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МУЌАДДИМА 

ТАВСИФИ УМУМИИ РИСОЛА 

Муњимияти тањќиќи мавзўъ. Дар шароити муосири инкишофи 

иљтимоию иќтисодии кишвар зарурати ба тарзи нав фикр рондан ва кор 

бурдан, ба роњ мондани раванди таълиму тарбия ба миён омад. “Вазифаи 

асосии низоми маориф, - гуфта мешавад дар Ќонуни Љумњурии 

Тољикистон “Дар бораи маориф”, - фароњам овардани шароити мусоид ва 

зарурї барои ташаккул ва рушди шахсият дар заминаи арзишњои миллии 

умумибашарї, дастовардњои илмӣ ва амалӣ мебошад”. Яке аз вазифањои 

афзалиятноке, ки назди муассисањои тањсилоти миёнаи умумї меистад, 

инкишофи ќобилияти эљодии хонандагон, ѓанї гардонидани зењни онҳо 

тариќи фароњам овардани шароит барои зуњури фардияти њар як хонанда 

аст. Вобаста ба ин дар назди ањли омўзгорон вазифањои бузурги таљдиди 

бунёдии раванди таълиму тарбияи муассисањои тањсилоти миёнаи умумї 

меистанд. Аз ўњдаи иљрои ин вазифањо танњо он коллективњои педагогї ва 

омўзгороне баромада метавонанд, ки дар “фазои љустуљўй, таљдиди 

шаклњо ва методњои фаъолияти худ” кор мекунанд  [76]. 

Демократї гардидани љомеаи мо барои љустуљўйњои эљодии 

коллективњои педагогї имконоти пурвусъатеро фароњам овард. Дар 

давраи соњибистиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон дар мамлакат  

теъдоди бисёри муассисањои типи нав, гимназияњо, литсейњо таъсис 

ёфтанд, ки самарабахш ва сермањсул фаъолият бурда истодаанд. Дар 

барномаи муассисањои тањсилоти миёнаи умумї шаклњо ва методњои 

ѓайристандартии ташкили раванди педагогї, ки зимни онњо хонандагон 

њамкорони омўзгор мешаванд, љорї мегарданд.  

Дар шароити дигаргунињои амиќи њаёти љомеаи муосир ва кулли 

инсоният коркарду татбиќи стратегияи босамари инкишофи њамкории 

омўзгору хонанда ањамияти хоса касб мекунад.  

Хусусияти инсонгаро ва демократї пайдо кардани маориф таљдиди 

парадигма ва методологияи илми педагогї, дар амалия љорї кардани 

тарњи нави тањсилот, пешнињоди  интихоби густурдаи самтњо ва зинањои 
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таълим, њамчунин низомњои алтернативии фаъолияти идоракунии 

раванди таълиму тарбияро таќозо мекунад.  

Навгонињои соњаи   маориф  њадафи асосии гузаштан ба стандарти  

нави тањсилот дар муассисањои тањсилоти умумии миёна  ва олии касбї ва 

таѓйиротњои навини он гаштааст.  Низоми тањсилот дар муассисањои 

тањсилоти миёнаи умумї боиси фароҳам овардани истифодаи 

технологияҳои навин дар ҷараёни таълим ва роҳҳои ташаккул додани 

малакаҳои донишазхудкунии хонандагон  гаштааст. Ин низом ба 

муаллимони синфњои ибтидої имконият медињад, ки  роњу воситањои дар 

хонандагон ташаккул додани  ќобилиятњои эљодиро дарёфт намоянд ва 

барои  рушд ёфтани он кўшиш ба харљ дињанд. Инкишофи фаъолияти 

эљодии хонандагони хурдсол дар њама давру замон характери ягона 

надорад, балки вобаста ба тараќќиёти илму техника ва технологияњои 

муосири таълим  мавќеи худро таѓйир хоњад дод.  

Омода кардани кадрҳои омўзгорӣ аз љумлаи масъалањоест, ки 

њамеша муњиманд: вазифањои  иљтимоию иќтисодии љомеа таѓйир ёфта, 

талаботи нави тайёр кардани насли наврас ба миён меоянд, ки ин дар 

дидгоњњо оид ба низоми омодагии касбии омўзгор инъикос меёбад.  

Гузашта аз ин, масъалаи такмили тайёрии омўзгор ањамият пайдо 

мекунад, зеро ба донишњо, мањорат, фарњанг, фаъолияти педагогии ў 

сатњи соњибмаълумотї ва хушодобии насли наврас вобаста мебошад. 

Муассисањои тањсилоти умумии миёнаи   муосир ба омўзгори соњибкасб, 

педагог-муњаќќиќ бо тафаккури эљодї, ки технологияњои муосири 

таълиму тарбияро фаро гирифтааст, ниёз доранд.  

Дараљаи омўзиши мавзўи тањќиќ. Тамоми адабиётро рољеъ ба 

масъалаи баррасишаванда ба якчанд гурўњ таќсим кардан мумкин аст. Ба 

гурўњи якум адабиёти илмї оид ба психологияи эљод мансуб аст, ки дар 

таълифоти В.Г.Ананев [7], Н.В.Кузмина [71],  Т.С.Поляков [115],  

О.С.Богданов, С.В.Черенков [16] ва диг. тадќиќ шудааст. Ба гурўњи дувум 

– корњои тадќиќотии Б. А.Кан-Калик [51], Ю.Л.Лвова [83], В.А.Сластенин 

[137] ва дигарон метавон шомил намуд, ки ба масъалањои эљоди педагогии 
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омўзгор бахшида шудаанд, ба гурўњи севум - интишороти В.И.Бабий, 

Д.Б.Богоявлинская, М.Лутфуллоев, Ф.Шарифзода, И.Х.Каримова, 

Б.Қодиров. Ш.А.Шаропов, Х.М.Сабуров ва дигарон, ки тањќиќи 

љанбањои алоњидаи масъалаи тањлилшавандаро фаро гирифтаанд.  

Ба масъалаи такмили омодагии касбии омўзгорон тањќиќоти 

сершумори Н.К. Крупская [70], А.С.Макаренко [85], В. А. Сухомлинский 

[142] бахшида шудаанд, ки зарурати хусусияти эљодии мењнати омўзгорро 

боэътимод исбот кардаанд.  

Аз дидгоњи њадафи тањќиќоти мо таълифоте мавриди таваљљуњ 

ќарор гирифтанд, ки ба инкишофи тафаккури эљодии омўзгорони оянда 

(В.Н.Загвязинский, В.А.Сластенин), ташаккули тафаккур тариќи 

омўзонидани роњњои њалли масъалањои педагогї ба педагогњои оянда 

(Л.Ф.Спирин, М.А.Степинский, М.А.Фрумкин, Е.Н.Поляков) ихтисос 

ёфтаанд.  

Ба љанбањои гуногуни ташаккули омодагии омўзгорони синфҳои 

ибтидоӣ барои идоракунии раванди томи педагогї тањќиќоти як зумра 

олимони ватанї М.Лутфуллоев [81], Ф.Шарифзода [166], И.Х. Каримова 

[53], Ш.А.Шаропов [169], С.Алиев [2], А.Нуров, А.М.Миралиев [88],  

Ф.Ф.Шарипов [165], Н.М.Юнусова [180], Х.М.Сабуров [132],  Ф.Гулмадов 

[31]  ва ѓайра бахшида шудаанд.  

Дар баробари ин, ќайд бояд кард, ки рољеъ ба ташаккули омодагии 

омўзгорони синфҳои ибтидоӣ барои ташкили њамкории эљодї бо 

хонандагон дар рафти таълим тадќиќоти махсусе анљом наёфтааст.  

 Тањлили раванди таълим дар муассисањои тањсилоти миёнаи умумї 

имкон медињад, то хулосае бароварда шавад, ки ба ин масъала таваљљуњи 

кофї зоњир намегардад. Донишњое, ки хонандагон дар раванди тањсил дар 

муассисањои тањсилоти миёнаи умумї аз худ мекунанд, аз њамдигар људо 

њастанд ва дар бораи объекти фаъолияти омўзгор – раванди томи 

педагогї, оид ба њамкории эљодии хонандагон бо якдигар ва омўзгор бо 

хонандагон тасаввуротро ба вуљуд намеоранд. Вобаста ба ин, мањорати 
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педагогї, воситањои фаъолияти ояндаи касбию педагогї дар омӯзгорони 

синфҳои ибтидоӣ аскаран дар сатњи интуитивї ташаккул меёбанд, ки ба 

талаботи муассисањои тањсилоти миёнаи умумии муосир љавобгўй нест.  

Њамин тариќ, мављудияти ихтилофро байни он масъалањое, ки 

омўзгор бояд дар самти ташаккули шахсияти эљодии мактаббачаи 

хурдсол њал намояд ва сатњи ташаккули њамкории эљодї бо хонандагон 

тасдиќ кардан мумкин аст. Љустуљўи роњњои њалли ихтилофи мазкур 

муаммои тањќиќотро ташкил медињад. 

Коркарди нокифояи масъалаи мазкур, набудани низоми аз љињати 

илмї асосноки таълим (методӣ) дар муассисањои тањсилоти миёнаи умумї 

оид ба ташаккули њамкории эљодї бо хонандагон барои интихоби мавзўи 

тањќиќот – “Хусусиятҳои педагогии ташаккули њамкории эҷодии 

омӯзгорони синфҳои ибтидоӣ бо хонандагон дар раванди таълим” асос 

гардид.  

Њадафи тањќиќот: аз љињати назариявї асоснок кардан ва тариќи 

озмоиш санљидани самаранокии шароити технологияи ташаккули 

њамкории эҷодии  омўзгорони синфҳои ибтидоӣ бо хонандагон дар 

раванди таълим.    

Объекти тањќиќот: раванди таълими-тарбиявии синфњои ибтидоии 

муассисањои тањсилоти миёнаи умумї.  

Мавзўи тањќиќот: низом, шароит ва омилњои кор оид ба ташаккули 

њамкории эҷодкоронаи  омўзгорони синфҳои ибтидоӣ бо хонандагон дар 

раванди таълим.  

Дар рафти омўзишу њалли муаммо ва ноил гардидан ба њадафи 

тањќиќот мо ба чунин фарзия такя кардем: агар раванди омодагии касбии 

омӯзгорон пештар дар  донишгоњњои педагогї самтгирии касбию 

педагогї дошта бошад, дар рафти фаъолияти проблемавию љустуљўї аз 

љониби онҳо фаро гирифтани низоми донишњоро оид ба эљодкорӣ ва 

раванди томи педагогї пешбинї намояд, агар ягонагии тарафњои 

мундариљавї ва протсессуалї амалї гардад, дар он сурат барои 
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ташаккули њамкории эљодии омўзгор бо хонандагон шароити муносиб 

фароњам оварда мешавад.  

Дар мувофиќат бо муаммо, њадаф, объект, мавзўи тањќиќот бо 

маќсади исботи фарзияи пешнињодшуда вазифањои зерини тањќиќот 

муќаррар шуданд:  

1) даќиќ кардани таърифи “мањорати педагогї”, “рушди  касбӣ”, 

“фаъолияти эљодӣ”, “ҳамкории эҷодӣ”;  

2)  коркарди модели ташаккули њамкории эљодии омўзгорони 

синфҳои ибтидоӣ  бо хонандагон дар раванди таълим;  

3) омўхтани таљрибаи пешқадами муаллим – методистон  ва 

истифодаи он дар фаъолияти  омўзгорони синфҳои ибтидоӣ дар ташкили 

њамкории эљодї бо хонандагон;  

4) коркарди технологияи ташаккули маҳорати педагогии 

омўзгорони синфҳои ибтидоӣ дар ташкили њамкории эљодї бо 

хонандагон дар раванди таълим.  

Ѓояи пешбари тањќиќот аз он иборат аст, ки рушди маҳорати касбӣ 

оиди њамкории эљодї бо хонандагон бояд дар заминаи донишњо рољеъ ба 

моњият ва хусусиятњои раванди томи педагогї, ки дар он омўзгор ва 

хонандагон њамкор мебошанд, њамчунин донишњо дар бораи эљодкорї, 

воситањои фаъолияти эљодї, фарогирии њадафмандонаи онњо ба роњ 

монда шавад.  

Асоси методологии тањќиќотро таълимот дар бораи моњияти 

иљтимоии шахсияти инсон, дар бораи наќши фаъолият ва муошират дар 

инкишофи он, консепсияи психологњо ва педагогњо оид ба эљод, асосњои 

фалсафии маърифат, њамчунин фањмиши фаъолият њамчун воситаи 

худтатбиќкунии инсон дар љараёни мењнат; фалсафаи муносибати 

субъективию инсонгароёна, њадафмандии фаъолияти касбї, консепсияи 

мундариљаи муосири тањсилот, консепсияи тарњи ба фаъолият 

нигаронидаи тањсилоти педагогї, муносибати субъектї, шахсї, 

эљодкорона, аксиологї, акмеологї, яклухт, контекстї ва муназзам ба 
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ташкили раванди таълими омӯзгорони оянда, дидгоњњо ва коркардњои 

илмї оид ба масъалањои моњият ва фањмиши салоњияти касбию педагогї 

ва кордонии омўзгор; њамбастагии назария ва амалия, тамоюлњои рушди 

иљтимоию иќтисодии кишвар, ки дар њуљљатњои меъёрї инъикос ёфтаанд, 

ташкил дод.  

Методњои тањќиќот:  ташкили тадќиќот бо тањлили назариявии маводи 

психологию педагогї, фалсафї, љомеашиносї ва методї; омўзиш ва љамъбасти 

таљрибаи педагогии мактабњои тањсилоти умумии љумњурї, мушоњидањо, сўњбатњо, 

пурсишњо, тестњо, анкетагирї, ташхиси равонї, озмоиши педагогї, моделиронї, 

бањогузории коршинос ва худбањодињї, омўзиши муќоисавии натиљањо, методњои 

коркарди сифатї ва миќдории маълумоти эмпирї иртибот доранд.  

Сарчашмањои тањќиќотро таълифоти файласуфон, психологњо, 

педагогњо, ки масъалаи эљодро инъикос мекунанд, таљрибаи педагогњо- 

навоварон, ки дар адабиёти педагогї интишор ёфтаанд ва таљрибаи 

пешќадами педагогии эътирофшуда, њамчунин таљрибаи муаллиф ба 

сифати омўзгори мактаби олии Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи 

академик Б. Ѓафуров ташкил доданд. 

Соњаи тањќиќ:  мундариљаи кори рисолаи илмӣ  ба соњањои зерини 

тањќиќи шањодатномаи ихтисоси 13.00.01 – педагогикаи умумї, таърихи 

педагогика ва маориф (илмњои педагогї) мувофиќ аст:  

Тартиб ва марњалањои тањќиќот. Тањќиќот дар се марњалаи ба њам 

алоќаманд анљом ёфт. 

Марњалаи якум (солњои 2012-2014) бо маќсади муайян кардани 

асосњои назариявии эљодкории педагогї, вазъи масъала дар адабиёти 

илмию педагогї ва амалияи мактаб сурат гирифт. Модели касбии 

омўзгорони синфҳои ибтидоӣ барои ташкили њамкории эљодии 

хонандагон дар раванди таълим коркард шуд. Дар марњалаи мазкур 

асосан методњои тањлили назариявї ва љамъбасти адабиёти психологию 

педагогї, муќоиса, моделиронї, мушоњидаи педагогї, омўзиши 

њуљљатњои мактаб, мањсули фаъолияти хонандагон истифода шуданд.  
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Марњалаи дувум (солњои 2015-2017) бо тањлили сатњи ташаккули 

фаъолияти эҷодии омӯзгорони синфҳои ибтидоӣ ба ташкили њамкории 

эљодї бо хонандагон дар љараёни таълим алоќаманд аст. Дар ин марњала 

таљрибаи пешќадами педагогии омўзгорони як ќатор мактабњои вилояти 

Суѓд мавриди омўзиш ќарор гирифт. Њамчунин наќшањои таълим, 

барномањои таълимї, китобњои дарсӣ дар таълими синфҳои ибтидоӣ бо 

маќсади муайян кардани имконоти истифодаи онњо дар њалли масъалаи 

тадќиќшаванда омўхта шуданд. Коркарди барнома ва тартиби озмоиши 

тасдиќкунанда ва кори таљрибавию педагогї анљом ёфт. Дар ин замина 

методњои зерини тањќиќ корбаст шуданд: мушоњида, сўњбат, пурсишнома, 

омўзиши њуљљатњо, тањлили воситањои таълимиву методии синфњои 

ибтидоии мактабҳои миёна, њалли вазъияти педагогї ва тањлили онњо, 

озмоиши фикрї, омўзиши мањсули фаъолияти иштирокчиёни озмоиш, 

контент-тањлили матбуоти даврї, тањлили тарљеии таљрибаи хусусии 

педагогї.  

Марњалаи севуми тадќиќот (солњои 2018-2019) кори озмоишию 

педагогї оид ба ташаккули фаъолияти эҷодии омӯзгорони синфҳои 

ибтидоӣ  дар раванди таълиму тарбияи мактаб анљом ёфт, ки дар рафти 

он технологияи пешнињодшаванда аз санљиш гузаронида шуд. Хулосањо 

тањия гардида, тавсияњои методї оид ба масъалаи тадќиќшаванда, љорї 

кардани онњо дар фаъолияти таълимии мактабњо коркард шуданд. 

Методњои пешбари тадќиќот дар ин марњала кори таљрибавию педагогї, 

мушоњида, сўњбатњо, пурсишнома, аз тарафи омӯзгорону хонандагон 

иљро шудани супоришњои махсус, тањлили онњо, худбањодињї, бањои 

њакамони босалоњият, тањлили мањсули фаъолияти омўзгорон; методњои 

омори математикї буданд.  

Пойгоњи таљрибавию озмоишии тадќиќот:  Муассисаҳои таҳсилоти 

миёнаи умумии №7,№24, мактаби хонандагони болаёқати шаҳри Хуҷанд, 

муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №1 ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ва 

муассисањои таҳсилоти миёнаи умумии №7,42-и  ноҳияи Деваштич. 
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Навгонии илмии тадќиќот дар љанбањои зерин зоњир мешавад: 

- ќисматњои асосии мундариљавии ташаккули фаъолияти эҷодии 

омӯзгорони синфҳои ибтидоӣ барои ташкили њамкории эљодї бо 

хонандагон дар раванди тањсил асоснок шуданд;  

- шароити педагогие, ки самаранокии омодагии омўзгоронро  барои 

ташкили њамкории эљодї бо хонандагон дар раванди тањсил таъмин 

мекунанд, муайян гардиданд;  

- технологияи ташаккули фаъолияти эҷодкорона барои њамкории 

эљодї бо хонандагон дар раванди тањсил коркард ва асоснок шуд;  

- роњњои такмили раванди таълиму тарбияи  мактаб оид ба ташкили 

њамкории эљодї бо хонандагон дар раванди тањсил тавзењ гардиданд; 

- модели педагогии рушди касбии омўзгори синфњои ибтидої барои 

ташкили њамкории эљодї бо хонандагон дар раванди тањсил коркард ва 

татбиќ гардида, самаранокии модели пешнињодшуда озмуда шуд.  

Ањамияти назариявии тадќиќот аз тафриќа ва мушаххас намудани 

мафњумњое, монанди “рушди  касбӣ”, “фаъолияти эљодӣ”, “ҳамкории 

эҷодӣ” иборат аст. Дар тањќиќот асосњои назариявї ва мундариљавии 

мафњумњои “фаъолияти маърифатї”, “эҷодкории педагогӣ”,  “фаъолияти 

педагогї” муайян гардид; меъёрњо ва нишондињандањои сатњњои 

ташаккули фаъолияти эҷодии омӯзгорони синфҳои ибтидоӣ барои 

ташкили њамкории эљодї бо хонандагон дар раванди тањсил муќаррар 

гардиданд; асосњои илмии такмили касбии омўзгори синфҳои ибтидоӣ 

барои ташкили њамкории эљодї бо хонандагон дар раванди тањсил 

коркард шуданд. 

Ањамияти амалии тањќиќоти дисертатсионї дар он аст, ки маводи 

назариявї ва хулосањо метавонанд дар шакли заминањое барои таъминоти 

рушди касбии омўзгори синфҳои ибтидоӣ барои ташкили кори эљодии 

якљоя бо хонандагон дар раванди таълим, таљдиди мундариљаи базаи 

меъёрї дар низоми тањсилоти миёнаи умумӣ, бунёди курсњои 

инноватсионии пойгоњї ва элективї, барномањо, дастурамалҳо ва 
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коркардњои илмиву методї истифода шаванд. Нуктањои дар рафти 

озмоиш санљидашуда ва тавсияњои аз рўйи натиљањои тадќиќот 

пешнињодшуда дар раванди рушди касбии мутахассисони синфҳои 

ибтидоии як ќатор муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии вилояти Суѓд 

татбиќ гардиданд. Барномаи махсус барои омӯзгорон дар амалия озмуда 

шуда, бомуваффаќият дар раванди таълиму тарбия љорї карда шуд.  

Тањќиќот дорои потенсиали назарраси пешгўї мебошад, ки бо 

имкони усулии (принсипии) дар заминаи он ба роњ мондани љустуљўйњои 

минбаъдаи таълими - методӣ  асоснок мегардад.   

Боэътимодї ва асоснокии натиљањои тањќиќот бо дидгоњњои 

мушаххаси ибтидоии методологї таъмин мегардад, ки ба тањлили амиќи 

назариявии масъала, маводи густурдаи кофї ва бисёрљанбаи озмоишї, ки 

ба њаљм, њадафњо, вазифањо ва мантиќи тадќиќот мувофиќ аст, бо 

давомнокии дахлдори озмоиши матлабњои назариявї ва амалї, њамчунин 

бо имконпазир будани такрори озмоиши педагогї, ки тањлили сифатї ва 

миќдории натиљањои онро имкон медињад, бо репрезентивї будани њаљми 

маводи интихобї ва ањамияти омории маълумоти ба даст омада асоснок 

мегардад. 

Тавсиб ва татбиќи амалии  натиљањои тањќиќот. Матлабњои асосии 

назариявӣ ва натиљањои тадќиќоти диссертатсионӣ дар љаласањои кафедраи 

педагогикаи иљтимої ва касбии МДТ “Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи 

академик Бобољон Ѓафуров”, дар конференсияњои байналмиллалї, љумњуриявї ва 

донишгоњї ироа ва дар маводњои онњо чоп гардидаанд. 6 адад маќола дар 

маљаллањои тавсиякардаи Комиссияи олии аттестатсионии назди 

Президенти Љумњурии Тољикистон  нашр шудаанд.  

Нуқтањои асосие, ки барои дифоъ пешнињод мешаванд:  

- ќисматњои асосии мундариљавии рушди касбии омўзгори синфҳои 

ибтидоӣ барои ташкили њамкории эљодї бо хонандагон дар раванди 

таълим асоснок гардиданд;  
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- шароити педагогие, ки самарабахшии рушди касбии омўзгори 

синфњои ибтидоиро барои ташкили њамкории эљодї бо хонандагони 

хурдсол дар раванди таълим таъмин мекунанд, муайян гардиданд;  

- технологияи педагогии фаъолияти касбии омўзгорони синфҳои 

ибтидоӣ барои ташкили њамкории эљодї бо хонандагони хурдсол дар 

раванди таълим коркард ва асоснок шуд; 

- роњњои такмили раванди таълиму тарбияи муассисаҳои таҳсилоти 

миёнаи умумӣ оид ба ташаккули фаъолияти омўзгори синфҳои ибтидоӣ 

барои ташкили њамкории эљодї бо хонандагони хурдсол дар раванди 

таълим ошкор гардиданд;  

- модели рушди касбии омўзгори синфҳои ибтидоӣ дар раванди 

таълиму тарбияи мактабӣ барои ташкили њамкории эљодї дар љараёни 

таълим коркард ва татбиќ гардида, самарабахшии модели пешнињодшуда 

санљида шуд.  

Сохтори диссертатсияро мантиќи њалли пайдарпаи вазифањои 

гузошта муайян кард. Рисола аз муќаддима, ду боб, хулоса, рўйхати 

сарчашмањо иборат аст.  Мазмуни рисола  дар 149 саҳифаи чопи 

компютерӣ  баён гардидааст. Дар матн 6 ҷадвал, 7 диаграмма   ва 

замимаҳо вуҷуд доранд. Рўйхати адабиёти истифодашуда аз 183  номгўй 

иборат аст.  

  



13 
 

БОБИ  I. ЉАНБАЊОИ НАЗАРИЯВИИ ТАШАККУЛИ СИФАТЊОИ 

КАСБИИ ОМЎЗГОРОНИ СИНФҲОИ ИБТИДОӢ БА ЊАМКОРИИ 

ЭЉОДЇ ДАР ТАЪЛИМ 

 

1.1. Вазъи муаммои эҷодкории педагогӣ  дар адабиёти психологию 

педагогї 

Шароити нави рушди иќтисодии мамлакати мо дар иљрои 

вазифањои таълиму тарбия низ дидгоњњои навгароёнаро таќозо мекунад. 

Ин тамоюл њам дар назарияи муосири педагогї ва њам дар таљрибаи 

пешќадами педагогии ташкили раванди таълиму тарбия, ки ба равандњои 

эљодї дар педагогика барои ташаккули шахсияти эљодии педагог ва 

хонанда нигаронида шудаанд, торафт бештар зуњур меёбад. 

Ташаккул додани шахсияти аз љињати эљодї фаъол дар мактаб ба 

омўзгоре муяссар мегардад, ки соњиби аќидаву мавќеи устувори 

љањоншиносона ва ќобилияти инкишофёфтаи эљодї аст. Мањз 

љањоншиносї самтгирии шахсият, тафаккури ў, рафторњои ўро муайян 

мекунад, яъне барои фаъолияти њадафмандона, аз љумла, фаъолияти 

эљодї мусоидат менамояд.  

Дараљаи самтгирии эљодии фаъолияти шахсият њамчунин ба 

характери мењнати инсон, ба вазъи эљодкорї дар коллектив, ба сатњи 

инкишофи ќобилияти эљодии шахсият вобаста мебошад. Бинобар ин, 

аллакай аз курсии мактаб нерўи эљодии шахсият, ќобилият ва талаботи 

ўро барои дар амал татбиќ намудани ќобилияти эљодї њамчун ифодаи 

моњияти фард инкишоф додан зарур аст.  

Эљодкории омўзгор, унсурњои он дар муассисањои тањсилотии 

миёнаи умумӣ, дар раванди фаъолияти касбии ў шакл мегиранд. Гузашта 

аз ин, омўзгорони синфҳои ибтидоӣ бояд дар бораи эҷодкории педагогӣ  

тасаввурот пайдо карда, барои ин фаъолият як ќатор мањорату малакаро 

њосил карда бошанд. 

Омўзиши адабиёти фалсафї, психологию педагогї рољеъ ба 

масъалањои маърифат, эљод, фаъолият, љанбањои гуногуни таълим ва 
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тарбия ба мо имкон дод, то ба хулосае расем, ки масъалаи эљодкорї, 

кифаъолияти  байнифаннї ва бисёрљанба мебошад, вариантњои 

мухталифи њалли онро пешбинї менамояд. Имрўз таърифи ягонаи 

мафњумњои “эљод”, “шахсияти эљодкор”, “эљодкории омўзгор”, 

“эљодкории хонандагон” ва ѓ. вуљуд надорад.  

Дар адабиёти фалсафии муосир тадќиќоти мукаммали масъалаи 

эљод вобаста бо категорияи фаъолият анљом ёфтааст.  

Дар ин замина таърифоти зерин ба назар мерасанд:  

- аз рўйи фањмише, ки фаъолияти њадафмандонаи инсон, мењнат 

моњияти инсонро ташкил медињанд, аксарияти муаллифон таъкид 

мекунанд, ки њама гуна мењнат эљод аст;  

- муаллифони дигар бар он аќидаанд, ки эљодкорӣ истењсоли 

маънавист;  

- баъзе муњаќќиќон мафњуми эљодро њамчун асолат (оригиналност) 

маънидод мекунанд, ки ба андешаи мо, дар ин маврид сухан оид ба яке аз 

хусусиятњои фаъолияти эљодї меравад;  

“Эљод шакли олии фаъолнокї ва фаъолияти мустаќилонаи инсон 

аст. Эљод аз рўйи ањамияти иљтимої ва асолати (навгонии) он арзёбї 

мешавад” [110]. 

“Эљод – љараёни бунёди чизи нав, ки дар он нерўњои љисмонї ва 

маънавии инсон фаъолона иштирок мекунанд...” [134].  

“Эљод – фаъолияти махсуси инсон, усулан нав кардан, таѓйир додани 

воќеият”[144] .  

Эљод њамеша офаранда – муаллиф ва мањсули эљодро дар назар 

дорад.  

Љанбањои объективї ва субъективии эљодро аз њам фарќ мекунанд.  

Аз дидгоњи объективї, эљод бо лоињаи нињоии он – илмї, ихтироъ, 

кашфиёт, татбиќшаванда, асари бадеї ва ѓ. таъйин мегардад. Дарайни 

замон чунин эљодкорї бояд аз љињати иљтимої арзишманд бошад ва бо 

навгониаш фарќ кунад. Аз нуќтаи назари субъективї эљод бо худи 

љараёни эљодкорӣ муайян мегардад, њатто агар натиљаи нињоии ин лоиња 
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ањамияти иљтимої ва навоварї надошта бошад. Чунончи, хонандагон дар 

рафти омўзиш ягон чизи нав ё асил намеофаранд, аммо бо вуљуди ин, 

натиљањо бењтар мешаванд, ба шарте, ки масъалаи таълимї барои онњо 

нав бошад ва эљодкорона иљро шавад.  

Эљодро (ба маънои васеъ) равоншиносон њамчун механизми 

муњимтарини инкишофи маърифатӣ баррасї менамоянд. Ба фаъолияти 

эљодї пайваст шуда, инсон кўшиш мекунад, ки “худро татбиќ намояд, ба 

хеш тариќи худаш дар олами объективї объективият бахшад ва худро 

амалї (иљро) намояд”   

Њаќиќати фикрӣ “татбиќнамої, иљро кардани хеш” дар њар як инсон 

ба таври инфиродї зуњур меёбад. Дар фаъолияте, ки барои бунёди 

арзишњои моддї ва маънавї нигаронида шудааст, пеш аз њама, нотакрорї 

ва ивазнашаванда будани инсони мушаххас зоњир мегардад [129, 13]. 

Ба ин дидгоњ мавќеи Э.В.Иленков низ њамоњанг мебошад. Дар бораи 

фардияти инсон, худтатбиќнамоии он дар эљодиёт андеша ронда, ў 

нотакрории инсон, бо роњи ба худ хос шинохтани олам ва ба њаёти атроф 

сањм гузоштани ўро таъкид менамояд [46, 26].  

Барои шахсияти эљодкор, ќайд менамояд А.П.Тряпитсин, аќалан ду 

сифат хос мебошанд: самтгирї барои офариниш, барои ба даст овардани 

натиљањои аз нигоњи иљтимої муњим ва сабки фардии амалї намудани ин 

фаъолият. Фаъолияти созанда, ки дар соњањои мухталифи њаёти инсон 

амалї мегардад, амиќрафти робитањои шахсиятро бо олами атроф, љомеа, 

бо одамони дигар таќозо мекунад ва ба чунин сифати мењварии инсон, 

амсоли њадафмандї вобаста буда, љањоншиносї, идеалњо, самтњои 

арзишї, эњтиёљотро низ дар бар мегирад [148, 76]. 

Воситањои фаъолияти эљодии инфиродї “дар намуди тайёр дода” 

намешаванд, њар як инсон, бо такя ба ќобилият ва имконоташ, роњу 

воситањои фаъолияти хешро коркард намуда, зимнан таљрибаи 

умумиинсониро дигаргун ва аз худ менамояд.  

Дар натиља дар њар як инсон “ансамбли” њамбастагии ба худи ў хоси 

маљмўи сифатњои шахсї ва воситањои гуногуни фаъолият пайдо мешавад.  
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Равоншиносон раванди эљодиро тавсиф ва марњилањои онро тавзењ 

намуда, чунин мењисобанд, ки ба ѓайр аз самтгирии зењнї дар ин љараён 

тамоми шахсияти инсон иштирок мекунад. Инсоне, ки чизи нав кашф 

менамояд, бояд дорои сифањои муайяне бошад: ќатъият, љасорати 

андеша, мањорати пешбинї, мардонагї ва ѓ.  

Масъалаи эљод дар фаъолияти педагогї мавќеи назаррасро ишѓол 

менамояд. Омўзгори пешќадам имконоти эљодии хонандаонро инкишоф 

дода, дар љустуљўи методњои фаъоли таълиму тарбия худаш низ эљодкор 

ва навовар аст.  

Бо маќсади муайян кардани дидгоњњо дар омўзиш ва тањлили 

эљодиёти педагогї њамчун фаъолияти якљояи эљодии омўзгорон ва 

хонандагон дар рафти таълим мо ба тањлили назариявии адабиёти илмї 

пардохтем.  

Ба масъалањои эҷодкории педагогӣ  таълифоти Ю.К.Бабанский [11], 

В Л. Загвязинский [42], Б.А.Кан-Калик [50], Н.Д. Никандров [104], 

Ю.Л.Лвова [83], В.Н.Шадриков [160], олимони тољик М.Лутфуллоев [81, 

Ф.Шарифзода [166], И.Х.Каримова [53], Ш.А.Шаропов [169], 

А.М.Миралиев [88],  Х.М.Сабуров [132],  М.Дадобоева [33] ва диг. 

бахшида шудаанд. Дар ин тањќиќот ин ё он љанбањои эҷодкории педагогӣ  

баррасї шудаанд.  

Фаъолияти тањќиќии педагогњоро В. И. Загвязинский [41], 

О.С.Богданова, С.В.Черенкова [16] объекти тадќиќоти хеш ќарор 

додаанд.  

Ба тањлили мушкилоти фаъолияти педагогии омўзгорони навкор 

дар корњои тадќиќотии Т.С. Полякова [115]  таваљљуњ зоњир шудааст. Як 

зумра муаллифон (Л.Г.Борисова [18], С. Б. Елканов  [37], Й.А. Карпюк [54]) 

тадќиќоти хешро ба масъалањои ташаккули касбии омўзгор, омўзгори 

љавон, омўзгор-коромўз бахшидаанд. 

Масъалањои психологии инкишофи ташаббускорї ва эљодкории 

омўзгор мавзўи бањси “Мизи мудаввар” гардиданд, ки дар он олимони 

маъруф  А.А. Бодалев,  В.С.Гершунский, И.Д.Зверев, Б.С. Мелих-
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Нубаров,  Я.С.Турбовской ва диг. иштирок намуданд. 

Бо вуљуди афзудани шумораи таълифот рољеъ ба масъалаи 

баррасишаванда љанбањои алоњидаи он то њол тадќиќ нагардидаанд. 

Чунончи, дар бораи он ки падидаи мазкурро њамчун сифати шахсият ё 

њамчун воситаи фаъолият баррасї бояд кард; оё мањорати педагогиро 

њамчун офаридани чизи нав бояд донист; кадом будани меъёри эљод ва ѓ. 

дидгоњњои гуногуне мављуданд.  

Ба мавзўи тадќиќоти мо кори В.И.Загвязинский «Мањорати 

педагогии омўзгор”  ќаробати бештар дорад. Муаллифи ин китоб 

масъалањои мубрами ѓанї гардонидани нерўи эљодии омўзгорро баррасї 

менамояд. Дар заминаи тањлили мисолњои мушаххас моњият ва 

сарчашмањои фаъолияти тањќиќии омўзгор, наќши он дар такомули 

раванди таълиму тарбия шарњу тавзењ ёфтаанд. Ба масъалањои 

фаъолгардонии љустуљўи эљодии омўзгор таваљљуњи махсус зоњир 

гардидааст [41].   

В.И.Загвязинский эљоди педагогиро њамчун “... офаридани ягон 

чизи нав дар заминаи дигаргун намудани чизи маърифатшуда: натиљаи 

нав ё роњи наву оригиналии ба даст овардани он”. Эљоди педагогиро 

њамчун љараёни аз љониби омўзгор њаллу фасл гардидани ќатори 

бешумори масъалањои таълиму тарбия дар вазъияти таѓйирёбанда 

дониста, В.И.Загвязинский се сатњи онро муайян кардааст. Сатњи якум – 

ќарорњои пурвусъат ва навоваронаи педагогї, яъне кашфиёте, ки барои 

дидани имконоти нави такмили њам фаъолият ва њам инсони ба он 

воридбуда мусоидат менамояд. Кашфиёт бо пешнињоди ѓояњои нави 

педагогї ва татбиќи онњо дар низоми мушаххаси кори таълиму тарбия 

алоќаманд мебошанд. 

Сатњи дувуми эҷодкории педагогӣ  бо таљдид ва сохтани унсурњои 

алоњидаи низоми педагогї, воситањо, методњо, шароити таълиму тарбия 

иртибот дорад. Натиљањои ин сатњи фаъолияти эљодиро шартан 

ихтирооти педагогї номидан мумкин аст. Кашфиёт ва ихтирооти 

педагогї ба навоварии педагогї мансубанд.  
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Сатњи севуми эҷодкории педагогӣ  – такмил, модернизатсия ва ба 

шароити мушаххас  мутобиќ намудани методњо ва воситањои таълиму  

тарбия, ки аллакай маълуманд. Ин сатњи такмилёфтаи эљод – натиљаи 

зоњир шудани мањорати педагогии омўзгор аст.  

В.И.Загвязинский шартњои объективии  муњимтаринро, ки 

эҷодкории педагогӣ  ба онњо вобаста мебошад, муайян кардааст: якум, 

талаботи љомеа нисбат ба мактаб, ки вазъияти муосири иљтимої, 

њамчунин дурнамои пешрафти љамъиятї ва илмию техникиро инъикос 

мекунанд; дувум, сатњи инкишофи илми муосир, махсусан илм дар бораи 

инсонва пеш аз њама, педагогика ва психология; севум, њолати амалияи 

оммавии мактабї, ба хусус, омодагии омўзгорони синфҳои ибтидоӣ  

барои таъмини мактаб бо воситањои таълим, аз он љумла, техникї; чорум, 

роњнамоњои методї, ки дар барномањои китобњои дарсї, маводи дастурии 

маќомоти маорифи халќ мављуданд; панљум, мавќеи педагогии 

коллективи мазкур, нерўи эљодии он, фазои психологї, самтгирї ба 

љустуљўи якљои ќарорњои бењтарин, ки ба андозаи зиёде бо сифатњои 

шахсияти роњбарони мактаб, њамчунин анъанањои ташаккулёфта таъйин 

мегардад [42,с.32]. 

Таърифњои гуногуни мафњуми эљод вуљуд доранд. Дар «Луѓати 

калони энсиклопедї» (Большой энциклопедический словарь) таърифи 

умумии ин мафњум оварда шудааст: «Эљод – фаъолиятест, ки як чизи 

сифатан навро, ки бо мумтозї ва нотакрории љамъиятиву таърихияш  

имтиёз дорад, меофарад. Эљод хоси инсон аст, зеро њама ваќт эљодкор – 

субъекти фаъолияти эљодиро дар назар дорад».  

Эљод њалли масъалањои эљодист. Дар ин маврид мо масъалаи 

эљодиро чунин маънидод менамоем: ин вазъиятест, ки дар њама гуна навъи 

фаъолият ё дар зиндагии њаррўза ба миён омада, аз тарафи инсон њамчун 

муаммое дарк мегардад, ки њалли он љустуљўи методу воситањо, бунёди 

ягон принсипи нави амалиёт, технологияро таќозо менамояд. Потенсиал 

(лот.- нерў) – ба маънои васеи луѓавї њамчун воситањо, захирањо, 

манбаъњое, ки вуљуд доранд, њамчунин воситањое, ки барои расидан ба 
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њадафи муайян метавонанд сафарбар ва амалї гарданд ва истифода 

шаванд, маънидод мешавад.  

Нерўи эљодї мафњуми мураккабест, ки аз љузъњо иборат мебошад: 

донишњо, мањорат, ќобилият ва кўшишњои шахсият барои дигаргун 

(бењтар) намудани олами атроф дар соњањои гуногуни фаъолият дар 

доираи меъёрњои умумиинсонии ахлоќу маънавият. «Нерўи эљодї»-и дар 

ин ё он соњаи фаъолият зоњиршуда «ќобилияти эљодї»-и шахсият дар 

навъи мушаххаси фаъолият мебошад. Худи истилоњи «нерўи эљодї» дар 

аксари маврид метавонад њамчун муродифи «шахси эљодкор», «шахси 

соњибистеъдод» истифода шавад. Арзиши эљод ва функсияњои он на танњо 

дар љанбаи натиљабахшї, балки дар худи љараёни эљод нуњуфтааст.  

Дар заминаи илми педагогикаи муосир фањмиш дар бораи инсон 

њамчун мављуди эљодкор ќарор дорад. Мањз дар эљод моњияти ў њамчун 

дигаргунсозандаи олам, офарандаи технологияњо ва ѓояњои нав зоњир 

мешавад. Дар љомеа рољеъ ба шахсияти эљодкор вобаста ба масъалаи эљод 

торафт зиёдтар сухан меронанд, ки дорои сифатњоест, монанди 

њадафмандї, худшиносї, мањорати дарки муаммо, тањлили вазъият, 

сафарбар намудани донишњо, пешнињод карда тавонистани фарзия, 

бањогузории натиљањо, тафаккури интиќодї ва ѓ.  

Мактаби муосир тарњи нави фањмиши моњият ва рисолати 

тањсилотро дар маљмўъ љустуљўй менамояд. Оё он бояд дар хонанда 

манзараи илмии оламро ташаккул дињад ё тахассусмандии касбиро 

таъмин намояд, фикррониро омўзад ё «ба њаёт омода» намояд? Дар 

баробари ин, муњаќќиќон  торафт бештар андешаеро таъкид менамоянд, 

ки тамоми ин њадафњо дар ќиёс бо яклухтии инсон, ки бо чањорчўбаи 

мутобиќшавии иљтимої ва бетарафї нисбат ба нерўи эљодии инсон  

мањдуд мешаванд, љузъї  мебошанд. Бинобар ин, ќобилияти потенсиалии 

бисёре аз хонандагон кашфу татбиќ нашуда мемонанд.  

Њамин тавр, масъалаи ташаккули нерўи эљодии шахсият дар 

марњалањои гуногуни амалкарди низоми тањсилот муњиму сариваќтї ба 

шумор меравад. Ќобилият ба эљодкорї ба њар як инсон хос мебошад. Сари 
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ваќт дар бача мушоњида намудани ин ќобилият, мусаллањ намудани ў бо 

воситањои фаъолият, додани калид ба дасти ў, фароњам овардани шароит 

љињати  зоњир гардидан ва равнаќи истеъдоди ў муњим аст.  

Муњаќќиќи маъруф ба мушкилоте, ки инкишофи эљоди педагогиро 

бозмедоранд, ишора карда, чунин менависад: “Самтгирии умумии 

ислоњоти мактаб ба  эҷодкории педагогӣ  њанўз ба таври кофї на бо 

характери дастурњо, ки аксаран як варианти њалли методии дарсро фаро 

мегиранд, на бо хусусияти талаботи бозрасњо, методистњо, ки дар 

бештари мавридњо ба фаъолияти омўзгорон аз рўйи меъёрњои зоњирї бањо 

медињанд. Ба мо њанўз муяссар нашудааст, ки тамоми зинањои маорифи 

халќро аз беморие, ки А.С.Макаренко “тарсу њарос аз ибтикори 

љасурона” номида буд, пурра табобат намоем”[85,с.223]. 

Дар замони њозира, дар давраи инкишофи демократикунонї ва 

инсонгароёна намудани љомеа ва мактаб, омўзгор дар муайян кардани 

мундариљаи тањсил ва дидгоњњои ѓайриќолабии педагогї дар ташкили 

фаъолияти маърифатии хонандагон низ озод аст, ки барои њамкории 

эљодї бо хонандагон заминаи бештаре фароњам меорад.  

Њаминро низ ќайд бояд кард, ки ба эљодкории педагогї аз њад зиёд 

будани сарборї ва баъзан ранљдидагии педагог, њисоботи нодаркор, 

љаласањои бењуда, нобасомонии маишї ва норасоии таваљљуњу ширкати 

њамкорон ва роњбарон халал мерасонанд. Оид ба ин омўзгорони зиёде 

њангоми љавоб додан ба саволњои пурсишнома дар бораи он ки чињо ба 

эљодкории омўзгорони синфҳои ибтидоӣ монеа мешаванд, сухан 

рондаанд”  [42]. 

Ба саволи “Чї тавр хонандаро шарики њаќиќии педагог дар 

эљодкорї бояд кард?” љавоб дода, М. Лутфуллоев  чунин таъкид мекунад: 

“Ба ѓайр аз њаракат ва бовар ба нерўву имконоти ў, мањорати худро ба 

љои мактаббача гузоштан, њис кардани мушкилот ва хурсандии ў, ки 

бешубња, бояд дар тамоми тарзи муносибатњои тарафайни педагог ва 

хонандагон ифода ёбад, самтгирї барои ташкили фаъолияти эљодии 

хонандагон хеле муњим аст. Њамчунин, “омўзгоре, ки ба кори худ 
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эљодкорона муносибат мекунад, дар хонанда на танњо объекти таъсирот, 

балки бештар шарик, њамкори љараёни эљодро мебинад. ... Эљоди якљояи 

омӯзгорони ва мактаббачагон дар машѓулиятњоииттињодияњо аз рўйи 

майлу раѓбат, дар кори беруназсинфї ва беруназмактабї равшантар 

зуњур меёбад. Аммо эљоди якљоя дар рафти мењнати омўзиш низ 

имконпазир аст, ваќте ки он завќи маърифатии хонандагонро фаъол 

гардонида, онњо ба фазои љустуљўи якљои пуршиддати роњи њалли 

масъалањо ѓутавар мегарданд. Барои ин дар хонандагон ќобилияти 

эљодкорона аз худ кардани донишњоро пайгирона инкишоф додан зарур 

аст [81].  

