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МУҚАДДИМА 

Мубрамияти мавзўи  тањқиқот.  

Дар давраи  соњибистиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон дар 

низоми тањсилот дигаргунињои куллї ба вуќўъ пайвастанд, ки аз љињати 

сохтор ва мазмун ба талаботи муосири фазои тањсилоти умумиљањонї 

љавобгў аст. Матлабњои калидии ин дигаргунињо дар њуљљатњои давлатии 

ќонунгузории маориф инъикос ѐфтаанд, ки ба рушду такмили фаъолияти 

муассисањои тањсилоти миѐнаи умумї, миѐнаи касбї,  олии касбї ва баланд 

бардоштани сатњу сифати раванди таълиму тарбия мусоидат менамоянд.  

Яке аз масъалањои муњими ин равия таъмини раќобатпазирии тањсил 

ва омодагии мутахассисон мебошад, ки талаботи ислоњоти муосири низоми 

маорифро ќонеъ мегардонанд. Вобаста ба ин, вазифаи асосии омўзгори 

имрўза интихоби дурусти методу шаклњои ба роњ мондани фаъолияти 

таълимиест, ки ба њадафи гузошташудаи инкишофи шахсияти 

мактаббачагон ба ваљњи бењтарин ва самарабахш мувофиќат дошта бошад.  

Дар шароити муосир зарурати бознигарии шакл, методу воситањои 

таълим ба миѐн омадааст. Дар ин маврид на танњо оид ба технологияњои 

нави иттилоотии таълим, балки дар бораи методњои дар марњилаи имрўзаи 

ислоњоти маориф мубраме низ  сухан меравад, ки ба онњо таълими ба 

амалия тамоюлдошта мансуб аст.  

Муносибати марбут ба салоҳиятнокӣ метавонад ба таълим самтнокии 

тамоюли амалидоштаро  диҳад, зеро дар айни ҳол консепсияи 

салоҳиятнокӣ ҳамчун заминаи дар хонанда ташаккул додани қобилияти 

ҳалли вазифаҳои муҳимро ифода менамояд. 

Имрўз дар тањсилоти муосир масъалаи ташаккул ва рушди шахсияте 

меистад, ки ба таѓйироти олами атроф боэътимод мутобиќ мешавад, 

њамчунин ба мењнат ва худомўзии минбаъда омода аст. Дар зиндагї барои 

инсон на танњо захираи бузурги донишњояш, балки ќобилияти дуруст 

арзѐбї намудани таѓйироти олами атроф ва имконияти татбиќи  

босаводонаи  мањорату донишњояш дар амалия заруранд. Яке аз воситањои 

имконпазири њалли ин масъала истифодаи дидгоњи ба амалия 
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тамоюлдошта нисбат ба таълими хонандагон мебошад. Таълими ба амалия 

тамоюлдошта илм ва хонандаро ба њам пайваста, робитањои байни 

донишњо ва њаѐти рўзмарраи одамон, муаммоњои пеши онњо 

пайдошавандаро ошкор менамояд.  

Дараљаи омўзиш ва коркарди мавзўи тањќиќот. 

Дар омўзиши муаммои тањќиќшаванда дидгоњњои илмї ва таълифоти 

олимон С.Н.Алиев, С.А.Берлина, П.П.Блонский, Е.В.Бондаревская, 

А.А.Бударний, Н.В.Блохин, С. Ќодиров, И.Ю.Калугина, 

Л.А.Каменшикова, М.Лутфуллозода, И.Х.Каримова, В.А.Сластенин, 

Е.А.Сазанова, И.В. Симонова, Г.И. Стефанова, Н.Ф.Тализина, 

Ф.Шарифзода ва дигарон оид ба љанбањои методологї ва педагогии 

таълими ба амалия тамоюлдошта дар соњаи тањсилоти умумї ва касбї 

ањамият доранд.  

Дар тањќиќоти О.С.Зайтсев, Н.Е.Кузнетсова, Е.Е.Минченков, 

В.В.Сорокин, Е.В.Ткаченко, Л.А. Светков ва дигарон дидгоњњои дидактикї 

ва методї ба интихобу тарњрезии мундариљаи маводи таълим инъикос 

ѐфтаанд. Љанбањои гуногуни тарњрезии дарс, коркарди сохтори он бо 

назардошти махсусияти мундариљаи азхудшаванда дар таълифоти 

муњаќќиќон И.П.Волков, Т.И.Гончарова, Ю.Б.Зотов, E.H.Илйин, С. Н. 

Лисенкова, М.И.Махмутов, В.А.Онитсук, A.M.Сохор, В.Ф. Шаталов ва 

диг. муайян шудаанд.  

Дар адабиѐти психологию педагогї ва методї дидгоњњои гуногун 

нисбат ба ташкили раванди таълиму тарбияи хонандагон баррасї 

мешаванд (A.C.Белкин, Я. Галперин, В.В. Давидов, В.И.Загвязинский, 

М.В. Кларин, П. И. Третяков, Т.Н. Шамова ва диг.).  

Љанбањои алоњидаи муаммои тањќиќшаванда дар таълифоти олимони 

тољик - М.Лутфуллозода, Ф. Шарифзода, И.Х. Каримова, С.Н. Алиев, 

К.Б.Ќодиров, А.Р.Мирзоев,  Ш.А. Шаропов, Љ. Шарипов, Б. Маљидова, 

А.М. Миралиев, Ф. Гулмадов, Х.М. Сабуров ва дигарон инъикос 

гардидаанд.  

Тањлили адабиѐти илмї-педагогї нишон дод, ки бо вуљуди таълифоти 
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анљомѐфта то њол низоми ягонаи коркарду тањќиќот њосил нагардидааст, 

ки моњияти таълими ба амалия тамоюлдоштаро ошкор намуда, имконияти 

тањсилотро дар бар гирад, ки ба хонандагон љињати дарки зарур будани 

донишњои андўхта, барангехтани завќи маърифатї, баланд бардоштани 

ангезиши (мотиватсия) омўзиш ва инкишофи зењниашон кўмак расонад.  

Њамин тавр, мубрамї ва манбаъњои объективии тањќиќот ба чунин 

ихтилофњо асос меѐбанд: байни талаботи љомеа нисбат ба ташкили 

таълими ба амалия тамоюлдоштаи хонандагон ва набудани низоми 

самарабахши имконияти педагогии таълими ба амалия тамоюлдоштаи 

хонандагон; байни зарурати коркарди шаклњо, методњо ва воситањои 

ташкили таълими ба амалия тамоюлдошта ва коркарди нокифояи ин 

муаммо дар назария ва амалияи педагогї.  

Њадафи тањќиќот: асосноккунии назариявї ва аз љињати озмоиши 

педагогї санљидани имконоти педагогии ташкили таълими ба амалия 

тамоюлдоштаи хонандагон.  

Объекти тањќиќот: раванди таълими забони хориљї дар муассисањои 

тањсилоти миѐнаи умумї.  

Предмети тањќиќот: роњу воситањои амалї намудани таълими ба 

амалия тамоюлдоштаи хонандагон ва имконияти тањсилотии онњо.  

Фарзияи тањќиќот аз он иборат аст, ки амалї намудани таълими ба 

амалия тамоюлдошта аз љињати педагогї самарабахш хоњад буд, агар:  

- муайян намудани функсияњо, коркарди ќоидањо ва мундариљаи 

амалишавии он дар раванди таълим анљом ѐбад;  

- имконияти тањсилотии дидгоњи ба таълим тамоюлдошта нисбат ба 

таълими хонандагон ошкор гарданд;  

- асосњои мундариљавию технологии амалї намудани таълими ба 

амалия тамоюлдошта коркард шаванд;  

- таълими ба амалия тамоюлдошта дар заминаи алоќамандии таълим 

бо њаѐт ва муњит амалї гардад.  

Барои расидан ба њадафи гузошта ва санљидани фарзияи 

пешнињодшуда мо вазифањои зерини тањќиќотро муќаррар намудем:  
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- анљом додани тањлили вазъи амалї намудани таълими ба амалия 

тамоюлдоштаи хонандагон дар дарсњои забони англисї дар муассисањои 

тањсилоти миѐнаи умумии Љумњурии Тољикистон;  

- тањќиќ намудани сохтор ва мундариљаи раванди таълими ба амалия 

тамоюлдоштаи хонандагон;  

- муайян кардани мундариљаи имконияти педагогии амалї намудани 

таълими ба амалия тамоюлдоштаи хонандагон;  

- коркард ва тариќи озмоиш санљидани самаранокии имконияти 

педагогии амалї намудани таълими ба амалия тамоюлдоштаи хонандагон.  

Асосњои методологии тањќиќотро таълифоти бунѐдї дар соњаи 

методологияи илмњои психологию педагогї (Л.C. Виготский, 

В.И.Загвязинский, П.Ф.Каптерев, Я.А.Коменский, А.Н.Леонтев, 

A.C.Макаренко, В.А.Сухомлинский), матлабњои назариявии 

инфиродикунонии таълим (Б.И.Вершинин, A.A.Кирсанов, И.Э.Унт), 

таълифоти консептуалї дар соњаи назария ва амалияи тањсилот ва таълим 

(A.C.Белкин, В. П.Беспалко, М.В.Кларин, B.C.Леднев, И.Я. Лернер, 

В.Д.Семенов, Н.Ф.Тализина), матлабњои илмї оид ба моњияти принсипњои 

дидактикї дар таълим (B.C.Безрукова, О.С.Гребенюк, Л.В. Занков, 

Я.А.Коменский, В.Н.Максимова, М.И.Махмутов, М. Н. Скаткин, В.В. 

Шапкин) ташкил доданд.  

Асосњои назариявии тањќиќот: ѓояњои пешбари инкишофи шахсият; 

ѓояњои фаъолияти эљодї ва интерактивии субъекти таълим дар сохтори 

навъњои гуногуни раванди таълим; назария, методология ва амалияи 

дидгоњи салоњиятнокї ба тањсилот; назария ва методологияи идоракунии 

тањсилот; консепсияи ташаккули омодагї ба фаъолияти касбї.  

Марњалањои асоси тањќиќот:  

Марњалаи якум (солњои 2015-2016) - назариявї: асосњои назариявї- 

методологии тањќиќот андешида шуданд; вазъи муаммо дар назария ва 

амалияи тањсилоти педагогї омўхта шуд; предмети тањќиќот мушаххас 

гардида, фарзия ва вазифањои он даќиќ шуданд; озмоиши тасдиќкунанда 

гузаронида шуд; доираи имконияти педагогии амалї намудани таълими ба 
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амалия тамоюлдоштаи хонандагон дар дарсњои забони англисии 

муассисањои тањсилоти миѐнаи умумї муайян гардид.  

Марњалаи дуюм (солњои 2017-2018) - озмоишї, ки даќиќ намудан ва 

тариќи озмоиш санљидани як ќатор имконияти педагогї ва методикаи 

амалї намудани таълими ба амалия тамоюлдошта; коркард ва татбиќи 

амсилаи функсионалї-мундариљавии амалї намудани таълими ба амалия 

тамоюлдоштаи хонандагонро дар дарсњои забони англисии муассисањои 

тањсилоти миѐнаи умумї дар бар мегирифт.  

Марњалаи сеюм (2019-2020) - љамъбастї: натиљањои тањќиќоти 

назариявї-озмоишї тањлил ва љамъбаст шуданд; мантиќи баѐни мавод 

муайян гардида, хулосањои назариявї ва амалии тањќиќот натиљањои 

њосилшуда ифода ѐфтанд.  

Барои њалли вазифањои гузошташуда маљмўи методњои якдигарро 

пурракунандаи тањќиќот истифода шуданд: -  методњои назариявї: тањлил, 

синтез, муќоиса, маънидод, љамъбаст, тарњрезї, муносибати системавї, 

амсиласозї; -таљрибавї: мушоњида, суњбат, тестњо, анкетагирї, ташхиси 

психологї, омўзиши њуљљатњо, љамъбасти таљрибаи педагогї, озмоиши 

педагогї; - оморї: дараљабандї, амсиласозї, бањои рейтингї, коркарди 

математикии омории маълумоти дар рафти тањќиќот ба даст омада.  

Пойгоњи асосии тањќиќот: муассисањои тањсилоти миѐнаи умумии  

№№2,6,10,14, гимназияи №4-и шањри Хуљанд, муассисањои тањсилоти 

миѐнаи умумии  №№24,26-и ноњияи Б.Ѓафурови  вилояти Суѓд.  

Навоварии илмии тањќиќот:  

- сохтори барномаи имконияти педагогии (ќоидањо ва мундариља) 

амалї намудани таълими ба амалия тамоюлдоштаи хонандагон коркард 

шуд;  

- моњият, функсияњо ва методњои амалї намудани дидгоњи ба амалия 

тамоюлдошта нисбат ба таълими  хонандагон муайян гардиданд;  

- амсилаи сохтории амалї намудани таълими ба амалия 

тамоюлдошта дар дарсњои забони англисї коркард шуд;  

- имконияти педагогии амалї намудани таълими ба амалия 
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тамоюлдоштаи хонандагон дар дарсњои забони англисии муассисањои 

тањсилоти миѐнаи умумии Љумњурии Тољикистон асоснок ва тариќи 

озмоиш санљида шуданд.  

Ањамияти назариявии тањќиќот дар нуктањои зерин ифода меѐбад: 

- функсияњо ва ќоидањои имконияти педагогии амалї намудани 

таълими ба амалия тамоюлдошта муайян гардиданд, ки аз љониби 

хонандагон фарогирии низоми донишу мањорати њаѐтан муњим, дар амалия 

даркорї, инкишофи ќобилияти эљодии онњоро замина мегузорад;  

- мафњуми «таълими ба амалия тамоюлдошта» њамчун тавсифи 

њамгирошуда, инкишофѐбандаи раванди таълим ифода гардид;  

- робитањои ќонунї, якдигарро таъйинкунандаи байни љузъњои 

амалишавии дидгоњи ба амалия тамоюлдошта ба таълим ошкор шуданд.  

 Ањамияти амалии тањќиќот: натиљањои асосї ва хулосањои тањќиќот 

метавонанд дар таљдиди  барномањои таълимии ташкили таълими ба 

амалия тамоюлдоштаи хонандагон дар шароити муосири тањсилот; дар 

коркарди мундариља ва методикаи амалигардонии  таълими ба амалия 

тамоюлдоштаи хонандагон; дар таъмини педагогии раванди омодагии 

омўзгорон барои ташаккули донишу малакаи хонандагон ба воситаи 

ташкили раванди самараноки  амалигардонии  таълими ба амалия 

тамоюлдоштаи хонандагон истифода шаванд. 

Нуктањои асосие, ки барои њимоя пешнињод мешаванд:  

1. Амалї намудани дидгоњи ба амалия тамоюлдошта нисбат ба 

таълими хонандагон дар дарсњои забони англисии муассисањои тањсилоти 

миѐнаи умумї љињати ба роњ мондани  раванди таълим дар асоси ягонагии 

љузъњои эмотсионалї-образнок ва мантиќии мундариљаи андўхтани 

донишњои нав ва ташаккули таљрибаи амалии истифодаи онњо зимни њалли 

масъалањои њаѐтан муњим, пурракунии проблемавї-эмотсионалї ва 

маърифатии љустуљўи эљодї ба  ваљњи  бењтарин мусоидат мекунанд.  

2. Амсилаи сохтории амалї намудани дидгоњи ба амалия 

тамоюлдошта ба таълими хонандагон дар дарсњои забони англисї, ки 

љузъњои маќсаднок, мундариљавї, протсессуалї ва бањодињї-натиљавиро 
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дар бар мегирад, барои татбиќи функсияи иљтимої дар таълим, таъмини 

хонандагон бо донишу мањорати ѐрирасони амалї, дар онњо тарбия 

намудани эњтиѐљ барои гирифтани донишњои нав мусоидат менамояд.  

3. Имконияти педагогии амалї намудани дидгоњи ба амалия 

тамоюлдошта ба таълими хонандагон дар дарсњои забони англисии 

муассисањои тањсилоти миѐнаи умумї самтгирии фаъолияти омўзгор барои 

муайян намудани ќобилияти фардї ва имконият, тањрики эмотсионалии 

фаъолнокии маърифатии хонандагонро тариќи ташкили фаъолияти эљодї 

мебошад, ки истифодаи тафаккури мантиќї ва образноки хонандагон, 

баланд бардоштани мавќеи шахсиятии хонанда, ангезишї гардонидани 

таълим имкон медињад.  

   Боэътимодї ва асоснокии натиљањои таҳќиќот бо таҳлили 

ҳамаҷонибаи методологии мавзӯи таҳқиқшаванда, истифодаи маҷмӯи 

методҳои ҳамдигарро пурракунандаи тадқиқоти педагогӣ, ки ба вазифаҳои 

гузошташуда муносиб мебошанд, имкони такроран баргузор намудани 

худи ҳамон объектҳои озмоиш, давра ба давра арзѐбӣ намудани натиҷаҳои 

дар рафти иҷрои корҳои таҷрибавӣ-озмоишї ба даст оварда, таҳлили 

миқдорӣ ва сифатии онҳо бо истифода аз методњои илмӣ, тасдиқи фарзияи 

озмоиш таъмин мегардад. 

Озмоиш ва татбиќи натиљањои таҳќиќот. Натиљањои таҳќиќот дар 

љаласањо ва семинарњои кафедраи педагогикаи иљтимої ва касбии МДТ 

“Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик Бобољон Ѓафуров”, дар 

конференсияњои байналмилалї, љумњуриявї, умумидонишгоњї ироа 

гардиданд. Матлабњои асосї, натиљањо ва хулосањои тадќиќот дар 10 

маќолањои чопшудаи муаллиф  инъикос ѐфтааст, ки 3 адади он дар 

нашрияњои бонуфузи таќризии КОА назди Президенти Љумњурии 

Тољикистон ва ВАК-и Федератсияи Русия чоп шудаанд. 

Дар асоси муқаррароти назариявӣ ва натиҷаи корҳои таҷрибавӣ-

озмоишї барои омӯзгорони муассисањои тањсилоти миѐнаи умумї оид ба 

ташкили раванди таълими ба амалия  тамоюлдоштаи хонандагон 
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тавсияҳои методӣ таҳия гардидаанд.  

Сохтори диссертатсия. Рисола аз муқаддима, ду боб, хулоса, рӯихати 

адабиѐти истифодашуда иборат мебошад. 
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БОБИ 1. АСОСЊОИ НАЗАРЇ ВА МЕТОДОЛОГИИ ТАШКИЛИ 

ТАЪЛИМИ БА АМАЛИЯ ТАМОЮЛДОШТАИ  ХОНАНДАГОН 

1.1 Асосњои илмї-педагогї ва назарии таълими ба амалия 

тамоюлдоштаи  хонандагон дар тањќиќотњои муосир. 

Низоми маорифи Тоҷикистон дар кори таълиму тарбияи насли наврас 

ба натиҷаҳои назаррас ноил гардидааст. Дар баробари ин, оид ба 

истифодаи таҷрибаи инноватсионии давлатҳои хориҷа корҳои муайян 

бурда мешаванд. Мувофиқан, ҳангоми ошкор кардани заминаҳои ташкили 

таълими ба амалия тамоюлдоштаи  хонандагон зарур меояд, ки таҷрибаи 

давлатҳои гуногун, пеш аз ҳама Россия, омӯхта шавад. Дар тӯли асрҳо ин 

кишвар ба ҳама самтҳои ҳаѐт ва фаъолияти инсон, аз ҷумла ба соҳаи 

маориф, таъсири амиқ гузоштааст.  

Ба муаммои ташкили таълими ба амалия тамоюлдоштаи  хонандагон 

олимони соҳаи педагогикаи Тоҷикистон ва Россия таваҷҷуҳ зоҳир 

менамоянд. Айни ҳол дар Тоҷикистон муаммои таълими ба амалия 

тамоюлдоштаи  хонандагонро аз ҷиҳати назариявию амалӣ асоснок 

намудан  ҳалли ниҳоии худро наѐфтааст, вале дар ин самт қадамҳои 

аввалин аллакай гузошта шудаанд. 

Вобаста ба гуфтаҳои зикршуда мо ба асарҳои аввалин, ки дар соҳаи 

маорифи Тоҷикистон ва Россия таҳия гардидаанд, рӯй овардем. 

Муҳим будани муаммои ташкили таълими ба амалия тамоюлдоштаи  

хонандагон дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маориф» 

њамчун вазифаи ќонуни мазкур: «тарбияи шахсияти дорои эҳсоси 

масъулияти баланди шаҳрвандӣ баҳри иштироки фаъолона дар ҳаѐти 

ҷамъиятию сиѐсӣ, иқтисодӣ ва фарҳангӣ» қайд гардидааст[97]. 

Дар фарҳанги забони русии С.И.Ожегов мехонем: «Адаптатсия ‟ ин 

мутобиқшавии буния ба тағйирѐбии муҳити атроф» [154,с.20] мебошад. 

Аз нигоҳи мо, мафҳумҳои «адаптатсия» ва «таълими ба амалия 

тамоюлдошта» ба ҳамдигар алоқаи ногусастанӣ доранд, зеро 

мутобиқшавии буния ба шароити нави муҳити атроф ифодаи иқдоми 
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фаъол мебошад, ки дар рафти он инсон вазифаю муаммоҳои муҳими 

воқеияти атрофро ҳаллу фасл намуда, пеш аз ҳама, ба донишҳои андӯхта ва 

таҷрибаи амалии татбиқи онҳо такя менамояд. 

Ҳамин тариқ, таълими ба амалия тамоюлдоштаи  хонандагон дар 

мактабҳои таҳсилоти умумӣ, ки ба таври самаранок ташкил карда 

шудааст, шарти муҳими ба ҳаѐти ҷомеа мутобиқ гардидани онҳо  мебошад. 

Дар «Стратегияи миллии рушди маорифи Љумњурии Тољикистон то 

соли 2020» Вазорати муориф ва илми Љумњурии Тољикистон қайд 

менамояд, ки ташаккули шахсияти аз ҷиҳати касбӣ салоҳиятнок мақсади 

аввалиндараҷа маҳсуб мегардад [195]. Он самти модернизатсияи соҳаи 

маорифро муайян менамояд, ки на танҳо ба азхудкунии ҳаҷми муайяни 

донишҳо, малакаю маҳорат, балки ба тарбияи хонандагон дар рӯҳияи 

мустақилона дастрас, таҳлил, тарҳбандӣ ва самаранок истифода намудани 

иттилоот бо мақсади ҳарчӣ пурратар амалӣ намудани имкониятҳои шахсӣ 

ва иштироки фаъолона дар ҳаѐти ҷомеа (салоҳиятнокӣ) нигаронида 

шудааст. 

Дар марҳалаи ҳозира муносибати ба салоҳиятнокӣ нигаронида яке аз 

ҳадафҳои арзишманди низоми миллии маорифи бисѐр мамлакатҳои 

мутараққии олам мебошад. 

Аз рӯи ақидаи А.Новиков, маҳз муносибати ба салоҳиятнокӣ 

нигаронида метавонад ба мазмуни таҳсилоти умумӣ таълими ба амалия 

тамоюлдоштаро зам намояд, зеро ба «консепсияи салоҳиятнокӣ ҳамчун 

асоси дар хонандагон ташаккул ѐфтани қобилияти ҳалли вазифаҳои 

муҳими амалӣ» [149, с.44] асос ѐфтааст. 

Ақидаи мазкурро И.В.Симонова низ дастгирӣ карда, дар асари худ ба 

мафҳуми салоҳиятнокӣ, аз як тараф ҳамчун сифати таълими ба амалия 

тамоюлдоштаи  хонандагон баҳо дода, аз тарафи дигар онро ҳамчун 

«қобилияти умумӣ, ки ба донишҳо, таҷриба, арзишҳо, майлҳо, ки аз ҷумла 

ба шарофати таълим ба даст оварда шудаанд, асос ѐфтаст» [191,с.98] шарҳ 

медиҳад. 
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Мутаассифона, дар шароити гузариш ба тарзи салоҳиятнокии таълим 

фаъолият намудани мактабҳои анъанавӣ кофӣ намебошад. Вобаста ба ин 

масъалаи эҳѐ намудани мактабҳои таълими ба амалия тамоюлдоштаи  

хонандагон ҳамчун яке аз вазифаҳои асосии такмили соҳаи маориф 

эътироф мегардад. 

Дар марҳалаи ҳозира некӯаҳволии миллат, халқ ва давлат, сатҳи рушди 

иқтисодиѐт, илм ва фарҳанг аз бисѐр ҷиҳат ба сифати таҳсилоти насли 

наврас алоқамандӣ дорад. Дар робита ба ин, дар бисѐр доираҳои илмии 

мамлакатҳои мутараққӣ масъалаи зарурати анҷом додани таҳқиқоти 

муқоисавии сифати таҳсилоти асосӣ ва миѐнаи умумӣ матраҳ мегардад. 

Г.С.Ковалева [90] қайд менамояд, ки таҳқиқоти муқоисавӣ аз як тараф 

ба ошкор намудани тамоюлҳои рушди маориф дар арсаи олам дар асоси 

таҳлили ҳолати воқеии он дар мамлакатҳои аъзо, омӯзиши барномаҳо ва 

адабиѐти илмӣ-методӣ равона гардидааст. Аз тарафи дигар, арзѐбии 

муқоисавии сатҳи омодагии таҳсилоти умумӣ дар мамлакатҳои аъзо, 

муайян намудани омилҳое, ки ба натиҷаи таълим таъсир мерасонанд, дар 

назар дошта шудааст.  

Ин масъалаҳо дар асарҳои В.Г.Разумовский [178] ва Г.С.Ковалева [90] 

хеле муфассал инъикос гардидаанд. 

Аз ин ба хулосае омадан мумкин аст, ки дар баробари донишҳои 

академикӣ, хонандагон бояд қобилият дошта бошанд, ки иттилооти 

омӯзишии худро дарк намоянд, ҳолатҳои пешомадаро таҳлил кунанд, 

донишҳои андӯхтаашонро дар амал татбиқ созанд, вазифаҳои миқдорӣ ва 

сифатиро шарҳ дода тавонанд, таҳқиқоти озмоишӣ гузаронанд, натиҷаҳои 

ба даст омадаро арзѐбӣ намуда, хулоса бароранд. Иҷрои талаботи мазкур 

ифодаи воқеии гузариш ба муносибати салоҳиятнок мебошад. 

Вале, чӣ хеле натиҷаҳои таҳқиқоти байналмилалӣ нишон медиҳанд, 

хонандагон корҳои зеринро иҷро карда наметавонанд: 

- татбиқи донишҳо дар ҳолатҳои воқеии зиндагӣ; 

- дар ҳолатҳои ғайримуқаррарӣ ва ғайристандартӣ амал кардан; 
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- аз методҳои илмии мушоҳида, тасниф ва муқоиса истифода намудан; 

- ба нақша гирифтани озмоиш ва анҷом додани тадқиқот; 

- таҳлил намудан ва ба таври дигар шарҳ додани иттилоот; 

- ташаккул додани фарзияҳо ва хулосаҳо [90, с.83]. 

Ҳамин тавр, таснифи мухтасари натиҷаҳои таҳқиқоти байналмилалӣ 

имкон медиҳад ба хулосае оем, ки дар доираҳои илмии мамлакатҳои 

мутараққӣ муҳим будани донишу малакаҳои амалӣ, ки ба рушди 

қобилияти фикрронии хонандагон алоқаманд аст, дарк карда мешавад. 

Камбудиҳои хислатноки омодасозии хонандагон, ки аз тарафи 

Г.С.Ковалева нишон дода шудаанд, метавонанд ҳамчун нишондиҳандаҳои 

шартї фаҳмида шаванд, ки дар хусуси паст будани сифати таълим дарак 

дода, бояд дар раванди ислоҳоти соҳаи маориф дар ҷумҳурии мо ба инобат 

гирифта шаванд. 

Бояд зикр намуд, ки бартараф намудани ин камбудиҳо бо суръати 

ниҳоят суст ба амал бароварда мешавад. 

Натиҷаҳои таҳлили маълумоти ба даст овардашуда нишон медиҳанд, 

ки: 

- нокифоя будани малакаи истифода бурдани донишҳо ҳангоми тағйир 

ѐфтан ѐ нав шудани вазифаҳои гузошташуда; 

- ҷавобҳои суст ба супоришҳои сифатӣ, ки дарки моҳияти падида ва 

ҷараѐнҳоро тақозо мекунанд, қобилияти онҳоро дар асоси қонуниятҳои 

фанни таълимӣ шарҳ дода тавонистан; 

- ба таври номукаммал ташаккул ѐфтани малакаҳои умумитаълимӣ 

барои таҳлили ҳодисаҳо, баѐни ақида ва муҳокимаронии шахсӣ, ба таври 

бурро хондани матн ва ғайра.  

Қобили таваҷҷуҳ аст, ки нишондиҳандаҳои шартї дар таҳсилоти 

миѐнаи Тоҷикистон чӣ гуна мебошад? Мутаассифона, дар айни ҳол 

масъалаи мушаххас намудани ин гуна нишондиҳандаҳо ҳалли худро пайдо 

накардааст. 

Ҳарчанд Тоҷикистон, ҳамчун узви комилҳуқуқи фазои таҳсилоти 
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ҷаҳонӣ тағйироти бунѐдиро дар соҳаи маориф ба амал бароварда 

истодааст, бо вуҷуди ин, кӯшиш мекунад, ки таҷрибаи пешқадами 

мамлакатҳои мутараққии оламро ба инобат гирад. 

Дар марҳалаи ҳозира назорати давлатии сифати таҳсилот аз тарафи 

мақомоти давлатии идоракунии маориф дар шакли аттестатсияҳои давра 

ба давра ва санҷишҳо ба амал бароварда мешавад.  

Дар баробари ин, мақомоти маҳаллии идоракунии маориф (сарраѐсат 

ва раѐсатҳои вилоятӣ, ва шуъбаҳои шаҳрию ноҳиявӣ) мунтазам ташхиси 

сифати омодагии таҳсилотии хонандагони мактабҳоро аз рӯи фанҳои 

гуногуни таълимӣ анҷом медиҳанд. 

Зарурати арзѐбии сифати таълими мактабро дар сатҳи байналмилалӣ 

асоснок дониста, дар ҷумҳурии мо қайд кардан лозим аст, ки дар ин соҳа 

аллакай қадамҳои аввалин гузошта шудаанд. 

Бояд қайд намуд, ки таҳлили гузаронида барои баланд бардоштани 

сатҳи омодагии хонандагон аз рӯи фанҳои гуманитарӣ дар асоси пурзӯр 

намудани таълими ба амалия тамоюлдошта ҳангоми омӯзиши фанни 

мазкур ва фанҳои дигари табиї заминаи хубе буда, мувофиқан, имкон 

медиҳад хулоса карда шавад, ки таълими ба амалия тамоюлдоштаи  

хонандагон дар мактабҳои таҳсилоти умумӣ зарур мебошад.  

Ҳуҷҷати нисбатан муҳим, ки дар бораи мазмун ва таркиби фанни 

таълимӣ, миқдори соатҳое, ки барои таълими мавзӯъҳои алоҳида ҷудо 

шудаанд, шањодат медиҳад, барномаи таълимӣ мебошад. Дар асоси 

барнома муаллим нақшаҳои тақвимӣ ва мавзӯиро таҳия месозад. 

А.В.Хуторской [215] барномаи таълимиро ҳамчун унсури асосии 

раванди таҳсилоти умумӣ баррасӣ намуда, ҷузъиѐти асосии онро аз 

ҳамдигар фарқ мекунонад. Дар таҳқиқи мазкур танҳо баъзе аз ҷузъиѐти 

барномаи таълим мавриди таҳлил қарор дода шудааст, ки маҳз аз инҳо 

иборат аст: 

- мақсад ва вазифаҳои курс (фанни омӯзишӣ); 

- малакаю маҳорати тақвиятшаванда; 



16 

 

- намудҳои асосии фаъолият. 

Мувофиқи ақидаи А.В.Хуторской [215] мақсад ифодагари натиҷаи 

чашмдошти омӯзиш мебошад, ба ҳар як малака ѐ маҳорати 

тақвиятшаванда намудҳои муайяни фаъолият рост меоянд, ки рушди 

сифатҳои мушаххаси хонандагонро таъмин мекунанд. Дар натиҷа онҳо 

соҳиби салоҳиятнокии мавзӯгӣ ва универсалӣ - «бастаи тарзҳои азхудшуда 

ва қобилиятҳои рушдѐфта мебошанд, ки малакаи чӣ дар доираи фаннҳои 

омӯхташаванда ва чӣ дар доираҳои васеътар амал намуданро нишон 

медиҳад» [215, с.236]. 

Барои таҳлили муфассали муаммо аз тарафи мо таҷрибаи ташкили 

таълими ба амалия тамоюлдошта мавриди баррасӣ қарор гирифта, 

ақидаҳои арзишманди олимони соҳаи фалсафа ва педагогика оиди ин 

муаммо муайян карда шуданд. 

Муаммои ташкили таълими ба амалия тамоюлдоштаи  хонандагон аз 

нуқтаи назари таърихӣ падидаи нав набуда, он дар асарҳои олимони зиѐди 

соҳаҳои фалсафа ва педагогика, ки назари гуногун доранд, ҳаматарафа 

мавриди таҳлил қарор дода шудааст. Дар ҳар як марҳалаи ташаккулѐбии 

илми педагогика, шурӯъ аз ҷудошавии он аз фалсафа ва то шакли илми 

алоҳида пайдо кардан муаммои таҳқиқшаванда роҳҳои гуногуни ҳалли 

хешро пайдо намудааст. 

Барои дарки чуқури хусусиятҳои ташкили таълими ба амалия 

тамоюлдоштаи  хонандагон рӯй овардан ба марҳалаҳои таърихии 

ташаккули алоқамандии байни таълим ва ҳаѐт, ки асоси онро ташкил 

медиҳад, хеле муҳим арзѐбӣ мегардад. 

Намояндагони машҳури фалсафа Т.Мор, Ҷ.Локк, Ж.Ж.Руссо тақозо 

доштанд, ки табиат ба таври амиқ омӯхта шавад, бачагони ҳама табақаҳо, 

аз камбағал то бойҳо, дар асоси бо меҳнат пайваст намудани таълим, бо 

дар амалия татбиқ намудани донишҳои гирифта тарбия дода шаванд. 

Ҳамин тавр, Т.Мор [144] пешниҳод менамуд, ки таълим дар асоси ба 

ҳам омезиш додани меҳнати ҷисмонӣ ва аќлї ба роҳ монда, ба самарнокии 
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меҳнат ҳамчун воситаи асосии санҷиши донишҳои гирифта  дар амал 

нақши муҳим ҷудо карда шавад. 

Ақидаи дигари ба ҳамин монандро Ҷ.Локк баѐн намудааст. Ӯ пешниҳод 

менамояд, ки ба мард ҳунарҳо, меҳнати дастӣ омӯзонда шавад «...на ба як 

ҳунар, балки ба ду ѐ зиѐда фаро гирифта шавад, зимнан як ҳунар комилан 

омӯзонда шавад» [121, с.216]. Мувофиқи ақидаи Ҷ.Локк, ба шарофати ин 

гуна ташкил намудани таълим ҳам донишҳо ба даст меоянд, ҳам малакаю 

маҳорат, ки ба намояндаи ояндаи буржуазия имкон медиҳанд, ки тиҷорату 

саноати худро бо муваффақият ба роҳ монад. 

Намояндаи машҳури фалсафаи маориф  Ж.Ж.Руссо дар асари «Эмил, ѐ 

дар бораи тарбия» [181] нишон медиҳад, ки таълими шогирд бо роҳи 

мустақилона ба даст овардани донишҳо дар ҷараѐни фаъолият ба амал 

бароварда мешавад. Таълимро дар асоси таҷрибаи шахсии шогирд ташкил 

намуда, Ж.Ж.Руссо ба намудҳои зерини фаъолият, ба мисли меҳнати дастӣ, 

меҳнати ҳунармандӣ бартарӣ медиҳад. Аз рӯи ақидаи ин файласуф, маҳз 

тарбияи меҳнатӣ имкон медиҳад, ки дар Эмил қобилиятҳои техникӣ ривоҷ 

дода шаванд, ки ба ҳаѐти ҳунарманд зарур мебошанд. 

Дар асарҳои Я.А.Коменский, И.Г.Песталотси, А.Дистервег зарурати 

алоқаи байни таълим ва ҳаѐт асоснок карда мешавад, зеро ба амал 

баровардани ин алоқамандӣ на танҳо кӯлбори донишҳо, малакаю 

маҳоратро пурра месозад, балки мустақилияти онҳоро тақвият дода, 

онҳоро ба ҳаѐт омода менамояд. 

Дар «Дидактикаи бузург» Я.А.Коменский менигорад: «Танҳо онро 

сабақ додан лозим аст, ки фоидаи зарурӣ меорад, ҳам дар ҳаѐти ҳозира ва 

ҳам дар ҳаѐти оянда ва ҳатто ояндаи хеле дуртар низ» [92, с.174]. Ин ғояро 

ба инобат гирифта, вай низоми таълимеро таҳия намудааст, ки ба 

алоқамандсозии донишҳои хонандагон дар бораи падидаҳои муҳити атроф 

ва меҳнат, бо татбиқи донишҳо дар амалия алоқаманд аст. Я.А.Коменский 

чунин мешуморад, ки танҳо ба воситаи машқҳои доимӣ донишҳои 

гирифтаро мустаҳкам карда, тавассути мисолҳои ҳаѐтӣ аҳамияти онҳоро 
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ошкор намуда, ба онҳо таъсирнокӣ додан мумкин аст. 

Ақидаҳои Я.А.Коменскийро дастгирӣ намуда, И.Г.Песталотси 

таълимро бо пайвандкунонии фаъолияти назариявӣ ва амалӣ рабт 

менамояд, ки мақсади он ба вуҷуд овардани замина барои тарбия ва рушди 

шахсият дар кӯдак мебошад. Дар мақолаи «Мактуб ба дӯст дар бораи 

будубош дар Стантс» вай қайд менамояд: «Ман, аслан, ният доштам, ки 

омӯзишро бо кор, муассисаи таълимро бо саноат якҷоя намоям ва 

ҳардуяшро дар як ҷой омезиш диҳам » [186, с.69]. 

Низоми таълим, ки аз ҷониби А.Дистервег пешниҳод гардидааст, бо 

соддагӣ ва ба таври возеҳу равшан ба амалия тамоюл доштанаш фарқ 

мекунад. Дар зери мафҳуми ба амалия тамоюл доштан вай «на 

мутобиқшавии муттасилро ба талаботи сирф ҳаѐтӣ, балки он тарзи 

таълимро дар назар дорад, ки ба хонанда ягон чизе дода намешавад, ки ба 

равшан шудани зеҳни ӯ, бедоршавии эҳсосот, пурқувват шудани иродааш 

ѐрдам нарасонад» [65, с.189]. Барои ба фаъолияти амалӣ омода намудани 

хонандагон вай дар дарсҳои худ ба маводи хислати илми табиатшиносӣ 

дошта эътибори бештар медод, қонуниятҳои рушди табиатро мекушод, 

санҷиши озмоишии маводи таълимро бо роҳи таҷрибаҳо ва корҳои 

озмоишгоҳӣ баргузор менамуд. 

Дар асарҳои К.Д.Ушинский ғояи алоқамандии таълим бо ҳаѐт ба таври 

хеле муфассал кушода дода шудааст. Таълимоти дидактикии вай онро 

тасдиқ мекунад, ки «кӯдак дар мактуб на бо аҷоиботу муаммоҳои илм, 

балки баръакс ба ӯ бояд супориш дода шавад, ки худ мустақилона маводи 

шавқоварро дар он ҷойҳое пайдо намояд, ки ҳамарӯза ӯро иҳота мекунанд 

ва бо худи ҳамин ба ӯ дар амал алоқаи байни илм ва ҳаѐт нишон дода 

шавад» [207, с.27]. 

Бар зидди ҷудогии таълим аз ҳаѐт мубориза бурда, К.Д.Ушинский ба 

он низоми таҳсил, ки он вақт дар муассисаҳои таҳсилоти умумии намуди 

асосӣ ‟ гимназияҳои классикӣ ҷой доштанд, муносибати танқидомез дошт. 

Вай ҳисоб мекард, ки дар ин гуна муассисаҳои таълимӣ зарур аст ба 
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хонандагон он донишҳое дастрас карда шаванд, ки дар ҳаѐт ногузир 

мебошанд, яъне донишҳо бояд ҳам ба хонанда ва ҳам барои ҷомеа муфид 

бошанд [207]. 

Асосноккунии минбаъдаи зарурати пайвастшавии таълим бо ҳаѐт дар 

ҳама ҷанбаҳои фаъолияти башарият дар асарҳои К.Маркс ва Ф.Энгелс 

анҷом дода шудааст. Барои омода намудани насли ҷавон онҳо тақозо 

менамоянд, ки аз пайвастагии таълим бо меҳнати истеҳсолӣ ва ҳаѐт 

истифода бурда шавад, онҳо тарафдори таълими политехникие мебошанд, 

ки «бо принсипҳои асосии ҳамаи ҷараѐнҳои истеҳсолот шинос карда, 

ҳамзамон ба кӯдак ва наврас малакаи муносибат бо олоти соддатарини 

ҳама гуна истеҳсолотро пешниҳод менамояд» [134, с. 198]. Ин гуна 

муносибати худро онҳо бо он асоснок менамоянд, ки дар алоқаи байни 

таълим ва ҳаѐт имконоте ниҳон аст, ки ба тарбияи ҳамаҷонибаи инсони 

мутараққӣ мусоидат менамояд. Ва маҳз мавҷуд будани одамоне «...бо 

қобилиятҳои ҳаматарафа рушдкарда, ки имкон доранд ба ҳамаи ҷанбаҳои 

истеҳсолот  сарфаҳм раванд» [134, с.335] муваффақияти иҷрои вазифаи 

бунѐди ҷомеаеро муайян менамояд, ки бо устувории иқтисодӣ ва сиѐсӣ, 

истеҳсолоти моддии мукаммал ва ҳаѐти маънавии гуногунҷабҳа фарқ 

мекунад. 

В.И.Ленин назарияеро, ки асоси ғояҳоии марксистӣ дар хусуси 

алоқамандии таълим бо ҳаѐтро ташкил медоданд, васеътар ва чуқуртар 

намуд. Аз рӯи ақидаи В.И.Ленин, «...мақсади ниҳоии ҷомеаи ояндаро бе 

алоқамандии таълим бо меҳнати истеҳсолии насли ҷавон тасаввур кардан 

ғайриимкон мебошад: на таълим ва омӯзиш бе меҳнати истеҳсолӣ ва на 

меҳнати истеҳсолӣ бе таълим ва омӯзиши параллелӣ ба он сатҳи баланд 

бардошта намешаванд, ки сатҳи ҳозиразамони техника ва ҳолати 

донишҳои илмӣ тақозо мекунанд» [118, с.485]. 

В.И.Ленин даъват менамояд мактабҳои таҳсилоти умумие бунѐд 

гарданд, ки асосҳои дониш, истеҳсолоти ҳозиразамон ва меҳнати 

ҷамъиятиро сабақ дода, одамони соҳибмаълумотро тарбия намоянд. Вай 
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қайд менамояд: «Мо ба таълим, тарбия ва таҳсилот бовар намекардем, 

агар он танҳо ба даруни мактаб тела карда дароварда ва аз ҳаѐти 

пурталотум ҷудо мегардид» [118, с.24]. 

Назарияҳои пешқадами ленинӣ барои ҳалли бисѐр муаммоҳо мусоидат 

намуданд. Алоқамандии таълимро бо меҳнати ҷамъиятӣ-истеҳсолӣ 

ҳаматарафа асоснок намуда, В.И.Ленин ҳамаи қувваашро ба мубориза 

барои таълими ройгон ва ҳатмӣ, инчунин таҳсилоти политехникии ҳамаи 

кӯдакон равона месозад [119]. 

Педагогика ва мактаби шӯравӣ аз марҳалаҳои аввалини 

барқароршавии худ (солҳои 20-уми қарни гузашта) роҳҳои ба амал 

баровардани нишондодҳои лениниро ҷиҳати пайваст намудани таълим ва 

ҳаѐт ҷустуҷӯ менамуданд. 

Ҳамин тавр, Н.К.Крупская дар мақолаи «Қайдҳои методӣ» [108] тақозо 

менамояд, ки директиваҳои Ленин дар хусуси алоқаманд намудани назария 

ва амалия, таълим ва корҳои ҷамъиятӣ амалӣ карда шаванд. Ин ақидаро 

инкишоф дода, вай менависад: «Аз назария танҳо он чизҳое гирифта 

мешаванд, ки барои амалияи ҳамин рӯз, ҳамин миқѐс заруранд» [108, с. 45]. 

Барои расидан ба ҳадафҳои гузошташуда Н.К.Крупская [108] пешниҳод 

менамояд, ки ба мазмуни фанҳои силсилаи табиӣ маводи хислати 

политехникӣ дошта ворид карда, алоқамандии байни ин фанҳо бо 

ҳамдигар ва бо фаъолияти амалӣ, бо таълими меҳнат нишон дода шавад. 

