуни он бо назардошти парадигмаи стохастикӣ тањия гардид, ки 

маънои истифодаи технологияњои инноватсионии таълим барои рушди 

фарњанги зењнии хонандагонро дорад. Ба сифати воситањои рушди 

фарњанги зењнии хонандагон, чӣ хеле аллакай ќайд гардид, китоби 

электронӣ ва моделњои графикӣ гирифта шудаанд. 

Њангоми баргузор намудани озмоиши назоратӣ ба натиљањои 

назаррас расидан маънои онро дорад, ки истифода намудани 

технологияњои инноватсионии таълим барои рушди фарњанги зењнии 

хонандагон ва ворид намудани онњо ба раванди тањсил барои баланд 

шудани сифати аз худ намудани маводи таълимӣ ва дараљаи омӯзондагӣ  

мусоидат мекунад. Ин бори дигар ѓояи аз љониби мо 

пешнињодгардидаро тасдиќ мекунад, ки татбиќи муносибати 

ратсионалии мутаносибии парадигмањои эмпирикӣ, алгоритмӣ ва 

стохастикӣ дар раванди таълим, чӣ ба рушди фарњанги зењнӣ ва чӣ ба 

натиљањои умумии таълим, таъсири мусбї мерасонад.  
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 ХУЛОСА 

Тањсилоте, ки дар мактаби ибтидоӣ гирифта мешавад, њамчун 

тањкурсӣ ва замина барои дар оянда аз худ намудани донишњо хизмат 

мекунад. Вазифаи асосии стандарти давлатии давраи муосир аз он 

иборат аст, ки дар марњалаи ибтидоии тањсил ба кӯдак таълими 

сифатнок дињад.  Тањсилот ба таълиму тарбияи мактаббачаи хурдсол ва 

рушди фарњанги зењнии ӯ алоќамандии бевосита дорад. Истифодаи 

технологияњои педагогии инноватсионии таълим барои иљрои ин 

вазифањо то дараљаи зарурӣ ёрдам мерасонад. 

Ѓояи асосии тањќиќоти мо аз нав арзёбӣ намудани асосњои илмӣ-

педагогии истифодаи технологияњои инноватсионии таълим барои 

рушди фарњанги зењнии хонандагон иборат аст. Бо маќсади њаллу фасли 

муаммои номбурда аз тарафи мо асарњои зиёди олимоне, ки масъалањои 

мазкурро тањќиќ намудаанд, мавриди омӯзиш ва тањлил ќарор дода 

шуданд. Аз назарияи педагогӣ мо ѓояњои аз њама арзишнокро интихоб 

карда, модели асосњои педагогии рушди фарњанги зењнии хонандагонро 

тањия сохта, дар тањќиќоти  худ ба он такя намудем. 

Бо назардошти он, ки имкониятњои зењнии љомеа аз фарњанги зењнии 

хонандаи дар алоњидагӣ гирифта иборат мебошад, мо асарњои олимон, 

равоншиносон, педагогњо ва файласуфњоро омӯхта баромадем. Ба 

аќидањои консептуалии олимони барљаста нисбат ба рушди фарњанги 

зењнии хонандагон такя намуда, мо моделњои таркиби зењнро тањия 

намудем. Мафњуми тањќиќшавандаро тањлил намуда, ба хулоса омадем, 

ки пеш аз њама зарур аст, ки манбаи ботинии зењн, манбаи 

њаракатдињандаи он, мухолифатњои дар он пайдошаванда ва 

амалкунанда муќаррар карда шаванд. Сипас зарур аст, ки њаракати 

мафњум аз нуќтаи назари таѓйирёбии доимӣ ва њарчӣ бештар 

чуќуршавии мазмуни он омӯхта шавад. Таносуби њаљм ва мазмуни 

мафњуми тараќќиёбандаи «зењн» дар бораи љињатњои сифатӣ ва 
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миќдории рушди фарњанги зењнӣ маълумот медињад. Ба сифати 

принсипњои парадигмаи стохастикӣ мо аз аќидањои олимони барљаста, 

ки рушди фарњанги зењнии хонандагонро тањќиќ карда, чор намуди 

зењнро људо карда бароварда, инчунин хулосањои заруриро дар бораи 

љанбањои равонии мафњуми «зењн» тањия намудаанд, истифода кардем.  