Дар тадќиќоти М.М.Поташник “Эљоди педагогиро чї тавр бояд 

инкишоф дод” (Как развивать педагогическое творчество) дар заминаи 

тањлили таљрибаи пешќадами педагогї роњњо ва воситањои инкишофи 

нерўи эљодии омўзгор баррасї мешаванд. Дар фасли “Омўзгори эљодкор 

– хонандаи эљодкор” ў менависад: “Ба њама маълум аст: ягон кўдаки 

солиме нест, ки дар сиришташ имконоти эљодї набошад. Шарти муњим, 

воситаи муайян кардан ва инкишоф додани онњо – омўзгори 

эљодкор”[118]. 

Кадом сифатњои мушаххаси омўзгори эљодкор имкон медињанд, ки 

нерўи (потенсиал) эљодии хонандаро ошкор намуда, инкишоф дода 

шаванд? Њангоми љавоб додан ба ин савол муаллиф бо муњаќќиќ В.Пинин 

њамфикр мегардад, ки чунин сифатњоро муайян кардааст: пеш аз њама, 

њадафмандї барои ташаккули шахсияти эљодии мактаббача, одоби 

педагогї, ќобилияти эмпатия (њамдардї), аз љониби омўзгор тањсину 

дастгирї шудани тахайюли кўдак, ќобилияти санъаткорӣ, њозирљавобиву 

њазлгўї, мањорати додани саволњои ѓайриинтизор, мутаноќиз 

(парадокси), шавќовар, фикр кардани вазъияти проблемавї, мањорати 

барангехтани саволњои бачагон [119, с.70-76]. 

Ба андешаи муаллифи мазкур њадафмандї барои ташаккули 

шахсияти эљодии мактаббачагон на ба таври тасодуфї, ѓайримуташаккил 

ошкор кардани нерўи кўдак, балки интихоби махсуси чунин муњтаво, 
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методњо, шаклњо, воситањо, фароњам овардани чунин шароити таълиму 

тарбияро пешбинї менамояд, ки барои њар чи зудтар ошкор намудан ва 

пурра инкишоф ёфтани нерўи эљодии шахсият мусоидат мекунанд.  

Муњаќќиќи маъруфи тољик  Ф.Шарифзода шартњои зарурии 

инкишофи эљоди омўзгоронро низ муайян кардааст. Ба андешаи ў 

шартњои муњимтарин инњоянд: Якум, таъмини ваќти холии омўзгорон 

тариќи суръат бахшидан, дуруст ба роњ мондани раванди таълим, 

ташкили илмии он, ки барои сарфаи ваќти корї ва мувофиќ кардани он 

ба нишондињандањои меъёрї нигаронида шудаанд. Дувум, ба вуљуд 

овардани пойгоњи мувофиќи таълимию моддии мактаб. Севум, фароњам 

овардани фазои мусоиди ахлоќию психологї дар мактаб, ки на танњо 

набудани низоъњо дар коллектив, балки дастгирї ва инкишофи 

љустуљўњои эљодии омўзгорон, баќайдгирии рушди эљодкории омўзгорро 

дар бар мегирад. Чорум, дуруст ба роњ мондан ва ташкил кардани кори 

методии омўзгорон. Панљум, барои инкишофи эљоди омўзгорон 

тањрикбахшии он ањамияти махсус дорад. Он бояд бо тамоми низоми 

чорабинињои њавасмандгардонии маънавї ва моддї, ташкили мусобиќа, 

озмунњои эљодии омўзгорон ва албатта, аттестатсияи омўзгорон таъмин 

гардад[168]. 

Барои тадќиќоти мо кори Р.Х.Шукуров “Рушди эљодии педагог” 

љолиб аст, ки дар он масъалаи тањрик бахшидани фаъолмандии эљодии 

педагогњо дар ду љанба -  ташкилию методї ва иљтимоию психологї 

баррасї гардида, шаклњо ва методњои ташкили фаъолияти педагогњо, 

омилњои иљтимоию психологї ва наќши онњо дар тањрик бахшидани 

рушди эљодии аъзои коллектив муайян шудаанд.  

Мотивњои фаъолмандии эљоди омўзгорон ва устоњои таълими 

истењсолии Омўзишгоњи касбию техникиро омўхта, ў муќаррар кард, ки 

дар рушди касбї чунин мотивњое, аз ќабили кўшиши аз хонандагон ба воя 

расонидани инсонњои њаќиќии барои љомеа фоидаовар, аз рўйи виљдон 

кор кардан ва эњтиёљ барои таваљљуњи хайрхоњона ба комёбињо аз љониби 

маъмурият ва њамкорон ва њамчунин мотивњое, ки эњтиёљро барои эљод ва 
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худсобиткунї  наќши асосї доранд. [161]. 

Мавсуф муќаррар кард, ки шакли муассиртарини баланд 

бардоштани сатњи тахассус, ки фаъолияти эҷодкоронаи омӯзгоронро 

тањрик мебахшанд, дарсњои кушод, њамкории ѓайрирасмии эљодии бо 

ташаббуси худи педагогњо амалишаванда ва кори мустаќилона барои 

худомўзї мебошанд.  

Муоширати ѓайрирасмии аъзои коллективи педагогї низ 

катализатори пурќуввати фаъолмандии эљодї мебошад, ки бидуни 

дахолати бевоситаи маъмурият сурат мегирад. Он аз бисёр шаклњои 

расман муќарраршудаи кори методї, аз љумла кори иттиҳоди методии 

омӯзгорони синфҳои ибтидоӣ ва шўроњои педагогї бартарї дорад.  

Муњаќќиќ ба хулосаи муњиме мерасад, ки фаъолмандии эљодии 

педагогњо ба тамоми унсурњои низоми кор ва ташкили кори методї, 

фазои маънавию психологї, амалиёти муттафиќонаи роњбарон ва 

серталабии онњо, махсусияти њайати хонандагон, пойгоњи таълимию 

моддї ва ѓ. вобаста мебошад.Бинобар ин, комёбї танњо дар њамон љойе 

имконпазир аст, ки масъалаи эҷодкории педагогӣ  ба таври комплексї њал 

мегардад [161]. 

Муаллифи китоби “Дар бораи кори эљодии омўзгор” (О творческом 

труде учителя) В.С.Митинев хусусиятњои мењнати эљодии омўзгорони 

дењотро љамъбаст карда, чунин менависад: “Тањрикбашандањои асосии 

фаъолияти эљодии инсон истеъдод, мењнатдўстї ва њадафмандї 

мебошанд. Барои педагог самимият, хоксорї, содарафторї ва муњаббат 

ба бачагонро низ илова бояд кард” [90,с.20]. 

Дар бораи кори якљояи эљодии омўзгор ва хонандагон дар таълим 

сухан ронда, ў таъкид менамояд, ки бачагон эљодкорї, мустаќилона иљро 

кардани корњоро дўст медоранд. Ба бачагон чунин супоришњое бояд дод, 

ки аз онњо ташаббускорї, фикрронї (андешањо ва љустуљўњои эљодї). Њар 

як кор бояд то њадди имкон зебо (аз нигоњи худи бачагон) бошад ва 

онњоро њамчун офаридаи мукаммал ќонеъ гардонад.  

Ба самтгирии фаъолияти эљодии педагогї омилњои на танњо 
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шахсиятї, субъектї, балки объективї низ таъсир мерасонанд: љинс, синну 

сол, собиќаи бефосилаи кор, навъи мактаб, самти кор ва ѓ.  

Аз рўйи маълумоти тадќиќот ба омўзгороне, ки дар тинаташон 

эљодкорї вуљуд дорад, одатан устувории эмотсионалї ва мустаќилият хос 

буда, дар  муошират озод, самимиву кушодчењра мебошанд, њазлу шўхиро 

мефањманд ва некбин њастанд. Онњо зуд ва озодона ба муњити нав мутобиќ 

мешаванд, аз фаъолияташон ќаноатманданд, барои инкишофи худ ва 

бачагон кўшиш мекунанд, тарафдори тарбиядеморатианд. Маъмулан, 

чунин омўзгорон касби омўзгориро ќадр менамоянд ва аз он даст 

кашиданї нестанд.  

Аз љињати хусусиятњои синну сол њадафмандии омўзгорон асосан 

дар солњои камолоти онњо - баъди сисолагї зуњур меёбад, пас аз 

панљоњсолагї кўшиши љустуљўй коњиш меёбад. Онњое, ки аз панљоњ 

гузаштаанд, ба монанди љавонон - омўзгорони камтаљриба аз методњои 

авторитарии тарбия истифода мебаранд; ба фаъолияти меъёрї, ќолабї 

майл дошта, аз хонандагон фармонбардории бечунучароро талаб 

мекунанд. Агар омўзгорони љавон, ба андешаи олимон, бо њамин роњ 

нобоварї ба худ, бељуръатї, каммањоратиро љуброн карданї шаванд, 

омўзгорони солхўрда чунин тарзи рафтор бо таъсири муњити мактаб, 

шароити мењнати педагогї шакл мегирад.  

Наќши тахассусро дар ташаккули шахсияти педагог омўхта, 

муњаќќиќон Ш.А.Шаропов,  З.П.Раҳмонов, Н.Амонов, Д.Усмонов ошкор 

карданд, ки омўзгорони синфҳои ибтидоӣ аз дидгоњи эљодкорї баробар 

нестанд. Тавсифи нисбатан мусбатро аз ин лињоз методистони бахши кори 

таълими синфҳои ибтидоӣ дороянд. Дар онњо тафаккури абстрактї, 

тахайюл бештар инкишоф ёфтааст. Онњо дар муошират озоданд, ба 

фаъолияти зењниву методї майлу раѓбат доранд, барои ќабул кардани 

чизњои нав ва пешќадам тайёранд. Дар бархе аз омӯзгорон ин хусусият 

дар мавриди фаъолияти методї мушоњида гардид ва љолиб аст, ки он бо 

мурури солњо таќвият меёфт. Дар гурўњи дигари омўзгорони синфҳои 

ибтидоӣ нерўи эљодї меафзуд, агар онњо њар се фанро баробар таълим 
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дињанд. Тибќи хулосаи омӯзгорони эҷодкор, ба 18,2% омўзгорони гурӯҳи 

дар боло номбаркардаи синфҳои ибтидоӣ самтгирии њаматарафа 

ташаккулёфтаи эљодии педагогї хос мебошад.  

Аз рўйи ихтисосњои дигар чунин манзара мушоњида мешавад: 

забоншиносон – дорои хислатњои хуби ташкилотчигї буда, ба муошират 

майл доранд, омўзгорони фанни мењнат нисбат ба фаъолияти фанниву 

методї дар муошират бештар эљодкоранд, дар омўзгорони тарбияи бадеї 

бисёрсамтии љустуљўйњои эљодї ба ќайд гирифта шуд [170]. 

Њамин тавр, нуктањои зикршуда аз он гувоњї медињанд, ки омўзгори 

муосирро ба фаъолияти серпањлў ва муошират љалб бояд кард, доираи 

майлу раѓбатњои ўро васеъ карда, ба идеал – шахсияти њаматарафа 

инкишофёфта наздик бояд намуд. 

Дар маълумоти обзории институти илмї-тадќиќотии масъалањои 

мактаби олї (нашри 6), ки тањти унвони “Муносибати системанок ба 

раванди ташаккули шахсияти аз љињати эљодї фаъоли омўзгор” чунин 

сифатњои эљодии шахсият муќаррар шудаанд:- пурѓайратии касбї, 

ќобилияти эњсос кардани рўњбаландии эљодї дар кор; -  ќобилият барои 

њамкорї; - омодагї барои тањлил, љамъбаст, дигаргунсозї, ќабули 

ќарорњо, ќобилияти сарфањм рафтан ба њама гуна вазъияти педагогї ва 

вобаста ба ин ќобилият барои тањияи ботинии наќшаи амалиёт, яъне 

ќобилияти амал кардан дар “зењн”  

Ин сифатњо, ба андешаи муњаќќиќон, бояд бо чунин хусусиятњои 

шахсият, ба монанди эљодкории зењн ва ќобилияти илњоми эљодї, умуман, 

майлу хоњишњои педагогї тавъам бошанд. Дар баробари ин, байни майлу 

раѓбатњо ва ќобилияти педагогї афзалияти бештарро таваљљуњ нисбат ба 

дунёи ботинии инсон, мушоњидакорї, тамкил, мањорати бо одамони 

дигар робита барќарор намудан, ѓанї будани ассотсиатсияњо, мављудияти 

малакањои ташкилотчигї, тафаккур ва тахайюли эљодї, њассосият 

дороянд[137,с.30-32]. 

Аз нигоњи мо, ба ин васила муњаќќиќон навъе алоќамандї ва 

њамбастагї байни сифатњои эљодии шахсияти омўзгор ва ќобил будани 
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ўро ба мењнати педагогї муќаррар кардаанд, ки  воќеан дуруст аст.  

Дар маводи  имазкур ба чунин мањорати эљодї, аз ќабили мањорати 

фаро гирифтани техникаи таълим ва тарбия; мањорати њамчун педагог 

фикр рондан ва амал кардан; мањорати татбиќи воситањои таъсироти 

педагогї ва ѓ. ањамияти махсус зоњир шудааст.  

Дар солњои охир оид ба масъалаи эљоди педагогии омўзгорон дар 

рўзномаву маљаллањои педагогї маводи зиёде чоп шуда истодаанд. 

Муњаќќиќ Д.Раҳмонова  дар маќолаи хеш “Муаллими  эљодкор – 

бедоркунандаи   фаъолияти  эљодии хонандагон” омилњои объективї ва 

шахсиятии эљоди омўзгор, мотивњо ва  тањрикбахшандањои фаъолияти 

эљодї, њамчунин функсияњои асосии идора намудани инкишофи 

эљодкории омўзгоронро муайян мекунад [125].  

И.Раченко дар маќолаи “Эљоди педагогии омўзгорон” 

(Педагогическое творчество учителей) зарурати ба эҷодкории педагогӣ  

омода намудани омўзгоронро таъкид менамояд. Моњияти эљоди 

педагогиро тавзењ дода, ў менависад: “эҷодкории педагогӣ   раванди 

фаъоле мебошад, ки ба љустуљўи шаклњои мукаммалтари кори таълиму 

тарбя, њалли бомуваффаќияти масъалањои педагогї, бењтар намудани 

сифати таълим ва тарбияи хонандагон нигаронида шудааст. Он чунин 

фаъолияти педагогиест, ки омўзгор ба њељ чиз кўр-кўрона бовар 

намекунад, балки њама чизро санљида, тањќиќ менамояд ва дар асоси он 

чизе, ки ба даст меояд, таљрибаи хешро тарњрезї ва бунёд карда, мањорати 

педагогиашро такмил медињад. Дар ин њолат педагог эљтиёљ пайдо 

мекунад, ки ба таври ѓайриќолабї кор кунад, дар заминаи дастовардњои 

охирини илм ва амалияи талаботи муосири љомеа раванди таълиму 

тарбияро пайгирона такмил дињад, сатњи самаранокї ва сифати он баланд 

бардорад” [128,с.78-82].     

Шароите, ки барои зуњур ёфтани фаъолмандии эљодии омўзгорон 

мусоидат менамоянд, тањлили сабабњое, ки ташаббускории онњоро 

бозмедоранд; роњњо ва методњои љорї намудани таљрибаи пешќадами 

педагогї ва ѓояњои навоварона дар амалияи педагогї дар маќолаи В. 
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Шадриков “Ташаббус ва эљод – нерўи њалкунандаи ислоњот” муайян 

шудаанд  [160, 13-16].  

Муњаќќиќони маъруфи педагогикаи мактаби олї Н.Д.Никандров  и  

В.А. Как-Калик [104] дар сањифањои маљаллаи “Педагогикаи советї” 

(Советская педагогика) масъалаи зарурати бунёди низоми худтарбияи 

касбию эљодии омўзгорони оянда дар мактабњои миёнаи кишвар ба миён 

гузоштаанд.   

Мо бо муњаќќиќ, академики АТТ Ф.Шарифзода, ки дар тањќиќоти 

хеш оиди фаъолияти эљодкоронаи омўзгор зарурати тањлили илмии 

таљрибаи омўзгорон-навоварон, ошкор намудани шартњо ва заминањои 

истиќболи таљрибаи онњоро аз љониби омўзгорони дигар таъкид 

менамояд, њамфикр мебошем[168].  

Њамин тариќ, тањлили назариявии сарчашмањо ва адабиёти марбут 

ба мавзўи тадќиќот нишон дод, ки бо вуљуди афзудани шумораи таълифот 

оид ба масъалањои эҷодкории педагогӣ , дар онњо таърифи ягонаи ин 

мафњум вуљуд надорад. Дар таърифот љињати зоњирии фаъолияти 

омўзгор, нигаронида шудани эҷодкории педагогӣ  барои натиљабахшї 

маънидод шудааст.  

Дар адабиёти илмию педагогї масъалањои фаъолияти якљояи 

эљодии омўзгор ва хонандагог дар рафти таълим, ба иборати дигар, 

масъалањои таљассуми эҷодкории педагогӣ  тариќи педагогикаи њамкорї 

– принсипи асосии педагогњои маъруф – навоварон, ба таври кофї 

инъикос наёфтаанд. Бинобар ин, мањорати ташкилию педагогии 

омўзгорон, ки барои ташкили фаъолияти якљояи эљодии иштирокдорони 

раванди педагогї баѓоят муњиманд, муќаррар нашудаанд.  

Аксари муњаќќиќон дар таълифоти хеш ба сифатњои шахсияти 

омўзгори эљодкор таваљљуњ зоњир кардаанд. Аммо олимон шумора ва 

маљмўи гуногуни сифатњои шахсияти омўзгори эљодкорро нишон 

додаанд. Чунончи, В.И.Загвязинский чунин сифатњои шахсият омўзгори 

эљодкорро муайян кардааст: фазилат, эњсоси навгонї, ќобилият ба тањлил 

ва худтањлилї, чандирї ва густурдагии тафаккур, фаъолнокї, ирода, 
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тахайюли инкишофёфта.  

Ба аќидаи З.П.Раҳмонов  сифатњои зерини омўзгор, ки барои зоњир 

гардидани нерўву имконоти хонанда мусоидат мекунанд: њадафмандї 

барои ташаккули шахсияти эљодкори мактаббача, одоби педагогї, 

ќобилияти эмпатия (њамдардї), аз љониби омўзгор дастгирї ёфтани 

тахайюли бачагона, ќобилиятиартистї, њисси инкишофёфтаи њазлу шўхї, 

мањорати ба миён гузоштани саволњои мутаноќиз (парадокси), сохтани 

вазъияти проблемавї, мањорати барагехтани саволњои бачагон. [127]. 

Муњаќќиќони људогона (Ф.И. Гоноболин, Н.В. Кузмина, В.А. 

Сластенин, А.И. Шербаков) зарурати чунин сифатњоро таъкид мекунанд: 

мушоњидакории педагогї, таќсим карда тавонистани диќќат, мањорати ба 

дигарон интиќол кардани донишњо, фањмидани нуќтаи назари хонанда, 

майлу раѓбат ва талаботи ў, тарњрезї кардани инкишофи шахсияти ў, 

одоби педагогї.  

Коллективи муњаќќиќони Эстония сифатњои зерини шахсиятро 

барои омўзгори эљодкор зарур мешуморанд: устувории эмотсионалї, 

мустаќилият, бетакаллуф ва озод будан дар муошират, самимият, 

некбинї, њазлу шўхиро фањмида тавонистан, зуд мутобиќ шудан ба 

шароити нав, ќаноатмандї аз фаъолияти хеш.  

Академики Академияи тањсилоти Тољикистон, олими маъруфи 

тољик, муаллифи китоби “Алифбо” М.Лутфуллоев чунин сифатњои 

омўзгори эљодкорро, мисли серѓайратї, рўњбаландии касбї, ќобилияти 

эњсос кардани ављи эљодкорї, ќобилият ба њамкорї, омодагї ба тањлил, 

љамъбаст, дигаргунсозї, ќабули ќарорњо, кўшиш барои мустаќилият, 

худомўзии касбї, ќобилияти сарфањм рафтан ба њама гуна вазъияти 

педагогї, њамчунин ќобилияти эњсос кардани илњоми эљод, тарзи эљодии 

тафаккур, мушоњидакорї, тамкин, эњсосотї будан. Дар баробари ин, 

љанбањои зерини мањорати эљодиро муайян мекунад: мањорати фаро 

гирифтани техникаи таълим ва тарбия, мањорати ба тарзи педагогї фикр 

ва амал кардан, мањорати татбиќ кардани воситањои таъсироти педагогї 

[79].  
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Дар заминаи тањлили назариявии манбањо ва адабиёти зикршудаи 

психологию педагогї [120, 126, 158, 101, 119, 100, 127, 103] ба хулосае 

расидан мумкин аст, ки эҷодкории педагогӣ  – фаъолияти њадафмандонаи 

омўзгор ва хонандагон, ки дар раванди томи педагогї амалї гардида, 

барои бунёди “мањсулоти барои љомеа фоидаовар”, кашфиёти бо 

навоварї алоќаманд, њам дигаргунсозии низомњои педагогии мављуда ва 

њам такмили љињатњои дохилии низомњои мазкур – воситањо, шаклњо, 

методњо, роњњое нигаронида шудааст, ки боиси ошкор гардидани 

потенсиали (иқтидори) эљодии хонандагон мешавад.  

Бар хилофи таърифњои мављудбуда эљодї педагогї аз љониби мо дар 

раванди томи педагогї ва танњо дар заминаи њамкориву таъсироти 

мутаќобили омўзгор ва хонандагон дар рафти таълим, ки барои зоњир 

шудани потенсиали (иқтидори) эљодї мусоидат менамояд, баррасї 

мегардад.  Эљоди омўзгор худ аз худ амалї намегардад, он танњо дар 

њамкорї бо хонандагон инкишоф ёфта метавонад. Зерфасли минбаъда ба 

тањлили њамкории эљодии омўзгор бо хонандагон дар раванди таълим 

бахшида шудааст.  

 

1.2. Эҷодкории педагогӣ  њамчун фаъолияти якљояи омўзгор ва 

хонандагон дар раванди таълим 

Фаъолияти омўзишию маърифатї ва таълимї аз руйи хусусияти худ 

фаъолият эљодист. Он раванди омўхтан ва таълим додан – ду шакли ба 

њам алоќаманди фаъолияти хонанда ва омўзгорро дар бар мегирад, ки 

характери дутарафаи раванди таълимро инъикос менамояд. Мањз њамин 

ду шакл ба сифати ду тарафи раванди таълим имрўз таваљљуњи носењонро 

(дидактњо) љалб менамоянд, ки  онњоро њамчун фаъолияти ба њам 

алоќаманди омўзгор ва хонанда (Данилов М.А. [34], Хмел Н.Д, [153], 

Шамова Т.И, [163], Шукина Г.И. [177]) баррасї менамоянд ва њатто 

нисбат ба раванди таълим аз истилоњи “дутої” (бинарность)  истифода 

мебаранд.  

Чунин дидгоњ нисбат ба њамкории имрўзаи омўзишию педагогии 
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омўзгор ва хонанда роиљ мебошад. “Раванди таълим ягонагии фаъолияти 

омўзгорони синфҳои ибтидоӣ ва фаъолияти хонандагон аст, ки барои 

њадафи умумї– мусаллањ кардани хонандагон бо донишњо, мањорату 

малака, њамчунин инкишоф ва тарбияи онњо нигаронида шудааст. 

Таълим  раванди дутарафа аст”[107]. Дар ин замина њатто наќши 

роњбарикунанда ва њидояткунандаи омўзгор дар раванди таълим муайян 

шуда, таъкид мегардад, ки “он њаракати хонанда тањти роњбарии омўзгор 

дар љодаи фаро гирифтани донишњо ва рушди зењнї мебошад” [133,  102].  

Рољеъ ба хусусияти дутарафа доштани таълим дар тадќиќоти Ю.К. 

Бабанский [10] низ сухан меравад. Таълим бидуни фаъолияти њамзамонии 

омўзгор ва хонандагон, бидуни њамкории дидактикии онњо ѓайриимкон 

аст. Саъю кўшишњои омўзгор барои интиќоли донишњо барњадар 

мераванд, агар худи хонандагон барои аз худ кардани донишњо фаъол 

набошанд, агар омўзгор ваҷҳиёт (мотиватсия) ва ташкили чунин 

фаъолиятеро таъмин накарда бошад, раванди таълим воќеан љараён 

намегирад, њамкории дидактикї амал намекунад. Бинобар ин дар 

раванди таълим, - таъкид менамояд муаллиф, -  на танњо таъсири одии 

педагог ба хонанда, балки мањз њамкории онњо, ягонагии таъсироти 

таълимї ва шахсиятии педагог, инъикоси ботинии ин таъсирот аз љониби 

омўзгор, кўшишњои мустаќилонаи хонанда барои фарогирии донишњо, 

мањорату малакањо, унсурњои муайяни тарбият ва рушд рўй медињад. Ин 

нуқта собит менамояд, ки раванди таълим – на маљмўи механикии 

равандњои таълим (фаъолияти омўзгор) ва омўзиш (фаъолияти хонанда ё 

коллективи хонандагон), балки падидаи сифатан наву томест, ки моњияти 

он дар њамкории эљодии дидактикї таљассум ёфта метавонад.  

Ба ѓайр аз ин, чуноне ки аз таърифи Н.Д.Хмел рољеъ ба раванди 

педагогї бармеояд, дар он фаъолияти якљояи хонандагон амалї мегардад, 

ки барои аз худ кардани ѓаномандии фарњанг, омодагї ба мењнат ва њаёти 

љамъиятї нигаронида шудааст. Ин фаъолияти хонандагон бо иштирок ва 

роњбарии фаъолонаи педагогњо рўй медињад [153, 35-36]. 

 Масъалаи њамкории эҷодии омўзгор ва хонандагон дар адабиёти 
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фалсафї, иљтимої, психологию педагогї васеъ баррасї шудааст.  

Ѓояњои марбут бо масъалаи њамкорї дар заминаи мероси илмии 

педагогњои барљастаи давраи шўравї ташаккул ёфтаанд (Н.К.Крупская, 

А.В.Луначарский, П.П.Блонский, С.Т.Шатский, А.С.Макаренко, В.А. 

Сухомлинский).    

Њамкории эҷодӣ њамчун падидаи иљтимоию педагогї дар корњои 

бунёдии умумиметодологї ва назариявї мавриди омўзиш ќарор 

гирифтааст (А.М.Арсенев, В.В.Гурман, Н.К.Гончаров, И.А.Каиров,  

Ш..Ш..Корошв, Э.Й.Моносзон, Т.Н.Филонов).  

Дар коркарди масъалаи њамкории омўзгор ва хонандагон 

муњаќќиќон Ю. П. Азаров,  А.X. Гордин, В.М.Коротов, Э.Г.Костяшкин, 

Н.Ф.Радионова, Х.Н.Лиймист ва диг. сањми арзанда доранд.  

Аз дидгоњи фалсафї мафњуми њамкорї (якљоя амал кардан) 

хусусияти объективї ва универсалї дорад. Њамаи падидањо, равандњо ба 

њам алоќаманд, ба њамдигар вобастаанд: “... њамкорї яке аз навъњои 

равандњои моддие, ки дар фосилањои муайяни интињоёбандаи ваќт рўй 

медињад”[38, 22].  

Шаклњои муњимтарини мављудияти њамкорї инњоянд: робитаи 

маќсадноки падидањо, њамбастагии онњо, ки яклухтиро ба миён меорад.  

Њамкорї дар раванди таълиму тарбия хусусияти иљтимої дорад, 

зеро якљоя амал кардани омўзгор ва хонандагон ба соњаи фаъолияти 

амалии одамон дахл дорад. Хусусияти иљтимоии амалияи инсон 

муоширати байни одамон ва ба ин васила њадафмандии бошууронаро дар 

раванди фаъолияти якљоя пешбинї менамояд.  

Амалиёти якљояи омўзгор ва хонандагон, њамдигарфањмии онњо, 

чуноне ки Б.И. Муканова ќайд менамояд, бояд ба таѓйироти сифатї дар 

ташаккули шахсият оварда расонад.  

Њамтаъсирии иштирокдорони раванди педагогї бо сабаби умумї 

будани њадафњо ва вазифањо њамкорї, аз њамдигар бањра бурданро 

пешбинї менамояд. Истилоњи “њамтаъсирии педагогї” ягонагии 

таъсироти педагогї, фаъолмандии тарбиятгирандаро дар бар мегирад, ки 
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дар таъсироти мустаќим ё ѓайримустаќими љавобї ба педагог ва нисбат 

ба худ (худтарбиякунї) зоњир мешавад. Бинобар ин, мафњуми 

“њамтаъсирии  педагогї” нисбат ба “таъсироти педагогї” ва њатто 

“муносибати педагогї” васеътар аст, зеро он аллакай  натиљаи якљоя амал 

кардани педагог ва хонандагон аст”[98].  

Амалиёти якљояи педагогї дар раванди таълим дар сурати таъсир 

расонидан ба олами ботинии хонандагон (эњтиёљот, майлу раѓбати онњо) 

натиљањои мусбат медињад, ки дар эљоди якљоя ба даст овардан мумкин 

аст.  

Бо назардошти нуктањои зикршуда эљоди педагогиро мо аз дидгоњи 

фаъолияти якљояи омўзгор ва хонанда, амалиёти якљояи онњо баррасї 

менамоем. Бо такя ба ин асоси консептуалї мо зоњир гардидани эљоди 

педагогиро дар таълим ва тарбия пайгирї менамоем.  

“эҷодкории педагогӣ  хусусиятњои худро дорост ва мундариљаи он 

аз офаридан (ташаккул додан, тарбия кардан)-и инсоне, ки њамеша 

нотакрор ва бењамтост, иборат аст”[122].  

Воќеан, фаъолияти омўзгор табиатан хусусияти эљодї дорад, ки 

моњиятан хеле гуногун аст. Он њалли шумораи беохири масъалањои типї 

ва оригиналии педагогї бо муносибати ѓайриќолабї; коркарди методњо, 

шаклњо, воситањои таълим; татбиќи таљрибаи пешќадам дар шароити нав; 

мањорати ворид кардани тавсияњои методї, матлабњои назарияи педагогї 

ба амалиёти мушаххаси педагогї; такмил додан, навсозии чизњои маълум 

дар шароити мављуда ва бунёди низомњои наву самарбахши таълиму 

тарбияи хонандагон мебошад.  

Агар зуњуроти гуногуни фаъолияти эљодии омўзгорро гурўњбандї 

намоем, ду шакли асосии онро муайян кардан мумкин аст: [118] 

1. Татбиќи воситањои маъруфи дидактикї дар њамбастагињои нав 

нисбат ба вазъияти педагогие, ки дар раванди таълиму тарбия ба миён 

меоянд, љорї кардани дастовардњои илми педагогика ва таљрибаи 

пешќадами педагогї дар амалияи имрўза.  

2. Коркарди воситањои нав вобаста ба вазъияте, ки бо њаммонанди 
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онњоро омўзгор пештар сари кор дошт.  

Ин шаклњои сатњи зуњурёбии эљодкории омўзгорон дар раванди 

таълим аз њам тафовут доранд.  

Педагоги маъруфи шўравї  В.А.Сухомлинский хусусиятњои 

зоњиршавии шакли якуми эљоди педагогиро дар кори омўзгор дуруст 

муайян кардааст: “... амалї намудани њаќиќати илмї дар таљрибаи зиндаи 

мењнати эљодї соњаи мураккабтарини ба њам иртибот пайдо кардани илм 

ва амалия мебошад. Бозёфте, ки дар рафти омўзиш амалї шудааст, ваќте 

ки дар муносибатњои тарафайни одамон љон мегирад, дар ављи зиндаи 

фикру эњсосот дар назди омўзгор њамчун масъалаи мураккабе падидор 

мешавад, ки онро бо роњњои гуногун њал кардан мумкин аст ва дар 

интихоби восита, таљассуми њаќиќати назариявї дар фикру эњсосоти 

инсонї мењнати эљодї ифода меёбад”[142, 12]. 

Дарвоќеъ, дар раванди таълим омилњои зиёде ба њам алоќаманд 

гардида, якљоя амал мекунанд, вазъияти такрорнашавандаи педагогие ба 

миён меоянд, ки омўзгор пешбинї карда наметавонад. Њамин чиз 

фаъолияти эљодии омўзгорро вусъат мебахшад, ки њар дафъа масъалањои 

типии педагогиро дар вазъи нав њал мекунад ё масъалањои навро дар 

вазъияти типї пешнињод менамояд. Ин масъалањоро њал карда, омўзгор 

шаклњои нави таълимро ба вуљуд оварда метавонад, воситањои аллакай 

маълумро ба тарзи нав ё воситањои кўњнаро дар њамбастагии нав татбиќ 

менамояд.  

Эљоди педагогии омўзгор ба вусъату амиќрафти аз љониби ў фаро 

гирифта шудани тамоми маљмўи донишњои педагогї – дониши асосњои 

фаннӣ ќонунияти раванди педагогї, асосњои психологии онњо вобаста 

мебошад. Эљод ба дараљаи вусъати фарњанги педагогї вобаста аст.  

Ф. Шарифзода  фарњанги педагогиро бо фаъолияти эљодии омўзгор 

алоќаманд мекард ва муњим мешуморид, ки “... омўзгор ба масъалањои 

мураккабтарини илме, ки дар мактаб таълим медињад, ба масъалањое, ки 

афкори илмии пешќадамро муаррифї менамоянд, сарфањм равад.Агар 

шумо фанни физикаро таълим дињед, бояд дар бораи њиссачањои 
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хурдтарин огоњї дошта бошед, назарияи майдонро хуб донад, оид ба 

дурнамои инкишофи энергетикаро аќаллан тасаввуроти умумї дошта 

бошад. Ба ин эрод гирифтан мумкин аст: ба омўзгор  донистани он чизе, 

ки дар дарсњо омўхта намешавад ва бевосита бо маводи дар мактаби 

миёна омўхташаванда иртибот надорад, чї зарурат дорад? Барои он ки 

дониши барномаи мактаб барои омўзгор асосњо, алифбои љањоншиносии 

ў буданд. Ваќте ки љањонфањмии ў нисбат ба барномаи мактаб 

густурдатар аст, танњо дар њамин сурат ў устоди њаќиќї, мусаввир, шоири 

раванди педагогї мегардад [166]. 

Фарњанги педагогї ба омўзгор имкон медињад, ки раванди таълимро 

мушоњида карда, аз мавќеи илмї онро тањлил намояд, ки ба андўхтани 

фактњои педагогї, дарки фактњо дар низоми донишњои педагогї бошад – 

ба пурра гардонидан ва такмил додани раванди таълим  боис мешавад. 

Аксаран таљрибаи пешќадами педагогї ба вуљуд оварда мешавад, ки 

натиљаи љустуљўи эљодии мактаб ва омўзгорон буда, фактњои нави 

педагогї ошкор менамояд, арзишњои педагогиеро, ки пештар ба илм ва 

амалияи  педагогика номаълум буданд, ба вуљуд меорад ё вобаста ба 

вазифањои имрўзаи таълиму тарбияи бачагон шаклњо, методњо ва 

воситањои кори таълиму тарбияро таљдид менамояд [92, 8].  

Соњаи татбиќи эҷодкории педагогӣ  бо сохтори ќисматњои асосии 

амалияи педагогї муайян мегардад. Дар адабиёти педагогї [35] 

ќисматњои зерини фаъолияти омўзгор муќаррар шудаанд: фаъолияти 

созанда, фаъолияти ташкилї, фаъолияти коммуникативї, фаъолияти 

гностикї. Ба воситаи ќисматњои фаъолияти омўзгорон таљассум ёфтани 

эљоди педагогиро баррасї менамоем:  

Фаъолияти созанда (конструктивї)-и омўзгор фаъолиятест, бо 

интихоб, љобаљогузорї, тарњрезии маводи таълиму тарбия алоќаманд аст. 

Дар ин фаъолият омўзгор пеш аз њама, ба наќшањои таълим, барномањо, 

китобњои дарсї, дастурњо ва роњнамоњои таълим такя мекунад.  

Фаъолияти созандаи омўзгор њангоми сохтани мундариљаи нави 

тањсил, ки ба хонандагон пешнињод мегардад, зуњур меёбад. Чуноне, ки 
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маълум аст, барнома мундариљаи тањсилотро тариќи рўйхати саволњо аз 

рўйи тартиби муайян бо нишон додани ваќти тахминии омўзиши онњо 

фаро мегирад.  

Кор бурдани омўзгор дар самти тањияи барнома ва ќисматњои он 

кори зарурии эљодии ў мебошад, зеро “барнома самтнамои меъёрии 

фаъолияти эљодии омўзгор аст”[45,37]. 

Омўзгор вобаста ба вазъияти мушаххас ва шароити таълим 

масъалаи таќсимоти соатњоро барои гузаштани мавзўъњо, пайдарњамии 

онњоро мустаќилона њал намояд.  

Барнома дар китоби дарсї инъикос меёбад, аммо таљриба нишон 

медињад, ки аз рўйи як барнома китобњои дарсии гуногун метавонанд 

таълиф гарданд.  

Омўзгор, ки барои иљрои барнома вазифадор аст, бояд имконияти 

ба наќша гирифтан, интихоб кардани китоби дарсиро дошта бошад. 

Аммо муњимтар он аст, ки ў бояд норасоињоиро онро љуброн намояд, 

барои он ки хонандагон тамоми маводи барномаро аз худ кунанд, 

масъалањои мураккабро содатар баён созад. Эљодкории омўзгор 

метавонад њангоми кор бо китобњои дарсї низ зоњир гардад. Л.Я. Зорина 

менависад: “Омўзгори эљодкор, ки бо китоби дарсии хуб кор мекунад ва 

хоњиши ба тарзи худ баён кардани маводро дорад, одатан, пайдарпаї ва 

мантиќи баёнро таѓйир намедињад, тасвиятњо (онњоро даќиќ карда 

метавонад), замимањои илмї, тавзењи маводи намоишии китобњои дарсї, 

ѓояњои љањоншиносии ў присипиалї мебошанд. 

Бо китоби хуби дарсї кор карда, омўзгор чиро таѓйир медињад?  

Одатан ў дар љараёни баёни педагогї оѓози наќл, намунањо, 

аёниятро инкишоф медињад, шумораи намоишњоро зиёд мекунад, 

донишњои таърихии илмї ва методологї илова менамояд, тасаввуроти 

љањоншиносонаро рушд бахшида, љанбањои арзишии илмро тавзењ 

медињад. Баъзан мантиќи хулосањои масъалањои људогонаро дигаргун 

месозад. Омўзгорони эљодкор ба љамъбасти мавод, ки онро аксаран 

њамчун масъалаи алоњида баррасї менамоянд, ањамияти махсус 
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медињанд” [43, 66-67]. 

Ба ибораи дигар, омўзгори эљодкор кўшиш менамояд, ки маводи 

асосї ва иловагии дидактикиро тавре интихоб ва истифода кунад, то ки 

он барои фарогирии њаддалимкони маводи барнома, инкишоф ва тарбияи 

хонандагон мусоидат намояд ва дар ин замина шароити мушаххаси 

таълим ба њисоб гирифта шаванд.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тарњрезии фаъолияти минбаъдаро – хоњ дарс бошад, хоњ чорабинии 

беруназсинфї – њама гуна омўзгор аз он оѓоз менамояд, ки навъи 

фаъолияти дар пеш истодаро фикран ба наќша мегирад ва тањия мекунад. 

Ба донишњои педагогика, психология, методикаи таълим такя карда, 

омўзгори эљодкор кўшиш менамояд, ки бо назардошти тамоми пањлўњои 

фаъолияташ имконот ва эњтиёљоти хонандагонро низ ба њисоб гирад, 

роњњои нави њалли масъалањоро биљўяд. Коркарди наќшаи фаъолияти дар 

пеш истода раванди эљодї мебошад [35].      

“Наќшаи дарс – оѓози љустуљўи эљодї, воситаи самарбахш кардани 

дарс, амалї намудани нияти омўзгор, тањкурсии илњом ва 

импровизатсияи њунармандона”, - чунин мешуморад Ю.Б.Зотов, 

муаллифи китоби “Ташкили дарси муосир” (Организация современного 

урока) [44,113]. Ў масъалањои ба наќша гирифтани дарс ва омодагї ба 

онро муфассал баррасї менамояд.  

Ќайд бояд кард, ки муаллифи мазкур ањамияти дуруст муайян 

ФАЪОЛИЯТИ СОЗАНДАИ ОМЎЗГОР ЧУНИН ТАРЊРЕЗИРО ДАР 
БАР МЕГИРАД: 

1. МУНДАРИЉАИ ФАЪОЛИЯТИ ОЯНДА (ДАРСЊО, ЧОРАБИНИЊОИ 
БЕРУНАЗСИНФЇ);  

2. МУНАЗЗАМ ВА ПАЙГИРОНА БУДАНИ АМАЛИЁТИ ХУД; 

3. МУНАЗЗАМЇ ВА ПАЙГИРОНА БУДАНИ АМАЛИЁТИ ХОНАНДАГОН 



37 
 

кардани маќсади дарсро таъкид менамояд, зеро дар ин сурат натиљањои 

дарс пешгўишаванда мебошанд: “Омўзгор дар шакли маќсади дарс на 

танњо самтнамо пайдо мекунад, балки афзудани донишњо, малакаву 

мањоратро дар дарс ё силсилаи дарсњо таъйин менамояд” [46]. Бо маќсади 

дарс аз љониби омўзгор муайян гардидани навъи дарс, шакли он, 

воситањои дидактикї алоќаманд мебошанд, ќисматњои дарс ва 

њамбастагии онњо ба наќша гирифта ва тарњрезї мешаванд. 

Омўзгори эљодкор барои омўзиш мавод интихоб карда, онро бо 

назардошти он фаъолияте, ки ба хонанда барои фаро гирифтани маводи 

омўзишї зарур аст, наќшаи тарњрезї менамояд. Маводро интихоб карда, 

омўзгор методу воситањои бењтарини корро дар дарс љустуљўй мекунад. 

Пас аз он, бо назардошти њадафњои дарс воситањои ба маќсад мувофиќи 

дидактикї – расмњо, диафилмњо, порчањои кинофилмњо, озмоишњо ва ѓ. 

интихоб менамояд.  

Зимни интихоби мувофиќати бењтарини амалњои омўзгор ва 

хонандагон дар тамоми порчањои омўзиши маводи нав пешакї сари он 

фикр ронда мешавад, ки ба хонандагон чињо ва чї тавр хабар дода 

мешаванд, чї дикта мешавад, хонандагон кай ва чї тавр кор мекунанд, 

онњо ба кадом саволњо, дар кадом маврид ва бо кадом маќсад љавоб 

медињанд. Ин лањзаи душвортарин ва пурмасъулияти ба наќша гирифтан 

аст, зеро сатњи самаранокии дарс аз ѓалатњое, ки омўзгор дар њамин лањза 

роњ медињад, паст мешавад.  

Њангоми ба наќша гирифтани мустањкамкунии дарс он ифодањое, ки 

бояд мустањкам шаванд, муќаррар мегарданд. Њар як машќ, масъала, 

савол ба ин маќсад тобеъ њастанд. Шакли иљрои онњо низ муайян 

мешавад.  

Нињоят, њаљми супориши хонагї, ки дар бораи мундариљаи дарси 

оянда бояд тасаввуроти равшан њосил намояд, њамчунин тавзењи 

чигунагии иљрои он пешакї фикр карда мешавад.   

Ба наќша гирифтан бо љамъбасти натиљањои дарс ба охир мерасад. 

Ин ќисмати осон аст, ба шарте ки шаклиу мундариљаи даќиќи он дарёфт 
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гардад.  

Њамин тариќ, аз маводи бузурге, ки омўзгор дар ихтиёр дорад, дар 

љараёни тањлилу фикран хомчўт намудан, буридани чизњои нолозим дарс 

тавлид мешавад. Дарс аввал дар наќшањо инъикос меёбад, ки барои 

омўзгори эљодкор, ба ќавли В.А. Сухомлинский “њаддалимкон пешбинї 

кардани он чизест, ки бояд бошад ва он чизе, ки дар дарс ба миён омада 

метавонад”[142, 56]. 

Омўзгори эљодкоре, ки барои њамкорї бо хонандагон кўшиш 

мекунад, зимни тањияи дарсњо бачагонро љалб менамояд, ба хусус, ваќте 

ки бо ў “активи таълимї” (ассистентон, мушовирон ва ѓ.) фаъолона кор 

мекунанд.  Фаъолияти ташкилї дар амалия татбиќ намудани лоињањои 

омўзгор ва дар айни замон шарти тарњрезии бештар маќсаднок ва воќеї 

мебошад.  

Ин фаъолияти омўзгор се љанбаро дар бар мегирад: 

 1) ташкили фаъолияти хеш барои фаро гирифтани мундариљаи 

тањсилот (баён, сўњбат, низоми донишњо ва ѓ.);  

2) ташкили рафтори хеш (амалиёти педагогї дар шароити воќеии 

фаъолият);  

3) ташкили фаъолияти бачагон (коллективї, гурўњї ва инфиродї) 

[35]. 