Зарурати ташкили таълими политехникиро асоснок намуда, Н.К.Крупская 

дар зери мафҳуми политехнизм «низоми мукаммалеро, ки асоси онро 

омӯзиши техника дар шаклҳои гуногун, дар марҳалаҳои рушд ва корбасти 

он ташкил додааст» [108, с.390] мефаҳмад. 

Хусусияти хоси кори мактаби ҳамон давра аз ба таври оммавӣ ба дарси 

фанҳои мактабӣ ҷорӣ намудани методи вазифаҳои лоиҳавӣ иборат буд. 

Дар энсиклопедияи педагогӣ мафҳуми «методи лоиҳаҳо» ҳамчун 

«низоми омӯзише мебошад, ки дар он хонандагон донишҳоро дар ҷараѐни 

банақшагирӣ ва иҷрои вазифаҳое, ки тадриҷан мураккаб мешаванд - 
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лоиҳаҳо, мегиранд» шарҳ дода мешавад [108, с.206]. 

Методи лоиҳаҳо ба консепсияҳои назариявии педагогикаи прагматикӣ 

асос меѐбад, ки «таълимро воситаи иҷрои кор» эълом медорад (Ҷ.Дюи, 

У.Х.Килпатрик, Э.Коллингс, С.Т.Шатский). 

Дар асари «Мактаби оянда» Ҷ.Дюи менависад: «Вақте хонанда ба 

воситаи «иҷрои кор» таълим мегирад, вай ба таври фикрӣ ва ҷисмонӣ бори 

дигар ҳолат ва падидаи маълумеро аз сар мегузаронад, ки дар таърихи 

башарият нақши муҳимро бозидаанд; вай худи ҳамон ҷараѐни фикррониро 

аз сар мегузаронад, ки дигарон дар ҳолати муайян онро иҷро намудаанд. 

Ва барои он, ки вай амал карда истодааст, вай арзиши воқеии натиҷаҳои 

ба даст омадаро беҳтар медонад, яъне онҳоро ҳамчун ҳодисаи воқеӣ азхуд 

менамояд» [67, с. 165]. 

Методи лоиҳаҳо имконияти фарохи дидактикӣ дорад. Ҳамин тавр 

А.Самохина [189] қайд мекунад, ки ин метод барои ба таври фаъол ҷалб 

намудани хонандагон ба ҷараѐни дарѐфти иттилооти зарурӣ, аз нуқтаи 

назари танқидӣ ва эҷодӣ дарк намудани он, қадршиносӣ намудани 

донишҳо бо роҳи дар амалия татбиқ намудани онҳо кӯмак менамояд. 

Сарфи назар аз бартариҳои методи лоиҳаҳо, универсализатсия 

намудани он, даст кашидан аз омӯзиши муттасили фанҳои таълимӣ боиси 

паст гардидани мазмуни илмии онҳо, поѐн рафтани нақши омӯзгор гардид. 

Бо ҳамин сабабҳо методи мазкур аз амалияи фаъолияти мактабҳои шӯравӣ 

хориҷ карда шуд. 

Бо мақсади ҳарчӣ беҳтар алоқаманд намудани таълим бо меҳнати 

истеҳсолӣ А.С.Макаренко корҳои тарбиявиро бо бачаҳо ва наврасон ба 

роҳ монд. Ин педагог чунин мешуморад: «Тарбияи дурусти шӯравиро 

ҳамчун тарбияи берун аз меҳнат ба худ тасаввур кардан имконнопазир 

аст... дар кори тарбиявӣ меҳнат бояд яке аз унсурҳои асосӣ эътироф 

гардад» [128, с.395]. 

Шароити бисѐри хуби тарбиявие, ки аз тарафи А.С.Макаренко дар 

колонияи меҳнатӣ таҳия гашта буд, мусоидат намуд, ки хонандагон дар як 
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вақт фанҳои таҳсилоти умумӣ, ҳам фанҳои иловагии техникиро омӯзанд ва 

ҳам донишҳои андӯхтаашонро дар истеҳсолоти муосир татбиқ намоянд. 

Дар солҳои 30-юми қарни бистум, чӣ хеле И.Т.Огородников қайд 

менамояд, «кӯшишҳои мактаби миѐна асосан ба омода намудани 

хонандагон барои қабулшавӣ ба мактабҳои олӣ равона гардида, вазифаҳои 

алоқамандии таълим бо ҳаѐт бошанд, то андозае ба қафо андохта шуданд» 

[153, с.59]. 

Камбудии ошкоршуда дар фаъолияти мактаб, ки дар ҷудошавии 

таълим аз ҳаѐт, ба ҳаѐт омода намудани хонандагон эътибор надодан, 

ифода мегардид, дар солҳои 40-уми асри гузашта бештар ба назар мерасид. 

Сабаби асосии ин камбудӣ дар он буд, ки нисбат ба амалия ба методҳои 

китобӣ-нақлкунӣ эътибори бештар дода мешуд. Дар натиҷа хонанда 

донишҳои дар ҳаѐт гирифтаашро бо донишҳои дар мактаб гирифтааш ва 

донишҳои дар мактаб гирифтаашро бо амалияи ҳаѐтӣ алоқаманд карда 

наметавонистагӣ шуд [153]. 

Барои паси сар намудани душвориҳои ба миѐн омада эҳѐ намудан ва 

минбаъд ривоҷ додани ғояҳои таълими политехникӣ мусоидат намуданд. 

Ба назарияҳои К.Маркс, В.И.Ленин, Н.К.Крупская такя намуда, онҳо 

тақозо менамоянд, ки ғояҳои политехнизатсия пурзӯр карда шаванд ва 

бори дигар мазмуни омӯзиши политехникиро бознигарӣ мекунанд. 

Ҷустуҷӯҳои тӯлонии педагогӣ зарур омаданд пеш аз он, ки низоми 

мураттаби ақидаҳо дар бораи тобишҳои гуногуни омӯзишҳои мазкур кор 

карда бароварда шаванд. 

Ҳамин тавр, дар консепсияи таълими политехникӣ, ки аз ҷониби 

П.Р.Атутов [12] таҳия гардидаанд, вазифаҳои зерин ҷудо карда шудаанд: 

- ташаккули тасаввурот дар бораи ҷанбаҳои технологии симои 

муосири олами илмӣ ҳамчун маҷмӯаи ғояҳои фундаменталӣ, принсипҳо, 

мафҳумҳо дар бораи доираҳои техникӣ, тарзҳои дастрас ва мубаддал 

сохтани мавод, энергияҳо, иттилоот, лоиҳакашии иҷтимоӣ-техникии 

муҳити атроф; 
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- тараққӣ додани тафаккури технологии тарзи мураттабдоштаи 

хонандагон, ки ба таҳлили донишҳои гуногун, ҳамгироии муносибатҳо, 

дарки омилҳои гуногун ва байнифаннии муаммоҳо равона гардидааст; 

- тарбияи фарҳангии технологӣ, қобилияти ба таври интиқодӣ дарк 

намудан, арзѐбии ҳамаҷонибаи лоиҳаҳои бунѐдгардида, маҳсули меҳнат бо 

назардошти таснифи иҷтимоӣ, иқтисодӣ, экологӣ, эстетикӣ ва ғайраи онҳо; 

- дар рӯҳияи ташаббускорӣ, эҷодкорӣ нисбат ба ҳалли муаммоҳои 

амалӣ тарбия намудан. 

Дар хулоса кӯшиш менамоем, ки мафҳумҳои «таълими политехникӣ» аз 

«таълими ба амалия тамоюлдошта» фарқ карда шаванд. Дар байни 

соҳаҳое, ки ба ташаккули мазмуни таълими ба амалия тамоюлдошта 

мусоидат мекунанд, табиат, маишат, истеҳсолот, таълими политехникӣ ‟ 

танҳо истеҳсолот номбар карда мешаванд. Ин ҳолат нишон медиҳад, ки 

алоқаи байни падидаҳои номбурда хислати индуктивӣ-дедуктивӣ дорад, ки 

дар он таълими политехникӣ ‟ ин ҷузъ, таълими ба амалия тамоюлдошта 

бошад - кулл. 

Бо гузашти айѐм, дар шароити пешрафти илмӣ-техникӣ олимони соҳаи 

дидактика ба тарзи нав мазмуни алоқаи байни таълим ва ҳаѐтро маънидод 

намуда, инчунин таъсири пурзӯршавии таълими ба амалия тамоюлдошта 

ба самарнокии ҷараѐни таълиму тарбияро мавриди таҳқиқ қарор медиҳанд. 

Аз рӯи ақидаи М.А.Данилов, М.Н.Скаткин, «...дарки аҳамиятнокии 

донишҳо ба баланд шудани шавқмандӣ ба омӯзиш мусоидат намуда, ин ба 

самарнокии фаъолияти таълимӣ таъсири мусбат мерасонад» [64, с.72]. 

Барои он, ки ин ғоя муваффақона ба амал бароварда шавад, ҳангоми 

омӯзиши фанҳои таълимӣ бояд асосҳои илм дар шакли натиҷаҳои 

ҷамъбастӣ ва мураттаби амалияи ҷамъиятӣ-таърихӣ баѐн карда, инчунин 

алоқамандии диалектикии илм ва амалия кушода дода шавад [64]. 

Ислоҳоти дар соҳаи таҳсилоти мактаб анҷомдода ҳарчӣ бештар дар 

мазмуни омодасозии хонандагони мактаб инъикоси худро пайдо карда 

истодааст. 
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Ҳамин тавр, дар солҳои 60-уми садаи сипаришуда аз тарафи педагогҳои 

ИМА барномаи миллии «Таҳсилот ба хотири мартаба» [64] таҳия гардид. 

Хонандагон дар ҳар гуна фаъолиятҳои ҳосилнок, ки дар ҳаѐти воқеӣ 

бештар вомехӯранд, ширкат варзида, малакаҳои қабули қарорро дар 

ҳолатҳои гуногун азхуд мекунанд, муносибати худро нисбат ба муҳити 

атроф ташаккул медиҳанд ва бо ҳамин роҳ худро ба ҳаѐт омода месозанд. 

Муаммои ташкили таълими ба амалия тамоюлдоштаи  хонандагонро 

ҳаллу фасл намуда, гурӯҳи дигари педагогҳо дар соли 1972, аз нуқтаи 

назари худ намунаи беҳтарини мактаби ҳазорсолаи навро таҳия месозад, 

ки соли 1983 дар Олмон бо муваффақият татбиқ карда шуд. 

Мактабе, ки мо дар бораи он гуфта истодаем, «Шаҳр-мисли-Мактаб» 

ном дорад. Ҷараѐни таълиму тарбия, ки дар ин гуна мактаб гузаронида 

мешавад, ба консепсияи омӯзиши маҳсулнок асос ѐфтааст. Муқаррароти 

асосии ин консепсия аз инҳо иборат мебошад: 

- афзоиши нақши ҳар як иштирокчӣ ҷиҳати ташаккул, амалишавӣ ва 

арзѐбии ташаббуси таълимии ӯ дар ҳамкорӣ бо иштирокчиѐни дигар; 

- алоқаҳои зичи «корхонаи мактабӣ», «ҷомеаи мактабӣ» ва «ҳаѐти 

воқеии мактабӣ», ки дар он таълими маҳсулноки низоми кушод ва чандирӣ 

ба амал бароварда мешавад; 

- тағйир ѐфтани нақши педагог, ки тадриҷан ба мураббии ҳамкор 

мубаддал мегардад; 

- бунѐд намудани муҳити мувофиқи таълмиӣ, бо назардошти дастрасӣ 

ба технологияҳои нави иттилоотии муайян [64]. 

Аз рӯи ақидаи И.Шнейдер, «таълими маҳсулнок дар чорчӯбаи роҳи 

фардӣ ба амал бароварда мешавад, ки ҳар як қадами он бодиққатона кор 

карда бароварда шудааст, дар он ҷой ҳар як қадам натиҷаи муайяни аниқ 

дорад, зеро он фаъолияти ба амалия тамоюлдошта дар ҳолати воқеии 

ҳаѐтӣ мебошад» [64, с.60]. 

Бешубҳа, ташкили таълими маҳсулнок як қатор бартариҳо дорад: 

барои барқарор шудани муҳити солими рӯҳӣ мусоидат мекунад, 
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хонандагон талаботи фардии худро қаноатбахш мекунанд, эҳсоси 

аҳамиятнокии шахсии хонанда ҳангоми бунѐди маҳсулоти ниҳоӣ баланд 

мегардад. 

Мувофиқи технологияи таълими маҳсулнок А.С.Белкин назарияи 

таълими витагениро таҳия намуд, ки самти нави соҳаи педагогикаро ифода 

менамояд. Назарияи таълими витагенӣ нақши муассири таҷрибаи 

витагении хонандагонро эътироф менамояд. 

Мувофиқи ақидаи В.В.Бачманова, «таҷрибаи витагенӣ ‟ ин иттилооти 

иҷтимоӣ-генетикӣ мебошад, ки шахсиятӣ-аҳамиятнокӣ гардида, 

муносибатҳои арзишнокии шахсиятро нисбат ба маънии зиндагӣ ва 

муҳити атроф ташаккул дода, тарҳи ояндаро дар ҳолатҳои мушаххаси 

зиндагии инсон нишон медиҳад» [19,с.12]. 

Дар асари Е.Н.Темникова [200] таҷрибаи витагенӣ асоси муносибати 

арзишноки хонандаро нисбат ба донишҳои аз воқеияти фаъолияти ҳаѐтӣ ѐ 

ҷараѐни омӯзиш гирифта муайян мекунад. 

Омӯзиши витагениро ҳамчун муносибати дидактикӣ баррасӣ намудан 

мумкин аст, ки барои муқаррар кардани алоқа дар байни донишҳои 

назариявӣ ва воқеияти атроф бо роҳи ба таври доимӣ муҳим гардонидани 

иттилооте, ки дар хотираи хонандагон боқӣ гузошта шудааст, сари вақт 

ислоҳ ва васеъ намудани он фаҳмидан мумкин аст. Бояд қайд намуд, ки 

ташкили омӯзиши витагенӣ  танҳо дар он вақт бомуваффақият ҳисобида 

мешавад, ки агар дар байни иштирокчиѐни он фазои ҳамкорӣ ва 

ҳамдигарфаҳмии самарнок ба вуҷуд оварда шавад. 

Барои технологияҳои номбурдаи омӯзиш падидаи хислатнок он аст, ки 

ҷалб намудани диққати таҳқиқгарон барои бунѐди шароите, ки ҷиҳати ба 

даст овардани натиҷаҳои чашмдошт мусоидат менамояд: ба донистан ва 

дарк намудани хусусиятҳои фардии хонандагон, аз байн бурдани 

монеагиҳои рӯҳӣ, дар фазои дастѐбӣ ба муваффақият тарбия намудан, 

барқарор намудани муносибатҳои боварии ҳамдигарӣ дар байни 

омӯзгорон ва хонандагон боис мегардад. Дар ин ҷой муносибатро нисбат 
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ба таҷрибаи амалӣ бисѐр хуб эҳсос кардан мумкин аст, ки бо тобишҳои 

гуногун ба назар мерасад. Аз як тараф, ташаккули таҷрибаи амалӣ ба 

вуҷуд меояд, аз тарафи дигар ‟ падидаи муҳим эътироф намудани он 

тақозо мешавад. 

Дар марҳалаи ҳозира оид ба муаммои ташкили таълими ба амалия 

тамоюлдошта дар соҳаи таҳсили умумӣ ва касбӣ рисолаҳои як қатор 

муаллифон, аз қабили Н.В.Блохин, И.Ю.Калугина, Е.А.Сазанова, 

И.В.Симонова, Г.И.Стефанова дифоъ гардидаанд. 

Зимнан, дар асарҳои илмӣ масъалаҳои нисбатан муҳим, ки ба муаммои 

ташкили таълими ба амалия тамоюлдошта дар мактабҳои таҳсилоти 

умумӣ дахл доранд, чӣ гуна ҳаллу фасл гардидаанд, баррасӣ менамоем. 

Мувофиқи ақидаи Л.А.Каменшикова [84] хусусияти фаъолият оид ба 

ошкор намудани аҳамияти ҳаѐтӣ ва амалии донишҳо дар он ифода меѐбад, 

ки дар зеҳни хонандагон тасаввуроти амиқ дар бораи аҳамияти ҳаѐтии 

донишҳои назариявии аз тарафи онҳо омӯхташаванда ва таҷрибаи 

ҳангоми ҳалли масъалаҳои гуногуни таълимӣ ва ҳаѐтӣ ба таври васеъ аз 

онҳо истифода намудан ба вуҷуд меояд. 

И.Ю.Калугина [83] таълими ба амалия тамоюлдоштаи  хонандагонро 

ҳамчун муносибати дидактикӣ нисбат ба омӯзиши хонандагон эътироф 

менамояд. Муаллиф аниқ менамояд: «Моҳияти таълими ба амалия 

тамоюлдошта аз бунѐди ҷараѐни таълим дар асоси ягонагии ҷузъиѐтҳои 

эҳсосотӣ-намунавӣ ва мантиқии мазмун; ба даст овардани донишҳои нав 

ва ташаккули таҷрибаи амалӣ ва истифодаи он ҳангоми ҳаллу фасли 

вазифаҳо ва муаммоҳои ҳаѐтан муҳим; аз ҷиҳати эҳсосотӣ ва донишомӯзӣ 

пурра намудани ҷустуҷӯйҳои эҷодии хонандагон иборат аст» [83, с.46]. 

Ин гуна тафсирҳо то андозае ба ҳамдигар монанд мебошанд, зеро дар 

онҳо таълими ба амалия тамоюлдошта ҳамчун василаи ба амал 

баровардани принсипи алоқаи таълим бо ҳаѐт нишон дода шудааст. Вале 

И.Ю.Калугина хусусиятҳои физиологӣ ва психологии хонандагонро 

ҳангоми ташкили ҷараѐни таълим ба инобат мегирад. 



27 

 

Дар таҳқиқи худ мо ин гуна таърифҳоро ҳамчун асос қабул намуда, 

кӯшиш намудем, ки моҳияти таълими ба амалия тамоюлдоштаро нисбатан 

амиқтар кушода диҳем. 

Аз нуқтаи назари мо таълими ба амалия тамоюлдошта ‟ ин ҷараѐни 

ҳамкории муаллим ва хонанда бо мақсади ташаккул додани шахсият 

мебошад,  ки аз як тараф ба такмил додани хусусиятҳои психологии 

хонандагон (диққат, тафаккур, ангезанокӣ), аз тарафи дигар оид ба аз 

ҷониби хонандагон мустақилона дастрас намудани донишҳои нав, 

пешбурди таҷрибаи амалии истифодаи онҳо дар воқеияти атроф ҳангоми 

ҳаллу фасли вазифаҳо ва муаммоҳои муҳим, рушду нумӯи ҷаҳонбинӣ ва 

имкониятҳои эҷодии хонандагон равона гардидааст. 

Дарки моҳияти таълими ба амалия тамоюлдошта ба воситаи муайян 

намудани таркиби он кушода мегардад. Ҳарчанд дар айни ҳол муносибати 

аз ҷиҳати илмӣ асоснок гардида нисбат ба ҷузъиѐти таълими 

баррасишавнада дарѐфт нагардидааст, вале қадамҳои аввалин дар ин самт 

аллакай гузошта шудаанд. 

Низоме, ки аз ҷониби И.Ю.Калугина [83, с.23] таҳия гардидааст, низоми 

таълими ба амалия тамоюлдошта дар худ унсурҳои таълими анъанавӣ, 

муаммодошта, ба шахсият нигаронидашуда ва витагениро нигоҳ медорад. 

Ба шарофати он, ки ҳамаи ин дар як воҳиди умумӣ мутаҳҳид гардидаанд, 

камбудиҳое бартараф мегарданд, ки ба ҳар гуна низом дар алоҳидагӣ хос 

мебошанд, зеро норасогиҳои як низом бо мукаммалиҳои низоми дигар 

талофӣ карда мешаванд. 

Албатта, бо ин гуна тартиб дарк намудани таркиби таълими ба амалия 

тамоюлдошта арзишҳои бешубҳаи худро дорад, вале зимни ташкили 

ҷараѐни таълим зарур аст, ки имкониятҳои низомҳои дигари таълим низ ба 

инобат гирифта шаванд. 

Бо сабаби он, ки таълими ба амалия тамоюлдошта ба рушди шахсияти 

хонанда нигаронида шудааст, пас муносибат низ бо категорияи 

хонандагони ба амалия тамоюлдошта хеле муҳим мебошад. 
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Дар асари И.В.Симонова [191, с.63] ин категорияи хонандагон бисѐр 

муфассал таҳқиқ гардидааст ва он аз ду гурӯҳ иборат аст: 

- бачаҳои дар ҳолати наздиҳудудии зеҳни паст қарордошта; 

- бачаҳои зеҳни боздошта бо тафаккури мушаххаси рушдкарда. 

Ба гурӯҳи аввал хонандагоне дохил мешаванд, ки пешравиашон суст 

аст ва нисбат ба таълим шавқмандӣ надоранд. Хонандагони гурӯҳи дуюм 

дар мактаб фаъол ва муваффақ мебошанд, нисбат ба фаъолияти амалӣ 

шавқмандӣ зоҳир мекунанд, аз таҷрибаи зиндагӣ бархурдор ҳастанд, ба 

мулоҳизаҳои мавҳум (абстрактӣ) алоқамандӣ надоранд. 

Аз рӯи ақидаи И.В.Симонова [191. с.59] барои таҳияи шароит ҷиҳати 

ташаккули ҳаматарафа ва озоди шахсияти хонандаи ба таълими ба амалия 

тамоюлдошта фарогирифта зарур аст, ки раванди таълим бо тарзи хос 

ташкил карда шавад. Омӯзиши бачагони ба таълими ба амалия 

тамоюлдошта фарогирифта бояд аз як тараф имкон дошта бошад, ки 

фишори сахти низоми педагогиро бартараф ва озодии кофиро таъмин 

намояд, аз тарафи дигар низоми донишҳо, малакаю маҳоратеро ривоҷ 

диҳад, ки боиси қаноатмандии талабот ба худмусаллаҳӣ, баланд шудани 

баҳодиҳии шахсӣ ва бомуваффақият ба ҷомеа пайваст шудан гардад. 

Ба андешаи мо, дар асоси қобилияти зеҳнӣ қатъиян ҷудо намудани 

хонандагони ба таълими ба амалия тамоюлдошта фарогирифта боиси дар 

синфхона ба вуҷуд омадани нороҳатии муайян ва ниҳоят паст шудани 

арзишмандии моҳияти ҳар як хонанда, коста шудани фардияти онҳо 

гардад. Бегуфтугӯ, ба инобат гирифтани қобилияти зеҳнии ҳар як хонанда 

вазифаи муҳими ҳар як омӯзгор мебошад. Дар акси ҳол ин гуна ҳолатро чӣ 

гуна шарҳ додан мумкин аст ҳангоме, ки бачаҳо захираи комили назариявӣ 

дошта, имкони онро дар амал татбиқ кардан надоранд (пешравии назаррас 

дар таълим) ѐ мустақилона таҷрибаи худро дар амал ҷамъбаста намуда, 

вале нокофигии донишҳоро ҳам аз рӯи мазмун ва ҳам аз рӯи ҳаҷм 

(пешравии нокифоя дар таълим) дарк менамоянд. Аз ин мебарояд, ки 

хонандагон аз рӯи ягона маҳаки дуруст ‟ майлнокӣ ба фаъолияти ба 
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амалия тамоюлдошта бояд ба гурӯҳҳо ҷудо карда шаванд. 

Хусусияти ин гуна хонандагон дар мамлакати мо низ мавриди таҳқиқ 

қарор дода шудааст. Бо назардошти гузашти вақт, академики тољик 

М.Лутфуллоев  чунин мешуморад, ки тамоюлнокӣ ба амалия хислати 

муҳими хонандагони муосир мебошад, «ки дар зери пӯсташон ҳатто андаке 

тарси «бумӣ» вуҷуд надорад, онҳое, ки нисбат ба ояндаи худ муносибати 

боақлона доранд,...дар бораи он, ки аз зиндагӣ чӣ умедвориҳо доранд, ба 

таври ҷиддӣ андеша мекунанд» [122, с.5]. Вале ин масъала ба тозагӣ 

гузошта мешавад ва баъзе роҳҳои ҳалли он дар назар дошта шудааст. 

Ҳар як насли нав ба таҷрибаи наслҳои гузашта такя карда, роҳҳои 

ҳалли муаммоҳои ҳалношударо меҷӯяд ва муаммоҳои навро ба миѐн 

мегузорад. 

Ҳамин тавр, Т.Т.Галиев [65] пешниҳод мекунад, ки модели 

консептуалии низоми принсипҳои алоқаи назария бо амалия бо мақсади 

суръатбахшии раванди таълим истифода бурда шавад. Мувофиқи ин модел: 

- объекти омӯзишӣ (принсипи алоқамандии назария бо амалия) аз рӯи 

таркиб ва вазифаҳо бо соҳаи дониш, ки асоси назария ва амалияи онро 

ташкил медиҳанд, бо моделҳои низомҳои принсипҳои дигар ва  «муҳити 

атроф» алоқаманд мебошад; 

- алоқамандии байниҳамдигарии ҷузъиѐтҳои асосии нишондода (соҳаи 

дониш, принсипҳои дигари таълим, «муҳити беруна») бо объекти омӯзишӣ 

ошкор карда мешавад; 

- таҳлили низомнок ва ҷамъбасти иттилоот ва маълумоти гуногун 

анҷом дода мешавад, ки имкон медиҳад ҳолати объекти омӯзишӣ, 

равандҳои тағйирѐбӣ, мукаммалшавӣ ва рушди он арзѐбӣ карда шаванд; 

- омилҳое, ки ба объекти омӯхташаванда таъсир мерасонанд ѐ 

қобилият доранд таъсир расонанд ва ҷузъиѐти  дигар ва унсурҳои низом 

омӯхта мешаванд; 

- ҷанбаҳои дар амал татбиқ намудани принсипи алоқаи назария ва 

амалия, ҷорӣ намудани таҷрибаи пешқадами муқаррар намудани алоқаҳои 
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бевосита ва баргардандаи назария ва амалия баррасӣ карда мешаванд [65]. 

Шарҳҳои дар боло овардашударо ҷамъбаст намуда, бояд қайд намуд, 

ки таҳлили ҳолати муаммои ташкили таълими ба амалия тамоюлдоштаи  

хонандагон имкон дод тамоюлҳои дар самти рушди муаммои мазкур дар 

назария ва амалияи педагогика ҷойдошта ошкор карда шаванд. 

Аз тарафи аксарияти таҳқиқгарон ин масъала хеле муҳим арзѐбӣ 

гардида, тақозо шудааст, ки он аз нуқтаи назари назариявӣ хеле амиқтар 

асоснок карда, бо усулҳои озмоиши педагогӣ мавриди санҷиши 

ҳаматарафа қарор дода шавад. 

Қайд накардан номумкин аст, ки дар нашрияҳо ва рисолаҳои педагогии 

аз тарафи мо омӯхташуда корҳое, ки ба мафҳум, асосноккунии назариявӣ 

ва санҷиши озмоишии шартҳои дидактикии ташкили таълими ба амалия 

тамоюлдоштаи  хонандагон дар мактабҳои таҳсилоти умумӣ бахшида 

шуда бошанд, дарѐфт нагардиданд. 

Аз ин рӯй, аз тарафи мо таҳқиқоте анҷом дода шуд, ки мақсади он 

асосноккунии назариявии шартҳои дидактикие мебошад, ки ташкили 

муваффақонаи таълими ба амалия тамоюлдоштаи  хонандагон ва санҷиши 

озмоишии самарнокии ҷараѐни мазкурро таъмин менамояд. 

1.2  Амсиласозии (моделсозии) раванди ташкили таълими ба    

    амалия тамоюлдоштаи  хонандагон 

Мақсади зерфасли мазкур таҳияи модели раванди таълими ба амалия 

тамоюлдоштаи  хонандагон ва муайян кардани меъѐрњои самаранокии 

модели мазкур мебошад. 

Муайян кардани мафҳуми «модел» мавзӯи як қатор илмҳо мебошад. 

Равоншиносон чунин мешуморанд, ки модел ‟ ин «низоми объектҳо ѐ 

аломатҳо, ки баъзе хусусиятҳои таркибии низом  - асл (оригинал)-ро 

инъикос мекунад» [143, с.186]. 

Дар илми педагогика низ ба мафҳуми номбурда эътибори зиѐд 

медиҳанд. Аз ҳамин сабаб дар ин хусус якчанд нуқтаи назар мавҷуд 

мебошад. 
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Ҳамин тавр, дар луѓати энсиклопедияи педагогї [143] зери истилоҳи 

«модел» инъикоси таркиби муайяни воқеияти табиӣ ѐ иҷтимоӣ ифода 

мегардад. 

Аз рӯи ақидаи В.И.Михеев [143] модел ҳамчун эталоне мебошад, ки бо 

тасаввуроти моделӣ дар бораи мавзӯи таҳқиқоти педагогӣ алоқаманд буда, 

дар шакли (лоиҳаи) фарзияи корӣ дар забони мавҷудаи низоми мафҳумҳои 

педагогӣ ифода гардидааст. 

Мувофиқи ақидаи В.А.Штофф, модел ‟ ин «ҳамин гуна низоми дар 

хаѐл тасаввуршаванда ѐ аз ҷиҳати моддӣ амалишаванда, ки объекти 

таҳқиқшавандаро инъикос  ѐ  бозсозӣ намуда, қодир аст онро тарзе иваз 

намояд, ки омӯзиши он ба мо имкон медиҳад, ки дар бораи ин объект 

иттилооти нав пайдо намоем» [228, с. 19]. 

Дар раванди таҳқиқ ба мо зарур аст, ки худи мафҳуми «моделсозӣ»-ро 

низ шарҳ диҳем. 

Дар асарҳои педагогие, ки пештар номбар шуданд, моделсозӣ ҳамчун 

«методи таҳқиқи объектҳо ба воситаи модели онҳо» [228, с. 146], ҳам 

раванди сохтани моделҳо, ки хотимаѐбии муайяни мантиқии ҳудуди 

тарафҳои таҳқиқшавандаро ифода мекунад [228] ва ҳам ба мисли «шакли 

озмоише, ки барои он истифодаи моделҳои моддӣ ба сифати воситаҳои 

махсуси таҳқиқоти озмоишӣ хос аст» [228, с.90] фаҳмида мешавад. 

В.М.Блинов, дар бораи моделсозӣ сухан ронда, чунин мешуморад, ки 

сохтани моделҳо «раванди ташкилшавии низоми мафҳумҳо ва 

категорияҳо, ки дар онҳо маҷмӯи объектҳои абстрактӣ дарҷ гардида, онҳо 

ивазкунандаи маводи таълимии мушоҳидашаванда мебошанд» [39, с. 137]. 

Таҳлили анҷомшудаи баъзе мақолаҳо дар соҳаи моделсозии педагогӣ 

имкон медиҳад бигӯем, ки дар айни ҳол оид ба масъалаи шарҳу баѐни 

истилоҳи моделсозӣ ва мафҳуми «модел» фикру хулосаи ягона вуҷуд 

надорад . 

Аз нигоҳи мо, баъзе маълумоти мавҷударо каму беш дурусттар 

эътироф намудан мумкин аст. 
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Мафҳуме, ки аз ҷониби В.А.Штофф дода шудааст, аз ҳамин қабил 

мебошад, зеро муаллиф кӯшиш намудааст, ки моњияти мафҳуми 

баррасишавандаро ҳарчӣ бештар дарк ва  маънидод намояд. 

Дар раванди моделсозӣ тарзи зерини пайдарҳамии иҷрои амалиѐтҳоро 

риоя намудем: 

- гузариш аз объекти табиӣ ба модел ‟ бунѐди модел (моделсозӣ бо 

маънои аслии ин истилоҳ); 

- таҳқиқи озмоишии модел; 

- гузариш аз модел ба объекти табиӣ, ки аз ба объекти таҳқиқшаванда 

гузаронидани натиҷаҳои ҳангоми таҳқиқи модел ба дастомада иборат 

мебошад [228, с.92]. 

Муфассалтар масъалаи таснифи сифатии марҳалаи ибтидоии 

моделсозиро шарҳ медиҳем. 

Барои сохтани модел донистани он, ки модел аз нуқтаи назари ҳамчун 

низом амалкунии он чиро дар назар дорад, кофӣ нест. Дар ин ҷой 

мувофиқи мақсад аст, ки объекти табиӣ таҳқиқ карда, дар бораи он 

иттилооти воқеӣ ва асоснок ба даст оварда шавад. Дар натиҷаи таҳлил ва 

арзѐбии ҳолати пешакии объекти таҳқиқ мантиқи фаъолият оид ба сохтани 

модел бо мақсади дар бораи ин объект ба даст овардани иттилооти нав 

муайян карда мешавад. 

Фаъолияти таҳқиқгар оид ба сохтани модел метавонад аз рӯи ду 

ҳадафи пешниҳодгардида ба роҳ монда шавад. 

Ҳадафи аввалро шартан аниқкунанда меномем: вай ошкор намудани 

омилҳои барои фаъолияти объекти матраҳшаванда таъсири манфӣ 

доштаро бо дарѐфти минбаъдаи роҳҳои бартараф намудани онҳо (дарѐфти 

захираҳои дохилии объект, ки амали омилҳои манфиро ҷуброн мекунанд ѐ 

дарѐфти захираҳои беруна)-ро дар назар дорад. 

Ҳадафи дуюмро шартан маърифатӣ меномем, ки таҳқиқгарро ба 

омӯзиши ҳамаҷонибаи объект, ки васеъ ва амиќ намудани донишҳоро дар 

бораи он дар назар дорад, ҳидоят менамояд. 
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Аз гуфтаҳои зикршуда бармеояд, ки мо ҳолати муаммои таълими ба 

амалия тамоюлдоштаи  хонандагонро дар муассисањои тањсилоти миѐнаи 

умумӣ ба таври зайл омӯхта баромадем: 

- мазмуни ҳуҷҷатҳои асосиро дар соҳаи таълим бо мақсади муайян 

намудани мавҷудияти имконияте, ки тақвияти таълими ба амалия 

тамоюлдоштаро таъмин мекунад, тањлил намудем; 

- муносибати омӯзгорон ва хонандагонро нисбат ба муаммои 

таҳқиқшаванда аниқ намудем; 

- мушкилотеро, ки омӯзгорон ҳангоми ташкили таълими ба амалия 

тамоюлдоштаи  хонандагон эҳсос мекунанд, муайян кардем. 

Сарфи назар ба нақши муҳими таълими ба амалия тамоюлдошта, 

ташкили он дар мактаби таҳсилоти миѐнаи умумӣ дар марҳалаи ҳозира 

ниҳоят маҳдуд аст. Мазмуни ҳуҷҷатҳои асосие, ки раванди таълимро дар 

давлат танзим менамоянд, ҳамчунин ба ташкили комили таълими ба 

амалия тамоюлдошта мусоидат намекунад. 

 

Суоли матрањ ин аст, ки дар ҳолати мавҷуда монеагиҳои ошкоршуда 

чӣ гуна бояд паси сар карда шаванд? Кадом роҳи самарноки дидактикӣ 

бояд интихоб гардад? 

Эҳтимол таълими ба амалия тамоюлдоштаи  хонандагонро ба таври 

дуруст ташкил намудан мувофиқи мақсад бошад? Бо сабаби он, ки 

истилоҳи «ташкил намудан» дар таҳқиқи мо яке аз мафҳумҳои калидӣ 

мебошад, вай ба маънидодкунӣ ва кушода додани мазмуни он эҳтиѐҷ 

дорад. 

Ҳамин тавр, И.П. Подласий ташкил намуданро ҳамчун «ба тартиб 

даровардани раванди дидактикӣ аз рӯи маҳакҳои муайян, барои ба таври 

ҳарчӣ беҳтар амалӣ намудани мақсади гузошта ба он додани шакли 

зарурӣ» нишон додааст [169, с.295]. 

Мувофиқи ин гуфтаҳо зери мафҳуми ташкили таълими ба амалия 

тамоюлдоштаи  хонандагон мо онро мефаҳмем, ки таълими мазкур ба 
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таври муайян ба тартиб дароварда шудааст, ки ба даст овардани 

самарнокии ҳадди бештарро аз пешниҳоди ин гуна таълим бо назардошти 

шартҳои дидактикӣ таъмин мекунад: 

- ба таври фаъол пешниҳод намудани мазмуни таълим; 

- баррасии бонизом ва пайдарҳами ҷанбаҳои амалӣ ва ҳаѐтии 

донишҳои пешниҳодшаванда; 

- ба амал баровардани алоқаҳои байнифаннӣ. 

Аз рӯи ақидаи М.В.Зверева «тасниф додани шартҳои дидактикӣ, таҳия 

карда баровардан ва такмил додани онҳо мувофиқи мақсад аст, агар 

кӯшиш менамуда бошем, ки низоми нави нисбатан мукаммалтари 

таълимро ба вуҷуд оварем» [77, с.30]. Дар зери мафҳуми низоми мукаммали 

таълим шояд низоме фаҳмида мешавад, ки аз ҳар гуна камбудию 

норасогиҳо  орӣ бошад. 

Барои муайян кардани низом мувофиқи мақсад аст, ки мавқеи 

Т.Т.Галиев ҷонибдорӣ карда шавад, яъне онро ҳамчун «маҷмӯи унсурҳои 

қонунан алоқаманд ва байни ҳамдигар ҳамкорикунанда, ки барои расидан 

ба ҳадафҳои гузошта ба нақша гирифта мешаванд» баррасӣ намоем [65, 

с.95]. 

Ба таҳлили фаъолияти педагогӣ ва донишҳо дар хусуси моделсозӣ 

ҳамчун методи маърифати илмӣ такя намуда, мо модели раванди ташкили 

таълими ба амалия тамоюлдоштаи  хонандагонро таҳия кардем (расми 

1.1).  

Таснифи кӯтоҳи ин моделро пешниҳод месозем. 

Мувофиқи нақшаи пешниҳодшуда, таркиби модел аз ин ҷузъиѐт 

иборат аст: 

- мақсади афзалиятнок; 

- принсипҳои таълим; 

- мазмуни таълим; 

- методҳо, шаклҳои ташкил, воситаҳои таълим; 

- фаъолияти омӯзгор; 
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- фаъолияти хонандагон; 

- шартҳои асосии дидактикӣ; 

- натиҷа; 

- рефлексия1. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Расми 1 ‟ Модели раванди ташкили таълими ба амалия тамоюлдоштаи  

хонандагон   

 

                     
1 Рефлексия † ин диққати субъектро ба худи ӯ ва шуури ӯ, аз ҷумла, ба маҳсулоти фаъолнокии худи ӯ, 
инчунин ким-чӣ гуна бознигарии маънавии он нигаронидан.  

Шаклҳои 

таълим 

Ба таври фаъолона 

пешниҳод кардани 

мазмуни таълим 

Баррасии доимӣ ва 

пайдарҳамии ҷанбаҳои 

амалии донишҳо 

 

 

Ба амал баровардани 

алоқамандии 

байнифаннӣ 

Фаъолияти 

омӯзгорон 

Мақсади афзалиятнок: 

ташкили таълими ба 

амалия тамоюлдоштаи  

хонандагон  Фаъолияти 

хонандагон 

Принсипҳои таълим 

Мазмуни таълим 

Методҳои 

таълим 

Воситаҳои 

таълим 

 Шартҳои асосии дидактикӣ 
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Мақсади афзалиятнок ҷузъияти асосии низом мебошад, ки асоси 

ташкили таълими ба амалия тамоюлдоштаи  хонандагонро ифода 

менамояд. Вай ҳамаи қисматҳои таълими мазкурро ба низоми ягона ва 

маҷмӯавӣ алоқаманд месозад. 

Бо дидактикаи муосир принсипҳои таълим ҳамчун «ғояҳои 

роҳбарикунанда, талаботи меъѐрӣ нисбат ба ташкил ва амалӣ намудани 

раванди таълим» маънидод карда мешаванд [65, с.75]. 

Принсипҳои муҳимтарини ташкили таълими ба амалия тамоюлдошта 

инҳо мебошанд: илмият, муаммогӣ, айѐният, фаъолнокӣ ва шуурнокӣ, 

дастраснокӣ, низомнокӣ ва пайдарҳамӣ, алоқамандии таълим бо ҳаѐт. 

Ҳангоми интихоби мазмуни таълим мумкин аст саволе ба миѐн ояд: 

таълими ба амалия тамоюлдоштаро бо кадом соҳаҳои воқеияти муҳити 

атроф бояд алоқаманд намуд? 

Аз нигоҳи мо, дар байни соҳаҳое, ки ҳарчӣ бештар метавонанд ба 

ташаккули мазмуни таълими ба амалия тамоюлдоштаи  хонандагон 

алоқамандӣ дошта бошанд, табиат, маишат ва истеҳсолот мебошанд.  

Барои ба даст овардани тасаввурот дар бораи муқаррароти асосии 

таҳлили омилӣ назарияи олимони гуногунро дар ин хусус мавриди баррасӣ 

қарор медиҳем, ки барои таҳлили масъалаи мазкур ҳиссаи чашмрас 

гузоштаанд (Л.Тэрстоун, Р.Б.Кеттелл, Г.Ҳарман, Я.Окун, К.Иберла). 

Ба масъалаи мазмуни таълим дахолат намуда, мувофиқи мақсад аст, 

ки методҳо, шаклҳои ташкил, воситаҳои асосии таълим, ки ҳарчӣ бештар 

ба ҳадафҳои гузошта мувофиқат мекунанд, ҷудо карда шаванд. 

Ба ҳайси методҳои асосии таълими ба амалия тамоюлдошта методҳои 

зерини фаъоли таълим баромад мекунанд: ба таври муаммогӣ пешниҳод 

намудани маводи таълимӣ, методҳои қисман ҷустуҷӯӣ, тадқиқотӣ. Дар ин 

маврид методҳои шарҳдиҳӣ-намоишӣ ва бозсозии объекти таълим низ 

истисно буда наметавонанд. Ин гуна ба ҳамдигар алоқаманд намудани 

методҳои таълим аз тарафи хонандагон азхуд кардани донишҳои хислати 

амалӣ дошта, азхудкунии тарзҳои мустақилона дастѐбї ба донишҳо ва дар 
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амалия татбиқ намудани онҳоро таъмин менамояд. 

Таълими ба амалия тамоюлдоштаи  хонандагонро ташкил намуда, мо 

кӯшиш намудем, ки алоқамандии амиќи дарс ва машғулиятҳои 

беруназсинфӣ: шакли корҳои фардӣ, гурӯҳӣ ва дастаҷамъонаро  муқаррар 

созем. 

Ба ҳам омезиш додани шаклҳои кори фардӣ, гурӯҳӣ ва дастаҷамъона 

имкон медиҳад, ки бо ҳар як хонанда муносибати фардӣ роњандозї карда 

шавад, зеро хусусиятҳои фардии хонандагонро ба инобат гирифта, дар 

онҳо таҷрибаи барқарор намудани муносибатҳои коммуникативӣ бо 

ҳамдигар ба вуҷуд оварда мешавад. 

Таълими ба амалия тамоюлдошта дар назар дорад, ки воситаҳои 

муайяни таълимӣ: маводи маълумотӣ, илмӣ-оммавӣ, адабиѐти методӣ, 

асбобҳои айѐнӣ мавриди истифода қарор дода мешаванд. 

Ҷузъиѐти муҳимтарини раванди ташкили таълими ба амалия 

тамоюлдоштаи  хонандагон фаъолияти омӯзгор ва фаъолияти хонандагон 

ба шумор мераванд. 

Фаъолияти омӯзгорон қадамҳои зеринро дар бар мегирад: дастрас ва 

таҳлил намудани маълумот дар бораи ҳолати пешакии ҳар як хонанда 

(омӯзиши хусусиятҳои когнитивии2 рушди психологӣ, ангезанокӣ, ошкор 

кардани саводнокии функсионалӣ), дар бораи таъминоти таълимӣ-методӣ 

ва моддӣ-техникии таълими ба амалия тамоюлдошта; муайян кардани 

имконоти шахсии эҷодӣ, ба нақша гирифтани таассуроти таълимӣ 

(интихоби мазмун, методҳо, шаклҳои ташкил, воситаҳои таълимӣ); 

ташкили таълими ба амалия тамоюлдошта; назорат ва таҳлили натиҷаҳои 

ба даст овардашуда. 

Таснифи фаъолияти хонандагон аз дарки муҳимияти омӯзиши 

хислатҳои амалиявии донишҳои таълимӣ, кӯшиши мустақилона ба даст 

овардани донишҳои нав, ѓанї гардонидани таҷрибаи шахсӣ ва ҳаѐтӣ, аз 

                     
2 Қобилияти когнитивӣ (психикӣ) функсияҳои олии мағзи сар мебошад, ки имкон медиҳад, ки одам одам 
бошад. Ба онҳо дохил мешаванд: тафаккур, дар фазо мавқеи худро пайдо кардан, дарк намудан, ҳисоб 
карда баровардан, нутқ, қобилияти муҳокимаронӣ… 
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худ кардани малакаю маҳорати ҳаллу фасл намудани вазифаҳо ва 

муаммоҳои муҳими ҳаѐтӣ, ривоҷ додани қоблиятҳои зеҳнӣ ва 

коммуникативӣ иборат мебошад. 