Аќидањои олимони шинохтаро дар бораи мафњуми «зењн» тањлил 

намуда, таркиби зењнро бунёд сохта, мо системаи воситањои асбобии 

рушди фарњанги зењнии хонандагонро пешнињод намудем. 

Мо исбот намудем, ки афзалияти парадигмањои эмпирикӣ ва 

алгоритмӣ маънои мањдуд намудани азхудкунии маводи таълимро бо 

роњи такрорнамоии репродуктивӣ дорад. Њангоми бо ин тарз тањсил 

намудан баъди муњлати муайян дар хотираи хонандагон донишњо боќӣ 

намонда, дар натиљаи ин хусусиятњои фардии хонандагон ба инобат 

гирифта намешавад. Мувофиќан, фарњанги зењнии хонандагон рушд 

намеёбад. Дар бораи ин њолат натиљањои озмоишии сатњњои рушди 

фарњанги зењнии хонандагон гувоњӣ медињанд. 

Њамин тавр, зарурате ба миён омад, ки њаљми истифодаи 

парадигмањои номбурда кам карда, баръакс, њаљми  истифодаи 

парадигмаи стохастикӣ зиёд карда шавад, ки дар он муаллим натиљањои 

эњтимолиро, ки аз натиљањои дилхоњи рушди муњити таълимӣ иборат 

мебошанд, пешгӯӣ карда тавонад. 

Парадигмаи стохастикӣ барои рушди фарњанги зењнии хонандагон 

мувофиќи имкониятњои фардии онњо шароит ба вуљуд меорад. 

Технологияњои ин парадигма ба тараќќӣ ёфтани фаъолият ба воситаи 

дар мазмуни тањсилот истифода намудани системаи таъминоти методӣ 

афзалият медињанд. 

Парадигмаи стохастикӣ барои аз тарафи хонанда ба марказ 

нигаронида шудан ва њамоњанг сохтани малакаю мањорати ӯ барои дарк 

ва њаллу фасли ягон хел масъала, инчунин ошкор намудани омилњое, ки 
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ба худташкилнамоии фаъолияти субъектњо оварда мерасонанд, 

мусоидат мекунад.  

Таъсири парадигмаи стохастикӣ ба рушди фарњанги зењнии 

хонандагон бо назардошти шаш муносибат ва дараљањо муайян карда 

шуд. 

Ќонуниятњои ба амал баровардани системаи номбурда, ки дар шакли 

дастаљамъона гирифта шуда буданд, тасниф дода шуданд. 

Натиљањои аз рӯи кори таљрибавӣ-озмоишї бадастоварда ба мо асос 

медињанд, ки хулосањо ва тавсияњои зеринро пешнињод созем: 

1. Ба сифати механизмњои рушди фарњанги зењнии хонандагон 

модели технологияњои инноватсионии таълим барои рушди фарњанги 

зењнии хонандагон бунёд карда шуд. Алоќамандињои дохилии 

механизми тањсилот муайян карда, модели таълим барои њадафмандӣ ба 

натиљаи парадигмаи стохастикӣ бунёд карда шуд. Инњо пешнињод 

гардида буданд: китоби электронӣ, модели графикӣ, маводи дидактикӣ. 

Барои истифода намудани воситањои инноватсионии таълим, ки ба 

рушди фарњанги зењнии хонандагон таъсир мерасонанд, мо ташхиси 

(диагностикаи) дараљаи ибтидоии таълимро анљом додем. Имкониятњо 

ва тарзњои њаракати хонандагон вобаста аз омодагӣ нисбат ба 

азхудкунии фасли минбаъда фардӣ мебошанд. Функсияњо ва хосиятњои 

(вижагињои) дар раванди таълим истифода намудани технологияњои 

инноватсионии таълим муайян карда шуданд. 