Дар њаќиќат, раванди таълим гўё ки ду бор созмон меёбад – аввал 

њангоми тартиб додани наќшаи дарс, сипас дар љараёни амалї намудани 

тамоми ниятњо дар даср, яъне дар рафти ташкили худи дарс.  

Дар раванди таълим омўзгор ташкилкунанда ва роњнамои 

фаъолияти маърифатии хонандагон аст. Низоми воситањои махсусро 

истифода бурда, ў кўшиш менамояд, то машѓулиятњоро тарзе ташкил 

кунад, ки омўзиши хонандагон оќилона ва пурмањсул сурат гирад. Ба ин 

ташкили мувофиќати шаклњои инфиродї, гурўњї вафронталииомўзиш, 

фанни таълимї ва дигар чизњо дахл дорад. Аммо шарти асосии фаъолияти 

якљояи пурмањсули омўзгор ва хонандагон дар љараёни омўзиш – ба миён 

гузоштани чунин вазифањое, ки муњассилин аз ўњдаи иљрои онњо 
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мебароянд ва барои фаъолияти маърифатї ва инкишофи тафаккурашон 

водор менамоянд.  

Барои ин дар ихтиёри омўзгор як ќатор воситањои методї вуљуд 

доранд.  

Агар яке аз се љанбањои фаъолияти ташкилии омўзгор амалї 

нагардад, дарс аксаран хуб намегузарад, омўзгор ба њадафњои он ноил 

намешавад. Ин андешаро муаллифони китоби “Методика ва техникаи 

дарс дар мактаб” (Методика и техника урока в школе) таъкид мекунанд. 

Ба мисолњо мурољиат менамоем.  

Омўзгор маводи навро мефањмонад. Овози як андоза дилгиркунанда 

ва муќаррарї. Барои ў фарќ надорад, ки фањмондадињї чї гуна таъсир 

мерасонад, танњо як чиз маълум аст: хонандагон вазифадоранд, ки маводи 

дарсро аз худ намоянд.  

Ана омўзгори дигар. Ў касби худро дўст медорад. Чунин аќида 

дорад, ки зинда, љолиб, бо далел сухан меронад. Бо каноатмандї худ гўш 

мекунад ва ... ба ѓайр аз суханронии хеш њељ чизро намебинад.  

Омўзгори севум – ба хонандагони синфи сеюм курси донишгоњии 

тектоникаро баён мекунад, дар гуфтор истилоњњои махсусро зиёд 

истифода мебарад ва ба ѓайр аз суханони пурмуњтавояш њељ чизро 

намебинад.  

Омўзгори панљум хуб медонад, ки на танњо дарсро баён кардан, 

балки дар айни замон назорат кардан зарур аст, ки мавод аз љониби 

хонандагон чї гуна аз худ шуда истодааст, аммо... ба чашм бардоштан 

љуръат намекунад, метарсад, ки бо касе нигоњаш бармехўрад.  

Дар њамаи њолатњо як чиз аён аст: дарс нашуд, зеро хонандагон 

шарикон, њамроњони омўзгор дар љараёни таълим набуданд.  

Фаъолияти ташкилї бо фаъолияти коммуникативї, ки соњаи 

муносибатњои тарафайни омўзгор ва хонандагонро фаро мегирад, зич 

алоќаманд аст. Фаъолияти педагогї моњиятан фаъолияти якљояи 

таълимгирандагон ва таълимдињандагон, мураббиён ва 

тарбиятгирандагон аст ва муваффаќияти он ба он вобаста мебошад, ки 
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муносибатњои байни онњо чї гуна сурат мегиранд [37, 306].  

Чуноне ки маълум аст, омили муњими баланд бардоштани сатњи 

самаранокии таълими мактаббачагон таъсироти мутаќобил дар низоми 

“омўзгор-хонанда”, “хонанда-омўзгор”, “хонанда-хонанда” мебошад. 

Нишондињандаи асосии муваффаќияти ин њамбастагї фаъолияти якљояи 

омўзгор ва хонанда аст. 

Н.Д. Хмел дар китоби “Раванди педагогї дар мактаби тањсилоти 

умумї” (Педагогический процесс в общеобразовательной школе) [153, 35-

36] дар бобати механизмњои тарбия сухан ронда, ду навъи якљоя амал 

карданро дар раванди таълим муќаррар кардааст: муносибатњои 

тарафайни омўзгору хонандагон ва муносибатњои мактаббачагон байни 

њамдигар. “Агар муносибатњо дар заминаи эњтироми байнињамдигарї ва 

боварї (чуноне ки дар оилаи хуб), масъулияти тарафайн бунёд мешаванд, 

дар он сурат њамаи корњои омўзгор мусбат ќабул мешаванд ва таъсири 

дигар омилњо, аз он љумла, шахсияти худи мураббиро таќвият мебахшад. 

Муносибат ба омўзгор муносибатњои зеринро фаро мегирад:  муносибат 

ба фанни ў, муносибат ба њамсинфон, муносибат ба волидайне, ки 

омўзгор бо онњо иртибот дорад, муносибат ба ин ё он арзишњои маънавї”, 

ки омўзгор бо фаъолият, бо суханони худ њимоя мекунад [149]. 

Ба омўзгор зарур аст, ки муоширати байнињамдигарии бачагонро 

дуруст ба роњ монад. Ба ин, чуноне ки як зумра муњаќќиќон ќайд мекунанд 

ва таљрибаи пешќадам собит менамояд, ташкили навъњои гуногуни 

фаъолияти коллективї, маърифатии хонандагон (кори дукаса, гурўњї ва 

ѓ.).  

Татбиќи ин механизмњои тарбиявї ба сатњи донишњо, мањорату 

малакањои омўзгор, ки барои ташкили дурусти муоширатро бо бачагон 

дар раванди таълиму тарбия ёрї мерасонанд, њамчунин ба мањорати 

педагогии ў вобаста мебошад.  

А.С.Макаренко мањорати педагогиро њамчун “дониши њаќиќии 

раванди тарбия”, “мањорати тарбия” тавсиф менамуд. Ба аќидаи ў асоси 

мањоратро “њунармандї ва тахассус” ташкил медињанд [85, 223 – 224]. 
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Ба доираи вазифањои мо тавзењи мафњуми “мањорати педагогї” 

дохил намешавад, фаќат њаминро ќайд мекунем, ки онро донишњои воќеї, 

мањорату малакањои объекти тарбия, ќонунияти раванди таълиму тарбия, 

истифодаи онњо дар амалияи њаррўзаи педагогї муайян мекунанд.  

Махфї нест, ки њатто омўзгорони баландихтисос дар муошират бо 

бачагони хурдсол душворї мекашанд. Хусусияти авторитарии раванди 

педагогї дар муносибатњои байни омўзгорон ва хонандагон ташаннуљро 

ба миён меорад ва агар дар синф шароити мўътадили психологию 

педагогї фароњам оварда нашавад, њељ кадоме аз методњои таълиму 

тарбия самарабахш нахоњанд буд. Бинобар ин, психологњо ва педагогњо 

беш аз пеш дар бораи бартарии њамкории педагогї нисбат ба таъсироти 

педагогї сухан меронанд.  

Дар амалиёти якљояи педагогї бо хонандагон майда-чуйдањо 

нестанд.  

Дар тарбия њама чиз – њам нигоњ, њам њаракат, њам ќиёфа ва ѓ. муњим 

аст. А.С. Макаренко ин хусусиятро нишонрасона ќайд кардааст: “Барои 

ман дар таљрибаам, мисли шумо, омўзгорони соњибтаљриба, чунин 

“майда чуйдањо” њалкунанда гардиданд: чї тарз истодан, чї тавр 

нишастан, чї тавр аз курсии паси миз бархостан, чї гуна овозро баланд 

кардан, табассум намудан, чї тавр нигоњ кардан. Ба мо инро њељ кас 

наомўхтааст, вале инро омўзонидан имконпазир ва зарур аст, дар ин 

мањорати зиёде њаст ва бояд бошад”[85, 234]. 

Таљрибаи педагогї нишон медињад, ки аз љониби омўзгор фаро 

гирифтани њунари муошират бо хонандагон барои самаранокии раванди 

таълиму тарбия ба андозаи зиёде мусоидат менамояд (таљрибаи А.С. 

Макаренко, В.А. Сухомлинский, педагогњо-навоварон).  

Муошират бо хонандагон – эљодкории њамешагист. Он бояд дар 

мањорати интиќоли маълумот вобаста ба њайати синфхона, сатњи омодагї 

ва майлу раѓбати хонандагон ва ё мањорати муайян кардани њолати 

хонанда аз рўйи ифодаи чашмон, ќиёфа, экспрессия зоњир мегардад.  

Эљодкории омўзгор дар муошират метавонад тариќи 
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худтанзимкунї, яъне дар санъати идора карда тавонистани њолати 

психологии хеш зоњир мегардад. Дар назар бояд дошт, ки рўњияву 

кайфияти омўзгор ноаён ба синф мегузарад ва ба фароњам овардани фазои 

корї таъсири калон мерасонад.  

Мањз бо њамин сабаб як зумра муаллифон (Д.М.Гришин, В.А.Кан-Калик, 

Н.Д. Никандров, И.Рувинский, М.Амонов, Ш.А..Шаропов,  М.Давлатов, М. 

Мустафоқулов ва диг.) ба омўзгорон тавсия медињад, ки дар љараёни тайёрї ба 

дарс фазои психологию педагогии муоширатро ба њисоб гиранд. Аз љумла, онњо 

менависанд: “Тасаввур кунед: дар рафти тайёрї ба дарс мо гузаронидани 

сўњбатро аз рўйи маводи дарс ба наќша мегирем. Албатта, маводи сўњбатро 

пешакї фикр кардан ва тарњрезї намудан лозим аст, аммо таъмини фазои 

зарурии иљтимоию психологї, ки барои инкишофи ташаббуси хонандагон 

мусоидат менамояд, на камтар аз инњо ањамият дорад. 

Дар акси њол методњои самарабахши ба наќша гирифта “ба кор 

намеоянд” ё ба таври нокифоя “ба кор меоянд”. Моњиятан, дар ин маврид 

таъсири иљтимоию психологї, ки ба санъат шабоњат дорад, пайдо 

мешавад, зеро он мисли таълим як навъ низоми коммуникативї мебошад 

ва педагог монанди коргардон, актёр, нависанда инсонеро, ки ѓояро дарк 

менамояд, ба назар мегирад. Бинобар ин, мо тавсия медињем, ки њангоми 

тайёрї ба дарс ва муайян кардани вазифањои мушаххаси он ва шаклњои 

кор дар айни замон онро ба назар гиред, ки дар рафти дарс кадом 

вазифањоро иљро кардан лозим меояд. Њамин кўшиши тартиб додани 

конспекти дарс хоњад буд, ки дар он њам тарњњои эмотсионалї, њам вазъи 

умумии психологї ва ѓ. бояд инъикос ёбанд. Бо мурури замон ин раванди 

мураккаб ба таври автоматї амалї мегардад” [19].  

Нињоят, ќисмати мураккабтарини эҷодкории педагогӣ  – тамоси 

бевосита ва њамкорї бо хонандагонро баррасї менамоем.  

Тибќи маълумоти Т.М. Малковская [86, 32]  24% омўзгорон чунин 

мешуморанд, ки байни онњо ва хонандагон тамос вуљуд дорад, ба онњо 

танњо 18% хонандагони пурсидашуда њамфикранд. Тамоман вуљуд 

надоштани робитаро 28 % хонандагон ва 30% омўзгорон ќайд карданд. 
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Тафовут байни бањогузорї бо сабаби гуногунии фањмиши тамос 

бармеояд. Омўзгорон муносибатњои мўътадиди кориро бо хонанда, 

хонандагон – гармии эмотсионалї ва бовару эътимодро дар назар доранд 

[94, 60]. 

Робитаи омўзгор бо хонандагон дар равнди таълиму тарбия аз он 

љињат муњим аст, ки “муошират барои умумияти байни одамон хизмат 

мекунад, фаъолияти якљояи онњоро танзим мекунад, воситаи маърифат ва 

асоси худшиносї барои инсони алоњида мебошад; нињоят. Муошират 

барои худмуайянкунии шахсият хизмат мекунад, ки бидуни он инсон аз 

фаъолияти якљоя меафтид, берун аз инсоният монда, нотавону саргум 

мешуд...”  

То ки муоширати мактаббачагон фоидаовар, аз лињози иљтимої 

арзишманд бошад, аќаллан се масъаларо њал кардан зарур аст: дар 

коллектив фароњам овардани имконият барои муоширати шиддатноку 

пурмуњтаво; ба бачагон омўзонидани муошират; бо мактаббачагон 

барќарор кардани робитае, ки ба боварї асос ёфтааст [160].   

Дар айни замон, “муњите, ки дар он муошират ва њамкории байни 

омўзгор ва хонандагон сурат мегирад, аломатњои њам умумї ва њам 

махсуси иљтимоиро дорост. Наќши роњбарикунандаи омўзгор дар ин 

муњит боиси талаботи баланди ахлоќї нисбат ба ўст, зеро объекти 

таъсири ў бачагон бо маљмўи хоси бењифозатии ахлоќию психологї 

мебошанд” [120]. Њамаи ин дар маљмўъ ба робитаи мустаќим ва њамкории 

омўзгор ва хонанда таъсир мерасонад.  

Пеш аз баррасии масъалаи ташкили муносибатњои тарафайни 

омўзгор ва хонандагон дар раванди таълим ќайд бояд кард, ки таълим на 

интиќоли механикии донишњо ба хонандагон, балки муносибатњои 

мураккабтари байнињамдигарии инсонї  мебошад. 

Мушоњидањои мо ва тањлили ретроспективии таљрибаи кор нишон 

медињад, ки дар љараёни ташкили таълим ба омўзгор лозим меояд, ки як 

ќатор масъалањои коммуникативии педагогиро њал намояд (“Ба синф чї 

тарз ворид бояд шуд?”, “Дарсро чї гуна оѓоз бояд кард?”, “Хонандагонро 
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чї тавр шавќманд бояд намуд?”, “Бо кадом воситањо њолати љустуљўйњои 

эљодиро ба миён овардан мумкин аст?”), дар бораи “мантиќи умумї ва 

“технологияи” амалиёти бевоситаи якљоя” (В.А. Кан-Калик).  

Муоширати эљодкоронаи педагогии омўзгор бо хонандагон аз он 

лањзае оѓоз мешавад, ки ў ба синф даромада,ба он озмоишкорона назар 

меандозад. Омўзгор зарурати љалб кардани диќќати бачагонро эњсос 

мекунад. Мањз дар њамин ваќт сухан, оњанг, њаракати даркорї ба вуљуд 

меояд.  

Дар ин маврид ду вазифаи коммуникативї иљро мешавад – 

фањмидани рўњияи мактаббачагон ва љалб кардани диќќати онњо ба худ. 

Дар натиља он шароити эмотсионалию коммуникативии таълим фароњам 

оварда мешавад, ки пойгоњи иљтимоию психологии муносибатњои 

тарафайни омўзгор ва хонандагонро бо назардошти методњо ва шаклњои 

интихобшудаи таълим фароњам меорад.  

Аммо омўзгорони навкор аксаран ин лањзаро сарфи назар мекунанд. 

Дар натиља њатто дарси хуб тайёршуда амалї карда наметавонанд.   

Њангоми ташкили муошират дар дарс муњим аст, ки омўзгор 

муоширатро ба синф мутобиќ намояд, хусусиятњои фардии хонандагонро 

ба њисоб гирад. Гузашта аз ин, шаклњо ва воситањои таълим, суръати 

мувофиќи онро интихоб намояд.  

Дар љараёни муносибатњои тарафайни омўзгор ва хонандагон дар 

дарс ба вуљуд овардани механизми дуруст, “технологияи” муошират 

муњим аст. Ба иборати дигар, ба омўзгор лозим аст, ки оњанг ва сабки 

дурусти муоширатро интихоб намояд, ки дар он чунин лањзањо инъикос 

мегарданд: а) хусусиятњои имконоти коммуникативии омўзгор; б) сатњи 

муносибатњои тарафайни педагог ва мураббиён, ки ба даст омадааст; в) 

фардияти эљодии педагог; г) хусусиятњои коллективи хонандагон”  [137].   

Барои тамоми иштирокдорони љараёни педагогї муошират дар 

заминаи шавќмандона машѓул шудан бо фаъолияти якљояи эљодї бештар 

самаранок хоњад буд.  

Дар љараёни ташкили муносибатњои тарафайни омўзгор ва 
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хонандагон дар дарс њолатњое ба миён омада метавонанд, ки ба 

муоширати мўътадил монеъ мегарданд, гузашта аз ин, онњо ба рафти 

умумии дарс, њолату рўњияи онњо таъсири манфї мерасонанд.  

Муњаќќиќ В.А.Кан-Калик [50] навъњои маъмули онњоро зикр 

мекунад: “номувофиќатии њадафњо – омўзгор бо нияти дарси шавќовар 

меояд, синф бошад, беэътино, бедиќќат аст, дар натиља омўзгор асабонї 

мегардад ва ѓ; тарсу њарос аз синф (хоси омўзгорони навкор), њарчанд ки 

педагог маводро хуб медонад, ба дарс хуб тайёрї дидааст, аммо андешаи 

тамоси бевосита бо синф ўро ба њарос меандозад, ташаббуси 

педагогиашро мањдуд карда, ба саргумї боис мегардад ва ѓ; набудани 

тамос – омўзгор ба синф медарояд ва ба љойи он, ки амалиёти якљояро бо 

бачагон ташкил намояд, ба таври автономї амал мекунад (шарњ медињад, 

дар тахтаи синф менависад ва ѓ., яъне худ ба худ вуљуд дорад); функсияњое, 

ки сарфи назар шудаанд – педагог танњо ба вазифањои иттилоотии 

муоширатро ба назар гирифта, функсияи иљтимоию ояндасоз ва барои 

муносибати байнињамдигарї муњими онро сарфи назар менамояд; 

муносибати манфї ба синф, ки аскаран метавонад танњо дар асоси аќидаи 

омўзгорони дигари  коллективи мактаб  ё дар натиљаи нокомињои 

педагогии худи ў шакл гирад; таљрибаи манфии муошират бо синфи 

мазкур ё хонанда, ки педагогро пешакї нодуруст омода менамояд ва ба 

амалиёти якљоя бо бачагон халал мерасонад; тарсу њароси роњ додан ба 

хатоњои педагогї (дер мондан ба дарс, ваќтро дуруст таќсим накардан, 

бањоњои нодуруст, хато кардан дар тахтаи синф ва ѓ.)”; таќлидкорї – 

омўзгор ба тарзи муошират ва фаъолияти омўзгори педагоги дигар 

таќлид мекунад, аммо дарк наменамояд, ки интиќоли механикии тарзи 

муоширати каси дигар ба фардияти нокифоя инкишофёфтаи хеш 

ѓайриимкон аст”.  
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Ин љанбаи фаъолияти омўзгор имкон медињад, ки раванди таълиму 

тарбия дар заминаи илмї созмон ёбад ва барои сайќал ёфтани мањорати 

касбию педагогии ў наќши муњим мебозад [35].  

Њамин тариќ, эҷодкории педагогӣ  тамоми љанбањои фаъолияти 

омўзгор – аз тарњрезии раванди таълим то амалї гардонидани он, аз 

љумла, ташкили фаъолияти маърифатии пурмањсул ва эљодии 

хонандагонро дар дарс фаро мегирад.  

Дар љараёни таълим хонандагон бояд мавќеи фаъолона ва мустаќил 

дошта бошанд. Хонанда бояд “субъект”-е бошад, ки фаъолияти 

омўзишии худро танзим менамояд, зеро фаъолияти маърифатии инсон 

моњиятан  њамеша азнавсозанда бошад. Хонандагон танњо бо роњнамоии 

омўзгор, дар натиљаи њалли масъалањои гуногун, мусаллањшавї бо 

дониши асосњои илмњо, инкишофи тафаккури мантиќї ва эљодї, 

ташаккули малакањои аз худ кардани донишњо субъекти фаъолияти 

маърифатї мегарданд [115]. 

Дар љараёни фаъолияти маърифатии хонанда ду навъи маълумот 

равшан ба назар мерасад: репродуктивї (офаранда) ва пешгўишаванда 

(эљодї) вобаста ба навъи маълумот хонандагон ба ин ё он фаъолият љалб 

мегарданд.  

Фаъолияти маърифатии офаранда ё репродуктивии хонандагон 

њамчун љараёни аз худ кардани маводи назариявї ва њалли масъалањои 

татбиќи он дар амалия аз рўйи намуна ё алгоритми амал тавсиф меёбад.  

Фаъолияти маърифатии эљодии хонандагон љараёни аз худ кардани 

маводи назариявї оид ба татбиќи донишњо дар амалия дар асоси 

ФАЪОЛИЯТИ ГНОСТИКЇ ОМЎЗИШИ ЉАНБАЊОИ 
ЗЕРИНРО ДАР БАР МЕГИРАД: 

1). объекти фаъолияти хеш, 
яъне раванди томи педагогї;  

2). олами ботинии 
хонандагон;  

3). мундариља, воситањо, 
шаклњо ва методњое, ки бо 
ёрии онњо ин фаъолият амалї 
мегардад;  

4). њусну ќубњи шахсият ва 
фаъолияти хеш бо маќсади 

такмили бошууронаи он 
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унсурњои љустуљўи мустаќилона, пешбинї ва пешгўии њам натиљањои 

ќарорњо ва њам воситањои мустаќилият, равандњои фаъолият аст.  

Дар дидактика ќонунияти асосии таносуби фаъолияти маърифатии 

репродуктивї ва эљодї муќаррар ва исбот шудаанд [87].  

 

Моњиятан байни навъњои зикршудаи фаъолияти маърифатї чунин 

таносуб мављуд аст: 

 њамчун ду њалќаи мустаќили як чизи том, ки дар ин маврид 

маърифати репродуктивї њалќаи омодакунанда, эљодї бошад, 

њалќаи асосист;  

 њамчун чизи том бо унсурњо дар њар як њалќа, яъне дар дохили 

репродуксия њамеша унсурњои эљод вуљуд доранд, дар дохили эљод 

– унсурњои репродуксия;  

 њаракаткунанда – динамикї.  

Омўзгор бояд раванди таълимро  чунин тарз ба роњ монад, ки он ба 

ќонунияти зикршуда мувофиќат намуда, дар њар як њолати мушаххас бояд 

андозаи таносуби дурусти офаридан ва пешгўї намудани донишњо дарёфт 

гардад, ки бо шароити воќеї ва имконоти хонандагон созгор бошад. Дар 

айни замон, нобаста аз дараљаи мустаќилияти фаъолияти маърифатии 

хонандагон ва хусусияти он - репродуктивї ё пешгўикунанда – он њамеша 

муштаќ, вобаста ба фаъолияти хонандагон, яъне пайрав аст, фаъолияти 

омўзгор бошад - ташкилкунанда ва пешбаранда мебошад.  

Дар мисоли алгоритми тахминї чї гуна љараён гирифтани фаъолият 

ва њамкории омўзгорон ва хонандагон (тибќи нишондоди Ю. 

К.Бабанский), таносуби фаъолияти маърифатии репродуктивї ва эљодии 

муњассилинро дар таълими проблемавї нишон медињем [11] 

Ҷадвали 1.  

Алгоритми тахминӣ тибҷи нишондоди олим Ю. К.Бабанский 

№ Омўзгор № Хонанда 

1.  дар назди хонандагон 
вазифаи проблемавиро дар 
шакли савол, озмоиш ва ѓ. 

1.  дурустии яке аз вариантњои њалли  
масъаларо исбот менамояд;  



48 
 

мегузорад; 
2.  фикрронии хонандагонро аз 

болои масъалаи гузошташуда 
ташкил мекунад; 

2.  донишњои нави азхудшударо  
љамъбаст карда, хулосањо мебарорад; 

3.  пешнињод мекунад, ки 
дурустии  
варианти њалли масъала  
исбот шавад;  

3.   

4.  агар фарзияи хонандагон 
дуруст бошад, даъват 
мекунад,  
ки аз он хулоса бароварда 
шавад;  

4.  роњи дурусти њалли 
 масъаларо љустуљўй мекунад; 

5.  дар мавриди хато будани 
фарзия пешнињод мекунад, ки 
хато ёфта  
шавад, масъалаи 
даќиќкунандаро  
ба миён гузошта, онро  
мушаххас менамояд; 

5.  хулосањои умумитаринро оид  
ба мавзўъ аз худ менамояд; 

6.  њалли аз љониби хонандагон  
пешнињодшударо љамъбаст 
карда, муваффакияти онњоро 
тањсин менамояд, ё  
носањењиро  
нишон медињад, то ки љараёни 
муњокимањоро  такмил  дињад; 

6.  Дараҷаи донишазхудкунии 
хонандагон оидба мавзӯи нав муайян 
карда мешавад 

7.  бо маќсади мустањкам 
намудани  
донишњои нав саволњо 
медињад; 

7.  донишњои њосилшударо 
тариќи такрори хулосањо,  
худназорат ва  ѓ. мустањкам 
мекунад; 

8.  барои татбиќи донишњо дар 
амал машќњо пешнињод  
менамояд. 

8.  оид ба татбиќи донишњои  
њосилшуда машќњо ва 
супоришњоро иљро мекунад. 

 

Аз ин алгоритм аён аст, ки бар хилофи таълими анъанавии тавзењию 

намоишї, зимни таълими проблемавї омўзгор донишњоро дар шакли 

тайёр пешнињод намекунад, балки дар назди хонандагон масъала 

гузошта, дар онњо хоњиши ёфтани воситањоро барои њалли он бедор 

менамояд. Ин воситањоро љустуљўй карда, хонандагон донишњои навро аз 

худ мекунанд. Дар ин њолат зимни њалли масъала фаъолияти эљодї ба 

назар мерасад. Ин фаъолият дар муттањид намудани захираи донишњо ва 

малакањои мављуда, ки барои эљод маводи зарурии сохтмонї ба шумор 

меравад.  

Гузариш аз фаъолияти офаранда ба фаъолияти эљодї дар инкишофи 

хонандагон љањише мебошад. “Гузариш аз зоњир (воситањо ва малакањое, 
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ки аз дигарон ќабул гардидаанд) ба ботин – имкони њалли мустаќилона, 

эљодї, ба худ хоси масъалаи мураккаб ва нав марњалаи нави инкишофи 

шахсиятро ташкил медињад. Дар љараёни фаъолнокии эљодї њам он чизе, 

ки аз берун гирифта шудааст ва њам он чизе, ки чизи худї, шахсї, ба худ 

хоси таљрибаи пештараро дигаргунсозанда мебошад, дар њамбастагї 

амал мекунанд”[171].  

Дар ин маврид мо таълими проблемавиро бо инкишофи фаъолияти 

эљодии хонандагон бо он сабаб алоќаманд кардем, ки як зумра 

муњаќќиќон –  И.Я.Лернер, A.M.Матюшкин, М.И.Махмутов [77, 86, 85] 

таълими проблемавиро “воситаи самарабахши фаъолгардонии 

фаъолияти маърифатии хонандагони хурдсол, дар онњо инкишоф додани 

тафаккури эљодї мењисобанд”. Олими дидакт И.М.Чередов дар китоби 

хеш “Шаклњои кори таълимї дар мактаби миёна” (Формы учебной 

работы в средней школе) таъкид мекунанд, ки “самаранокии дарс ба он 

вобаста мебошад, ки дар он навъњои гуногуни фаъолияти репродуктивию 

љустуљўї, ќисман љустуљўї, фаъолияти эљодии мактаббачагон то кадом 

андоза густурда истифода мешаванд” [158].  

Моњиятан муаллифон се шакли таълими проблемавиро, ки аз рўйи 

дараљаи мустаќилияти маърифатии хонандагон фарќ мекунанд, дар назар 

дорад.  

Мањз бо њамин сабаб нуќтаи назари на он ќадар дуруст шакл 

гирифтааст, ки тамоми таълим бояд проблемавї бошад, баёни тавзењию 

намоишї њамчун чизи ба талаботи имрўза номувофиќ аз байн равад. Дар 

ин бобат олими маъруф И.Я.Лернер менависад: “Аз лињози моњияти 

иљтимоии худ таълим интиќоли таљрибаи аз тарафи љомеа андўхта ба 

наслњои љавонтар мебошад. Бинобар ин, ба роњ мондани таълиме, ки 

хонандагон бояд њама он чизеро, ки инсоният то онњо фањмидаааст ва 

тибќи барномањо пешбинї шудааст, аз нав кашф намоянд, аљиб мебуд. 

Гузашта аз ин, тасаввурот дар бораи таълими проблемавї њамчун 

пайваста “кашф” гардидани донишњо аз тарафи хонандагон (чунин ѓоя 

дар хориља ва аксаран дар адабиёти илмии мо низ  баён мегардад) ѓайри 
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ќобили ќабул ба назар мерасад”. Бар замми ин, чунин таълим аз рўйи 

мўњлат ва маблаѓгузорї мувофиќи маќсад нест... “Ба хонандагон додани 

донишњои асосии бунёдї, онњоро берун аз таълими проблемавї тавзењ 

додан ногузир аст; ќисми зиёди воситањои фаъолиятро нишон додан ва бо 

машќу супоришњо мустањкам кардан зарур аст. Фаќат як ќисми муайяни 

донишњо ва воситањои фаъолият, ки њунармандона ва асоснок интихоб 

шудаанд, объекти таълими проблемавї мегарданд” [79, 51-52]. 

Ба маќсад мувофиќ будани истифодаи таълими проблемавї ва 

инкишофи фаъолияти эљодї, маърифатии хонандагонро зери шубња 

нагузошта, душвории амалї намудани онро дар раванди таълим ќайд 

менамоем. Яке аз дидгоњњое, ки аз тарафи доктори илмњои педагогї Б.И. 

Коротяев [67,120] пешнињод ва озмуда шудааст, аз он иборат аст, “имкони 

аз тарафи хонандагон аз худ шудани маводи назариявї дар заминаи 

њамбастагии бењтарини репродуксия ва пешгўї дарёфт гардад. 

Машѓулиятњои таълимиро чунон ба роњ мондан лозим аст, ки њар як 

хонанда дар рафти дарс маълумоти назариявиро дар заминаи истифодаи 

пешгўии барояш боэътимод ва даќиќ бањисобгирифта аз худ намояд. Дар 

он сурат фаъолияти омўзишии хонанда њаќиќат эљодї ва нишотбахш 

мегардад”.  

Ба аќидаи ў, фаъолияти маърифатии хонандагон падидаи мураккаб 

аст ва барои бомуваффаќият идора кардани ин фаъолият вазифањои 

асосии пешгўиро даќиќ тасаввур кардан зарур аст: чиро ва чї тавр 

пешбинї бояд кард? Бинобар ин, вазифањои умумї ва хусусии пешгўиро 

муќаррар кардан лозим аст.  

Вазифаи умумии пешгўї – пешбинии шароит, воситањо, шаклњо ва 

мундариљаи фаъолият, ки барои инкишоф ва такомули шахсия дар 

маљмўъ аз њама бештар мусоид ва мувофиќанд, аз он љумла, фишори 

эљодї.  

Вазифањои хусусиро муаллифи китоби “Омўзиш – раванди эљодї” аз 

ду вазифаи мушаххас иборат медонад. Вазифаи якум – пешгўии 

фаъолияти маърифатї аз рўйи мундариља ё пешбинии тамоми он чизњое, 
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ки барои сарфакорона, амиќ ва мустањкам аз худ кардани ин ё он низоми 

донишњои илмї шароити мусоид фароњам меорад. Вазифаи дувум – 

пешгўии фаъолияти маърифатї аз рўйи воситањои он ё пешбинии 

њаракати хонандагон аз дараљањо ва шаклњои одитарини фаъолият то 

сатњу шаклњои мураккабтари он.  

Вазифањои мазкур љуфту тавъам мебошанд, аммо таќсимоти шартии 

онњо имкони созмони пешгўии боэътимодро фароњам меорад. Зимни 

њалли масъалаи якум интихоб ва бунёди чунин таркибњои мантиќии 

донишњо муњим ба назар мерасад, ки воситаи фаъолияти маърифатї шуда 

метавонанд ва гузариши онро аз фаъолияти репродуктивї ба 

пешгўикунанда, аз сатњи таљрибавї (эмпирикї) ба назариявї, аз умумї ба 

хусусї таъмин мекунанд. Њангоми њалли масъалаи дувум бунёд ва 

интихоби чунин воситањои фаъолият муњим мебошад, ки аз љониби 

хонандагон зимни аз худ кардани маводи назариявї дар сатњи эљодї 

метавонанд истифода шаванд.  

Пешгўии педагогии инкишофи фаъолияти маърифатї бояд 

гузариши хонандагонро аз сатњи репродуктивї ба сатњи репродуктивию 

эљодї, аз сатњи репродуктивию эљодї ба сатњи  эљодї даќиќ ба њисоб 

гирад. Ин гузариш њамон ваќт имконпазир мешавад, ки хонандагон бо 

маљмўи дахлдори донишњо, мањорату малакањо, аз он љумла, 

репродуктивї ва эљодї мусаллањ мегарданд.  

Дар айни замон, “дар марњалањои ибтидоии таълим ќисми 

камтарини донишњо пешгўї мешавад, сатњи эљодкорї дар ин маврид 

одитарин аст. Ба андозаи аз љониби хонандагон андўхтани таљрибаи 

фаъолияти эљодї маљмўи пешгўишавандаи донишњо тадриљан меафзояд. 

Мутобиќан сатњи фаъолияти маърифатию эљодии хонандагон низ баланд 

мешавад”[109]. 

Муњаќќиќ В.А.Шубинский  бо маќсади ташаккули сифатњои 

шахсияти эљодкори хонандагон зарур мењисобад, ки ба низоми муайяни 

вазъияти эљодї такя шавад ва дар ин замина се соњаи асосии ташаккули 

шахсияти эљодии мактаббачаро муќаррар кардааст:  
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1) зимни аз худ кардани фанњои таълимї;  

2) дар кори тарбиявии мактабї ва беруназмактабї;  

3) дар шароити пайвастан ба шаклњои гуногуни фаъолияти 

иљтимої[176, 70]. 

Муаллиф таъкид мекунад, ки дар тамоми ин соњањо бояд њадафњо ва 

шаклњои инкишофи эљодии хонандагон бояд пешбинї гарданд. Дар оянда 

бошад, бояд барномаи ягонаи инкишофи эљодї аз рўйи синфњо барои 

фаъолияти мактабї ва беруназмактабии хонандагон бо мураккаб 

намудани мундариља ва натиљањои њосилшаванда мураттаб гардад.  

Ба аќидаи ў, дар барнома бояд њар се навъи вазъияти эљодї инъикос 

ёбанд:  

 њолати ба миён омадани раванди эљодї;  

 њолати эвристикї;  

 вазъияти танќид ва таљассум кардан. 

Онњо аввалан воситаи ташкили маводи таълимиву тарбиявианд, ки 

барои кори эљодии хонандагон махсус интихоб мешаванд; дувум, њадафе 

мебошанд барои фаро гирифтани малакањои кор дар тамоми њалќањои 

раванди эљодї бо дарки ањамияти њар як вазъи эљодї ва њар як њалка. 

Аммо масъала дар он аст, ки љустуљўи илмї ва амалї барои 

коркарди низомњои томи инкишофи хонандагон, ки имконоти тарбиявї 

ва тањсилотии мактаб ва љомеа муттањид гарданд. Ба илм то њанўз муяссар 

нагардидааст, ки барномањои таълимї ва тарбиявиро ба барномаи томи 

таълимиву тарбивї муттањид намоянд: барномаи тахминии људогонаи 

тарбияи мактаббачагон (ки дар шароити иљтимоию иќтисодии њозира 

кўњна шудааст) ва барномањо оид ба фанњои људогонаи таълимї мављуд 

нест. Наќшаи муттањидкунандаи таълим ва тарбия низ вуљуд надорад. 

Консепсияи раванди томи таълимию тарбиявї низ пурра коркард 

нашудааст. Њамаи ин бунёди барномаи комплексии рушди эљодии 

хонандагонро душвор мегардонад.  

Шарти муњимтарин ва воситаи инкишофи таљрибаи фаъолияти 

эљодии хонандагон, ба андешаи муњаќќиќи маъруф П.И.Пидкасистий 
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[112, 113, 114], ташкили кори мустаќилонаи онњо дар раванди таълим 

мебошад. Шаш методикаи таълимро аз озмоиши санљишї гузаронида, ў 

ба хулосае расид, барои инкишофи нерўи эљодии хонанда “чунин кори 

мустаќилонае муњим аст, дар рафти он хонанда бояд пайваста њам 

воситањои маълум ва њам аз нав сохташудаи њалли масъалањоро ба 

вазъияти нави фаъолияти маърифатї интиќол дињад” [112]. 

Дар бораи меъёрњои эљоди хонандагон сухан ронда, мо бо  

К.М.Гуревич њамфикрем, ки  мављудияти ду меъёри эљодро таъкид 

менамояд: “Њангоми бунёди мањсулоти барои љамъият арзишманд дар он 

ду меъёр якљоя мешаванд, фаъолияти эљодї љой дорад, ки ба туфайли он 

натиљаи барои љомеа даркорї бунёд шудааст”. [32, 71]. 

Дар баробари ин, чунин фаъолияти эљодие вуљуд дорад, ки аз мавќеи 

ањамияти љамъиятӣ ягон чизи арзишманд намеофарад, аммо бо вуљуди он, 

ба инсон имкон медињад, ки нерўяшро татбиќ намояд, худро офарандаи 

чизи нав эњсос кунад.  

Омўзгорон ва волидайн аксаран бо фаъолияти эљодии бачагон рў ба 

рў мешаванд, ки ба талаботи меъёрњои љамъиятї љавобгўй намебошад. 

Аммо дар ин маврид аз будаш зиёд бањо додан мумкин нест. Ба туфайли 

чунин фаъолияти эљодии субъективї хонанда пеш аз њама, нишоти эљодро 

њис мекунад, сониян, малакаи худифодакунї, љустуљўи ниятњои худ ва 

татбиќи онњоро дар амалия  њосил менамояд. Шояд мактаббача ваќте ки 

дар бораи аллакай маълум будани роњи аз тарафи ў пешнињодшудаи 

њалли мисоли математикї дар зинаи ибтидоии мактаб огоњ мегардад, 

ноумед хоњад шуд. Аммо кўшиши ў дар мавриди бањои мувофиќи омўзгор 

ва узви калонсоли оила барои љустуљўи минбаъда тањрик хоњад бахшид. 

Дар чунин фаъолияти субъективии эљодї ќобилияти фардии мактаббача 

зуњур меёбад, баъди зоњиршавї ташаккул меёбад. 

 

1.3. Тањлили таљрибаи пешќадами ташкили фаъолияти якљояи эљодии 

омўзгор ва хонандагон дар раванди таълим 

Мо ба омўзиш ва тањлили таљрибаи пешќадами педагогї, аввалан, 
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аз он сабаб мурољиат кардем, ки ба ин васила ѓанї гардонидани маводи 

назариявии худро оид ба моњият ва мундариљаи эҷодкории педагогӣ , 

сониян, муайян кардани бозёфтњои эљодии омўзгоронро  имконпазир 

донистем.  

Солњои охир  шумораи зиёди адабиёти  илмию педагогие пайдо шуд, 

ки ба масъалаи омўзиш, љамъбаст ва љорї намудани дастовардњои илми 

педагогї ва таљрибаи пешќадами педагогиро дар амалияи мактаб 

бахшида шудааст. Аз нуќтаи назари тадќиќоти мо таълифоти Э.И. 

Моносзон “Масъалањои методологї ва назариявии омўзиш, љамъбаст ва 

истифодаи таљрибаи педагогї” (Методологические и теоретические 

вопросы изучения, обобщения и  использования педагогического опыта) 

[92,8], А.С.Батишев “Асосњои педагогии таълим, љамъбаст ва љорї 

намудани таљрибаи пешќадам” (Педагогические основы обучения, 

обобщения и внедрения передового опыта)   М.Н.Скаткин “Самтњои 

асосии тадќиќи масъалаи омўзиш, љамъбаст ва истифодаи таљрибаи 

педагогї” (Основные направления исследования проблемы изучения, 

обобщения и использование передового педагогического опыта) [135,12], 

А.М.Таланчук “Меъёрњои бањогузории таљрибаи пешќадами педагогї” 

(Критерии оценки  передового педагогического опыта) [146, 27], Т.И. 

Шамова “Масъалањои омўзиш ва татбиќи таљрибаи пешќадами педагогї” 

(Проблемы изучения и внедрения передового педагогического опыта) 

[163, 86]    ва ѓ. љолиб мебошанд. Дар ин корњо дидгоњњои илмии педагогї 

ва методологии нисбат ба омўзиши таљрибаи пешќадами педагогї нишон 

дода шуда, таърифи он оварда шудааст. “Танњо њамон таљрибаро 

пешќадам шуморидан мумкин аст, ки натиљаи љустуљўи эљодии мактаб ва 

омўзгорон буда, фактњои нави педагогиро ошкор менамояд, арзишњои 

нави педагогиеро бунёд мекунад, ки ќаблан ба илми педагогї маълум 

набуданд, ё вобаста ба вазифањои имрўзаи таълиму тарбияи 

бачагоншаклњо, методњо ва воситањои мављудаи кори таълиму тарбияро 

таљдиди назар менамояд ” [90, 20]. Ба иборати дигар, таљрибаи пешќадами 

педагогї метавонад дар худ кашфиёт, бунёд ё такмилу навсозии ин ё он 
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ѓояњои педагогии њалли масъалањои муайяни таълиму тарбияро  ѓунљоиш 

дињад.  

Таљрибаи пешќадами педагогиро пеш аз њама, бо навгонї, сатњи 

баланди натиљабахшї ва мувофиќат ба дастовардњои муосири илм имтиёз 

дорад. Бинобар ин, њама гуна таљрибаи педагогии мусбат, њамчунин 

навовариро дар таълиму тарбия ба таљрибаи пешќадам мансуб донистан 

мумкин аст.  

Байни таљрибаи пешќадами педагогї ва эҷодкории педагогӣ  чї гуна 

иртибот вуљуд дорад? Ба фикри мо, иртиботи бевосита: дар раванди 

таълиму тарбия љорї намудани таљрибаи пешќадами педагогї шарти 

муњимтарини эљоди педагоги омўзгор аст. Ќайд бояд кард, ки тариќи 

фардияти омўзгор ва хусусиятњои љузъї  таљрибаи пешќадам метавонад 

дигаргун шавад ва дар навбати худ аз омўзгор мањорати дарк намудан, 

љамъбаст ва тањлил кардани натиљањои ба даст омадаро таќозо менамояд, 

зеро нусхабардории одии таљриба боиси нокомињо мегардад.  

Нашриёти “Педагогика” дар асоси љамъбаст, тавзењ ва тањлили 

таљрибаи муаллимони синфҳои ибтидоӣ, педагогњо – навоварон аз соли 

1979 ба чопи силсилаи китобњо тањти унвони “Љустуљўи педагогї: 

таљриба, масъалањо, бозёфтњо” (Педагогический поиск: опыт, проблемы, 

находки) шурўъ намуд. То имрўз 42 номгўй бо теъдоди умумии 3 млн. 

нусха аз чоп баромад.   Дар шароити љумњурии мо таљрибаи пешќадами 

омўзгорони синфњои ибтидої ба монанди О.Шуайбова, М.Љўраева ва 

диг.дар солњои гуногун ба тариќи маќолањои алоњида дар матбуоти 

даврагї ва дар шакли китобчањо (брошурањо) ба табъ расида буданд. Ин 

иќдом кўмаки љиддиест барои љустуљўйњои эљодии омўзгорони синфҳои 

ибтидоӣ оид азнавсозии раванди таълиму тарбия дар муассисањои 

тањсилоти миёнаи умумї, ки имкони инкишофи тафаккури педагогї ва 

бедор намудани лаёќати эљодкории онњоро фароњам меорад.  

Китобњои нашршудаи ин силсиларо аз рўйи се самт гурўњбандї 

кардан мумкин аст. 

Якум, таљрибаи коллективњои педагогиеро ошкор менамояд, ки дар 
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ташкили таълиму тарбияи мактаббачагон ба комёбињои назаррас ноил 

гардидаанд.  

Дувум, љамъбасти таљрибаи минтаќавии педагогї дар соњаи 

муайяни таълиму тарбия.  

Барои мо самти севум – китобњои худи омўзгорон-навоварон љолиб 

аст. Онњо моњияти таљрибаи худ, низоми методии худро тавзењ медињанд, 

ки дар таълиму тарбияи хонандагон натиљањои баландро ба даст 

овардаанд.  

Масъалањои фаъолияти якљояи эљодии омўзгор ва хонандагонро дар 

рафти таълим  баррасї карда, мо барои тањлили таљрибаи пешќадами 

педагогии омўзгорон-навоваронро, ки дар таълифоти онњо баён шудааст, 

иќдом намудем. Бо ин маќсад аз љониби мо тањлили навиштањои 

Ш.А.Амонашвили [3,4,5,6], В.Ф.Шаталов [171,172,173], К.Н. Илин 

[47,48,49], С.Н. Лисенкова [82],  И.П.Волков [21,22,23],  И.Каримова  [53]  

ва диг. анљом ёфт.  