Раванди ташкили таълими ба амалия тамоюлдоштаи  хонандагон 

барои ноил гардидан ба натиҷаҳои муайян равона гардидааст. Ин 

натиҷаҳо маҳаки самарнокии модели аз тарафи мо таҳиягардида мебошад. 

Маҳаки самарнокӣ имкон медиҳад, ки тағйирѐбии таркиби фаъолият 

дар ҳар як марҳалаи тағйирѐбӣ арзѐбӣ карда, ҳамзамон он ба сифати 

натиҷаи фаъолият, инчунин мақсади нисбатан иҷрошуда эътироф мегардад 

[81, с.65]. 

Муаммои маҳакҳои самарнокии таълим аз тарафи бисѐр олимони 

соҳаи педагогика таҳқиқ мегардад. Аз рӯи ақидаи Г.И.Батурина, У.Байер 

[18], зарурати ҳаллу фасли муаммои мазкур бо ҳолатҳои зерин алоқамандӣ 

дорад: 

- якеи онҳо бо талаботи илми рушдкунандаи педагогика алоқаманд 

аст, ки зарурати мавҷуд будани дастгоҳи воқеъбинона ченкунии натиҷаҳои 

озмоиш ва муайян намудани самарнокии ин ва ѐ он тавсияҳоро дар хусуси 

дар амалия ҷорӣ намудани натиҷаҳои таҳқиқоти илмиро пешбинӣ мекунад; 

- ҳолати дигар низ ба талаботи амалия алоқамандӣ дорад, ки дар айни 

ҳол маҳакҳои аниқ муайяншудаи баҳодиҳии сатҳи дониш, малакаю 

маҳорати хонандагон ҳамчун нишондиҳандаҳои асосии самарнокии 

раванди таълим дар мактаб вуҷуд надоранд. 

Вале сарфи назар аз арзиши воқеии илмии як қатор тадқиқотҳо, дар 

айни ҳол ҳаллу фасли масъалаҳое, ки барои назария ва амалия муҳим 

мебошанд, анҷом дода нашудааст: дар марҳалаи ҳозира муносибати аз 

нуқтаи назари илмӣ ва амалӣ асоснок ва санҷидашуда ҷиҳати муайян 

кардани маҳакҳои самарнокии таълим вуҷуд надорад. 

Қайд менамоем, ки маҳакҳои самарнокии модели раванди таълими ба 

амалия тамоюлдоштаи  хонандагонро мо бо нишондиҳандаҳо мушаххас 

месозем. Алоқамандии байниҳамдигарии маҳакҳо ва нишондиҳандаҳои 
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мазкурро ҷадвали 1.1. инъикос менамояд. 

Ҷадвали 1.1 - Алоқамандии байниҳамдигарии маҳакҳо ва 
нишондиҳандаҳои самарнокии модели раванди ташкили таълими ба 
амалия тамоюлдоштаи  хонандагон. 

Маҳакҳо Нишондиҳандаҳо 

Хусусиятҳои 
когнитивии 
тараққиѐти 
психологии 
хонандагон 

♦ Ба дигар самт равона шудани диққат 

♦ Барқарор намудани алоқа дар байни объектҳо, 
падидаҳо ва равандҳо 

Ангезанокии 
фаъолияти таълимӣ 

♦ Ҳадафнокии мавзӯии шавқмандӣ ба дониш 

♦ Таълимнокӣ 

♦ Ташаккули синдроми (хислати) дастовард 

Саводнокии 
функсионалии 
хонанадагон 
 

♦ Ташаккули малакаи ҳалли масъала 

♦ Мукаммалии гузаронидан 

Маҳаки аввали самарнокиро тасниф мекунем: хусусиятҳои когнитивии 

тараққиѐти психологии хонандагон. 

Таълми ташкилшаванда танҳо дар он вақт арзишманд аст, ки агар ба 

баланд шудани сатҳи тараққиѐти психологии хонандагон оварда расонад 

[18]. 

Дар фарҳанги психологии Россия маҳфуми «тараққиѐти психика» 

ҳамчун «тағйирѐбии қонунии равандҳои психикӣ дар вақт, ки дар 

дигаргуниҳои миқдорӣ, сифатӣ ва таркибии онҳо ифода ѐфтаанд» [69, 

с.294] шарҳ дода мешавад. 

Бисѐр олимони педагогика диққатро ба зарурати омӯзиши хусусиятҳои 

фардии психологии хонандагон равона менамоянд. 

Ҳамин тавр, Ю.К.Бабанский [13] қайд менамояд, ки ошкор намудани 

хусусиятҳои фардии психологии хонандагон дар раванди ба даст овардани 

дониш, дар баробари ба онҳо ягон чиро омӯзондан, муқаррароти муҳиме 

мебошад, ки фаъолияти таҳқиқгарро муайян мекунад. 
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Мувофиқи маълумоти озмоишӣ, ки аз тарафи М.Е.Бершадский ба даст 

оварда шудааст, ҳангоми лоиҳакашии раванди таълим «...омӯзиши 

хусусиятҳои фардии психологӣ ва таҷрибаи когнитивии хонандагон 

аҳамияти муҳим дорад» [26, с. 13]. 

Ба назари мо барои ба даст овардани симои сифатноки тараққиѐти 

психологии хонандагон бояд қобилияти онҳо ҷиҳати дарки воқеияти 

муҳити атроф дар тӯли тамоми раванди ташкили таълими ба амалия 

тамоюлдошта ба инобат гирифта шавад. Хислати ҷоришавии равандҳои 

когнитивӣ имкон медиҳад дарк намоем, ки хонандагон чӣ  гуна рушд 

меѐбанд, чӣ тадбирҳо бояд андешида шаванд, то омилҳое, ки боиси суст 

намудани инкишофи онҳо мегарданд, камтаъсиртар карда шаванд. 

Зарурати баланд бардоштани сатҳи рушди психологиии хонандагонро 

асоснок ҳисобида, мумкин нест, ки танҳо бо хусусиятҳои фардии онҳо 

маҳдуд гардем. Зарур аст, ки хусусиятҳои синнусолии хонандагон низ ба 

инобат гирифта шаванд. 

Бо сабаби он, ки дар таҳқиқи мо хонандагони синфҳои 7 ва 8 ширкат 

меварзанд, таснифи кӯтоҳи ин синнусолро пешниҳод менамоем. 

Маълум аст, ки ба равандҳои когнитивӣ эҳсосот, дарккунӣ, диққат, 

хотира, тасаввурот, тафаккур ва нутқ ворид мешаванд. Асарҳои илмии 

психологҳо аз он шаҳодат медиҳанд, ки дар синнусоли наврасӣ тараққиѐти 

ҳамаи равандҳои когнитивӣ амалан бо суръати баланд пеш меравад. 

Ҳамаи онҳо дар кори таълими ба амалия тамоюлдошта нақши мусбат 

мебозанд. Вале баъзе равандҳо хусусиятҳои муайяни худро доранд. 

Дар робита бо гуногунҷабҳагии манфиатҳо, ки хоси наврасон 

мебошад, онҳо диққати ғайриихтиѐронаи (озоди) худро ба танзим 

дароварда наметавонанд. Чӣ хеле маълум аст, диққати ғайриихтиѐрона 

ҳангоми мавҷуд будани ҳадафи иҷрошаванда будани фаъолият ба кор 

дароварда мешавад, ки он сабаби рӯй овардан ба объектҳо ѐ амалиѐтҳо 

мегардад, ки барои расидан ба мақсади гузошта заруранд [26]. 

Барои наврасон пешравиҳои назаррас дар тафаккур хос мебошанд. 
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Онҳо кӯшиш менамоянд, ки моҳияти мавзӯъҳо ва падидаҳои 

омӯхташаванда, робитаҳои сабабӣ-оқибатии дар онҳо мавҷудбударо дарк 

намоянд, қобилияти худро оид ба тафаккури абстрактӣ (мавҳумӣ) нишон 

медиҳанд [26, с.115]. 

Ҳамин тавр, бо назардошти қайдҳои дар боло овардашуда ва мантиқи 

таҳқиқи ба роҳбарӣ гирифта, ба сифати нишондиҳандаи арзѐбии 

хусусиятҳои когнитивии тараққиѐти психологии хонандагон аз тарафи мо 

амалиѐтҳои “диққатро ба ҷои дигар равона намудан” ва “барқарор 

намудани робита дар байни объектҳо, падидаҳо ва равандҳо (таснифи 

тафаккур)” интихоб гардиданд. 

Дар бораи диққат ҳарф зада, психологҳо ва педагогҳо фикри ягона 

доранд, ки дар зери он мафҳуми «мутамарказ будани фаъолияти субъект 

дар лаҳзаи ҳозираи вақт ба ким-кадом объекти воқеӣ ѐ хаѐлӣ» фаҳмида 

мешавад [26, с.40]. 

Диққат барои омӯзиш аҳамияти ниҳоят муҳим дорад, ки ба ин нукта 

К.Д.Ушинский ишора менамояд. Диққат барои педагог дар се ҷанба 

баррасӣ мегардад: 

- ҳамчун ченаки тараққиѐт ва нишондиҳандаи самти равонии 

тарбиягиранда; 

- ҳамчун дарвозае, ки танҳо вай ба қалби тарбиягиранда роҳ ѐфта 

метавонад; 

- ҳамчун мавод барои ба амал баровардани фаъолияти тарбиявӣ [207]. 

Ҳар як омӯзгор дарси худро ташкил намуда, ҳуқуқ дорад, ки роҳи 

худро интихоб намояд. 

Дар таҳқиқи мазкур мо таъсири таълими ба амалия тамоюлдоштаи  

хонандагонро ба инкишофи хосиятҳои муайяни диққат меомӯзем. 

Диққат панҷ хусусияти асосӣ дорад: устуворӣ, мутаваҷҷеҳӣ, ба дигар 

тараф гузашта тавонистан, тақсим шуда тавонистан ва ҳаҷм [207, с.204]. 

Аз нигоҳи мо аз хусусиятҳои номбурдаи диққат, маҳз хосияти  ба 

дигар тараф гузашта тавонистан имкон медиҳад, ки дар бораи самарнокии 
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раванди ташкили таълими ба амалия тамоюлдоштаи  хонандагон бо сатҳи 

бештари боваринокӣ муҳокимаронӣ намоем. 

Ин нуқтаи назарро асоснок мекунем. Барои ин ба моҳияти мафҳуми 

матраҳшаванда рӯй меорем. 

Ба дигар тараф гузашта тавонистан - ин «қобилияти ба зудӣ аз ҳаллу 

фасли як масъала ба иҷрои вазифаҳои дигар гузаштан ва зимнан, роҳ 

надодан ба хатогӣ» [207, с.120]. 

Ба дигар тараф гузашта тавонистани диққат ошкор кардани 

қобилияти омӯзишро (аз муваффақияти андак дар дилхоҳ намуди фаъолият 

то қобилияти хуби омӯзишӣ) дар назар дорад. 

Аз ин нуқтаи назар ба хотир овардани суханони К.Д.Ушинский 

мувофиқи мақсад мебошад, ки қайд кардааст: «Ҳокимияти мо аз болои 

диққат ҳам барои тараққиѐти зеҳнии мо ва ҳам барои ҳаѐти амалии мо 

нақши муҳим дорад» [207, с.288]. 

Вазифаи аввалин ва асосии тадқиқоти психологии тафаккур, аз рӯи 

ақидаи С.JI.Рубинштейн [179], дар он ифода мегардад, ки дар паси ҳама 

ифодаҳои чашмраси фаъолияти мутафаккирона раванде ниҳон аст, ки ба 

ҷониби худи он мебарад. 

Метавонад саволҳое ба миѐн ояд, ки раванди мазкур чиро ифода 

менамояд? Натиҷаҳои фаъолияти мутафаккирона чӣ гунаанд? 

Дар зери мафҳуми тафаккур «инъикоси бавоситаи олами беруна, ки ба 

таассурот аз воқеият такя намуда, ба инсон имкон медиҳад, ки вобаста ба 

донишҳо, малакаю маҳорати азхудкардааш иттилооти воридгардидаро 

дуруст ҳазм намояд...» фаҳмида мешавад [179, с. 155]. 

Ба таври дигар гӯем, ҳангоми ба амал баровардани алоқамандиҳои 

байнимавзӯгӣ тафаккур нақши тарзи инъикосро иҷро менамояд. 

В.Н.Федорова, Д.М.Кирюшкин [93] тасдиқ мекунанд, ки тафаккури 

тараққикардаи мафҳумӣ дар хонандагон ташаккул ѐфтани мафҳумҳои 

илмии табиатшиносии хислати байнифаннидоштаро таъмин намуда, яке аз 

заминаҳои ба амал баровардани алоқаҳои байнимавзӯгӣ дар раванди 
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таълим мебошад. 

Ин ақидаро В.М.Коротов [99] низ ҷонибдорӣ намуда, ба мутобиқати 

баръалои низоми мураккаби динамикии равандҳои асабӣ (тафаккур) дар 

низоми донишҳо, на танҳо дар дохили мавзӯъҳои таълимӣ, балки дар 

маҷмӯи онҳо ишора мекунад. 

Тафаккур ба ошкор кардани алоқаҳои мавҷуда ва зарурӣ асос ѐфта 

[99], мувофиқан, бисѐр муҳим мебошад, ки дар зеҳни хонандагон яке аз 

хислатҳои он ‟ қобилияти барқарор намудани алоқа дар байни объектҳо, 

падидаҳо ва равандҳо тараққӣ дода шавад. 

Маҳаки дуюми самарнокӣ: ангезанокии фаъолияти таълимиро тасниф 

медиҳем. 

Ангезанокӣ ‟ ин унсури ҷудонашавандаи раванди таълим, ки 

амалнокӣ ва самарнокии онро таъмин мекунад [99]. 

Ангезанокӣ ҳамчун «маҷмӯи мураккаби ангезаҳои гуногун...» [99, 

с.75], самти ташаккули шахсияти хонандагон аст, ки ба хосиятҳои 

ангезаҳои интихобшуда мувофиқ мебошанд. 

Ангеза ‟ ин «майлҳое, ки хонанда ин ѐ он амали таълимӣ ѐ фаъолияти 

таълимро дар маҷмӯъ иҷро намуда, онҳоро ба роҳбарӣ мегирад» [99, с. 

196]. 

В.Окон [152] қайд менамояд, ки маҳз ангезанокӣ қувваи 

ҳаракатдиҳандаи ҳар гуна фаъолияти одамон аст ва аз ин маълум мешавад, 

ки тањрикдињандаи ҳар гуна намуди таълим  низ мебошад. Бинобар ин 

зарур аст, ки  ба раванди ташкили таълим маҳз аз нуқтаи назари таъсири 

ин ѐ он намуди ташкил барои бавуҷудоии ангезаҳои нек дар таълим 

аҳамияти калон дода шавад. 

А.К.Маркова низ худи ҳамин ақидаро дастгирӣ менамояд. Вай 

менависад: «Ташаккул додани ангезанокӣ ‟ маънои онро надорад, ки дар 

зеҳни хонандагон ангеза ва мақсадҳои тайѐр гузошта шаванд, балки онро 

дар чунин шароит ва ҳолати роҳандозии фаъолият гузоштан, ки дар он 

ангезаҳо ва мақсадҳои дилхоҳ бо назардошт ва дар саҳнаи таҷрибаи 
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гузашта, фардият, кӯшишҳои ботинии худи хонанда ба вуҷуд оянд» [131, с. 

11]. 

Хонандагонро ба фаъолияти таълимӣ оид ба омӯзиши мазмуни 

таълими ба амалия тамоюлдошта ҷалб намуда, мо ба доираи 

ангезанокшавии онҳо таъсир мерасонем. 

Аз тарафи мо ҷузъиѐти мазкури доираи ангезанокӣ мавриди таҳлил 

қарор дода шуданд: шавқи донишомӯзӣ, таълимнокӣ, намуди (синдроми) 

муваффақият. Дар таҳқиқи мазкур мо онҳоро ба сифати нишондиҳандаҳое, 

ки ба таъсири модели таҳияшуда ҷиҳати ташаккули ангезанокии 

фаъолияти таълимӣ баҳо медиҳанд, баррасӣ мекунем. 

Шавқи донишомӯзӣ дар асоси талаботи хонанда барои ба фаъолият 

машғул шудан, ки боиси қаноатмандии ӯ гардад, рушд мекунад. Бар замми 

ин, шавқи донишомӯзӣ ба сифати устувори шахсияти хонанда баромад 

мекунад, ки фаъолнокии онро дар раванди фаъолияти таълим муайян 

месозад. Шавқи донишомӯзӣ ҳамеша самти интихобшавандагӣ дорад, ки 

ба соҳаи муайяни дониш, ба ҷиҳати мавзӯъгии он ва худи раванди 

азхудкунии донишҳо нигаронида шудааст [131]. 

Аз рӯи ақидаи С.Л.Рубинштейн [180] шавқмандӣ ҳам замина ва ҳам 

натиҷаи омӯзиш мебошад. Таълими ташкилшаванда ба шавқмандии 

хонандагон такя мекунад ва худи ҳамон онҳоро ташаккул медиҳад. 

Хусусиятҳои муҳими тараққиѐти шавқмандии донишомӯзиро, ки бо 

синнусоли хонандагон алоқаманд аст, ошкор намуда, вай қайд менамояд, 

ки дар наврасон рушди шавқмандӣ ба масъалаҳои ҷаҳонбинӣ мушоҳида 

мешавад, шавқмандӣ нисбат ба масъалаҳои дар амал татбиқ намудани 

донишҳои андӯхта, ҳаѐти воқеӣ ба вуҷуд меоянд [180, с.117]. 

Ин гуфтаҳо аз зарурати таълими муттаасил ва ташаккули шавқи 

донишандӯзӣ дар раванди ташкили таълими ба амалия тамоюлдошта бо 

мақсади баланд бардоштани ангезанокии фаъолияти таълимӣ шаҳодат 

медиҳанд. 

Дар баробари шавқи донишомӯзӣ ба ангезанокӣ қобилияти омӯзиш 



45 

 

доштан таъсири калон мерасонад. Мувофиқи ақидаи А.К.Маркова [131, 

с.32] қобилияти омӯзиш доштан ду ҷиҳат дорад: хонанда чиро (кадом 

донишҳоро) медонад ва чӣ гуна метавонад дар марҳалаи ҳозира таълим 

гирад (фаъолияти таълимӣ). Ҳамин тарафҳо омӯзандагии хонандагонро 

тасниф медиҳанд. 

Дар илми педагогикаи муосир омӯзандагӣ ҳамчун «низоми донишҳо, 

малакаю маҳорат, ки ба натиҷаи чашмдошти таълим мувофиқ мебошад» 

маънидод мешавад [131,с.175]. 

Натиҷаи таълим бо стандарти умумиҳатмии давлатии таҳсилоти 

миѐна ва умумӣ муайян карда мешавад ва дар фасли «Талабот ба сатҳи 

ҳатмии омодагии хонандагон» оварда шудааст. 

Чӣ хеле дар боло қайд шуд, дар зерфасли 1.1 натиҷаҳои таҳсил, ки 

самарнокии омӯзишро муайян мекунанд бояд ба ин гуна таснифҳо, ба 

мисли донистан, дарк кардан, тавонистан ва татбиқ намудан оварда 

расонад. 

Барои ба даст овардани натиҷаҳои чашмдошт зарур аст, ки мақсадҳои 

таълим аниқ ташаккул дода ва мушаххас карда шаванд. 

Мушаххас намудани мақсадҳо дар натиҷаи таҳқиқи махсус дар хусуси 

ба низом ва тартиб даровардани чунин падидае бо номи таксономияҳо3 

[131, с.З 16] имконпазир мегардад. 

Аз рӯи ақидаи М.В.Кларин таксономия ‟ ин «таснифот ва ба 

тартибдарории объектҳо, ки дар асоси алоқамандии табиии онҳо сохта, 

барои шарҳи объектҳои намуди муайян истифода шуда, пайдарҳам ва ба 

таври афзоянда ҷойгир шудаанд » [131, с.З 1]. 

Аксарияти олимони соҳаи педагогика (Б.Блум, В.Окон, 

М.Е.Бершадский, В.П.Беспалко, В.Н.Максимова, В.П.Симонова, 

Е.Г.Черненко, М.Н.Скаткин ва дигарон) асоснок кӯшиш менамояд, ки 

                     
3 Таксономия † таълимот дар бораи принсипҳо, амалияи тасниф ва ба низомдарории падидаҳои мураккаби 
иерархияи душвордошта. Принсипҳои таксономия дар бисѐр соҳаҳои илмии донишҳо, барои ба тартиб 

даровардани объектҳои ҷуғрофӣ, геологӣ, забономӯзӣ, мардумшиносӣ ва тамоми гуногунрангиҳои олами 

органикӣ истифода бурда мешаванд. 
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мақсадҳои омӯзишро дар ин ѐ он сатҳ ба тасниф дароранд. 

Таснифи мақсадҳои таълими аз тарафи олимони номбурда 

пешниҳодгардидаро омӯхта, бояд қайд намуд, ки мавқеи муаллифон аз 

ҳамдигар фарқ мекунад, зеро дар айни ҳол маҳаки аз ягон ҷиҳат 

асоснокшудаи муайян кардани намуди мақсадҳо вуҷуд надорад. 

Ҳамин тавр, бо назардошти талаботе, ки ба сатҳи ҳатмии омодагии 

хонандагон пешниҳод мегардад, инчунин ба мазмуни таксономияҳои 

ҷойдоштаи мақсадҳои таълим эътибор дода, аз тарафи мо марҳалаҳои 

зерини азхудкунии маводи таълимӣ ҷудо карда шудаанд: 

- дониш (ба хотир гирифтан ва аз нав ҳосил намудан); 

- дарк кардан; 

- дар ҳолатҳои монанд татбиқ намудан; 

- ба ҷои дигар гузаронидан. 

Се сатҳи азхудкунии маводи таълимро баррасӣ менамоем: 

- сатҳи «бозсозӣ» ѐ сатҳи ба хотир гирифтан ва аз нав њосил намудан. 

Ин сатҳ бо он тасниф мегардад, ки хонанда маводи омӯхтаашро дар хотир 

нигоҳ медорад ва қобилият дорад, ки онро ҳангоми ба амал баровардани 

фаъолияти азнавсозӣ (репродуктивӣ) аз нав барқарор намояд, (амал аз рӯи 

намуна), дар бораи дурустии маълумоти баѐншуда фикр накарда; 

- сатҳи «қисман-маҳсулнокӣ» ѐ сатҳи дарккунӣ ѐ сатҳи татбиқ 

намудани донишҳо дар ҳолатҳои монанд. Сатҳи мазкур дар назар дорад, 

ки хонанда дар асоси таҳлил ва хулосабарорӣ аломатҳои муҳим ва 

алоқаҳои объект, падида, равандҳоро дарѐфт менамояд, ки қобил аст 

маводи омӯхта ѐ навро ба низоми ягона ворид намуда, донишҳоро дар 

ҳолатҳои монанд таҳти роҳбарии омӯзгор татбиқ намояд; 

- сатҳи «эҷодӣ» ѐ сатҳи ба ҷои дигар кӯчондан аз қобилияти 

мустақилона дар шароити нав татбиқ намудани донишҳоро дар назар 

дорад. 

Барои он, ки маълумот дар бораи омӯзандагӣ комил бошад, зарур аст, 

ки андозаҳо ба монанди коэффитсиенти азхудкунии маводи таълим, 
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пешравӣ дар таълим, сифати донишҳо ва холҳои миѐна ба инобат гирифта 

шаванд. 

Таълими ба амалия тамоюлдошта ба ғояи ҳамкорӣ, барқарор 

намудани фазои боварӣ, бунѐди шароит барои ташаккули фардии 

хонандагон асос ѐфтааст. 

Натиҷаи ин гуна ҳамкорӣ кӯшиши хонандагон ҷиҳати дастрас 

намудани муваффақият дар соҳаҳои гуногуни фаъолият, аз ҷумла дар 

таълим мебошад. 

Муваффақият талаботи шахсии хонандагонро қаноатбахш менамояд, 

дар он эҳсоси боварӣ, эътимод ба қувваи худро тақвият дода, водор 

менамояд, ки ӯ аз ҷиҳати маърифатҷӯӣ фаъол бошад, омӯзиши ӯро 

ҳавасманд месозад [64, с.80]. 

Кӯшиш ба сӯи муваффақият, дастовардҳои худро бо дастовардҳои 

дигарон муқоиса намудан ‟ яке аз хусусиятҳои муҳими насли наврас 

мебошад.  

Мутаассифона, дар баробари хоҳиши хонандагон ҷиҳати дастѐбӣ ба 

мақсади гузошташуда, вобаста ба ҳолати дохилӣ ва сабабҳои берунӣ, 

номуваффақиятҳо низ ногузир мебошанд. Чӣ тавре, ки Х.Хекхаузен [214] қайд 

менамояд, тамоюли дастѐбӣ ба муваффақият бояд нисбат ба тамоюли 

дуршавӣ аз нокомиҳо афзалият дошта бошад, бо назардошти он, ки 

дилпурона ба иҷрои ҳар гуна вазифа иқдом карда, қувваҳои ҷозибаноки он 

эҳсос карда шаванд. 

Нисбат ба тамоюли дуршавӣ аз нокомиҳо афзалият доштани тамоюли 

дастѐбӣ ба муваффақият имкон медиҳад, ки синдроми муваффақият таҳия 

карда шавад. 

Ташаккули синдроми муваффақият аз бисѐр ҷиҳат ба он мусоидат 

мекунад, ки чӣ тавре дар боло қайд гардид, барқарор намудани муносибатҳои 

коммуникативӣ дар байни омӯзгор ва хонандагон, ба ҳисоб гирифтани 

хусусиятҳои психологии ташаккули хонандагон, аз тарафи омӯзгор интихоб 

шудани методҳо, шаклҳои ташкил ва воситаҳои таълими барои ҳолати 
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мушаххас амалӣ карда шаванд. 

Маҳаки сеюми самарнокиро тасниф мекунем: саводнокии функсионалии 

хонандагон. 

Мафҳуми саводнокии функсионалӣ «қобилияти инсонро ҷиҳати ҳалли 

вазифаҳои гуногун дар соҳаҳои гуногуни ҳаѐт ва фаъолият дар асоси донишҳои 

амалӣ фаҳмида мешавад» дар назар дорад [214, с.27]. 

Ба маврид аст қайд карда шавад, дар адабиѐти педагогии солҳои охир ба 

мафҳуми «саводнокии функсионалӣ» мафҳуми монанд - «салоҳиятнокӣ» 

пайдо шуд. 

А.Новиков салоҳиятнокиро ҳамчун «қобилияти мустақилона ба амал 

баровардани фаъолияти амалии ҳаллу фасли муаммоҳои  ҳаѐтӣ, ки ба таҷрибаи 

таълимӣ ва ҳаѐтии гирифташуда, арзишҳо ва майлҳои хонанда асос ѐфтааст» 

мефаҳмад [149, с.44]. 

Ин гуна таърифҳо то андозаи муайян ба ҳамдигар монанд мебошанд, зеро 

дар онҳо ифодаи яке аз хислатҳои шахсият – қобилияте, ки таснифи фаъолияти 

дар пеш истодаро муайян менамояд, нишон дода шудааст. 

Муносибати нисбатан ҷамъбасткунандаи ҳаллу фасли муаммо ҷиҳати ба 

ҷои дигар кӯчондан аз тарафи Е.Н.Кабанова-Меллер ба амал бароварда 

шудааст. 

Аз рӯи ақидаи Е.Н.Кабанова-Меллер [81,с.14], дар падидаи ба ҷои 

дигар кӯчондан бояд ҷиҳатҳои зерин фарқ кунонда шаванд: 

- раванди ба ҷои дигар кӯчондан, ки аз хонанда талаб менамояд, ки  

донишҳои пештар гирифтааш ва усулҳоро татбиқ намуда, бозсозӣ намояд, (оѐ 

онҳоро аз нав раддабандӣ мекунад ѐ на, донишҳо ва роҳҳои заруриро аз байни 

дигарҳо интихоб карда метавонад ѐ на ва ғайра), дар ин маврид вай кадом 

фаъолиятҳои зеҳниро нисбат ба маводи додашуда ба амал мебарорад (таҳлил, 

ҷамъбасти он ва ғайра); 

- шартҳое, ки барои ба ҷои дигар кӯчондан мусоидат карда, ѐ аз тарафи 

хонанда аз худ кардани усулҳои кор ва тарзҳои ҳаллу фасли масъалаҳо, ѐ 

иҷро кардани амали ба ҷои дигар кӯчонданро бо истифода аз машқҳои махсус 
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дар назар дорад. 

Аз рӯи ақидаи Г.И.Батурина, У.Байер, ба ҷои дигар кӯчондан ҳамеша бо 

азнавсозии алоқаҳо дар дохили низоми мафҳумҳо ҳамроҳ мебошад. Хонанда 

ҳолати ноошноро, ки аз объектҳои барои ӯ маълум иборат буда, вале дар 

ҳолати ноошноӣ бо онҳо қарор дошта, таҳлил намуда, кӯшиш менамояд, ки ин 

муносибатҳоро дарѐфт намояд, яъне «малакаи пештар ташаккулѐфтаро дар 

ҳолати нав татбиқ намояд » [18, с.47]. 

Яке аз хусусиятҳои муҳими ба ҷои дигар кӯчондан мукаммалии он 

мебошад. 

Мукаммалӣ ‟ ин «мавҷуд будани ягон падида дар сатҳи кофӣ, сатҳи олии 

аз ягон хусус пурра будан» [18, с.479]. 

Мо пешниҳод менамоем, ки ба ҷои дигар кӯчондани донишҳо ҳамон вақт 

мукаммал дониста шавад, ки агар ҳама гуна намудҳои имконпазири алоқаҳо 

дар байни мафҳумҳои баррасишаванда муқаррар карда шаванд. 

Ҳамин тавр, мукаммалии ба ҷои дигар кӯчондани донишҳо дараҷаи 

баланди азхудкунии маводи омӯзишӣ ва дарки маводи омӯхташаванда, 

ташаккули қобилияти ҳал намудани вазифаҳо ва чӣ тавре В.П.Симонов, 

Е.Г.Черненко [190] қайд менамоянд, омӯхтагии мукаммалро дар назар дорад. 

Яъне, хусусиятҳои когнитивии ташаккули психологии хонандагонро 

аниқ карда, ангезанокии фаъолияти таълимиро омӯхта, саводнокии 

функсионалии хонандагонро муайян карда, дар бораи дастѐбии натиҷаҳои 

чашмдошт сухан гуфтан ва мувофиқан,  самарнокии модели раванди 

ташкили таълими ба амалия тамоюлдоштаи  хонандагонро баҳогузорӣ 

кардан мумкин аст. 

Арзѐбии самарнокии модели таҳияшуда набояд танҳо аз он иборат 

бошад, ки натиҷаҳои ба даст оварда рақамгузорӣ карда шаванд, балки 

муносибати нисбатан ҷиддитар тақозо карда мешавад, ки аз анҷом додани 

таҳлили сифатии натиҷаҳои фаъолияти таълимӣ, яъне аз рефлексияи он 

иборат аст. 

Аз тарафи психологияи муосир рефлексия ҳамчун «раванди аз ҷониби 
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субъект шинохтани аҳдҳо ва ҳолатҳои дохилии психикӣ» маънидод карда 

мешавад [190, с.З03]. 

Дар тадқиқоти мо рефлексия ҷузъи итмомбахши модели раванди 

ташкили таълими ба амалия тамоюлдоштаи  хонандагон ба ҳисоб меравад. 

Мо рефлексияи омӯзгор ва рефлексияи хонандаро аз ҳам фарқ мекунонем. 

Рефлексияи омӯзгор қадамҳои зеринро дар бар мегирад: мутобиқ 

намудани ҳадафи гузошта бо натиҷаҳои ба даст овардашуда бо роҳи омӯзиши 

ҳолати ҷории ҳар як хонанда ва муқоисаи он бо ҳолати ибтидоӣ, ошкор 

намудани афзоиши ҳар як шахсият; муайян намудани самарнокии 

таъсиррасонии омӯзиши ба нақша гирифта (интихоби мазмун, методҳо, 

шаклҳои ташкил ва воситаҳои таълим); аниқ кардани сабабҳои муваффақият ва 

нокомиҳо; дарѐфти роҳҳои бартараф намудани мушкилиҳо. 

Рефлексияи хонандагон аз маънидод намудани фаъолияти таълимии 

худи онҳо, аз сар гузаронидани эҳсосот ҳангоми ба амал баровардани онҳо, 

инчунин дарки арзиши корҳои ба анҷом расонида, иборат мебошад. 

Ҳамин тавр, хулоса менамоем: тадқиқоти таркиби модели раванди 

ташкили таълими ба амалия тамоюлдоштаи  хонандагон нишон медиҳад, 

ки ҷузъиѐти он дар низоми ягона дар байни ҳамдигар алоқамандӣ дорад ва ҷорӣ 

гардидани онҳо ҳангоми риояи шартҳои асосии дидактикӣ ба амалӣ шудани 

ҳадафҳои гузошта, яъне натиҷаҳои дар назар дошта бурда мерасонад. 

 
1.3. Имконоти педагогии ташкили таълими ба амалия тамоюлдоштаи  

хонандагон 

Мақсади зерфасли мазкур асосноккунии назариявии шартҳои асосии 

дидактикӣ мебошад, ки самаранокии ташкили таълими ба амалия 

тамоюлдоштаи  хонандагонро таъмин менамояд. 

Пеш аз ҳама кӯшиш  менамоем, фаҳмем, ки зери мафҳуми шартҳои 

дидактикӣ чӣ ифода мегардад. 

Дар фарҳанги забони русии С.И. Ожегов истилоҳи “шарт” «ҳолате дар 
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назар дошта мешавад, ки аз он ягон чӣ вобаста бошад» [154, с.729]. 

Мазмуни фалсафавии мафҳуми «шарт» ин тавр эзоҳ дода шудааст «он 

чизе, ки аз он чизи дигар вобаста аст (шартан); ҷузъи муҳими маљмӯъи 

объектҳо (ашѐҳо, ҳолати онҳо, ҳамкории байниҳамдигарӣ), ки аз 

мавҷудияти онҳо бо ногузирӣ вуҷуд доштани воқеияти мазкур амалӣ 

мегардад» [154, с.707]. 

Мувофиқан, истилоҳи «шарт»-ро ҳамчун ҳолат, ҷузъи муҳими маҷмӯи 

объектҳо донистан мумкин аст, ки  мавҷудияти падидаи муайянро таъмин 

мекунад. 

Дар нашрияҳои педагогӣ ва тадқиқоти рисолавӣ нисбат ба муайян  

намудани мафҳуми «шартҳои дидактикӣ» муносибатҳои гуногун мавҷуд 

мебошанд. Дар ҷадвали 1.2. як қатори онҳоро нишон медиҳем. 
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Ҷадвали 1.2  Шартҳои дидактикӣ ва моҳияти онҳо 

 

№ 
б/т 

Муаллиф. Номи асар Моҳияти мафҳум 

1 2 3 

1 В.И. Андреев 
Барномасозии эврикагии фаъолияти 
таълимӣ-таҳқиқӣ. - М.: Высшая школа, 
1981. - 240 с., с. 12 
ЕМ. Гончар 
Шартҳои дидактикии омодагии касбии 
шаҳрванди бекор: автореферат, 

номзади илмҳои педагогӣ.- 
Екатеринбург, 1997.-22 с., с.13 

«Ҳолати раванди таълим, ки натиҷаи 

интихоби ҳадафнок, конструксия4 ва татбиқи 
унсурҳои мазмун, методҳо (усулҳо), инчунин 
шаклҳои ташкилии таълим барои расидан ба 

мақсадҳои муайяни дидактикӣ» 

1 2 3 

 Б. К. Неворотов 
Шартҳои дидактикии конструксияи 

маводи таълимӣ дар раванди омӯзиши 
низоми донишҳои назариявӣ: рисолаи 
номз.илм.пед.- Омск, 1996.-213 с., с.54 

 

2 С.И. Аверьянова Шартҳои   
дидактикии ташкили таҷрибаомӯзии 

педагогии донишҷӯѐни мактабҳои олии 
педагогӣ (дар мисоли факулати 
технологӣ): автореф. номз.илм.пед.- 
Магнитогорск, 1999.-23 с., с.15 

«Таносуби ҳаракатҳои иштирокчиѐн, ки ба 
ташаккули шахсияти омӯзгори технология 

равон шуда, ба интихоби моҳияти мазмун, 
татбиқ ва коррексияи 5 методҳои таълим ва 

шаклҳои ташкилӣ такя менамояд» 

3 Л. В. Беркова 
Шартҳои дидактикии тарбия, 
ангезанокии фаъолияти таълимии 
хонандагони синфҳои болоӣ. 
номз.илм.пед. - Челябинск, 2000,- 23 с., 
с.12 

«Ҳолати ҳамкории таълимии омӯзгор ва 
хонанда, ки натиҷаи ҳадафнок аз тарафи 

омӯзгор интихоб намудани конструксия ва 
татбиқи унсурҳои мазмун, методҳо (усулҳо) 

барои расидан бо мақсади тарбияи 
ангезанокии фаъолияти таълимии 

хонандагони синфҳои болоӣ мебошад» 

                     
4 Конструксия ‟ 1. таркиб ва ҷойгиршавии мутаносиби ҷузъиѐти ягон бино, иморат, механизм, инчунин 
худи сохтмон, иншоот, мошин бо ин гуна сохтор. 2. Мутаносибии калимаҳо аз ҷониби робитаи 

грамматикии онҳо, сохтори ибора. 
5 Коррексия † яке аз намудҳои ѐрдам; фаъолияте, ки бо истифода аз усулҳои махсуси таъсиррасонӣ ба 
ислоҳи хусусиятҳои рушди шахсият, ки ба модели муносиб мувофиқ намебошад, равона гардидааст; 
инчунин, фаъолияте, ки барои ташаккули падидаҳои зарурӣ дар инсон равона гардидааст... 
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4 М. В. Зверева 
Дар бораи мафҳуми «шартҳои 
дидактикӣ»//Тадқиқоти нав дар илмҳои 

педагогӣ. Нашри 1(49) /Мураттиб. И.К. 
Журавлев,- М.: Педагогика, 1987.-64 с., 
с. 30-31 

«Таснифи мазмунии ҷумъиѐте, ки барои 
конструксияи низоми таълим заруранд: 
вазифаҳои таълим, принсипҳои таълим, 

мазмуни таълим, методҳои таълим, шаклҳои 
ташкилӣ, муносибати омӯзгор ҷиҳати ошкор 

кардани натиҷанокии таълим, таснифи 

муносибатҳои байниҳамдигарӣ дар байни 
омӯзгор ва хонандагон, воситаҳои таълим» 

5 А.В. Степанюк 
Баъзе шартҳои дидактикии 
мусаллаҳшавии хонандагон бо 

методҳои умумии маърифати илмӣ 
//Тадқиқоти нав дар илмҳои педагогӣ. 
Нашри  2(52) /Мураттиб И.К. Журав-
лев, B.C. Шубинский. - М.: Педагогика, 
1988.-72 с., с. 47 
 

«Муқаррароте, ки асоси ташкил ва моҳияти 
раванди дар хонандагон ташаккул ѐфтани 

методҳои умумии маърифати илмиро муайян 
мекунанд» 

 
 

 

Аз мафҳумҳои дар боло овардашуда чунин бармеояд, ки аксари 

тадқиқотчиѐн дар робита ба масъалаи дарки моҳияти мафҳуми 

матраҳшаванда муносибати ягона доранд. 

Ҳамин тавр, В.И.Андреев [11], Б.К.Неворотов [145], Л.В.Беркова [24] 

чунин мешуморанд, ки шарти дидактикӣ натиҷаи ба даст омадани мақсади 

муайян мутобиқи ҷузъиѐти интихобшудаи раванди таълим буда аз мазмун, 

методҳо ва шаклҳои ташкилӣ иборат мебошанд. 

Леонтьев А.Н. [114] ба мафҳуми матраҳшаванда ба воситаи дарѐфти 

имконоти таълим, ки ба рушди шахсият ва касбиѐт мусоидат менамояд, 

таъриф медиҳад. 

Аз рӯи ақидаи М.В.Зверева [77], шартҳои дидактикӣ бисѐртарафа буда, 

ҳар қадар бештар ҷузъиѐтҳое, ки қисми таркибии низоми таълимро ташкил 

медиҳанд, ҷудо карда бароварда шаванд, ҳамон қадар ба таври жарфтар 

метавонанд тасниф дода шаванд. 

Таснифе, ки аз ҷониби А.В.Степанюк [194] дода шудааст, ҷанбаҳои 

дидактикии мафҳуми матраҳшавандаро инъикос мекунад, зеро шарти 

дидактикӣ ба он равона карда шудааст, ки дар хонандагон методҳои 

умумии маърифати илмӣ ташаккул дода шавад. 
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Мантиқи тадқиқоти мазкурро ба инобат гирифта, мо ба мафҳуме, ки аз 

ҷониби Л.В.Беркова пешниҳод гардидааст, бартарӣ дода, онро 

мушаххастар менамоем. Зери мафҳуми шарти дидактикӣ мо ҳамон гуна 

ҳолати ҳамкории таълимии омӯзгор ва хонандаро мефаҳмем, ки натиҷаи 

интихоби ҳадафнок буда, аз ҷониби омӯзгор конструксия ва татбиқ 

намудани принсипҳо, унсурҳои мазмун, методҳо, воситаҳо ва шаклҳои 

ташкилӣ барои ба даст овардани мақсади ташкили таълими ба амалия 

тамоюлдоштаи  хонандагон дар мактаби таҳсилоти умумӣ равона 

гардидаро дар назар дорад. 

Дар асоси муқаррароти назариявии дар боло изҳоршуда, таҳлили 

муаммомҳои таҳқиқшаванда, аз ҷумла ҳуҷҷатҳои асосии соҳаи маориф, 

омӯзиши таҷрибаи педагогӣ, мо шартҳои зерини дидактикиро пешниҳод 

менамоем: 

- ба таври фаъол манзур намудани мазмуни таълим; 

- баррасии доимӣ ва муттасили ҷанбаҳои амалии донишҳо; 

- ба амал баровардани робитаҳои байнимавзӯъгӣ. 

  Дар зер ҳар яке аз шартҳои ташаккул додашударо муфассалтар 

баррасӣ менамоем. Шарти аввали дидактикиро тасниф медиҳем: ба таври 

фаъол манзур намудани мазмуни таълим. 

- Ба сифати асоси методологии ба таври фаъол манзур намудани 

мазмуни таълим ҳангоми ташкили таълими ба амалия тамоюлдошта 

назарияи фаъолнокӣ (Б.Г.Ананев, Л. С.Виготский, Г. Я. Галперин, 

В.В.Давидов, Е.Н.Кабанова-Меллер, А.Н.Леонтев, С.Л.Рубинштейн, 

А.А.Смирнов, Б.М.Теплов, Г.И.Шукина, Д.Б.Элконин) ва назарияи ба он 

асосѐфтаи муносибати фаъолнок нисбат ба таълим (М.Я.Басов, 

Л.С.Виготский, В.В.Давидов, А.Н.Леонтев, С.Л.Рубинштейн, 

Н.Ф.Тализина, Т.И.Шамова, Г.И.Шукина, Д.Б.Элконин) амал мекунанд. 

Дар тадқиқот мо дар назди худ мақсад нагузоштаем, ки таҳлили 

ҳаматарафа ва жарфи муҳокимаҳои гуногун, хулосаҳо, нуқтаҳои назари 

олимони намоѐнро нисбат ба масъалаи мазкур анҷом диҳем. Барои мо 
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муҳим аст донем, ки татбиқи ғояи онҳо ҳангоми ташкили таълими ба 

амалия тамоюлдоштаи  хонандагон имконпазир аст. 

Фаъолият мавзӯи омӯзиши фалсафа, психология, педагогика буда, дар 

ҳар кадоме аз ин илмҳо шарҳи хоси мафҳуми мазкур вуҷуд дорад. 

Дар фалсафа фаъолият ‟ ин «шакли махсуси муносибати фаъоли инсон 

нисбат ба муҳити атроф, ки ҳадафнок тағйир додан ва иваз намудани 

муҳити номбурда мазмуни онро  ташкил медиҳад» [24, с.151]. 

Фаъолият маънои мукаммалии универсалӣ, роҳи бунѐди амалии 

ҷаҳони ашѐиро дар назар дорад [24]. 

Дар бораи мазмун, ки мафҳуми фаъолиятро ифода мекунад,  ҳарф 

зада,  Э.Г.Юдин полифунксионалӣ6 будани онро қайд менамояд. Фаъолият 

функсияҳои зеринро иҷро менамояд: 

- фаъолият ҳамчун принсипи шарҳдиҳӣ; 

- фаъолият ҳамчун мавзӯи объективии омӯзиши илмӣ; 

- фаъолият ҳамчун мавзӯи идоракунӣ; 

- фаъолият ҳамчун мавзӯи банақшагирӣ; 

- фаъолият ҳамчун арзиш  [232]. 