2. Вижагињои педагогиии рушди фарњанги зењнии хонандагони 

синфњои ибтидоӣ: ќадамњо, мањакњо ва нишондињандањои рушди 

фарњанги зењнии хонандагон ба система дароварда шуданд. 

Алоќамандии байнињамдигарии мафњумњои «методика» ва «технология» 

барои таъмини рушди фарњанги зењнии хонандагон дар раванди таълим 

нишон дода шуд. Дар стандарт барои муаллимон маќсадњо ва вазифањо 

пешнињод карда шудаанд, мувофиќан, оянда дар паси технология 
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мебошад. Технология аз методика бо такрористењсолшавандагӣ ва 

устувории натиљањо фарќ мекунад. Методика дар натиљаи љамъбаст 

намудани таљриба ё кашф намудани тарзи нави пешнињоди донишњо 

пайдо мегардад. Технология дар шароити мушаххас амалӣ гардида, на 

ба натиљаи тахминшуда (эњтимолӣ), балки ба натиљаи пешакӣ додашуда 

(маълум) нигаронида шудааст. 

3. Барои хонандагони синфњои поёнии мактабӣ њамин гуна 

ќобилиятњои зењнӣ, ба мисли хотира, идрок, тасаввурот, тафаккур ва 

нутќ хос буда, бар замми ин, аз рӯи аќидаи олимон Р.С.Немов ва 

С.А.Рубинштейн, ин ќобилиятњо ба дараљањои (зинањои) гуногун – 

таълимӣ ва эљодӣ таќсим мешаванд. Инчунин, ќобилиятњои умумӣ ва 

махсуси зењнӣ фарќ карда мешаванд. Ќобилиятњои умумии зењнӣ – ин 

ќобилиятњое мебошанд, ки на танњо барои иљрои ягон кори мушаххас, 

балки барои намудњои гуногуни фаъолият заруранд; ин ќобилиятњо ба 

талаботе љавобгӯй мебошанд, ки на ба як намуди фаъолият, балки ба 

доираи васеи намудњои ба њам наздики фаъолият пешнињод карда 

мешаванд. Нисбат ба ќобилиятњои умумии зењнӣ њамин гуна 

ќобилиятњои сифати идрок, ба мисли фаъолнокии идрок, бо танќид 

мулоњизаронӣ намудан, системанокӣ, ба зудӣ њадафро пай бурдан, сатњи 

баланди фаъолияти тањлилӣ-синтетикӣ, мутаваљљењӣ, идрок, хотира, 

тасаввурот, тафаккур, нутќ ва диќќат дохил мешаванд.  

4. Идрок бо ѓайриихтиёрӣ набудан тасниф карда мешавад, 

њарчанд унсурњои дарки ѓайриихтиёрӣ њанӯз аз синнусоли томактабӣ ба 

назар мерасанд. Бачањо ба мактаб бо ќобилияти то њадди чашмрас 

тараќќиёфтаи љараёнњои идрок њозир мешаванд: онњо ќобилияти 

баланди биноӣ ва шунавоӣ доранд, бисёр шаклњо ва рангњоро 

њадафмандона дарёфт карда метавонанд. Вале дар хонандагони синфњои 

якум њанӯз ќобилияти ба таври системавӣ тањлил намудани хосиятњои 

даркшаванда ва сифати ашёњо ташаккул наёфтааст. Њангоми аз назар 
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гузаронидани сурат, ќироати матн онњо аксар ваќт аз як нуќта ба нуќтаи 

дигар љањида, тафсилоти муњим аз диди онњо дар канор мемонад. 

5. Рушди диќќат, инчунин бо васеъшавии њаљм ва ќобилияти 

таќсим карда тавонистани он алоќаманд мебошад. Аз ин рӯй дар 

синфњои поёнӣ масъалањое, ки назорати љуфтӣ доранд, хеле самаранок 

мебошанд: кори њамсояро назорат намуда, кӯдак нисбат ба кори худ 

бодиќќаттар мегардад.  