Бо вуљуди он ки педагог – навоварон, омўзгорони синфҳои 

ибтидоианд, мо кўшиш намудем то дар таљрибаи педагогии онњо чизи 

умумї ва махсусро, ки ба њамаи онњо хос мебошад, ошкор намоем. Њадаф 

аз ин, оммавї кардани шаклњо, воситаву методњо ва ѓояњои педагогии 

онњост. Дар айни замон мо кўшиш кардем, ки мањорати ташкилию 

педагогии омўзгоронро, ки имкони ба роњ мондани фаъолияти эљодии 

якљояро фароњам меоранд, муайян намоем.  

Дар шароити љумњурии мо докторони илмњои педагогї 

Н.М.Юнусова ва Б.Маҷидова  солњост, ки тадќиќоти озмоишї мебаранд. 

Онњо мундариља, принсипњо ва шартњои корбарї бо бачагони томактабї 

ва хурдсолро дар амалияи педагогї аз љињати илмї асоснок карда, 

санљидаанд. Дар фаъолияти илмиву педагогии онњо ѓояи њамкории 

эљодии омўзгорон. мураббиён ва хонандагону бачагон дар таълиму 

тарбия инъикоси бештар ёфтааст. Ин ѓоя дар як ќатор таълифоти онњо ба 

назар мерасад [181].  

Таъсири ѓояи њамкории эљодии омўзгорон ва хонандагон дар 
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таълиму тарбия пеш аз њама дар он ифода меёбад, ки дар таълифоти ў мо 

афкори арзишмандеро дар бобати аз љониби педагог донистани 

хусусиятњои синнусолии бачагони шашсола њамчун шарти муњими 

фаъолияти бомуваффаќияти педагогї ва тасаввуротро оид ба раванди 

педагогї, инчунин талабот нисбат ба омўзгори зинаи ибтидої дарёфт 

мекунем.  

Баррасиву тавзењи хусусиятњои бачагони шашсоларо, ки барои 

самаранок ба роњ мондани кори таълиму тарбия ањамияти бузур доранд, 

анљом дода, Ш.Амонашвили нуктањои зеринро таъкид менамояд: 

нокифоягии таљрибаи иљтимоию ахлоќї ва маърифатї, бартарии 

эњтиёљоти актуалї ва фаъолнокии импулсивї, майлу раѓбат ба бозї. Дар 

айни замон, ба аќидаи ў, агар раванди педагогї бо тамоми ќисматњояш ба 

хусусият ва имконоти бачагони шашсола то њадди имкон пурратар 

мувофиќат накунад, онњо ба зудї хоњиши хонданро гум мекунанд. Њатто 

агар онњо дер ё зуд хондан, навиштан, дар њудуди дањ раќам њисоб 

карданро омўзанд, худи љараёни таълим ба онњо хурсандї намеорад, 

омўзиш ба эњтиёљ, кори барои шахсияташон муњим табдил намеёбад.  

Таълиму тарбияи бачагони шашсола ба љараёни педагогї ва 

омўзгор талаботи махсусро ба миён мегузорад. Ба андешаи Ш.А. 

Амонашвили сабаби муносибати манфї ба мактаб, набудани майлу 

раѓбат ба хондан аксаран на дар он аст, ки мундариљаи таълиму тарбия аз 

тарафи калонсолон таъйин шудааст, балки дар он аст, ки љараёни 

педагогї хусусияти императивї дорад, яъне талабаро бидуни ба назар 

гирифтани майлу хоњишаш ба хондан маљбур мекунанд.  

Ш.А.Амонашвили ќайд мекунад, ки муносибати императивї дар 

раванди таълиму тарбия дар муносибатњои тарафайни омўзгор ва 

хонандагон шиддатро ба миён меорад, дар бачагон тарсу њарос, кинаву 

адоватро нисбат ба педагог бармеангезад, иззати нафси онњоро тањќир 

мекунад, њамчунин дар онњо аќидаеро устувор мекунад, ки бањо натиљаи 

асосии омўзиш аст. Дар синфњои ибтидої таъсири ин омилњо ва дигар 

сабабњое, ки ба инкишофи таълими императивї мусоидат мекунанд, на он 
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ќадар равшан мебошад. Дертар ин наќши манфї хоњад дошт. Бинобар ин, 

барои он ки ба ташаккули шахсияти бача самти муайяне бахшида шавад, 

раванди педагогї аз рўйи хусусият, шароит ва ташкил бояд ба њадафњояш 

мувофиќ бошад.  

Равоншиносони маъруфи тоҷик С.Н.Алиев ва Н.М.Юнусова як 

ќатор талаботро нисбат ба раванди педагогї муќаррар кардаанд:  

 якум, мундариља, фазо, услуби муносибатњои тарафайн бояд 

ба кўдак дар омўхтан, аз худ кардани њама чизи њаќиќат инсонї, 

шинохтани хеш њамчун инсон ёрї расонад; 

 дувум, љараёни педагогї бояд ба ташаккули мотивњои аз 

лињози иљтимої муњим, рушди маънавї ва ахлоќї мусоидат карда, ба 

њамдардиву кўмаки байнињамдигарї водор намояд ва коллективи 

бачагонро дар асоси як њадаф, принсипњои ягонаи муносибатњои 

тарафайн муттањид созад;  

 севум, дар раванди педагогї бояд барои эљодкорї, зиракї, 

мустаќилият, фаъолнокии маърифатї ва љамъиятии бачагон фазои 

пурвусъат фароњам оварда шавад; хусусияти муошират, ки дар 

коллективи бачагон парварида мешавад, бояд ба кўдак ёрї расонад, то 

сиришти њаќиќатан инсонии худро инкишоф дињад;  

 чорум, раванди педагогиро бо назардошти хусусиятњои 

психологии бачагони ин ё он гурўњи сиинусолї тарњрезї 

(моделиронї) бояд кард [181].   

Бо назардошти талабот педагог – навовар матлаби ба бача додани 

њуќуќи интихоби озодро дар раванди педагогї асоснок менамояд. Ин 

чунин маъно дорад, ки худи бача бозиеро интихоб мекунад,  тамоюли 

функсионалии ўро  самт мебахшад ва таѓйир медињад, озодона ба он 

пайваст шуда, боз њамин тавр озодона, бидуни маљбуркунї аз љониби 

калонсолон аз он берун мешавад.  

Кўдак бозикунон чизњо ва падидањоро мешиносад, воситањои 

фаъолияти серљанбаро фаро мегирад, меъёрњои муошират, донишњои нав, 

таљрибаро  аз худ менамояд. Ба иборати дигар, зарур аст, ки кўдак 
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вазифаи таълимиро њамчун чизи озодона интихобшуда дарк намуда, онро 

бо хоњиши худ ќабул кунад.  

Бо назардошти он ки душворињо – шарти зарурї ва манбаи 

инкишофи бачагон мебошанд, муњаќќиќон таъкид менамоянд: раванди 

педагогї – њамкории педагог бо бача аст, ки дар рафти он омўзгор барои 

бартараф намудани мушкилот ба хонанда ёрї мерасонад. Дар айни замон, 

моњият ва асоси ин њамкориро саъю кўшиши педагог барои фароњам 

овардани фазои некбинонаву инсонпарварона ба хотири њаёти 

хушњолона, пурмуњтаво, аз лињози маънавї ѓании њар як кўдак дар 

коллективи бачагон ташкил медињад. Мањз дар чунин шароити педагогї 

њар як кўдак барои бартараф намудани душворињои сатњашон баландтар, 

њаддалимкон зоњир намудани ќобилияту истеъдоди худ омода мегардад 

[97]. 

Ѓояи њамкории эљодии омўзгор ва хонандагон дар раванди педагогї 

нисбат ба шахсияти омўзгор талаботи махсусро пеш меорад. Инњо, ба 

андешаи А. Нуров: мањорати фањмидани бачагон, њамаи онњо ва њар яки 

онњоро; фарохдилї, накўї, хайрхоњи фавќулода, ки сабру тамкинро 

таќозо менамояд, муносибат ба нокомињои бачагон њамчун падидаи 

табиї дар мењнати душвори омўзиш; кобилияти хушњол шудан аз он, ки 

њар як бача калон мешавад, такомул меёбад   

Омўзгори машњур, муаллимаи шоистаи мактаби Русия С.Н. 

Лисенкова низоми муассири идоракунии тањсили мактаббачагони 

хурдсолро коркард намуд, ки барои дар онњо инкишоф додани эњсоси 

хурсандї  аз мењнати омўзишро мусоидат мекунад.  

Таљрибаи худро дар китоби “Ваќте ки тањсил осон аст” (Когда легко 

учиться) љамъбаст намуда, ў чунин менависад: “Методикаи ман на якбора, 

балки зарра-зарра, аз хиштњои хурд бунёд гардид. Аввал кўшиш 

мекардам, ки бачагон хомўш наистанд, бештар гап зананд, то ки воситаи 

ворид кардани њар яки онњоро ба кор дарёфт намоям. Њамин тавр ѓояи 

идоракунии ташрењї, ки онро ман одатан шарњдињї меномам, инкишоф 

ёфт. Ман як худам намеомўзонам. Њар як хонанда дар синф меомўзонад, 
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ваќте ки бо овози баланд фикр ронда, амалњояшро шарњ медињад, 

дигаронро аз паси худ “мебарад”. Ба бачагон омўзонидани фикрронї бо 

овози баланд аз рўзи аввалини тањсил – яке аз принсипњои методикаи ман 

аст... Эљодкории омўзгор эљодкории хонандаро тавлид месозад. Бачагон 

– њавосанљи дарс [79,51]. 

Дар фаъолияти педагогии хеш С.Н.Лисенкова ѓояи пешгузариро 

амалї намуд. Ба аќидаи ў аз барнома пеш гузаштан лозим аст. Барои ин 

бошад, раванди таълимро ба тарзи дигар созмон бояд дод, яъне дар дарс 

соњибони ваќти гаронќадр – омўзгорон ва хонандагон њастанд. Захираи 

ваќт дар муошират, амалиёти якљоя, њамкории онњо, дар фањмидани 

хусусиятњои фаъолияти чандинсолаи хеш, мањорати идоракунї, 

фаъолгардонї ва тањрикбахшї нуњуфтааст [79, 52].    

Барои фаъол намудани хонандагон дар дарс муаллима аз наќшањо 

ва алгоритмњои такягоњї истифода мебарад.  

Истифодаи усули идоракунии ташрењї ба С.Н.Лисенкова имкон 

медињад, ки мењнати мактаббачагони хурдсолро дуруст ба роњ монад, њар 

яки онњоро ба кор пайваст намояд. Моњияти ин усул дар он аст, ки 

хонандаи пурсидашаванда њамаи он чизеро, ки аз рўйи супориши омўзгор 

иљро карда истодааст, аз аввал то охир баён мекунад ва дигаронро аз паси 

худ мебарад. Ба аќида муаллима муњим аст, ки идоракунии ташрењї аз 

аввалин рўзи тањсил дар мактаб оѓоз ёфта, талаффузи калимањо, раќамњо, 

њалли мисолу масъалањои одитаринро дар бар гирад.  

Ба андозаи њаракат аз синфи I то II идоракунии ташрењї ба 

шарњдињии исботкунанда - муњокимаронї зимни њалли масъалањо, 

муодилањо, иљрои супоришњои мураккаби грамматикї бадал мешавад. 

Чунин муносибат имкон медињад, ки вазифаи сегона – таълим, тарбия ва 

инкишоф додан бомуваффаќият иљро шавад, рўњияи умумии корї 

фароњам оварада мешавад, хонанда њам идора ва њам иљро карданро 

меомўзад. Дар натиља диќќат ва фаъолнокии хонандагон дар дарс бештар 

мегардад.  

Беасос нест, ки омўзгор - навовар китоби худро бо суханони зерин 
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хотима мебахшад: “Мањз чунин дарси њамкорї, ки дар он њама чиз 

муяссар мегардад, њисси комёбї дар омўзиш, њоњиш ва омодагиро барои 

њалли масъалањои бештар мураккаб, пеш рафтанро дар љодаи маърифат 

тавлид месозад” [112, 80]. 

Муаллими шоистаи мактаби Русия, номзади илмњои педагогї, 

омўзгори навовар И.Л.Волков фанњои наќшакашї ва расмкаширо дар 

мактаби №2-и Реутов тарзе меомўзонид, ки раванди таълим имкони 

пурратар ва маќсаднок  инкишоф додани ќобилияти бачагон, дар 

мактаббачагони хурдсол њосил кардани муносибати эљодкоронаро 

фароњам меовард. Ў таљрибаи хешро дар як ќатор таълифоташ љамъбаст 

кардааст [21,22,23]. 

Дар бобати инкишофи ќобилияти эљодии хонандагон сухан ронда, 

И.П.Волков мафњуми эљоди мактаббачаи хурдсолро маънидод менамояд: 

“ин офаридани мањсулот, маснуоти оригиналї (инчунин иљрои вазифаи 

иншо ва ѓ.) дар љараёни кор, ки зимни он мустаќилона донишњо, мањорату 

малакањои азхудшуда мебошад, аз он љумла, интиќоли он, татбиќи 

њамбастагии воситањои маълуми фаъолият амалї гардид ё дидгоњи барои 

хонанда нави њалли (иљрои) масъала ба вуљуд омад”. Фаъолияти эљодии 

таълимиро ў њамчун “фаъолияте, ки ба инкишофи маљмўи томи сифатњои 

шахсияти эљодкор мусоидат менамояд” баррасї мекунад [109].  

Дар фаъолияти педагог- навовар чизи љолибу бењтарин он аст, ки 

дар натиљаи љутуљўи 15-сола ў низоми хусусии корро барои ошкор 

намудан ва инкишоф додани ќобилияту истеъдоди мактаббачагони 

хурдсолро бунёд кард. Ќисматњои таркибии низоми ў инњоянд: китобњои 

эљодии мактаббача, њуљрањои эљодї (сето), дарсњои эљодкорї дар синфњои 

ибтидої, низоми муттањидшуда ва параллелии таълим, тавсифи 

фаъолияти мактаббача.   

Њар як унсури низоми И.П.Волковро мухтасар тавсиф менамоем. Аз 

китобчањои эљодии мактаббачагон оѓоз мекунем, ки дар мактаби миёнаи 

№2-и шањри Реутов ба сифати имтињони расмї ќабул мешаванд. Дар онњо 

тамоми корњои мустаќилона, ки бар замми барномаи таълимї иљро 
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шудаанд, сабт мешаванд. Ин имкон медињад, ки бидуни зиёд кардани 

шумораи мањфилњо, факултативњо шаклњо ва навъњои гуногуни 

фаъолияти мактаббачагон тањрик бахшида шаванд. Аз рўйи ќайдњои ин 

китобча фањмидан мумкин аст, ки хонандагон бо чї корњо машѓуланд, дар 

ин ё он кор кадом сатњро ноил гардидаанд. Кори мустаќилонаи 

мактаббачагон дар китобча њамон ваќт сабт мешавад, ки ба меъёри 

муайян мувофиќат намояд. Масалан, 10 акс, 5-8 расм, кори хаттї 

(конспект, реферат), ки њаљман на камтар аз 15 сањифаанд ва ѓ.  

Ќайдњо аз рўйи якчанд самтњо карда мешаванд: 

1. Эљоди техникї (мошинњо, дастгоњњо, асбобњо, моделњо, макетњо). 

Дар ин маврид кори мушаххас нишон дода шуда, тавсифи мухтасари он 

оварда оварда мешавад: шумораи ќисмњо, андоза ва ѓ.; 

2. Омўзиши амиќи фанњои таълимии барномавї. Номи кори 

омўхташуда, шумораи сањифањои реферат, расм, аксњо ва ѓ. нишон дода 

мешавад. Бачагон фаъол гардиданд. Аллакай дар соли якум 280 

мактаббачагон аз рўйи 20 бахши илм, техника, санъат 948 корро иљро 

намуданд.  

Њамин тариќ, китобчаи эљодии мактаббача дар таљрибаи И.П. 

Волков њамчун воситаи муњими тањрик бахшидани фаъолияти гуногуни 

мактаббачагон хизмат мекунад.  

Дар солњои минбаъда тањти роњбарии педагог-навовар барои  

ташкили кори мустаќилонаи эљодии мактаббачагон шароити иловагї –  се 

њуљраи эљодї дар пойгоњи синфхонањои наќшакашї ва расм, инчунин 

устохонаи мактаб муњайё гардиданд. Дар ин њуљрањо макетњо, бозичањо, 

моделњои амалкунанлаи мошинњо тайёр карда мешуданд, имкони машѓул 

гардидан бо гаљкорї, кандакорї ва эљодиёти бадеї фароњам оварда шуд.  

Барои он ки раванди таълим бо фаъолияти беруназдарсии 

мактаббачагон бо маќсади инкишофи сифатњои эљодї муттањид карда 

шаванд, И.П.Волков пешнињод намуд, то дарсњои ба истилоњ эљодї, яъне 

дарсњое, ки дар онњо ба хонандагон аз рўйи мавзўи барои њама ягона иљро 

намудани корњои амалї бо варианти оригиналї ва нотакрор омўзонда 



63 
 

мешуд.    

Азбаски ќобилияти хонандагон аксаран номаълуманд, омўзгор -

навовар пешнињод мекунад, ки аллакай дар синфњои поёнї ба хонандагон 

мувофиќи интихоби онњо кори мустаќилонаи эљодї  аз рўйи 20-25 самт 

(расмкашї, наќшакашї, гаљкорї, тайёр кардани макетњо ва ѓ.) дода 

мешавад. Баъди хатми синфи севум хонандагон бояд на танњо кор карда 

тавонанд, балки чизи мушаххас  – модел, аппликатсия ва ѓ. дар варианти 

оригиналии худ сохта тавонанд. Аммо дар шароити мактаби муосир, ки 

дар як њафта ба таълими мењнат ду соат ва ба таълими расмкашї як соат 

људо карда мешавад, чунин корро амалї намудан ѓайриимкон аст. 

Бинобар ин, омўзгор-навовар дар раванди таълими мактаб низоми 

муттањидшуда ва параллелии омўзишро љорї менамояд.  

Низоми муттањидшуда ва параллелии омўзиш имкон медињад, ки 

теъдоди зиёди маводи таълим дар муддати кўтоњ аз худ гардад. Ин тариќи 

дар њар як бахш људо кардани донишњои умумї, принсипњо, ќоидањои кор, 

ки дар навъњои гуногуни фаъолият истифода мешаванд ва ба онњо равона 

намудани диќќати асосї амалї мегардад.Дар ин маврид њама чиз барои 

њадафи асосї нигаронида шудааст – иљрои корњои амалї дар синфњои 

ибтидої аз рўйи тамоми самтњо дар сатњи синфњои шашум-њафтуми 

мактаби тањсилоти умумї, мактабњои махсуси бадеї. 

Баъди хатми мактаб дар асоси сабтњои китобчаи эљодї тавсифномаи 

сифатњои шахсият тартиб дода мешавад. И.П.Волков наќшаи ќобили 

ќабули чунин тавсифномаеро коркард намуд, ки тамоми навъњои 

фаъолияти мактаббачаро дар давраи таълим (аз синфи 7-ум), хислати 

корњои иљрошуда, сифати онњо, муносибати мактаббачаро ба кор – 

фаъолмандї, устувориро  ба њисоб гирифта, имкони даќиќ пешгўї 

кардани рафтор ва дастовардњои мактаббачаро дар фаъолияти ояндаи 

касбї, љамъбасти натиљањои таълиму тарбияро дар мактаб фароњам 

меорад. 

Педагог-навовар В.Ф.Шаталов дар љараёни эҷодкории педагогӣ  

низоми оригиналии методии дар мактаббачагон парваридани майлу 
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раѓбат ба омўзиш, фаъолмандии маърифатї ва мустаќилиятро офарид. 

Дар таълифоти ў – “Бањоњои се чї тавр ва ба куљо гум шуданд” (Куда и 

как дели тройки), “Нуќтаи такягоњ” (Точка опоры), “Омўзонидан ба њама, 

омўзонидан ба њар кас” (Учить всех, учить каждого) андешае таъкид 

мешавад, ки њамаи бачагон барои бомуваффаќият аз худ кардани 

барномаи синфҳои ибтидоӣ ќобиланд, бовару эътимод ба нерўи онњо, 

эњтироми шахсияти онњо зарур аст.  

Асоси таљрибаи навоваронаи В.Ф.Шаталовро ѓояи таъмини 

комёбии њар як мактаббача дар заминаи ёрмандї ба ў ташкил медињад. Ба 

сифати роњу воситањои амалї намудани ин ѓоя педагог- новатор 

муносибати “калонќисмат”-ро дар омўзиши маводи барнома интихоб 

кард: такрори бисёркарата, такмили унсурњои он ва истифодаи сигналњои 

асосї, наќшањо, конспектњо, гузаронидани пурсишномаи магнитофонї, 

дарсњои андешањои ошкоро.  

Бо назардошти ѓояи хеш В.Ф.Шаталов чунин мењисобад, ки омўзгор 

бояд ба њар як хонанда роњ ёбад, барои инкишофи ќобилияти ў, ки дар њар 

кас вуљуд доранд, шароит фароњам оварад. Муњимтар аз њама – омўзгор 

бояд барои худро њамчун шахсият дарк кардани хонанда ёрї расонида, 

эњтиёљи шинохтани худ, зиндагї, оламро  бедор намояд,  дар ў њисси 

шаъну шараф инсонї ва иззати нафсро тарбия кунад [172]. 

Дар фаъолияти педагогии хеш ў принсипи наќши асосї доштани 

донишњои назариявиро ќатъиян риоя мекунад. Ў таъкид менамояд, ки 

донишњои назариявї тањкурсие мебошад, ки асоси пешрафти њамаи 

хонандагонро ташкил медињад.  
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 Ин њафт марњалаи кор аз болои маводи назариявї имкони хуб 

омўхтани назария ва баъд аз ин якљоя кардани он бо амалияро имкон 

медињад     

Аммо ба аќидаи омўзгор-навовар “аломатњои асосї метавонанд 

танњо њамон ваќте ба кор омада метавонанд, ки ќисми њатмии низоми 

томи методї гарданд”   Вараќањо бо аломатњои асосї бояд њатман аз 

љониби коллективи муаллиф омода шуда,  дар шакли дастурњо нашр 

гарданд.   

Аломатњои асосї дар таълим чї ањамият доранд? 

Якум, шавќу раѓбати хонандагонро бедор карда, ба омўзиши 

фаъолона водор менамоянд.  

Дувум, аломатњои асосї унсурњои бозї, сарфаи ваќт ва љойро дар 

бар гирифта, инчунин психологияи хонандагонро ба њисоб мегиранд.  

Севум, онњо барои инкишофи тафаккури эљодии хонандагон имкон 

медињанд. 

ПРИНСИПИ МЕТОДИКАИ КОР АЗ БОЛОИ МАВОДИ НАВ 
ЧУНИН НАМУД ДОРАД: 

 

Шарњу тавзењи муфассал, образноку њиссии параграфњои барои дарс интихобшуда 
аз љониби омўзгор. 

Баёни мухтасари маводи таълим аз рўйи овезаи асосї (рамзкушої ва ифодаи 
овозї).  
 

Такрори пайваста ва амиќгардонии маводи ќаблан омўхташуда 

Омўзиши аломатњои асосие, ки њар як мактаббача ќабул мекунад.  

Кор бо китоби дарсї ва вараќаи аломатњои асосї дар шароити хона. 

Дар шакли хаттї такроран ифода кардани аломатњои асосї дар дарси минбаъда. 

Ҷавобњо аз рўйи аломатњои асосї (хаттї ва шифоњї: хомўшона, аз рўйи вараќањои 
санљиши тарафайн ва ѓ.). 
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Барои таъмини сифат ва мустањкамии донишњо, мањорату малакањо 

Виктор Федорович шаклу навъњо ва методњои гуногуни назоратро дар 

њамбастагї бо худсанљишї ва худбањодињї, санљиши тарафайнро татбиќ 

менамояд. Ба ин истифодаи пурсиши фронталї, гурўњї ва инфиродї дар 

якљоягї бо пурсиши хаттї ваметоди занљир, корњои 

санљишиирелеї,вараќањои санљиши тарафайн ва вараќањои бањисобгирии 

ошкорои донишњо дар раванди таълим мусоидат мекунанд. Дар маљмўъ, 

њар як бозёфти педагог ба эљоди якљояи омўзгор ва хонандагон дар 

раванди таълим, ба ошкор ва бартараф кардани норасоињо дар донишњо, 

амиќрафти онњо равона шудааст.  

Дар фаъолияти педагог-навовар истифодаи воситањои методие, ки 

ба фаъолгардонии эљодкории мустаќилонаи мактаббачагон мусоидат 

мекунанд, ањамияти бузург дорад. Пеш аз њама, ба ин тањияи конспект аз 

тарафи мактаббачагонро мансуб донистан мумкин аст. Дар синфњои 

озмоишии В.Ф.Шаталов ба њар 15-20 дарс як дарсе рост меомад, ки дар он 

хонандагон кори эљодиро оид ба сохтани вараќањо бо аломатњои асосї 

иљро мекарданд. Чунончи, зимни омўзиши физика (синфи VI-ум ) – ду 

кори эљодї оид ба 41 дарс, њангоми омўзиши астрономия (синфи X) – як 

кори эљодї оид ба 21 дарс ва ѓ. Педагог-навовар тасдиќ менамояд, ки 

чунин низом барои инкишофи мустаќилияти эљодии мактаббачагон кофї 

буд. “Дар давоми 2 моњи кор дар шароити нави методї дар хонандагони 

синфи нўњум минтаќаи густурда ва фаъолонаву устувори интиќоли 

донишњо ва мањорати азхудшуда ба вуљуд омад” [173]. 

Омўзгори фанни адабиёт Е.Н.Илин (ш. Санкт-Петербург) дар 

фаъолияти педагогии эљодии худ ба он мекўшад, ки мундариљаи тасвирию 

эмотсионалї ва ѓоявии асарњои омўхташаванда омили пурќуввати 

тарбияи ахлоќии мактаббачагон гардад. Ў пайваста дар љустуљўи 

воситањои бењтарини муошират бо хонандагон, роњњои ворид  кардани 

хонандагон ба љараёни тафсири эљодкоронаи асарњои бадеии 

омўхташаванда ва тањрики фаъолияти фикрии онњост. 

Таљрибаи фаъолияти худро эљодкорона љамъбаст намуда, педагог-
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навовар шаш китоб таълиф кард, ки дар онњо шаш “тавлиди” эљодкорона 

инъикос ёфтаанд: супориши эљодї (дар кит.: “Дарс идома дорад...”); 

робита  бо хонанда (“Санъати муошират”); робита бо китоб (“Романи 

Шолохов “Замини корамшуда”); дарс (“Тавлиди дарс”); мутолиаи оммавї 

(“Ќадамњо ба истиќбол”) ва нињоят, консепсияи инсонгароёнаи тањсили 

адабиёт (“Роњ ба сўйи талаба”). 

Дар фаъолияти њаррўзаи омўзгории хеш ў дарсро чунон ташкил 

мекунад, ки таълим ва тарбия дар он табиї ва эљодорона муттањид 

шаванд. Барои амалї намудани ин ният ба ў коркарди варианти 

бењтарини сўњбати тарбиявї ва ба роњ мондани дарс дар асоси ќисми 

созанда (конструктивї), масъалаи мушкили ахлоќї, истифодаи тањлили 

асари бадеї ва дигар воситањо эљодї кўмак мерасонанд. Дар баробари ин, 

њар як воситаи эљодии педагог бори муайяни методиро мекашад [171].  

Ќисмњои эљодии созанда – калимањо, луќмањо ва љузъиёти дигари 

матн низ консепсияњои гуногуни мутолиа, тањлилњо, бањсњо, шаклњои 

гуфтории дарс, тобишњои услубии онро ошкор менамоянд. Онњо дарсро 

ѓанї мегардонанд, самтгирии тарбиявии он ва фаъолмандии 

мактаббачагонро таќвият мебахшанд. 

Ба аќидаи яке аз муњаќќиќони тољик М.Лутфуллоев  тарафдори 

шакли нотакрор, нодир ва мутањаррики таълим аст. Ба аќидаи ў дарс бояд 

вобаста ба вазъият, имконоти воќеии њар як синф таѓйир ёбад ва нотакрор 

бошад. Агар аз њар як дарс андешае, таљрибае андўхта шавад, њамин 

эљодкорист. Навовар менависад: “Баъди дарс низ конспект нависед – бо 

назардошти вокуниши синф, комёбињо ва хатоњо. Аз хотир набароред: њар 

як дарс, њатто солњои зиёд суфта шуда бошад њам, аз ягон љињат – 

таљрибавї, якумин аст. Агар љустуљўй ќатъ гардад, чизи эљодкорона  

ќолабї мегардад”[81]. 

Ѓояи њамкории педагогиро тарѓиб карда, муҳаққиқони соҳаи 

педагогика таъкид менамоянд, ки тамоми љузъиёти дарс, саволњо, 

воситањо, супоришњо – њамаи ин ба хотири дарёфти истеъдодҳои нав ба нав  

аст. 
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Муаллими синфҳои ибтидоии мактаби №42-и н.Деваштич Ислом 

Холиқов дар мактаб беш 36 сол кор мекунад. Дар ин муддат ў таљрибаи 

нотакрори педагогии худро ба вуљуд оварда, онро дар силсилаи 

“Љустуљўи педагогї: таљриба, муаммоњо, бозёфтњо”   баён кард. 

Дар эљодиёти педагогии ў мо бисёр ѓояњои пешќадамро дарёфт 

мекунем. Байни онњо ѓояи таъмини фаъолияти пуршиддат, эљодї ва 

мустаќилонаи хонандагон дар раванди таълим мавќеи асосиро ишѓол 

менамояд. Бар зидди муносибати истеъмолгаронаи хонандагон ба 

дониши таърих, ба фарогирии асосњои фарњанги маънавї баромад карда, 

педагог- навовар дар фаъолияти хеш кўшиш мекунад, ки хонандагонро ба 

кори њаќиќатан эљодї љалб намояд, онњоро њамдаст дар офаридани 

раванди таълиму тарбия гардонад. Ба ѓайр аз ин, самаранокии дарс аз 

бисёр љињат бо он муайян мегардад, ки то кадом андоза хонандагон ба 

љустуљўи мустаќилонаи њаќиќат, ба кори худомўзии беруназдарсї 

мепардозанд. Бо ин маќсад И.Холиқов корњои эљодии мустаќилонаи бо 

назардошти нерўву имконоти хонандагони алоњида интихобшуда, дарсњо 

- экскурсияњо, дарсњо - саёњатњо, супоришњои озмоишї, корњои озмунї, 

диспутњо, конференсияњо, мањфили “Донишмандон” ва дигар шаклњои 

фаъоли машѓулияти синфї ва беруназсинфиро  истифода мебарад. 

Дар яке аз дарсҳои намунавӣ ӯ нишон дода тавонист, ки қобилияти 

донишазхудкунии хонандагони синфҳои ибтидоӣ то чӣ андоза ва дар кадом 

маврид намудор мешавад.  

Фаъолияти эљодии хонанда наметавонад аз њудуди донишњои ў 

барояд. Аз ин љо бармеояд, ки самаранокии ташаккул ва инкишофи 

сифатњои эљодии шахсият ба андозаи зиёде ба мањорати педагогњо дар 

мавриди ташкили он вобаста мебошад.  

Эљоди мактаббача моњиятан фаъолияти кооперативї – якљоя бо 

калонсолон буда, наметавонад бидуни иштироки мураббї амалї гардад. 

Дар эљоди бачагон мустаќилият сифати муњим аст. Гап дар сари он аст, ки 

эљоди мактаббачагонро њамчун як чизи тайёре, ки наќши омўзгор танњо 

бо сабти мањсули эљод мањдуд мебошад, баррасї намудан мумкин нест.  
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Аз дидгоњи равоншиносон эљод зимни аз љониби инсон мустаќилона 

њал кардани масъалањои барояш нав зуњур меёбад. Фаъолияти хонандагон 

дар он сурат эљодї дониста мешавад, агар натиљаи он мањсулест, ки на 

танњо навгонии объективї, балки субъективї дорад. Дар хотир бояд 

дошт, ки роњ сўйи кашфиёти аз љињати объективї нав тариќи чизи аз 

лињози субъективї нав мегузарад.  

Омўзиши раванди ташаккули шахсияти эљодкор аз он љињат муњим 

аст, ки фардияти эљодии њар як инсон, ки аз тарафи ў дар соњањои шахсї, 

касбї ва љамъиятї татбиќ мегардад, захираи асосии инкишофи љомеаи 

кушод аст.  

Њалли масъалаи ташаккули шахсияти эљодкор аз бисёр љињат ба 

мактаб, ба он, ки то кадом андоза ташкили раванди таълим ба ташаккули 

нерўи эљодии хонандагон мусоидат менамояд, вобаста мебошад.  

Таљрибаи фаъолияти эљодї, ки имрўз ба сифати унсури таркибии 

мундариљаи тањсилот баррасї мегардад, љустуљўи роњњои мувофиќи 

ташаккули нерўи эљодии хонандагонро таќозо менамояд.  

Дар инкишофи нерўи эљодии хонандагон ба омўзгор наќши хос 

мансуб дониста мешавад. Тибќи стандарти тањсилоти асосии умумї 

вазифаи њар як омўзгор – муайян намудан ва инкишоф додани нерўи эљодї 

дар фаъолияти барои хонандагон дастрас ва шавќовар мебошад. 

Фаъолияти муттасилу бонизоми хонандагон дар тўли солњои таълим дар 

мактаб њатман ба тарбияи майлу раѓбати устувор ба мењнати эљодї, 

гузашта аз ин, ба инкишофи нерўи эљодї оварда мерасонад.  

Вазифаи омўзгор дар он аст, ки сатњи аз љониби бачагон дарк 

гардидани воќеияти атроф: ашё, падидањо, рафтор баланд бардошта 

шавад. Ба бачагон бояд дарки зебоии воќеї, ки на њамеша дурахшону 

пурѓулѓула аст, балки ором, хоксорона ва ноаён низ буда метавонад, 

омўзонида шавад. Дувум, ба бачагон на танњо дарки некиву зебоиро 

омўхтан зарур аст, балки ба онњо талќин бояд кард, ки дар зиндагї 

фаъолманд бошанд. Дар баробари ин, яке аз вазифањои муњимтарини 

педагог дар  бача парваридани биниши эљодї аст, зеро мањз њамин 
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мањорат инсони эљодкор, инсони офарандаро имтиёз мебахшад. В.А. 

Сухомлинский чунин мешуморид, ки рўњи тадќиќгарї, мароќу кунљкобї 

дар бачагон майлу раѓбатро ба мењнат бармеангезанд. Ба андешаи ў, 

мањорат њамон ваќт шавќовару љолиб мегардад, ки «агар бо партави 

дурахшони андеша, эљод, зебої, бозињо равшан гардад». Бачагон бояд дар 

олами зебої, бозї, афсона, мусиќї, нигорањо, тахайюл, эљод зиндагї 

кунанд.  

Фаъолияти эљодкорона дар раванди таълим дар бачагон як ќатор 

сифатњоро ташаккул медињад, ки дар нињояти кор ба хислати хонанда 

таъсири мусбат мерасонанд. Амалия исбот менамояд, ки барои ташаккули 

олами ботинии ѓании хонандагон чунин воситаву роњњои водор намудан 

ба фаъолияти эљодиро интихоб бояд кард, ки пеши онњо дурнамои љозиби 

бартараф намудани душворињо, инкишофи тафаккури эљодиро боз 

намоянд.  

Дар бобати ќобилияти эљодии бача дар мактаб хеле зиёд мегўянд ва 

менависанд. Ташаккули эњтиёљ ба муносибати мустаќилона ва эљодї дар 

фарогирии донишњо, мањорату малакањо яке аз њадафњои асосии 

педагогии замони муосир аст. Шарти муњимтарини инкишофи эљодкории 

хонандагон фаъолияти якљояи тадќиќотї бо омўзгор мебошад. Он танњо 

њамон ваќт имконпазир мегардад, ки љавоби масъалаи њалшавандаро на 

хонанда медонад ва на омўзгор. Дар ин маврид масъалаи таълимї ба 

масъалаи воќеан илмї ё техникї табдил меёбад, ки «љушу хурўши» 

мотивњоеро, ки фаъолияти эљодиро тањрик мебахшанд, ѓанї  гардонида, 

таќвият мебахшад. Дар ин замина мотивњои  худтатбиќнамої, мотивњои 

иљтимої, мотивњои мусобиќа ва ѓ.  ањамияти махсусро касб менамоянд. 

Барои пайдо шудани ин мотивњо ва ташаккули мотиватсияи ботинї 

пайвастшавии шахсии омўзгор ба фаъолияти якљоя бо хонанда хеле муњим 

аст.  

Барои он ки дар хонандагон нерўи эљодї инкишоф ёбад, дар онњо 

эътимод ба ќувваи хеш, боварї ба ќобилияти њалли масъалањои эљодиро   

ташаккул бояд дод. Шахсе, ки ба худ эътимод надорад, аллакай ба нокомї 
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мањкум шудааст. Дар айни замон, маълум аст, ки эътимод бояд асоснок 

бошад.  

Њадафњои фаъолияти њар як омўзгор: фароњам овардани шароит 

барои ташаккули салоњиятнокии зењнї ва эљодкории хонандагон, ба 

вуљуд овардани фазои њамкорї, шавќманд кардани бачагон ба «љустуљўи 

њаќиќат», тањрик бахшидани фаъолнокї ва эљодкории онњо, омода 

намудани онњо ба худмуайянкунии бошууронаи касбї ва инсонгароёна 

ноил гардидан ба њадафњои зиндагї, инкишоф додани маљмўи сифатњои 

шахсї, ки ташаккули шахсияти раќобатпазирро таъмин менамояд, замина 

гузоштани саъю кўшиш барои худинкишофдињї ва худтакмилдињї.  

Тањкурсии муносибатњои омўзгор – хонандаро педагогикаи њамкорї 

ташкил медињад. Ин маънои инсонпарварона ва демократї доштани 

муносибатњо, эътирофи њуќуќи њар як хонанда дар бобати  ба худ хосу 

нотакрор будани шахсияташ, ба назар гирифтани мавќеъ ва нуќтаи 

назари ў мебошад.  

Имрўз њар як педагог барои сифати дастовардњои шогирдаш, 

њамчун шахсият ташаккул ёфтан, ба шароити иљтимоию иќтисодии 

босуръат таѓйирёбандаи љомеаи муосир мутобиќ гаштани ў масъулу 

љавобгар аст. Масъалањои муосири тањсилотро иљро намуда, њар як  

омўзгор роњи худро мељўяд, низоми педагогии худро меофарад. Роњи 

имрўзаи педагог – роњи њамкории омўзгор ва мактаббача, фаъолияти 

якљояи эљодист.  

Омўзгор худро соњиби ягонаи иттилоот намешуморад ва раванди 

таълимро чунон ташкил менамояд, ки дар хонандагон хоњиши љустуљўи 

донишњо бедор гардад, ў ба онњо љињати мустаќилона фаро гирифтани 

донишњо ёрї мерасонад, барои андўхтани таљриба муњити омўзишро 

муњайё месозад.  

Мањорати касбї њамбастагии донишњои барои касб муњим ва 

таљрибаи омўзгор, сифатњои эљодї ва шахсии ў мебошад. Ба иборати 

дигар, омўзгор фанни таълимї ва чї тавр ба роњ мондани раванди 

педагогиро, ки дар заминаи расидан ба њадафи таълим натиљањои 
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мусбатро таъмин менамояд, бояд донад. Ў бояд ба касби хеш эљодкорона 

муносибат намуда, таљрибаи педагогиашро дар мувофиќат бо 

хусусиятњои инфиродии хонандагон ва шароити мушаххаси таълим 

татбиќ намояд. Аммо барои кордони њаќиќї будан танњо донистани фан 

ва мањорати таълими он нокифоя аст. Хоњиши омўзгор барои кор кардан 

дар соњаи мазкур, муносибат ва тамоили мусбати ў ба мењнати омўзгорї 

ва талаботаш барои такмили донишу мањорати касбиаш муњим 

мебошанд. Ба иборати дигар, омўзгори муосир бояд на танњо аз илми 

таълиму тарбияи хонандагон, балки санъати муошират бо онњо ва бо њар 

яки онњо дар алоњидагї бархурдор бошад, њамчунин нисбат ба онњо 

тањаммулпазир ва боадолат, дар зоњир намудани њиссиёт ва раѓбатњои 

хеш самимї бошад. Ба ў зарур аст, ки раванди таълимро дар мувофиќат 

бо талаботи илм ва амалия ва бо назардошти се љанбаи ба њам алоќаманди 

ин раванд: шахсиятї, протсессуалию психологї ва педагогї тарњрезї 

намояд. Аз љониби омўзгор фаро гирифтани донишњо ва мањорати 

зикршуда, ки салоњиятнокии касбии ўро ташкил медињанд, имкони 

пиндореро фароњам меорад, ки ў метавонад сиёсати имрўзаи соњаи 

тањсилотро амалї намояд.  

Ба вазифањои асосии таълиму тарбияи шахсият тарбияи фарњанги 

бунёдї, инкишофи њаматарафаи нерўњои шахсиятии хонандагон 

мансубанд. Зимни инкишофи он завќи маърифатї нисбат ба фан, сатњи 

инкишофи зењнї, сатњи тафаккури мустаќилона, манфиатдор будан барои 

иљрои супоришњои хусусияташон љустуљўї баланд гашта, сифатњое мисли 

кунљкобию зиракї, эътимод ба худ, устуворї дар аќида ташаккул 

меёбанд. Нерўи эљодии хонандагон дар раванди фаъолият зимни иљрои 

вазифањои гуногун инкишоф меёбад. Вазъияти проблемавии ба миён 

омада њалли муайянеро таќозо мекунад, ки дар раванди эљод барои њар як 

инсон объективї ё субъективї зоњир гардида метавонад. «Дар љони  њар 

як кўдак торњои ноаёне њастанд. Агар ба онњо њунармандона нохун занї – 

оњанги зебоеро тавлид мекунанд», - навишта буд педагог-навовари бузург 

В.А.Сухомлинский.  
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 Тањкурсии илмии технологияи тарбияи эљодии муосир ташкили 

фаъолияти якљояи ботинан мотиватсияшуда, муоширати муколамавї ва 

муносибатњои субъектии байни мураббї ва тарбиятгирандагон  мебошад. 

Мундариљаи психологии фаъолият, ки дар заминаи дидгоњњои зикршуда 

ба роњ монда мешавад, аз муносибатњои ѓамхорона фароњам омадааст. 

И.П.Иванов ќайд мекард, ки «раванди тарбия метавонад метавонад танњо 

дар заминаи муносибатњои њаќиќатан ѓамхорона љињати фароњам 

овардани шароит барои инкишофи шахсияти инсоне, ки ба воя мерасад, 

ташкил гардад. Дар фаъолияти амалии худи тарбиятгирандагон ин 

муносибатњо дар зоњир намудани ѓамхорї ба якдигар, ба атрофиён, 

муњити зист парвариш меёбанд. Дар раванди фаъолияти якљояи эљодї 

вазифањои гуногуни тарбиявї иљро мешаванд: Ташаккул ва инкишофи 

сифатњои шахсї. Инкишофи ќобилияти эљодї. Инкишофи малакањои 

ташкилотчигї. Тарбияи рўњияи коллективизм ва мустањкам намудани 

робитањои байнињамдигарї. Фароњам овардани шароити мусоид барои 

ба вуљуд омадан ва инкишоф ёфтани коллективи дўстонаи бачагон.  

Дар раванди фаъолияти якљоя дар хонандагон сифатњои зерин 

таќвият меёбанд: Муносибат ба фаъолият њамчун чизи шавќовар, 

даркорї, барои шахсият муњим. Мањз њамин барои устувории сифатњое, 

аз кабили масъулият барои кори умумї ва натиљаи он, њадафманди, 

муташаккилї, ташаббускорї, интизоми ботинї. Муносибат ба хеш 

њамчун фардияти нотакрору барљаста, бовару эътимод ба нерўи худ дар 

њалли масъалањои мураккаб зоњир мегардад, итминон ба комёбї, 

шавќмандї, некбинї, кўшиши бењтар гардидан таќвият меёбанд. Њамин 

тариќ, ташкили фаъолияти якљоя барои инкишофи сифатњои њам шахсию 

ва њам фардии тарбиятгирандагон мусоидат менамояд. Пешоњангї дар 

вазъияти муайян, ёрии байнињамдигарї дар рафти кори якљоя барои 

худсобитнамоии эљодии иштирокчиён имконият фароњам меорад.  

Њисси рафоќат, эмин будан аз бањодињии бесалоњият, рифоњи 

эмотсионалї тарсу њаросро бартараф менамоянд, зоњир кардани 

ташаббусро тањрик мебахшанд. Дар фаъолият, чуноне ки дар њамкории 
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эљодии калонсолон ва хурдсолон, омўзиши њаќиќатан эљодї, эњтироми 

рафиќона, серталабї нисбат ба якдигар, њамдигарфањмї, дастгирии 

њамдигар ба вуљуд меоянд. Барои фаъол гардидани рушди шахсият аз 

њисоби мубодилаи иттилоот, њамдигарро ѓанї намудани 

тарбиятгирандагон ва мураббиён имконоти васеъ фароњам меоянд.  

Дар ташкили фаъолияти якљояи эљодї се марњалаи асосиро људо 

менамоем: 1. Маќсадгузорї ва банаќшагирии якљоя. 2. Якљоя омода ва 

амалї намудан. 3. Тањлили якљояи натиљањое, ки ба даст омаданд 

(худбањодињї).  