Дар психологияи муосир мафҳуми фаъолият таърифи зеринро ба худ 

касб намуд: «Фаъолият ‟ низоми динамикии ҳамкории субъект бо олам 

мебошад, ки дар раванди он дар объекти намунаи психикӣ ва амалишавии 

муносибатҳои субъекти ба воситаи онҳо дар воқеияти ашѐӣ пайдо 

мегардад» [232, с.84]. 

С.Л.Рубинштейн зери мафҳуми фаъолият «раванде, ки ба воситаи он 

ин ѐ он муносибати инсон нисбат ба муҳити атрофи он, муносибат  бо 

одамони дигар, муносибат нисбат ба вазифаҳое, ки ҳаѐт дар назди онҳо 

мегузорад» [180, с.41] мефаҳмад. 

Дарки умумии фаъолиятро ошкор намуда, С.Л.Рубинштейн [180] қайд 

менамояд, ки инсон ва рӯҳияи он бо фаъолият (аз аввал амалан) ташаккул 

                     
6 Полифунксионалӣ (аз юнонӣ. polu ‟ бисѐр ва лотинӣ funсtio ‟ иҷро намудан, ба амал баровардан, 
фаъолият). Дар мусиқӣ таносуби функсияҳои гуногун (одатан ду) дар садодиҳии ягона (бештар зиддияти 
функсионалӣ дар байни бас ва овозҳои поѐнӣ ва болоии гармония). 
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меѐбанд ва тавассути ифодаѐбӣ бо фаъолият омӯхта мешаванд. Муаллиф 

дар ин хусус чунин қайд месозад: «Субъект дар кирдори худ, ҳангоми 

иҷрои аҳдҳои худфаъолиятии эҷодӣ на танҳо ошкор мегардад ва худро 

нишон медиҳад, балки вай дар онҳо баѐн меѐбад ва муайян мегардад. 

Бинобар ҳамин, бо он чӣ вай мекунад онро аниқ кардан мумкин аст, ки вай 

кист; аз рӯи самти фаъолияташ худи ӯро муайян намудан ва ташаккул 

додан мумкин аст» [180, с. 106]. Ба инобат гирифтан муҳим аст, ки 

принсипи аз ҷониби психолог С.Л.Рубинштейн муайяншудаи ягонагии 

шуур ва фаъолият асоси муносибати фаъолнок нисбат ба омӯзиш дар 

педагогика гардидааст. 

Аз рӯи ақидаи А.Н.Леонтев, фаъолият ‟ ин «воҳиди ҳаѐт, ки бо 

инъикоси равонӣ асоснок гардида, функсияи воқеиаш аз  он иборат аст, ки 

объектро дар олами ашѐӣ ба самти дилхоҳ ҳидоят мекунад» [120, с.82]. 

Таркиби психологии фаъолиятро таҳқиқ намуда, аз тарафи онҳо 

ҷузъиѐти зерин муайян гардидаанд: 

- талабот; 

- ангеза; 

- мақсад ва вазифа; 

- шартҳо ва воситаҳои расидан ба мақсад ва вазифаҳо; 

- ҳаракатҳо ва амалиѐтҳо [120, с Л 09]. 

Фаъолият хислати ашѐӣ дорад ва ба бунѐди маҳсулоти муайяни равонӣ 

ѐ моддӣ равона гардидааст. Ба сифати ашѐи фаъолият ангеза баромад 

мекунад, ки ба ин ѐ он талабот ҷавобгӯй мебошад. Фаъолият ба ҳаракатҳои 

гуногун тақсим мешавад. Ҳаракат ‟ ин «раванди ба тасаввурот дар бораи 

натиҷаи тобеъ, ки  бояд дастрас гардад, яъне раванде, ки ба мақсади 

бошуурона тобеъ аст» [120, аз ЛОЗ]. Ҷанбаи амалиѐтии ҳаракатро баррасӣ 

намуда (чӣ гуна, бо чӣ тарз ягон чиро дастрас намудан мумкин аст), бояд 

вазифае ҷудо карда шавад, ки ҳаракати амалишаванда ба он ҷавобгӯй 

мебошад. Вазифа ин мақсадеро бо шартҳои муайян ифода менамояд. 

Бинобар ин ҳаракати асосии «ифодакунанда» амалиѐт - «тарзҳои ба амал 
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баровардани ҳаракат» [120, с.107] мебошанд. 

Ба корњои муњаќќиќи ќабли њамтои худ такя намуда, В.В. Давидов [59] 

таркиби аниқшудаи фаъолиятро ифода менамояд. Нисбат ба А.Н. Леонтев, 

вай пешниҳод менамояд, ки ба таркиби психологии фаъолият ҷузъиѐти 

иловагӣ ҳамроҳ карда, диққати асосӣ ба мафҳуми эҳтиѐҷ ‟ ҳамчун «асоси 

жарфи талабот» [59, с.43] дода шавад. 

Бунѐди илмӣ вобаста ба таҳияи назарияи фаъолият бо тадқиқоти 

олимони бузурги соҳаи педагогика С.Т.Шатский, А.С.Макаренко ва В. 

А.Сухомлинский бой гардид. 

Фаъолият дар педагогика бештар аз ҳама ҳамчун «шакли 

муҳимтарини муносибати фаъолонаи инсон нисбат ба воқеияти атроф» 

шарҳу эзоҳ дода мешавад [128, с.709]. 

Ба таълимоти марксизм такя намуда, Г.И.Шукина [227] хосиятҳои 

моҳиятии феномени7 умумии фаъолиятро, ки ба дилхоҳ намуди он хос 

мебошад, ҷудо намудааст: ба мақсад такя намудан, хислатро 

тағйирдиҳанда будан, мавзӯъгӣ, хислати бошуурона. Танҳо алоқаи 

байниҳамдигарии ин падидаҳо шарти ягонагӣ ва мукаммалии намуди 

дилхоҳи фаъолият мебошад, ки инсон ҳамчун субъекти он баромад 

мекунад. 

Баъзе шарҳу эзоҳи мафҳуми фаъолиятро, ки аз ҷониби намояндагони 

илмҳои гуногун дода шудааст, кӯтоҳ таҳлил намуда, лозим меояд 

бисѐрҷанбагии онҳоро қайд намоем. Фаъолият: ҳам ба монанди шакли 

инсонии муносибати фаъолона нисбат ба олами атроф, нисбат ба одамони 

дигар; ҳам ба монанди бунѐди амалии олами ашѐгӣ; ва ҳам ба монанди 

низоми ҳамкориҳои одам бо олам; ва ҳам ба мисли воҳиди ҳаѐт баромад 

мекунад. Муаллифон тарафҳои гуногуни масъалаи мазкурро мавриди 

баррасии васеъ ва жарф қарор додаанд. 

Аз нигоҳи мо, шавқмандии беандоза нисбат ба назарияи фаъолият 

                     
7 Феномен † истилоҳе, ки бо мазмуни умуми маънои падидаеро мекунад, ки онро бо эҳсосот дарк кардан 
мумкин аст. Дар илми табиатшиносӣ зери ин мафҳум падида ѐ ҳодисаи мушоҳидашаванда фаҳмида мешавад. 
Феноме  н, инчунин маънои падидаи ғайримуқаррарӣ, факти камѐфт, он чизеро дорад, ки даркаш душвор аст. 
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имкон медиҳад, ки хулосаҳои зерин бароварда шаванд: фаъолият ‟ ин 

раванди мураккаб ва бисѐрҷониба. Шарти асосии нотамомии ин раванд ба 

мавҷудият, рушди ҳаматарафа ва муназзами башарият, аз тарафи ӯ вобаста 

ба талабот ва шавқмандиҳои худ тағйир додани воқеияти атроф мебошад. 

Дар баробари таърифҳои гуногуни мафҳуми фаъолият, инчунин 

таснифҳои гуногуни намудҳои фаъолият  низ вуҷуд доранд: 

- дар психология - сенсорӣ8, мнемоникӣ9, тафаккурӣ ва ғайра; 

- дар педагогика - меҳнатӣ, таълимӣ, маърифатӣ, бозингарӣ. 

Мафҳуми фаъолияти таълимро ҳамчун асос қабул намуда, шарҳу эзоҳи 

онро аз якчанд манбаъ мавриди баррасӣ қарор медиҳем. 

 К.Маркова [131,с.34] дараҷаи рушди фаъолияти таълимиро мавриди 

омӯзиш қарор дода, шартҳои зарурии ба амал баровардани онро муайян 

менамояд: доштани донишҳо, тарзҳои истифодабарии онҳо; мустақилона 

таҳия намудани ин тарзҳо дар асоси вазифаи таълимии гузошташуда; аз 

худ кардани тарзҳои худро назорат кардан ва ба рафтори худ баҳо додан. 

Г.И.Шукина [227,с.15] фаъолияти таълимиро ҳамчун фаъолияти 

махсус, ки ҷомеа ба он ниѐзманд аст, шарҳу эзоҳ додааст. Ин фаъолияти 

ягонаи инсони калонсол ва хонанда, ки дар он ҷой ҳам раванди маърифатӣ 

ва ҳам сотсиализатсияи10 насли наврас баргузор мегардад. 

 М.Блинов фаъолияти таълимиро ҳамчун низоми ҳаракатҳои таълимӣ 

баррасӣ менамояд. Дар зери мафҳуми ҳаракати таълимӣ «заррачаи 

хурдтарини (унсури) фаъолияти таълимӣ, ки барандагони онро дар 

ҳамкории байниҳамдигариашон иваз менамояд» мефаҳмад [20, с.39]. 

Фаъолияти таълимиро ба нақша гирифта, зарур аст, ки ҳадафи нави 

                     
8 Сенсорика (аз лотинӣ sensus, «дарккунӣ») † категорияе, ки дарки бевоситаи эҳсосот, таъсиррасонии 
зоҳириро ифода мекунад. Дар физиология сенсорика † функсияи системаи асаб, ки аз дарки 
ангезандаҳои беруна иборат аст. 
9 Мнемоника- усулҳои такмили кувваи ҳофиза. Маҷмӯи усулҳо ва тархҳои гуногун, ки бахотиргирии 
иттилооти заруриро осон мекунанд  ва ҳаҷми хотираро бо роҳи ташаккули ассотсиатсияҳо калон 
мекунанд, иваз намудани объектҳои мавҳум ба мафҳумҳо ва тасаввуроте, ки тасвири визуалӣ, аудиалӣ ѐ 

кинестетикӣ доранд. 
10 Сотсиализатсия † раванди воридшавии фард ба низоми иҷтимоӣ, шомилшавӣ ба муҳити иҷтимоӣ 
тавассути аз худ намудани меъѐрҳои иҷтимоӣ, қоидаҳо, арзишҳо, донишҳо, малакаҳои он, ки имкон 
диҳанд вай дар он бомуваффақият фаъолият барад. 
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арзишҳо дар низоми таълим ба инобат гирифта шаванд: муносибати 

фаъолнокӣ нисбат ба таълим муносибати манзурнамоиро танг карда 

мебарорад. 

Бо сабаби он, ки ҳам таълим ва ҳам маориф муносибати фаъолонаи 

маърифатӣ-фаъолнокиро ифода мекунанд («субъект-объект», «объект-

субъект»), зарур аст ҷанбаи фаъолнокии мазмуни таълим ба инобат 

гирифта шавад. Мазмуни таълим унсурҳои зеринро дар бар мегирад: 

- донишҳо дар бораи табиат, ҷамъият, техника, инсон, тарзҳои 

фаъолият; 

- таҷрибаи ба амал баровардани тарзҳои маълуми фаъолият, дар 

якҷоягӣ бо донишҳо дар малакаю маҳорати шахсият таҷассум меѐбанд; 

- таҷрибаи фаъолияти эҷодӣ; 

- таҷрибаи муносибати эҳсосотӣ-арзишнокӣ нисбат ба воқеият [39]. 

Фаъолият ҳамон вақт ба мазмуни таълим мубаддал мегардад, ки ба 

мавзӯи рефлексия дар ҳолати омӯзиш ‟ таълим табдил ѐбад. Барои бунѐди 

мазмуни фаъолноки таълим зарур аст, ки тарзҳои фаъолият барои 

хонандагон ба ҳайси мавзӯи омӯзиш баромад намоянд [39]. 

Муносибати фаъолнок нисбат ба омӯзиш масъалаҳоро  нисбат ба 

таносуби донишҳо, малакаю маҳорати хонандагон ва рушди онҳо дар 

фаъолияти таълимиро ба вуҷуд овард.  

Ҳамин гуна ақидаро В.С.Лазарев, Н.В.Коноплина [109] низ иброз 

медоранд. Шарти муҳими баланд бардоштани сифати таълим аз нуқтаи 

назари муносибати фаъолнокӣ на ченкунии донишҳо, малакаю маҳорати аз 

тарафи хонандагон азхудкарда, балки «бо чӣ андоза ин натиҷаҳои рушди 

шахсии вай ба имконоти рушд, ки дар фарҳанг таҷассум ѐфтаанд, мувофиқ 

мебошад, дар ӯ то чӣ андоза фаъолнокии мувофиқ ташаккул ѐфтааст» [109, 

с.17]. 

Аз рӯи ақидаи Г.И.Шукина [227, с.62], ташаккули шахсияти хонанда 

танҳо дар рафти ташкили махсуси фаъолияти таълимӣ бо назардошти 

бисѐрҷанбагии намудҳо ва шаклҳо, таъмин намудани раванди таълим бо 
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имконоти эҷодии омӯзгор ва хонандагон имконпазир мебошад. 

Мо бо ин нуқтаи назари Г.И.Шукина мувофиқ мебошем. 

Аз нигоҳи мо, барои рушди шахсият аз ҷанбаи иштироки 

салоҳиятноки ӯ дар ҳаѐт зарур аст, ки дар мактаб таълими ба амалия 

тамоюлдошта ташкил карда шавад. Дар кадом шароит мо метавонем дар 

бораи он ҳарф занем? Ба сифати шарти афзалиятнок мо пешниҳоди 

фаъолноки мазмуни таълимро истифода менамоем. 

Мустақилона донишҳои навро азхуд намуда, таҷрибаи амалии татбиқи 

онҳоро дар воқеияти атроф (табиат, маишат ва истеҳсолот) ҳангоми ҳаллу 

фасли масъалаю муаммоҳои ҳаѐтан муҳим (масалан, истеҳсоли энергия, 

ҳифзи муҳити зист, ҳифзи тандурустӣ) ташаккул дода, хонандагон эҳсоси 

аҳамиятнокии шахсӣ, қаноатмандӣ аз фаъолияти худро  аз сар 

мегузаронанд. 

Бо назардошти муқаррароти қайдшуда нақша (расми 1.2)-ро таҳия 

мекунем. 

Нақшаи аз тарафи мо таҳияшудаи пешниҳоди фаъолноки мазмуни 

таълим унсурҳоеро дар бар мегирад, ки дар байни ҳамдигар алоқамандӣ 

доранд. 

Ташкили таълими ба амалия тамоюлдоштаи  хонандагон барои 

дастрасӣ ба мақсади асосӣ нигаронида шудааст. 

Барои ташаккули хонанда ва таъмини пешрафти он беҳтар мешавад, 

ки аз омӯзиши хусусиятҳои фардии психологӣ ва барқарор шудани соҳаи 

талаботӣ-ангезавии ӯ шурӯъ намоем. Дарѐфт намудани иттилоот дар бораи 

хусусиятҳои фардии психологӣ имкон медиҳад, ки дар хусуси дараҷаи 

ташаккули андозаҳои когнитивии хонанда тасаввурот дошта бошем ва 

нақшаи таъсиррасонии омӯзиширо таҳия намоем. Унсури асосӣ ва зарурии 

ҳар гуна таъсиррасонӣ бояд тақвиятдиҳии ангезанокӣ эътироф карда 

шавад. Танҳо ангезаҳои пурқувват қодир ҳастанд, ки дар хонанда хоҳиши 

дастрасӣ ба донишҳо, бартараф намудани монеаҳои пешоянда, дарки 

ногузирии раванди таълимро ба вуҷуд оваранд. 
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Расми 1 . 2 -  Ба таври фаъолнок пешнињод кардани мазмуни таълим  
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Бо истифода аз методикаҳои илмӣ ҳолати хонандаро назорат намудан 

имкон медиҳад, ки ба рушди шахсияти ӯ тасниф дода шавад. 

Хусусиятҳои номбурдаи ба таври фаъолнок пешниҳод намудани 

мазмуни таълим аз афзалияти методҳои фаъоли таълим (қисман-ҷустуҷӯӣ, 

тадқиқотӣ, ба таври муаммогӣ омӯзондани маводи таълимӣ) гувоҳӣ 

медиҳанд. 

Мувофиқи ақидаи В.В.Краевский ва И.Я.Лернер фанни таълимии 

мактабӣ нусхаи мухтасар ѐ соддагардонидаи ягон соҳаи илм набуда, балки 

«низоми донишҳои аз нуқтаи назари дидактикӣ коркардшуда ва 

асоснокшуда мебошад, ки бо мақсадҳои таълими умумӣ таъин гардида, аз 

соҳаи дахлдори илм ѐ санъат, инчунин низоми малакаю маҳорат интихоб 

карда гирифта шудаанд...» [115, с.25]. 

Бечунучаро, зарур аст, ки ингуна тафриқабандї анҷом дода шавад, 

вале аз ин кор хусусияти мақсадҳои гузошта тағйир намеѐбад. 

Ҳамин тавр, дар тадқиқоти Н.Ф.Добринин [66] аниқ гардидааст, ки 

агар донишҳои нав ба сатҳи таҳрикдиҳанда гузаранд, пас онҳо 

аҳамиятнокии таъсирбахшро касб намуда, барои татбиқ дар ҳаѐт ногузир 

мегарданд. 

Шахсият 

 

Хонандагон  Омӯзгор 

Таълими ба 

амалия 

тамоюлдошта  

Рефлексия. 
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Аз рӯи ақидаи муаллиф, баррасии алоқамандии донишҳо бо ҳаѐт 

(ҷанбаи ҳаѐтӣ) доштани иттилоотро дар назар дорад, аввалан, дар бораи 

объектҳои имконпазир ва соҳаҳои татбиқи донишҳо дар ҳаѐти воқеӣ, 

сониян, дар бораи методҳо ва тарзҳои татбиқи донишҳо барои ҳалли 

масъалаҳои мушаххаси амалӣ. Истифодаи ғоя дар бораи инверсияи11 

дидактикии методи интегратсияи васлкунӣ мантиқи таҳияи курси 

таълимиро ба воситаи амалкунии ду зернизом: асосӣ (донишҳои асосии 

таълимӣ) ва иловагӣ (донишҳои ҳаѐтӣ), ки ҳамдигарро вобаста ба ҳолатҳои 

мавҷуда иваз карда меистанд, нигоҳ медорад. 

И.Ю.Калугина [83,с.124] қайд менамояд, ки мазмуни таълими ба 

амалия тамоюлдошта имкон медиҳад, ки омӯзиш ба ҳаѐт наздик карда, 

таҷрибаи ҳаѐтии хонанда ба инобат гирифта, шавқмандии ӯ ба эҷодкорӣ 

рушд дода шавад. Натиҷаҳои мазкур тавассути қисм ба қисм таҳия 

намудани маводи таълимӣ ба даст оварда мешаванд. Ў қисматҳои зеринро 

ҷудо карда нишон додааст: 

- ангезавӣ ‟ таъмини муносибати эҳсосотӣ-шахсиятии хонанда нисбат 

ба мавзӯъ дар асоси рӯй овардан ба ҳодисаҳои воқеӣ аз ҳаѐти кӯдакон; 

- синектикӣ12 - пешниҳод ва ҳаллу фасли муаммое, ки ба ҳаѐт ва 

таҷрибаи шахсии хонанда иртибот дорад; 

- маъмулнамоӣ ‟ ташаккули таҷрибаи амалии нигаронидан ва 

истифода бурдани дониш ҳангоми ҳаллу фасли масъалаҳои мушаххас, ки 

дар ҳаѐт вомехӯранд; 

- алгоритмӣ13 ‟ ба маводи баѐншуда хислати дастрасӣ додан; 

- бинарӣ14 - ба хонандагон омӯзондани ошкор ва азхуд кардани 

қонуниятҳое, ки падидаҳои табиӣ ба онҳо тобеъ мебошанд; 

                     
11 Инверсия ‟ ҷойивазкунии калимаю ибораҳо (ҳамчун падидаи грамматика ва ѐ ҳамчун баѐни услуб), ки 
тартиби муқаррарии калимаю ибораҳоро вайрон мекунанд. 
12Синектика † методикаи эҷодиѐти тасвирӣ, ки ба ангезанокии иҷтимоӣ-психологӣ асос ѐфтааст. Вай аз 
ҷониби Ҷорҷ Принс ва Уилям Гордон, ки дар гурӯҳи таҳқиқгарони ширкати  Артур Д. Литтл фвъолият 
доштанд, пешниҳод гардидааст. 
13 Алгоритм † маҷмӯи ниҳоии қоидаҳои аниқ пешниҳодгардидаи ҳаллу фасли масъалаҳои ба таври 
худсарона пешниҳодшуда ѐ бастаи дастурҳое, ки тартиби ҳаракатҳои иҷрокунандаро ҷиҳати ҳалли баъзе 
масъалаҳо. 
14Бинарӣ - (лот. binarius). Дуқабата, аз ду қисмат иборатбуда.  
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- моделсозӣ ‟ ба таври нақшаҳо тасвир намудани иттилоот; 

- ворисият ‟ таносуби мазмуни курси мактабии фанни таълимӣ бо 

фанни мактабҳои олӣ. 

Ҳамин тавр, кӯшишҳои муҳаққиқонро, ки дар ин самт анҷом дода 

шудаанд, кӯтоҳ тасниф дода, кӯшиш менамоем, ки онҳоро таҳлил намоем. 

Чунончї, Н.Ф.Добринин, донишҳои амалиро ҳамчун таҳриккунанда 

муайян намуда, тағйироти минбаъдаи ботинии хонандагонро дар раванди 

ба даст овардан ва татбиқи онҳоро пешниҳод менамояд. 

Ягонагии ақидаҳои О.В.Коншина ва Т.П.Стефанова дар мантиқи 

таҳқиқи онҳо ба назар мерасад: соҳаҳое, ки дар онҳо донишҳо татбиқ карда 

мешаванд ва тарзҳои зарурии анҷом додани ин амал нишон дода шудаанд. 

Дар ҳақиқат, донишҳои амалӣ ба таври стихиявӣ вуҷуд надоранд ва 

пайдо шуда наметавонанд. Зарур аст, ки онҳо пешакӣ муайян ва 

ҳадафмандона ба мазмуни курси фанни таълимӣ ворид карда шаванд, 

сипас бо истифода аз тарзҳои гуногун мавриди омӯзиш қарор дода шаванд. 

Тадқиқоти И.Ю.Калугина ба кор карда баровардани таркибе равона 

гардидааст, ки он як қатор усулҳои методӣ ва воситаҳои амалисозии 

вазифаҳои ошкорнамоии аҳамияти амалии донишҳоро дар бар мегирад. 

Дар ин хусус ақидаҳои Н.Ф.Добринин, О.В.Коншина ва 

Г.П.Стефанова ҷолиби диққат мебошанд. Ба тадқиқоти онҳо такя намуда, 

инчунин бо назардошти таҳлилҳои анҷомдода,  мо муносибатҳоро нисбат 

ба баррасии ҷанбаҳои амалии донишҳои таълимӣ муайян намудем. 

Пеш аз он, ки мантиқи интихобшудаи таҳқиқи мавзӯи дахлдор ба 

таври мукаммал тасниф карда шавад, моҳияти мафҳумҳои «муттасилӣ» ва 

«пайдарҳамӣ»-ро таҳлил мекунем . 

Инак, муттасилӣ ва пайдарҳамӣ дар таълим «аз худ кардани донишҳо, 

малакаю маҳоратро дар робитаи муайяни мантиқӣ дар назар дорад, зеро 

аломатҳои муҳими падидаи омӯхташаванда аҳамияти муҳим доранд ва 

ҳангоми он, ки дар маҷмӯъ гирифта шудааст, таълими мукаммал, низомро 

ифода мекунад» [66, с.259]. 
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Аз гуфтаҳои боло бармеояд, ки баррасии муттасил ва пайдарҳами 

ҷанбаҳои амалии донишҳои таълимӣ низомеро ифода мекунанд, ки 

зернизоми фаъолияти омӯзгор ва зернизоми фаъолияти хонандаро дар бар 

мегирад. Ҳар кадоме аз ин зернизомҳо метавонанд ҳамчун низоми 

ҳаракатҳо пешниҳод гарданд. 

Алоқаи байниҳамдигарии фаннҳои таълимӣ яке аз муаммоҳои умдаи 

дидактикаи муосир мебошад. Аз рӯи ин муаммо як қатор мақолаҳо ба 

нашр расида, рисолаҳо дифоъ гардидаанд (Ю.К.Бабанский, Ю.В.Василев, 

М.Н.Верзилин, Г.В.Воробев, Ю.И.Дик, И.Д.Зверев, Ц.Б.Катс).   

Моҳияти робитаҳои байнифанниро баррасӣ менамоем. Муҳаққиқон 

мафҳуми мазкурро дар якчанд вазъ шарҳу эзоҳ медиҳанд. Таърифҳоеро, ки 

аз ҷониби муаллифони мақолаҳо ва рисолаҳо дода шудаанд, омӯхта, аз 

тарафи мо онҳое интихоб карда гирифта шуданд, ки ҷанбаҳои дидактикии 

онро тасниф медиҳанд. 

Мувофиқи ақидаи В.Н.Максимова [132,с.43], алоқаҳои байнифаннӣ 

инчунин ба ҳайси шартҳои дидактикӣ, методи инъикос дар шуури фардии 

хонанда алоқаҳои объективии шаклҳои гуногуни ҳаракати ҷаҳони моддӣ, 

ягонагии назария ва амаалия баромад мекунад. 

Б.Кадыров [82] қайд менамояд, ки алоқаҳои байнифаннӣ дар раванди 

таълим ба сифати шарти дидактикӣ баромад карда, ба пурзӯр шудани 

шавқмандии хонандагон нисбат ба таълим ва ба доираҳои илмӣ оид ба 

қонуниятҳои табиат пайванд шудани онҳо мусоидат мекунад. Ба ғайр аз 

ин, ба амал баровардани алоқаҳои байнифаннӣ, ба шарофати қобилияти 

хонандагон ҷиҳати дар мавридҳои дигар истифода намудани донишҳои 

гирифташуда ва дар амалия татбиқ намудани онҳо, сатҳи қавигии ин 

донишҳоро баланд мегардонад. 

Вобаста ба ин ҳолат бояд тахмин карда шавад, ки алоқаҳои 

байнифаннӣ ҳамчун шарти дидактикӣ модели алоқаҳоро ифода мекунанд, 

ки дар байни объектҳои табиат дар натиҷаи ҳаракат ва ҳамкории онҳо ба 

вуҷуд меояд. 
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Алоқаҳои пешина барқарор намудани маводи фанҳои ба ҳамдигар 

наздики омӯхташударо дар назар дорад.  

Алоқаҳои мафҳумӣ ба ҳамдигар мувофиқа шудани шарҳу эзоҳи 

мафҳумҳои илмиро ифода менамояд. 

Пештар мо аллакай қайд намуда будем, ки алоқаҳои байнифаннӣ 

назария ва амалияро ба ҳам муттаҳид намуда, барои дар амал татбиқ 

намудани донишҳо мусоидат мекунанд. 

Ҳамин тавр, алоқаҳои байнифаннӣ дар атрофи се соҳаи муҳити воқеӣ: 

табиат, њаѐт ва истеҳсолот муттаҳид гардида, ба ташаккул ва ғанигардонии 

дониши хонандагон дар бораи ҳодисаҳои табиат, татбиқи он дар њаѐт ва 

истеҳсолот мусоидат менамоянд. 

Ҳамаи гуфтаҳои болоиро дар бораи алоқаҳои байнифаннӣ, ки дар 

раванди таълими хонандагон истифода мешаванд, ҷамъбаст намуда, бояд 

қайд намуд, ки ин имкониятҳо таҳкурсии заруриро барои ташкили таълими 

ба амалия тамоюлдоштаи  хонандагон муҳайѐ менамоянд. 

Истифодаи алоқаҳои байнифаннӣ ҳангоми ташкили таълими ба 

амалия тамоюлдошта ҳам дар мазмуни дарсҳо ва ҳам ҳангоми баргузор 

намудани корҳои беруназсинфӣ имконпазир мебошад. 

Шартҳои асосии дидактикӣ, ки дар боло оварда шуданд, тамоми 

феҳристи ҳолатҳои имконпазири раванди таълимро, ки ба самаранокии 

раванди таълими ба амалия тамоюлдошта таъсир мерасонанд, дар бар 

нагирифта, вале аз нуқтаи назари мо шартҳои асосӣ мебошанд. 

Ин шартҳо дар байни ҳамдигар алоқамандӣ доранд ва ҳангоми ба 

амал баровардани яке аз онҳо, зарур аст, ки шартҳои дигар низ ба инобат 

гирифта шаванд. Дар баробари ин, истисно сохтани ақаллан яке аз шартҳо 

боиси имконнопазирии ба даст овардани натиҷаи дилхоҳ мегардад. 

Ҳамин тариқ, асосноккунии назариявии шартҳои асосии дидактикӣ 

имкон дод ошкор намоем, ки риоя намудани ин шартҳо ҳангоми ташкили 

таълими ба амалия тамоюлдоштаи  хонандагон ба баландшавии 

самаранокии ин раванд таъсир мерасонад. 
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Хулосаи боби якум 

Омӯзиши ҳолати муаммои ташкили таълими ба амалия тамоюлдоштаи  

хонандагон дар назария ва амалияи педагогӣ имкон дод, ки аз як тараф, 

заминаҳое, ки дар айни ҳол таҳкурсии назариявиро барои таҳқиқи 

муаммои мазкур ба вуҷуд меоранд, ошкор карда шаванд. Мо ба хулосае 

омадем, ки таълими ба амалия тамоюлдошта барои ташаккули шахсияти 

хонандагон дар ҷанбаи иштироки салоҳиятнок дар ҳаѐт таъсири калон 

мерасонад. Аз тарафи дигар, аз ҷониби мо таҷрибаи ташкили таълими ба 

амалия тамоюлдошта баррасӣ гардида, ақидаҳои афзалиятнок ҷудо карда 

бароварда шуданд. Таҳлили анҷомдода нишон дод, ки асоси раванди 

ташкили таълими ба амалия тамоюлдоштаи  хонандагонро принсипи 

алоқаи таълим бо ҳаѐт ташкил медиҳад. 

Ҳолати муаммои ташкили таълими ба амалия тамоюлдоштаи  

хонандагонро дар назария ва амалияи педагогӣ омӯхта, мо моҳияти 

таълими ба амалия тамоюлдоштаро муайян намудем. Аз нуқтаи назари мо 

таълими ба амалия тамоюлдошта ‟ ин раванди ҳамкории омӯзгор ва 

хонанда бо мақсади ташаккул ѐфтани шахсият, ки аз як тараф ба 

мукаммалии як қатор хислатҳои психологии хонанда (диққат, тафаккур, 

ангезанокӣ), аз тарафи дигар ба мустақилона аз худ карда тавонистани 

донишҳои нав аз тарафи хонандагон, ташаккули таҷрибаи амалии онҳо дар 

воқеияти муҳити атроф ҳангоми ҳаллу фасли масъалаю муаммоҳои ҳаѐтан 

муҳим, рушди ҷаҳонбинӣ ва имконоти эҷодии хонандагон равона 

гардидааст. 

Дар тадқиқоти илмии мо дар баробари мафҳуми «таълими ба амалия 

тамоюлдошта» мафҳуми «ташкили таълими ба амалия тамоюлдошта» ҷорӣ 

карда шудааст. Дар зери мафҳуми ташкили таълими ба амалия 

тамоюлдошта мо ба тартиби муайян даровардани омӯзиши мазкурро 

мефаҳмем, ки дастрасӣ ба самаранокии ҳаддалимкон имонимконпазири ба 

амал баровардани ин таълимро бо назардошти шартҳои асосии дидактикӣ 
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таъмин менамояд. 

 Ҳангоми ташкили таълими ба амалия тамоюлдоштаи  хонандагон он 

ҳолатҳои ҳамкории таълимии омӯзгор ва хонандаро ба инобат гирифтан 

муҳим аст, ки ҳамчун қоида, онҳоро шартҳои дидактикӣ меноманд. Дар 

асоси таҳлили назариявии муаммои таҳқиқшаванда, аз ҷумла ҳуҷҷатҳои 

асосӣ дар соҳаи маориф, омӯзиши таҷрибаи педагогӣ аз тарафи мо 

шартҳои зерини дидактикӣ муайян ва аз ҷиҳати назариявӣ асоснок 

гардидаанд: 

- ба таври фаъолнок пешниҳод намудани мазмуни таълим; 

- баррасии муттасил ва пайдарҳами ҷанбаҳои амалии донишҳои 

таълимӣ; 

- ба амал баровардани алоқаи байниҳамдигарии фанни таълимӣ бо 

силсилаи фаннњои гуманитарӣ. 

Методҳои асосии таълими ба амалия тамоюлдоштаро методҳои 

фаъоли таълим: ба таври муаммогӣ нақл намудани маводи таълим, қисман-

ҷустуҷӯӣ, тадқиқотӣ дар бар мегиранд, ҳарчанд принсипҳои фаҳмондадиҳӣ-

айѐнӣ ва репродуктивиро низ истисно кардан лозим нест. Чунин ба 

ҳамдигар алоқаманд кардани методҳои таълим аз тарафи хонандагон азхуд 

шудани мазмуни донишҳои амалии таълимӣ, истифодаи тарзҳои 

мустақилона дастрас намудани ин гуна донишҳо ва дар амал татбиқ 

намудани онҳоро таъмин мекунад. 

Таълими ба амалия тамоюлдоштаро ташкил намуда, мо кӯшиш 

намудем, ки алоқаи жарфи дарс бо машғулиятҳои беруназсинфӣ; шаклҳои 

кори фардӣ, гурӯҳӣ ва дастаҷамъонаро нишон диҳем. 

Ба ҳам омезиш ѐфтани шаклҳои кори фардӣ, гурӯҳӣ ва дастаҷамъӣ 

имкон медиҳад, ки муносибати шахсӣ рушд ѐбад, зеро хусусиятҳои фардии 

хонанда ба инобат гирифта, дар онҳо таҷрибаи барпо намудани 

муносибатҳои коммуникативӣ бо ҳамдигар ташаккул меѐбад. 

Таълими ба амалия тамоюлдошта истифодаи воситаҳои муайяни 

таълим: маълумотдиҳӣ, илмӣ-оммавӣ, адабиѐти методӣ, асбобҳои айѐниро 
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дар назар дорад. 

Фаъолияти омӯзгор ва фаъолияти хонанда ҷузъиѐти муҳимтарини 

модели раванди ташкили таълими ба амалия тамоюлдошта мебошанд. 

Фаъолияти омӯзгор қадамҳои зеринро дар бар мегирад: ба даст 

овардан ва таҳлил намудани иттилоот дар бораи ҳолати ибтидоии ҳар як 

хонанда (омӯзиши хусусиятҳои когнитивии инкишофи психологӣ, 

ангезанокӣ, ошкор кардани саводнокии функсионалӣ), дар бораи ҳолати 

таъминоти таълимӣ-методӣ ва моддӣ-техникии таълими ба амалия 

тамоюлдошта; муайян кардани имкониятҳои эҷодии шахсӣ, ба нақша 

гирифтани таъсирраосниҳои омӯзишӣ (интихоби мазмун, интихоби 

методҳо, шаклҳои ташкил, воситаҳои таълим); ташкили таълими ба амалия 

тамоюлдошта; назорат ва таҳлили натиҷаҳои чашмдошт. 

Таснифи фаъолияти хонанда дарки муҳимияти таълими ба амалия 

тамоюлдоштаи донишҳои таълимӣ, кӯшиши ба таври мустақилона ба даст 

овардани донишҳои нав, ғанӣ гардонидани таҷрибаи шахсӣ ва ҳаѐтӣ, 

доштани малакаю маҳорати ҳаллу фасли масъала ва муаммоҳои ҳаѐтан 

муҳим, тараққӣ додани малакаҳои зеҳнӣ ва коммуникативиро ифода 

мекунад. 

Раванди ташкили таълими ба амалия тамоюлдоштаи  хонандагон 

барои ба даст овардани натиҷаҳои муайян равона гардидааст. Ин натиҷаҳо 

маҳаки самаранокии модели аз тарафи мо таҳиягардида мебошанд. 

Маҳаки самаранокӣ имкон медиҳад, ки тағйироти таркиби фаъолият 

дар ҳар яке аз ивазшавиҳои ҷорӣ арзѐбӣ гардад, ҳамзамон ба ҳайси натиҷаи 

фаъолият ва ҳам чун мақсади қисман амалишуда баромад мекунад [81, 

с.65]. 

Муаммои маҳаки самаранокии таълим аз ҷониби бисѐр олимони 

педагог таҳқиқ карда мешавад. Аз рӯи ақидаи Г.И.Батурина ва У.Байер 

[18], зарурати ҳалли муаммои мазкур бо ҳолатҳои зерин алоқаманд 

мебошад: 

- якеи он бо талаботи илми тараққикунандаи педагогика рабт дорад ‟ 
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доштани дастгоҳи воқеӣ барои ченкунии натиҷаҳои озмоиш ва муайян 

намудани самаранокии ин ва ѐ он тавсияҳо оид ба дар амал ҷорӣ намудани 

натиҷаҳои тадқиқоти илмӣ; 

- дигараш ба талаботи амалия вобаста мебошад, ки дар айни ҳол 

маҳакҳои аниқи сатҳи дониш, малакаю маҳорат, ҳамчун нишондиҳандаҳои 

асосии самаранокии раванди таълим дар мактаб аниқ ташаккул наѐфтаанд. 

Вале сарфи назар аз арзиши бечунучарои илмии баъзе тадқиқотҳо, дар 

айни ҳол масъалаҳои аз ҷиҳати назариявӣ ва амалӣ муҳим ҳаллу фасли 

худро пайдо накардаанд: дар марҳалаи ҳозира муносибатҳои аз ҷиҳати 

илмӣ асоснок ва дар амалия санҷидашудаи муайян кардани маҳакҳои 

самаранокии таълим вуҷуд надоранд. Гуфтаҳои болоро ҷамъбаст намуда, 

қайд менамоем, ки муаммои ташкили таълими ба амалия тамоюлдоштаи  

хонандагон аз тарафи мактабҳои таҳсилоти умумӣ ҳоло ҳаллу фасли худро 

пайдо накардааст. Дар давраи ҳозира мо маҷбур ҳастем мавҷудияти 

зиддиятҳо дар байни талаботи боисроронаи зарурати ҳалли муаммои 

ташкили таълими ба амалия тамоюлдоштаи  хонандагон ва сатҳи воқеии 

омодагии муҳити омӯзиширо тасдиқ намоем. Аз ин мавқеъ ягона роҳи 

дурусти ҳалли муаммо ‟ ташкили шароите, ки ба такмили раванди таълим 

мусоидат мекунад, мебошад. Дар мавриди мо, ин дар муассисањои таҳсилоти 

миѐнаи умумӣ ба амал баровардани шароити дидактикии ташкили таълими 

ба амалия тамоюлдоштаи  хонандагон мебошад. 
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БОБИ 2. ТЕХНОЛОГИЯИ ПЕДАГОГИИ АМАЛИГАРДОНИИ 

ТАЪЛИМИ БА АМАЛИЯ ТАМОЮЛДОШТАИ  ХОНАНДАГОН. 

2.1. Хусусиятњои ташкили корњои таљрибавї-озмоишї оиди ташкили 

таълими ба амалия тамоюлдоштаи  хонандагон 

Дар зерфасли мазкур мо мазмуни кори таҷрибавӣ-озмоиширо, ки бо 

мақсади муайян намудани самаранокии раванди ташкили таълими ба 

амалия тамоюлдоштаи  хонандагон дар муассисањои таҳсилоти миѐнаи 

умумӣ анҷом дода мешавад, кушода медиҳем. 

Пеш аз он, ки хусусиятҳои таҳқиқоти мо ҳаматарафа тасниф дода 

шаванд, зарур аст мо сабабҳои ба категорияи таҷрибавӣ-озмоишӣ нисбат 

додани онро нишон диҳем: 

-аввалан, таҳқиқоти анҷомдода барои бунѐди низоми мукаммалтари 

таълим нисбат ба таълими анъанавӣ (дар мавриди мо, ин таълими ба 

амалия тамоюлдошта) ҳангоми риоя намудани шартҳои муайяни (шартҳои 

дидактикӣ) равона гардидааст; 

-сониян, самаранокии раванди ташкили таълими ба амалия 

тамоюлдоштаи  хонандагон дар муассисањои таҳсилоти миѐнаи умумӣ аз 

тарафи мо бо назардошти талаботҳои ба озмоиши педагогӣ 

пешниҳодшаванда санҷида баромада шуд. 

Дар асарҳои Ю.К.Бабанский, А.И.Кочетов, А.Я.Найн, Р.С.Немов, 

В.Окон, А.И.Пискунов, В.А.Сластенин, И.Ф.Харламов, В.А.Штофф ва 

дигарон талаботҳои ба озмоиши педагогӣ пешниҳодшаванда асоснок 

карда шудаанд. 

Ҳамин тавр, Ю.К.Бабанский қайд менамояд: «Аз як қатор вариантҳои 

имконпазири озмоиш зарур аст, ки аз ҳама сериттилооти он, ки дар бораи 

падидаи таҳқиқшаванда маълумоти ҳарчӣ бештар медиҳад, ҳарчӣ 

коршоямтар, аз нуқтаи назари инъикоси моҳияти падидаи таҳқиқшаванда, 

ҳарчӣ  репрезентативӣ15 будан аз нуқтаи назари интихоби объектҳои 

                     
15 Репрезентативӣ † мутобиқати тасниф ба интихоби маҷмӯи таснифҳои популятсия (синф ѐ гурӯҳбандии 
падидаҳои муайян) ѐ маҷмӯи умумӣ дар якҷоягӣ. Репрезентативӣ будан муайян менамояд, ки то чӣ андоза 
имконпазир аст, ки натиҷаҳои тадқиқот бо корбасти намунаи интихобшуда ба тамоми маҷмӯъ, ки вай аз 
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тадқиқот, ки намунавӣ будани падидаро нишон диҳанд, аз рӯи вақт 

нисбатан мухтасар, меҳнати нисбатан камтарро тақозокунанда бо нигоҳ 

доштани самаранокии он интихоб карда шаванд » [14,с.101]. 

Мувофиқи талаботи мазкур кори таҷрибавӣ-озмоишӣ оид ба муайян 

намудани самаранокии раванди ташкили таълими ба амалия 

тамоюлдоштаи  хонандагон дар муассисањои таҳсилоти миѐнаи умумӣ ба 

нақша гирифта шуд. 

Пойгаҳи корњои таҷрибавӣ-озмоишӣ муассисањои таҳсилоти миѐнаи 

умумии №№ 2, 6, 10, 14 ва гимназияи №4  шаҳри Хуҷанд, мактабҳои 

таҳсилоти миѐнаи умумии №№24 ва 26 ноҳияи Бобоҷон Ғафурови вилояти 

Суѓд интихоб шуда буданд. 

Дар озмоиш 400 нафар хонанда ва 30 нафар омӯзгор ширкат 

варзиданд. 

Дар ҷараѐни ба амал баровардани кори таҷрибавӣ-озмоишӣ мо аз рӯи 

нақшае ба монанди «то ва баъд» рафтор кардем: гурӯҳҳои назоратӣ ва 

озмоишӣ то баргузории озмоиш ва баъди он арзѐбӣ карда шуданд. Вале 

барои дарѐфти манзараи комили дараҷаи омодагии таълимии хонандагон 

аз рӯи муаммои таҳқиқшаванда мо се қисматро ҷудо намудем: ибтидоӣ ‟ 

дар марҳалаи сабтнамоии озмоиши педагогӣ, ҷорӣ ва ҷамъбастӣ ‟ дар 

марҳалаи ташаккулѐбӣ. Арзѐбии натиҷаҳои ба даст оварда дар ҳама 

мактабҳои номбурда бо истифода аз методикаҳои илмӣ анҷом дода шуд. 

Дар доираи кори таҷрибавӣ-озмоишии анҷомдода аз тарафи мо объект 

ва мавзӯи озмоиш, мақсад, фарзия ва вазифаҳои озмоиш муайян карда 

шуданд. 

Объекти озмоиш: хонандагони муассисаи таълими миѐнаи умумӣ. 

Мавзўи озмоиш: тағйирѐбии хусусиятҳои когнитивии(маърифатии) 

тараққиѐти психологии хонандагон, ангезандагии фаъолияти таълимӣ, 

саводнокии функсионалии хонандагон дар раванди ташкили таълими ба 

амалия тамоюлдошта дар таълими забони хориҷӣ. 

                                                                    

он ҷудо карда гирифта шуда буд, ҷамъбаст карда шаванд.  
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Мақсади озмоиши аз ҷониби мо анҷомдода санҷиши самаранокии 

модели раванди ташкили таълими ба амалия тамоюлдоштаи  хонандагон 

дар муассисањои таҳсилоти миѐнаи умумӣ буд, ки ҷорӣ намудани он барои 

инҳо мусоидат мекунад: 

- ташаккули хусусиятҳои когнитивии (маърифатии)  тараққиѐти 

психологии хонандагон; 

- баланд бардоштани ангезанокии фаъолияти таълимӣ; 

- тараққиѐти саводнокии функсионалии хонандагон. 