6. Нутќ яке аз љараёнњои муњими равонии мактаббачаи хурдсол 

буда, ќобилияти суханварӣ (нутќ кардан) дар дарсњои забони модарӣ аз 

рӯи хусусиятњои овозӣ-назмии он, љињатњои оњангӣ; аз рӯи донистани 

грамматика бо таркиб ва лексика (луѓат), зиёд шудани њаљми захираи 

луѓавӣ ва дарки љараёнњои нутќии худ иборат аст. Яке аз функсияњои 

нутќ, ки мавќеи асосиро ифода мекунад, нутќи коммуникативӣ 

(алоќаманд) мебошад. Нутќи мактаббачаи хурдсол аз рӯи дараљаи 

ихтиёрӣ будан (озодона), мураккабӣ, наќшавӣ будан гуногуншакл 

мебошад, вале шакли баёни вай хеле бевосита ба назар мерасад. Бисёр 

ваќт ин нутќи такроршаванда, нутќи номбаркунӣ буда, дар кӯдак 

метавонад нутќи мъљаз, ѓайриихтиёрӣ ва реактивӣ (диалогӣ, 

муколамавӣ) афзалият дошта бошад. 

7. Афзоиши нутќӣ љанбаи бисёри муњими рушди умумии зењнӣ дар 

синнусоли бачагона ба њисоб меравад. Нутќ њамеша бо тафаккур 

алоќамандии ногусастанӣ дорад. Бо баробари азхуд кардани нутќ, кӯдак 

нутќи дигаронро низ дуруст дарк, андешањои худро  пайдарњам ифода 

карда метавонад. Нутќ ба кӯдак имкон медињад, ки эњсосот ва 

таассуроти худро ба забон оварда, инчунин ёрдам медињад, ки шахс 

фаъолияти худро танзим ва назорат намояд. 

8. Дар синнусоли хурди мактабӣ љињати дигари хеле муњими 

ќобилияти нутќ доштан ин ќобилияти нутќи хаттӣ мебошад, ки барои 

тараќќиёти аќлонии (идрокии) кӯдак ањамияти калон дорад. Ба ин давра 
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азхудкунии фаъоли хониш (яъне дарки нутќи хаттӣ) ва хат (тањияи нутќи 

хаттии худ) рост меояд. Хониш ва хатро аз худ карда, кӯдак ба омӯзиши 

тарзи нав – алоќамандона, системавї, боидрокона шурӯъ мекунад, нутќи 

шифоњии худро низ тањия месозад. Дар машѓулиятњои таълимї муаллим 

метавонад аз як ќатор машќу супоришњо истифода барад, ки ба тараќќии 

умумии нутќии хонандагон: бойшавии захираи луѓавӣ, мукаммалии 

таркиби грамматикӣ ва ѓайра мусоидат мекунанд. 

Мувофиќи маќсад мебуд, агар тањќиќоти пешнињодшуда њамчун 

марњалаи баитмомрасидаи фаъолияти тањќиќӣ баррасӣ гардад, вале онро 

њанӯз њалли нињоии тамоми љанбањои муаммои тањќиќшаванда номидан 

номумкин аст. Коркарди минбаъдаи назариявӣ ва амалиявии мавзӯи 

тањќиќгардида метавонад, њангоми тањќиќи муаммоњои рушди фарњанги 

зењнии хонандагони синфњои миёна ва болоӣ; њангоми дар муассисањои 

олии педагогӣ омода намудани муаллимони оянда барои фаъолияти 

таълимию тарбиявӣ љињати таъмини рушди фарњанги зењнии 

мактаббачагон; њангоми тањќиќи алоќамандии байнињамдигарии 

раванди ташаккули фарњанги зењнии мактаббачагон, бомуваффаќиятии 

тањсил ва ѓайра идома дода шавад. 
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