Давраи томи пурра амалї гардидани фаъолияти якљояи эљодиро 

И.П.Иванов ва шогирдони ў њамчун кори эљодии коллективї – КЭК 

ифода кардаанд. Дар марњалаи якум – маќсадгузорї ва банаќшагирии 

якљоя унсури муњимтарини раванди интихоби мазмуну маънии фаъолият 

мегардад. Он њамчун созгор намудани натиљањои худмуайянкунии 

њадафмандонаи њар як иштирокчии кори гурўњї ё коллективї рўй 

медињад. Ба наќша гирифтани кор бо мактаббачагон, интихоби корњои 

шавќовартарин ва зарурї, ба мисли банаќшагирии худи кор, њамеша дар 

кори мураббї мушкилоти зиёдро ба миён меоварданд.  

Чунин ба назар мерасад, ки ин бо нуктае алоќаманд аст, ки амалиёти 

дуруст ба роњ мондаи банаќшагирии якљоя љараёни маќсадгузорї, ќабули 

ботинии њадаф аз љониби иштирокчиён буда, роњбарї ба ин љараён – яке 

аз вазифањои мураккабтарини педагогист. Хуб маълум аст, ки дар сурати 

муносибати расмї зимни банаќшагирї, барои иштирокчї танњо мавќеи 

иљрокунанда, на балки эљодкори мустаќил таъмин мешавад. Агар 

тарбиятгиранда ба њадафњои фаъолияти дар пеш истода ботинан пайваст 

нагардад ва зарурати иштироки худро дар он дарк накарда бошад, ў дар 

мавќеи объекти таъсирот ќарор мегирад, ки дар пањлўи педагог кор карда 

метавонад, вазифањои ба ў вогузоршударо иљро менамояд, аммо 

мустаќилият ва эљодкориро зоњир намекунад. Ба замми ин, дар ин њолат 

маъмулан муќобилгузории ташаббускорон (иштирокчиёни коркарди ѓоя) 
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бо  иштирокчиёни дигар барангехта мешавад, ки боиси дур мондани 

ќисми зиёди мактаббачагон аз кори тарбиявї мегардад.  

Њамин тариќ, ба хулосае расидан мумкин аст, ки раванди 

банаќшагирии якљоя барои ташкили фаъолияте, ки дар пеш истодааст, 

хеле муњим мебошад. Раванди маќсадгузорї, ки аз љињати педагогї 

самарбахш ташкил нашудааст, ба паст шудани сатњи кори тарбиявї, 

банаќшагирии тањрифшуда – ба пурра вайрон гардидани он оварда 

мерасонад.  

 

Хулосаи боби якум 

1. Тањлили назариявии адабиёти фалсафї, психологї ва илмї оид 

ба эљоди педагогии омўзгор имкон дод, ки нуқтањои зерин муайян шаванд: 

- тафсири ягонаи мафњуми “эҷодкории педагогӣ ” вуљуд надорад. Дар 

таърифот љанбаи зоњирии фаъолияти омўзгор, самтгирии эҷодкории 

педагогӣ  ба натиљабахшї тавзењ меёбанд; - масъалањои фаъолияти эљодии 

омўзгор ва хонандагон дар таълим ба таври кофї инъикос наёфтаанд; - 

дар адабиёт сифатњои шахсии омўзгори эљодкор муайян шудаанд, аммо 

муњаќќиќони гуногун теъдоди гуногун ва маљмўи њархелаи сифатњои 

шахсиятро ќайд мекунанд; - тањлили сарчашмањо итминон њосил 

мекунонад, ки барои таљрибаи педагогї даќиќ намудани сифатњои шахсї 

ва мањорати ташкилию педагогии омўзгори эљодкор бо маќсади ворид 

кардани ислоњ ба сабти касбии (профессиограмма) омўзгор муњим аст. 

2. Тањлили таълифоти инъикоскунандаи таљрибаи педагогњо-

навоваронро анљом дода, мо як ќатор ѓояњоро муайян кардем, ки љараёни 

таълим дар дарс ба онњо асос меёбад: - эњтиром ба шахсияти бача; мавќеи 

шахсиятиву инсонгароёна дар муносибатњои дутарафа бо хонандагон;  - 

ѓояи наќши пешбар доштани донишњои назариявї;  - ѓояи табдили 

хонандагон ба њамроњони худ (њамкорї);  - ѓояи такя ба сифатњои мусбати 

хонандагон дар таълиму тарбия; - ѓояи омўзиш бидуни маљбуркунї; - ѓояи 

таълими пешгузар; - ѓояи њадафи душвор; - ѓояи таълими калонќисмат; - 

шароити аз љињати эмотсионалї мусбати таълим; - ѓояи истифодаи 
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аломатњои асосї дар таълим; - инкишофи соњаи мотиватсионии таълим.  

3. Педагогњо - навоварон, омўзгорони эљодкори ИДМ ва аз он 

љумла, Љумњурии Тољикистон дар фаъолияти омўзгориашон 

бомуваффаќият ѓояњои бењдошт ва интенсификатсияи раванди таълим, 

ѓояњои педагогњои маъруфи иттињодро амалї мекунанд.  

4. Тањлили таљрибаи пешќадами педагогии омўзгорон - навоварон, 

омўзгорони эљодкор нишон дод, ки натиљањои бењтаринро дар таълим 

омўзгороне ба даст меоранд, ки дар баробари љустуљўњои эљодии 

воситањо, шаклу методњои наву самарабахши таълими хонандагон, бо 

љорї намудани таљрибаи пешќадами педагогї фаъолияти якљояи эљодиро 

бо хонандагон ташкил менамоянд.  

5. Дар љараёни пурсиш ва сўњбатњо бо омўзгорони эљодкор мо 

тамоюли бештари истифодаи дастовардњои илми педагогиро нисбат ба 

таљрибаи пешќадами педагогї ошкор намудем. Чунин вазъиятро 

набудани тавсияњои дастраси педагогї оид ба љорї намудани таљрибаи ин 

ё он педагог - навовар, таљрибаи пешќадами педагогї дар амалия ба миён 

меорад.  

6. Дар заминаи тањлили назариявии сарчашмањо ва адабиёт, 

таљрибаи педагогњо-навоварон, устодони мењнати педагогї мо  таърифи 

зерини мафњуми эљоди педагогиро ифода намудем: эҷодкории педагогӣ  – 

фаъолияти њадафмандонаи омўзгор ва хонандагон, ки дар љараёни томи 

педагогї амалї гардида, барои офаридани “мањсули барои љамъияти 

фоидаовар”, кашфиёте, ки бо навоварї, дигаргунсозии низомњои 

мављудаи педагогї, њамчунин такмили низомњо, воситањо, шаклњо ва 

методњои  мазкур алоќаманд аст.  

7. Дар љараёни тањќиќот маљмўи мањорати ташкилию педагогии 

омўзгор, ки барои фаъолияти якљояи эљодї бо хонандагон дар таълим 

заруранд, муќаррар гардиданд: - мањорати ташкили раванди таълиму 

тарбия дар дарс; - мањорати дуруст ба роњ мондани љараёни муошират бо 

синф, бо хонандагони алоњида;  - мањорати ташкили рафтори зоњири худ 

(њаракат, ќиёфа, нигоњ, тарзи истодан); - мањорати идора кардани 



77 
 

эњсосоту њиссиёти худ; - мањорати њис кардани њолати психологию 

эмотсионалии хонанда ва дарёфти воситаи дурусти таъсиррасонї ба ў; - 

мањорати мушоњида, тањлил, ќабул намудани ќарори оќилонаи педагогї 

дар раванди таълиму тарбия; - мањорати тасаввур ва пешгўї намудан.  

8. Маълумоти дар рафти мушоњидањо ва пурсиши омўзгорони 

эљодкор њосилшударо  бо маълумоти адабиёти мављуда муќоиса карда, мо 

сифатњои ба онњо хосро муайян намудем: фазилату донишмандї, эътимод 

ба худ, серѓайратї, истеъдоди педагогї, тарзи эљодии тафаккур, 

мушоњидакорї, њассосият, артистизм, демократизм, дўст доштани 

бачагон.  

9. Дар рафти тањќиќот сабабњое, ки инкишофи эљодкории 

педагогии омўзгоронро бозмедоранд, ошкор гардиданд. Шаклњои 

такмили ихтисос, ки эљоди педагогњоро тањрик мебахшанд, тадќиќ 

шуданд.  

10. Мафњуми даќиќшудаи эҷодкории педагогӣ , сифатњои шахсият 

ва мањорати педагогие, ки муайян гардиданд, њамчун асоси мундариљаи 

омодагии омўзгор барои њамкории эљодї бо хонандагон дар раванди 

таълим пазируфта шуданд. 
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БОБИ II. ТЕХНОЛОГИЯИ ПЕДАГОГИИ РУШДИ ЊАМКОРИИ 

ЭЉОДИИ ОМЎЗГОРОНИ СИНФҲОИ ИБТИДОӢ  БО ХОНАНДАГОН 

ДАР РАВАНДИ ТАЪЛИМ 

 

2.1. Меъёрњо ва сатњњои ташаккули омодагии омўзгорони синфҳои 

ибтидоӣ ба фаъолияти эҷодӣ 
 

Навгонињои соњаи   маориф  њадафи асосии гузаштан ба стандарти  

нави тањсилот дар муассисањои тањсилоти миёна ва олии касбї ва 

таѓйиротњои навини он гаштааст.  Низоми тањсилот дар муассисањои 

тањсилоти миёнаи умумї боиси фароҳам овардани истифодаи 

технологияҳои навин дар ҷараёни таълим ва роҳҳои ташаккул додани 

малакаҳои донишазхудкунии хонандагон  гаштааст. Ин низом ба 

муаллимони синфњои ибтидої имконият медињад, ки  роњу воситањои дар 

хонандагон ташаккул додани  ќобилиятњои эљодиро дарёфт намоянд ва 

барои  рушд ёфтани он кўшиш ба харљ дињанд. Инкишофи фаъолияти 

эљодии хонандагони хурдсол дар њама давру замон характери ягона 

надорад, балки вобаста ба тараќќиёти илму техника ва технологияњои 

муосири таълим  мавќеи худро таѓйир хоњад дод.  

Дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи маориф” нисбат ба 

омўзгори имрўза талаботи љиддї ба миён гузошта шудаанд. Дар он ќайд 

мегардад, ки кормандони маориф чунин вазифањо доранд:  - ноил 

гардидан ба он, ки хонандагон донишњоро дар асоси стандарти давлатї 

фаро гиранд;  - фароњам овардани шароит барои зуњурёбї ва инкишофи 

ќобилияти фардї ва эљодии хонандагон;  -  такмил додани ихтисоси худ; - 

ба роњ мондани таълиму тарбия дар сатњи баланди касбї, дар рўњияи 

анъанањои миллии халќњои Тољикистон, дар онњо тарбия кардани 

эњтиром ба миллатњои дигар; - риояи меъёрњои одоби педагогї”[44].  

Дар мувофиќат бо ниятњои тањќиќот мо назди худ вазифа гузоштем, 

ки дар фаъолияти донишгоњњои педагогї таљрибаи арзишманде, ки барои 

бењдошти омодагии омўзгорон барои фаъолият дар кори эљодкории якљоя 

бо хонандагон мусоидат мекунад муайян кунем.  
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Барои анљом додани тањлили кори донишгоњњои педагогї аз рўйи 

масъалаи тањќиќшаванда зарурати њосил кардани тасаввурот дар бораи 

мундариљаи ин омодагї пеш омад.  

Дар луѓат мафњуми “омодагї”, “омода” њамчун њолате, ки зимни он 

њама кор иљро шуд, барои ягон чиз њама чиз омода аст” (“омода – оне, ки 

тамоми тайёрињои лозимиро анљом дода, ба ягон чиз омода шудааст”) 

[135]. Аз рўйи монандї омодагии њадафмандонаи омўзгоронро барои 

њамкории эљодї бо хонандагон дар љараёни таълим њамчун њолати 

омодагии мувофиќ маънидод кардан мумкин аст.  

Назарияи омодагї имрўз дар вазъи коркард, даќиќнамої ќарор 

дорад. Аксарияти муњаќќиќон онро њамчун њолати равонии муайян 

баррасї менамоянд.  

Ҷойи шубҳа нест, ки бурду бохти масоили марбут ба таълиму 

тарбияи талабагон ба омӯзгори муваффақ бастагии ниҳоят қавӣ дорад. 

Барои боз ҳам хубтар иҷро гаштани касби омӯзгорӣ аз ҷониби муаллим ва 

мураббӣ қаблан бояд шахсан худи ӯ омодагии касбӣ дошта бошад. Ӯ бояд 

дар раванди фаъолияти доимии худ бо як қатор барномаҳое, ки раёсат 

онро муҷаҳҳаз месозад ошно гашта тамрин дода шавад. Албатта мудири 

муассисаи таълимӣ ин барномаҳоро барои такмили маҳорати омӯзгорӣ бо 

мутахассисони соҳа омода менамояд. 

Барои омӯзгори асил ва мутахассис гаштани шахс бояд барномаҳои 

таълимӣ ва тарбиявиро, ки аз се пояи асосӣ иборат аст аз худ намояд: 

1. Омодагии умумии илмӣ  (Тарбияи умумӣ) Муваффақияти 

омӯзгор дар ҳаёти умумии худ ва фаъолияти омӯзгориаш то як андоза ба 

ин нуктаҳо бастагии зич дорад: васеъ будани доираи маълумоти умуии ӯ 

дар ҳар боб, аз мушкилоти ҷомеа, миллат ва олами бузурге, ки ӯро иҳота 

дорад огоҳ будан. Бояд ӯ дараҷаи маърифатӣ, фалсафа ва 

ҳадафҳои  ҷомеаеро, ки дар он ҳаёт ба сар мебарад бо тамоми паҳлӯҳои 

иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва сиёсӣ омӯзад. Илова бар ин аз маълумоти асосии 

асри худ, махсусан фарҳангу тамаддуни он бохабар бошад. Бо тамоми ин 
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имкониятҳо ӯ метавонад, ки шогирдонашро аз фалсафаи ҳаёт, мубориза 

алайҳи мушкилоти он кӯмак намояд, то барои онҳо бо ин восита тавофуқи 

психологӣ ва иҷтимоиро фароҳам оварад. Талабагон низ дар навбати худ 

бо ин роҳ барои тараққиёти ҷомеа метавонанд саҳмгузор бошанд. Аз ин 

сабаб бояд маърифатнокӣ ва маълумоти умумӣ дар ҳар боб бояд ҷузъи 

асосии барномаҳои тайёрии касбии омӯзгор бошад. 

2. Омодагии илмии тахассусӣ (Тарбияи тахассусӣ) Ин омодагӣ ба 

навъи тахассусе вобаста аст, ки онро муаллим бо дарназардошти қудрат 

ва имкониятҳои илмии худ интихоб карда аст. Қабл аз он ки омӯзгор по 

ба майдони фаъолият гузорад бояд вобаста ба маводе, ки онро таълим 

медиҳад огоҳии комил дошта бошад, то барои таълими он фан салоҳият 

пайдо кунад ва бо методҳои нав ба нав онро ба талабагон таълим диҳад. 

Шоистагии илмии омӯзгор дар ҳар фан ба андозаи огоҳии ӯ аз он фан 

вобаста аст. Махсусан фанҳое, ки бо забони арабӣ аст ӯ бояд ба андозаи 

лозимӣ аз ин забон огоҳ бошад. 

3. Омодагии касбии тахассусӣ (Тарбияи касбӣ) Барои омӯзгори 

муваффақ гаштан танҳо иттилои васеъ доштан, маълумоти умумӣ касб 

кардан ва дар доираи тахассуси худ маҳорат пайдо кардан кифоя 

намекунад, балки илова бар ин омӯзгор бояд аз донишҳои тарбиявӣ, 

психологӣ ва таҷрибаҳои амалии таълим огоҳ бошад. Маҳз бо ин восита 

ӯ барои ба вуҷуд овардани донишҳо, мафҳумҳои илмӣ, маҳоратҳо ва 

самтҳои тарбиявӣ ва тахассусии лозим дар фаъолияти омӯзгорӣ роҳ 

меёбад ва аз усули касби омӯзгорӣ, асосҳои таърихӣ, фалсафӣ, иҷтимоӣ ва 

психологии ин касб бохабар мегардад. Дар маҷмӯъ ӯ бояд аз донишҳои 

педагогӣ огоҳ бошад, то барои роҳнамоии талабагон, идораи синф ва 

қудрат доштан барои истифодаи воситаҳои диданӣ ва шуниданӣ роҳ ёбад, 

яъне ниҳоятан барои ба вуҷуд овардани фалсафаи тарбиявии фаъол 

қудрат дошта бошад. Зеро чи тавре донишмандон мегӯянд: “Ҳеҷ касбе ба 

андозаи касби омӯзгорӣ барои инкишоф ёфтан аҳамиятнок нест, чунки 

касби мазкур аз шахс талошҳои пай дар пайи махсусро талаб мекунад”. 
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Қобили зикр аст, ки пеш аз дохил кардани омӯзгор ба муассисаҳои 

таълимӣ бояд интихоби дуруст сурат гирад. Омӯзгорон санҷида шавад ва 

ин санҷиш бояд дар асоси сифатҳои беҳтарини омӯзгори муваффақ сурат 

гирад. То ин ки ба касби омӯзгорӣ шахси ноаҳл ва ноӯҳдабаро хонда 

нашавад. 

Муаммои инкишофи фаъолияти эљодї дар сарчашмањои илмии 

психология ва педагогика ба таври возењ шарњи худро ёфтааст. 

Фаъолияти эљодї аз ќобилият, истеъдод, лаёќат ва дараљаи гениалї 

(нобиѓа) вобастагии калон дорад. Дар ягон маврид инкишофи фаъолияти 

эљодкоронаи омўзгорон бе набудани мафњумњои дар боло намбаршуда 

арзи вуљуд надорад.  Пеш аз он ки мо оид ба фаъолияти эљодї сухан ронем, 

аввал  мафњуми ќобилиятро мадди назар оварда аз имкон холї нест. 

Мафњуми  ќобилият ва намудњои он дар њама соњањои илмї ба таври худ 

омўхта шудааст. Аз љумла,  олимони машњури соњаи  психология мафњуми 

ќобилиятро чунин баён кардаанд: “Ќобилият гуфта, хусусияти фардї – 

психологии шахсро мефањманд, ки ба талаботи фаъолияти додашуда 

љавобгў буда, имконияти иљрои бомуваффаќияти онро таъмин менамоянд 

ва шарти ба осонї аз худ гаштани донишу мањорат ва малакањо 

мебошанд”. 

Б.М.Теплов дар тадқиқотҳои худ се аломатҳои асосии зерини 

мафњуми ќобилиятро људо мекунад:  

 аввалан зери мафњуми ќобилият хусусиятњои фардї – психологиеро 

мефањманд, ки якеро аз дигаре фарќ мекунонад;  

 дувум, ќобилият гуфта на њамаи хусусиятњои фардї – психологиро дар 

назар доранд, балки танњо онњоеро, ки ба иљрои бомуваффаќияти ягон 

фаъолият ё фаъолиятњои зиёд марбутанд;  

 саввум, мафњуми ќобилият ба он донишњо, малака ва мањоратњое, ки 

алакай дар шахс вуљуд доранд, дар айният нестанд, њарчанд боиси ба 

осонї аз худ гаштани онњо мегардад   

Миёни ќобилиятњо ва донишу мањорату малакањо муносибатњои 

мураккаби алоќамандии байнињамї вуљуд дораннд. Масалан, муаллим 
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метавонад аз љавоби хонанда аз фанни таълим дода истодааш ќаноатманд  

набошад,  вале хонандаи дигарро барои њамин гуна љавоб ситоиш кунад. 

Барои чї? Чунки хонандаи аввал пурсидааш, ки ба фанни таълимии 

муаллим ќобилият дорад, аз имкониятњои худ пасттар љавоб дод, дар 

сурате, ки хонандаи дуюм дар соњае ба дастовардњои баланд ноил гашт, 

ки дар он ќобилиятњои назаррас  надорад. Одатан, бањо дар мактаб на 

ќобилиятњоро, балки дараљаи донишу мањорат ва малакањоро чен 

мекунад. Барои бањои реалӣ додан ба сатњу сифати донишазхудкунии 

хонандагони хурдсол муаллимони синфњои ибтидоиро зарур аст, ки аз 

донишњои психологї дар кори таълиму  тарбия мукаммалтар истифода 

намоянд.  

Психологи машњури рус А.В.Петровский оид ба ќобилият чунин 

мегўяд: «Дар бораи ќобилият њарф зада истода, аз мафњумњои фалсафии 

«имконият» ва «воќеият» истифода кардан ќулай аст. Монанди оне, ки 

дони ба заминафтида дар нисбати хўшаи пухтарасидае, ки метавонад аз 

ин дон сабзад (агар сохтор, таркиб, намнокии замин ва боду њаво мусоид 

бошанд), танњо имконият аст. Ќобилияти инсон низ барои ба даст 

овардани донишу мањорат ва малакањои муафян танњо имконият 

њастанд». Ин имкониятњо дар натиљаи мењнати суботкорона ба 

воќеияттабдил меёбанд. Гуфтан мумкин аст, ки мењнатдўстї, майл ба 

мењнат дар он он соњае, ки шахс ќобилият дорад ба мазмун ва сохти 

ќобилият дохил мешавад. 

Барои  муайян намудани дараљаи инкишофи ќобилияти эљодии дар 

байни донишљӯён ихтисосҳои таҳсилоти ибтидоии факултети педагогї 

санљишҳои тестӣ  рољеъ ба таълиму тарбияи мактаббачагони хурдсол 

ташкил ва гузаронида шуд. Натиљаи анкета нишон дод, ки на ҳамаи 

мутахассисони ояндаи синфҳои ибтидоӣ мафҳуми салоҳиятнокии касбӣ ва 

зарурияти дар амал  татбиќ намудани иќтидори эљодии худро дар мадди 

аввал медонад. 
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Тараќќиёти таҳсилоти муосири касбӣ тайёрии касбиро барои  

гузоштан  ба салоҳияти мутахассисон  дар  соҳаи  маориф аҳамияти калон 

медиҳад. Ин муаммо яке аз умдатарин масъалаи мубрами рӯз мебошад. 

Моҳияти таълими касбии педагогӣ такмил меёбад ва дар амал муносибати 

эљодиро талаб мекунад. Дар системаи таълимоти мактабҳои олии 

педагогӣ низ тағйиротҳои куллиро талаб менамояд.  Бояд муассисаҳои 

таълимиро бо мутахассисони баландихтисос таъмин намояд.  Дар 

шароити нав аз онҳо  дар фаъолияти амалӣ навгониҳои соҳавиро талаб 

мекунад. Ба монанди:  тайёрии диологӣ, гамкорӣ, маданияти иттилоотӣ 

ва коммуникативӣ, маҳорати касбӣ ва салоҳияти баланди эљодӣ дар ҳалли 

масъалаҳои педагогӣ.    

Дар  соҳаи таълими эљодии гуманистии замонавӣ иќтидори касбии 

мутахассисон ташаккули имкониятҳои шахсии касбиро санъати ташкили 

муошират бо атрофиён, ташкили арзишҳои муносибати бачагон дар 

соҳаҳои гуногун, фаъолнокии маърифатӣ ва љамъиятӣ ва ќобилияти 

такмили касбӣ равона карда шудааст.  

Мувофиќи таълимоти  олимон  мавқеи “Салоҳияти эљодии шахсият” 

–ро ҳамчун сохти фаъолияти шахсӣ ва љамъиятии зарурии маълумот 

имкониятҳои шахсӣ ва зарурияти ќобилияти фаъолияти эљоди аз љамъи 

дониш, маҳорат ва малакаҳое, ки он ташаккул ва тараќќиёти маҳорати 

эљодии шахсияти онро рушд медиҳад. Инкишофи иќтидори эљодии 

шахсияти донишљӯ аз  љунин шароитҳо иборат мебошад, ки  захираҳои 

ботинӣ (аќлӣ, тафаккури эљодӣ, кобилия, ваљҳи дохилӣ) ва зоҳирӣ (муҳити 

психологӣ дар гурӯҳ дар раванди ҳамкории байнихашсӣ, муносибат 

нисбат ба раванди таълим. 

Пурсишномаи донишљўёни ихтисоси тањсилоти ибтидої нишон дод, 

ки кор дар чунин равия иќтидори калон дорад. Ба донишљӯён чунин 

саволҳо пешниҳод карда шуд: 

1. Оё Шумо ташаккули фаъолияти эљодии худро зарур меҳисобед? 



84 
 

2. Оё Шумо бо адабиёти доир ба муаммои фаъолияти  иќтидори 

эљодиатон  шинос ҳастед? 

3. Оё Шумо дар бораи инкишофи  иќтидори эљодиатон дар раванди 

омӯзиши курси педагогика ва психология  ягон маълумотҳо ба даст 

овардед? 

Таҳлили љавобҳои пурсишнома нишон дод, ки донишљӯёни ихтисоси 

мазкур ташаккули иќтидори эљодиро воситаи асоси пешбурди кори 

таълиму тарбия дар фаъолияти хонандагони синњои ибтидої зарур 

меҳисобанд. Гарчанд бештари донишљӯён мазмуни иќтидори эљодиро 

намефаҳманд ва барои онҳо дар амал иљро кардани онро мушкил 

меҳисобанд. Барои иљрои чунин амали 79% донишљӯён чунин меҳисобанд, 

ки бо адабиёти тахассусї ва педагогиву психологї кам сару кор доранд. 

Таҳлили љавобҳо ба саволи дуюми пурсишнома нишон дод,  танҳо 35% 

донишљӯён ба хотир оварданд, ки дар машғулиятҳо аз фанњои педагогика 

ва психология чунин муаммо баён карда шуда буд ва донишљӯён барои 

дар амал татбиќ кардани ин гуна масъалаи мубрам маслињатњои мувофиќ 

гирифтанд.  

Ба саволи сеюм донишљӯён чунин љавобҳо пешниҳод намуданд. Аз 

љумла донишҳои заруриро онҳо аз машғулиятҳои амалии фанњои 

педагогика ва психология, таљрибаи педагогӣ ва дар озмуну 

олимпиадаҳои гуногун бархӯрдор  мешаванд, 56%-ро ташкил мекунанд.  

 

С А В О ЛИ 
Я К У М

С А В О ЛИ 
Д У Ю М

С А В О ЛИ 
С Е Ю М

61%
33%

49%

НАТИҶАИ ҶАВОБҲОИ ДОДАИ 

ДОНИШҶӮЁНИ КУРСИ ЧОРУМИ 

ИХТИСОСИ ТАҲСИЛОТИ ИБТИДОӢ
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Расми 1.  
Натиҷаи ҷавобҳои донишҷӯён оид ба касби омӯзгори синфҳои 

ибтидоӣ 
 

Ҷунин натиҷабардорӣ аз ҷавобҳои додаи донишҷӯёни курси сеюми 

ихтисоси таҳсилоти ибтидоӣ то оғози  давраи таҷрибаомӯзии омӯзгорӣ  

ба назар расидааст, ки он натиҷаи зеринро соҳиб гашт (мувофиқ ба моҳи 

ноябр). 

 

Расми 2. 
  Тасаввуроти донишҷӯёни курси 3 оид ба касби муаллими синфҳои 

ибтидоӣ 
 

Пурсишномаи мавкур барои донишљўёни курси сеюми ихтисоси 

тањсилоти ибтидої пас аз баромадан ба давраи таҷрибаомӯзӣ нишон дод, 

ки дар чунин равия кору фаъолият бурдан  иќтидори калони эҷодӣ дорад. 

Донишҷӯён пас аз ворид гаштан ба фаъолияти таҷрибаомӯзӣ оид ба касби 

худ нигоҳи нав, муносибати нав, ҷустуҷӯи донишҳои нави тахассусӣ ва 

пеш аз ҳама мутобиқ шудан ба кори таълиму тарбияи муҳассилини 

синфҳои ибтидоиро аз бар намуданд.  Дар давраи таҷрибаомӯзӣ 

донишҷӯён  оид ба касби муаллими синфҳои ибтидоӣ  ва зарурати 

фаъолияти тахассусии хеш дар шароити имрӯзаи кори таълиму тарбия 

некназарона муносибат намуданро омӯхтанд. Пас аз ба итмом расидани 

фаъолият дар давраи таҷрибаомӯзӣ иқтидори донишазхудкунии 

донишҷӯён нисбат ба таълими фанҳои тахассусӣ  рӯ ба рушд ниҳод. 
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Ба саволҳои дар боло номбаршуда донишҷӯён пас аз ҷамъбасти 

давраи таҷрибаомӯзӣ ҷунин ҷавобҳоро пешниҳод намуданд. 

 Ба саволи оё Шумо ташаккули фаъолияти эљодии худро зарур 

меҳисобед?  61%-и донишҷӯён ҷавобҳои мусбӣ доданд. Ба саволи оё Шумо 

бо адабиёти илмї доир ба муаммои фаъолияти  эљодї  шинос ҳастед?  33%-

и донишҷӯён ҷавобҳои мусбӣ доданд.   Ба  саволи оё Шумо дар бораи 

инкишофи  иќтидори эљодиатон дар раванди омӯзиши курси педагогика 

ва психология  ягон маълумотҳо ба даст овардед?  49%-и донишҷӯён 

ҷавобҳои мусбӣ доданд (моњи апрел).   

 

Расми 3. 
Тасаввуроти онишҷӯён оид ба касби омӯзгори синфҳои ибтидоӣ пас 

аз гузаронидани таҷрибаи омӯзгорӣ 
 

Натиљабардории фаъолияти эљодии омўзгорони ояндаи синфњои 

ибтидої нишон дод, ки пеш аз њама барои рушди фаъолияти эљодкорона 

ва навоваронаи онњо давраи таљрибаи омўзгорї маќоми хосаро ишѓол  

мекунад. Табиист, ки ташаккул ва инкишофи фаъолияти эљодии 

омўзгорони оянда (на танњи омўзгорони ояндаи синфњои ибтидої, балки 

тамоми омўзгорони фаннии мактаб)  аз як чанд талаботњо вобастааст. 

 Истифодаи босамари донишњои назариявї дар амал 

 Роњњои худтарбиякунии касбї дар донишљўён 

 Иљроиши корњои мустаќилонаи фанњои таълимї дар донишгоњ 

61%

33%

49%

саволи якум саволи дуюм саволи сеюм

Ҷавобҳои додаи донишҷӯёни курси сеюми 

ихтисоси таҳсилоти ибтидоӣ пас аз давраи 

таҷрибаомӯзӣ
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 Муносибати ќатъї дар давраи  таљрибаи омўзгорї ва пеш аз њама 

интихоби дурусти касб  дар донишљўён 

Маълум мегардад, ки ташаккули фаъолияти эљодии омўзгорони оянда 

марњилаи нотамом аст. Барои дар сатњи баланд ва мувофиќи маќсад рушд 

додани фаъолияти эљодї фароњам овардани фазои мусоиди эмотсионалї ва 

муносибати мусбї ба таълим имкониятњои васеъ фароњам меорад.  

Ҳамин тавр, аз натиљаи пурсишномаҳо чунин хулоса баровардан 

мумкин аст, ки на ҳамаи донишљӯён мафҳуми “иќтидори эљодӣ”-ро 

равшан дарк мекунанд, вале онҳо чунин мешуморанд, ки ин сифатҳоро 

дар омӯзгорони оянда ҳамчун зинаи салоҳиятии касбӣ ва кори мураккаби 

фаъолияти педагогии дар амал татбиќ кардани иќтидори эљодии худ зарур 

меҳисобанд.  Ба аќидаи Д.Б.Эльконин фаъолияти педагогӣ доимо 

характери эљодӣ дошта, субъекти мутаносиби педагог ҳамчун шахсияти 

эљодкор мебошад. 

 Вазъияти зарурии ташаккули иќтидори эљодї, омодагии касбї, 

малакањои таълимдињї ва дигар сифатњои педагогї - психологии 

омӯзгорони оянда чунин љузъиётњоро дар бар мегирад, ки инњо ваљҳнокӣ, 

мазмуннокӣ ва технологӣ  ба шумор меравад. Дар ин раванд муҳити 

таълимӣ наќши калон мебозад ва он на танҳо барои инкишофи иќтидори 

эљодии субъекти таълим, балки мустаҳкамкунии рафтори эљодӣ, 

намунаҳои ќобилияти эљодӣ ва талабот нисбат ба рафтори эљодиро 

тараќќӣ медиҳад.  

Њамин тариќ, омўзиш, эљодкорї  ва инкишофи касбиёти муаллим 

ягон ваќт бозистода, кандашуда набуда, ба охир расида наметавонад. 

Эљодкорї   яке аз унсурњои муњимтарини фарњанги касбии муаллим аст. 

Њар як муаллим ва њар як хонанда бавуљудоранда ва давомдињандаи он 

мебошад.  

Таҳқиқотҳои илмии соҳаҳои педагогика ва психология тақрибан 

мавҷудияти бисту панҷ сифатро барои як омӯзгор ҳатмӣ нишон дода аст, 

ки ин сифат ба таври зер нишон дода шудаанд: 
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1. Қудрати иҷрои ин касбро дошта бошад; 

2. Шахсияти ҷаззоб дошта бошад; 

3. Соҳиби майли васеъ бошад (Майл ба ҷомеа, касби интихоб 

кардааш ва майл ба шогирдон); 

4. Нисбати касби худ диққати ҷиддӣ зоҳир намояд; 

5. Соҳиби завқи баланд, адаб ва ҳикмат бошад; 

6. Бо ҳама кас ҳамкорӣ намояд; 

7. Устуворӣ дар иҷрои касби ихтиёр кардааш; 

8. Барои бедор кардани эҳсоси пасти талабагон қудрат дошта бошад; 

9. Худамал бошад (Яъне набояд касе ӯро барои иҷрои масъулияташ 

маҷбур кунад); 

10. Шуҷоъ,ҷиддӣ, соҳиби ирода ва ҳадафи возеҳ бошад; 

11. Дурандеш ва бедордил бошад; 

12. Тандуруст; 

13. Амонатнигоҳдор; 

14. Дӯстдори касби омӯзгорӣ; 

15. Сифати мураббӣ будан дар ӯ дида шавад; 

16. Асалвор бошад, то талабагонро дар атрофаш ҷамъ созад; 

17. Покизагиро дӯст дорад ва худ низ ҳамеша тозаву озода бошад; 

18. Уфуқи ақлии васеъ дошта бошад; 

19. Нобиға бошад; 

20. Пешрав дар ҷиҳати амал; 

21. Соатҳои дарсӣ ва дигар соатҳоеро, ки барои амал муайян шудааст, 

риоя намояд; 

22. Аз нигоҳи ахлоқӣ ҳамеша дар ҳолати пешравӣ қарор дошта бошад; 

23. Барои ба даст овардани маълумоти ҷадид доим талош намояд; 

24. Дар ҳама ҳолат худро идора карда тавонад; 

25. Аз зиёдаравӣ ва саҳлангорӣ парҳез намояд. 

Дар асоси гуфтањои болої метавон гуфт, ки вазифаи асосии муаллим 

аз тарбия иборат аст, яъне муаллим пеш аз ҳама тарбиятгар аст ва таълим 
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ҷузъе аз касби тарбиявӣ дониста мешавад. Тамоми ислоҳотеро, ки мо дар 

амали таълимӣ ҷустуҷӯ дорем ва ҳамеша дар орзуи ба даст омадани он 

ҳастем ин аст, ки муаллим саропо мураббӣ бошад. То барои ба даст 

овардани камолот ва расидан ба он барои тарбияи талабагони тавонову 

равшанфикри эҷодкор ва хушахлоқ  кӯшиш намояд. Маҳз барои тарбияи 

инсоне кӯшиш намояд, ки ватандӯст бошад ва барои ватани худ ҷоннисор 

буда, доимо барои пешрафти он кӯшиш намояд. 

Дар институти  илмӣ-тадқиқотии илмҳои педагогӣ ва кафедраи 

педагогикаи иљтимої ва касбии ДДХ ба номи академик Б.Ѓафуров тањти 

роњбарии доктори илмњои педагогї, профессор Ш.А.Шаропов дар тўли 

якчанд сол љанбањои гуногуни ташаккули омодагии касбии омўзгорони 

оянда барои идоракунии раванди педагогї тањќиќ мешаванд.  

Ин тањќиќот дар заминаи ягонаи консептуалї – назарияи раванди 

томи педагогї – объекти фаъолияти омўзгор созмон ёфтаанд. Љанбањои 

гуногуни омодагиро барои идоракунии раванди педагогї тањќиќу 

баррасї карда, муаллифон онро њамчун љузъи мураккаби интегративї 

муайян кардаанд.  

Омодагии аз љониби мо тањќиќшаванда яке аз сифатњои асосии 

касби омўзгорї буда, тариќи маљмўи донишњо ва мањорати ташкили 

њамкории эљодї бо хонандагон дар шароити раванди педагогї зоњир 

мегардад.  

Омодагии омўзгор ба њамкории эљодї бо хонандагон дар љараёни 

таълим (мисли њама гуна омодагї) ќисматњои мотиватсионї, 

мундариљавї ва амалиётиро дар бар мегирад.  

Ќисмати мотиватсионї дар мављудияти эњтиёљи бомуваффаќият 

иљро намудани вазифа, бедор кардани раѓбати бачагон ба объекти 

фаъолияти худ, воситањои амалї намудани онњо, кўшиши муваффаќ 

гардидан ифода меёбад.  

Ќисмати мундариљавии омодагї донишњоро оид ба эҷодкории 

педагогӣ  дар раванди таълим фаро мегирад.  



90 
 

Ќисмати амалиётї – фарогирии воситањо ва роњњои фаъолият, 

мањорати зарурии педагогї.  

Баъзе муњаќќиќон ќисматњои иродавї ва бањодињиро муќаррар 

кардаанд: аввалї - эњтиёљи ботинї барои идоракунии амалњое, ки 

фаъолиятро ташкил медињанд, дувумї - худбањодињии омодагии худро 

барои њамкории эљодї бо хонандагон дар бар мегирад.  

Чуноне ки дар тадќиќоти Н.Д.Хмел ќайд мегардад, њадафи 

омодагии касбї  фаро гирифтани тањсилоти касбї, ки натиљаи аз худ 

кардани донишњои мураттаб, мањорату малакањо, сифатњои барои касб 

муњим аст [153,с35]. Њамин тариќ, њар як шахсе, ки касбро аз худ кардааст, 

бо се љанбаи он бармехўрад: мундариљавї, шахсиятї ва протсессуалї.  

Бо такя ба тањлили манбаъњо ва адабиёти илмї, таљрибаи педагогњо-

навоварон (боби I) ва назардошти маълумоти зикршуда дар бораи 

ќисматњои омодагии тадќиќшаванда, тавсифи умумии онро ба таври 

зерин пешнињод  мекунем:  

1. Донистани моњият, ќонунияти равандњои маърифат ва эљод; 

донистани асосњои раванди томи педагогї – объекти фаъолияти омўзгор. 

Ин ба омўзгор имкон медињад, ки фаъолияти якљои эљодиро бо 

хонандагон аз љињати илмї асоснок ба роњ монад;  

2. Мављудияти муносибати мусбат ба касби омўзгор, муносибати 

мотиватсионию эњтиёљмандона ба фаъолияти эљодии худ;  

3. Ташаккулёфта будани ќобилияти педагогї (созанда, ташкилї, 

коммуникативї, гностикї) ва сифатњои шахсї;  

4. Мављудияти маљмўи мањорати педагогї, ки барои њамкории 

эљодии омўзгор бо хонандагон дар раванди таълим.  

Ба таълифоти В.И.Загвязинский [42], В.А.Сластенин [137] ва 

таснифоти онњо оид ба сатњи омодагии донишљўён барои њалли 

эљодкоронаи вазифањои педагогї такя карда, ташкилаи аз љониби мо 

тадќиќшаванда метавонад дар омўзгорон ва донишљўён бо сатњњои 

муайян муаррифї гардад. Зимнан, зери мафњуми омодагии омўзгорон 

барои њалли эљодкоронаи вазифањои педагогї мо низоми амалњои 
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пайгиронаро мефањмем, ки ба донишњо ва мањорати психологию педагогї 

асос ёфта, барои њалли масъалањои бешумори таълимиву тарбиявї дар 

шароити таѓйирёбанда ба тарзе самт бахшида мешаванд, ки ба такмили 

он мусоидат намоянд.  

Мо чунин дараљабандии сатњњоро њамчун асос ќабул кардем: 

интуитивї, репродуктивию эљодї ва эљодї.  

Ба сифати меъёрњо барои муайян кардани сатњи омодагии омўзгор 

ба эљодкории якљоя бо хонандагон дар раванди таълим мо њам вазъи 

ќисматњои муайяни сохтории он ва њам дараљаи њамбастагї ва инкишофи 

ба назар гирифтем.  

Меъёр – аломатест, ки дар асоси он бањогузорї, тафсир ва таснифи 

ягон чиз анљом меёбад; мањак. Нишондињандањои меъёр маљмўи 

аломатњоеро дар бар мегиранд, ки чен кардан мумкин аст ва дар асоси 

онњо бањогузорї, муќоисаи дараљаи инкишофи омодагии одамони 

гуногун барои ташкили њамкории эљодї бо хонандагон амалї мегардад.  

Ба меъёрњои асосї ва нишондињандањое, ки динамикаи омодагии 

тадќиќшавандаро ошкор менамояд, мо 13 меъёр ва 16 нишондињандаро 

мансуб донистем (ниг. ба љадвали 1).  

Љадвали 2.  

Меъёрњо ва аломатњои асосњои омодагии омўзгор ба њамкории 
эљодї бо хонандагон дар раванди таълим. 

Меъёрњо Аломатњо Сатњњо 

И Р Р-Э Э 

1. Мављудияти 

донишњо дар 

бораи љараёни 

эљод, раванди 

томи педагогї, 

фанни худ.  

1.1. Аз моњияти љараёни  

эљод, хусусиятњои он огоњ аст. 

 

- - + + 

 1.2. Хусусияти субъективию  

объективии  навгонии мањсули фаъолиятро,  

ки дар раванди эљодкорї 

ба даст омадаанд, дарк менамояд 

- - + + 

 1.3. Аз сохтор ва ќонунњои асосии  

љараёни педагогї огоњ буда,  

онњоро бо раванди эљод мутобиќ  

 + + + 
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менамояд 

 

 1.4. Аз моњияти љараёни маърифат огоњ аст, 

онро дар раванди таълим татбиќ менамояд.  

 

+ + + + 

 1.5. Наќши ихтилофњоро њамчун  

нерўњои њаракатдињандаи  

инкишофи шахсият, эљод,  

раванди педагогї дарк менамояд. 

- - + + 

 1.6. Муносибатњои субъектию объектиро 

 дар љараёни маърифат ва эљод, 

 амалњои мутаќобили омўзгор 

 ва хонандагонро дарк менамояд.  

- 
 

+ + + 

 1.7. Асосњои фанни худро хуб медонад.  + + + + 

2. Мављудияти 

муносибати 

мусбат ба касби 

омўзгор, ба 

фаъолияти 

эљодии педагог 

ва хонандагон  

 

2.1. Мавќеи иљтимоии касби омўзгориро  

дарк мекунад.  

 

 

 

- 
 
 

+  + 

 2.2. Ба касби омўзгорї муносибати 

 мусбат, самтгирии касбии педагогї  

 дорад.  

- + + + 

 2.3. Ба тарзи фикрронии 

 ѓайриќолабї, эљодї моил аст.   

- - + + 

 2.4. Бачагонро дўст медорад.  

2.5. Дорои мањорати ба наќша  

гирифтани раванди таълим 

 бо назардошти эљодкории  

омўзгор ва хонандагон мебошад.  

- - + + 

3. Мављудияти 

ќобилияту 

мањорати 

педагогї 

3.1. Дорои мањорати ба наќша  

гирифтани раванди таълим 

 бо назардошти эљодкории  

омўзгор ва хонандагон мебошад. 

- - + + 

 3.2.Мањорати аз лињози педагогї  

дуруст ба роњ мондани раванди  

муошират бо синф, бо хонадагони  

алоњида.  

- + + + 

 3.3.Мањорати идора кардани эњсосот,  

њис кардани њолати  

эмотсионалии хонанда ва дарёфти  

воситањои мувофиќтарини таъсирот ба ў.  

- - - + 

 3.4. Мањорати мушоњида,  

тањлил кардани роњњои  

- - - + 
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њалли оќилонаи вазъияти 

имконпазир дар раванди таълим 

 3.5. Мањорати тасаввурнамоӣ  ва  

пешгўї намудан 

- - - + 

Њамагї:  2 7 11 16 

 

Фоизи аломатњои омодагии тањќиќшаванда аз рўйи сатњњо чунин 

аст: сатњи эљодї – 16 аломат – 100%, репродуктивию эљодї – 11 аломат – 

68,7%, репродуктивї – 7 аломат – 43,7%, интуитивї – 2 аломат – 12,5%.  

Модели мазкури омодагиро коркард намуда, мо тањлили назариявї 

ва озмоиши фикриро истифода бурдем.  Тавсифи сатњњои таъйиншударо 

муфассалтар баррасї менамоем.  

Сатњи интуитивї - тамоман огоњ набудани омўзгори оянда аз 

назарияи эљод, раванди педагогї, назарияи маърифат, бархурдор набудан  

аз низоми мањорати педагогї оид ба ташкили раванди таълим. Дар ин 

гуна донишљўён муносибати мусбат ба касби омўзгорї вуљуд надорад.  