Фарзияи озмоиш: агар раванди таълими ба амалия тамоюлдоштаи  

забони хориҷӣ бо назардошти шартҳои дидактикии ошкоршуда ташкил 

карда шавад, он гоҳ сифати таълим баланд мешавад, зеро: 

- хусусиятҳои маърифатии рушди психологии хонандагон; 

- ангезанокии фаъолияти таълимӣ меафзояд; 

- дараҷаи саводнокии функсионалии хонандагон баланд мешавад. 

Мувофиқи мақсади озмоиш ва фарзияи ташаккул додашуда вазифаҳои 

зерини озмоиш нишон дода шуда буданд: 

- дар марҳалаи сабтнамоӣ: 

а) муайян кардани шумораи хонандагон барои иштирок дар 

озмоиш; 

б) ҳолати муаммои ташкили таълими ба амалия тамоюлдоштаи  

хонандагон дар муассисањои таҳсилоти миѐнаи умумӣ аз нуқтаи назари 

шартҳои дидактикӣ омӯхта шавад: 

1) муносибати омӯзгорон ва хонандагон нисбат ба масъалаи 

таҳқиқшаванда аниқ карда шавад; 

2) душвориҳое, ки омӯзгорон ҳангоми ташкили таълими ба амалия 

тамоюлдошта эҳсос мекунанд, ошкор карда шаванд; 

в) интихоби гурӯҳҳои назоратӣ ва озмоишӣ анҷом дода шавад; 

г) ҳолати ибтидоии алоқаманд ва тағйирѐбанда дар гурӯҳҳои назоратӣ 

ва озмоишӣ таҳқиқ карда шаванд. 

- дар марҳалаи ташаккулѐбанда: 
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а) модели раванди ташкили таълими ба амалия тамоюлдоштаи  

хонандагон санҷида шавад. 

- дар марҳалаи назоратӣ-ҷамъбастӣ: 

а) самаранокии модели ташкили таълими ба амалия 

тамоюлдоштаи  хонандагон муайян карда шавад; 

б) тавсияҳои методӣ оид ба ташкили таълими ба амалия 

тамоюлдоштаи  хонандагон дар муассисањои таҳсилоти миѐнаи умумӣ 

таҳия карда шаванд. 

Дар ҷараѐни фаъолияти озмоишӣ мо гурӯҳҳои тағйирѐбандаи 

новобаста ва вобастаро ба кор бурдем.    

Таѓйирѐбандаи новобаста ‟ модели раванди таълими ба амалия 

тамоюлдоштаи  хонандагон. 

Таѓйирѐбандии вобаста ‟ дастовардҳои таълимӣ дар раванди таълими 

ба амалия тамоюлдоштаи забони хориҷӣ, ки бо нишондиҳандаҳои зерин 

тасниф меѐбад: 

- хусусияҳои маърифатии рушди психологии хонандагон; 

- ангезанокии фаъолияти таълимӣ; 

- саводнокии функсионалии хонандагон. 

Бо назардошти гуфтаҳои боло, мо барномаи озмоишеро таҳия 

намудем, ки дар ҷадвали 2.1. нишон дода шудааст. 

Андозаҳои асосии он ин тавр муайян гардиданд: марҳалаҳо, мазмуни 

онҳо, методҳои таҳқиқ ва натиҷаи ниҳоии ба нақша гирифташуда. 

Ю.К.Бабанский зери мафҳуми методҳои тадқиқоти педагогӣ «маҷмӯи 

усулҳо ва амалиѐтҳоеро, ки ба омӯзиши падидаҳои педагогӣ ва ҳаллу фасли 

муаммоҳои гуногуни илмии хусусияти таълимӣ-тарбиявидошта равона 

гардидаанд» [14,с.68] мефаҳмад. Вай қайд менамояд, зарур аст, ки методҳои 

истифодашаванда на танҳо номбар карда шаванд, балки сабабҳои 

интихоби ин ѐ он метод барои ҳалли вазифаҳои масъалаҳои асосии таҳқиқ 

асоснок карда, нишон дода шавад, ки дар марҳалаҳои муайяни таҳқиқ 

кадом методҳо ва барои ҳалли кадом вазифаҳо истифода бурда шудаанд. 
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Ақидаи ба ҳамин монандро В.В.Князева [89] баѐн намудааст, яъне ӯ 

чунин мешуморад, ки муҳаққиқ бояд манфиатдор бошад, ки таснифи 

ҳаддалимкон зиѐди методҳои истифодашударо диҳад. 

Бо назардошти ин гуфтаҳо, таснифи муфассали методҳои таҳқиқро, ки 

дар кори таҷрибавӣ-озмоишии мо истифода бурда шудаанд, матраҳ 

менамоем. 

Вале пеш аз он, ки ин методҳо тасниф карда шаванд, зарур аст, ки 

мафҳумҳои «метод» ва «методика» аз ҳамдигар фарқ карда шаванд. 

Нуқтаи назари А.К.Марковаро пешниҳод менамоем. Вай чунин 

мешуморад, ки: «Метод ‟ ин ҷамъбасти ягон навъи методикаҳои муайян 

мебошад, методика ‟ мушаххасгардонии метод. Дар асоси методи муайян 

методикаҳои гуногун вуҷуд доранд ѐ метавонанд ба вуҷуд оварда 

шаванд...» [131, с.22]. Аз рӯи ақидаи ин муаллиф, баѐни методҳо бояд бо 

истифода аз шарҳи мухтасари методикаи татбиқшаванда ба роҳ монда 

шавад. 

Ҷадвали 2.1 ‟ Барномаи кори таҷрибавӣ-озмоишӣ оид ба ташкили 

таълими ба амалия тамоюлдоштаи  хонандагон дар муассисањои таҳсилоти 

умумӣ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

 

Марҳалаи 
кори таҷрибавӣ-

озмоишӣ 

Мазмуни кори таҷри-
бавӣ-озмоишӣ 

Методи таҳқиқ Натиҷаи ниҳоӣ 
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1 Муайянкунанда  Гирд овардани итти-
лоот дар бораи ҳола-
ти муаммои ташкили 
таълими ба амалия 
тамоюлдоштаи  хо-
нандагон дар ҷанбаи 
ба амал бароварани 
шартҳои дидактикӣ 
ва ошкор намудани 
мавзӯъҳои курси 
забони хориҷӣ, ки 

сабаби таҳияи маз-
муни таълими ба 
амалия тамоюлдош-
таи хонандагон гар-
дидаанд. Омодагӣ 
барои баргузор наму-
дани озмоиши ташак-
кулдиҳандаи марҳа-
лаи озмоишӣ 

Омӯзиши ада-
биѐт, методҳои 

омори риѐзӣ, му-
шоҳида, мубо-
ҳиса, пурсиши 

оморӣ, модел-
созии омӯзиши 

ҳуҷҷатгузории 
муассисаи таҳ-
силоти миѐнаи 
умумӣ ва маҳсу-
ли  фаъолияти 
хонандагон, сан-
ҷиш, таҳлили 

омилҳо, метод-
ҳои баҳси илмӣ  

Тањияи модели 
раванди ташкили 
таълими ба ама-
лия тамоюлдош-
таи  хонандагон. 
Таҳияи дарсҳо ва 

чорабиниҳои бе-
руназсинфӣ оид 
ба мавзӯъ 

2 Ташаккул-
диҳанда  

Ҷорӣ намулани модели 
раванди ташкили таъ-
лими ба амалия 
тамоюлдоштаи  хо-
нандагон  

Мушоҳида муо-
шират, модел-
созӣ, методҳои 

баҳси илмӣ 

Камтаъсир наму-
дани омилҳое, ки 
боиси паст шудани 
самаранокии ра-
ванди ташкили 
таълими ба амалия 
тамоюлдоштаи  
хонандагон мегар-
данд 

3 Методи 
назоратӣ-
ҷамъбастӣ 
 

Ченкунии миқдории 
самаранокии модели 
раванди ташкили таъ-
лими ба амалия 
тамоюлдоштаи  хонан-
дагон оид ба маҳакҳои 
ҷудошуда ва  таҳлили 

сифатии натиҷаҳои 
дастрасшуда. 
Ҷамъбасти натиҷаҳои 
кори таҷрибавӣ-

озмоишӣ 

Мубоҳиса, анке-

тасозӣ, санҷиш, 
омӯзиши маҳсули 
фаъолитяти хо-
нандагон, озмо-
иши таснифӣ-тақ-

вимӣ, таҳлили 

омилӣ, методҳои 
суҳбатҳои илмӣ, 

методҳои ҷамъ-
басти назариявии 
падидаҳо 

Тасдиқ ѐ рад 
намудани фарзия-
ҳои озмоиш. 

Таҳияи тавсияҳои 
методӣ оид ба 
ташкили таълими 
ба амалия тамоюл-
доштаи  хонан-
дагон  дар муасси-
саи таҳсилоти миѐ-
наи умумӣ  

 

 

 

Мо нуқтаи назари А.К.Марковаро дастгирӣ менамоем. 

Ҳамин тавр, баррасӣ менамоем, ки дар асарҳои пештар оид ба 
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озмоиши педагогӣ номбаршуда масъалаҳои асосӣ, ки ба муомилоти 

методҳои таҳқиқ шомил ҳастанд, чӣ гуна ҳаллу фасл гардидаанд: моҳияти 

онҳо, афзалиятҳо ва талабот, ки ба методҳо пешниҳод мегарданд. Дар 

баробари ин, нишон медиҳем, ки аз нуқтаи назари мо масъала чӣ гуна 

ҳаллу фасл мегардад. 

Омўзиши адабиѐт  

Омӯзиши адабиѐт имкон медиҳад аниқ карда шавад, ки кадом тарафҳо 

ва муаммоҳо аллакай дуруст омӯхта, бо кадоме аз марҳалаҳо баҳсҳои илмӣ 

давом доранд, кадоме кўњна гашт ва дар кадоме аз онҳо масъалаҳо ҳанӯз 

ҳаллу фасли худро наѐфтаанд [131]. 

Дар марҳалаи муайянкунанда аз тарафи мо таҳлили адабиѐти 

фалсафавӣ, психологӣ, педагогӣ ва методикӣ анҷом дода шуд, ки мақсади 

он дарѐфти иттилооти муфассал дар бораи ҳолати муаммои ташкили 

таълими ба амалия тамоюлдоштаи  хонандагон дар назарияи педагогӣ буд. 

Методњои омори риѐзӣ 

Методҳои мазкур барои таҳлили миқдории маводи дар раванди 

таҳқиқи маводи воқеӣ ба даст омада истифода бурда мешавад [131, с.40]. 

Дар марҳалаи муайянкунандаи озмоиш, шумораи хонандагонеро, ки 

барои  дар озмоиш ширкат намудан лозиманд, муайян намуда,  мо аз 

формулаҳои омори риѐзӣ истифода намудем. Ҳамин тавр, ҳаҷми маводи 

интихобшуда, ки маҷмӯаи ҷамъбастиро репрезентатсия менамуд, аниқ 

карда шуд. 

Мушоњида. 

Моҳияти мушоҳида - «сабти аниқ ва комил бо ѐрии ҳамаи узвҳои 

эҳсос, таҷрибаи ҳаѐтӣ, донишҳо ва малакаҳо» [131, с.74]. 

Сарфи назар аз он, ки методи мушоҳида имкон медиҳад, ки ҳолати 

мавҷуда дар сатҳи эмпиративӣ16 арзѐбӣ карда шавад, таҳқиқгар дар 

ҷараѐни мушоҳида иштирокчии бевоситаи раванди воқеан 

                     
16 Сатҳи эмпирикӣ ѐ назариявӣ аз рӯи инҳо фарқ мекунанд: объекти таҳқиқ, сатҳи инъикоси ҷаҳони 
объективӣ ва хислати алоқамандӣ бо амалия, аз рӯи тарзҳои мантиқии маърифат ва ғайра. Эмпирикӣ ‟ ин 
ҳамин гуна сатҳи дониш, ки мазмуни он аз таҷриба (мушоҳида, ченкунӣ, озмоиш) гирифта  шудааст. 
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баргузоршаванда мебошад. 

Мушоҳида бояд аз рӯи нақшаи таҳияшуда амалӣ гардида, объектҳое, 

ки омӯхта мешаванд ва шумораи онҳо бояд ишора карда, тарзҳои сабт ва 

таҳлили маълумоти ба даст  омада интихоб гарданд [131]. 

Дар марҳалаҳои муайянкунанда ва ташаккулии озмоиш аз тарафи мо 

дарсҳо ва корҳои беруназсинфӣ оид ба забони хориҷӣ мушоҳида 

гардиданд. Омӯзгорон ва хонандагони муассисањои таҳсилоти миѐнаи 

умумӣ, ки майдони озмоишӣ буданд, ба ҳайси объекти  мушоҳида баромад 

карданд. 

Дар ҷараѐни мушоҳидаҳои анҷомдода мо, аввалан, дар бораи 

шахсияти ҳар як омӯзгор, салоҳиятнокии касбӣ ва маҳорати педагогии ӯ 

тасаввурот пайдо кардем, сониян, дараҷаи муносибатҳои коммуникативии 

омӯзгори мазкурро бо хонандагон муайян намудем, дар бораи дараҷаи 

омодагии таълимии хонандагон аз рӯи забони хориҷӣ маълумоти ибтидоӣ 

пайдо намудем. Минбаъд вокуниши хонандагон нисбат ба дарс ва 

машғулиятҳои беруназсинфии аз тарафи омӯзгор гузаронида, ки аҳамияти 

амалии донишҳои таълимиро нишон медиҳанд, аниқ карда шуданд. 

Таҳлили иттилооти ба даст омада тавассути рефлексия анҷом дода 

шуд. Баъди ба анҷом расидани дарсҳо ва машғулиятҳои беруназсинфӣ мо 

ҳамроҳи омӯзгорон онҳоро муфассал таҳлил карда, афзалияту норасогиҳои 

корҳои анҷомшударо ошкор намудем. 

Мубоњиса  

А.И.Пискунов [202,с.152] ин гуна таснифи мубоҳисаро пешниҳод 

менамояд: ғайристандартӣ ва стандартӣ. 

Аз рӯи ақидаи муаллиф, мубоҳисаи ғайристандартӣ дар вазъияти озод, 

дар намуди сӯҳбати кушод аз рӯи масъалаҳое, ки барои муҳаққиқ муҳим 

мебошанд, анҷом дода мешавад. Мубоҳисаи стандартӣ бошад, сӯҳбати 

пешакӣ ба нақша гирифташуда дар мавзӯи муайян бо одамони салоҳиятнок 

мебошад. 

Дар ибтидои кори таҷрибавӣ-озмоишӣ аз тарафи мо бо маъмурият 
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(директор, муовини директор оид ба корҳои таълимӣ) ва муаллимони 

забонҳои хориҷии муассисаҳои таҳсилоти миѐнаи умумии ба ҳайси 

майдони озмоишӣ интихобшуда ба хотири шинос намудани онҳо бо 

мақсаду вазифаҳо ва барномаи кори таҷрибавӣ-озмоишӣ аз рӯи муаммои 

таҳқиқшаванда мубоҳисаи ғайристандартӣ анҷом дода шуд. 

Барои дарѐфти иттилооти мукаммал дар бораи хонандагони гурӯҳҳои 

назоратӣ ва озмоишӣ инчунин дар марҳалаи муайянкунандаи озмоиш мо 

бо роҳбарони синф ва муаллимони забонҳои хориҷӣ мубоҳисаи стандартӣ 

баргузор намудем. Ҳамин тариқа дар бораи хусусиятҳои таълиму тарбияи 

хонандагони гурӯњҳои мазкур манзараи воқеӣ ба даст оварда шуд. 

Дар як вақт мо сатҳи талаботи муаллимони забони хориҷиро, ки аз 

тарафи онҳо нисбат ба донишҳо, малакаю маҳорати хонандагон пешниҳод 

карда мешавад, аниқ намудем. Маълум шуд, ки ҳамаи омӯзгорон дар сатҳи 

аввалини талабот фаъолият мекунанд, яъне онҳо баҳои «5»-ро барои 

баргардон намудан, «4»-ро барои дарк ва татбиқи дониш дар ҳолатҳои 

монанд мегузоранд, баҳои «3» ба фаъолияти репродуктивӣ мутобиқ 

мебошад. 

Дар марҳалаҳои муташаккилӣ ва назоратӣ-натиҷабахшии озмоиш мо 

такроран ба мубоҳисаи ғайристандартӣ рӯ овардем. Саволҳое, ки барои мо 

муҳим буданд, мо ба муаллимони забони хориҷӣ пешниҳод намудем ва 

кӯшиш намудем, ки ақидаи онҳоро нисбат ба сифати фаъолият оид ба 

таълими ба амалия тамоюлдошта ошкор намоем. 

Анкетакунонї. 

Анкета ‟ ин «феҳристи саволҳо аз рӯи мавзӯи муайян, ки гурӯҳи 

таҳқиқшаванда бояд ба онҳо ҷавоб гӯяд» [229, с.84]. 

Ҷиҳатҳои мусбати методи анкетакунонӣ ‟ ин аз ҳисоби гурӯҳи 

таҳқиқшаванда дар фосилаи нисбатан кӯтоҳтари вақт гирд овардани 

иттилооти лозимӣ. 

Талаботе, ки ба анҷом додани он пешниҳод мешаванд, маълум 

мебошанд: 
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- интихоби саволҳое, ки барои таснифи падидаи таҳқиқшаванда ҳарчӣ 

бештар мувофиқанд ва аз онҳо иттилооти эътимоднок ба даст меояд; 

- истифодаи саволҳои ҳам бевосита ва ҳам бавосита; 

- истисно кардани луқмадиҳӣ (ѐрдамрасонӣ) ҳангоми таҳияи саволҳо; 

- пешгирии духӯрагии маънии саволҳо; 

- истифодабарии анкетаҳои ҳам кушода ва ҳам пӯшида; 

- истифодаи санҷиши пешакии сатҳи дарки саволҳои анкета дар 

доираи шумораи хурди одамони таҳқиқшаванда ва ворид намудани 

ислоҳҳо ба мазмуни анкета. 

Методи анкетакунонӣ аз тарафи мо дар марҳалаҳои муайяннамоӣ ва 

назоратӣ-натиҷагирии озмоиш татбиқ карда шуд. Мо ақидаи муаллимони 

забони хориҷиро нисбат ба ташкили таълими ба амалия тамоюлдоштаи  

хонандагон омӯхта, душвориҳои намунавӣ ва сабабҳои рух додани онҳоро 

муайян кардем. Бо ѐрдами методикаи Г.И.Шукина ҳадафнокии мавзӯгии 

шавқмандии маърифатӣ, сабабҳои пайдоиши онро муайян карда, инчунин 

динамикаи шавқмандии маърифатиро нисбат ба омӯзиши забони хориҷӣ 

пайгирӣ намудем. 

Анкетаҳои таҳияшуда саволҳои бевосита ва бавосита доштанд ва 

имкон медоданд, ки ба онҳо ягона ҷавоби дуруст дода ѐ ақидаи шахси 

пурсидашаванда ба таври озод иброз гардад. 

Дар доираи марҳалаи муайянкунандаи озмоиш мо таҳқиқи санҷишӣ 

анҷом додем. Натиҷаҳои ба даст омадаро мо мавриди таҳлили амиқ қарор 

дода, мазмуни саволҳоеро, ки боиси ба миѐн омадани душворӣ гардида 

буданд,  минбаъд бознигарӣ намудем. 

Омўзиши њуљљатгузории муассисањои тањсилоти миѐнаи умумї 

Методи мазкур ба таҳқиқгар як қатор иттилооти воқеӣ, ки вазъияти  

аниқи таҷрибаи ташкили равандаи таълимро тасниф мекунад, пешниҳод 

мекунад [229, с.96]. 

Дар марҳалаи муайянкунандаи озмоиш ҳангоми интихоби гурӯҳҳои 

назоратӣ ва озмоишӣ мо журнали синфҳоро таҳлил намуда, дараҷаи 
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миѐнаи пешравии хонандагонро муайян намудем. 

Тесткунонї  

Тест ‟ ин «кӯшиши аниқ намудани хусусиятҳо ва сифатҳои барои мо 

зарурии ким-кадом ашѐҳо» [169, с.365]. 

Мувофиқи ақидаи И.П.Подласий [169,с.59], тесткунонӣ афзалиятҳои 

зеринро дорад: аниқӣ, соддагӣ, дастрасӣ, имконияти ба таври автоматӣ 

баргузор намудан. 

Аз рӯи ақидаи раовншиносҳо, тест бояд талаботи эътимоднокӣ ва 

корбастшавиро қаноатманд намояд. 

Тесткунониро ҳамчун методи таҳқиқи педагогӣ мо дар марҳалаҳои 

муайянкунї ва назоратӣ-натиҷагирии озмоиш татбиқ намудем. 

Бо ѐрдами методикаҳои «Лабилнокии17 зеҳнӣ», «Қиѐсҳои мураккаб», 

методикаи Т.Элерс мо ҳолати ибтидоии хусусиятҳои фардї-равонии 

хонандагон (ба дигар самт равона намудани диққат, барқарор намудани 

робита дар байни мафҳумҳо, ташаккули синдроми комѐбӣ)-ро таҳлил 

намудем. Минбаъд динамикаи андозаҳоро дар ҷараѐни воридсозии модели 

раванди ташкили таълими ба амалия тамоюлдоштаи  хонандагон пайгирӣ 

карда шуд. 

Эътимоднокӣ ва корбастшавии методикаҳои номбурда ҷои шубҳа 

надорад. 

Омўзиши мањсули фаъолияти хонандагон. 

Омӯзиши маҳсули фаъолияти хонандагон ба таҳлилгар дар бораи 

хусусиятҳои фардии ҳар як хонанда, муносибати вай нисбат ба кор ва сатҳи 

ба даст омадаи малакаю маҳорат дар соҳаи мушаххас иттилооти заруриро 

пешниҳод мекунад [14, с.96]. 

Бо натиҷаи корҳои назоратӣ аз тарафи мо ҳолати ибтидоии 

нишондиҳандаҳои ба таълим фаро гирифта шудани хонандагон: 

                     
17 Лабилнокӣ дар физиология † серҳаракатии функсионалӣ, суръати равиши силсилаҳои оддитарини 
бедоршавӣ дар бофтаҳои асаб ва мушакҳо. Мафҳуми «лабилнокӣ» аз тарафи физиологи рус Н. Е. 
Введенский ҷорӣ гардида, номбурда ченаки лабилиро басомади андаки таҳрики бофта ҳисоб мекард, ки 
аз тарафи он бе дигаргуншавии набз иҷро карда мешавад.  
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коэффитсенти азхуднамоии маводи таълимӣ (методикаи Ю.К.Бабанский), 

пешравӣ, сифати донишҳо, баҳои миѐна ошкор карда шуд. Бо ѐрдами 

методикаи А.В.Усова мо аҳамияти коэффитсенти ташаккулѐбии қобилияти 

ҳаллу фасли масъалаҳоро ҳисоб карда баромадем. Методи мутаносибӣ ба 

мо ѐрдам расонд, ки мукаммалии ба мавзӯи дигар кӯчондани донишҳоро 

аниқ намоем. 

Минбаъд ҳангоми ҷорӣ намудани модели раванди ташкили таълими 

ба амалия тамоюлдоштаи  хонандагон, аз рӯи натиҷаҳои қисматҳои ҷорӣ 

ва ҷамъбастӣ, мо метавонистем дар бораи дигаргуниҳои миқдорӣ ва 

сифатии нишондиҳандаҳои номбурдаи самаранокӣ муҳокимаронӣ намоем. 

Дар баробари ин, бо натиҷаҳои кори назоратӣ, ки бо хонандагон 

анҷом дода шуд, мо сатҳи омодагии таълимии хонандагонро аз рӯи забони 

хориҷӣ аниқ намудем. Иттилооти ба даст оварда барои мо ҳамчун маводи 

ибтидоӣ ҷиҳати анҷом додани таҳлили далелӣ хизмат намуд. 

Моделсозї, озмоиши таснифшиносї. 

Кори таҷрибавӣ-озмоишии анҷомдода истифодаи шаклҳои зерини 

озмоишро дар назар дошта буд: моделсозӣ, озмоиши таснифшиносӣ. 

Хусусиятҳои моделсозиро мо дар зерфасли 1.2. алаккай қайд намуда 

будем. Зикр менамоем, ки дар доираи марҳалаҳои сабтнамоӣ ва 

ташаккулдиҳии озмоиш модели ташкили таълими ба амалия 

тамоюлдоштаи  хонандагон таҳия ва дар амалия ҷорӣ карда шуд. 

Масъалаи озмоиши таснифшиносӣ дар асари А.И.Пискунов [138, с. 166 

] хеле мукаммал матраҳ гардидааст. 

Аз рӯи ақидаи муаллиф, моҳияти озмоиши таснифшиносӣ дар анҷом 

додани як қатор намунаҳои назоратӣ дар давраҳои муайяни вақт ифода 

меѐбад. Ин намуди озмоиш имкон медиҳад, ки динамикаи раванди 

таҳқиқшаванда ѐ тағйироти ин ѐ он сифатҳои он муқаррар, динамикаи 

пешравии хонандагон аниқ карда шавад. 

Дар боло мо қайд намудем, ки дар ҷараѐни кори таҷрибавӣ-озмоишӣ 

мо се қисматро ҷудо намудем: ибтидоӣ, ҷорӣ ва ҷамъбастӣ. Аз рӯи 



82 

 

натиҷаҳои ин гуна ҷудонамоӣ аҳамияти сифатии нишондиҳандаҳои 

алоҳидаи самаранокӣ дарѐфт, суръати миѐнаи рушди ба дигар самт 

кӯчондашавандагии диққат, шавқмандӣ ба маърифат, азхудкунии маводи 

таълимӣ дар сатҳҳои гуногун, ташаккули синдроми комѐбӣ ва 

коэффитсенти қобилияти ҳал карда тавонистани масъалаҳо муайян карда 

шуданд. 

Тањлили далелї.(Факторный анализ). 

Таҳлили далелї ‟ ин «методи бисѐрченакии омори риѐзӣ, ки ҳангоми 

истифодаи аломатҳои аз ҷиҳати оморӣ ба ҳам алоқаманд бо мақсади ошкор 

кардани миқдори муайяни далелҳои аз мушоҳидаи бевосита пинҳон татбиқ 

мешавад» [138, с.374]. 

Дар марҳалаҳои муайянкунандагї ва назоратӣ-натиҷагирии озмоиш 

мо алоқамандиро дар байни ду қобилият: қобилияти ба амал баровардани 

алоқамандии байниҳамдигарии забони хориҷӣ бо фанҳои дигар ва 

қобилияти барқарор намудани алоқа дар байни объектҳо, падидаҳо, 

равандҳо бо роҳи муайян намудани коррелятсияҳоро18 мавриди омӯзиш 

қарор додем. 

Муаммоҳои дигар низ ҳаллу фасл гардиданд. Ҳамин тавр, дар 

марҳалаи муайянкунандагии озмоиш бо ѐрдами таҳлили далелӣ  аз тарафи 

мо мавзӯҳои курси забони хориҷӣ, ки ташаккули мазмуни таълими ба 

амалия тамоюлдоштаи  хонандагонро асоснок мекунанд, ошкор карда 

шуданд. 

Методи бањсњои илмї. 

Моҳияти метод аз ошкор намудани муносибати умумӣ нисбат ба 

муқаррароти асосии фаъолияти илмӣ-педагогии таҳқиқгар, ки аз ҷониби 

категорияҳои алоҳидаи кормандон ва мутахассисон баѐн мегардад, гирд 

овардани мунозираҳои танқидӣ, пешниҳод ва иловаҳо иборат аст [138, с. 

157]. 

                     
18Коррелятсия, ѐ алоқамандии коррелятсионӣ † алоқамандии байниҳамдигарии омории ду ва зиѐда 
бузургиҳои тасодуфӣ. Дар ин маврид тағйирѐбии рақамҳои як ѐ якчанди ин бузургиҳо боиси тағйирѐбии 
бонизоми рақамҳои як ѐ якчанд бузургиҳои дигар  мегардад.  
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Дар тамоми фосилаи кори таҷрибавӣ-озмоишӣ мо ҷомеаи педагогиро 

бо муқаррароти асосии тадқиқоти диссертатсионӣ дар ҷаласаҳои кафедраи 

педагогикаи иҷтимоӣ ва касбии Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи 

академик Б.Ғафуров, дар конференсияҳои илмӣ-амалии байналмилалӣ ва 

ҷумҳуриявӣ ошно сохтем. Бо назардошти хоҳиши педагогҳо, бо инобати 

мантиқи тадқиқот, мо ба мазмуни кори диссертатсионӣ баъзе тағйироту 

иловаҳо ворид намудем. 

Методи љамъбасти назариявии иттилоот. 

Аз рӯи ақидаи Ю.К.Бабанский [14,с.21], истифодаи методи мазкур  

ҳангоми ҷамъбасти натиҷаҳои тадқиқот ва ташаккул додани тавсияҳо 

ҷиҳати мукаммал намудани ҷанбаҳои муайяни раванди педагогӣ мувофиқи 

мақсад мебошад. 

Дар марҳалаи назоратӣ-натиҷагирии озмоиш, маводи ба даст омадаро 

ба тартиб дароварда, ҷамъбаст намуда, мо натиҷаҳои асосии таҳқиқро дар 

тавсияҳои методикӣ оид ба муаммои ташкили таълими ба амалия 

тамоюлдоштаи  хонандагон дар муассисањои таҳсилоти миѐнаи умумӣ 

нишон додем. 

Гуфтаҳои мазкурро ҷамъбаст намуда, суханони А.И.Пискуновро қайд 

намудан ба маврид аст: «...танҳо дар натиҷаи ба таври маҷмӯавӣ пайванд 

намудани методҳои гуногун, воқеият ва эътимоднокии натиҷаҳо ва 

хулосаҳо таъмин мегардад » [138, с. 172]. 

Мо илова кардан мехоҳем, ки асосноккунии назариявии методҳои 

интихобшудаи таҳқиқи педагогӣ ба мо имкон дод, ки муаммои 

таҳқиқшаванда амиќтар ва васеътар мавриди баррасӣ қарор дода шавад. 

Ҳамин тавр, мазмуни кори таҷрибавӣ-озмоиширо оид ба муайян 

кардани самаранокии раванди таълими ба амалия тамоюлдоштаи  

хонандагон дар муассисањои таҳсилоти миѐнаи умумӣ кушода, мо 

ҳадафҳои ниҳоиро ба нақша гирифтем, ки фаъолияти минбаъдаи 

тадқиқотиро муайян менамоянд. 
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2.2  Методњои ташхиси њолати ташкили таълими ба амалия 

тамоюлдоштаи  хонандагон  

Таҷрибаи омӯзгорони беҳтарин, ки дараҷаи муайяни рушди иҷтимоии 

шахсият, соҳаи ангезанокии шахсият ва ғайраҳоро ба инобат мегиранд, тасдиқ 

менамояд, ки танҳо дарки хусусиятҳои хонандагон, ба инобат гирифтани 

омилҳои шахсӣ ва алоқаи таълим бо ҳаѐт, истифодаи шаклҳои гуногуни 

ҳамкории педагогӣ ба беҳтар аз худ намудани забони хориҷӣ аз тарафи 

хонандагон мусоидат менамоянд. 

Бо мақсади ташкили таълими ба амалия тамоюлдошта дар амалияи 

педагогӣ асарҳои назариявӣ ва таҷрибаи амалии мутахассисони намоѐне ба 

мисли А.С. Гранитская, Г.К. Лозанов, Г.А. Китайгородская, Е.И. Пассов, 

О.И. Медведева, Г.В. Рогова, И. Давидова, Б.А. Лапидус,  А.А. 

Алхазашвили, С.Н. Савина, А.А. Миролюбов, А.А. Деркач, С.Ф. Шербак 

ва дигарон [48; 205-214] васеъ истифода бурда мешавад. 

Дар солҳои 60-70-уми асри бистум дар методика шохаи 

суггестопедикӣ19 пайдо гардид, ки асосгузори он Г.К.Лозанов буд. Номбурда 

дар амалияи тиббии худ имкониятҳои захиравии инсонро мушоҳида намуд, 

ки дар қишри ғайришуурии равонӣ ниҳон мебошанд. Бо ҳамин асос вай низоми 

таълимеро пешниҳод намуд, ки номи он суггестопедикӣ мебошад. 

Консепсияи шахсияти таълимгиранда дар суггестопедия бо анъанаҳои 

равоншиносии башардӯстона ҳамовоз мебошад. 

Г.К.Лозанов се принсипи асосии психологию педагогӣ ва методиро 

пешниҳод менамояд, ки дар заминаи онҳо низоми суггестопедикии таълим 

амал мекунад: 

1. Принсипи «шодмонӣ ва адами шиддат» бо ҳолати камфаъолии 

бардурӯғ, ҳолати ба ин гуна табъ хоси таълимгиранда барои таълим алоқаманд 

аст. Дар ин маврид Г.К.Лозанов қайд менамояд, ки «шодмонӣ ва адами 

шиддат» на марҳалаи камборкунанда, балки моҳияти доимии таълим мебошад. 

                     
19 Суггестопедия ‟ методи таълим, ки аз ҷониби духтури равоншиноси булғорӣ Георгий Лозанов 
пешниҳод гардидааст. Вай асосан ҳангоми омӯзиши забонҳои хориҷӣ истифода бурда мешавад. Назария 
дар ин бора фарзияи мусбатро ҷиҳати омӯзиш дар солҳои 1970-ум пазируфт. 
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2. Принсипи «ягонагии дарккунӣ ва дарк накардан» ширкати 

муташаккил ва мукаммали шахсият дир мавриди функсияҳои даркшаванда ва 

ҳам даркнашаванда мебошад. 

3. Принсипи «алоқамандии суггестивикӣ» раванди таълимро ба 

фаъолсозии захираҳои шахсият равона менамояд. Ин принсип иттилооти 

бефосиларо дар бораи натиҷаҳои таълим талаб менамояд [226, 49]. 

Ҳамин тавр, Г. Лозанов барои низоми суггестопекии таълим чунин 

мешуморад, ки таснифҳои зерин зарур мебошанд: кушодани захираҳои 

хотира, эҳсосоти зеҳнӣ, аз сар гузаронидаҳое, ки эҳсоси мондагиро дур 

мекунанд ва ғайраҳо [226, 7]. 

Самаранокии низоми таълими суггестопедикӣ бо рушди маҷмӯавии 

шахсияти таълимгиранда дар он ифода мегардад, ки ҳамзамон ҷанбаҳои зеҳнӣ, 

эҳсосотӣ ва ангезанокии он рушд менамоянд. Обрӯи омӯзгор ва нақши 

эҷодкоронаи вай тавассути ба амал баровардани муқаррароте, ки ба ошкор 

намудани захираҳои шахсияти таълимгиранда бо роҳи ба вуҷуд овардани 

муносибатҳои боварибахш дар байни гурӯҳ ва омӯзгор, дар дохили худи гурӯҳ, 

дараҷаи баланди шавқмандии эҳсосотӣ дар аудиторя ва шавқмандии эҳсосотии 

ба таълим фаро гирифта шудан,  фаъолияти ангезанокии баланд, ки ба мазмуни 

таълим алоқаманд мебошад, равона шудаанд. 

Самаранокии методи суггестопедикӣ, аз рӯи ақидаи мо, бо падидаҳои 

зерин таъмин мегардад: 1) аз худ намудани ҳаҷми калони иттилоот, ки бо 

воҳидҳои нутқ алоқаманд мебошанд; 2) ба вуҷуд овардани қобилияти 

хонандагон ҷиҳати ба таври фаъол истифода намудан аз «захираи» забонӣ 

ҳангоми ташкили муошират бо забони хориҷӣ бо роҳи дарк намудани забони 

хориҷӣ, қобилияти ба таври чандирӣ истифода намудани тобишҳои гуногуни 

муошират, ба ҷои дигар гузаронидани воҳидҳои нутқ ва истифодаи онҳо дар 

мавриди дигар; 3) бо ба вуҷуд овардани ангезанокӣ дар таълим, ки бо 

имконияти фавқулодда пурқувват фарқ мекунад; 4) бо бартараф намудани 

монеагиҳои психологӣ, ки бо шармдоронӣ, тарс, пойбастагӣ пешниҳод 

мегарданд. 
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Бо вуҷуди ин, мо пешниҳод менамоем, ки дар амалияи оммавии 

педагогӣ методи Г.К. Лозанов истифода шуда наметавонад, зеро он дорои 

як қатор камбудиҳо мебошад. Низоми Г.К. Лозанов дар натиҷаи озмоишҳои 

психологӣ оид ба дар хотир гирифтани калимаҳо ва ифодаҳои алоҳидаи забони 

хориҷӣ ба вуҷуд омада ва ҳамчун низоми таълим танҳо бо роҳи эмпирикӣ 

рушд намудааст. Кӯшиши дефинатсия20 кардани падидаи комилан амалӣ, ки 

дар аудиторияҳо ба мушоҳида мерасад, ба бунѐди принсипҳое оварда расонд, 

ки хислати мустақилонаи илмӣ надоранд. Онҳо бештар вазъият ва фазои 

таълимро шарҳ медиҳанд (принсипи «шодмонӣ ва адами шиддат»), талабот 

нисбат ба пешниҳоди иттилоот (принсипи «ягонаи даркнамоӣ ва дарк 

накардан») ва ѓайра. Принсипҳои аз тарафи Г.Лозанов ҷудошуда на аз нуқтаи 

назари назарияи психологӣ ва аз нигоҳи дидактика мутобиқ гардонида 

нашудаанд. 

Аз ҳамин ҳисоб татбиқ намудани он хислати маҳдуд дорад ва асосан дар 

курсҳои таълими фаврии забонҳои хориҷӣ, зимнан дар аудиторияҳои 

калонсолон ѐ ҳангоми машғулият бо репетиторҳо (муаллимони хонагӣ) 

истифода бурда мешавад. 

Дар доираи ғояҳои Г.К.Лозанов самтҳои гуногун муайян гардиданд, 

ки аз байни онҳо «методи эҳсосотӣ-мазмунӣ»-и И.Ю.Шехтер, «курси 

интенсивӣ барои калонсолон»-и Л.Гегечкори, «методи суггестокибернетикӣ-

интегралӣ»-и В.В.Петрусинский, «методи фаъолгардонии имконоти 

захиравии шахсият ва коллектив»-и Г.А.Китайгородская бештар паҳн 

гардиданд. 

Ҳар яке аз ин муносибатҳои инноватсионии номбурдаро дар таълими 

забони  хориҷӣ баррасӣ менамоем. 

И.Ю.Шехтер муқаррароти маълумро асос мекунад, ки бо мазмуни 

шахсиятдоштаи баѐн алоқаманд буда, дар он ҳосили ҷамъи воҳидҳои забонӣ, 

                     
20 Дефинитсия, ѐ муайянкунӣ † ин амалиѐти мантиқӣ: 1) ҷиҳати кушода додани мазмуни (маънии) ном ба 

воситаи шарҳи аломатҳои намунавӣ ва муҳими ашѐҳо ѐ падидаҳо, ки бо номи мазкур (денотатаи ном) 
ифода гаштаанд; 2) аҳамияти экспликатсионии (лот. explicatio † шарҳ, кушода додан) † методи кушода 
додани моҳияти ин ѐ он ашѐ (падида) ба воситаи як қатор гуногуншаклии ашѐҳо ва падидаҳои дигар, 
истилоҳи забон ѐ мафҳум. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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ки ибораро ташкил медиҳанд, ба инобат гирифта намешаванд, зеро мақсади 

коммуникатсия истифодаи байниҳамдигарии мазмун мебошад, на истифодаи 

рақамҳо. Аз ин ҷой роҳи асосӣ барои дарки муоширати нутқӣ аз тарафи И.Ю. 

Шехтер ба воситаи такя ба мазмунофарӣ, ки бо шартҳои бозии нақшофарӣ ба 

вуҷуд меоянд, фаҳмида шудааст. Мувофиқи муқаррароти мазкур, методи 

эҳсосотӣ-мазмуниро истифода бурда, аз тарафи ӯ мақсадҳо, принсипҳо, 

мазмун ва усулҳои методикии таълим кор карда бароварда мешаванд. Ба 

ҳайси воситаи асосии метод низоми коммуникативии вазифаҳо баромад 

мекунад, ки ба вуҷуд овардани мақсадро дар муоширати таълимӣ бо роҳи 

ташаккули қобилияти хонандагон ҷиҳати онро алоқаманд намудан бо ангезаи 

фаъолияти барои он мувофиқ, дар асоси амалиѐтҳои даркшаванда ѐ 

даркнашаванда дар назар дорад. Аз рӯи ин метод аз тарафи ӯ се силсилаи 

таълими мутахассисон кор карда бароварда шудааст. 

Вазифаи силсилаи аввалин бо имкониятҳои нутқэҷодкунӣ дар 

таълимгирандагон барои таъмини муошират дар заминаи истифодаи онҳо дар 

ҳолатҳои гуногуни ҳаѐтӣ, ҳангоми мавҷуд набудани грамматика ва вазифаҳои 

хонагӣ мебошад. 

Силсилаи дуюм бо муоширати корӣ, ки ба воситаи нутқи монологии 

васеъ бо тарҷумаи минбаъда пешниҳод гардидааст, барои  ташаккул додани 

малакаю маҳорати нутқи хаттӣ ва омӯзиши грамматика реферат (хулоса) 

шудааст, мањсуб меѐбад. Фаъолияти омӯхташаванда, ки асосан ба воситаи 

бозиҳои корӣ ва ҳолатҳои муаммогии махсусшуда ба амал бароварда мешавад, 

бо маводе пешниҳод гардидааст, ки хислати умумиилмӣ ва ҷамъиятӣ-сиѐсӣ 

дорад. 

Силсилаи сеюм бо бамеъѐрдарории махсус ва минбаъдаи нутқ бо роҳи 

ҷорӣ намудани матнҳои махсус, ҳуҷҷатгузорӣ ва мукотибаи тиҷоратӣ, ки бо 

соҳаи муайяни фаъолияти касбӣ алоқаманд мебошанд, ба шумор меравад. 

Аз тарафи Л.Гегечкори силсилаҳо аз рӯи нутқи шифоҳӣ (яъне омодагии 

нутқӣ) ва марҳалаи байнисилсилавӣ (омодагии забонӣ) ба воситаи 

пайдарҳам ивазнамоии онҳо пешниҳод гардидаанд. Зимнан, ба марҳалаи 
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силсилавии суггестопедикӣ пурзӯр намудани он ба воситаи ба вай ҳамроҳ 

кардани баъзе унсурҳои нав хос мебошанд, ки ҳамзамон лаҳзаҳои асосӣ дар 

курси интенсивӣ ба воситаи низомнокӣ ва силсилавӣ он пешниҳод гардидаанд. 

Таълими байнисилсилавӣ бо азхудкунии бошууронаи маводи забонӣ 

алоқаманд мебошад, ки аз тарафи хонандагон дар ҷараѐни фаъолияти 

коммуникативӣ бо эътибори бештар додан ба ҷанбаҳои мазмунии он аз худ 

карда шуда буд, на ба тарафҳои шаклӣ, ки аз рӯи ақидаи муаллиф, мазмуни аз 

ҷиҳати психологӣ муҳими дар хонандагон нигоҳ доштани ангезанокии баланд 

барои таҳсил талаќќї мешавад, зеро он аз бошуурона такя намудан ба 

маводи таълими барои онҳо ҳаѐтан наздик асос ѐфтааст. 

Гурӯҳ таҳти роҳбарии В.В.Петрусинский «методи суггестокибернетикии 

интегралӣ»-ро кор карда баровард, ки моҳияти он ба амал баровардани 

ғояҳои суггестопедикӣ бо ѐрдами воситаҳои техникии аудиовизуалӣ 

мебошад, ки раванди таълимро танҳо бо мавҷудияти воситаҳои техникӣ ва 

набудани педагог маҳдуд мекунад ва функсияҳои он танҳо бо интихоб ва 

тартиб додани маводи таълимӣ, инчунин ба амал баровардани назорати 

донишҳо ва малакаю маҳорат  алоқаманд аст. 

Ҳангоми раванди бахотиргирии маҷмӯавӣ нақши иттилооте, ки порчаи 

калони маводи таълим буда, дар ҷараѐни як сеанси дарс як маротиба пешниҳод 

гардида, вале дар рӯзҳои гуногун дар давоми таҳсил такрор меѐбад, муњим 

мебошад. Бо методи мазкур марҳалаҳои аввали нисбатан душвори таълим, ки 

бо бахотиргирии ҳаҷми калони маводи лексионӣ оид ба забони хориҷӣ 

алоқаманд мебошад, автоматӣ кунонда мешавад. 

Методи Г.А.Китайгородская, пеш аз ҳама масъалаи таълими муоширатро 

бо забони хориҷӣ ҳал намуда, мазмуни он аз доштани маҷмӯи малакаю маҳорат 

иборат аст, ки барои фаъолияти ояндаи нутқи хонандагон, инчунин азхудкунии 

маводи забонӣ ташаккул, рушд ва истифодаи малакаю маҳорати мазкур ногузир 

ва кофӣ мебошад. 