Онњо дар донишгоњи педагогї ё бо маќсади гирифтани маълумоти 

олї, ё аз он љињат ки ягон фан (математика, физика, графикаи бадеї ва ѓ.) 

маъќул аст, тањсил мекунанд. Дар раванди таълим (дар таљрибаомўзии 

педагогї) одатан, пойбанди мундариљаи фанне, ки таълим медињанд, 

гардида, хонандагонро объекти фаъолият мешуморанд ва дарсњоро 

якранг мегузаронанд.  

Сатњи репродуктивї –  омўзгорони оянда оид ба фанни худ дониши 

хуб доранд, аммо аз њудуди барнома банудрат берун мебарояд, рољеъ ба 

объекти фаъолияташ – раванди педагогї, љараёни маърифат донишњои 

ќаноатбахш дорад, ба бачагон муносибати хуб дорад, сатњи ибтидоии 

инкишофи ќобилияти коммуникативиро соњиб аст; дарсњоро хуб ташкил 

мекунад, аммо дар аксари мавридњо, аз рўйи намуна. Ба тањлили љузъии 

дарс ќобилият дорад.  

Сатњи репродуктивию эљодї – донишљўён аз назарияи раванди 

педагогї ва љараёни маърифат огоњанд, зарурати бо хонандагон дар 

заминаи эљодї њамкорї намуданро мефањманд, дар бораи эҷодкории 
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педагогӣ  тасаввурот доранд, бо бачагон “машѓул буданро” дўст 

медоранд, масъулияти касби омўзгориро дар назди љомеа дарк мекунанд, 

раванди таълимро тарњрезї карда метавонанд. Аммо дар аксари 

мавридњо фаъолияти маърифатии хонандагонро дар заминаи таљдидшавї 

ба роњ мемонанд. Дар фаъолияти онњо кўшишњои шавќманд намудани 

хонандагон бо маводи иловагї, экскурсияњои таърихї, бозињо, 

супоришњои амалї ба назар мерасанд. Аммо дар аксари мавридњо ин бо 

маслињати омўзгор ё методист сурат мегирад. Дар онњо майлу раѓбати 

устувор барои њамкории эљодї бо хонандагон вуљуд надорад. 

Муоширатро бо хонандагон  дар заминаи демократї ба роњ мемонанд, 

аммо дар вазъияти ѓайристандартї “рањої ёфтан” барояшон душвор аст. 

Тањлили методии дарсро анљом дода метавонанд, аммо дар тањлили он аз 

дидгоњи педагогика ва психология душворї мекашанд.  

Сатњи эљодї бо донишњои пурќуввату муназзами асосњои 

методологии раванди таълим (назарияи маърифат, раванди педагогї, 

эљод) тавсиф меёбад. Хусусияти дутарафа доштани раванди таълим, 

муносибатњои субъек – объект, њамкорї бо хонандагонро дарк мешаванд. 

Омўзгорони оянда соњиби истеъдоди педагогї њастанд, ки њанўз дар 

солњои мактабї пайдо шудааст ва ањамияти иљтимоии мењнати омўзгорро 

мефањманд. Барои ташкили фаъолияти эљодии хонандагон сатњи кофии 

ќобилияти педагогиро дороянд; соњиби донишњои мустањкам оид ба 

фанни таълимї мебошанд, ки аз доираи барномаи мактабї васеътаранд. 

Тафаккури педагогиашон хуб инкишоф ёфта, ба фикрронии ѓайриќолабї 

майлу раѓбат доранд. Кўшиш менамоянд, ки фаъолияти хешро аз нуќтаи 

назари асосњои педагогї, психологї, методии раванди таълим тањлил 

карда, инкишофи онро пешгўї намоянд. Дидгоњњои ѓайриќолабиро дар 

тарњрезии дарсњо љустуљўй мекунанд. Ба худомўзї машѓул мегарданд.  

Ба меъёру аломатњои зикршуда, сатњњои ташаккули омодагии 

омўзгорони оянда такя намуда, мо таљрибаи мактабњои олии педагогии 

Љумњурии Тољикистонро оид ба омодагии омўзгорон ба њамкории эљодї 

бо хонандагон мавриди омўзиш ќарор додем. Модели омодагии мазкур 
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дар рафти кори таљрибавию педагогии масъалаи баррасишаванда  асоси 

ташхиси озмоишњои тасдиќкунанда ва назоратиро ташкил дод.  

 

2.2. Самаранокии педагогии ташаккули касбии омўзгори синфҳои 

ибтидоӣ ва мавќеи оила дар ташаккули  ќобилияти њамкории эљодї бо 

хонандагон дар раванди таълим 

Садсолањо дар раванди њаёти маишї, мењнатї ва оилавии инсон 

таљрибаи пурќимате њосил гардидааст, ки истифодаи онњо дар соњаи 

тарбияи тафаккуру њиссиёти насли наврас ањамияти бузург дорад. Насли 

љавон маданияти маънавии насли калонсолро ќабул мекунад, ки он ба 

ташаккули хислат, муносибат ба муњити зист, аз љумла ба муносибати 

оилавї, ташаккули ќобилияти эљодї таъсири бузург мерасонад. 

Оила — мураббии аввалин, рањнамои њаёт, асосгузори феълу атвори 

ояндаи њар як наврас мебошад. Дар оила шахс тарбия ёфта, меъёрњои 

ахлоќиро аз худ мекунад ва ба њаёти мустаќил омода мегардад ва ба камол 

мерасад. 

Оила муњимтарин мактаби урфу одат буда, дар ин љо инсон дар роњи 

ташаккули ахлоќию сиёсии шахсият ќадамњои аввалин мегузорад. Ба 

гуфти педагоги намоёни тољик, академик Ф. Шарифзода «Ба арзишњои 

ѓоявии оила њар гуна муќаддасоти хонавода – њуљљатњо, хотирањо, номањо 

ва подошњо тааллуќ доранд. Њар яке аз онњо шањодатномаи њаёт ва 

фаъолияти наздикону пайвандон мебошанд. Эњтиром ва эњтиёти 

муќаддасот сарчашмаи нерўи маънавї, эътиќоди ѓоявї ва меросбари 

ахлоќии наслњо ба њисоб меравад».   

Таърихан мафњуми њамкорї байни мактаб ва оила нав нест. Барои 

инсони комил гардидани њар як шахс мавќеи волидон хеле калон 

мебошад. Хишти аввалин ва якумраи иморати тарбияи фарзанд мањз бо 

дасти волидон гузошта мешавад. Аз ин рў, волидон ба таъмини ояндаи 

неки фарзанди худ љавобгўй ва масъул мебошанд. 

Хусусан дар даврони соњибистиќлолї, ки таълиму тарбияи 

њаматарафаи шахсият маќоми хоса пайдо намудааст, љомеа ба наќши 
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њалкунандаи оила ва волидон дар љараёни њалли масъалањои мазкур 

итминони комил дорад. Ѓамхории беандозаи Њукумати Љумњурии 

Тољикистон ва шахсан Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои 

муаззами миллат, Президенти мамлакат, муњтарам Эмомалї Рањмон 

нисбати ташкили љомеа ва оилаи солим, нисбати мустањкамии оила ва 

аъзоёни оила доимо аз наздик эњсос мегардад. Дар вохўрию сўњбат ва 

суханронињои сарвари кишвар мавќеи њалкунандаи оила ва падару модар 

дар тарбияи фарзанд доимо таъкид гардидааст. Вобаста ба масъалаи 

мазкур пеш овардани суханони зерини Президенти Љумњурии Тољикистон 

хеле мувофиќ ва сариваќтї мебошад: «Мо бояд як чизро амиќ дарк 

намоем: дар тарбияи инсон пеш аз њама ва беш аз њама оила наќш 

мегузорад ва љараёни ташаккули њамаи хислатњои неку бади инсон асосан 

дар оила ибтидо мегирад. Бо дарки ин масъала падару модарон бояд 

масъулияти бузургро, ки вобаста ба тарбияи фарзандон ба дўши онњо 

меафтад, пурра эњсос кунад».   

Агар волидон дар рафти илмомўзии фарзандонашон наќши фаъол 

бозанд, он фосилаи ваќте, ки хонандагон дар хона мегузаронанд, ба ваќти 

самараноке табдил хоњад ёфт, ки аз ваќти мактабии онњо низ бењтар 

мебошад. Волидайн имконият доранд, ки онњоро хуб омўхта, бо онњо хеле 

зиёд кор кунанд. Вазъияти хонагї, ки нисбати мактаб ба хонандагон 

шиностар буда, он ќадар расмї нест, лањзаи дарсдњие мебошад, ки 

муаллим онро танњо орзу карда метавонад. Њамкории волидон хулќу 

атвори хонандагонро таѓйир дода, дараљаи ќафомонї аз дарс ва 

сустхониро кам карда, нисбати вазифаи хонагї маъсулиятро баланд 

мебардорад. 

Натиљаи дигари њамкории мактаб ва оила аз он иборат аст, ки 

волидон дар бораи мактаб ва кормандонаш тасаввуроти хуб пайдо карда, 

кўмаки љамоат ба барномаи мактаб равона мегардад. Муносибати байни 

волидон ва кўдак инкишоф меёбад ва пайдарпайии ширкати волидон дар 

фаъолияти кўдак низ меафзояд. Омўзгорон дар кори дастурдињї  моњир 
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мешаванд, ба фаъолиятњои касбиашон ваќти зиёдтар људо мекунанд. Ба 

барномаи таълимї зиёдтар машѓул шуда, кўшиш мекунанд зиёдтар 

таљриба гузаронида, фаъолиятњои барномавии ба талаба 

нигаронидашуда, на ба китоб нигаронидашударо инкишоф дињанд. 

Илова бар ин эътиќоди омўзгорон нисбати волидон дигар шуда, минбаъд 

онњо падару модаронро њамчун ёрдамчї тасаввур мекунанд. Хонандагон 

бисёртар ба вазифаи хонагї машѓул шуда, нисбати мактаб эътиќодашон 

ба таври мусбат таѓйир меёбад ва мањоратњои махсусашонро ташаккул 

медињанд. 

Њамкории мактаб ва оила ягона роњи инкишофи мактаб, ба даст 

овардани маќсадњои таълимї ва тарбиявї буда, барои маълумотгирии 

хонандагон шароит фароњам месозад. В.А.Сухомлинский бесабаб 

нагуфтааст, ки бе њамкорї бо оила ва ёрии падару модар мо нафаќат аз 

ўњдаи таълими кўдак, балки бисёр корњои дигар низ баромада 

наметавонем [143].  

Оила бояд бањри амалисозии Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 

бораи маориф», Консепсияи миллии тарбия дар Љумњурии Тољикистон, 

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар 

тарбияи фарзнд» ва дигар њуљљатњои муњим оид ба ташкили фаъолияти 

пурмањсули хонандагон аз тарафи мактаб наќши пешбарандаро бозад. 

Аммо дар марњилаи њозира ба тарбияи љамъиятии  хонандагон аз тарафи 

падару модарон ба ќадри лозимї надонистани асосњои педагогика ва 

психология таъсири манфї мерасонад [76].  

Роњи асосии таъсиррасонии калонсолон ба ташаккули шахсияти 

кўдакон, ба онњо омўзонидани меъёрњои ахлоќї мебошад. Равшан аст, ки 

кўдакон бо ќобилияти хуби таќлидкуниашон фарќ мекунанд. Онњо тарзи 

рафтору кирдори калонсолонро зуд тањлил намуда, ба онњо таќлид 

мекунанд, тарзи арзёбї ва  бањодињиро аз калонсолон ќабул менамоянд. 
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Ањамияти муносибатњои оилавї дар инкишофи фарзандон вобаста 

ба он аст, ки онњо чун намунаи махсуси муносибатњои љамъиятї 

мебошанд.  

Дар ташаккули њаматарафаи кўдакон њар як рўйдоду њодисаи 

номатлубе, ки дар чањор девори оила мегузарад, метавонад таъсиргузор 

бошад. Масалан, агар падару модар рафтору кирдори кўдакро ба таври 

манфї бањогузорї намоянд, дар ў бисёре аз хислатњо ба таври бояду шояд 

рушду нумўъ пайдо намекунанд. Дар ин њолат кўдак беташаббус, 

тарсончак, сустирода ба воя мерасад. Баръакс, агар волидайн рафтору 

кирдори кўдакро маъќул шуморанд, бо мувофиќати якдигар амал кунанд, 

кўдак ба ќувваву нерўи худ боварї њосил мекунад, аз ташаббускорї 

намудан наметарсад, фаъолияти худро идора ва танзим менамояд.  

Шуури кўдак ба сабаби набудани таљрибаи зиндагї хусусияти 

бањодињии яктарафаро дорад. Бинобар ин, дар бораи одамон 

муњокимањои барѓалат мекунад. Даѓалї, номењрубонї, бетарафии падару 

мода рва одамони наздик ўро ба чунин хулоса меорад, ки одами бегона 

ќодир аст, ба ў зарари бештар биёрад. Гузашта аз ин метавонад, боиси 

нобоварї, эњсоси шакку шубња ва тарсу бими кўдак гардад. Дар робита бо 

таѓйиротњое, ки дар системаи маориф ба амал омада истодааст, оила 

имрўз маќоми нав пайдо намуда, лаљоми идораи раванди тарбияро ба 

даст мегирад.  

Љомеаи ояндадор ва пешрафтаю солимро бе насли навраси 

њаматарафа рушдёфта  тасаввур кардан мумкин нест. Албатта барои 

расидан ба љомеаи мутараќќї наќши њалкунандаи љавонони соњибилму 

баландмаърифат ва тарбиягирифта  хеле калон мебошад ва дар саргањи 

њамаи ин албатта  оила, падару модар ва омўзгору мактаб меистад, ки дар 

шароити кунунии таѓйирёбии босуръати љомеа мавќеи асосии њар кадоми 

онњо дар рушди шахсиятњои баркамол зарур ва сариваќтї мебошад. 

Имрўз дар назди мактаб вазифаи баѓоят муњим – азнавсозии ќатъии 

раванди таълиму тарбия тариќи бењтар намудани сифати таълиму 

тарбияи хонандагон истодааст. Иљрои ин вазифа танњо ба омўзгорони 
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эљодкор даст медињад, бинобар ин, њанўз дар давраи тањсил  ба ташаккули 

эљодкории донишљўён таваљљуњи махсус зоњир бояд кард.  

Омўзиши сарчашмањои илмию педагогї оид ба масъалањои 

омодагии омўзгорон барои њалли эљодкоронаи вазифањои таълимию 

тарбиявї мављудияти норасоињоро дар ин самт ошкор мекунад. Чунончи, 

дар бораи  нокофї будани самаранокии муошират корњои санљишие, ки 

дар як ќатор ноњияњои љумњурї гузаронида шудаанд, гувоњї медињанд. 

Тањлили онњо нишон дод, ки то 30% хонандагон дар фарогирии донишу 

малакањо оид ба фанњои математика ва забони русї душворї мекашанд. 

Махсусан, ќафомонї дар фарогирии малакањои мењнати омўзиш, суръати 

хониш ва навиштан ба назар мерасад.  

Тибќи маълумоти пурсиши мо, ки дар як ќатор мактабњои олии 

љумњурї гузаронида шуд, донишљўёни соли хатм дар аксари мавридњо аз 

ўњдаи иљрои талаботи барномаи мактаб намебароянд, ба хатоњои зиёди 

имлої ва синтаксисї роњ медињанд, математикњо табдилдињии 

алгебравиро иљро карда наметавонанд, физикњо дар фанни худ 

“мекалаванд”. Аён аст, ки зимни чунин омодагии омўзгори оянда 

мактаббачагон ба ёрии ў барои эљодкорона фаро гирифтани маводи 

таълим умед баста наметавонанд.  

Санљишњои инспектории сифати таълим нишон медињанд, ки бисёре 

аз омўзгорон то њол чунин методњо ва шаклњои таълимро (методњои 

проблемавї-љустуљўї, мубоњиса, сўњбат, бозињо), ки фаъолмандии 

маърифатии хонандагонро инкишоф медињанд, ба хубї аз худ 

накардаанд. Дар натиља то њол дар дарсњо асосан омўзгор сухан меронад, 

хонандагон бошанд, хомўшанд ва маводро пассивона ба хотир мегиранд.  

Тањќиќоти анљомдодаи мо дар мисоли тањлили 95 дарс дар яке аз 

муассисањои тањсилоти миёнаи умумї маълум кард, ки дар дарс 

фаъолияти репродуктивию маърифатии хонандагон нисбат ба фаъолияти 

ќисман љустуљўї ва љустуљўї бартарї дорад. Чунончи, 85% дарсњо аз 

саволњои омўзгор ва љавобњои хонандагон, ки асосан хусусияти 

репродуктивї доранд, иборат буд; њангоми омўзиши маводи нав 64% 
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дарсњо чунон ба роњ монда шудаанд, ки дар онњо аз љониби хонандагон 

фаро гирифтани донишњои тайёр афзалият дошт; 84% дарсњое, ки 

мустањкамкунї ва татбиќи донишњо аз рўйи намуна сурат мегирад. Дар 

айни замон, муњаќќиќон коњиш ёфтани њиссаи фаъолияти ќисман 

љустуљўии мактаббачагонро аз синф то синф ќайд кардаанд.  

Дар минтаќањои алоњидаи Тољикистон вазъият боз њам вазнинтар 

буд. Чунончи, дар яке аз ќарорњои мушовараи Вазорати маориф ва илми 

љумњурї дар бораи кори маќомоти маориф ва муассисањои тањсилоти 

миёнаи умумии як ќатор вилоятњои кишвар оид ба такмили минбаъдаи 

самаранокии таълими асосњои илм ва баланд бардоштани сатњи дониши 

хонандагон ќайд гардид, ки “як ќисми мактаббачагон соњиби донишњо, 

мањорату малакањои мустањкам нестанд”. Аксарияти хонандагон дар 

дарси математика малакаи хуби њисобкуниро зоњир накарданд, 

масъалањои геометриро низ њал карда наметавонанд.  

Дар ќарори мушовара таъкид гардид, ки “на ба њамаи омўзгорон 

муяссар мегардад, ки раванди таълимро дар сатњи баланд ташкил намуда, 

ваќтро дар дарс оќилона истифода баранд. Методњои муосири таълим то 

њанўз сифати људонашавандаи њар як дарс нагардидаанд” [75].  

Њамин тариќ, омодагии заифи таълимию методии омўзгор, ќобил 

набудани ў барои татбиќи дастовардњои илми педагогї ва таљрибаи 

пешќадами педагогї дар раванди таълим, омодагии сусти ўро барои 

ташкили фаъолияти якљояи  эљодї бо хонандагон ќайд бояд кард.  

Дар баробари ин, коллективњои донишгоњњои педагогї кўшиш ба 

харљ доданд, ки омодагии умуминазариявї, психологию педагогї ва 

методии омўзгорони ояндаро такмил дињанд. Дар як ќатор мактабњои 

олии љумњурї таљрибаи мусбате андўхта шуд, ки бояд барои амалияи 

васеъ дастрас гардад.  

Ба таърихи тањсилоти олии педагогї дар Љумњурии Тољикистон 

руљўъ накарда, њаминро ќайд мекунем, ки дар нимаи солњои 90-уми асри 

гузашта (оѓози давраи бозсозї) ба наќшањои таълими донишкадањои 

педагогї фанњои нав ворид гардидаанд. Фанњои психологию педагогї аз 
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курси якум омўхта мешуданд (“Муќаддимаи ихтисоси омўзгорї”), ба 

њамин тариќ аз рўзњои якуми тањсил таваљљуњи донишљўён на танњо ба 

ихтисос (омўзгори синфњои ибтидої, математика, физика ва ѓ.), балки ба 

касби педагогї низ равона мегардид.  

Ба наќшањои таълимии донишгоњњои педагогї дар солњои охир 

чунин курсњо, монанди “Методикаи кори тарбиявї”, “Мањорати 

педагогї” ворид карда мешаванд. Дар рафти ин машѓулиятњо донишљўён 

донишњои назариявиро рољеъ ба раванди педагогї мустањкам менамоянд, 

малакањои педагогї њосил мекунанд, асосњои мањорати педагогиро 

ташаккул медињанд, зеро ин курсњо ба андозаи бештаре хусусияти амалї 

доранд: донишљўён вазъияти педагогї, шаклњои ѓайриќолабии кор бо 

хонандагон ва волидайнро тарњрезї ва тањия менамоянд.  

Барномањои фанњои психологию педагогї такмил ёфтаанд. Дар як 

ќатор донишгоњњои педагогї ба барномаи давлатї оид ба педагогика 

мавзўъњое дохил карда шудаанд, ки бо раванди томи педагогї 

алоќаманданд. Мо бояд матлаберо аз љињати илмї асоснок кунем, ки 

объекти фаъолияти омўзгорро на мактаббача, балки раванди педагогї  

бояд ташкил намояд.   

Камбудии калони омодагии касбии омўзгорон дар наќшањои 

муосири таълимии донишгоњњои педагогї пешбинї нагардидани 

таљрибаомўзии муттасили педагогї дар давоми тамоми даврањои таълим, 

аз љумла, њамаи навъњои кори синфї ва беруназсинфии хонандагон 

мебошад. Ин норасої аввалан, ба ѓайриимкон гардидани татбиќи 

донишњои назариявї дар бораи объекти фаъолияти омўзгор дар амалия 

оварда мерасонад, дувум, ба инкишофи ќобилияти педагогии донишљўён, 

ташаккули малакаву мањорати педагогии онњо мусоидат намекунад.  

Дар айни замон ба донишгоњњо њуќуќи дигаргун кардани тартиби 

омўзиши маводи барномавї, љойиваз намудани он дар њудуди соли 

тањсил, таѓйир додани таносуби ваќти таълимї барои шаклњои гуногуни 

машѓулиятњо, истифодаи курсњои махсус, семинарњои махсус, 

факултативњо ва маълумоти иловагї аз рўйи фанњои махсуси психологию 
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педагогї, иваз кардани як ё ду имтињони давлатї бо корњои хатм дода 

шудааст. Њамаи ин барои њайати профессорону омўзгорони донишгоњњои 

педагогї имкони эљодкорона амалї гардонидан ва такмил додани 

омодагии касбию педагогии омўзгорони ояндаро фароњам меорад.  

Тавсифњои тахассусї талаботро нисбат ба мутахассис муайян карда, 

маљмўи зарурии донишњо, малакаву мањоратро барои иљрои вазифањои 

мењнатї ва љамъиятї таъкид менамоянд. Ин имкон медињад, ки тамоми 

њуљчатнигории таълимиву методї навсозї гардад, сатњи омодагии 

кадрњои педагогї бењтар шавад, барои таќсимот ва истифодаи оќилонаи 

онњо корбарї шавад.  

Корњо оид ба такмили омодагии кадрњои педагогї дар “Стратегияи 

миллии рушди тањсилот дар Љумњурии Тољикистон то соли 2020”, ки бо 

Ќарори Њукумати љумњурї №334, аз   соли 2012 ќабул гардид, инъикос 

ёфтаанд [141].  

 Дар партави ин њуљљат фаъолияти иттињодияњои методї ва 

сексияњои кафедрањо љоннок гардид, кор дар самти такмил додани 

њуљљатгузории таълимию методї бештар муназзам гардид. Истифодаи 

фаъолонаи таљрибаи пешќадами педагогии мактабњои олии кишвар, ки 

барои гузаштан ба бунёди низоми ягонаи њуљљатњои методии роњнамо, 

комплексњои таълимию методї оид ба фанњо ва ихтисосњо, ки барномањои 

типї ва корї, дастурњои методии ташкил ва гузаронидани навъњои асосии 

машѓулиятњои таълимї, тартиб додани супоришњо барои санљиш ва 

худсанљиши донишљўён, наќшаи кори мустаќилона, номгўи аудиторияњои 

махсус, утоќ ва лабораторияњо, таљњизот ва воситањои техникии таълим 

ва адабиёти дарсиро дар бар мегиранд, имкон дод. Њарчанд комплексњои 

таълимию методї бо сабаби хеле вазнин будан ва дар баъзе љойњо расман 

вуљуд доштанашон минбаъд густариш наёфтанд, бо вуљуди ин, худи ѓояи 

мазкур барои љоннок гардонидани фаъолияти кафедрањо дар самти 

такмили омодагии касбии омўзгорон мусоидат намуд.  

Марњалаи муњими такмили омодагии касбию педагогии омўзгорони 
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оянда дар соли 2009 ќабул шудани Ќонун “Дар бораи тањсилоти олии 

касбї ва тањсилоти олии касбии пас аз дипломї” гардид, ки тибќи он дар 

мактабњои олии кишвар филиалњои кафедрањо бевосита дар истењсолот 

бунёд гардида, таносуби машѓулиятњои лексионї, семинарї ва 

лабораторию амалї бо назардошти зиёд кардани њиссаи машѓулиятњои 

лабораторию амалї таѓйир дода шуд, гузариш аз таълими умумї ба 

таќвияти муносибати инфиродї ба  инкишофи ќобилияти эљодии 

мутахассисони оянда бо такя ба кори мустаќилона, шаклњо ва методњои 

фаъоли таълим амалї гардид.  

Иќдомњои мазкур ба инкишофи муносибати эљодкоронаи њайати 

профессорону омўзгорон ба ташкили раванди таълиму тарбия дар 

донишгоњњои педагогї таъсири мусбат расонид.  

Яке аз шартњои љоннок гардидани фаъолияти таълимию 

маърифатии донишљўёни мактабњои олии педагогї, инкишофи тафаккури 

эљодии онњо, истифодаи робитањои байнифаннї дар таълими фанњои 

гуногун ба шумор меравад. Зимнан, робитањои байнифаннї на танњо 

барои дурї љустан аз такрор, балки барои низоми умумии донишњо аз 

рўйи фанњои ба њам наздик амалї мегардад.  

Як зумра олимони љумњурї М.Лутфуллоев, Ф.Шарифзода, 

И.Каримова, Б.Р.Ќодиров, Б. Маҷидова, Ш.А.Шаропов, О.А.Исломов, 

Х.М.Сабуров, З.П.Раҳмонов ва дигарон  бо омўзиши дидгоњи муназзам 

ба раванди ташаккули шахсияти эљодкор машѓул гардида, дар тадќиќоти 

хеш њатто фасли махсус “Робитањои байнифаннї дар илмњои махсус 

њамчун омили ташаккули муносибати эљодкорона ба мењнати омўзгор”-

ро људо кардаанд. Дар он гуфта мешавад, ки “њадафи амалї намудани 

робитањои байнифаннї на танњо бунёди пойгоњ барои фарогирии 

бомуваффаќияти илмњои психологию педагогї ва махсус ба шарти 

робитаи байнињамдигарии онњо ва алоќамандиашон бо фанњои љамъиятї, 

балки ташаккули шахсияти дар эљодкорї фаъоли шахсияти омўзгори 

оянда мебошад” [62].  

Дар фаъолияти омўзгори синфҳои ибтидоии муассисаи тањсилоти  
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миёнаи умумии №42 ба номи Х.Бониёзови ноњияи Деваштичи вилояти 

Суѓд Раҳмон Хушбахтов таъмини фаъолияти гуногуннавъ дар дарс, 

ташкили фаъолияти мустаќилонаи маърифатии хонандагони синфҳои 

ибтидоӣ, инкишофи тафаккури онњо, амалї гардонидани ѓояи 

дидактикии педагогон-навоварон, ѓояњои интенсификатсияро 

бомуваффаќият муттањид мекунад. 

Омўзгор Раҳмон Хушбахтов ба шаклгирии тарзи дурусти 

муносибатњои тарафайн бо хонандагони синфҳои ибтидоӣ, фароњам 

овардани нерўи мусбати эмотсионалии дарс, њамкорї ва эњтиром ба 

шахсияти омўзгор, такя ба сифатњои мусбати хонанда ањамияти махсус 

медињад.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самти асосии фаъолияти омўзгориашро ў дар ташаккули майлу 

раѓбати амиќ ба таълими синфҳои ибтидоӣ  дар ваќти дарс ва берун аз он, 

МУШОЊИДАЊОИ МО НИШОН МЕДИЊАНД, КИ ГУНОГУНАВЪИИ 
ШАКЛЊОИ ФАЪОЛИЯТИ ОМЎЗИШИИ ХОНАНДАГОН ДАР ДАРС 

ТАРИЌИ ЗЕРИН БА ДАСТ МЕОЯД: 
 

 Якум, якљоя кардани кардани наќли омўзгор бо сўњбат ва кори 

мустаќилонаи гуногуннавъи хонандагон (кор бо китоб, аёниятва ѓ.).  

 

 Дувум, гуногунии роњњои санљидани донишњо, истифодаи воситањои 
техникии таълим дар синфҳои ибтидоӣ, даст кашидан аз ќолаб дар сохтори дарс.  

 Севум, истифодаи шаклњои наву љолиби ташкили фаъолияти таълимї – 
дарсњо, конференсияњо, дарсњо-диспутњо, дарсњо-семинарњо ва ѓ.  

 Чорум, ба њам пайвастани шаклњои инфиродї, коллективї ва гурўњии кор 

дар дарс.  

  



105 
 

дар мактаббачагони хурдсол бедор кардани кўшиш барои маърифат, 

љустуљўи чизи наву номаълум мебинад. Бинобар ин, тамоми донишњо, 

таљриба ва мањорати методиашро омўзгор ба он равона месозад, ки 

мактаббачагонро ба фанњои таълимї (таълими синфҳои ибтидоӣ) 

шавќманд намояд, дар идома аз дарс то дарси дигар ин шавќу раѓбатро 

инкишоф дињад ва амиќ гардонад. Ба ташкил ва гузаронидани дарси якум 

аз рўйи њар як бахши биология ањамияти махсус дода мешавад. Дар аксари 

маврид ѓояи “калонќисмат” пешнињод кардани маводи таълимї аз рўйи 

бахш истифода мешавад.  

Байни омўзгорони синфҳои ибтидоие, ки дар фаъолияти 

педагогиашон ин назарияро бомуваффаќият татбиќ менамоянд, омўзгори 

синфҳои ибтидоии муассисаи тањсилоти  миёнаи умумии №1-и н. 

Б.Ғафуров М.Умарова, омўзгори гимназияи №4-и шањри Хуљанд 

С.Тюраева, муаллимаи муассисаи тањсилоти  миёнаи умумии №24-и 

шањри Хуљанд М.Усмонова ва дигарон њастанд. 

Дар љараёни таълими синфҳои ибтидоӣ онњо маљмўи омилњои 

асосии интенсификатсияро (сермаҳсулии фаъолияти эҷодӣро) моњирона 

истифода мебаранд: баланд бардоштани маќсаднокии таълим, таќвияти 

мотиватсияи омўзиш, зиёд кардани ѓунљоиши иттилоотии мундариљаи 

тањсилот, корбасти методњо ва шаклњои фаъоли таълим, таъмини 

гуногунї, инкишофи малакањои мењнати омўзиш, ќувват бахшидани 

суръати амалиёти омўзишї ва истифодаи воситањои техникии таълим, 

истифодаи бартарињои њуљрањои марбут ба фанњои таълимї. Аммо њар як 

омил, тариќи сабки таълим, фардият, таљриба ва эљоди омўзгор дар 

раванди таълим ба таври хос инъикос ёфта, барои фаъолияти якљояи 

эљодии омўзгорон ва хонандагон замина фароњам меорад. 

Масалан, мо фаъолияти  маќсадноки омўзгорони эљодкорро дар 

таълим мавриди омўзиш ќарор додем. Пеш аз њама, ќайд бояд кард, ки ба 

интихоби њадафи дарс ва таќсимоти вазифањои дарс муносибати онњо 

зоњирї нест. Вазифањо дар наќшањои дарс мухтасар баён мегарданд: 

кадом мафњум бояд аз худ шавад, чї гуна малакањо коркард шаванд, 
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кадом вазифањои тарбиявиро иљро бояд кард. Зимнан, дар вазифањо 

хусусият ва имконоти коллективи синф њатман ба њисоб гирифта мешавад, 

бинобар ин, дар синфњои параллелї онњо метавонанд гуногун бошанд.  

Ба андешаи мо, чунин муносибат ба омўзгорони эљодкор имкон 

медод, ки раванди таълими синфҳои ибтидоиро бештар ба хонандагон 

мувофиќ гардонида, гузашта аз ин, дар таълиму тарбия ба натиљањои 

баландтаре ноил шаванд.  

Дар љараёни ташкили фаъолияти якљояи эљодии омўзгор ва 

хонандагон барои аз худ кардани маводи омўзишї онњо кўшиш 

мекарданд, ки дар хонандагон завќи маърифатро нисбат ба фан бедор 

намоянд. Бо ин маќсад бозињои гуногуни омўзишию маърифатї, 

мубоњисањои таълимї, унсурњои шавќовар, нав ва мутаноќиз, ба миён 

овардани вазъияти проблемавї. Масалан, омўзгори синфҳои ибтидоии 

МТМУ №42-и н.Деваштич Келдиев Муслим дар дарсњо бозињои 

маърифатию дидактикї – “Синфи даҳиҳо то миллиониҳо”, “калима, 

ибора ва ҷумлаҳо”, “Таҳлили ҳиссаҳои нутқ” васеъ истифода мебарад, ки 

имкони бедор намудани майлу раѓбат ба фан ва гирифтани донишњои 

мустањкамро фароњам меоранд.  

Омўзгори синфҳои ибтидоии МТМУ №7-и ш. Хуҷанд Наимова 

Муҳайё дар дарс вазъияти проблемавиро ба вуљуд меорад, ки ба 

мубоњисањои омўзишї бадал мешаванд:“Чаро осмон кабуд аст?”, “Чаро 

мехи оњанин ѓарќ мешаваду киштии оњанин не?” ва ѓ.  

Мо муайян кардем, ки дар фаъолияти омўзгорони эљодкор бештар 

чунин омилњо истифода мешаванд: баланд бардоштани ѓунљоиши 

иттилоотии мундариљаи дарсњо, бунёди низоми хусусии шаклњои таълим 

њангоми омўзиши мавзўъњои људогона ва ќисмњои фанни таълимї. Њар як 

омўзгори эљодкор кўшиш менамояд, ки дар дарс маводи омўзишро на бо 

ќисмњои хурд-хурд, балки бо ќисматњои калон пешнињод намоянд, яъне 

дар як дарс мўњтавои якчанд дарсњоро ѓунљонида, ваќти боќимондаро 

барои мустањкам кардани мавод сарф кардан мехоњанд. Дар айни замон 
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тариќи таљриба ва мантиќан низоми муайяни шаклњои таълим барои 

омўзиши мавзўъ ё фасл бунёд мегардид. Њангоми омўзиши ин ё он мавзўъ 

ва фаслњо онњо њалли масъалањо, кори хонагӣ ва дарсњои санљишию 

љамъбастиро истифода мебаранд.  

Бисёре аз омўзгорони синфњои ибтидоии муассисањои тањсилоти  

миёнаи умумии вилояти Суѓд дар самти суръат бахшидани амалиёти 

омўзишї – хондан, њисоб, навиштан ва расмкашї кор мебаранд, то ки 

хонандагон дар муддати камтар њаљми калони маводи таълимро бидуни 

афзудани сарборї аз худ намоянд. Дар баробари ин, онњо гоњ-гоњ 

“буришњои” ташхисиро мегузаронанд, то ки чї гуна пеш рафтани 

хонандагонро дар фарогирии малакањои омўзишї пайгирї намоянд.  

Дар интенсификатсияи таълим утоќњои таълимии фаннї, ки бо 

воситањои техникии зарурї ва компютерњои љињозонида шудаанд, наќши 

муњим доранд.  

Сўњбатњо бо омўзгорон, мушоњида ва андешаронињо муайян 

кардани сабабњоеро, ки густариши васеи бењдошти раванди таълимро дар 

мактаб бозмедоранд, имкон доданд. Якум, дониши нокифояи асосњои 

љараёни педагогї ва бењдошти он. Дувум, душвор будани таљассуми ѓояи 

бењтарнамої дар марњалаи аввали татбиќи он дар мактаб. Севум, тарзи 

тафаккури ќолабии омўзгорон, ки табиї мебошад.  

Аммо дар љумњурї таљрибаи мусбати татбиќи ѓояи бењдошт мављуд 

аст. Дар кишвар таљрибаи кори мактабҳои болаёқат оид ба бењдошти 

раванди таълиму тарбия машњур аст. Махсусан омӯзгори синфҳои 

ибтидои мактаби навтасиси болаёқати шаҳри Хуҷанд аз тарафи Пешвоии 

муаззами миллат  ба истифода дода шудааст.  

Бинобар ин, ошкор намудани моњияти ин таљрибаро яке аз 

вазифањои тадќиќоти хеш мешуморем. Ќайд бояд кард, ки аз худ кардан 

ва татбиќи назарияи бењдошт дар раванди таълиму тарбия ногузир ба 

инкишофи эљодкории омўзгорон боис мегардад. Худи низоми 

чорабинињо дар ин самт, аз ќабили тарњрезии ба њам алоќаманди 

вазифањо, мушаххас гардонидани онњо бо назардошти хусусиятњои синф, 
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интихоби мундариља, шакл, методњо, воситањое, ки барои њалли вазифањо 

мувофиќанд, муносибати тафриќавї ба хонандагон, ташкили оќилонаи 

мењнати омўзишии мактаббачагон муносибати эљодиро дар фаъолияти 

омўзгор таќозо менамояд. Зеро ба ифодаи муњаќќиќи маъруф 

М.М.Поташник, “бењдошт (оптимизатсия) тариќи ба хотир гирифтани 

алгоритми ќабули ќарори педагогї муяссар намешавад; варианти 

бењтарин бидуни муносибати шахсї, эљодкорона аслан дастнорас 

мебошад”[118]. 

Омўзгороне, ки бо назардошти интенсификатсия (маҳсулнокӣ) ва 

бењдошти раванди таълиму тарбия кор мекунанд, бењтар гардидани 

сифати дарсњо, донишњо, малакаву мањоратро оид ба фанни таълимї ва 

баланд шудани сатњи тарбиятдидагї, инкишофи умумии хонандагонро 

ќайд менамоянд.  

Объекти таваљљуњи мо омўзгороне низ буданд, ки фаъолияти 

эљодиашон ба љустуљўи пайваста ва такмили мундариља, шакл, методњо ва 

воситањои таълим, бунёди низоми бењтарини хусусии таълими 

мактаббачагон  равона шудааст.  

Яке аз омўзгорони эљодкору пурѓайрат ва нисбати касби хеш 

вафодор омўзгори синфҳои ибтидоии  МТМУ №5  шањри Хуҷанд 

Т.Њусейнова мебошад. Ў низоми худро оид ба фаъолияти якљояи эљодї бо 

хонандагон дар раванди таълими ибтидоӣ тартиб дод. Ба низоми мазкур 

шаклњои гуногуни таълим, машѓулиятњои босалоҳият, кори беруназсинфї 

аз рўйи фанҳои таълимии синфҳои ибтидоӣ ворид гардидаанд.  

Омўзгори синфҳои ибтидоӣ кўшиш менамояд, ки хонандагон мотиви 

асосии омўзишро аз худ кунанд: танњо дар сурати фаро гирифтани 

донишњои амиќ ва устувор онњо метавонанд бо фаъолияти мустаќилонаи 

мењнатиашон барои љомеа манфиат оваранд. 

Т.Ҳусейнова ба сифати азхудшавии маводи омўхташаванда, 

мустањкам кардани он диќќати зиёд медињад. Пурсиши хонандагон 

мунтазам ва њадафмандона гузаронида мешавад. Методњои гуногуни 
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санљиши шифоњї, хаттї ва амалї ва санљишњои мавзўї татбиќ мегарданд. 

Супоришњои хонагї мазмуни эҷодкорона амалӣ гаштанро ифода мекунанд. 

Дарсњои санљишию љамъбастї гузаронида мешаванд. 

Ќисми људонашавандаи низоми кори омўзгор  машѓулияти иловагї 

бо хонандагон мебошанд, ки дар шакли кори инфиродӣ, пурсиш ва 

мустаҳкамкунии мавзӯъ мегузаранд. Дар онњо малакањои њалли масъалањо 

(дар мисоли фанни математика) сайќал ёфта, корњои мустаќилонаи 10-15 

даќиќагї бо маќсади аз худ кардани маводи омўхташаванда гузаронида 

мешаванд. 

Дар љараёни таълими сифнҳои ибтидоӣ муносибати Т. Ҳусейнова ба 

фаъолияти якљоя бо хонандагон эљодкорона мебошад. Ба аќидаи ў дар 

раванди таълим шогирд бояд донишњоро фаъолона аз худ карда, онњоро 

эљодкорона татбиќ намояд. Бинобар ин, маводи омўзишро баён карда, 

мекўшад, ки хонандагон эљодкорона фикр карданро омўзанд.  

Ба саволи “Чї тавр Шумо дар таълим натиљањои баландро ноил 

гардидед?” Т.Ҳусейнова чунин љавоб дод: “Бисёр фикр кардам, ки чињо ва 

чї тавр бояд кард, то ки хонанда муаллимро фањмад, баъди рафтан чизи 

навро дар фикри худ, на ин ки дар дафтар ва на дар конспекташ гирифта 

равад. Таљрибаи олимони хориҷӣ Липетск ва Ростов, Методҳои Шаталов 

ва Эрдниев собит месозад, ки эҷодкории омӯзгоронро дар раҷванди 

таълиму тарбия  бозҳам ҷоннок менамоянд. Аммо њамаи онњоро як чиз 

муттањид мекунад – њаддалимкон истифода бурдани 45 даќиќаи дарс, 

хоњиши водор кардани хонанда ба кор кардан дар дарс, на танњо њамту 

кор кардан, балки фањмидан ва аз худ намудани мавод аст. 

Дарс –  шакли асосии ташкили кори омўзгор ва хонанда. Кор, на ин 

ки тамошои пассиви чизи дар тахта ё компютер навишта, диафилмњо, 

моделњо ва ѓ. Омўзгор артист нест, хонандагон тамошобинони театр 

намебошанд. Ба ман на синф умуман, балки хонандаи мушаххас лозим 

аст, ки бояд ба ў малакањои муайянеро омўзам. Њар як нафарро таълим 

дода, њар яки онњоро мушоњида карда, ман синфро таълим медињам. Шояд 
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инро аз Шаталов, Эрдниев, аз омўзгорони бењтарин омўхтан лозим аст. 

Дастури истифодаи њаддалимкон, самараноки дарс вуљуд надорад ва 

шояд, њељ гоњ пайдо нахоњад шуд. Як чиз аниќ аст: дар дарс омўзгор 

меомўзонад, хонанда меомўзад, аммо њар дуи онњо дар иттињоди эљодї 

кор мекунанд. Ва њамин чиз гарави комёбї аст”.  

 Таљрибаи  Усмон Юнусов - омўзгори синфҳои ибтидоии муассисаи 

тањсилоти  миёнаи умумии №24-и шањри Хуљанди вилояти Суѓд љолиб аст. 

Он ба љустуљўи эљодии мундариља ва шаклњои таълим нигаронида шуда, 

ба њамкории эљодї бо хонандагон бунёд ёфтааст.  

Номбурда кўшиш менамояд, ки њар як дарс пур аз эљодкорї ва барои 

хонандагон шавќовар бошад. Бо ин маќсад дар дарсњо њангоми омўзиши 

мавзўъ маводи љолибу пурмуњтавои эљодиёти шифоњии халќи тољик – 

зарбулмасалу маќолњо, ривояту афсонањо ва сурудњоро  истифода 

мебарад.  

Дар низоми кори таълимї омўзгор дар дарсњои забон ва 

математикаи синфҳои ибтидоӣ супоришњои коллективї ва инфиродї, 

супоришњои эљодї медињад. Њамаи ин ба ташкили фаъолияти якљояи 

эљодии омўзгор ва хонандагон, ошкор намудани имконоти эљодии онњо 

нигаронида шудааст. Бинобар ин, љанбаи ошкор кардани нерўи эљодии 

хонандагонро дар дарсњо баррасї менамоем. Чунончи, дар дарсњои 

забони модарӣ зимни ѓанї гардонидани захираи луѓавї хонандагони 

синфҳои ибтидоӣ бо калимаи “орнамент” (наќшу нигор) шинос мешаванд. 

Омўзгор ба хонандагон супориши эљодї медињад: наќшу нигори тољикиро 

тасвир карда, бо истифодаи адабиёти иловагї ва маводи осорхонаи 

наздимактабӣ ва ё марказии шаҳр дар бораи хусусиятњои унсурњо ва 

ќисматњои наќл кунанд. Ва тахайюли бачагон  хатњои печони наќшу 

нигорро дар сањифањои албом ба гулњои кўњї, боѓњо ва њайвонот табдил 

медињад.  

Мисоли дигар, ки иљрои супориши эљодиро аз љониби хонандаи 

синфи 4-ум Рустам Алиев тавсиф менамояд. Ин афсонаи ѓайриодиест, ки 

ў бо истифодаи ќањрамонњои асосии афсонањои маъруфи тољик, 
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калимањои тољикї наќл мекунад ва забони афсонаро меофарад. Порчаеро 

аз ин афсона меорем:  

“... Боре Њайдарќуз дар љангал роњ мегашт ва ногањон ба дарахти 

каље пешпо хўрд. Ба чап нигоњ кард, ба рост нигоњ кард ва хоначаи 

мурѓпоро дид. Хайдарќуз ба пеши омад ва гуфт: “Хонача, хонача, ба ман 

рўятро гардон, ба љангал пуштатро. Бачаяк ба хонача даромад, дар он љой 

Ялмоѓузкампирро дид. Хайдарќўз  ба назди ў рафта, гуфт: “Ассалом, 

љавонмарди сияњчашм! Хоб рав, кори шаб – хандаи рўз...”. Чунин 

супоришњои эљодї, табиист, ки шавќу раѓбати хонандагонро ба фанни 

таълимї тањрик мебахшанд, эътимодашонро ба нерўи хеш таќвият 

мебахшанд, тахайюли эљодиашонро инкишоф медињанд.  

Эљодиёти ин омўзгорро меомўзанд, маслињатњояшро гўш мекунанд, 

ѓояи комёбињои ўро дарк кардан мехоњанд. Асоси ѓояи ўро муносибати 

эљодї ба кор ва њамкории эљодї бо хонандагон дар таълиму тарбия 

ташкил медињад.  

Дар таљрибаи педагогии ў ѓояњои пешбарандаи дидактикие равшан 

ба назар мерасанд, ки асоси онро интенсификатсияи раванди таълиму 

тарбияро дар мактаби муосир, ѓояњои педагогњо-навоварон ва бозёфтњои 

хусусии эљодї ташкил мекунанд. Дар маљмўъ, онњо ба омўзгор имкони 

бунёди низоми самарабахши таълимро имкон медињад, ки асоси онро дарс 

мебошад. Асоси муваффаќият - дарсњое, ки яке ба дигаре чи аз рўйи 

мундариља, чи аз рўйи шакл монанд нестанд.  

Дар дарс синфи 4-ум. Омўзгор: “Кани бачањо, чї гуна дарсро 

мегузаронем?  Хонандагон саволу ҷаводро интихоб карданд. Омўзгор 

Асрор Аслонов (мактаби миёнаи №42, деҳаи Басмандаи ноњияи Девашич) 

дар љойи муќаррарии худ – партаи охирин мешинад. Духтараке аз љой 

мехазад ва ... ба гузаштани дарс оѓоз менамояд. Дарс худ аз худ оѓоз 

меёбад. Саволњо ва љавобњо. Далелњо ва раддияњо. Синф ба орухона 

монанд мешавад. Аммо инак омўзгор аз љой мехезад ва бо овози гоњ пасту 

љаззоб ва гоњ ављгиранда дарсро ба маљрои даркорї равон месозад. Дарс 

бо тањлил ва љамъбасти љавобњо анљом меёбад. Дарси забони модарии 
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синфҳои ибтидої. Омўзгор ва хонандагон бозии дидактикии “Ярмарка”-

ро баргузор менамоянд. Аз рўйи хоњиш ба назди тахта ду нафар хонанда 

баромада, ба таърифи “мол”-и худ оѓоз мекунанд. “Ба исми ман нигоњ 

кунед, ў хусусиятњои аљоиб дорад” – мегўяд яке. Дигаре мегўяд: “Исми ту 

чї, ана ман ба сифат нигаред!”. Дар ин ваќт харидори инљиќ дар шахси 

хонандаи севум ба гап њамроњ шуда, “молро айб мегузорад” ва “нархро 

паст мекунад”. Як муддат дар шакли савдо мусобиќа бо шеърњо ва 

зарбулмасалҳо љараён мегирад, ки дар он тамоми синф ширкат меварзад. 

Дар рафти бозї мавзўъ аз худ мешавад ва ба омўзгор зарур нест, ки онро 

дурудароз фањмонад. Омўзгор бозиро њунармандона самт мебахшад, эрод 

мегирад, тарафдорї мекунад. Њамаи ин ба бачагон маъќул аст, онњо бозї 

мекунанд ва меомўзанд, кор мекунанд ва андеша меронанд, шиддат ва 

фаъолиро аз сар мегузаронанд.  

Њамин тариќ, дар љараёни бозии дидактикї, дар њамкории зичи 

эљодї донишњо аз худ мешаванд.  

Њар як дарси А.Аслонов эљодкорист, аз он љумла, эљодкории 

бачагон.  Дарсњо ба таври гуногун тавлид мешаванд. Баъзе дарсњо 

дурудароз ва боазоб, аз хобу истироњат мањрум карда, офарида мешаванд. 

Ѓояи дарсњои дигар ногањон пайдо мешавад. Ба андешаи мо, сабабгори 

онњо илњом аст, зеро бидуни рўњбаландии ботинї, эътимод ба нерўи худ, 

раѓбати амиќ ба кор, кўшиш барои комёбї, илњоми эљодї ѓайриимкон аст.  

Дарсњои А.Аслонов – самараи илњом ва зањмат аст. Хусусияти 

дарсњо бо сабки фардии фаъолияти омўзгор таъйин мешаванд. Тарзи 

таълими ў хонандаро озодї мебахшад, ўро ба андешаронї водор 

менамояд. Дар хонанда муносибати мусбат ба омўзиш ташаккул меёбад, 

муошират бо омўзгор ва њамсинфон тобиши бетакаллуфу озодона касб 

менамояд.  

Бинобар ин, хонандагон на танњо њамфикрони ў, балки муќарризони 

ўянд, ки бањсу танќид мекунанд, нуќтаи назари хешро рољеъ ба ин ё он 

масъала баён исбот менамоянд. Хонанда дар дарс  -  њамеша шахсият аст 

ва њамин чиз гарави муваффаќият мебошад.  
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Њамин тавр, нуктањои зикршударо љамъбаст намуда, ќайд бояд 

кард, ки њар як омўзгори эљодкор дар ташкили таълиму тарбияи 

мактаббачагон   сабку равиши худ, бозёфтњо ва муносибати хос дошта, 

барои истифодаи маљмўи гуногуи воситањои таълиму тарбия, бунёди 

низоми ба худ хоси таълиму тарбия, ки ба дастовардњои илми педагогика 

ва психология асос ёфтааст, саъю кўшиш менамояд.  

Кадом нуктањо эљоди педагогии омўзгорон-навоваронро умумият 

мебахшад? Ба ин савол љавоб дода, олими маъруфи рус В.И. Загвязинский 

чунин менависад: “Пеш аз њама, он чизе, мантиќи љустуљўи њалли 

масъалањои педагогї њар яки онњоро водор намуд, ки ба анъанањои 

бењтарини  педагогикаи  ватанї ва љањонї пайравї намоянд, ба матлабњое 

такя кунанд, ки дар корњои педагогњои барљастаи шўравї А.С. 

Макаренко, С.Т. Шатский, Н.К.Крупская, В.А. Сухомлинский, 

психологњои маъруф Л.О. Виготский, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтев, 

Б.Г. Ананев, Л.В. Занков, як зумра педагогњо ва методистони муосир 

коркард шудаанд. Бинобар ин, педагогњо-навоварон, њар яке ба таври худ 

ќонунияти объективии таълим ва тарбияро инъикос карданд, ѓоя ва 

принсипњои асосии педагогиро, ки ядрои назарияи педагогии муосирро 

ташкил медињанд, мушаххас намуда, инкишоф медињанд. Решаи амиќи 

вањдати ѓояи педагогњо-навоварон дар њамин аст”.  

Дар љараёни кори таљрибавию педагогї мо ба шаклњои 

муассиртарини такмили ихтисос, ки эљодкории педагогњоро тањрик 

мебахшанд, таваљљуњ намуда, мавриди тањлил ќарор додем. Чуноне ки 

тањлили назариявии адабиёти илмию педагогї нишон дод, ба ин шаклњо 

дарсњо, муоширати ѓайрирасмии педагогї, кори худомўзї мансуб дониста 

мешаванд.  

Дар тањрик бахшидани эҷодкории педагогӣ  њафтањои методии 

дарсњои кушод, ки шуъбањои ноњиявї ва шањрии маориф ташкил 

мекунанд, ањамияти назаррас доранд. Онњо имкон медињанд, ки ба 

омўзгорони мактабњои тањсилоти умумї шаклњо ва методњои нави 

таълим, хусусиятњои омода намудан ва гузаронидани онњо, бањогузории 
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њусну ќубњи онњо нишон дода шаванд.  

Барои густариши таљрибаи пешќадами педагогии омўзгорони 

алоњида ва тањрик бахшидани эҷодкории педагогӣ  анљуманњои вилоятї 

ва шањрии омўзгорони эљодкор низ ањамият доранд.  

Омӯзгори синфҳои ибтидоии мактаби таълимии ғайридавлатии 

“Паймон” Қаюмова Омина Эргашевна фаъолияти эҷодкоронаи хешро дар  

таълими мактаббаагони  хурдсол  ба таври зайл истифода менамояд. Ӯ дар 

раванди дарсҳо тибқи муносибати салоҳиятнокӣ  

Таҷрибаи муаллимаи пешқадами МТУҒ «Паймон»  Қаюмова 

Оминахон Эргашевна дар ташаккул додани фаъолияти эҷодӣ ва ҳамкории 

эҷодии муаллиму хонандагон яке аз воситаҳои асосии ташкили кори 

таълим ба шумор меравад. . Аз раванди бароҳмонии дарс маълум гашт, 

ки ӯ  дар дарсҳояш аз усулҳои фаъоли таълим бештар истифода мекард. 

Кӯшиш дошт, ки ҳамаи хонандагонаш ба дарс иштирок намоянд, аз ин 

лиҳоз аз усули тафриқавӣ ва ҳам муносибати фардӣ бештар истифода 

менамуд. Инчунин  раванди фаъолияти хонандагонашро зери назорат 

дошт, кори онҳоро мушоҳида менамуд, дар мавридҳои зарурӣ маслиҳатҳо 

медод, то кори эшон дуруст ҷараён гирад.  

Аз мушоҳидаҳо маълум гашт, ки давоми 45 дақиқаи дарсӣ омӯзгор 

зиёда аз 25 намуди корҳоро ба роҳ монд. Ин аз он шаҳодат медиҳад, ки 

хонандагони синфаш дониши комил доранд. Инчунин донишҳои 

базавиашонро дурусту бамаврид истифода карда метавонистанд.  

Омӯзгор кӯшиш дошт, ки ҳангоми гузориши муаммо хонандагон 

мустақилона фикрронӣ намояд, гуруҳҳо дар мубоҳисаву муҳокимаҳои 

байни худ ба як хулоса омада, корашонро муаррифиву фикрашонро низ 

баррасӣ карда тавонанд. Инчунин аз мушоҳидаҳои хеш маълумоҳо 

медоданд. Дар истифодаи ин методҳо, дар ҳақиқат, ӯ маҳорати хуби 

эҷодкорӣ дошт ва тарзи истифода аз ин усулро медонист. Аз ин рӯ, 

муаммоҳои гузоштаи ӯ ҳалли худро меёфтанд, чунки имкониятҳои 



115 
 

маърифативу қобилиятҳои зеҳниву ақлии шогирдон ба инобат гирифта 

шуда буд. 

Омӯзгорон усулҳои гуногуни таълимро ба мақсади таҳким ва 

мустаҳкам гардонидани донишу малакаи нав истифода мебурд. Ба 

хонандагон ҳангоми ҳалли масъалаҳои таълимӣ ва ташаккули малака 

имконияти ҳамкориро  низ медод. Мувофиқи шавқу завқашон фаъолият 

таҳия менамуд. Бо ҳамин тарз салоҳиятҳои хонандагонро ташаккул 

медод. 

Мо санаи........ ба дарси табиатшиносии ӯ иштирок намуда, худ 

шоҳиди он гаштем, ки омӯзгор Қаюмова О.Э. барои таълими мавзӯи 

“Вазъи экологии маҳал” пеш аз ҳама аз хонандагон хоҳиш намуд, ки 

мақсад аз омӯзиши мавзӯи мазкур дар чист. Маълум аст, ки хонандагон 

фаъолиятҳои гуногуни таълимиро иҷро менамоянд, ки онҳо бобати 

амалигардии мақсад ва вазифаҳои фан мусоидат хоҳанд кард. 

Шумораи хонандагони синф 16 нафар бошанд, ҳама кӯшиш 

доштанд, ки мақсадҳои дарсро муайян созанд. Ҷавоби ҳамаи хонандагон 

саҳеҳ буд. Сипас кор тариқи гуруҳӣ сурат гирифт. Аз суханони омӯзгор 

маълум гашт, ки ӯ пешакӣ супориш дода будааст, ки онон мебоист вобаста 

ба супориш мушоҳидаҳоро ба роҳ монда дар дафтари мушоҳидаҳояшон 

қайд менамудаанд.  Дар асоси он супориш аз тарафи муаллим савол-

проблема гузошта шуд, ки хонандагонро ба мубоҳисаву муҳокима водор 

сохт.  

-Љамъоварии маълумотро чї тавр ба роҳ мондед?  

– Кї ба шумо кўмак расонд?  

– Кадом душвориҳо пеш омаданд? 

 – Онҳоро чї тавр бартараф кардед? 

– Аз маълумоти љамъовардаатон истифода бурда: 

– Мушкилоти экологии маҳалро муайян кунед; 
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– Сабабҳои сар задани ин мушкилотро нишон диҳед;(Мушкилотро ба 

гурўҳҳо људо намуд (мушкилоти ба инсон ва ҳодисаҳои табиат 

вобастабуда) 

Ба хонандагон адабиёти вобастаи мавзӯъ пешкаш карда шуд. 

Аҳли гуруҳ байни ҳам баҳс мекарданд, то ҳалли муамморо дарёфт 

созанд.Барои пешравии корашон ба гурўҳҳо кўмак менамуд. Ба 

хонандагон имкон дода шуд, ки чизҳои лозимаашонро пурсанд, бо 

рафиқони худ аз дигар гурўҳҳо маслиҳат кунанд ва агар лозим шавад, 

ҳатто аз синф бароянд. 

Хонандагон фикрҳои худро дар  ҷадвал љой доданд.Сипас аз рўйи 

кори анљомдодашуда хулосабарорӣ ба роҳ монда шуд. Ӯ инчунин 

мунтазам натиҷаҳои таълимии хонандагонро арзёбӣ менамуд ва дар 

мавридҳои зарурӣ усули таълимро тағйир дода, раванди таълимро 

самараноктар мегардонид. 

Сониян боз ба гуруҳҳо муаммои дигар пешниҳод шуд: 

-Маълумот оид ба экологияи маҳалро ба тартиб дароред ва дар љадвал 

љой диҳед; 

-Коратонро ба рафиқон муаррифї кунед. 

-Роҳҳои ҳалли мушкилоти экологии маҳалро муайян кунед; 

Чунин ҷадвал пешниҳод гашт: 

Мушкилот 
(проблемаҳо)-и 
экологии маҳал 

Сабабгори сар задани 
проблемаҳо  

Роҳҳои ҳалли 
проблемаҳои 

экологии маҳал 

Муаррифии кор ба роҳ монда шуд, баъд хулосабарорї аз кори 

анљомдодашуда ва интихоби якљояи маълумоти дуруст оид ба 

ҳолати экологии маҳал дида шуд.  

Дар рафти дарс фаъолияти таълимии хонандагонро мушоҳида 

намуда, дараљаи ба салоҳиятҳо ноил гаштани онҳоро муайян кард. 

 Инчунин дар раванди дарсҳои забони модариву математика аз 

усулҳои МДД, Кластер, ЭССЕ, Т-нақша, рӯзномаи дубахша самаранок 

истифода карда шуд. 
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Вақте бо ӯ дар алоҳидагӣ ҳамсӯҳбат гаштем, ӯ гуфт, ки шиори ман 

“Таълиму тарбияи ҷавонону наврасони бамаърифат, илмдӯст, 

пурмасъулият, навовару эҷодкоре, ки баҳри ободию пешрафти 

иқтисодиёти Ватан саҳмгузоранд.” 

Њамчунин самтњои асосии татбиќи робитањои байнифаннї муайян 

шудаанд: 

1. Муќаррар намудани навъњои барои фанњои гуногун умумии 

фаъолияти зењниву амалии донишљўён;  

2. Муайян кардани низоми донишњо дар бораи объектњои олами 

воќеї, ки дар фанњои гуногуни таълимї фароњам омадаанд;  

3. Омўзиши наќши робитањои байнифаннї дар ташаккули сифатњои 

иљтимоиву шахсї ва љањоншиносї;  

4. Такмили методњо, шаклњо ва воситањои таълим дар заминаи 

татбиќи робитањои байнифаннї.  

Дар айни замон, ташаккули шахсияти омўзгори эљодкор дар 

заминаи татбиќи робитањои байнифаннї дар онњо инкишоф ёфтани 

сифатњои зарурии иљтимої ва шахсиятиро пешбинї менамояд, ки ду 

љараёни ба њам алоќамандро дар бар мегирад: таъсироти њадафмандонаи 

педагогї ва фаъолияти инсонии худ, ки ба дигаргунсозии эљодкороонаи 

олам ва сиришти худ равона шудааст.  

Мубоњиса ва табодули афкору таљриба аз рўйи саволњои зерин 

доир гардид: 

1. “Эҷодкории педагогӣ ” чист?  

2. “Омўзгори эљодкор” ба андешаи Шумо чї маъно дорад?  

3. Шумо ба таљрибаи педагогњо-навоварон чї гуна муносибат 

мекунед?  

4. Шумо дар кори худ дастовардњои илми педагогї ва таљрибаи 

пешќадами педагогиро чї тавр истифода мебаред?  

Барои иштирокчиёни мубоњиса дафтарчаи ёддошт коркард шуд.  

Мубоњиса на танњо фаъолмандии иштирокчиёни анљумани 



118 
 

омўзгорони эљодкори синфҳои ибтидої, балки донишњои муайяни онњоро 

дар соњаи педагогикаи эљодї, ки аз кўраи таљриба ва фаридияти њар як 

педагог гузаштаанд, нишон дод.  

Њадафи мо муайян кардани сатњи донишњои иштирокчиён дар соњаи 

педагогикаи эљодї набуда, балки ошкор намудани фањмиши онњо оид ба 

истилоњ мазкур буд.  

Дар бобати истифодаи дастовардњои илми педагогї ва таљрибаи 

пешќадами педагогї дар кори таълиму тарбия натиљањо чунинанд: 

тавсияњо ва дастовардњои илми педагогиро (дар умум 79 нафар) 53 нафар 

(67,5%) омўзгорон-иштирокчиёни анљумани вилоятї, таљрибаи 

пешќадами педагогї, ѓояњои асосї ва ќисматњои онро истифода мебаранд, 

24 нафар  (30%) роњњои ташкили њамкории эљодиро бомаврид истифода 

намекунанд ва ќисми боќимондаи (2 нафар – 2,5%) омўзгорони фсинфҳои 

ибтидої ба набудани тавсияњои методї оид ба истифодаи таљрибаи ин ё 

он навовар шикоят мекунанд. Сабаби майли бештари омўзгорон ба 

истифодаи дастоварњои илми педагогї нисбат ба таљрибаи пешќадами 

педагогї дар њамин аст.  

Дар анљумани вилоятии омўзгорони эљодкори синфҳои ибтидоӣ 

пурсиш доир гардид, ки мувофиќи он омўзгорон бояд дар бобати сифатњо 

ва мањорати муњимтарини педагогиро, ки барои амалї намудани 

эҷодкории педагогӣ  дар раванди таълим заруранд, нуќтаи назари хешро 

баён мекарданд.  

Омўзгорон 26 аќидањои гуногуни ташкилию педагогиро зикр 

карданд. Аз байни онњо мо 7 нуќтаи назари бештар такрорёбандаро људо 

кардем, ки аз рўйи дараљаи такрорёбї дар пурсишнома љойгир шудаанд:  

1. Мањорати ташкил кардани раванди таълиму тарбия дар дарс. 

2. Мањорати дуруст ба роњ мондани муошират бо синф, бо хонандагони 

алоњида.  

3. Мањорати ташкили рафтори зоњирии худ (њаракат, ќиёфа, нигоњ, 

тарзи истодан).  

4. Мањорати идора кардани эњсосоту њиссиёти худ. 
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5. Мањорати њис кардани њолати психологию эмотсионалии хонанда ва 

дарёфти воситаи дурусти таъсиррасонї ба ў.  

6. Мањорати мушоњида, тањлил, ќабул намудани ќарори оќилонаи 

педагогї дар раванди таълиму тарбия.  

7. Мањорати тасаввур ва пешгўї намудан.  

Ба андешаи мо, чунин тарзи љойгиршавии маљмўи мањорати 

педагогиро бо он шарњ додан мумкин аст, ки омўзгорони эљодкори 

синфҳои ибтидоӣ  дар љараёни ташаккули касбї якчанд марњаларо аз сар 

гузарониданд. Пурсиш бошад, ба андозаи муайяне имкон дод, ки 

марњалањои  шаклгирии мањорати педагогии омўзгор, аз мањорати зарурї 

(ташкили раванди таълиму тарбия дар дарс) сар карда, то мањорате, ки 

дараљаи баланди абстраксияро (тасаввур ва пешгўї намудан) таќозо 

менамоянд, муќаррар гарданд.  

Дар љараёни мубоњиса ва табодули афкор омўзгорон – 

иштирокчиёни анљуман якчанд сифатњои омўзгори эљодкорро муайян 

карданд. Гуфтањои онњоро бо мушоњидаи сифатњои шахсияти онњо, ки мо 

анљом додем, муќоиса намуда, чунин сифатњои омўзгорони эљодкорро 

ошкор намудем: фазилату донишмандї, эътимод ба худ, серѓайратї, 

истеъдоди педагогї, тарзи эљодии тафаккур, мушоњидакорї, њассосият, 

артистизм, демократизм, дўст доштани бачагон.  

Ќайд бояд кард, ки интизорињо ва талабот ба омўзгор аз тарафи 

хонандагон, ки аз љониби муњаќќиќ И.П.Волков муќаррар шудаанд, ба 

андозае бо маълумоти мо созгоранд. Тибќи маълумоти ў 82% хонандагони 

синф сифатњои ахлоќиро дар љойи аввал мегузоранд, боќимондањо 18% – 

сифатњои кории омўзгорро афзалтар мењисобанд. Сифатњои људогонаи 

омўзгор ба таври зерин таќсимбандї шуданд:  

дар љойи аввал – донишмандї, омодагии умуминазариявї;  

дар љойи дувум – ќобилияти фањмидани хонанда, донистани 

ќобилият ва њолати психологии ў дар њама гуна лањзаи муошират;  

дар љойи севум – донистани фанни худ, серталабї нисбат ба худ ва 

хонандагон;  



120 
 

дар љойи чорум – инсонпарварї, накўї, дар љойи панљум – мањорати 

шавќовар ва дастрас баён кардани мавод [22]. 

Дар анљуман њамчунин масъалањои омодагии касбии омўзгорони 

синфҳои ибтидої, норасоињои он, ёрии олимон-педагогњои кафедраи 

методикаи таълими донишгоњи педагогї ба мактаб мавриди муњокима 

ќарор гирифтанд.  

Вазифањои махсуси тадќиќотро ба њисоб гирифта, мо ба 

иштирокчиёни анљуман бо саволи “Муоширати ѓайрирасмї дар давраи 

анљумани вилоятии омўзгорони эљодкор ба Шумо чї дод?” мурољиат 

кардем. Коркарди омории пурсиш чунин  натиљањоро муайян кард:  

Таљрибаи ворид намудани дастовардњои илм ва таљрибаи 

пешќадами эљодї-педагогиро ѓанї гардонд – 95% омўзгорон; имкони 

даќиќ кардани методикаи навоварони алоњидаро фароњам овард  – 17%; 

маълумоти муфид ба даст омад – 24%; тавсияњои зарурии методї гирифта 

шуд – 35%; доираи дўстон, одамони њамфикр васеъ шуд  – 63%. 

Ҷадвали 3. 

№ Масъалањои баррасишуда: (%) 
1.  Ворид  намудани дастовардњои илмї ва таљрибаи пешќадами эљодї     61% 
2.  Имкони  даќиќ кардани методикаи навоварони алоњида  17% 

3.  Маълумоти  муфид  оид ба фаъолияти эљодии омўзгор 12% 
4.  Тавсияњои  зарурии методї  доир  ба фаъолияти эљодии омўзгор 6,5% 
5.  Доираи    одамони њамфикр  дар ташкили дарси эљодии муаллимони 

синфњои ибтидої   
3,5%. 

 

Њамин тариќ, муоширати ѓайрирасмии омўзгорони эљодкор имкон 

дод, ки доираи љањонбинї васеъ гардад, сатњи тахассус ба андозаи 

муайяне такмил ёбад ва муњимтар аз њама, шаклњо ва методњои кори 

таълимї дар мактаб пањн карда шаванд. Њамбастагии худомўзї ва 

эљодкории педагогии омўзгорон имрўз бетардид аст. Муттасилии 

такмили ихтисоси омўзгор, наќши ў дар тањрики эҷодкории педагогӣ  

њамеша пурра намудани донишњоро оид ба фанни таълимї, методикаи он, 

асосњои педагогика ва психологияро пешбинї менамояд. Роњнамоии 

педагогиро ба худомўзии омўзгорон роњбарони мактабњо, рохбарони 
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иттињодияњои методї, мудирони утоќњои методии ноњиявї ва шањрї 

амалї мекунанд. Ба сатњи ташкили ёрии мушаххас ба омўзгор аз љониби 

ин њалќањои маориф сифат ва самаранокии раванди таълим, инкишофи 

эљоди педагогии омўзгорон вобаста мебошад.  

Аммо тибќи маълумоти мо танњо 27% роњбарони мактабњо ва 73% 

иттињодияњои методї ба омўзгорон барои амиќтар омўхтани масъалањои 

алоњида, дар ташаккули сабки фардии кор, љорї намудани дастовардњои 

илми педагогї ва таљрибаи пешќадами педагогї ёрї мерасонанд.  

Дар рафти тадќиќот мо душворињои муайянеро, ки омўзгорон дар 

кори худомўзї аз сар мегузаронанд, ошкор намудем. Онњо гуногунанд. Аз 

љумла, нарасидани ваќти холї, набудани адабиёти тавсияшуда, роњбарии 

заифи педагогї.  

Њамчунин дар тадќиќоти хеш мо кўшиш намудем, ки сабабњои 

боздорандаи инкишофи эљодкории педагогии омўзгоронро ошкор 

намоем. Адабиёти илмиро омўхта, бо кормандони маориф ва омўзгорон 

сўњбат намуда, мо ба хулосае расидем, ки ду сабаби асосиро зикр кардан 

мумкин аст: якум – дониши заифи асосњои илмии ташкили раванди 

таълиму тарбия; дувум – тафаккури ќолабї.  

Њамин тариќ, тањлили таљрибаи пешќадами педагогии фаъолияти 

якљояи эљодии омўзгор ва хонандагон дар љараёни таълим имкон дод, ки 

сифатњои барои ин фаъолият муњими педагог, мањорати ташкилию 

педагогї, њамчунин воситањо, шаклњо, методњо ва роњњои њамкории 

таълимдињандагон ва муњассилин ошкор гарданд. Дар фасли мазкур 

масъалањои тањрикбахшии эљоди педагогии омўзгорон баррасї гардида, 

сабабњои боздорандаи инкишофи эљодкорї муайян шуданд  

Таљрибаи назарраси омўзиш ва истифодаи самарабахши робитањои 

байнифанниро њамчун шарти дидактикии баланд бардоштани сатњи 

сифати тамоми навъњои машѓулиятњои амалї аз тарафи Донишгоњи 

давлатии Хуљанд ба номи академик Б. Ѓафуров  ва донишгоњњои дигар 

андўхта шудааст. Ин таљриба дар китоби Абдуллоев С. љамъбаст 

гардидааст [1]. 
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Дар ин донишгоњ њамкории байникафедравї (кафедрањои 

педагогика, психология ва  ѓ.) бомуваффаќият дар њамаи факултетњои 

донишгоњ амалї мегардад. Дар ин љой робитањои байнифаннї тамоми 

њалќањои раванди таълиму тарбияро фаро мегиранд. Истифодаи 

робитањои байнифаннии тарљеї (ретроспективї), синхронї 

(баробарамал) ва перспективї (ояндабин) дар рафти лексияњо ва 

машѓулиятњои семинарї, дар ваќти таљрибаомўзии педагогї сурат 

мегирад, роњбарии муштарак ба рисолањои хатм амалї мегардад. Њалќаи 

хотимавии ин кори байникафедравї курси махсуси муттањидшудаи 

“Асосњои илмию амалии омодагии омўзгор барои идоракунии раванди 

педагогї” мебошад.  

Ба туфайли амалї гардонидани робитањои байнифаннї дар 

донишљўён дар бораи раванди педагогї, эљоди омўзгор тасаввуроти 

муназзам шакл мегирад. Онњо як ќатор малакаву мањорати педагогиро аз 

худ мекунанд, ки ба эљодкории якљоя бо хонандагон мусоидат менамоянд.  

Шарти дигари баѓоят муњими ташаккули сифатњо ва ќобилияти 

эљодии омўзгорони оянда дар донишгоњи педагогї истифодаи шаклу 

методњои фаъоли таълим, ба хусус, аз рўйи фанњои психологию педагогї 

мебошад. Чунончи, дар Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик 

Б.Ѓафуров дар тўли якчанд сол “Њафтањои педагогика” баргузор 

мешаванд, ки  дар барномањои онњо роњњои њалли вазъияти педагогї, 

њамчунин аз тарафи иштирокчиён коркарди методњои бесобиќа ва 

шаклњои ѓайриќолабии фаъолияти беруназтаълимии донишљўён 

пешнињод мегарданд.  

Дар Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик Б.Ѓафуров 

барномаи мањфилњои педагогии “Омўзгори оянда”, “Психологи љавон” 

низ аз рўйи самтњои зикршуда мураттаб гардидаанд. Чунончи, бо 

ибтикори иштирокчиёни мањфилњои педагогї озмуни “Донандагони 

психология ва педагогика” ташкил гардид. Таваљљуњи махсуси 

“донандагонро” њолатњои педагогие љалб карданд, ки донишљўёни 

курсњои боло аз рўйи мушоњидањояшон аз таљрибаомўзии педагогї 
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тартиб додаанд. Дар ин маврид на танњо дарку њалли вазъият, балки 

муоширати кории донишљўён суратмегирад.  

Вазъияти на он ќадар мураккаб ба тариќи бозї дар ин донишгоњ 

њанўз дар курсњои I-II, пеш аз фарогирии пурраи донишњои психологию 

педагогї татбиќ мегарданд. Чунин бозињо пешакї ба наќша гирифта 

намешаванд, хусусияти њамонлањзаина доранд. Масалан, донишљўй ба 

дарс дер мемонад. Дар назди њамсабаќони ў масъала-супориш гузошта 

мешавад: “Тасаввур кунед, ки шумо омўзгор њастед. Агар ин дарси шумо 

бошад ва шахси дермонда -  хонанда, шумо ба ў чї мегуфтед?”. Якчанд 

донишљўй љавоб медињанд. “Акнун тасаввур кунед, ки ягон нафари шумо 

директори мактаб аст. Амалњои омўзгорро бањо дињед”. Дар идома њар ду 

њолат баррасї ва арзёбї мешаванд.  

Дар машѓулиятњои лабораторї аз фанни педагогика баъзан ба 

таркиби методњо микроомўзишро ворид менамоянд, ки омўзгорони 

омодагиашон хубтар микродарсњо мегузаронанд. Чунончи, аз рўйи 

мавзўи “Хусусиятњои синнусолии хонандагон” супориш дода мешавад, ки 

дар синфњои педагогии тайёркунандаи мураббиёни боѓчањои бачагон 

донишљўй ба сифати омўзгори фанни педагогика рољеъ ба хусусиятњои 

синни муайяни бачагон мини – дарс (20-25 даќиќа) омода намуда, 

гузаронад. Дар ин маврид донишљўй бояд њадаф ва вазифањои дарс, тип 

ва сохтори он, методњои таълимро муайян намояд.  

Дар Донишгоњи миллии Тољикистон моделиронии њолатњои 

педагогї дар раванди таълиму тарбия васеъ истифода мешавад. Дар ин 

бобат омўзгорони донишгоњи мазкур  Ф.Шарипов ва М.Ахмедова дар 

маќолаи худ “Моделиронии њолатњои педагогї њамчун методи омода 

намудани омўзгорони оянда барои идоракунии раванди педагогї дар 

мактаби тањсилоти умумї” сухан меронанд  

Дар Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи 

Садриддин Айнї таљрибаи истифодаи курси махсуси “Раванди педагогї 

њамчун объекти фаъолияти омўзгор” дар омодагии касбию педагогии 

омўзгорони оянда андўхта шудааст. Мундариљаи курси махсус аз љониби 
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омўзгорони кафедраи педагогикаи умумї коркард шудааст. Наќшаи он 

чунон тарњрезї гардидааст, ки донишљўён дар бораи объекти фаъолияти 

омўзгор – касби педагогї, моњият, сохтор, ќонунияти амалкард, нерўњои 

пешбаранда ва меъёрњои самаранокии он тасаввуроти амиќ асоснокшуда 

њосил мекунанд.  

Таљрибаомўзии педагогї барои такмили омодагии касбию 

педагогии омўзгорони оянда имконоти васеъро фароњам меорад, 

махсусан, агар таљрибаомўзї бо бозињои амалї якљоя сурат гирад. 

Таљрибаи мусбати чунин пайвастагї дар Донишгоҳи давлатии  Хуљанд  ба 

номи академик Б. Ғафуров ва  Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи 

Носири Хусрав андўхта шудааст.  

Чунончи, дар Донишгоњи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 

машќи пешакии дарсњои нахустин ба амалия ворид шудааст. Минбаъд 

њамон ќисматњои дарс пешакї машќ карда мешаванд, ки таљрибаомўзон 

дар онњо бештар мушкилї њис мекунанд – пурсиши фронталї дар якљоягї 

бо пурсиши зич, методикаи роњбарї ба њалли масъала ва ѓ. Тадриљан аз 

машќњои воќеї ба пешгўии зењнї мегузаранд.  

Дар ДДХ ба номи академик Б.Ѓафуров ва Коллељи омўзгории назди 

он солњои охир бозињои амалие баргузор мешаванд, ки номи “шўроњои 

педагогии хурд”-ро гирифтаанд. Моњияти онњо аз ин иборат аст: аз байни 

донишљўёне, ки сатњи омодагиашон баландтар аст, “директор”, “мудири 

ќисми таълим, “ташкилотчии кори беруназсинфии тарбиявї” интихоб 

мегарданд, боќимондањо – “омўзгорон” ва “роњбарони синфњо”. 

“Шўроњои хурди педагогї” дар як ќатор факултетњо њар њафта баргузор 

мешаванд, дар дигар факултетњо – 2-3 бор њангоми таљрибаомўзии 

педагогї. Њадафи онњо - љамъбасти кори таљрибаомўзон дар марњалаи 

муайян, тарњрезии корњои минбаъда, табодули таљрибаи фаъолияти 

педагогї, муњокимаи масъалањои таълим ва тарбия; “ташхиси педагогї”-

и хонандаи душвортарбия, муайян кардани роњу воситањои ислоњи ў. 

Яке аз унсурњо, шартњо ва воситањои муњимтарини омодагии 

омўзгорони ояндае, ки ба мењнати педагогї муносибати эљодї доранд, 
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кори мустаќилонаи донишљўёне мебошад. Ба андешаи муњаќќиќи маъруф 

А.Г.Модигоб кори мустаќилонаи донишљўён “асоси њама гуна тањсилот, 

ба хусус, олї мебошад. Зимни омода намудани мутахассиси эљодкор 

тамоми дигар шаклњои кори таълимї танњо ёридињандаи сатњи 

самаранокиашон гуногун њастанд”[91, с.179]. 

Дар мувофиќа бо фармоиши Вазири маориф ва илми Љумњурии 

Тољикистон (ќарори Мушовараи вазорат аз 22.01.2014)  дар мактабњои 

олии кишвар ба ташкили кори мустаќилонаи донишљўён њамчун шакли ба 

роњ мондани раванди таълим аз рўйи фанњои алоњида ва унсури табиї, 

ќисми таркибии дигар шаклњои таълим, аз он љумла, лексияњо, семинарњо, 

машѓулиятњои лабораторию амалї ва ѓ. диќќати махсус дода шуд. 

Таљрибаи мусбати ташкили кори мустаќилонаи донишљўён дар 

Донишгоњи миллии Тољикистон ва Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи 

академик Б.Ѓафуров ва ѓ. андўхта шудааст.  

Тањлили кори ин мактабњои олї нишон медињад, ки байни онњо 

омодагї ба корњои семинарї, лабораторї ва амалї, навиштани 

маърўзањо, иљрои супоришњои семестрї, коркарди мустаќилонаи 

мавзўъњои алоњидаи барномаи таълим, мубоњисањо, бозињои амалї, њалли 

масъалањои педагогї, ки тафаккури эљодии донишљўёнро инкишоф 

медињанд, бештар маъмуланд. Дар баробари ин, њангоми банаќшагирии 

навъњои мазкури кори мустаќилонаи донишљўён ба сабти касби 

(профессиграммаи) омўзгор такя карда мешавад, то ки њамаи супоришњои 

мустаќилона ба як чизи том – ташаккули мутахассиси оянда муттањид 

гарданд.  

Тањлили таљрибаи донишгоњњои педагогї нишон дод, ки љоннок 

намудани кори мустаќилона ба омилњои зерин вобаста мебошад: дар 

лексия – ба проблемавї будани баён, дар машѓулиятњои лабораторию 

амалї – ба созмони вазъияти љустуљўї, татбиќи унсурњои бозии амалї, 

дар машѓулиятњои семинарї – ба мањорати ташкили мубоњиса, дар корњои 

курсї, хатм ва шаклњои дигари супоришњои инфиродии сатњашон 

тадќиќотї.  
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Воситаи муњимтарини дар донишљўён инкишоф додани мањорату 

малакањои эљодии татбиќи донишњо дар амалия кори илмию тадќиќотии 

донишљўён аст. Он дар як ќатор мактабњои олии љумњурї хуб ба роњ монда 

шудааст.  

Омўзиши маводи фаъолияти ин донишгоњњо ошкор менамояд, ки 

дар онњо наќшањои комплексии кори илмї-тадќиќотии донишљўён дар 

тамоми даврањои таълим коркард шудааст. Шаклњои анъанавии ин кор 

дар ваќти таълим ва берун аз таълим мављуданд. Дар байни онњо – 

тадќиќоти инфиродї ва коллективї аз рўйи супоришњои таълимї, иљрои 

корњои курсї ва хатм, гурўњњои проблемавї, мањфилњо, иштирок дар 

экспедитсияњо, шартномањои хољагидорон ва ѓ.  

Тибќи маълумоти тадќиќоти мо афзудани (аз 110 нафар ба 326 

нафар) донишљўёни мактабњои олии педагогї, ки бо кори илмї-тадќиќотї 

машѓуланд, мушоњида мегардад.  

Натиљањои мушоњидаи афзудани теъдоди донишљўёне, ки бо корњои 

илмї-тадќиќотї машѓуланд,  дар шакли диаграмма нишон дода шудааст. 
 

 

Расми 4.  
Нишондиҳандаи фаъолияти илмӣ – тадқиқотии донишҷӯёни ихтисоси 

таҳсилоти ибтидоӣ 
Донишљўён њамчунин дар олимпиадањо, конференсияњо, дар кори 

илмї-тадќиќотї фаъолона иштирок менамоянд, њамаи онњо рисолањои 

хатм менависанд.  

Њамин тариќ, тањлили фаъолияти донишгоњњои педагогї ба хулосае 
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Иштироки  донишҷӯёне, ки ба корҳои илмӣ - тадқиқотӣ
машғуланд (дар мисоли донишҷӯёни факултети педагогии 

ДДХба номи академик Бобоҷон Ғафуров)
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мерасонад,  ки дар аксарияти онњо таљрибаи мусбате андўхта шудааст, ки 

њам ба  такмили омодагии касбии омўзгор, њам омодагии онњо барои 

њамкории эљодии педагогї мусоидат менамояд. 

Аммо кори њадафмандона ва муназзам оид ба  ташаккули омодагии 

омўзгори оянда барои эљоди якљоя бо хонандагон нокифоя буда, муттафиќ 

набудани кафедрањо дар ин самт ба назар мерасад.   

 

2.3. Роњњо ва воситањои омодагии омўзгори синфҳои ибтидоӣ ба 

њамкории эљодї бо хонандагон дар раванди таълим 

 

Кори таљрибавии педагогї оид ба ташаккули омодагии 

тадќиќшаванда дар якчанд марњала, бо фарогирии озмоишњои 

тасдиќкунанда, шаклдињанда ва санљишї, гузаронида шуд. 

Ба модели коркардшудаи омодагии матлуб  такя карда, бо 

истифодаи маљмўи воситањои ташхис (мушоњидаи педагогї, пурсиш, 

сўњбат, иљрои супоришњои гуногуни педагогї, аз ќабили њалли вазъияти 

педагогї, тарњрезии дарсњо ва ѓ.) мо њолати воќеии омодагии омўзгорон 

ва донишљўёнро барои њамкории эљодї мавриди омўзиш ќарор додем.  

Бо ин маќсад донишљўёни курсњои якум ва дуюми ихтисоси 

таҳсилоти ибтидоии факултети педагогӣ (мувофиқи 25.11.2017)  ташхис 

гардиданд. Дар ин маврид мо ба он нукта такя намудем, ки муносибати 

эљодии омўзгор ба мењнати худ дар тамоми марњалањои ќаблии фаъолияти 

ў шакл мегирад.  Агар омӯзгор касби худро дуруст нитихоб намуда бошад.  

Дохил шудан ба донишгоњи педагогї зинаи аввалини 

худмуайянкунии касбии мактаббача аст. Пурсиши донишљўёни курсњои 

якум ва сўњбат бо онњо муќаррар намуд, ки 19% донишљўёни курси 1-ум 

интихоби худро хато мењисобанд. 52% - онњо дар бораи касби омўзгор 

тасаввуроти амиқ доранд, 29% талаботеро, ки мактаби муосир ба 

шахсияти омўзгор ва функсияњои асосии ў пеш меорад, пурра инъикос 

карда натавонистанд.  

Пурсиши анкетавї нишон дод, ки донишљўёни курси 1-ум њангоми 
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љавоб додан ба саволњо душворї мекашанд.  

Љамъбасти натиљањо дар љадвали №4 инъикос ёфтаанд.  

Љадвали №4.    
Сатҳи муайянкунии касбии омӯзгорони ояндаи синфҳои ибтидоӣ 

№ Донишљўён 

Т
еъ

до
ди

 
ум

ум
ї
 

Интихобашонро 
хато 
мешуморанд 

Дар бораи 
касби омўзгор 
тасаввуроти 
амиқ 
доранд 

Талаботеро, ки  
ба шахсияти омўзгор 
пеш оварда 
мешавад, пурра 
инъикос накарданд 

1 Донишљўёни курси 
1-ум 

110 21 19% 57 52% 32 29% 

Натиљањои дар шакли диаграмма дар расми 2 оварда шудаанд 

 

 

Расми 5. 
Тасаввуроти донишљўён дар бораи касби омўзгори синфњои 

ибтидої 
 

Њадаф аз ташкил ва баргузории  пурсиши анкетавии “Тасаввуроти 

Шумо оид ба касби муаллими синфњои ибтидої” аз он иборат аст, ки 

интихоби касб низ яке аз воситањои асосии пешрафти кори таълиму 

тарбия ба шумор меравад.   

Хусусияти эљодии кори  омўзгор дар чї зоњир мегардад? Шумо онро 

чї гуна мефањмед? Кадом ќобилияту мањоратро шумо эљодї мешуморед? 

Фањмиши шумо дар бораи фаъолияти якљояи эљодии омўзгор ва 

хонандагон чї гуна аст? Гуногунии љавобњои донишљўёнро бо он 
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маънидод кардан мумкин аст, ки эҷодкории педагогӣ  дар раванди 

таълими мактаби олї равшан зоњир намегардад, ба ѓайр аз ин, 

донишљўёни курси якум методи тањлили ретроспективии таљрибаи 

гузаштаро фаро нагирифтаанд.  

Сатњњои гуногуни омодагии омўзгоронро барои њалли эљодии 

масъалањои педагогї тањлил намуда, мо ба хулосае омадем, ки дар 

донишгоњњои педагогї ба омодагнамоии омўзгорони оянда барои њалли 

эљодкоронаи масъалањои педагогї ба ќадри кофї таваљљўњ дода 

намешавад, ба хусус, мањорати педагогии ташкили фаъолияти якљояи 

эљодии омўзгорону  хонандагон суст инкишоф ёфтаанд.  

Бо маќсади муайян кардани он ки кадом малакањои мушаххаси 

педагогии омўзгорон ва ё омўзгорони оянда (айни њол донишљўён) суст 

инкишоф ёфтаанд, мо бо такя ба тадќиќоти Н.В. Кузмина панљ мањорати 

педагогии барои эҷодкории педагогӣ  муњимро муќаррар намудем. 

Тањлили маълумоти ба даст омада ба хулосае мерасонад, ки раванди 

таълиму тарбияи донишгоњи педагогї мањорати конструктивї, 

коммуникативї ва ташкилии омўзгорон, яъне он мањоратеро, ки барои 

ташкили фаъолияти якљояи эљодии онњо ва хонандагон муњиманд, ба 

таври кофї  инкишоф намедињад.  

Мањорати конструктивї – мањорати интихоби маводи таълимиву 

тарбиявї ва тарњрезии он дар мутобиќат бо њадафњои таълиму тарбия, 

тарњрезии шахсияти мактаббача, дарёфти воситањои бењтарини таъсироти 

педагогї, умуман сатњи баланди зоњиршавї надоранд. 