Фаъолияти таълимӣ дар шароити муоширати бевосита ва бозӣ ба роҳ 

монда мешавад. 
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Барои ташкили муоширати нисбатан самараноктар, таснифи 

миқдорӣ ва сифатии гурӯҳи таълимӣ ба инобат гирифта мешавад, ки аз инҳо 

иборат аст: бо ҳайати 10-12 нафара; таснифи шахсиятҳо (гетерогении 

гурӯҳ); ҷойгиршавии иштирокчиѐн дар фазо барои муошират (нимдавра, рӯй 

ба рӯй нишастан)  ва ғайра. 

Низоми нақшҳои бошуурона дар гурӯҳ ба дуруст идора кардани 

муошират ҳангоми дарс мусоидат менамояд. Омӯзгор дар назди коллективи 

таълимӣ баромад карда, худаш низ нақши муайянро мебозад. Вай тарҷумон, 

роҳбари гурӯҳи сайѐҳӣ ва ҳамзамон омӯзгор аст, ки нақши ӯро ҳамчун манбаи 

иттилоот ва ташкилотчии муошират махсус қайд менамояд. Дар доираи 

фаъолияти бозингарӣ, ки торафт ба воқеият наздик мешавад, вақте ангеза ва 

мақсади он мувофиқ меоянд, хусусиятҳои шахсии ҳар як иштирокчӣ, ки дар 

ҳаѐти ҳамарӯза баъзан аз чашм пинҳон мемонанд,  ба мисли хислат ва миҷоз 

баръало намоѐн мешаванд. 

Вазъияте, ки аз тарафи муаллим дар дарс ташкил карда мешавад, дар 

намуди печутоби интизории нақшҳо ва ба воситаи вокунишҳои шахсии 

ғайрирасмӣ, вақте барои хонандагон, дар шароити кунунӣ дар асоси дарки 

худии шахсият, сатҳи донистани забони хориҷӣ метавонад ин ѐ он нақш 

интихоб карда шавад. Идоракунии фаъолияти бозингарӣ  - ин ҳамзамон 

идоракунии муоширати гурӯҳист. Муаллим бошуурона ҳар як иштирокчиро 

ба бозӣ ҷалб менамояд, бошуурона  нақшҳоро барои бозии нав дар байни онҳо 

тақсим менамояд, манзараҳое ба вуҷуд меорад, ки бигзор муваққатӣ бошанд, 

лекин ҳар як хонанда худро пешво эҳсос менамояд, яъне раванди муоширатро 

идора карда, муоширатро меомӯзонад 

Г.А. Китайгородская принсипҳои зерини педагогиро ҷудо менамояд, ки 

дар асоси онҳо таълими интенсивӣ сабт мегардад ва онҳо хусусиятҳои онро 

муайян мекунанд: 

1. Принсипи ташкили муоширати шахсиятии гуногуннақш ҳамчун асоси 

раванди таълимию тарбиявӣ; 

2. Принсипи ташкили шахсиятӣ-нақшбозии мавод ва раванди таълим; 
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3. Принсипи ташкили марҳала ба марҳалаи ғанигардонии мавод ва 

раванди таълим  [163, 15]. 

Ҳангоми таълими интенсивӣ муоширати шахсиятӣ, на балки расмӣ 

аҳамияти калон дорад, ки дар ҳама марҳалаҳои кор нигоҳ дошта, аз тобишҳои 

махсуси муносибати байниҳамдигарии муаллим ва гурӯҳ, муаллим ва ҳар як 

хонанда иборат аст. Ба шарофати чунин нақшаи муошират нақшаҳои дигар 

низ ҳамчун унсури таркибии он ба таври табиӣ сурат мегиранд. 

Дараҷаи навбатии муошират ба ҳамон манзараи умумии «дутарафа» 

монанд аст, ки ҳамаи дарсҳои китоб ба он мутаҳҳид мешаванд. Ҳар як дарс ‟ 

марҳалаи навбатии манзараи рушдкунанда, ҳолатҳои нутқӣ, ки иштирокчиѐни 

он хонандагоне мебошанд, ки барои омӯзиш дар гурӯҳ фаро гирифта 

шудаанд; гурӯҳи таълимӣ аз рӯи вазифаҳое, ки вай онро бояд якҷоя мувофиқи 

манзараи рушдкунандаи матнҳои таълимӣ ҳал намояд, мутаҳҳид мегардад. 

Муаллим танҳо ҳар дафъа, ҳангоми гузаштани дарси нав, ин нақшаи 

муоширатро истифода мебарад. Он  ягона буда, минбаъд иштироки вай 

ҳарчӣ камтар ва камтар мегардад; хонандагон дар чорчӯбаи манзара боқӣ 

намемонанд, на танҳо барои он, ки шавқмандии онҳо набояд гум шавад, балки 

баштар барои он, ки танҳо гуногуншаклии шароити вазъият ба ташаккули 

малакаи нутқ мусоидат мекунад. 

Ташкили муоширати шахсиятӣ дастгирии васеи ангезанокии хонандагон, 

шавқмандии онҳо нисбат ба дарсҳо, имкониятҳои калон барои ташаккули 

малакаю маҳорати чандирии нутқро таъмин менамояд. 

Модели доштани фаъолияти забони хориҷӣ ҳангоми таълими интенсивӣ 

ҳаракатро аз амалҳои фаъолият ҳангоми истифодаи воҳидҳои умумӣ ва 

тафриқанашудаи забон, ба унсурҳои алоҳидаи забонӣ ҷудонашуда дар ҷанбаҳои 

коммуникативӣ бо роҳи ҷудо карда баровардан ва дарк намудани сохтори 

забонӣ, яъне давраи раванди тафриқабандии маводи забонии пешниҳодшуда 

ва бори дигар ба амалҳои фаъолият, вале акнун дар сатҳи нисбатан навтар дар 

назар дорад. Ин моделро Г.А. Китайгородская бо усули нақшавӣ ин тавр 

маънидод мекунад: нутқ 1 ‟ забон, нутқ 2 ѐ синтез 1, таҳлил - синтез 2. 
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Ба се қисм ҷудо намудан шартан анҷом дода мешавад, зеро дар асл ҳаракат 

аз марҳала ба марҳалаи дигар шартан анҷом дода мешавад, бо сабаби он, ки 

ҳаракат аз марҳала ба марҳала на аз рӯи тартиби ҷадвалӣ, балки ҳамчун хати 

морпеч анҷом меѐбад. Агар марҳалаи якум бо доираҳои вақт маҳдуд шуда 

бошад (якчанд дарсҳои аввал), пас марҳалаҳои дуюм ва сеюм коркарди дараҷа 

ба дараҷаи мавод, яъне ҷудо карда баровардани амалиѐти нутқӣ, бо он анҷом 

додани расмиѐти таълимии мутобиқ, аз ҷумла даркнамоӣ ва ҷамъбасти 

падидаҳои низомии забонӣ ва сипас ин амалиѐтро ба таркиби амали нутқӣ 

ворид намудан (баргардонидан)-ро дар назар дорад. Дар амалияи таълими 

интенсивӣ ин маънои онро дорад, ки дар ҳар як лаҳзаи мазкури машғулият 

ҷанбаҳои гуногуни маводи лексикӣ-грамматикӣ марҳалаҳои гуногуни 

ҳаракати худро паси сар мекунанд: аз синтези 1 ба таҳлил ва боз ба синтези 2. 

Динамикӣ ва самаранокии ин равандҳо аз фаъолнокии ташаккули ҳама 

намудҳои фаъолияти нутқӣ алоқаманд мебошад. 

Модели сесатҳаи доштани фаъолияти забони хориҷӣ инҳоро дар назар 

дорад: марҳалаи ибтидоӣ (20-30 соат) бо ташаккули мағзи коммуникативӣ 

барои ташкили муоширати минбаъда бо забони хориҷӣ, ки бо бастаи 

аввалиндараҷаи ибораҳо ва малакаҳо, ки дар вазъияти мушаххас истифода 

бурда мешаванд, алоқаманд мебошад. Истифодаи имитативии21 маводи нутқӣ 

барои ҳаллу фасли масъалаҳои ҳаддалимкон содда, ки коммуникатсияро дар 

назар доранд, барои аз рӯзҳои аввал ба вуҷуд овардани мағзи коммуникативӣ 

мусоидат менамоянд. 

Марҳалаи мазкур, ки аз ҷониби Г.А. Китайгородская «консентри якум» 

номида шудааст, амалан сатҳи нисбатан соддатарини муоширатро таъмин 

мекунад, ки барои азхуд кардани ҳаҷми муайяни маводи забонӣ кофӣ мебошад. 

Дар натиҷаи ин марҳала хонандагон имкон пайдо мекунанд, ки ба ҷанбаҳои 

коммуникативии ҳаҷмашон зиѐд дар сатҳи малакаҳои ташаккулѐфтаи 

ѐрирасон такя намоянд. 

Гузариш аз малакаҳои репродуксияи ифодаҳои нутқӣ дар мавриди 

                     
21 Имитативӣ будани рафтор ‟ ба таври унитарӣ иҷро намудани ҳаракат аз ҷониби ҳама иштирокчиѐн. 
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вазъиятҳои мушаххаси мақсаднок ба вокуниши фаъоли онҳо дар 

гуногунтобишиҳои вазъиятӣ дар асоси дарки таҷрибаи андӯхтаи нутқӣ ва ба 

тартиб даровардани он ба амал бароварда мешавад. Сатҳи баланд дар 

фаъолияти таҳлилии хонандагон ва сабукии нисбии ба ҷои маводи дигари 

забонӣ кӯчондани ин амалиѐтҳои таҳлилӣ аз ҳисоби ҳаҷми зиѐди маводи дар 

марҳалаи ибтидоӣ азхудшуда таъмин мешаванд. Муваффақияти хонанда дар 

муошират ба он алоқаманд аст, ки то чӣ андоза ӯ малакаи таҳлили бо роҳи ба 

қисматҳо ҷудо кардан ва ба тартиб даровардани маводи забонии аз тарафи ӯ 

азхудшударо соҳиб мебошад. Дар ин маврид нақши калони муаллим низ 

ҷолиби диққат мебошад. 

Марҳалаи «таҳлил» бо ҳаҷми хурди воҳидҳои лексикавӣ ва падидаҳои 

грамматикӣ дар мазмуни дарсҳои нав пешниҳод гардида, аз зичии камтари 

соатҳои дарсӣ иборат буда, бештар хислати гузариш ба марҳалаи сеюмро ифода 

мекунад. Консентри сеюмро бошад, синтези нав ифода мекунад, ки бо 

ташаккули малакаҳои эҷодӣ дар маҳсулот бо роҳи гуногунтобишии вазъиятӣ 

дар ифодаҳои нутқии зерманзари шартҳои мураккабшуда бо истифода аз 

маводи нав алоқаманд аст. 

Сарфи назар аз васеъ паҳн гардидани методи Г.А.Китайгородская, вай 

дорои як қатор камбудиҳо мебошад, ки муҳимтарини онҳо: афзалияти шакли 

пешнамои корҳо, ҳадафгирӣ нисбат ба аудиторияи калонсолон ва ҳоказо 

мебошанд. 

«Тарзи бесухан» («SilentWay») нисбат ба тарзи суггестопедӣ ва нақши 

омӯзгор дар раванди таълим муқобилмаъно мебошад, вале дар методикаи 

омӯзиши забонҳои хориҷӣ методи инноватсионнӣ ҳисоб мешавад, ки аз 

ҷониби Калеб Гаттегно [218, 142] пешниҳод гардидааст. 

Муқаррароти асосии ин метод инҳо мебошанд: 

• омӯзиш бомуваффақият мебошад, агар омӯзанда бо роҳи таҳқиқ ва 

бунѐдкорӣ донишҳоро азхуд намояд, на бо роҳи ба хотир гирифтан ва такрор 

кардани чизи омодагардида; 

• омӯзиш бомуваффақият мебошад, агар миѐнарави пешниҳоди донишҳо 
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объектҳои ҷисмонӣ бошанд; 

• омӯзиш танҳо дар сурати ба масъалаҳои муаммогии маводи омӯзишӣ 

ҷалб шудани хонандагон бомуваффақият мебошад (яъне омӯзиш бояд бо 

муаммоҳо омехта бошад). 

Гаттегно чунин мешуморад, ки дар раванди таълим хонандагон бояд 

аз ҷиҳати мустақилият, худкорагӣ ва масъулият ташаккул ѐбанд. Дар худи 

ҳамин вақт, хонандагон дар синф вобаста ба омӯзиши мушкилоти забонӣ бояд 

бо ҳамдигар ҳамкорӣ намоянд. Омӯзгор - «мусоидаткунанда, на роҳбар» - 

қисмати бештари вақти таълимӣ хомӯш мебошад ва барои ҳамин метод ин 

гуна ном дорад. Омӯзгор, аз рӯи ақидаи Гаттегно бояд ба хонандагон танҳо 

дар ҳолатҳои ниҳоӣ – вазъиятҳои мураккаб ѐрдам расонад. Ҳангоми омӯзиши 

забони хориҷӣ бо ѐрдами ин метод аз чӯбпораҳои рангаи дарозии 

гуногундошта, бастаи ҷадвалҳои  деворӣ ва схемаҳо истифода бурда мешавад. 

Чӯбпораҳо ҳангоми пешбурди лексика (рангҳо, шумораҳо, сифатҳо, феълҳо) 

ва синтаксис (низоми вақт, дараҷаи муқоисаи сифат ва зарф, шумораҳои 

ҷамъи исмҳо, тартиби калимаҳо ва ғайра) истифода бурда мешавад. Схемаҳо 

ва ҷадвалҳо моделҳои талаффуз ва грамматикаро ифода мекунанд ва ба 

ҳамин монанд. Муаллим таркибҳои содда, ибораҳои кӯтоҳ ва ҷумлаҳоро ду 

маротиба пешниҳод мекунад, сипас хонандагон худ тарзи баѐн ва ифодаро 

машқ мекунанд, зимнан муаллим хонандагонро ислоҳ намекунад. 

«Тарзи бесухан» ба мисли суггестопедия аз тарафи бисѐр мутахассисон 

мавриди танқид қарор дода шуд, вале ҳар яке аз ин методҳо ҷиҳатҳои мусбат 

ва манфии худро доранд. Ҳамин тавр, имкон фароҳам овардан, ки хонандагон 

худ дониста гиранд, чизи навро кашф намоянд, на танҳо иттилои тайѐрро азхуд 

намоянд, бешубҳа аҳамияти мусбат дорад. 

Дар даҳсолаи охир дар методикаи гуфтугӯ бо забони хориҷӣ методи 

коммуникативии Е.И. Пассов [156] мавқеи худро пайдо намуд, ки ғояи 

асосиаш аз он иборат аст, ки раванди таълим бояд модели раванди 

коммуникатсия бошад. Ба мисли дилхоҳ модел раванди таълим аз баъзе 

ҷиҳатҳо нисбат ба раванди воқеии коммуникатсия соддатар гардонида, вале 
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аз рӯи андозаҳои асосӣ бояд ба он мутобиқ бошад. 

Манбаҳои асосии методи коммуникативиро дар намуди нақшаҳои 

графикӣ пешкаш кардан мумкин аст (Замимаи Л). 

Аз рӯи ақидаи Е.И. Пассов, сабаби дараҷаи пасти шавқмандӣ нисбат ба 

фанни таълимӣ, ангезанокии маърифатӣ асосан методикаи дарсдиҳӣ, яъне 

набудани таълими фардикунонидашуда мебошад. Дар ҳолате, ки маҳз 

фардикунонӣ ҳамчун воситаи асосии бунѐди ангезанокии коммуникативӣ 

истифода шуда, дар зери он Е.И. Пассов намудеро мефаҳмад, ки бо иштироки 

ташаббускоронаи инсон дар раванди муошират (ҳам дар ҳаѐт ва ҳам дар дарс) 

алоқаманд аст. 

Аз ин ҷой вай принсипҳои зерини таълими забони хориҷиро ҷудо мекунад. 

1. Принсипи фардикунонӣ, ки ҳангоми омӯзиш ва гуфтугӯй бо забони 

хориҷӣ аҳамияти муҳим дорад, зеро нутқи хонанда ҳанчун воситаи фардӣ ва 

такрорнашаванда барои ифодаи эҳсосоти ӯ фаҳмида мешавад, ки дар эҳсосот, 

кӯшишҳои ахлоқӣ ва ғайра хислати комилан фардӣ дорад. 

Таълими забони хориҷӣ дар асоси принсипи фардикунонӣ онро дар 

назар надорад, ки он воситаи татбиқи якдафъаина ва истифодаи маҳдуд танҳо 

дар ким-кадом марҳалаи ягона ҳангоми азхуднамоии мавод ва танҳо нисбат ба 

ягон гурӯҳи алоҳидаи хонандагон (пурқувват, миѐна, камқувват) бошад ва он 

бояд шоҳсутуни тамоми давраҳои раванди таълими  гуфтугӯи забони хориҷӣ 

гардида, ҳамзамон асоси онро бояд фардияти хонанда, ки дар намуди низоми 

бисѐртарафа пешниҳод мешавад, ташкил диҳад. 

Фардият ҳамчун низом бо се ҷабҳаи хусусиятҳои инсон дар фаъолияти 

ҳаѐтии ӯ муайян мегардад, ки бо фард, субъект ва шахсият ифода меѐбад. Бо 

назардошти ҳамин муқаррарот, Е. Пассов се намуди фардиятро ҷудо 

намудааст, ки бо инҳо ифода мегарданд: 

- фардияти фардӣ – яъне бо назардошти хосиятҳои хонанда: миљоз, 

истеъдод, қобилият, талабот ва ғайра; 

- фардияти субъектӣ – яъне бо назардошти хусусиятҳои хонанда: тарзҳо 

ва усулҳои фаъолият, қобилияту маҳорат ва ғайра. Вижагии фардияти субъектӣ 
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ҳангоми омӯзиш тақозо менамояд, ки маводи дидактикӣ, ки аз рӯи  шакл 

гуногун аст (масалан, бо мавҷуд будан ѐ набудани такягоҳ пешниҳод 

гардидааст) дар як вақт, бо инобати хосиятҳои хоси усулҳои фаъолият, вале 

дар ниҳояти кор, бо натиҷаҳои якхела, аз рӯи имкон дар давраҳои баробари 

вақт, истифода бурда шавад; 

3) фардияти шахсият  (яъне бо назардошти хосиятҳои шахсияти 

хонандагон). 

Ҳангоми аз ҷиҳати шахсият фардикунонии хонандагон барои таълими 

гуфтугӯй бо забони хориҷӣ сифатҳои шахсии онҳо аҳамияти ниҳоят муҳим 

доранд. Ба воситаи онҳо алоқаи хеле мустаҳкам бо фаъолияти нутқӣ, ки бо 

функсияи иҷтимоии он муайян мегардад, дар муқоиса бо намудҳои фардӣ ва 

субъективии фардикунонӣ ифодаи худро пайдо мекунад.  

Бо фардикунонии шахсият як қатор андозаҳо ба инобат гирифта 

мешаванд, ки аз инҳо иборатанд: 

1) заминаи фаъолияти хонанда; 

2) таҷрибаи ҳаѐтии хонандагон (иборат аст аз таҷрибаи онҳо дар соҳаҳои 

гуногуни фаъолият:  хонандагон, варзишгарон, сайѐҳон ва монанди инҳо); 

3) доираи манфиатҳо ва шавқмандиҳо, донишҳо, майлҳо, талаботи 

равонӣ; 

4) ҷаҳонбинӣ (мавқеи ҳаѐтӣ); 

5) соҳаи эҳсосотӣ-ҳиссиѐтӣ; 

6) мавқеи шахсият дар коллектив (машҳур будани хонанда дар байни 

рафиқон, шавқмандиҳои якҷоя барои ҷустуҷӯйҳое, ки ба шарикони нутқӣ 

алоқаманд мебошанд, ҳангоми таъин намудани шахсони роҳбарикунанда дар 

гурӯҳҳои нутқӣ ва ғайра). 

Низоми таълими фардикунонидашуда, аз рӯи ақидаи Е. Пассов, бояд ба 

воситаи вижагиҳои шахсият, ки ҷузъи муҳимтарини фардияти инсон буда, 

моҳияти онро ташкил медиҳад, муайян карда шавад; бо вуҷуди ин, ҳамаи 

низоми фардикунонӣ набояд танҳо ба воситаи фардияти шахсӣ муайян карда 

шавад. 
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Ҳамин тавр, фардикунонии таълими фаъолияти нутқии забони хориҷӣ ба 

воситаи таносуби усулҳои таълим ва вижагиҳои шахсият (дар мавриди нақши 

асосӣ доштани онҳо), субъектӣ ва фардии ҳар як хонанда ба амал бароварда 

мешавад. 

Фардикунонӣ воситаи асосӣ барои ангезаноккунонии фаъолияти таълимӣ 

мебошад, ки ба воситаи шаклҳои кори коллективӣ, гурӯҳӣ ва фардӣ ба амал 

бароварда мешавад. 

Методи коммуникативӣ барои аниқ муайян намудани фардияти ҳар як 

хонанда ва тамоми синф аз таснифи методикии синф (ТМС) истифода 

мебарад. ТМС дар намуди ҷадвал истифода бурда мешавад, ки дар уфуқи он 

маълумотҳо дар бораи ҳар се зерсохтори фардият, дар амуди он бошад, ному 

насаби хонандагон ҷойгир карда мешавад. Дар сутунҳои уфуқӣ маълумот дар 

бораи вижагиҳои барои таълими забони хориҷӣ муҳими хонандагон ифода 

карда мешаванд. 

Барои тартиб додани ТМС воситаҳои муайян лозим мебошанд, ки онҳо 

анкетаҳо ва тестҳо ном доранд. 

2. Принсипи функсионалӣ будан, аз тарафи Е.И. Пассов ба воситаи 

мутобиқати интихоби мавод ба раванди коммуникатсия баррасӣ мешавад, ки 

дар намудҳои зерин пешниҳод гардидааст: а) интихоби мавод, ки ба соҳаҳои 

мушаххаси коммуникатсия алоқаманд буда, дар онҳо бояд хонандагон ширкат 

варзанд; б) интихоби лексикаҳо, ки на бо басомади глобалӣ, балки бо 

басомади бо вазифаҳои мазкури нутқӣ дар вазъияти мушаххас муайян мешавад; 

в) интихоби лексика, ки барои муҳокимаи муаммои муоширати байниинсонӣ 

зарур аст. 

Ба таври дигар, принсипи функсионалӣ будан пешниҳод менамояд, ки: 

1) ба сифати воҳидҳои нутқӣ шаклҳои калимавии нутқ, ибораҳо, 

таркибҳои суханӣ, ки дар асоси онҳо намунаҳои нутқӣ ҷудо карда мешаванд, 

истифода бурда шаванд; 

2) тарзҳо ва шаклҳои ташкили мавод аз ҷиҳати функсионалӣ ҳадафнок ба 

роҳ монда мешавад (тарзҳои ташкили мавод бояд вазъият, робитаи иҷтимоӣ ва 
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муаммо бошанд; шаклҳои ташкил бошанд  - муколамаи ду шахс 

(микродиалог), муколама (диалог), гуфтугӯй бо худ (микромонолог) ва 

нутқи кушод); 

3) дар вақти машқ функсияҳои нутқ, ки бе онҳо ба ҷои дигар гузаронидан 

имконнопазир аст, ҳатман истифода бурда шуданд; 

4) аз тарафи яке аз ҷонибҳои гуфтугӯй (яъне лексикӣ (семантикӣ), 

грамматикӣ (таркибӣ) ва талаффузӣ) машқҳо бо истифодаи робитаи 

функсионалии он бо тарафҳои дигар анҷом дода шуданд; 

5) истифодаи донишҳо дар асоси «воякунонии» («квантикунонии22» - 

истилоҳи Е.И. Пассов) онҳо дар намуди қоидаҳо ‟ дастурамалҳо бо инобати 

ҷиҳатҳои функсионалӣ ва расмии падида ва шартҳои дигари муошират ба роҳ 

монда шудааст; 

6) тарҷума аз забони модарӣ ҳамчун машқ ҳангоми татбиқи методи 

коммуникативии таълим истисно карда шуд [156, 93]. 

3. Вазъиятӣ ҳамчун принсип дар шакли умумӣ маънои онро дорад, ки 

тамоми таълими забони хоричӣ дар асос ва бо ѐрдами вазъият рух медиҳад. 

Вазъият, аз рӯи ақидаи Е.И. Пассов пешниҳодгардида «бо шакли 

универсалӣ дар амалкунии раванди муошират, ки дар намуди интегративии 

низоми динамикӣ дар муносибатҳои байниҳамдигарии иҷтимоӣ-вазъиятӣ дар 

ҳамкориҳои ахлоқӣ, нақшӣ ва ахлоқии субъектҳои муошират, ки дар шуури 

онҳо инъикос гардидааст ва ба воситаи ҳамкории мавқеъҳои вазъиятии 

хонандагон ба вуҷуд меояд. 

Ба таври дигар сухан ронда шавад, принсипи вазъиятӣ дар методи 

коммуникативии таълим дар назар дорад, ки: 

1) барои омӯзиши гуфтугӯй ҳамчун воситаи муошират зарур 

аст, ки дар атрофи вазъият ҳамчун низоми муносибатҳои 

байниҳамдигарии ҳамсуҳбатҳо маводи нутқӣ ташкил карда шавад; 

тарафи мазмунии вазъиятро муаммое ташкил медиҳад, ки ба 

                     
22 Кванткунонӣ ‟ дар коркарди сигналҳо тақсим кардани диапазонҳои ҳисобкунии рақами сигналҳо  то 
шумораи ниҳоии дараҷаҳо ва яклухткунии ин рақамҳо то яке аз ду дараҷаи ба онҳо наздиктарин. 
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манфиатҳои категорияи мазкури хонандагон мутобиқ мебошад; 

2) бо сабаби он, ки вазъиятнокӣ сифати ҷудонашавандаи 

гуфтугӯй мебошад, аз худи ибтидои он зарур аст, ки дилхоҳ мавод бо 

вазъият алоқаманд карда шавад; 

3) љињати ташаккули малака, ки барои ба ҷои дигар кӯчондан 

мусоидат мекунад, зарур аст, ки он дар шароити нутқӣ ба вуҷуд 

оварда шавад; 

4) воситаи аз ҳама бештар таъсирбахши ташаккули механизмҳо 

ва сифати қобилияти нутқӣ вазъиятҳои нутқии мустақил мебошанд. 

4. Принсипи навбатии таълими коммуникативӣ принсипи навоварӣ 

мебошад, ки нисбат ба шакли баѐни нутқӣ, мазмуни баѐн, ба усулҳои таълим, 

ба вазифаҳои нутқӣ, ба шароити таълим, ба мазмуни таълим (яъне ба маводи 

таълим) алоқамандӣ дорад. 

Навоварӣ инчунин ба фаъолияти талаба ва фаъолияти муаллим дахл 

дорад; барои густариш додани шавқмандӣ нисбат ба малакаи нутқӣ зарур аст, 

ки навигариҳо доимо ба ҳамаи унсурҳои раванди таълим ворид карда шаванд. 

Кори ба маводи нутқӣ бахшида, аз рӯи ақидаи Е.И. Пассов, дар се 

марҳала ба амал бароварда мешавад, ки онҳо иборатанд аз: 1) марҳала оид ба 

ташаккули малакаҳои нутқӣ; 2) марҳалаи мукаммалсозии малакаҳои нутқӣ; 3) 

марҳалае, ки бо рушди худи қобилият алоқаманд аст. 

Вале се марҳалаи кор ‟ инҳо на қисмати муайяни ҳамаи курси таълим, 

балки марҳалаҳое мебошанд, ки дар тӯли ҳамаи курс давра ба давра такрор 

мешаванд, ки ба воситаи онҳо ҳар дафъа вояи муайяни маводи нутқӣ убур 

менамояд. Раванди таълим (азхудкунӣ), ҳамин тавр, хислати даврагиро ба 

худ касб менамояд, даврияти семарҳалагӣ бошад, механизми раванди 

таълим мегардад. Ин гуна даврият, аз рӯи ақидаи Е.И.Пассов, рушди 

миқдорӣ ва баландшавии бегуфтугӯи дараҷаи сифатии малакаи нутқиро таъмин 

менамояд. 

Сарфи назар аз ҷанбаҳои мусбати худ, методи коммуникативӣ аз як 

қатор камбудиҳо орӣ нест ва наметавонад ҳамчун падидаи беҳтарин эътироф 
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гардад, ки дар методикаи муосир бештар ба назар мерасад. 

Аз рӯи ақидаи мо, замони методи коммуникативӣ ҳамчун универсалӣ, 

умумӣ, ки дар методикаи таълими забони хориҷӣ бе ҳариф баромад карда, 

ҳамаи методҳо ва муносибатҳои дигарро истисно (ѐ  ҳеҷ набошад, мавқеашонро 

танг) мекард, гузашт. 

Аввалан, коммуникативӣ будан мавқеи ҳама намудҳои дигари фаъолнокӣ 

ва ангезанокии хонандагонро танг намуд; сониян, зарур омад, ки ҳамаи 

муаммои таълими забон ба ташкили муоширати табиӣ дар машғулиятҳо ва ба 

қаноатбахш намудани талаботи коммуникативии хонандаи алоҳида гирд 

оварда, «ивазкунии мафҳумҳои «кашолакунӣ», коммуникатсия бо 

прагматика23 рух дод» [156,22]. 

Дар бисѐр мавридҳо ба методи коммуникативӣ методи когнитивӣ 

муқобил гузошта мешавад. Дар ин маврид дар шуури хонанда ҳадафмандӣ ба 

сӯи бунѐд намудан афзалият дорад, аввалан, баробарвазнии менталитетӣ24 

(равонӣ)-и низоми забони таълимӣ, яъне ҳамин гуна модели забон, ки аз 

нуқтаи назари истифодаи комили он забон муносиб мебошад, сониян, бо 

эҳсоси муҳити атроф, ки бо забони мазкури хориҷӣ, фарҳанг ва забони 

хориҷии ба он хидматрасон муайян карда мешаванд. 

Аз нигоҳи мо, муносибати (методи) дигар низ метавонад истифода 

бурда шавад, агар он ба методҳои коммуникативӣ ва когнитивӣ мухолифат 

надошта, инчунин бевосита на ба фаъолият ва на ба шуур таносуб надошта, 

балки ба шахсият алоқаманд бошад. Зарур аст, ки ба методикаи таълими 

забонҳои хориҷӣ дар якҷоягӣ бо методҳои коммуникативӣ ва когнитивӣ 

муносибати шахсиятпазирӣ ҷорӣ карда шавад. 

Мутобиқи муносибати шахсиятпазирӣ мумкин аст, ки марҳалаҳои 

механизми таълими ба амалия тамоюлдошта ҷудо карда бароварда шаванд 

                     
23Прагматика † истилоҳи забоншиносӣ, ки маънояш: фасли семиотика, ки муносибати байни низомҳои 
асосӣ ва онҳоеро, ки аз онҳо истифода мебаранд, танзим мекунад. Маҷмӯи шартҳое, ки истифодаи 
аломатҳои забониро ҳамроҳӣ мекунанд. Фасли забоншиносӣ, ки шартҳои аз тарафи гапзанандаҳо 

истифода шудани аломатҳои забониро меомӯзад.                                                                                                                                                                                                 
24Менталитет † тарзи фикрронӣ, маҷмӯи хусусиятҳои зеҳнӣ, фарҳангӣ, ҳадафмандиҳои арзишӣ ва 
муқаррарот, ки ба гурӯҳи иҷтимоӣ ѐ мардумӣ, миллат, халқ, халқият хос мебошад. Ин истилоҳ дар илми 
таърих ба вуҷуд омада, ҳоло бештар дар психология, сотсиология истифода мешавад. 
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(Расми 9). 

Дар марҳалаи аввал аз тарафи мо ташхиси таснифҳои шахсиятии 

хонандагон анҷом дода шуд. 

 

Расми 9. Механизми ба амал баровардани таълими ба амалия тамоюлдошта  

I. Ташхиси таснифҳои шахсиятӣ 

 

 

 

 

 

 

 

I I. Тафриқаи (дифференсатсияи) хонандагон 

 

 

I I I. Шаклҳои ташкилии таълим 

 

 

IV. Усулҳо ва методҳои кори таълимӣ 

 

 Бо мақсади муайян намудани андозаҳое, ки ҳангоми банақшагирии 

муваффақият вобаста ба омӯзиши забони хориҷӣ аз тарафи хонандагон, ба 

муаллимоне, ки дар озмоиш ширкат меварзанд, методикаҳои гуногун 

пешниҳод шуданд. Ҳамин тавр, барои ченкунии қобилияти лингвистии 

таълимгирандагон методикаи стандартшудаи Д.Векслер барои бачаҳои 5-

16 сола пешниҳод гардид: аз тарафи озмоишшавандагон бояд маънии 

мафҳумҳои ба онҳо пешниҳодшаванда кушода дода шавад: 1. Дурахш. 2. 

Масала. 3. Харакири25  4. Ҷудошавӣ. 5. Ақибнишинӣ. 6. Тӯҳмат. 7. Мех. 8. 

Хар. 9. Муина. 10. Алмос. 11. Мутаҳҳидшавӣ.12. Теғ. 13. Шамшер. 14. 

                     
25Харакири, ѐ сэппуку † худкушии маросимӣ бо усули даррондани шикам, ки дар байни табақаи 
самурайҳои Ҷопони асримиѐнагӣ қабул гардида, аз рӯи ҳукм ѐ ихтиѐрона иҷро мегардид. 

Малакаю 
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Нофорамӣ. 15. Ҷасур. 16. Беҳуда. 17. Қаҳрамон. 18. Қиморбозӣ. 19. 

Нитроглитсерин. 20. Микроскоп. 21. Доллар. 22. Корд. 23. Гунбаз. 24. 

Ҷосусӣ. 25. Нақарот. 26. Нома. 27. Дучарха. 28. Кулоҳ. 29. Чатр. 30. Андӯҳ, 

31. Сарборӣ. 32. Катакомба26. 33. Ногузирӣ. 34. Термитҳо. 35. Аврора. 36. 

Тамизшуда. 37. Контейнер. 38. Пассив. 39. Тамасхур. 40. Болишт. 

Агар озмоишшаванда паи ҳам мазмуни панҷ мафҳуми ба ӯ 

пешниҳодшударо муайян накунад, - озмоиш ба охир раоснида мешавад. 

Арзѐбии ҷавобҳо, мувофиқи аниқии дефинитсияҳо, аз рӯи холҳои 2, 1 ва 0, бо 

баҳои ҳаддалимкони 80 хол гузаронида мешавад. 

Дар асоси ҷамъи умумии холҳои озмоишшаванда омӯзгор онҳоро бо 

ҷадвали дар  зер овардашуда муқоиса менамояд ва дараҷаи тараққиѐти ӯро дар 

нутқ муайян месозад. 

Ҷадвали №4. Муайн намудани дараҷаи тараққиѐти нутқии хонанда 

Миқдори 

солҳо 

 

Миқдори холҳое, ки дараҷаи рушди қобилияти нутқиро муайян  менамояд 

Дараҷаи паст 

 

Дараҷаи миѐна 

 

Дараҷаи хуб 

 

Дараҷаи аъло 

 

 

б) барои хонандагони синни 16-17 сола: 

1. Кат. 2. Киштӣ. 3. Пул. 4. Зимистон. 5. Таъмир. 6. Наҳорӣ. 7. Фабри-

ка. 8. Ҷузъ. 9. Маҷлис. 10. Кушодан. 11. Муҳташам. 12. Саросема. 13. Ҳукм. 

14. Танзим кардан. 15. Шурӯъ намудан. 16. Андеша кардан. 17. Ғор. 18. 

Ифода намудан. 19. Хонагӣ. 20. Харҷ намудан. 21.Ба итмом расонидан. 22. 

                     
26Катакомба† ҷойҳои зеризаминии табиӣ ѐ сунъӣ, ки аз галерея ва даҳлезҳои борик, иморатҳои 
начандон калон иборатанд. 

6 0-8 9-17 18-24 25-80 

7 0-10 11-20 21-28 29-80 

8 0-12 13-22 23-32 33-80 

9 0-14 15-28 29-39 40-80 

10 0-17 18-32 33-42 43-80 

11 0-20 21-35 36-50 51-80 

12 0-22 23-40 41-53 54-80 

13 0-24 25-43 44-58 59-80 

14 0-26 27-47 48-63 64-80 

15 0-27 28-49 50-66 67-80 
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Монеа шудан. 23. Пушаймонӣ. 24. Ибодатгоҳ. 25. Муқоисанашаванда. 26. 

Муқовиматкунӣ. 27. Фақр. 28. Устуворӣ. 29. Ором. 30. Бино. 31. Дилсӯзӣ. 32. 

Палмосшаванда. 33. Нотарс. 34. Периметр. 35. Ҳаросовар. 36. Ибора. 37. Аз 

ҳад зиѐд пур кардан. 38. Асардуздӣ. 39. Гузоштан. 40. Тақлид. 

Баҳогузорӣ (миқдори умумии холҳо) ба мисли ҳолати пештар оварда 

ҳисоб карда мешавад. 

Барои муайян намудани тараққиѐти нутқи хонандагони 16-17 сола 

маълумоти зеринро ба роҳбарӣ гирифтан мумкин аст: ҳангоме, ки миқдори 

холҳо дар ҳудуди 0-18 хол бошад, тараққиѐти нутқ - бад, 19-43 - миѐна, 44-67 

- хуб, 68 - 80 - аъло. 

Маълумоти бо ин роҳ гирифтаро муаллим метавонад барои 

банақшагирии муваффақияти омӯзиши забони хориҷӣ аз тарафи хонандагон ѐ 

ҷудокунии онҳо ба гурӯҳҳо бо инобати дараҷаи омодагии лингвистии онҳо 

истифода намояд. Методикаи шарҳдодашаванда, албатта, дар бораи 

дараҷаҳои ин гуна қобилият маълумоти кофиро дода наметавонад, вале дар 

ташхиси равонию фаврӣ аз он истифода намудан мумкин аст. Ҳамчунин, дар 

назар доштан зарур аст, ки дар методикаи мазкур омили муҳиме, ки 

муваффақияти таълимро ҳамчун ангезанокӣ шарҳ медиҳад, вуҷуд надорад. 

Барои ба даст овардани маълумот, ки намудҳои гуногуни хотираро ифода 

намуда, барои таълими бомуваффақияти забони хориҷӣ муҳим мебошад, 

методикаи зерин пешбинӣ шуд: 

Методикаи омӯзиши хотираи механикӣ 

Аз ҷониби озмоишшавандагон ҳиҷоҳо ба воситаи ба таври намоишӣ ѐ 

шунавоӣ пешниҳод намудан, ба хотир гирифта мешаванд, сипас онҳо ба таври 

хаттӣ ѐ шифоҳӣ ифода карда мешаванд: 1. Ран. 2. Дав. 3. Кӯҳ. 4. Тар. 5. Хок. 6. 

Дур. 7. Тоб. 8. Сар. 9. Таш. 10. Саб. 11. Ос. 12. Муш. 13. Муб. 14. Нақ. 15. Ран. 

Яке аз вариантҳои арзѐбии хотираи механикӣ ҳисоб кардани шумораи 

ҳиҷоҳои дуруст баѐншуда мебошад. 

Методикаи омӯзиши хотираи вербалӣ 

Моҳияти фаъолият аз рӯи методикаи мазкур ба пешина монанд буда, вале 
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ба ҷои ҳиҷоҳо калимаҳо пешниҳод карда мешаванд: 1. Бӯр. 2. Ток. 3. Боб. 4. 

Чол. 5. Кам. 6. Кон. 7. Чой. 8. Рӯй. 9. Шӯй. 10. Тасф. 11. Зан. 12. Кӯҳ. 13. Шӯр. 

14. Гап. 15. Дил. 16. Фар. 17. Чӯб. 18. Кал. 19. Мот. 20. Пос. 

Ҳангоми доштани хотираи суст аз тарафи озмоишшаванда аз 0 то 4 ҳиҷо ѐ 

калима бозгӯй гашта, ҳангоми бозгӯи аз 5 то 9 – сатҳи хотира мӯътадил ва 

ҳангоми бозгӯи 10 ва зиѐда аз он сатҳи хотира аз мӯътадил зиѐдтар мебошад. 

Методикаи омӯзиши хотираи мазмунӣ  

Ба озмоишшаванда 10 ҷуфт калимаҳо бо фосилаи 2 сония шунавонида 

мешаванд, ки алоқамандии маънавӣ доранд; минбаъд, аз тарафи ташхисгари 

равоншинос (омӯзгор) калимаи аввали дилхоҳ ҷуфт баѐн мегардад, аз 

озмоишгар бошад, тақозо мегардад, ки калимаи дуюми ҷуфтро бозгӯй намояд: 

1. Дарранда-рӯбоҳ. 2. Корд-чангак. 3. Пул-дарѐ. 4. Тир-ҷанг. 5. Ғавғо-об. 6. 

Оҳан-алюминий. 7. Парранда - тирандозӣ. 8. Пешонӣ-бинӣ. 9. Булут-чалғӯза. 

10. Мех-тахта. 

Баҳогузорӣ аз рӯи ин методика ба ду методикаи пешина монанд анҷом 

дода мешавад [161, 36]. 

Ҷанбаҳои боқимондаи зинаи мазкури механизми таълими ба амалия 

тамоюлдошта ҳангоми таҳлили мазмун ва натиҷаҳои кори таҷрибавӣ-озмоишӣ 

баррасӣ мегарданд. 

Се марҳалаи минбаъдаи механизми таълими ба амалия тамоюлдошта дар 

ягонагӣ бо истифодаи шаклҳо ва методҳои кори таълимӣ баррасӣ мегарданд. 

Марҳалаи охирин, чӣ хеле маълум аст, дар раванди ҳамкории нутқии байни 

хонандагон ба амал бароварда мешавад. 

Ҳамкории нутқии хонандагон аз рӯи ақидаи Р.П.Милруд [138], ҳамчун 

иттиҳодия, мутобиқат ва ҳамдигарро пурра намудан дар кӯшишҳои 

иштирокчиѐни муошират барои аниқ кардани мақсади коммуникативӣ ва 

саҳеҳсозии натиҷаҳои он дар асоси воситаҳои нутқӣ фаҳмида мешавад. Аз рӯи 

ақидаи мо, ҳамкории нутқӣ ҷанбаи бисѐр муҳимро дар ташкили фаъолияти 

таълимии мактаб ҳангоми омӯзиши забони хориҷӣ ифода менамояд, ки барои 

истифодаи самараноки вақти барои таълим ҷудошуда бо воситаи 
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фаъолгардонии нутқи мазмундори хонандагон, баланд бардоштани 

самаранокии рушдкунандаи таълим ѐрдам мерасонад. Бо худи ҳамин, ба 

воситаи он вазифаҳо оид ба таълими ба амалия тамоюлдоштаи забони хориҷӣ 

ҳарчӣ бештар ҳаллу фасл карда мешаванд. 

Барои ташкили ҳамкории нутқии хонандагон, ба онҳо пешниҳод намудани 

танҳо  масъалаи нутқӣ ва намунаҳо оид ба амалиѐтҳои нутқӣ  кофӣ 

намебошанд, зеро дар баробари ин, истифодаи усулҳои методикӣ тақозо карда 

мешавад, ки ҳамкории зарурии хонандагонро бо забони хориҷӣ таъмин намояд. 

Усулҳои мазкур мумкин аст, ки тафриқбандӣ карда, бо шаш гурӯҳ пешниҳод 

гарданд, ки ҳар кадоми онҳо бо вариантҳои гуногун дар асоси аломати умумӣ 

дар намудҳои зерин мутаҳҳид мешаванд: 

1) мубоҳиса; 

2) махзани иттилоот; 

3) ҷустуҷӯи ҷуфт; 

4) ҳалли гурӯҳӣ; 

5) мутобиқати амалиѐт; 

6) бозиҳои дискуссионӣ. 

Мубоҳиса. Аломати умумӣ аз рӯи ин гурӯҳ аз рӯи вазифае муайян карда 

мешавад, ки бо пурсиши шумораи ҳарчӣ бештари хонандагони дар дарс 

иштирокдошта барои аниқ кардани ақида, муҳокима ва ҷавобҳои онҳо ба 

саволҳои додашуда алоқаманд аст. 

Ташкили мубоҳиса ҳамзамон бо ҷойгиркунонии озодонаи хонандагон дар 

синф, ки аз тарафи онҳо хонандагони дигар барои ташкили мубоҳиса интихоб 

карда мешаванд. Ҷавоб ба саволҳои додашуда ба таври хаттӣ сабт мешавад; 

сипас хонандаи дигар интихоб мегардад ва ҳамин тавр идома меѐбад. Ҳангоми 

ҷамъбаст, дар тахтаи синф натиҷаҳои умумии пурсиш  барои муҳокимаи 

минбаъдаи онҳо сабт карда  мешаванд. 

Ҳангоми татбиқи ин усул синнусол ѐ мавзӯи муҳокима маҳдуд карда 

намешаванд. Марҳалаи аввали таълим метавонад бо пешниҳоди ҷавобҳои 

хонандагон ба саволҳое, ки ба касбу кори падару модар рабт дорад, алоқаманд 
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карда шавад. Дар ин асос тасниф ва батартибдарорӣ аз рӯи шумораи касбҳои 

мавҷудаи падару модар пешниҳод карда мешавад: чанд нафар коргар, духтур, 

муаллим, муҳандис ва ғайра. Барои ташкили ин фаъолият ба ҳар як хонанда 

варақа бо саволҳо пешниҳод карда мешавад («Модари ту омӯзгор?», ѐ «Падари 

ту духтур?», ѐ «Падари ту коргар?»  ва ба ҳамин монанд), ки бо навбат ба ҳамаи 

хонандагони синф дода мешавад. Аз рӯи ҷавобҳои гирифта, аз тарафи ҳар як 

пурсанда (ташкилкунандаи мубоҳиса) натиҷаҳои пурсиш ҷамъбаст карда 

мешаванд. Дар як вақт хонанда ба саволҳои ба ӯ додашуда ҷавоби худро 

медиҳад. Бо ҳамин усул восита оид ба тамрини интенсивии нутқ нишон дода 

шудааст, зеро агар, масалан, дар гурӯҳ понздаҳ нафар хонанда бошад, пас ҳар 

кадоми онҳо чордаҳ маротиба саволи худро ташаккул медиҳад ва ба чордаҳ 

саволи ба ӯ додашуда ҷавоб омода менамояд. 

Марҳалаҳои пешкашшудаи таълим бо истифодаи анкетаи хеле гуногун 

тасниф карда мешаванд (шумораи иштирокчиѐн ва саволҳои муаммогӣ ба 

монанди «Кадом синнусол барои барпо намудани оила аз ҳама мувофиқтар 

мебошад?»). Бо ҳар як анкета дар назар дошта мешавад, ки он аз рӯи принсипи 

мавзӯгӣ таҳия гардидааст, яъне саволҳои он ба хонандагон мутобиқи мавзӯи 

муайян, ки бо муҳокима аниқ карда мешаванд, муайян мешаванд. Масалан, пеш 

аз таътили тобистона саволҳои зерин пешкаш мегарданд: «Оѐ ту тобистон кор 

мекунӣ?», «Оѐ ту дар саҳро кор карданро дӯст медорӣ?», «Оѐ ту дар завод кор 

карданро дӯст медорӣ?» ва ба ҳамин монанд. 

Баргузор намудани мубоҳиса барои ошкор кардани сатҳи дониши 

хонандагон дар бораи ҳодисаҳои умдаи мамлакати онҳо, мамлакатҳои дорандаи 

забони хориҷӣ, арбобони давлатию ҷамъиятӣ, арбобони илм, адабиѐт ва санъат 

хеле муҳим мебошад. Аз ҷумла, як қатор намунаҳо аз рӯи саволҳое, ки бевосита 

дар анкетаҳои гуногун ҷойгир карда мешаванд, ҳангоми баргузор намудани 

олимпиадаҳо низ истифода шуданд: «Шаҳри англисиеро номбар кунед, ки 

ҳангоми ҷанги дуюми ҷаҳон сахт хароб гардида буд?», «Байрақи давлатии 

ИМА аз чанд қатор ва ситорача иборат аст, дар бораи таърихи ин байрақ чӣ 

гуфта метавонӣ?» ва ғайра. 
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Мақсади мубоҳиса на танҳо аз он иборат аст, ки ҷавобҳои хонандагон 

гирифта шавад, балки бештар ба бунѐди шароите алоқаманд аст, ки хонандагон 

дар вазъияти гуногуни ҳаѐтӣ ҳамдигарро беҳтар дониста гиранд. Бо ин мақсад, 

инчунин методикаи бо ҳамдигар саволу ҷавоб кардан ва ҳам методикаи анҷом 

додани пурсишҳои «ғоибона» истифода мегардад, ки ин тавр ба роҳ монда 

мешавад. Як нафар хонанда аз синф мебарояд. Ба дигарон бошад, варақаи 

саволҳои монанд ба инҳо тақсим карда дода мешаванд: «Ин хонанда ҳангоми аз 

дарс дер мондан чӣ гуна рафтор мекунад?», «Ин хонанда имрӯз баъди 

машғулият ба чӣ кор фаро гирифта мешавад?», «Ин хонанда баъди хатми 

мактаб кӣ шудан мехоҳад?» ва ба мисли инҳо. Ҷавобҳо ба саволҳо рафтори 

хонандаи ба берун баромадаро бояд бо муқоисаи ҷавобҳое, ки худи ӯ медиҳад, 

аниқ созанд. Хонандагон ба ҳамдигар саволҳо медињанд ва ҷавобҳояшон ба 

таври хаттӣ сабт карда мешаванд. Баъди ба анҷом расидани фаъолияти мазкур, 

хонандаи ба берун баромада даъват карда, саволҳои муҳокимашуда ба ӯ дода, 

ҷавобҳояш бо ҷавобҳои рафиқонаш муқоиса  карда, дар асоси он хулоса дар 

бораи он, ки рафиқонаш то чӣ андоза ҳамсинфи  худро хуб медонанд, сабт 

карда мешавад. 

Шакли дигари шавқовартари мубоҳиса, ки барои хонандагон дар 

марҳалаҳои пешрафта дастрас аст, анҷом додани тестикунонӣ [95] мебошад, ки 

саволҳои он дар намуди варақаҳо дар байни хонандагон тақсим карда 

мешаванд. Аз тарафи ҳар як хонанда хонандаҳои дигар пурсида ва ҷавоби онҳо 

ба таври хаттӣ сабт мешаванд. Сипас, натиҷаҳои аз рӯи пурсишҳои фардӣ 

гирифта, ҷамъбаст карда, аввал пинҳонӣ ба ҳар як хонанда хабар дода, сипас 

дар асоси мувофиқа бо ӯ дар машғулият ба таври ошкоро муҳокима карда 

мешаванд. Дар тестҳо ин гуна саволҳо мумкин аст ҷойгир карда шаванд «Кадом 

касб беҳтар аст?», «Оѐ ту худро дӯсти ҳақиқӣ меҳисобӣ?», «Оѐ ту омода ҳастӣ, 

ки дӯст бошӣ?», «Оѐ омода ҳастӣ, ки уҳдадориҳои ҳамсари худро иҷро 

намоӣ?». Маълум мешавад, ки ин гуна метод на танҳо барои таълими забони 

хориҷӣ, балки барои тарбия ва омодасозии хонандагон    ба ҳаѐти воқеӣ 

мусоидат менамояд. Ба сифати намуна мумкин аст, ки саволҳои яке аз тестҳо 
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нишон дода шаванд: - «Оѐ ту метавонӣ ба касбе машғул шавӣ, ки кори доимиро 

бо одамон талаб мекунад?»: «1. Оѐ ту қобилият дорӣ, ки ба одамони бемор 

ѐрдам расонӣ? 2. Оѐ ту бо осонӣ метавонӣ либосҳои худро ба одамони дигар 

диҳӣ? 3. Оѐ ту кӯшише дорӣ, ки ба дӯстони худ барои таълими беҳтар ѐрдам 

расонӣ? 4. Оѐ ту дӯст медорӣ, ки дар кӯча ба роҳгузарҳо ѐрдам расонӣ? 5. Оѐ ту 

қобилият дорӣ, ки дӯстонатро оштӣ кунонӣ?  6. Оѐ ба ту писанд аст, ки ба 

одамони солхӯрда ѐрдам расонӣ?  7. Оѐ ту дӯст медорӣ, ки ба мардуми 

эҳтиѐҷманд маслиҳатҳо диҳӣ? 8. Оѐ ту қобилият дорӣ, ки вақти худро барои 

дигарон сарф намоӣ?». Агар хонандагон на камтар аз ҳафт саволи ҷавоби 

мусбатдоштаро нишон дода тавонанд, ба онҳо мумкин аст тавсия дода шавад, 

ки касбҳои духтур, омӯзгор, фурӯшанда ва ғайраро интихоб намоянд. 

Махзани иттилоот. Вижагии умумӣ барои гурӯҳи мазкури усулҳоро 

мавҷудияти  соҳибӣ ба ҷузъиѐти начандон калони иттилоот, ки дар ниҳоят дар 

натиҷаи ҳамкории нутқӣ бо хонандагони дигар ва гирифтани иттилоот аз 

махзани коллективӣ ба худ намуди донишҳои умумиро мегирад, ташкил 

медињад. 

Яке аз шаклҳои фаъолияти амалии мазкур дар шакли мубодилаи иттилоот 

аз рӯи ҳодисаҳои умда, вақте ба ҳар як нафар хонанда варақа бо иттилооти 

мухтасар  дар бораи ҳар гуна ҳодисаи мушаххаси дар мамлакат ѐ хориҷи он 

супорида мешавад, ба шумор меравад. Вазифаи хонанда аз он иборат аст, ки 

оид ба мазмуни варақа дар муҳлати ҳарчӣ кӯтоҳтари вақт шумораи ҳарчӣ 

бештари хонандагонро пурсад, инчунин ба ҳар як нафар дар бораи худ 

иттилооти заруриро пешниҳод намояд. Бо натиҷаи пурсиш ба хонанда 

имконият дода мешавад, ки бо ҳаҷми ҳарчӣ бештари иттилоот баромад намояд. 

Шакли дигари аз рӯи усули мазкур иҷрошаванда ташкили фаъолияти 

хислати амалиявидошта мебошад, ки аз рӯи мазмун ба ҷузъиѐти начандон 

калон тақсим мешавад. Ба ҳар як хонанда як ҷузъ дар намуди расм дода 

мешавад, ки аз тарафи он бо мақсади пурсиши ҳамсинфон дар хусуси мазмуни 

ҷузъиѐти боқимонда омӯхта мешавад, зимнан дар бораи хусусиятҳои ҷузъи худ 

ӯ ба дигарон иттилоот медиҳад. 
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Мазмуни варақаҳои зерин метавонанд ҳамчун мисол хизмат кунанд: 

1. Пули Тауэр яке аз пулҳои болои дарѐи Темза мебошад, ки ҳамчун пули 

машҳуртарини дар соли 1894 бунѐдшуда баррасӣ мегардад. 

2. Пули Тауэр аз ду қисмат иборат аст, ки ҳар кадоми он 1000 тонна вазн 

дорад. 

   3. Пул метавонад барои убури ҳама гуна киштиҳо бо дарѐ бардошта шавад. 

Ва ба ҳамин монанд. 

Баъди аз ҷониби хонандагон ба итмом расонидани мубодилаи иттилиоот, 

ба онҳо зарур аст, ки оид ба саволҳои ҳамаи матн ҷавоб пешниҳод намоянд, ки 

метавонанд танҳо аз тарафи он хонандагон пешкаш гардад, ки пурсиши ҳар як 

аъзои гурӯҳро анҷом дода, мазмуни ҳар як варақаро дарк карда, иттилооти 

гирифтаро ба хотир гирифта ѐ сабт карда бошанд, бо назардошти он, ки саволҳо 

оид ба матн бо мазмуни умумӣ, ки хислати  амалиявӣ, инчунин оид ба 

тафсилоти алоҳида дошта бошанд, масалан: 

 

 

Шакли дигари усули баѐншуда бозингарӣ мебошад  – «бозии детектив», 

ки барои мактаббачаҳо хеле шавқовар аст. Ба хонандагон иттилооти ибтидоӣ 

пешкаш карда мешавад, ки бо «ҳодисаи фавқулода» алоқаманд аст, ки дар он 

ҳама нақши шоҳидро иҷро мекунанд, ки дорои иттилооти муайян дар бораи 

ҳодиса мебошанд, вале ҳеҷ кас дар бораи ҳодиса маълумоти пурра надорад. 

Кушода додани ҳолати детективӣ аз қобилияти гирд оварда тавонистани 

иттилоот, аз ҳама ҷузъиѐти ба иштирокчиѐн муайяншуда бозсозӣ намудани як 

Ҷадвали 5 Саволҳои намунавӣ аз рӯи матн  

№ Саволҳо Ҷавоби хонандагон 

1.  Пули Тауэр дар болои кадом дарѐ сохта шудааст?  

2.  Пули мазкур дар кадом сана сохта шудааст?  

3.  Вазни пули Тауэр чӣ қадар аст?  

4.  

 

Пули Тауэр дар кадом мавридҳо бардошта мешавад? (ва 

ғайра) 
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ҳодисаи муайян вобаста аст. 

Марҳалаи ибтидоии омӯзиш бо варианти оддии бозии мазкур пешниҳод 

гардидааст, ки бо ҷустуҷӯй ва дарѐфти ашѐи пинҳоншуда муайян мешавад, дар 

замоне, ки ба ҳар як хонанда варақа бо ишораи ҷойҳои мавҷуд набудани ашѐи 

мазкур супорида мешавад. Хулоса дар бораи он, ки ашѐ дар куҷо пинҳон карда 

шудааст, аз тарафи хонандагон дар асоси гирд овардани иттилооти пурра дода 

мешавад. 

Ҷустуҷӯи ҷуфт.  Бо ин усул дар назар дошта мешавад, ки ҳар яке аз 

хонандагони дар гурӯҳ иштироккунанда дар худ иттилоотеро дорад, ки худаш 

дар бораи он хабар надорад, вале ба воситаи татбиқ намудани шакли пурсишу 

ҷавоб бо хонандагон бояд онро аниқ намояд. Маводи нутқӣ бо мақсади мутобиқ 

намудани он бо имконияти маърифатии хонандагон оид ба ҳама гурӯҳҳои 

синнусолӣ, бо дараҷаҳои гуногунҷанбагии душвориҳои худ фарқ мекунад. 

Ҳамин тавр, масалан, марҳалаи аввалро дар омӯзиш бо роҳи ҷустуҷӯи 

тасвирҳои ҷуфтӣ дар ашѐҳо, хонаҳо, биноҳо, кӯчаҳо, манзараҳо ва ғайра ташкил 

намудан мувофиқи мақсад аст. 

Шаклҳои фаъолият, ки дар марҳалаҳои нисбатан пешрафта истифода 

мешаванд, баррасии муфассалтарро тақозо менамоянд. Яке аз шаклҳо бо 

ҷустуҷӯи «шарики баҳс» алоқаманд аст. Ба ҳар як хонанда варақа бо ифодаи 

ақидаи муайян, ки ба муаммои муҳокимашаванда алоқаманд мебошад, 

супорида мешавад. Вазифаи хонанда аз он иборат аст, ки ба воситаи саволҳо 

ҳамсинферо, ки бо ӯ ҳамақида аст, муайян намояд. Масалан, муҳокимаи 

муаммоми «Телевизор барои таҳсили бомуваффақият ѐрдам мекунад ѐ монеа 

мешавад?» ба хонандагон варақаҳо бо мазмуни зерин супорида мешавад: 

1. Ба ман тамошои телевизор бисѐр маъқул мебошад. Ман бисѐр вақт 

барномаҳои пагоҳирӯзиро тамошо мекунам, бегоҳ бошад, барномаи ахборро. Аз 

рӯи барномаҳои «Дар олами ҳайвонот» ѐ «Клуби сайѐҳон», бештар рӯзнома пур 

мекунам, ки ахбор хубтар дар хотир монад. 

2.Баъзе барномаҳои телевизионӣ ба ман барои таҳсил ѐрдам мерасонанд, 

зеро дар бораи ҳодисаҳое, ки дар мамлакати мо ва хориҷа рух медиҳанд, 
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иттилои муфид пешниҳод мекунанд. Бисѐр барномаҳои телевизионӣ аз рӯи 

зоология ва ҷуғрофия маълумоти фоиданок медиҳанд, ки ман аз онҳо дар 

дарсҳои минбаъда истифода мекунам. Ва ба ҳамин монанд. 

Натиҷаи мусбат бо ду варақаи ҷавобҳои якхела ба даст меояд. Ошкор 

кардани ҳамшарики худ аз тарафи хонандагон ба воситаи пурсуҷӯи ҳамсинфон, 

ки бо шавқмандӣ, табъ, одат, ки ба соҳаҳои гуногуни фаъолияти алоқаманд 

буда, мазмуни онҳо дар саволу ҷавоби варақаҳо сабт гардидаанд, сурат 

мегирад. Ҷустуҷӯи «шарики баҳс» ба воситаи муҳокимарониҳои озод дар бораи 

варзиш, касб, шавқмандиҳо, санъат, мусиқӣ ва ғайра сурат мегирад. 

 Ҷустуҷӯи ҷуфт метавонад, инчунин ба воситаи ҷустуҷӯи «суроға» анҷом 

дода шавад. Вижагии ин бозӣ дар он ифода мегардад, ки он барои хонандагон 

ҳам дар марҳалаи пешрафта ва ҳам барои мактаббачагони хурдсол, ҳангоми 

истифодаи маводи нутқии ба синнусоли дахлдор мутобиқ дастрас аст. Ташкили 

бозӣ бо тарзи зерин сурат мегирад. Ба ҳар як хонанда оилаи мушаххас вобаста 

карда мешавад, ки вай аъзои он буда, маълумот дар бораи ин оила ба варақаи ба 

ӯ супоридашуда дарҷ гардидааст. Вай интизори гирифтани «кушодномаи 

табрикотӣ» аз «хешовандони худ» мебошад. Вале ба ӯ кушодномаи «бегона» 

супорида мешавад ва аз тарафи ӯ суроғаи дахлдор ҷустуҷӯй карда мешавад. Вай 

ин гуна иттилоот дорад: кушоднома аз куҷо ва аз тарафи кӣ ирсол карда 

шудааст; баъзе тафсилот дар бораи аъзои оилаи шахсе, ки кушодномаро ирсол 

намудааст; вале насаби суроға норавшан навишта шудааст. Суроға дар ҳамин 

синф ҷойгир аст, вале ӯ кист? Ковтукови ӯ дар асоси пурсуҷӯи ҳамсинфоне, ки 

бо «аъзои оилаи ӯ», «шаҳре, ки онҳо дар он зиндагӣ мекунанд» ва тафсилоти 

дигар алоқаманд мебошанд. 

Бозӣ оид ба ҷустуҷӯи «тӯҳфа ба муносибати зодрӯз» низ ба ҳамин мақсад 

истифода мешавад. Ба ҳар хонанда ду ададӣ варақа супорида мешавад. Дар яке 

аз онҳо шавқу ҳавас, одатҳои худи ӯ сабт карда, дигараш бошад – тӯҳфае, ки ба 

ким-кадом ҳамсинф нигаронида мешавад. Бо муфассал шинохтани шавқу ҳавас 

ва одатҳои ҳамдигар бо супоридани варақа  ва ба воситаи саволу ҷавоб дар 

раванди муҳокимаи гурӯҳӣ фазои шодмонии дутарафа ба вуҷуд оварда 
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мешавад. 

Мазмуни варақа метавонад дар зерманзари нақшаҳо оид ба рӯзи корӣ ѐ 

истироҳат, таътили тобистона ва ғайра таҳия карда шавад. Ба ҳар як хонанда, 

масалан, мумкин аст нақшаи ӯ барои тобистон, ки пештар таҳия шудааст, 

пешниҳод  гардад. Вазифаи ӯ аз он иборат аст, ки дар асоси шакли саволу 

ҷавобӣ нақшаҳои ҳамсинфонро муайян намояд, ҷуфти худро барои муҳокимаи 

истироҳати якҷоя мушаххас кунад. Мисоли нақшаи мувофиқомада инҳо 

мебошанд: 

1. Оѐ ту шиноварӣ карда метавонӣ ва оѐ мехоҳӣ, ки дар моҳи июл 

шиновариро омӯзӣ? Дар моҳи август мумкин буд, ки бо қаиқ дар дарѐ сайр 

намоем. Ту моҳи июнро чӣ гуна паси сар карданӣ ҳастӣ? 

2. Дар моҳи июн ту бояд барои хабаргирии бибии худ ба деҳа сафар намуда, 

ба ӯ барои корҳои полезӣ ѐрдам расонӣ. Ҳамроҳи ҳамсинфат омадани ту 

бибиатро бисѐр хурсанд мекунад. Дар моҳи июл мумкин аст, ки дар дарѐча 

оббозӣ намоӣ. Ту моҳи августро чӣ тавр гузарониданӣ ҳастӣ? 

Ташкили ин гуна машғулиятҳо талаб менамояд, ки вақти он маҳдуд карда 

шавад, барои ҳамин дар баъзе ҳолатҳо аз хонандагон талаб карда мешавад, ки 

ҷуфти худро нисбат ба дигарон тезтар пайдо намоянд. 

Қарорҳои гурӯҳӣ. Бо ин усул барномаи машҳури телевизионии «Брэйн 

ринг27» низ метавонад ҳамчун намуна истифода бурда шавад, ки дар он ҳамаи 

синф ба чанд зергурӯҳ тақсим гардида, онҳо барои якҷоя дарѐфт намудани 

ҷавоби дахлдор ба саволи дода машғул шуда, ҷавобро муҳокима карда, қарори 

ниҳоиро қабул ва онро баѐн менамоянд. Саволҳои таҳяшуда барои ошкор 

кардани дараҷаи эрудитсия28, зиракӣ, эҳсоси зарофат равона карда мешаванд, 

масалан: «Шумо дар қаиқе саворед, ки сурох шудааст, об қаиқро пур карда 

истодааст. Шумо чӣ тадбир меандешед, агар дар ихтиѐр танҳо чунин ашѐҳо 

дошта бошед: табарча, термос, белҳо». 

                     
2760 дақиқа. Брейн-ринг (номи барномаи муаллифӣ ва эфирии телевизионӣ † «Брэйн ринг»; аз забони 

англ. brain † мағзи сар, зеҳн, ақл; яъне «ринги зеҳнӣ») † бозии телевизионии зеҳнӣ. 
28Эрудитсия  - донишмандии ҳаматарафа, маълумоти васеъ дар бисѐр соҳаҳо. Калимаи эрудитсия аз 
лотинӣ гирифта шудааст: олим эрудит ҳисобида мешавад, агар машғулият ва хониши ӯ бо маънидодкунӣ 
ва хулосабарорӣ, бартараф кардани дағалиҳои пешакӣ ошкоршуда алоқаманд бошад.  
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Ҳамоҳангии амалҳо. Ба амал баровардани ин усул бо шаклҳои гуногун 

сурат мегирад. Яке аз он бо шакли «мубодилаи ашѐҳо» дар байни 

иштирокчиѐни муошират мебошад. Ба ҳар як хонанда варақаҳое супорида 

мешаванд, ки дар якеи он номи ашѐе сабт гардидааст, ки «дар ихтиѐри ӯ» 

мебошад, дар дигараш бошад, мақсаде, ки ӯ мехоҳад онро дар ҷараѐни 

мубодила амалӣ намояд. Бо варақаҳо маҳз бо чӣ бевосита мубодила намудан 

пешбинӣ нагардидааст. Дастрас намуда гирифтани ашѐи дилхоҳ танҳо баъди 

анҷом додани як сислсила мубодилаҳо имконпазир мегардад. 

Намунаи варақаҳоро нишон медиҳем: 

1. Ту китоб дорӣ. Оѐ ту хоҳиши ба даст овардани стереокассетаро дорӣ? 

2. Ту стереокассетаро дорӣ. Оѐ ту мехоҳӣ, ки маҷаллаи мӯдҳоро дастрас 

намоӣ? 

3. Ту маҷаллаи мӯдҳоро дорӣ. Оѐ мехоҳӣ нишони сарисинагӣ дошта 

бошӣ. 

4. Ту нишони сарисинагӣ дорӣ. Оѐ ту мехоҳӣ, ки китобро ба даст оварӣ. 

Ва ба ҳамин монанд. 

Ба хонандагон мазмуни варақаҳои дигар номаълум аст, мубодила танҳо дар 

асоси саволҳо имконпазир аст. Бозии мазкур иштироки ҳама мактаббачаҳо, 

яъне то чордаҳ-понздаҳ нафарро дар назар дорад. Дар натиҷаи ҳамкории нутқӣ 

дар байни иштирокчиѐн тафриқашавӣ ба 3-5 гурӯҳ ба амал меояд, ки дар 

дохили он мубодила анҷом додан мумкин аст. Баъди ба анҷом расидани 

муошират мактаббачаҳо натиҷаҳоро оид ба дастрас намудани ашѐи зарурӣ 

муҳокима менамоянд. 

Ҳангоми ҳамоҳанг намудани ҳаракатҳои худ аз тарафи хонандагон мумкин 

аст ҷойгиршавии дурусти қисматҳои алоҳидаи матн интихоб карда шавад. Бозӣ 

иборат аст аз шумораи хонандагони ба он фаро гирифташуда, ки бо 

тақсимшавии қисматҳои матн дар байни онҳо алоқаманд аст. Мазмуни 

қисматҳое, ки дар ихтиѐри хонандагони дигар ҳаст, маълум нест. Ҳамаи 

хонандагон бо роҳи озодона дар синф гаштугузор намудан, ба рафиқони худ 

саволҳо медиҳанд, ҷавобҳоро гӯш карда, бо матни дар ихтиѐрдошта муқоиса 
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мекунанд, пайдарҳамии дурустро дар ҳикоя муайян месозанд ва сипас матнҳоро 

мувофиқи мазмун пайдарҳам ҷойгир мекунанд. 

Ҳамоҳангии ҳаракатҳо инчунин ба амал баровардани онҳоро бо роҳи 

мубодилаи амрҳо ѐ дастурҳо дар назар дорад. Аз тарафи ҳар як хонанда варақа 

гирифта мешавад, ки мазмуни он аз як амр иборат аст, ки аз тарафи ӯ ба самъи 

иштирокчиѐни дигари гурӯҳ расонида мешавад, дар ин маврид, инчунин рақами 

тартибии худро низ баѐн мекунад, масалан: «Ҳаракати 2. Ба назди ҷевони китоб 

ҳозир шавед». Баъди аз ҳамдигар аниқ кардани ҳамаи амрҳо ва рақамҳои 

тартибии онҳо, аз рӯи ишораи муаллим аз рӯи рақамҳои тартибӣ ҳаракатҳо 

иҷро мегарданд. Бо худи ҳамон як рақам барои хонандагони гуногун 

ҳаракатҳои мухталиф пешбинӣ гардидаанд, барои ҳамин, бо мақсади роҳ додан 

ба хато, «бархӯрди» онҳо, масалан, дар вақте, ки мехоҳанд якбора ба курсии 

омӯзгор нишинанд, рух медиҳад. 

Бозии дискуссионӣ. Шартҳои бозии дискуссионӣ вокуниши иштирокчиѐни 

муошират ба падидаҳои бо роҳҳои гуногун хонда, дида, шунида мебошад: 

хабар додани иттилои иловагӣ, савол, додани розигӣ, инкоркунӣ. Ғалаба насиби 

он нафар мегардад, ки аз дигарон пештар аз ҳама шаклҳои талабшавандаи 

ифодаро истифода намояд ва муҳокимарониҳои ӯ аз ҳама эътимодноктар 

бошанд. Аз тарафи яке аз иштирокчиѐн вазифаи ҳисобчӣ ба амал бароварда, 

ҷадвали дар тахтаи синф кашида, ки дар зер оварда шудааст (ҷадвали 6), пур 

карда мешавад. 

 

Ҳамкории хонандагон ба воситаи вокуниши дахлдори онҳо ба ҳамаи 

луқмаҳо амалӣ мегардад, то матни овардашуда ҳаматарафа муҳокима карда 

Ҷадвали 6. Натиҷаҳои бозии дискуссионӣ 

 

Ному насаби 

хонанда 

Иттилоъ 

 

Савол Розигӣ додан 

Инкор намудан 

Пулодӣ М. ++ + +++  

Салимзода Д. +++ ++ ++ ++ 

 и т.д. + +   
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шавад. Натиҷаҳои муҳокимаи тезиси29 «Хуб аст зиндагии оне, ки уҳдадориҳои 

худро хуб иҷро мекунад» дар ҷадвал оварда мешаванд (бо аломати + ҳар як 

луқма ишора мегардад, ки аз тарафи иштирокчиѐни бозии дискуссионӣ садо 

медиҳад): 

Бо ба итмом расидани бозии дискуссионӣ натиҷаҳои он дар асоси 

хулосаҳое, ки аз тарафи иштирокчиѐни он пешниҳод гардидаанд, ҷамъбаст 

карда мешавад. 

Ташкили бозии дискуссионӣ дар асоси варақаҳои нақшдор (ролӣ) ба амал 

бароварда мешавад. Масалан, муҳокимаи муаммо: «Аз нигоҳи ту ҷавонмарди 

муосир чӣ гуна бояд бошад?» ба воситаи варақаҳои зерин метавонад анҷом 

дода шавад, ки ба хонандагон тақсим карда дода мешавад: 

1. Ту чунин мешуморӣ, ки ҷавони муосир бояд қаду қомати варзишгарона 

дошта бошад? Ту розӣ ҳастӣ, ки ҷавони муосир бояд ба мусиқии оммавӣ 

сарфаҳм равад? Ақидаи муқобили худро ба он, ки ҷавони муосир бояд 

мунтазам ба дискотека равад, изҳор намо. 

2. Ту чунин мешуморӣ, ки ҷавони муосир бояд бисѐр мутолиа намояд. 

3. Ту бо он розӣ ҳастӣ, ки ҷавони муосир бояд ба сайѐҳат шавқи бисѐр 

дошта бошад? Ақидаи муқобили худро нисбат ба онҳое, ки гумон мекунанд 

ҷавони муосир бояд ба мусиқии ҳозиразамон шавқмандӣ дошта бошад, баѐн 

намо. Ва ба ҳамин монанд. 

Мувофиқи варақаҳои нақшӣ ба ҳар иштирокчӣ имкон дода мешавад, ки 

муоширатро дар намуди пешниҳоди ақидаи аввалини худ («Ту чунин 

мешуморӣ, ки...») шурӯъ намояд, сипас, дар асоси бодиққатона гӯш кардани 

ақидаи ҳамсинфон дар кушода шудани дискуссия иштирок намудан («Розӣ 

шав...», «Инкор намо...». Бо ин гуна муоширатҳои «ба нақша гирифташуда» дар 

назар дошта мешавад, ки он оҳиста-оҳиста ба муоширати табиӣ мубаддал 

мегардад, ки дар раванди он ҳар кас метавонад ақидаи худро озодона баѐн 
                     
291,  аз забони лот.  даъво, мулоҳиза   

2.  фалсафавӣ  тезис  (дар фалсафаи идеалистӣ марҳалаи аввали ҳар навъ раванди  инкишоф)   
3.  бештар дар шакли ҷамъ - тезисҳо; тезисҳои маърӯза 
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созад. 

Инак, аз ҷониби мо шаклҳои нисбатан маъмули усулҳо дар шаш гурӯҳ 

баррасӣ гардиданд, ки дар асоси таълими ба амалия тамоюлдошта барои 

ташкили ҳамкории нутқии хонандагон дар машғулиятҳои забони хориҷӣ 

мусоидат мекунанд. Ин усулҳо ва шаклҳои амалӣ шудани онҳо дар ҷадвали 7 

ҷамъбаст мегарданд. 

Ҳамин тариқа, аз тарафи мо баъзе ҷанбаҳои механизми амалишавии 

таълими ба амалия тамоюлдошта баррасӣ гардиданд, ки амалӣ шудани онҳо 

марҳала ба марҳала пешбинӣ мегардад. Дар маҷмӯъ модели идоракунии 

раванди таълим оид ба забони хориҷӣ дар таълими ба амалия тамоюлдошта оид 

ба забони хориҷӣ дар Замимаи К оварда шудааст. 

 

 

 

 

Ҷадвали 7. Усулҳо ва шаклҳои ҳамкории нутқӣ дар машғулиятҳо оид ба забони хориҷӣ 

 

 

Усулҳои 

истифодашаванда 
Шаклҳои пешниҳодшуда оид ба амалӣ шудани усулҳо 

1 2 

Мубоҳиса пешниҳод 

гардидааст: 

Ба воситаи пурсиш (анкетакунонӣ),  мубоҳисаи «ғоибона», 

тесткунонӣ 

Махзани иттилоот 

пешбинӣ гаштааст: 

Бо мубодилаи иттилоъ, «бо тафтишоти детективӣ» 

Ҷустуҷӯи ҷуфт 

пешниҳод гардидааст: Бо ҷустуҷӯи: тасвирҳои ҷуфтӣ, «шарикони баҳс», «суроға», «тӯҳфаҳо 

барои зодрӯз», ҷустуҷӯи шарик барои фаъолият, барои вақтгузаронӣ 

ва ба ин монанд 

Қарорҳои гурӯҳӣ 

пешниҳод гардидаанд: 

Бо усули амалишавӣ дар шакли барномаи телевизионии  

«Брэйн ринг» 

Ҳамоҳангсозии 

ҳаракатҳо пешниҳод 

гардидааст: 

«Бо мубодилаи ашѐҳо», ҷойгиркунонии қисматҳои матн мувофиқи 

пайдарҳамӣ, барқарор намудани пайдарҳамии тасвирҳо, мубодилаи 

амрҳо 
Бозии дискуссионӣ 

пешниҳод шудааст: 

Бо муҳокимаи падидаи хонда, шунида, дида, муҳокимаи муаммоҳо 

дар асоси варақаҳои нақшӣ 
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Ба изҳори мазмун ва натиҷаҳои умумии кори таҷрибавӣ, ки дар мактабҳои 

вилояти Суғд ҳангоми дарсҳои забони хориҷӣ анҷом дода шудаанд, шурӯъ 

менамоем. 

 

 

2.3 Самаранокии маърифатии ташкили таълими ба амалия 

тамоюлдоштаи  хонандагон 

Тағйироте, ки дар низоми маорифи Љумњурии Тољикистон рух дода 

истодаанд, ба соҳаи таълими забони хориҷӣ дар мактаби миѐна ҳам таъсир 

расониданд. Баланд бардоштани аҳамияти амалии ин фан нисбат ба 

азхудкунии он, аз ҷумла ба вуҷуд овардани вариантҳои гуногуни омӯзиши 

он муносибати навро тақозо менамояд. Таснифи ҳолати кунунии таълими 

забони хориҷӣ низ хеле муҳим мебошад, зеро самтҳои фаъолиятро ҷиҳати 

беҳтар намудани таълими фанни мазкурро муайян менамояд. 

Дар марҳалаи ҳозира назария ва амалияи таълими забонҳои хориҷӣ 

дар мактаби миѐна бо ҷалби васеъи тадқиқотҳои гуногуни илмӣ, ба 

амалияи мактаб ворид намудани онҳо, ҷустуҷӯи методҳои самараноки 

таълими фан дар шароити гуногун тасниф меѐбад. 

Озмоишҳои дар мактаб анҷомшаванда дар хусуси таълими барвақтии 

забонҳои хориҷӣ, методҳои интенсивии таълим, таълими коммуникативии 

фарҳанги забонҳои хориҷӣ ва дигарон роҳҳои имконпазири ба амал 

баровардани ғояи таҳсили бефосиларо дар ин соҳаи муҳими маърифатӣ 

таҳқиқ карда истодаанд. Шумораи намудҳои гуногуни мактабҳо зиѐд шуда 

истодааст: ба ғайр аз мактабҳои омӯзиши амиқи забонҳои хориҷӣ, инчунин 

гимназияҳо, литсейҳо, мактабҳо бо синфҳои таълими амиқи забонҳои 

хориҷӣ пайдо шуда истодаанд. Имкониятҳои эҷодии омӯзгорони забонҳои 

хориҷӣ васеъ шуда истодааст. 

Дар баробари ин, қайд кардан ба маврид аст, ки сарфи назар аз 

тағйироти бисѐри дар таълими фанни мазкур рухдода, сатҳи донистани 

забони хориҷии аксари хатмкунандагони мактабҳо ҳамоно паст боқӣ 
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мемонад. Хонандагон барои бо забони хориҷӣ муошират намудан, хондани  

китобҳои илмию адабӣ ва илмию техникӣ бо забони хориҷӣ, аз он ҷуста 

ѐфтани иттилооти дахлдор малакаю маҳорати зарурӣ надоранд. Ин гуна 

вазъият боиси нигаронии ҷиддии мутахассисон ва аҳли ҷомеа мегардад. 

Дар байни сабабҳои ҷой доштани чунин вазъият омилҳои зерин нақши 

бағоят калонро бозиданд: дар тӯли солҳои зиѐд китобҳо ва воситаҳои 

таълимии забонҳои хориҷӣ  аз рӯи методикаи ягона (яъне бе варианти 

иловагӣ) нашр мешуданд, ки матну машқҳои онҳо ба талаботи ҳаѐтӣ, 

талаботи синнусолӣ ва шавқмандии хонандагон чандон ҷавобгӯй набуданд; 

барномаҳои таълими забони хориҷӣ дар марҳалаҳои таълим дар синфҳои 

болоӣ курсҳои ба таълими ба касбият тамоюлдошта, яъне ба фаъолияти 

ояндаи хонанда нигаронида нашуда буд, ба ғайр аз ин, миқдори ками 

соатҳои барои таълими забони хориҷӣ ҷудошуда имкон намедод, ки 

таълими фанни мазкур дар сатҳи зарурӣ ба роҳ монда шавад [97]. Ҳамин 

тавр, барои таълими забони хориҷӣ дар мактабҳои таҳсилоти умумии 

Љумњурии Тољикистон ҳамагӣ 630 соат, дар мактабҳои Норвежи-1020; 

Шветсия - 1224; ҶФО - 1294 соат вақт ҷудо карда мешавад. 

Ба ғайр аз ин, ба ҷиҳатҳои лингвомамлакатшиносӣ30, ки имкон медод 

хонанда ба фарҳанги миллии ин мамлакат фаро гирифта, ба боигарии маънавии 

он, ки бо забон алоқаманд аст, дастрасӣ  дошта бошанд, эътибори камтар дода 

мешуд. Камбудии дигари ҷиддӣ ҷой доштани норасогиҳо дар таълим ва 

такмили минбаъдаи ихтисоси худи омӯзгорони забонҳои хориҷӣ ва ниҳоят кори 

муаллими забони хориҷӣ аз ҳисоби набудани робитаҳои эҷодӣ бо ҳамкасбони 

хориҷи наздик ва дур, дар бораи самтҳои нави методикаи таълим маълумот 

надоштан, набудани тадбирҳо оид ба мубодилаи таҷриба; таъминоти бади 

адабиѐти навтарини таълимӣ-методикӣ, воситаҳои нашрӣ, аудио-визуалии 

таълим, душвор мегардад [97]. 

Ҳамаи гуфтаҳои дар боло оварда интихоби фанро барои ба роҳ мондани 

                     
30 Лингвмамлакатшиносӣ † самти тадқиқот дар Россия, ки аз омӯзиши забони хориҷӣ ва иттилоот дар 
бораи фарҳанги мамлакати дорандаи забони мазкур бо мақсади пешбурди муоширати тахассусомез 
иборат аст.  
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озмоиш муайян намуд. Мақсади он аз инҳо иборат буд: 

1) муайян намудани роҳҳо ва шаклҳои мушаххаси гузариш аз модели 

анъанавии таълим (яъне маърифатӣ)-и забони хориҷӣ ба таълими ба амалия 

тамоюлдошта, ки ба робитаи таълим бо ҳаѐт ва муҳити атрофи хонандагон  

нигаронида шудааст; 

2) ба вуҷуд овардани шартҳои психологӣ-педагогӣ барои таълим ва 

ташаккули шахсияти ҳар як хонанда дар раванди омӯзиши забони хориҷӣ. 

Фарзияи кории озмоиш бо тарзи зерин муайян гардид: 

1) таълими ба амалия тамоюлдоштаи забони хориҷӣ бояд бо ташаккул 

ва худташаккулдиҳии шахсияти хонандагон дар асоси ошкор намудани 

вижагиҳои хислати онҳо, сифатҳои фардӣ дар намуди субъекти маърифат ва 

фаъолияти ашѐӣ равона карда шавад; 

2) раванди маърифатии таълими ба амалия тамоюлдошта ба ҳар як 

хонанда барои ба амал баровардани қобилияти худ дар раванди маърифатӣ ба 

воситаи фаъолияти таълимӣ, ки вобаста ба вижагиҳои шахсӣ, майлҳо, 

шавқмандиҳо, ҳадафмандиҳои арзишӣ ва таҷрибаи субъектии ӯ таҳия шудааст, 

имконият фароҳам меоварад. 

Озмоиш дар заминаи синфҳои болоии муассисањои таҳсилоти миѐнаи 

умумии №№ 2, 6, 10, 14 ва гимназияи №4 шаҳри Хуҷанд ва муассисањои 

таҳсилоти миѐнаи умумии №24 ва №26 ноҳияи Бобоҷон Ғафурови вилояти 

Суғд баргузор карда шуд. 

Натиҷаҳои мушоҳида, таҳлили дарсҳои забони англисӣ, сӯҳбатҳо бо 

хонандагон ва омӯзгорон то ибтидои баргузории озмоиш нишон доданд, ки 

онҳо ҷиҳати ба ҷойҳои дигар интиқол додани донишҳои худ, ки дар дарсҳо ва 

машғулиятҳои беруназсинфӣ оид ба забони хориҷӣ, ҳангоми ба амал 

баровардани намудҳои гуногуни фаъолият (таҷрибаи витагенӣ) гирифтаанд, 

душворӣ мекашанд. 

Барои ҳамин бо мақсади ба амал баровардани ҷузъи ангезанокӣ (сатҳи 

актуалии донишҳо, малакаю маҳорати хонандагон оид ба забони англисӣ; 

тараққиѐти нутқӣ, талабот ва манфиатҳои маърифатӣ, қобилиятҳои 
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лингвистӣ, ангезаҳои маърифатӣ ва фаъолияти таълимӣ), ки бо модели 

назариявии таълими ба амалия тамоюлдоштаи  хонандагон пешниҳод 

мегардад дар марҳалаи сабтнамоии озмоиш мо бо хонандагон сӯҳбат баргузор 

намудем, анкетакунонӣ ва тесткунонӣ анҷом додем. Ба ғайр аз ин, ба 

хонандагон пешниҳод гардид, ки имкониятҳои маърифатӣ, қобилият ва малакаи 

худро аз рӯи забони англисӣ арзѐбӣ намоянд. 

Анкетакунонии хонандагон нишон дод, ки агар дар марҳалаи ибтидоии 

таълим, ба машғулият аз рӯи забони хориҷӣ онҳо бо қаноатмандӣ муносибат 

мекарданд, ки аз шавқмандии онҳо вобаста буд, пас наздиктар ба синфи 10-ум 

муносибати бефарқӣ, ҳатто бепарвоӣ ва манфӣ нисбат ба фан ба вуҷуд омада, 

он боиси гум шудани боварӣ ҷиҳати имконияти донистани забони хориҷӣ, 

мувофиқи мақсад будани истифодаи минбаъдаи он дар фаъолияти ҳаѐтӣ 

мегардад. Дар натиҷа ин забони хориҷӣ ба яке аз ҷойҳои охирин дар рӯйхати 

шавқмандиҳои таълимии хонанда кӯчонда мешавад.   

Аксарияти кулли пурсидашудагон якоҳанга ва ба таври анъанавӣ 

баргузор шудани дарсҳои забони хориҷиро қайд намуданд, ки асосан аз 

қориазѐд кардани калимаҳо, қоидаҳои грамматикӣ, хониш ва тарҷумаи 

назоратии матнҳо дар синф иборат аст. 

Аз рӯи ақидаи хонандагон, сабабҳои ба шавқмандии хонандагон ва 

пастшавии сатҳи ангезанокӣ таъсиркунандаро дар намуди ҷадвали 8 нишон 

додан мумкин аст. 

Вале дар байни онҳо ягон хонандаи ба забони англисӣ мутлақо 

муқобилбуда пайдо нашуд. Амалан ҳамаи хонандагон қайд намуданд, ки худ 

ба худ забони англисӣ барои онҳо шавқовар аст. Аз тарафи онҳо зарурати 

донистани он аз љониби ҳар як инсони бомаърифат қайд карда шуд, зеро 

омӯзиши он донишҳои инсонро, ки бо ҳаѐт, фарҳанг ва урфу одати мамлкатҳои 

дигар, аз ҷумла мамлакати соҳиби забон, алоқаманд аст, фарох менамояд, 

ҷаҳонбиниро васеъ, хотираро мустаҳкам, тафаккурро ғанӣ гардонида, 

имкониятҳои дар оянда дар хориҷа бо кор таъмин шуданро бештар мегардонад. 

Ҳангоми арзѐбии қобилиятҳои худ ҷиҳати донистани забони англисӣ 37,5 
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%  хонандагон боварӣ изҳор намуданд, ки ин гуна қобилият доранд; 12,5 % - 

қариб боварӣ доранд, ки ин гуна донишҳоро доранд; 39,6% - боварӣ 

надоштанд; 10,4% - бовар доштанд, ки онҳо қобилияти азхудкунии забони 

хориҷиро надоранд. 