Бояд таъкид намуд, ки дар баробари  бурдани корњои тадќиќотї бо 

омўзгорони синфњои ибтидоии муассисањои тањсилоти миёнаи умумї аз 

дигар тараф бо донишљўён, ки омўзгорони оянда ном  гирифтаанд, 

мушоњидањои педагогї – психолог, ташкили сўњбат оидба касби 

омўзгорї, гузаронидани анкетањо оид ба тасаввуроти онњо дар борат 

ташкили фаъолияти эљоди бо хонанжагони синфњои ибтидої ба роњ 

монда шудааст.  Бинобар ин, чунин саволњои донишљўён дар давраи 

таљрибаомўзии педагогї табиї њастанд: Дар синф чї тавр рафтор бояд 
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кард? Бо хонандагон дар дарс, дар кўча чї гуна сухан бояд ронд? Бо кадом 

оњанг? Ба ин ё он дарс кадом маводи таълимиро бояд гирифт? Фаъолияти 

маърифатии коллективии хонандагонро дар дарс чї тавр ташкил бояд 

кард? Интизомро чї гуна нигоњ бояд дошт? Њамаи ин натиљаи омодагии 

заифи коммуникативї, ташкилї ва конструктивии донишљўён аст.  

Муќоисаи таносуби фоизии мављудияти ќисматњои омодагии 

баррасишаванда дар омўзгорони оянда ва омўзгорони таљрибадор 

(љадвали №5) нишон медињад, ки сифати мазкур ба таври автоматї 

ташаккул намеёбад, фарќи байни шумораи тадќиќшудагони њар ду гурўњ, 

ки омодагиашон шакл гирифтааст, аз 77,4 то 79,4% мекалавад. Ва ин дар 

њолест, ки омўзгорони бо тадќиќот фарогирифтаи мактабњои шањру 

ноњияњо ба њар бобат кўшиш менамоянд, ки њамкории эљодиро бо 

хонандагон дар дарс ба роњ монанд. Маъмулан, собиќаи кори омўзгор ба 

ташаккули шахсияти эљодкор кам таъсир мерасонад.  

Кўшиши омўзгор барои эљоди якљоя дар навбати худ ба натиљањои 

раванди педагогї таъсир мерасонад. Гувоњи ин даъво вобастагии 

коррелятсионии муќарраршудаи байни сатњи омодагии тадќиќшаванда ва 

нишондињандањои вазъи раванди таълиму тарбия, аз љумла, пешрафти 

хонандагон мебошад. Чунончи, дар фаъолияти омўзгорони эљодкор 

пешрафт ба 4,45%, сифати азхудкунии донишњо, малакаву мањорат ба 

97,2%  мерасад.  

Омодагї барои ташкили њамкории эљодии омўзгор бо хонандагон 

дар раванди таълим (дар омўзгорон ва донишљўён-хатмкунандагони 

шӯъбаи ғоибонаи ихтисоси таҳсилоти ибтидоӣ аз рўйи натиљањои буриши 

муќоисавї) бо % 

Љадвали №5  
Омодагї барои ташкили њамкории эљодии омўзгор бо хонандагон 

дар раванди таълим 

№ Ташхис- 

шавандагон  

Т
еъ

д
о

д
и

  
у
м

у
м

ї
 

Сатњњои омодагї 

интуитивї репродуктивї репродуктиви

ю эљодї 

эљодї  
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Расми 6. 
Натиљањои њосилшуда дар шакли диаграмма дар расми 3 инъикос 

шудаанд. 
 

 

 

Расми 7.  
Омодагї барои ташкили њамкории эљодии омўзгор бо хонандагон 

дар раванди таълим 

22%

32%
26%

20%

Омодагии омӯзгорон барои ташкили њамкории 
эљодӣ бо хонандагон дар раванди таълим

Сатҳи интуитивӣ

Сатҳи 
репродуктивӣ

Сатҳи 
репродуктивӣ-
эҷодӣ
сатҳи эҷодӣ

19%

47%

25%

9%

Омодагии хатмкунандагони ихтисоси таҳсилоти 

ибтидоӣ барои ташкили њамкории эљодӣ бо 
хонандагон дар раванди таълим

Сатҳи интуитивӣ

Сатҳи репродуктивӣ

Сатҳи репродуктивӣ-
эҷодӣ

сатҳи эҷодӣ

1.  Омўзгорон 54 12 22,2% 17 31,5% 14 26% 11 20,3

% 

2.  Донишљўён  176 34  19% 83 47% 44 25% 15 9% 



132 
 

 
Мавќеи хонанда дар коллектив мусбат аст, зеро омўзгорон кўшиш 

менамоянд, ки њамаи хонандагонро ба корњои барояшон дастрас љалб 

намоянд. Баръакс, дар омўзгорони сатњи омодагиашон интуитивї ва 

репродуктивї тамоми нишондињандањои “пешрафт” паст мебошанд. 

Мутобиќан: пешрафт 3,4 холро ташкил дода, сифати азхудкунї ба 76,5%, 

фарогирии мањорати умумиомўзишї – 5,3%  баробар аст. Дар синфњое, ки 

чунин омўзгорон кор мекунанд, як зумра бачагони “берун аз доираи 

муошират” ќарор доранд,  њатто бачагони душвортарбия  њастанд. Дар 

аксари маврид омўзгорон ба чунин бачањо ањамият њам намедињанд – 

фаќат халал нарасонанд, бас аст. 

 Марњалаи дувуми кори озмоишию педагогї бо љустуљўи воситањои 

бештар самарабахши ташаккули омодагии омўзгорони оянда ба 

њамкории эљодї алоќаманд буд.  

Мо пеш аз њама воситањои таълимию методии таъминкунандаи 

раванди таълиму тарбияи донишгоњи педагогиро омўхтем, то ки 

имконоти наќшањо, барномањои таълим, китобњои дарсї ва дастурњоро, 

ки омўзгорон ба онњо такя мекунанд, муайян намоем.  

Чуноне ки дар зерфасли ќаблї зикр гардид,  дар солњои охир ба  

наќшањои таълими донишгоњњои педагогї фанњои нави силсилаи 

психологию педагогї ворид шуданд (“Методикаи кори тарбиявї”, 

“Мањорати педагогї”). Бешубња, онњо ташаккули самтгирии педагогї ва 

эљоди педагогии донишљўёнро таќвият мебахшанд. Дар баробари ин, 

чуноне ки натиљањои тањлили барномањои таълим (аз рўйи фанњои 

психологию педагогї, махсус – физика, фанњои хусусии методї) дар 

донишгоњи педагогї нишон медињанд, ташаккули омодагии донишљўён 

барои њамкории эљодї бо хонандагон њамчун вазифаи махсус ба миён 

гузошта намешавад. Ба андозаи муайяне ин норасої дар алоќамандї бо 

дигар вазифањои омодагии касбї ислоњ мегардад. Илова бар ин, таълими 

њатто курсњои ба њам наздик (педагогика, психология, методикаи хусусї) 

аз њам људо амалї мешавад, бинобар ин дар омўзгорони оянда 
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тасаввуроти том дар бораи раванди педагогї – объекти фаъолияти 

омўзгор ташаккул намеёбад. Донишњо оид ба раванди педагогї пойгоњи 

зарурии ташаккули омодагї барои њамкории эчодї бо хонандагон 

мебошанд.  

Китобњои дарсї ва дастурњои таълим оид ба педагогика, психология 

ва  методикаи хусусї љанбаи тадќиќшавандаи омодагиро баррасї 

менамоянд. Албатта, дар онњо борњо хусусияти эљодї доштани мењнати 

омўзгор таъкид мегардад, баъзе унсурњои эљодкорї зикр мешаванд, аммо 

масъалаи чї тавр онро амалї кардани он махсус баррасї намеёбад. 

Тањлили барномањои таълим имконоти фанњои силсилаи 

психологию педагогиро дар тавзењи объекти фаъолияти омўзгор – 

раванди педагогї, њамчунин наќши онњоро дар ташаккули омодагии 

донишљўён барои эљоди якљоя ошкор намуд. Чунончи, ба барномаи курси 

“методикаи кори тарбиявї” маводи иловагї оид ба масъалаи ташаккули 

омодагии омўзгори оянда барои ташкили њамкории эљодї бо хонандагон 

ворид гардид (ниг.ба замима). Дар он ба ошкор намудани сифатњои барои  

омўзгори эљодкор муњим, махсусияти кори омўзгор дар типњои гуногуни 

мактабњо, ба роњ мондани шаклњои беруназтаълимии фаъолияти 

донишљўён ва ѓ. таваљљуњ зоњир гардид.  

Дар љараёни хондани курси “Педагогика” маводи иловагї имкон 

медињад, ки масъалаи њамкории эљодии омўзгорон ва хонандагон 

пурратар тавзењ ёбад. Ин махсусан њангоми омўзиши мавзўи “Инкишоф, 

ташаккул ва тарбияи шахсият”, ки дар он масъалањои ошкор намудани 

имконоти эљодии шахсият, лаёќату истеъдоди онро баррасї мешаванд, 

њамчунин мавзўи “Раванди томи педагогї”, ки зимни он зарурат ва 

ањамияти ташаккули ќобилияти конструктивї, гностикї ва ѓайраро дар 

омўзгорони оянда таъкид мегардад, зоњир мешавад.  

Барои ташаккули омодагии донишљўён барои њамкории эљодї бо 

хонандагон дар раванди таълим методика ба вуљуд оварда, зимни 

коркарди он ба љустуљўйњо ва матлабњои назариявї (боби 1, зерфасти 1, 

боби 2), ќонунњои диалектика, аз он љумла, ба нерўњои пешбарандаи њама 
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гуна раванд – ихтилофњо, такя кардем. Муњаќќиќ В.Т.Загвязинский чунин 

менависад: “Барои инкишоф додани ќобилият ва мањорати эљодии 

педагогњои оянда ва омода намудани мутахассисоне, ки ба кор 

муносибати эљодкорона доранд, бешубња, ба онњо эљодкориро омўхтан 

лозим аст”. 

Дар назди муассисањо ва донишгоњњои педагогї пайвастани  

донишљўён ба фаъолияти педагогї, мањз ба фаъолияти эљодї, дар онњо 

парваридани омодагї барои ба миён гузоштан ва њал кардани масъалањои 

педагогии хусусияташон эљодї дар кори таълиму тарбия меистад. Амалї 

намудани ин барнома бо њалли се ихтилофи усулї (принсипиалї) 

алоќаманд аст [42]. 

Муаллиф дар идома ин ихтилофњоро тавзењ медињад.  

Ихтилофи якум бо таъмини мотиватсионии фаъолияти таълимии 

донишљўён вобаста мебошад. Ин ихтилоф байни тамоюли мављуда ё тез 

шаклгиранда ба омўзиши фан, илм ва фаъолияти даќиќ ва тамоюл ба кори 

тарбиявї ва омўзгорї, ба фаъолияти педагогї, ки маъмулан сусттар зоњир 

ёфтааст. Чуноне ки тадќиќоти В.И.Загвязинский муайян карданд,  дар 

54% донишљўёни курси якум тамоюл ба илм, дар 22% - тамоюли омехта ба 

илм ва фаъолияти педагогї ва танњо дар 24% - тамоюл ба мактаб ва 

тарбиятгар бартарї дорад.  

Агар њал кардани ихтилофи якум муяссар гардида, дар донишљўён 

хоњиши фаро гирифтани педагогика, психология, методикаи таълим 

инкишоф дода шавад, зарурати бартараф намудани ихтилофи дувум – 

байни майлу раѓбат ба эљод ва ѓайриимкон будани амалигардонии он 

бидуни захираи кофии донишњо ва таљриба ба миён меояд.  

Нињоят, ихтилофи севум дар худи табиати раванди эљод нуњуфтааст. 

Аз як тараф, ба донишљўён таърифи тарзу меъёрњо ва ќоидањои 

фаъолиятро пешнињод кардан лозим аст, аз тарафи дигар – эљод ба 

мураттабсозии ќатъї ва алгоритмикунонї пойбанд намешавад, он 

технология надорад, онро бевосита омўзонидан душвор аст.  

Ихтилофњои зикршуда мушкилии вазифаи мусаллањ гардонидани 
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донишљўёнро бо малакаву мањорате, ки барои њалли эљодкоронаи 

вазифањои педагогї заруранд, муайян мекунад [41, 135]. 

Мо бо ин муаллиф, ки роњњои зерини њалли ин ихтилофњо ва дар 

баробари ин, масъалаи баррасишавандаро пешнињод менамояд, њамфикр 

мебошем:  

- фароњам овардани шароте, ки ба зоњир шудани эљодкорї мусоидат 

менамоянд (вазъияти љустуљўи умумї, тањрик бахшидан ва 

њавасмандгардонии дидгоњњои мустаќилона, пешнињодњои љолиб, 

муњокимањои коллективї, озмунњо, олимпиадањо, хайрхоњї њангоми 

ислоњи хатоњо ва ѓ.);  

- омўхтани мањорати истифодаи манбаъњои воќеии эҷодкории 

педагогӣ : илмњои психологияву педагогика (пеш аз њама, ќонунияти асосї 

ва принсипњои таълиму тарбия), таљрибаи пешќадами педагогї (ба хусус 

таљрибаи навоварон), амалияи шахсї (пеш аз њама, арзёбии танќидии 

корњои анљомёфта, тањлил ва ислоњи хатоњо);  

- ба раванди таълим ворид кардани унсурњои махсус, ки дар 

фаъолияти эљодї самт мебахшанд (ќоидањои сабук, барномањои 

эвристикї, тавсияњо), яъне омўхтан ва амалан фаро гирифтани асосњои 

назария ва методикаи фаъолияти эљодии педагогї;  

- истифодаи низоми ташкили фаъолияти эљодї, аз он љумла, 

коллективї дар кори донишљўён, пеш аз њама, дар доираи таљрибаомўзии 

муттасили педагогї [41, 138]. 

Кори озмоишию педагогї оид ба ташаккули омодагии донишљўён 

барои эљоди якљоя бо хонандагон дар раванди таълим се марњалаи ба њам 

алоќамандро дар бар гирифт.  

Марњалаи якум (тайёрї) аз фароњам овардани шароит барои 

азсанљишгузаронии методикаи коркардшуда иборат буд. Дар њамин 

марњала, чуноне ки дар боло зикр шуд, таъминоти таълимию методии 

раванди таълим дар донишгоњи педагогї омўхта шуда, маводи иловагї ба 

мундариљаи барномаинтихоб гардид, методњо ва шаклњои ба роњ мондани 

фаъолияти донишљўён андешида шуданд.  
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Дар марњалаи дувум (самтбахшанда) кори њадафмандонаи њамроњ 

кардани донишљўён ба фаъолияти эљодї дар шароити аудитория ва дар 

давраи таљрибаомўзии муттасили педагогї амалї гардид.  

Дар марњалаи севум (муттањидкунанда) бо донишљўёни курсњои 

боло курси якљояи “Њамкории эљодии омўзгор бо хонандагон дар раванди 

таълим” гузаронида шуд.  

Курси махсус аз 38 соат иборат буда, чунин таќсимбандї гардид: 12 

соат – лексияњо, 12 соат – машѓулиятњои семинарї, 14 соат – 

машѓулиятњои лабораторию амалї (2 соатро барои чорабинии намунавии 

санљишї људо кардан мумкин аст).  

Лексияњо оид ба тамоюлњои инкишофи мактаби муосир, раванди 

педагогї, эҷодкории педагогӣ  маводи методологию назариявиро дар ьар 

мегиранд. Машѓулиятњои семинарї ба коркарди масъалањои назариявии 

ташкили эљоди якљояи омўзгор бо хонандагон бахшида мешаванд. 

Машѓулиятњои амалї ба коркарди дарсњои намунавї, машѓулиятњои 

беруназсинфии хусусияташон ѓайриќолабї ихтисос меёбанд.  

Аз лињози методї заминаи гузаронидани машѓулиятњои семинариро 

фаъолияти инфиродию гурўњии донишљўён дар шакли маърўзањо, ахбор, 

тайёр кардани рефератњо бо њимояи минбаъда ва ѓ. ташкил доданд. 

Шакли асосии гузаронидани машѓулиятњои амалї микро-гурўњњо (2-3 

донишљўй) буданд, ки бо коркарди чорабинињои таълимї ва 

беруназсинфї, тайёр кардани рўйхати адабиёт, аёният, маљмўи маводи 

дидактикї ва таќсимшаванда машѓул мешуданд.  

Аз тарафи донишљўён иљро шудани супоришњои машѓулиятњои 

амалї дар вараќаи инфиродию баќайдгирї сабт мегардид, ки ба санљиш 

пешнињод мегардад.  

Барномаи семинари махсус мавзўъњои тахминиро барои маърўзањо, 

рефератњо ва рўйхати адабиёти тавсияшавандаро дар бар мегирад. 

Машѓулиятњои семинари махсусро дар як ваќт омўзгорони се фан – 

педагогика, психология, методикаи хусусї мегузарониданд.  

Аз љињати методї машѓулиятњои курси махсус дар заминаи ѓояи 
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педагогикаи њамкорї тарњрезї гардиданд. Дар баробари лексияњо ва 

машѓулиятњои семинарї шаклњои гурўњї ва инфиродии кор ба роњ монда 

шуд. Донишљўён аз рўйи хоњиш ба микро-гурўњњо муттањид шуда, яке аз 

супоришњои эљодиро (аз рўйи интихоб) иљро карда, интихоб ва тартиб 

додани методикањои ташхисии омўзиши ќобилияти хонандагонро 

(масалан, методї) анљом доданд; тарњрезии дарсњо ё порањои онњоро аз 

рўйи фанни ихтисоси хеш бо истифодаи методњои ѓайримаъмулии таълим, 

тартиб додани машѓулиятњои тафриќавиро барои хонандагон аз рўйи 

мавзўъњои муайяни барномаи мактаб, коркарди шаклњои љолиби 

машѓулиятњои беруназсинфї аз рўйи фанни худ ва ѓ. амалї намуданд.  

Дар машѓулиятњо донишљўён лоињањои тайёркардаи дарсњо ва 

машѓулиятњои беруназсинфиро њимоя карда, аёниятњоро муаррифї 

намуданд. Дар як ќатор мавридњо порчањои дарсро пешакї машќ 

мекарданд. Баъд аз ин муњокимаи коллективї аз дидгоњи шаклњои 

гуногуни раванди таълим сурат мегирад. Дар ин замина ба тањлили 

љанбавии дарс – шароити њамкории эљодї бо донишљўён таваљљуњ зоњир 

гардид.  

Барои муќаррар кардани самарабахшии кори озмоишии педагогї 

бо донишљўён мо методикаи буриши педагогиро корбаст намудем, ки 

ошкор намудани динамикаи ташаккули љанбаи тањќиќшавандаи 

омодагиро имкон дод. Дар марњалаи якум њолати ибтидоии омодагии 

донишљўёни курсњои 1 ва хатмкунандагон муайян гардид.  

“Буришњои” минбаъда баъди кори маќсаднок бо истифодаи 

методикаи мо анљом ёфтанд (дохил кардани маводи иловагї ба курсњо, 

интихоби супоришњои махсус барои кори инфиродии мустаќилона ва 

гурўњї). Ин “буриш” бо донишљўёни курси 3, пас аз омўзиши курсњои 

асосии фанњои психологию педагогї гузаронида шуд.  

Буриши севум пас аз анљоми таљрибаомўзии педагогии донишљўёни 

курси хатмкунанда, ваќте ки натиљабахшии кори озмоишиву педагогиро 

дар фаъолияти мустаќилона пайгирї кардан мумкин аст.  

Санљиши ташаккули сатњњои омодагии донишљўёнро барои эљоди 
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якљоя бо хонандагон дар раванди таълим бо назардошти меъёрњо ва 

нишондињандањои ќаблан тавсифёфта бо истифодаи методњои тадќиќ 

амалї гардид.  

Динамикаи омодагии тадќиќшаванда дар љадвали 4 нишон дода 

шудааст.  

Сатњи интуитивии омодагї ба эљодкорї. Онро 19% донишљўён-

хатмкунандагон фаро гирифтаанд. Барои ин гурўњ як навъ маљмўи 

мањорати “педагогї” (гўш кардани њамсўњбат, баёни мураттаби фикр, 

тањаммул, тамкин ва ѓ.) хос мебошад, аммо онњо аксаран мазмуни 

педагогии вазъиятро дида наметавонанд, аз рўйи интуитсия амал карда, 

рафтори худро тавзењ додаву асоснок карда наметавонанд.  

Сатњи репродуктивї. Ба он 53,0% омўзгорон  мансубанд. Онњо дар 

фаъолияташон аз доираи њуќуќњои маълум  ва ќоидањои дастурњо берун 

намебароянд, аз рўйи луќмаи методист, тибќи  намунањо ва стандартњо 

кор карданро афзал мешуморанд.  

Љадвали 6. 

Таѓйирот дар сатњњои омодагии омўзгорон барои эљоди якљоя  
бо хонандагон дар раванди таълим  (бо %) 

 
№ Курсњои 

тадќиќшаван-да 
Сатҳи тайёрӣ 

Интуитивї репродукти
вї 

репродуктивию 
эљодї  

эљодї 

1.  1,2 13,2 77,0 8,6 1,2 

2.  3 15,0 70,2 13,3 1,5 

3.  4 16,8 62,8 18, 2,4 

4.  4 – назоратї 18,5 55,4 22,5 3,6 

5.  4 – озмоишї 19,0 53,0 23,8 4,2 

 

Сатњи репродуктивию эљодии омодагї дар 23,8% омўзгорон муайян 

гардид. Ба ин гурўњ ташаккули низоми донишњо, мањорату малакањои 

илмию педагогї хос мебошад, ки бомуваффаќият таълим додан, ќабул 

кардани ќарорњои дурустро на танњо дар шароити типї, балки як андоза 
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таѓйирёфта имкон медињад, аммо омўзгорон дар вазъияти пайваста 

ивазшавандаи педагогї ќарорњои оригиналї ќабул карда наметавонад, 

дар ў ќобилияти пешгўї ва пешбинї ба таври кофї инкишоф наёфтаанд.  

Сатњи эљодї дар 4,2% омўзгорон  мушоњида гардид. Теъдоди онњо 

хеле кам аст. Инњо асосан омўзгороне мебошанд, ки аз рўйи фанни худ 

сатњи баланди донишњоро соњиб буда, ќобилияти педагогї ва 

њадафмандии шахсияташонравшан зоњир мешавад, барои љустуљўй ва 

татбиќ кардансаъю кўшиш доранд, мањорати касбї, аз љумла, тањлилкунї 

ва пешгўашон хуб инкишоф ёфтааст. Онњо дар бисёр мавридњо роњу 

воситањои љолиби њалии масъалањои педагогиро пешнињод мекунанд, дар 

онњо кўшиши љустуљўи методу воситањои бењтарин ва баъзан нави  кори 

педагогї ба мушоњида мерасад.  

 Ба андешаи мо, бо назардошти сабти касби омўзгори мактаби 

тањсилоти умумї сатњњои репродуктивї (53,0%) ва репродуктивию эљодии 

(23,8%) омодагии донишљўёнро барои фаъолияти якљояи эљодї кофї 

шуморидан мумкин аст, ки дар маљмўъ, 76,8 % хатмкунандагонро фаро 

мегирад. Сатњи интуитивии (19%) омодагї нокифоя шуморида мешавад, 

сатњи эљодї (4,2%) – идеалї, ки ташкил ва мундариљаи кори таълиму 

тарбияро дар мактаби олї мањз ба он бояд нигаронида шавад.  

Љадвали мазкур нишон медињад, ки барои дар донишљўён ташаккул 

додани омодагї  ба эљодкорї  кори њадафмандонаву муназзамро аз курси 

якум ба роњ бояд монд, фаъолияти муттафиќонаву њамоњанги кафедрањои 

педагогика, психология, методикаи таълим, фанњои махсус зарур аст. 

Курсњои махсус, аз љумла, курсњои муттањидшуда, барои динамикаи 

ташаккули омодагии тадќиќшаванда мусоидат менамоянд.  

Афзудани динамикаи омодагии донишљўёнро барои эљоди якљоя б 

хонандагон дар раванди таълим ба таври графикї нишон додан мумкин 

аст.    

Тањлили график ошкор менамояд, ки дар рафти кори озмоишию 

педагогї афзудани сифатњои барои њамкории эљодї муњим, аз ќабили 

хусусияти репродуктивию эљодї (аз 8,6% то 23,8%) ва эљодии (аз 1,2% то 
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4,2%) фаъолияти ба назар мерасад. Аз график аён аст, ки хусусияти 

репродуктивии фаъолияти донишљўёни курсњои 1-ум ва 2-юм то курси 

хатм  коњиш меёбад – аз 77,0% то 53,0%.  

Њамин тариќ, бо назардошти нуктањои зикршуда методикаи аз 

љониби мо пешнињодшудаи ташаккули омодагии омўзгорони оянда барои 

эљоди якљоя бо хонандагонро самарабахш арзёбї кардан мумкин аст.  

Хулосаи боби дувум 

Тањлили назариявии адабиёти илмї ва сарчашмањо, тањлили 

таљрибаи кори донишгоњњои педагогии љумњурињо, кори озмоишиву 

педагогї оид ба ташаккули омодагии омўзгорон барои эљоди якљоя бо 

хонандагон дар раванди таълим имкон медињад, ки хулосањои зерин 

ифода ёбанд:  

1. Њамкории эљодии омўзгор бо хонандагон дар раванди таълим яке 

аз сифатњои барои касб муњим мебошад. Ин ташкилаи муттањидшудаест, 

ки дар маљмўи донишњо ва мањорати ба роњ мондани фаъолияти якљояи 

эљодї дар шароити раванди педагогї зуњур меёбад. Ин омодагї 

ќисматњои мотиватсионї, мундариљавї ва амалиётиро дар бар мегирад. 

Сатњњои аз љониби мо коркардшудаи омодагии тадќиќшаванда, меъёрњо 

ва нишондињандањои он имкон медињад, ки ташаккули њадафмандонаи ин 

сифат дар донишљўён ва мушоњидаи динамикаи он ба роњ монда шавад.  

2. Омода намудани донишљўёни мактаби олї ба эҷодкории педагогӣ  

марњала ба марњала сурат мегирад:  

а) фаро гирифтани асосњои донишњои психологию педагогї рољеъ 

ба раванди педагогї;  

б) аз худ кардани роњу воситањои типии амалу рафтор дар вазъияти 

барои омўзгор стандартї;  

в) фаро гирифтани унсурњои техника ва мањорати педагогї;  

г) аз худ кардани воситањои амалиёт дар вазъияти ѓайристандартї. 

Дидгоњи мо оид ба таќсимоти марњалавї шартї мебошад, табиист, ки 

марњалањо бо њам алоќаманданд, якдигарро пурра мекунанд. Онњо ба 

андозаи муайяне дар њар як зинаи тањсили донишљўён вуљуд доранд, аммо 
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аз рўйи таносуби гуногун. Аён аст, ки донишљўёни ба њарфи “Г” 

шомилгардида ин сифатро бояд то курси хатм инкишоф дињанд.  

3. Мундариља, шаклњо ва методњои кори таълиму тарбия дар 

донишгоњи педагогї бояд бо самтгирї барои инкишофи эљодкории 

донишљўён имтиёз дошта бошанд. Таљриба нишон медињад, ки дар 

лексияњо – баёни проблемавї, дар семинарњо – ташкили мубоњиса, дар 

машѓулиятњои лабораторию амалї – ба миён овардани вазъияти љустуљўй, 

татбиќи унсурњои бозии амалї, дар супоришњои инфиродї (рисолањои 

хатм, корњои курсї, супоришњо ва ѓ.) – сатњи тадќиќотї метавонанд љорї 

гарданд.  

4. Баррасии масъалаи дар курсњои педагогика, психология ва 

методикаи таълим људо кардани фанни махсуси ташаккулдињандаи 

низоми супоришњои эљодї зарур аст.  

5. Бо маќсади бењтар намудани наќши таљрибаомўзии педагогї дар 

ташаккули низоми малакаву мањорати касбию педагогї, ба хусус, 

ташкилї, конструктивї ва коммуникативии донишљўён, банаќшагирии 

комплексии онро амалї бояд кард, то ки дар љараёни таљрибаомўзии 

муттасил донишњо ва мањорати азхудкардаи донишљўён дар соњаи 

омодагии касбию педагогї якљоя ва синтез шуда, омодагии касбию 

педагогии онњо бо назардошти хусусиятњои фардї ва ќобилияташон сурат 

гирад. Омода намудани донишљўён ба таљрибаомўзии педагогї ањамияти 

махсус дорад.  

6. Бо маќсади такмили љараёни ташаккули эҷодкории педагогӣ  

зурур аст, ки ба раванди таълими мактабњои олии педагогї љињати дарки 

назариявии раванди педагогї, инкишофи мањорати педагогї, њосил 

кардани малакањои муоширати касбии педагогї бољуръатона курсњои 

махсус, семинарњои махсус ва практикумњои махсус ворид карда шаванд.  

7. Барои инкишофи мањорати коммуникативии донишљўён ба 

наќшањои таълимию мавзўї оид ба педагогика мавзўи “Муоширати 

педагогї” бояд ворид шавад, барои машѓулиятњои лабораторию амалї, 

гузаронидани тренинг, машќњо оид ба ташаккули асосњои муоширати 
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касбии педагогї ваќт људо бояд кард.  

8. Дар љараёни омўзиши курсњои махсус, семинарњои махсус, 

практикумњои махсус, корњои лабораторию амалї оид ба фанњои 

писхологию педагогї ба инкишофи малакаву мањорати ташкилї ва 

созандагии донишљўён, аз љумла, мањорати ба роњ мондани кори таълиму 

тарбия, таъсироти муносиби педагогї ба хонандагон, банаќшагирии 

фаъолияти хеш, пешгўии натиљањои он диќќати махсус бояд дод.  

9. Натиљањои њосилшудаи динамикаи афзоиши омодагї барои эљоди 

якљоя бо хонандагон дар раванди тањсил нишон дод, ки сатњи баланди ин 

омодагї (эљодї, репродуктивию эљодї) метавонад аз љониби донишљўён 

зимни љараёни омодагии донишгоњии онњо дар натиљаи корбарии  

њадафмандона ташаккул ёбад.  
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ХУЛОСА 

Тањќиќоти диссертатсионии анљомёфта кўшиши таљдиди назари 

эҷодкории педагогӣ  на њамчун фаъолияти одии эљодии педагог, балки 

фаъолияти якљояи эљодии омўзгор ва хонанда дар раванди таълим 

мебошад. Дар ин маврид мо нуктаеро таъкид намудем, ки эҷодкории 

педагогӣ  барои хонандагон ва якљоя бо онњо бояд амалї гардад. Ин 

дидгоњи консептуалї тамоми кори диссертациониро фаро мегирад.  

Тањќиќоти мо фарзияи пешнињодшударо тасдиќ кард. Омодагии 

омўзгор барои ташкили кори эљодии якљоя бо хонандагон дар раванди 

таълим љанбаи муњимтарини омодагии касбии педагоги оянда мебошад. 

Асосњои омодагии баррасишавандаи омўзгорони оянда ба шарти 

тамоюли касбию педагогии тамоми раванди таълиму тарбияи донишгоњи 

педагогї, дар рафти фаъолияти пробемавию љустуљўї, ки ба объекти 

фаъолияти омўзгор – раванди педагогї мувофиќ аст, ташаккул меёбад.  

Вазифањои тањќиќот пурра иљро шуданд. 

Дар заминаи тањлили назариявии сарчашмањои илмї-педагогї мо 

нишон додем, ки эљодкории педагогї – фаъолияти якљояи эљодии омўзгор 

ва хонандагон дар раванди таълиму тарбия аст. Мо муайян кардем, ки 

эљодкории педагогї њамчун мафњуми мураккаби серпањлў фаъолияти 

эљодкории омўзгорро дар самти љустуљўй ва офаридани шаклњо, методњо 

ва воситањои таълими хонандагон, татбиќи дастовардњои илми педагогї 

ва таљрибаи пешќадам ва албатти, ташкили фаъолияти якљояи эљодиро бо 

хонандагон дар раванди таълим фаро мегирад.  

Омўзиш ва тањлили таљрибаи пешќадами педагогии омўзгорони 

эљодкор ва омўзгорон-навоварон оид ба ташкили фаъолияти якљояи 

эљодї бо хонандагон дар раванди таълим имкони муайян кардани 

нуктањои зеринро фароњам овард:  

1.  Ѓояњои пешбаре, ки раванди таълим ба онњо асос меёбад: ѓояи 

наќши асосии донишњои назариявї; ѓояи њамкорї бо хонандагон дар 

таълим; ѓояи таълими пешгузаранда; ѓояи омўзиш бидуни маљбуркунї; 

ѓояи такя кардан ба сифатњои мусбати хонандагон дар таълим ва тарбия; 
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ѓояи њадафи душвор; ѓояи таълими калонќисмат; ѓояи истифодаи 

аломатњои асосї дар таълим; заминаи аз љињати эмотсионалї мусбати 

таълим; инкишофи соњаи мотиватсионии таълим; эњтиром ба шахсияти 

бача. 

2. Дар раванди таълим онњо маљмўи ѓании воситањо, шаклњо, 

методњо ва принсипњои гуногунро бо назардошти вазифањои мушаххас ва 

хусусиятњои синф истифода мебаранд; ѓояњои бењдошт ва 

интенсификатсия васеъ татбиќ мешаванд.  

3. Натиљањои назаррасро он омўзгорон ба даст меоранд, ки дар 

баробари љустуљўи эљодкоронаи воситањо, шаклњо ва методњои омўзиш, 

татбиќи дастовардњои илми педагогика ва таљрибаи пешќадам фаъолияти 

якљояи эљодиро бо хонандагон ташкил мекунанд.  

4. Мањорати ташкилии педагогии омўзгор, ки барои фаъолияти 

якљояи эљодкорї бо хонандагон заруранд, инњоянд: мањорати ташкили 

раванди таълиму тарбия дар дарс; мањорати дуруст ба роњ мондани 

љараёни муошират бо синф ва хонандагони алоњида; мањорати ташкили 

рафтори худ; мањорати идора кардани эњсосоти худ; мањорати њис 

кардани њолати эмотсионалии хонанда ва дарёфти воситаи мувофиќи 

таъсиррасонї ба ў; мањорати мушоњида, тањлил ва ќабули ќарорњои 

оќилонаи педагогї дар раванди таълиму тарбия; мањорати тасаввур ва 

пешгўї намудан.   

5. Сифатњои шахсият, ки ба омўзгорони эљодкор ва педагогњо-

навоварон хос мебошанд: фазилат, бовару эътимод ба худ,  пурѓайратї, 

истеъдоди педагогї, тарзи эљодии тафаккур, мушоњидакорї, мутаассирї, 

артистизм, демократї будан, дўст доштани бачагон.  

Дар асоси тањлили назариявии адабиёти илмї аз љониби мо 

мундариљаи омодагии омўзгори оянда барои ташкили њамкории эљодї бо 

хонандагон муќаррар гардид. Омодагии тањќиќшаванда њамчун сифати 

мураккаб бо низоми донишњо оид ба эљод, раванди педагогї, маљмўи 

мањорату малакањое, ки имкони ташкили фаъолияти якљояи худи 

хонандагон ва омўзгору хонандагонро фароњам меорад, тавзењ меёбад.  
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Дар рафти кори озмоишии педагогї хусусияти объективии меъёрњо, 

нишондињандањо ва сатњњои ташаккули омодагии донишљўён барои 

ташкили њамкории эљодї бо хонандагон аз љониби мо асоснок ва исбот 

шуд.  

Асоси методикаи ташаккули омодагии тањќиќшаванда кори 

марњала ба марњала анљомдодаи мо бо донишљўён гардид , ки аз курсњои 

поён оѓоз ёфт. Кори озмоишии педагогї нишон дод, ки ташаккули 

бомуваффаќияти омодагии мазкури донишљўён тайёрии махсус ва 

њамоњангсозии фаъолияти омўзгорони донишгоњи педагогиро таќозо 

мекунад. Дар ин замина семинари махсуси муттањидкунандаи “Омодагии 

донишљўёни мактабњои олии педагогї барои ташкили њамкории эљодии 

омўзгор бо хонандагон дар раванди таълим” ва таљрибаомўзии педагогї 

дар курси хатм хусусияти низомофар дошт.  

Дар асоси тањќиќоти анљомёфта ва тањлили таљрибаи кори 

донишгоњњои педагогї оид ба омодагии омўзгорони оянда ба фаъолияти 

якљояи эљодї бо хонандагон дар раванди таълим мо тавсияњои зеринро 

љињати такмили он пешнињод менамоем:  

 ташаккули омодагии омўзгорони оянда барои ташкили 

фаъолияти якљояи эљодї бо хонандагон дар таълим бояд бо назардошти 

самтгирии раванди таълиму тарбияи донишгоњ ба фаъолияти омўзгор ва 

аз тарафи донишљўён фаро гирифтани воситањои эљодкории педагогї ба 

роњ монда шавад; 

  бо назардошти тањќиќоти мо сабти касбии (профессиограмма) 

омўзгор тасњењу такмил дода шавад, аниќтараш ќисматњои зерини он: - 

Сифатњои шахсият; -Донишњо; -Мањорат.  

 омодагии донишљўёни мактаби олии педагогї барои 

эљодкории педагогї бояд марњала ба марњала сурат гирад: фаро 

гирифтани донишњои психологию педагогї, аз худ кардани воситањои 

типии амалиёт дар вазъияти барои омўзгоро стандартї, фаро гирифтани 

унсурњои техника ва мањорати педагогї, аз худ кардани воситаву роњњои 

амал кардан дар њолатњои ѓайристандартї. Дар айни замон, њамбастагии 
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диалектикии онњо бояд оид ба шартї будани ин марњалабандї гувоњї 

дињад; 

  мундариља, шаклњо ва методњои кори таълиму тарбия дар 

донишгоњи педагогї бояд бо самтгирї барои инкишоф додани эљодкории 

донишљўён имтиёз кунанд;  

 дар курсњои педагогика, психология ва методикаи таълим бояд 

низоми супоришњои эљодї пешбинї шавад;  

 наќши таљрибаомўзии педагогиро дар ташаккули низоми 

мањорату малакањои касбию педагогї, махсусан, ташкилї, конструктивї 

ва коммуникативї; амалї намудани банаќшагирии комплексї бо маќсади 

он, ки дар рафти таљрибаомўзии муттасил дар донишљўён тамоми 

донишњо ва малакањо андўхтаашон муттањид ва ба њам алоќаманд 

гарданд; ба роњ мондани тайёрии пешакии донишљўён барои 

гузаронидани таљрибаомўзии педагогї;  

 ба ташаккули омодагии тањќиќшаванда ба наќшаи таълим 

ворид кардани курси махсуси муттањидшуда мусоидат менамояд, ки 

имкони амиќтар дарк намудани моњият ва ќонунияти раванди педагогї, 

эҷодкории педагогӣ , фаро гирифтани малакаву мањорати татбиќи 

шаклњои ѓайристандартии њамкорї бо хонандагонро фароњам меорад;  

 барои инкишофи мањорати коммуникативии донишљўён ба 

наќшањои таълимиву мавзўї оид ба педагогика мавзўи “Муоширати 

педагогї” ворид намуда, људо кардани ваќт барои машѓулиятњои 

лабораторию амалї, гузаронидани тренинг, машќњо оид ба ташаккули 

асосњои муоширати касбию педагогї мувофиќи маќсад аст;  

 дар љараёни омўзиши курсњои махсус, семинарњои махсус, 

практикумњои махсус, корњои лабораторию амалї аз фанњои психологию 

педагогї ва методии хусусї ба инкишофи мањорати ташкилкунандагї ва  

конструктивии донишљўён таваљљуњи хоса зоњир бояд кард.  

Тањќиќоти анљомёфта тамоми љанбањои масъалањои инкишофи 

эљодкории педагогї, фаъолияти якљояи эљодии омўзгор ва хонандагон дар 

раванди таълим ва омодагии омўзгорони ояндаро барои эљодкории якљоя 
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фаро намегирад. Зарур аст, ки тањќиќи амиќтари имконоти њар як 

силсилаи фанњои дар донишгоњ омўхташаванда дар ташаккули эҷодкории 

педагогӣ  анљом ёбад. Коркарди роњњои самарабахши инкишофи 

минбаъдаи њамкории эљодии омўзгор бо хонандагон дар давраи 

коромўзии педагогњои навкор  омўзишу баррасии махсусро таќозо 

менамояд. Бо омўзиш ва њалли масъалањои зикршуда мо дурнамои 

такмили омодагии омўзгорони оянда ва сифати таълиму тарбияи 

мактаббачагонро алоќаманд мешуморем.  
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ЗАМИМАҲО 

Замимаи 1.  

БАРНОМАИ  

Семинари махсуси «Омодагии донишљўён барои ташкили њамкории 

эљодии омўзгор ва хонандагон дар таълим» (38 соат) 

Њадафи семинар: ба донишљўён омўзонидани воситаву амалњои 

ѓайриќолабии ташкили њамкории эљодї бо хонандагон дар фаъолияти 

ояндаи касбии худ.  

Вазифањои семинар:  

1. Мураттабсозии донишњои донишљўён оид ба раванди томи 

педагогї – объекти фаъолияти касбии ояндаи онњо.  

2. Ошкор намудани моњияти мафњумњои «Эљоди педагогї», 

«Њамкории педагогии омўзгор бо хонандагон».  

3. Мураттабсозии донишњои донишљўён дар бораи муносибатњои 

ѓайриќолабии ташкили фаъолияти маърифатии хонандагон, ки дар 

таљрибаи педагогњо-навоварон ва устодони мењнати педагогии Љумњурии 

Ќазоќистон инъикос ёфтаанд.  

4. Идома додани ташаккули мањорату малакањои педагогї оид ба 

ташкили фаъолияти таълимию маърифатии хонандагон дар заминаи 

эљодкорї (дар мисоли ихтисоси худ, аз љумла, омўзгори фанни физика).  

Семинари махсус дар давраи байни ду марњалаи таљрибаомўзии 

педагогї, ваќте ки донишљўён аллакай таљрибаи кор дар мактабро 

доранд, метавонад баргузор шавад.  

Наќшаи таќвимию мавзўии семинари махсус (38 соат) 

№ Мавзўъњо Миќдори соатњо 

Лексия  Семинар  Амалї 

1.  Мактаби муосир, вазифањои он.   
Типњои мактабњо, махсусияти 
онњо   

2 2  

2.  Раванди педагогї њамчун 
объекти фаъолияти омўзгор  

4   
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3.  Вазъияти педагогї  – воњиди 
хурдтарини (њуљайра)  тавсифи 
системавии раванди педагогї  

 2  

4.  Моњияти эљоди   педагогї 2 2  

5.  Њамкории омўзгор ва хонандагон 
дар раванди томи педагогї 

2 2  

6.  Ѓояњои њамкории педагогї дар 
таљрибаи педагогњо - навоварон 

2 2  

7.  Таљрибаи педагогњо – 
навоварони  Љумњурии 
Ќазоќистон 

 2  

8.  Дидгоњњои муосир ба ташкили 
њамкории эљодии омўзгор ва 
хонандагон дар таълим 

  8 

9.  Шаклњои ѓайриќолабии ташкили 
кори беруназсинфї оид ба фанни 
ихтисоси худ 

  4 

10.  Машѓулияти љамъбастї  
(дифоъ ва намоиши чорабинии 
беруназсинфї оид ба фанни 
таълимї) 

  2 

11.  ЊАМАГЇ:  38  соат, аз љумла: 12 12 14 
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Замимаи 2.  

 
Оид ба муаммоњои  омодагии омўзгорони синфњои ибтидої  ба 

ташкили њамкории эљодї бо хонандагон дар раванди таълим  
«Муќаддимаи ихтисоси омўзгорї» 

 
№ Мавзўъњо Маводи иловагї 

1 2 3 

1.  Наќши омўзгор дар шароити 
демократикунонї, 
инсонгароёна намудан ва 
инкишофи муносибатњои 
бозорї.  

Функсияи асосии мактаб ва 
омўзгор дар фардикунонї ва 
иљтимоигардонии шахсият, 
ошкор намудани нерўи эљодии 
он.   

2.  Тавсифи фаъолияти касбии 
омўзгори мактаби муосир  

Объекти фаъолияти омўзгор –
раванди томи педагогї. Вазифаи 
омўзгорон – омўхтани «дидани» 
љузъњои ин раванд, ёд гирифтани  
њамкорї бо хонандагон, ташкили 
њамкорї ва  таъсири мутаќобили 
онњо.  
Сифатњои барои касб муњими 
омўзгори эљодкор, ќобилият ва 
мањорати педагогї.   

3.  Хонандаи мактаби муосир  Шавќу раѓбатњо, ќобилият, 
имконоти эљодии мактаббача – 
асоси ташаккули шахсият 

4.  Низоми маорифи Љумњурии 
Ќазоќистон 

Навсозии низоми маориф, ки 
асоси онро талаботи шахсї ва 
хусусиятњои мактаббача ташкил 
медињанд. Махсусияти кори 
омўзгор дар типњои гуногуни 
мактабњо 

5.  Мактаби олии  педагогї ва 
ташкили раванди таълиму 
тарбия дар он 

Ташкили шаклњои гуногуни 
фаъолияти беруназтаълимии 
донишљўён дар њамкорї бо 
омўзгорон 

6.  Кори мустаќилонаи 
донишљўёни мактабњои олии 
педагогї  

КИТД оид ба муаммои њамкории 
эљодии омўзгорон бо хонандагон  

 

 

 