Ҷавобҳо ба саволи қобилияти донистани забони англисӣ ин гуна 

натиҷа доданд: 6,25 %  - қобилияти худро дар бораи хонда ва бе луғат дарк 

карда тавонистани матни дар доираи барномаи таълимӣ бо забони англисӣ 

додашуда; 37,5 %  - қайд карданд, ки онҳо бештар метавонанд, нисбат ба 

он, ки натавонанд; 31 %  - барои ҷавоб додан душворӣ кашиданд; 12,5 %  - 

ҷавоб доданд, ки онҳо бештар наметавонанд, нисбат ба он, ки тавонанд; ва 

12,5 % - ҳамчун одамони комилан ягон хел тавоногӣ надошта ба қайд 

гирифта шуданд. Натиҷаҳои пурсуҷӯй оид ба мавзӯҳои дигар дар ҷадвали 9 

оварда шудаанд. 

 

Ҷадвали 8. Натиҷаҳои пурсиши хонандагон 
 
№ Донистани забони 

хориҷӣ (ЗХ) 
Метавонам Бештар 

метавонам, 
нисбат ба 
он, ки 
натавонам 

Барои 
ҷавоб додан 
душворӣ 
мекашам 

Бештар 
наметавонам, 
нисбат ба он, 
ки тавонам 

наметавонам 

1. Тарҷумаи матнҳо аз 
ЗХ ба забони тоҷикӣ 

12,5 

 

43,8 31 12,5 
6,25 

2. Бо хабарҳои 
монологӣ аз рӯи 
мавзӯъҳои гуногун 
баромад намудан 

6,25 

 
25 25 31 12,5 

3. Сӯҳбатро дар 
зерманзари барномаи 
таълимии мактабӣ ЗХ 
пеш бурда тавонистан  

6,25 

 

18,7 37,5 25 12,5 

4. Нутқи хориҷиро 
шунавида, дарк карда 
тавонистан 

6,25 

 
18,7 18,7 37,5 

12,5 

5. Дар доираи барномаи 
таълимӣ бо ЗХ иншо 
ва мактуб навишта 
тавонистан 

 12,5 12,5 43,8 31 

 

 

 

 

Барои асоси баҳодиҳӣ ҷадвали зерин истифода бурда шуд: тест ба андозаи 

90-100 % иҷро шудааст - «аъло», ба андозаи 75 % ва аз он бештар - «хуб», 60 

% ва аз он бештар - «қаноатбахш», камтар аз 60 % - «ғайриқаноатбахш». 
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Натиҷаҳои тесткунонӣ сатҳи фавқулодда пасти ташаккули қобилиятро аз 

рӯи забони англисӣ нишон дод. Ҳамин тавр, натиҷаҳо ҳам дар корҳои озмоишӣ 

ва ҳам дар корҳои назоратӣ тахминан як хел буданд ва ҳолати зеринро нишон 

доданд: хонандагоне, ки сатҳи ниҳоят пастро нишон доданд (баҳо 

«ғайриқаноатбахш»): дар гурӯҳи озмоишӣ - 12,2 % , дар гурӯҳи назоратӣ - 10,9 

% ; сатҳи паст (баҳо «қаноатбахш»)-ро ташкил доданд: дар гурӯҳи озмоишӣ - 

66,2 % , дар гурӯҳи назоратӣ - 65,8 %. 

 

 

 

 

 

Ҷадвали  9. Сабабҳое, ки ба шавқмандӣ ва пастшавии ангезанокӣ таъсир мерасонанд 
 

№ 

б/т 

Сабабҳое, ки ба шавқмандӣ ва пастшавии сатҳи 

ангезанокӣ таъсир мерасонанд 

Ақидаи хонандагон дар 

% нисбат ба шумораи 

умумии 

пурсидашудагон 

Ақидаи омӯзгорон дар 

% нисбат ба шумораи 

умумии 

пурсидашудагон 

1.  Имконияти баѐни ақида, баҳс намудан вуҷуд надорад, 

дар бораи он суҳбат намудан, ки ташвиш медиҳад (чӣ 

хеле дар забони модарӣ ҳаст) 

54,4  

2.  Зерманзари фаъолияти хонандагон ба инобат 

гирифта намешавад 
44,7  

3.  Омили муоширати байнишахсиятии  хонандагон ба 

инобат гирифта намешавад  
61,3  

4.  Машқҳо аз рӯи тарзи иҷро ва мазмун шавқовар нестанд 53,1 9,3 

5.  Ба вазъият мувофиқнамоӣ вуҷуд надорад 42,1 
- 

6.  Кирдорҳои қаҳрамонҳои матн ба ҳаѐти хонандагон кам 

муқоиса карда мешавад 
57,9 - 

7.  Сатҳи фаъолнокии тафаккури нутқии ҳар як хонанда 

дар дарс паст аст ва коэффисиенти вақти самаранок 

истифодашаванда кам аст 

57,9 
- 

8.  Вазифаҳои хонагӣ шавқовар нестанд 62,1 0,4 

9.  Дар дарс фазои зарурии психологӣ вуҷуд надорад 40,1  

 

Пурсуҷӯи шифоҳӣ ва мушоҳидаҳо дар баъзе ҳолатҳо номувофиқатии 

баҳоҳои хонандагон ва донишҳои воқеии онҳоро нишон доданд: дар бисѐр 

мавридҳо баҳоҳо баландтар гузошта шудаанд. Бинобар ҳамин барои муайян 
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намудани сатҳи ибтидоии донишҳои хонандагон тесткунонии маҷмӯавӣ 

истифода бурда шуд. Тесте, ки мутобиқи талаботи барномаҳои таълимии 

забони англисӣ барои мактабҳои миѐна таҳия шуда буд, аз панҷ бастаи асосӣ 

иборат буд: бастаи аввал саволҳоро оид ба озмоиш дар бар гирифта буд - 16,2 

%, дар бастаи назоратӣ  - 17,8 %; сатҳи баланд (баҳо «аъло»): дар озмоишӣ  - 

5,4 % , дар назоратӣ - 5,5 % . 

Ҳангоми барои худ мушаххас намудани мақсад ва вазифаҳои омӯзиши 

забони хориҷӣ, аз тарафи хонандагон ба сифати вазифаи нисбатан муҳимтар 

қобилияти ба забони хориҷӣ ҳарф зада тавонистан ва фаҳмидани суханронии 

нутқи дигарон муайян гардид. Хондан дар ин маврид мақоми сеюмро ишғол 

намуд, ҷои чорумро бошад, қобилияти навиштан ишғол намуд. Дар байни 

намудҳои фаъолияти нутқӣ аз ҳама душвор қобилияти гап задан эътироф гашт, 

аз нуқтаи назари забонӣ бошад, грамматика душвор дониста шуд. Ҷои дуюм 

аз ҳисоби душвориҳои таълими забони хориҷӣ ба ‟ аудиокунонӣ31 ва лексика 

дода шуд. 

Натиҷаи таҳлили маълумоти анкетавӣ нишон дод, ки ягон нафар аз 

хонандагон ба худомӯзии забони хориҷӣ машғул нашудааст, ба истиснои 2-3 

нафар. Дар бисѐр ҳолатҳо онҳо дар бораи адабиѐти англисӣ ва амрикоӣ, 

инчунин мамлакатҳои бо забони англисӣ ҳарфзананда: анъанаҳо, фарҳанг, 

ҳаѐти муосир, низоми сиѐсӣ ва давлатии онҳо тасаввуроти рӯякӣ доштанд. 

Танҳо баъзе аз хонандагон тавонистанд, ки рӯзномаю маҷаллаҳои машҳури 

мамлакатҳои бо забони англисӣ ҳарфзанандаро номбар кунанд. 

Ҳамзамон, хонандагон зарурати таълими донишҳои ба мамлакатшиносӣ ва 

лингвомамлакатшиносӣ: дар бораи шаклҳои таърихии идоракунии 

мамлакатҳои бо забони англисӣ ҳарфзананда, дар бораи муаммоҳои экологӣ, 

зерфарҳангии наврасона, дину диѐнат ва ғайраро қайд намуданд. Афзоиши 

фаъолнокии маърифатии хонандагон оид ба масъалаҳои номбурда ба 

тағйирот дар ҳаѐти ҷамъиятӣ чӣ дар мамлакати мо ва чӣ дар хориҷа, кӯшиши 

                     
31Аудиокунонӣ † (аз лот. audire ‟ шунидан). Намуди ретсептивии фаъолияти нутқӣ; аз ҷиҳати мазмунӣ 
дарк кардани иттилои шифоҳӣ. Аудиокунонӣ аз дарки якбораи шакли забонӣ ва маънавии ифода иборат 
мебошад. 
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ҷавонон нисбат ба ҳамдигарфаҳмӣ ва ҳамкорӣ алоқаманд аст. 

Пурсише, ки дар синфҳои 10 гузаронида шуд, баъзе мавзӯҳои иловагиро 

муайян намуд, ки барои хонандагон махсусан шавқовар буда, дар китобҳои 

дарсӣ дар бораи онҳо маълумоти кам дода ѐ умуман маълумот дода нашудааст: 

1. «Президентҳои ИМА», 

2. «Оилаи шоҳаншоҳ ва ворисони тоҷ дар Британияи Кабир», 

3. «Муаммоҳои ҳуқуқи башар», 

4. «Компютерҳо ва техникаи ҳисоббарор дар хориҷа». 

Натиҷаҳои анкетакунонии хонандагонро дар намуди ҷадвали 10 нишон 

додан мумкин аст. 

Дар асоси натиҷаҳои ба даст овардашуда аз тарафи мо бо иштироки 

муаллимони мактабҳо машғулиятҳои махсуси назариявӣ ва амалиявӣ оид ба 

курси махсуси «Назария ва амалияи таълими ба амалия тамоюлдоштаи  

хонандагон дар дарсҳои забони англисӣ» (ниг. ба замимаи А) анҷом дода 

шуданд, ки дар ҷараѐни он муаллимон бо усулҳо ва методҳои асосии ташкили 

кор дар ҳамҷуфтӣ бо таркиби ивазшаванда, бо ташхиси қобилиятҳои 

умумитаълимӣ шинос шуда, ташкили ҳамкории нутқӣ дар дарсҳои забони 

англисиро омӯхтанд (ниг. ба замимаҳои В, Г). 

Бе шубҳа, шартҳои амалӣ намудани усулҳои дар боло номбурда бо 

муассиркунии фаъолияти амалӣ дар ҳама иштирокчиѐни фаъолияти таълимӣ 

алоқаманд мебошад, ки сатҳи ангезанокии онҳоро барои гапзанӣ баланд 

бардошта, бо ҳамин азхудкунии нисбатан бештари ҷузъиѐтҳои ҳадафнокро 

ҳангоми омӯзиши забони англисӣ, ки ҳамроҳ бо ҷанбаҳои амалӣ, таълимию 

тарбиявӣ ва тараққиѐтӣ пешниҳод мегарданд, таъмин менамоянд. 

 

Ҷадвали №10. Натиҷаҳои анкетакунонии хонандагон 

Мавзӯъҳои лингвомамлакатшиносӣ Мехондам (%) 

Бо камоли 

майл 

Аз рӯи зарурат Танҳо дар 

ҳолатҳои 

истисноӣ 
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1 2 3 4 

1.«Зерфарҳанги ҷавонӣ дар Ғарб 

(ҳаракатҳо, мӯд, мусиқӣ, кинофилмҳо)» 

92 4 4 

2.«Масъалаҳои дину диѐнат дар ҳаѐти 

ҷавонони Ғарб» 

72 24 4 

3.«Таърихи шоҳигарии Англия 68 28 4 

4. «Маориф дар Англия ва ИМА» 68 27 5 

5.«Нависандагони машҳури мамлакатҳои 

соҳиби забони таълим» 

64 36 0 

6. «Варзиш (тимҳои дӯстдоштаи варзишӣ 

ва манбаҳои парастиши ҷавонон) дар 

хориҷа» 

57 40 3 

7.«Ҷойҳои тамошобоби фарҳангии 

мамлакатҳои соҳиби забони таълим» 

48 40 12 

8.«Ҳифзи табиат (экология) дар Англия, 

ИМА ва мамлакатҳои дигар» 

44 48 8 

9.«Низоми идораи давлатӣ дар 

Британияи Кабир ва ИМА» 

28 56 16 

10.«Сиѐсат ва иқтисодиѐти мамлакатҳои 

соҳиби забони таълим» 

24 44 32 

 

Бо таҷрибаи ҳамкории нутқии хонандагон гузариш ба шаклҳои 

нисбатан мураккабтари муошират, ки бо иҷрои нақшҳо, муоширати 

дискуссионӣ ташкил мешавад, инчунин муошират дар байни ҷуфти 

хонандагон бо ҳайатҳои гуногун таъмин мегардад. 

Ба воситаи технологиякунонӣ дар раванди таълими ба амалия 

тамоюлдошта тағйирот дар маводи таълимӣ пешбинӣ гардидааст: ба 

воситаи сохтани (конструксияи) матни таълимӣ [96], маводи дидактикӣ, 

тавсияҳои методикӣ дар бораи татбиқи он, намудҳои муколамаи таълимӣ, 

шаклҳои назорати ташаккули шахсияти хонандагон дар ҷараѐни ба даст 

овардани донишҳо [96; 222], зеро танҳо ҳангоми мавҷуд будани таъминоти 

дахлдори дидактикӣ, ки ба воситаи он принсипи субъективӣ будан дар 

таълим таъмин мегардад, ташкил шудани раванди таълими ба амалия 

тамоюлдоштаро сабт намудан мумкин мегардад. Бинобар ин дар ҷараѐни 

амалишавии ҷузъиѐти мазмунии модели назариявӣ мо ба талаботе такя 
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намудем, ки ба таъминоти дидактикии раванди таълими ба амалия 

тамоюлдошта пешниҳод мегарданд, ки ин тавр менамояд [96]: 

1) бо маводи таълимӣ ва хислати пешниҳод шудани он, ки бо онҳо бояд 

мушаххаснамоии мазмун таъмин гардад, ки ба таҷрибаи субъект будани 

хонанда алоқаманд буда, ба худ таҷрибаро оид ба омӯзиши пешина низ 

мегирад; 

2) бо баѐни донишҳо, ки ба воситаи китобҳо ва муаллим пешниҳод 

мешаванд, ки бояд ҳамеша ҳаҷм, таркиб, интегратсия32, ҷамъбастшавии 

мазмуни мавзӯъгӣ афзояд, инчунин бо афзудани таҷрибаи таълимии ҳар як 

хонанда; 

3) бо ҷараѐни таълим, ки дар он таҷрибаи хонандагон бояд ҳамеша бо 

мазмуни илмии донишҳои пешниҳодшаванда мувофиқа карда шаванд; 

4) ба таври фаъол ҳавасманд намудани хонанда барои аз тарафи ӯ иҷро 

шудани фаъолияти таълимии хударзѐбӣ, ки бояд бо таъминоти имконият 

барои худтаҳсилнамоӣ дар раванди азхудкунии донишҳо алоқаманд аст; 

5) бо маводи таълимӣ, ки ташкили он ба хонанда пешниҳод намудани 

имконияти интихобро ҳангоми аз тарафи ӯ иҷро шудани вазифаҳо таъмин 

месозад; 

6) бо зарурати ҳавасмандгардонии хонанда ҷиҳати аз тарафи ӯ 

мустақилона интихоб ва истифода намудани тарзҳои нисбатан муҳими 

коркарди маводи таълим; 

7) зарурати ҷудо намудани фанҳои умумимантиқӣ ва махсуси кори 

таълимӣ дар асоси ба ҳисоб гирифтани функсияҳои онҳо барои ташаккули 

шахсӣ лозим мебошанд, ҳангоми истифода аз донишҳое, ки бо усулҳои 

иҷрои ҳаракатҳои таълимӣ алоқаманд њастанд; 

8) бо зарурати таъмини назорат ва арзѐбӣ, на танҳо аз рӯи натиҷаҳо, 

                     
32 Интеграция † (лот. integratio- барқароркунӣ, мукаммалсозӣ; лот. integer † ягона): 

1. Аз тарафи аъзои дигар ба гурӯҳ қабул намудани фард.  
2. Раванди муқаррар намудани робитаҳои муносибдар байни объектҳои иҷтимоии нисбатан 

мустақил (фардҳо, гурӯҳҳо, синфҳои иҷтимоӣ, давлатҳо) ва минбаъд онҳоро ба низоми ягона 
мубаддал намудан. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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балки ҳамчун қоида, аз рӯи тамоми раванди таълим, яъне он дигаргуниҳое, 

ки аз тарафи хонандагон ҳангоми азхуднамоии маводи таълимӣ ба амал 

бароварда мешавад; 

9) бо раванди таълимӣ, ки бо он бунѐд, ба амал баровардан, рефлексия, 

арзѐбии хонанда ҳамчун субъекти фаъолият, ки ҷудо карда баровардани 

воҳидҳои мушаххаси таълим, шарҳ, истифодаи онҳоро дар вақти 

машғулиятҳо, дар раванди корҳои фардӣ талаб менамояд, ки бо шаклҳои 

гуногуни коррексия ва омӯзгорӣ дар хона пешниҳод мегардад ва ба ҳамин 

монанд. 

Чӣ хеле мебинем, ҷузъиѐти мазмунӣ бо ҷузъиѐти технологӣ-

мурофиавии модели назариявӣ алоқамандии зич дорад. 

Ҳангоми шарҳи механизм аз тарафи мо масъалаи истифодаи усулҳои 

омӯзиш барои ташкили таълими ба амалия тамоюлдошта, вижагиҳои кор 

бо ҷуфтҳо: ҳайати доимӣ (статикӣ33), ҳайати ивазшаванда (динамикӣ) 

баррасӣ гардиданд. 

Таваљљўњи муаллимоне, ки дар озмоиш ширкат варзиданд, ба зарурати 

банақшагирии аз чор як ҳиссаи дарсҳо бо ишора ба он, ки муаллим дар як 

вақт аз рӯи реҷаи «ҳама муаллим» ба тамоми  хонандагони синф чиҳоро 

меомӯзонад, нигаронида шуд. Дар нақшаи мазкур на танҳо шарҳи чизҳои 

нав пешбинӣ мегардад, балки нишон додани усулҳои кори мустақилона, 

технологияҳои кор бо ҷуфтҳои шаклу намуди гуногундошта ва гурӯҳҳои 

хурд, усулҳои худназоратӣ ва назорати байниҳамдигарӣ, анҷом додани ҳар 

гуна тадқиқот ва ҳаллу фасли вазифаҳои муаммонок нишон дода 

мешаванд. 

Дар худи ҳамин нақша барои кор бо ҷуфтҳо супоришҳо ва мавод 

пешбинӣ мешаванд. Дар замима ба ин нақша ѐ дар сутуни алоҳида 

супоришњо, мавод ва матнҳо барои кори фардӣ бо хонандагон ҳангоми 

дарс ба нақша гирифта мешаванд. Аз тарафи омӯзгорон миқдори вақт, ки 

                     
33Статика (аз юн. στατός, «беҳаракат») † фасли механика, ки дар он шартҳои мувозинати системаҳои 
механикӣ омӯхта мешаванд. 
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дар тӯли он мактаббачаҳо бо ҷуфтҳои статикӣ ва динамикӣ омодагӣ 

мебинанд, инчунин миқдори вақтеро, ки барои кори фардӣ бо ҳар як 

хонанда ба андозаи чоряк ҳисса ҷудо карда мешавад, ҳисоб карда 

бароварда шавад. 

Дар натиҷаи ин гуна таҳлил аз рӯи намудҳои фаъолият: коллективӣ, 

мустақилона, фардӣ мумкин аст, ки дар аввал нақшаи матрикӣ34, сипас 

шабакавӣ таҳия гардад. 

Ба муаллимоне, ки дар озмоиш ширкат меварзиданд, аз тарафи мо 

нақшаи намунавии матритсагии зерин барои чоряк ҳамчун мисол 

пешниҳод гардид (ҷадвали 11). 

Ҷадвали №11 Нақшаи матритсагии кори мустақилона барои чоряк 

 

 

 
                     

34 Матритсаи воқеӣ ‟ ин ба пирамидаи молиявӣ монанд аст, вале андозааш хурдтар мебошад. Намунаи 
оддитарини он ин гуна аст: Карим ба лоиҳа-матриса Усмон ва Набиро даъват намуд. Дар навбати худ 
Усмон Шавкат ва Хуршедро, Набӣ бошад, Наврӯз ва Зафарро даъват намуданд. Дар навбати сеюм 

Шавкат, Хуршед, Наврӯз ва Зафар боз дунафарӣ рафиқони худро даъват намуданд ва ҳамин тавр, ҳар 
шахс бояд ду зина одамонро ба гурӯҳ даъват намояд. Матритса ‟ ин низоми бисѐрзинагӣ. Матритсаҳо 
кӯтоҳ ‟ аз 2 то 4 зина ва дароз ‟ аз 7 то 12 зина мешаванд. 

 

Намуди кор Аламотњои рамзї Чӣ бояд кард 

Грамматика Г1,Г2, ГЗ,Г4, Г5,Г6... Нақша-«шпаргалка» 

Калимаҳо Cl, С2, СЗ, С4, С5, С6 Иқтибос кардан, ба ҷуфт 

супоридан 

Машқҳо У1, У2, УЗ, У4, У5, У6... Ба ҷуфт супоридан 

Хомӯшона хондан. Бо овози 

баланд хондан.Ҷавобҳо ба 

саволҳо, нақл намудан 

Tl, Т2, ТЗ, Т4, Т5, Тб Бардоштан, ба рафиқ нақл 

кардан. Ба рафиқ хонда 

додан.  Ба ҷуфт супоридан. 

Дар ҷуфт ҳар кас бо ҳар кас 

гап мезанад  

Нутқ дар ҷуфт 5 дақ. + 5 дақ.  

Хониши хонагӣ ...   

Кори фардӣ бо муаллим ... дақиқа дар чоряк  

Хониши мустақилона Ба таври иловагӣ аз _ то _ Худназоратӣ 
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Сипас ба муаллимоне, ки дар озмоиш ширкат меварзиданд, методикаи 

таҳияи нақшаи шабакавӣ фаҳмонда дода шуд, ки модели раванди таълимӣ 

буда, имкон медиҳад, ки ба ҳар як хонанда ҳамаи вазифаҳои ӯ барои 

давраи муайян, ки метавонад аз ду ҳафта, як моҳ ѐ чоряк иборат бошад. 

Ба муаллимоне, ки дар озмоиш ширкат варзиданд, барои ҳисоб 

намудани муддати кори мустақилонаи хонандагон барои машғулият ва 

иҷрои вазифаи хонагӣ тавсия дода мешавад, ки боз ба моделсозї рӯй 

оварда, модели мушаххаси таълими ба амалия тамоюлдоштаро барои 

забони хориҷӣ таҳия намоянд (ниг. ба рас.10). 

Модели тахминие, ки дар он муаллим рақамҳои худро мегузорад, 

имкон медиҳад, ки муддати умумии кори мустақилонаро дар мактаб ва хона 

муқаррар намояд. Дар мисоли аз тарафи мо оварда таснифи вақтӣ 60 

дақиқаро ташкил медиҳад. 

Барои ҳаддалимкон машғулиятҳои таълимӣ оид ба забони хориҷӣ бо 

ҷузъиѐти зерсохтории шахсият ҳар як хонанда мутаносиб гардонида шавад, ба 

муаллимоне, ки дар озмоиш ширкат меварзиданд, тавсия дода шуд, ки 

анкетакунии хонандагонро анҷом диҳанд, зимнан, саволҳои анкета набояд 

ба таври озодона ташаккул дода шаванд: ҳар кадоми онҳо бояд ба гирд 

овардани иттилоот аз рӯи хосиятҳои вижаи шахсият нигаронида шуда бошанд. 

Ин ба муаллим имкон медиҳад, ки дар бораи ҳамаи хонандагон маълумоти 

заруриро андӯзад. 

Расми 10.  Модели мушаххаси намунавии машғулият 
 

Муаллим хонандагон Вақти ҷудошуда 

   
10 дақиқа   

  
  

 
 КФ 

   
35 дақиқа  

 
 

  
 
 

    КМ 25 дақиқа 
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     КМХ  

  
 

Аломатҳои шартӣ: 
 

 - таълим 

 - кори яквақтаи ҳамаи хонандагон 

 - кори мустақилонаи ҷуфтии шифоҳӣ 

 КМ – кори мустақилона 

 КМХ- кори мустақилонаи хонагӣ 

 КФ- кори фардӣ 
 
 
Ҳамин тавр, барои мисол пеш аз омӯзиши мавзӯи «Вақти холигӣ» тавсия дода 

мешавад, ки ба хонандагон анкетаи мазкур пешниҳод карда шавад (ҷадвали 12): 

 

Ҷадвали №12 Анкетае, ки пеш аз омӯзиши мавзӯи «Вақти холигӣ» тавсия дода мешавад  

                     
35Хобби, ѐ саргармӣ, † намуди фаъолияти инсон, шуғли хос, ки ҳангоми вақти холӣ барои фароғат ба он 
машғул мешаванд.  

№ Вижагиҳои шахсият Саволҳо барои муҳокимаи муаммо 

1.  Ҷаҳонбинӣ 1.Ту «вақти холигӣ»-ро чӣ хел мефаҳмӣ? 

2.Ба фикри ту, вақти холигиро чӣ гуна барои худ ва 

дигарон самаранок гузаронидан мумкин аст? Паси сар 

кардани вақт аз чӣ вобаста аст? 

2.  Зерманзари фаъолият 1.Ту, ҳамчун қоида, вақти холигии худро чӣ гуна паси 

сар мекунӣ? 

2.Оѐ ту метавонӣ вақти холигиро дар мактаб ҳамроҳи 

бачаҳо гузаронӣ? 

3.  Таҷрибаи ҳаѐтӣ Ҳодисаи бештар дар хотир мондаро дар хусуси вақти 

холигии бо муваффақият гузаронида баѐн намоед 

4.  

 

Доираи хоҳишҳо, 

шавқмандиҳо, майлҳо 

1.Ту ҳангоми вақти холигӣ ба чӣ машғул шуданро дӯст 

медорӣ? (Агар бошад, хоббии35 худро ишора намо.) 

2.Аъзои оилаи ту ба чӣ машғул шуданро дӯст 

медоранд? 

3.Дар бораи чӣ гуна хоббиҳо ту бештар донистан 

мехостӣ? Дар бораи кадоми онҳо худат метавонӣ ба 

рафиқонат нақл намоӣ? 
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Баъди он, ки маълумотҳои зарурӣ гирд оварда шуданд, лозим аст ҳал 

намоем, ки дар асоси кадом ҷузъиѐт баргузор намудани ин ѐ он машғулият дар 

силсила мувофиқи мақсад мебошад, барои ин талаб карда мешавад, ки 

қонуниятҳои умумии фардикунонӣ ба инобат гирифта шаванд, ки аз 

муқаррароти зерин иборат мебошанд: ҳар қадар шумораи бештари вижагиҳои 

шахсият ба иҷрои супориши таълимӣ фаро гирифта шаванд, ҳамон қадар сатҳи 

ангезанокии кирдори нутқии хонанда баланд мегардад. 

Ҷузъиѐти назоратӣ-занҷиравӣ дар низоми назорат, худназорат ва назорати 

байниҳамдигарӣ, арзѐбӣ, худбаҳодиҳӣ ва баҳодиҳии ҳамдигарӣ, ки чӣ аз ҷониби 

омӯзгор ва чӣ аз тарафи хонанда ба амал бароварда мешавад, мавқеи худро 

пайдо намуд. 

Дар маҷмӯъ ба амал баровардани модели назариявии таълими ба амалия 

тамоюлдоштаро аз таҷрибаи омӯзгорон пайгирӣ кардан мумкин аст, ки 

фаъолона ба озмоиши дар синфҳои болоӣ гузаронида фаро гирифта шуданд. 

Ҳамин тавр, муаллими забони англисии гимназияи №4 шаҳри Хуҷанд  

М.Баротова ҳангоми гузариш ба таълими ба амалия тамоюлдошта оид ба 

забони хориҷӣ нақшаи шабакавӣ ва ҷадвали худро ба ҳисоб гирифтанро барои 

идоракунии кори мустақилонаи хонандагон дар машғулият аз забони англисӣ 

истифода намуд. 

Барои синфи 10 нақшаи шабакавӣ барои чоряк таҳия карда шуд, ки ба он 

намудҳои зерини супоришҳо ворид карда шуданд: мавзӯъҳо оид ба 

грамматика (Г1, Г2,...) бастаи калимаҳо (Cl, С2, ...) мавзӯъҳо барои нутқи 

шифоҳӣ (Р1,Р2,...), матнҳо барои хониши бодиққатона (Т1,Т2,...), матнҳо 

барои хониш бо дарки умумӣ (01, 02,...), хониш бо овози баланд (41, 42,...), 

корҳои назоратӣ (К1,К2,...). 

5.  

 

Доираи эҳсосотӣ-ҳиссиѐтӣ Оѐ худи ту қаноатманд ҳастӣ, ки вақти холигиро чӣ тавр 

мегузаронӣ? Барои бо хоҳиши худ гузаронидани вақти 

холигӣ чӣ халал мерасонад? 

6.  

 

Маќоми шахсият дар 

коллектив 

Бо кадоме аз бачаҳои гурӯҳ ту вақти холигиро 

мегузаронӣ ѐ гузаронидан мехостӣ? 
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Барои таҳияи нақшаи шабакавӣ ин гуна аломатҳои ишоратӣ истифода 

шуданд: 

□ - супориш бо худназораткунӣ; 

/ - супорише, ки ба назорати муаллим бароварда мешавад; 

 - супориш барои кор бо ҷуфтҳо дар реҷаи «худназоратӣ». 

Ба нақшаи шабакавӣ шарҳи ҳар як аломати шартӣ замима карда шудааст: 

дар зери ҳар як шрифт чӣ гуна мавзӯъҳо, кадом параграф барои хониш, 

кадом рӯйхати калимаҳо, кадом матнҳо барои хониш бо овози баланд ‟ ва 

мазмуни пешакии корҳои назоратӣ мавҷуд мебошанд, нишон дода шудааст. 

Нақшаи шабакавӣ барои фосилаи вақт аз рӯи ҳафта мутобиқ гардонида 

шудааст. Ҳамин тавр, масалан, дар қисмати нақшаи шабакавӣ барои синфи 10 

барои чоряки дуюм супоришҳо барои се ҳафта таҳия гардидаанд (расми 11). 

Нақшаи шабакавӣ дар варақаи ҳаҷми калондошта дар синфхона овехта, 

барои маълумот ва корбарии муаллим ва хонандагон нигаронида шуда буд. 

Муаллим хотиррасон менамуд, ки минбаъд чӣ корҳо бояд анҷом дода 

шаванд, вақте дар ҷадвали худро ба ҳисобгирӣ, ки дар шафати нақша овехта 

шудааст, ягон супориш аз тарафи ҳамаи хонандагон қайд мешавад, ки гувоҳи 

он ѐ баҳогузорӣ, агар кор бо баҳогузорӣ пеш бурда шавад, ѐ штрихкашии (бо 

қалам пуркунии) квадратчаҳо, агар кор бе баҳогузорӣ сурат мегирифта 

бошад, он гоҳ муаллим дар нақшаи шабакавӣ бастаи дахлдорро штрих 

мекашид. 

Ҷадвали худро ба ҳисоб гирифтан (ҷадвали 13) ин гуна намуд дорад: 

 

Ҷадвали №13. Ҷадвали худро ба ҳисоб гирифтан. 

 

Муаллим ба ҳар як хонанда нусхаи нақшаи шабакавиро дастрас намуд, 

ки дар натиҷа онҳо тавонистанд дар нақшаҳои худ иҷрои супоришҳоро пеш аз 

№ 

п/п 

Ному насаб 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 „ 29 30 - 

1. Раҳимов С. С1 С2 Д1 ҳа            

2. Зокирова И. У1 С1 Т1 У2 Д1           
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Р1 Р2 Р4 Р4 

 

Расми 11. 

43 44 Хониш бо 
овози баланд 

он, ки дар ҷадвали худро ба ҳисоб гирифтан сабт  намоянд, қайд кунанд. Дар 

он пешравии худро қайд намуда, ҳар як хонанда имкон дошт, ки ҳаҷми кори 

боқимондаро ҳамеша бинад ва қайдҳои заруриро ба он дохил намояд. 

 

 

 

 

Қисмати нақшаи шабакавӣ барои синфи 10 дар чоряки дуюм 

 

Аломатҳои 

шартӣ: Г-

грамматика; С- 

калимаҳо; Р-нутқ. 

 

 

Хониши омӯзишӣ 

Хониши шиносшавӣ 

Муаллима ҳарчӣ бештар аз дарси комбинатсионӣ истифода мекард, ки 

ин тавр менамуд: кори саҳнавии муаллим бо ҳама хонандагон дар як вақт: 1) 

баъди фаҳмонда додани мақсад ва нақшаи дарс машқи хории фонетикӣ 

гузаронида мешавад. Бачаҳо баъди диктор такрор мекунанд; 2) нақли 

муаллим бо забони англисӣ ва санҷиши дарккунии хонандагон; 3) дастур оид 

ба кори мустақилона: бо варақаҳои луғатӣ чӣ гуна кор кардан ва чӣ гуна аз 

матни беовоз хондашуда чӣ иттилооти зарурӣ бароварда гирифта мешавад 
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(хониши шиносшавӣ - 03); назорати байниҳамдигарӣ дар ҷуфтҳо. Муаллим 

хотиррасон мекунад, ки дар охири дарс кори хаттӣ бо баҳогузории рақамӣ 

баргузор мегардад (ниг. ба  ҷадвали 14). 

 

 

Кори саҳнавӣ (5 дақиқа). Муаллим натиҷаи кори хонандагонро дар дарс 

ҷамъбаст менамояд. Хотиррасон мекунад, ки кадом супоришҳои нақшаи 

шабакавиро дар хона иҷро кардан лозим аст ва дастур медиҳад, ки онҳоро чӣ 

гуна иҷро кардан лозим аст, дар асоси баҳогузориҳои байниҳамдигарӣ дар 

журнал баҳо мегузорад. 

Муаллим таъсири мусбати гузариш ба идоракунии бефосила бо 

истифода аз нақшаи шабакавӣ ва ҷадвали худро баҳисобгирии фавриро ба 

ташкили раванди таълим қайд намуд. 

Муаллима боварӣ ҳосил кард, ки вақти сарфкардаашро барои ташкили 

банақшагирии шабакавӣ талофӣ намуд. Ба ғайр аз ин, ҳамаи шубҳаи ӯ дар 

хусуси имконияти ба хонандагон бовар кардан аз байн рафтанд, зеро 

муваффақияти азхудкунии забон якбора хеле боло рафт: тесткунонии 

назоратӣ дар интиҳои соли таҳсил дар ҳама баҳоҳои «хуб» ва «аъло»-ро 

муайян намуд. 

Ҷадвали №14. Кори мустақилона ва фардӣ дар вақти дарс 

Кори мустақилонаи хонандагон Кори фардии муаллим 

1 2 

1. Назорати байниҳамдигарӣ аз рӯи 

варақаҳои луғатӣ («нақораи хотира»). 

2. Хониши матн бо овози паст. 

Назорати байниҳамдигарии дарки 

умумии матн (нақл бо забони тоҷикӣ). 

3. Худназоратии дарки мазмуни асосӣ ‟ 

иҷрои машқҳо бо калидҳои рақамӣ. 

1. Нутқи монологии хонандагони 

алоҳидаро бо истифодаи лексикаи 

дарсҳои пешина гӯш мекунад. 

2. Ба кори хонандагон дар марҳалаи 

назорати байниҳамдигарии дарки 

умумии матни хондашуда ҳамроҳ 

мешавад. 

3. Малакаи хонандагонро оид ба кор 

бо калидҳои рақамӣ баҳо дода, ба кори 

онҳо ҳамроҳ мешавад дар тӯли 35 

дақиқа. 
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Муаллимаи забони англисии мактаби таҳсилоти умумии №24 ноҳияи 

Бобоҷон Ғафуров В.Рањматова корро оид ба ҷорӣ намудани таълими ба 

амалия тамоюлдоштаи  хонандагон дар синфи 10 сароғоз аз ташкили бо ҷуфтҳо 

ҳамкорӣ намудани хонандагон шурӯъ кард. Ӯро имконияти якбора хеле боло 

бурдани фаъолнокии хонандагон дар дарсҳои забони хориҷӣ ҷалб намуд. 

Ба хонандагон бовар намудани худназораткунӣ ва худбаҳодиҳиро танҳо 

дар он вақт ба ҷой овардан мумкин аст, ки агар муаллим маводеро омода созад, 

ки робитаи баръакс дошта бошад, яъне ба ҳар як санҷишгар намунаи иҷрои 

дурусти супоришҳоро диҳад, ки бо ѐрдами он хонанда тавонад, ки кори 

рафиқи худро бисанҷад. Суръати иҷрои супоришҳои мустақилона бо шакли 

шифоҳӣ хеле баланд аст, бинобар ҳамин муаллим имкони бо намунаҳо таъмин 

кардани ин миқдор супоришҳоро надошт. Ва ба ӯ зарур омад, ки аз захираҳои 

назорати байниҳамдигарии ҷуфтҳои ҳайати ивазшаванда истифода намояд. 

Ҳар як хонанда дар вақти кори фардӣ бо муаллим, дар реҷаи аз кори 

мустақилона ҷудо, ба саволҳо посух дод. Ҳам саволҳо ва ҳам ҷавобҳо дар 

дафтарҳо сабт шуданд. Ҳамин тавр, ҳар як хонанда медонист, ки савол чӣ гуна 

бояд дода шавад ва ҷавоби онро чӣ гуна санҷидан ѐ барои додани ҷавоб ба 

рафиқаш чӣ гуна ѐрдам расондан чӣ гуна мумкин аст. Дар синф ҳар кас аз рӯи 

саволи худ «муаллим» шуд. Хонандагон ду гурӯҳро (якеаш дар даруни 

дигараш) ташкил доданд: ба ҷониби ҳамдигар рӯй ба рӯй истода, ҷуфт-ҷуфт 

тақсим шуда, ба ҳамдигар савол медоданд. Сипас муаллим ба хонандагоне, 

ки дар  давраи дарунӣ истода буданд, пешниҳод намуд ҳар кадомашон як 

қадам ба тараф гузошта, дар рӯй ба рӯи шарики нави худ истанд. Ва боз аз нав, 

хонандагон ба ҷуфти нави худ савол медоданд ва ҳамин тавр, аъзои гурӯҳи 

дохилӣ ҳар дафъа як қадам ба тарафи муайян мегузоранд ва бо шарики нави худ 

саволу ҷавоб мекунанд то он даме, ки ҳар кас ба назди шарики (ҷуфти) 

аввалини худ барнагардад. Дар давоми машғулият ҳар як хонанда ба саволҳои 

муаллим ҷавоб медод, саволу ҷавобҳоро дар дафтараш сабт мекард ва саволҳои 

худро медод, ҷавобҳои ҳар як хонандаро месанҷид ва ба 15 саволи хонандагони 

боқимонда ҷавоб медод. Ба ғайр аз ин, дар вақти аз тарафи муаллим аз рӯи 
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сабтҳои дафтари онҳо санҷида шудани ҷавобҳо, хонандагони дигар 

мустақилона кор карда, матнҳоеро қироат мекунанд, ки аз рӯи онҳо муаллим 

саволҳоро таҳия намуда буд. 

Натиҷаҳо ба муаллим хеле писанд омаданд; ягон нафар аз хонанда 

кӯшиш накард, ки танҳо назорат барад; ҳар кас кӯшиш мекард, ки ба рафиқаш 

ѐрдам расонад, ки вай ба ин ѐ он савол ҷавоби дуруст диҳад. Албатта, дар ҳар 

дарс ин гуна корро анҷом додан душвор аст, вале бо навбат аз методҳои 

дигари кор бо ҷуфт ѐ гурӯҳи чоркаса истифода бурдан мумкин аст. 

Муваффақияти асосии муаллим ба даст овардани механизми иваз намудани 

шарикон дар шароити кор бо ҷуфтҳо дар ҳайати ивазшаванда буд. Ба ҷои аз 

паси як миз ба паси мизи дигар ҷойивазкунии хонандагон ҳангоми ивазшавии 

шарикҳо, хонандагон ба осонӣ, дар гирди давра ҳаракат намуда, шарикҳои 

худро иваз мекарданд, ки ба ҳарчӣ тезтар коркард намудани мавод мусоидат 

менамуд. 

Муаллим хонандагонро ба омода намудани варақаҳо бо намудҳои 

гуногуни саволҳо ҷалб намуда, ҳамин тавр идоракунии кори шифоҳии онҳоро 

омӯхт. Дар баъзе мавридҳо ин гуна варақаҳоро худи муаллим омода менамуд, 

хонандагон бошанд, дар паси он ҷавобҳоро менавиштанд. Сипас ивазкунии 

шарикҳо шурӯъ мешуд ва ҳар кас бо ҳар кас кор мекард. Дар ин маврид 

муаллим гоҳ ба назди як ҷуфт, гоҳ ба назди ҷуфти дигар омада, ба кори онҳо 

шомил мешуд ва агар дар ин фурсати нисбатан кӯтоҳ дониши онҳоро санҷад, 

худаш ба онҳо баҳо мегузошт. Дар ин зимн, хонандагон бо суръати тез кор 

карда, бо ҳамдигар саволу ҷавоб менамуданд. 

Бисѐр намуди супоришҳо аз тарафи ҷуфтҳои статикӣ иҷро мегардиданд. 

Маълум шуд, ки механизми пайдоиши хатоҳоро дарк намуда, мумкин аст 

баъзеи онҳоро сарфи назар намоем ва ҳалли баъзеи онҳоро ба ихтиѐри 

хонандагон вогузор созем, агар лозим бошад, ки онҳо ҳамдигарро дар 

мавриди дуруст дарк намудани матн ва мухтасар ба забони модарӣ навиштани 

матни хондашуда санҷанд. Ба ғайр аз ин, барои ба забони англисӣ нақл карда 

додани матни хондашуда ба хонандагон иҷозат додан лозим аст, ки ба ҷои 
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қориазѐд кардани матн, ки онҳо бисѐр вақт ба ҳамин  восита рӯй меоварданд, 

дар хона матни мухтасари хондаашонро ба таври хаттӣ таҳия карда, ҳангоми ба 

саволи муаллим ҷавоб додан ва инчунин ҳангоми саволу ҷавоб бо рафиқон аз 

он истифода кунанд. Бо ҳамин роҳ «минтақаи боварӣ» тадриҷан васеъ мегашт. 

Муаллима машғулиятҳоро, ҳамчун қоида, аз санҷиши байниҳамдигарии  

супориши хонагӣ шурӯъ менамуд, баъзан бо баҳоҳое, ки дар журнали синф 

гузошта мешуд, баъзан дар асоси боварӣ ва баҳогузории байниҳамдигарии 

хонандагон, баъзан бе баҳогузорӣ. Ҳангоми ба вуҷуд омадани ногузирии 

баръало барои гузоштани баҳо, вай дигар он қадар нақши муҳимро, чӣ хеле 

пештар буд, бозӣ намекард. Муҳимаш он, ки дар ин гуна машғулиятҳо ҳарчӣ 

бештар фаъолона иштирок намудан ногузир дониста шуд. 

Минбаъд муаллим дар нақли худ калимаҳои навро ворид менамояд, ба он 

ноил мегардад, ки хонандагон ҳангоми шунавидан мазмуни онҳоро дарк 

намоянд; диққати хонандагонро ба таркиби нави грамматикӣ ҷалб менамояд, 

ки дар матн вомехӯранд, тамрини хории онро анҷом медиҳад. Ҳамаи ин 15-

20 дақиқа вақтро мегирад. Ҳамзамон машқҳо барои кори мустақилона дар синф 

ва хона сабт карда мешаванд. 

Баъд аз ин кори мустақилона шурӯъ мешавад. Аз рӯи навиштаҷоти 

тахтаи синф хонандагон аз як намуди кор ба намуди дигар мегузаранд. 

Бештари вақт онҳо бо ҷуфтҳо кор мекунанд, матнҳоро ба ҳамдигар мехонанд, 

ба саволҳо ҷавоб медиҳанд, маводи хондаро нақл карда медиҳанд, машқҳои 

дар китоб додашударо иҷро мекунанд ва ғайра. Ин ҷуфт баъзан аз ҳайати 

доимӣ ва баъзан аз ҳайати ивазшаванда, баъзан чоргона ба мисли гурӯҳ кор 

мекунад ‟ яъне бо навбат ба саволҳо ҷавоб медиҳанд; баъзан худи ҳамин 

чоргона аз рӯи реҷаи ҷуфти динамикӣ кор мекунад, яъне ҳар кас бо ҳар кас; 

баъзан ҳамчун микрогурӯҳ бо ба шарики тарафи чап ѐ рост додани 

варақаҳо фаъолият мекунад. Дар вақтҳои аввал барои муаллим мушоҳида 

намудани кори хонандагон душвор аст, вале тадриҷан хавотирӣ парешон 

мешавад. Яке аз хонандагон бо ҷасурӣ овоз мебарорад (ѐ якбора ду нафар, 

агар шумораи иштирокчиѐн ҷуфт бошад), ба назди миз даъват карда, 
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сӯҳбати шавқовар баргузор мегардад, на ин ки ба саволҳо ҷавобдиҳӣ бошад. 

Баъди сӯҳбат баҳои баланд ҳамчун натиҷа ва ҳам чизи муқаррарӣ гузошта 

мешавад. 

Муаллими забони англисии № 14 шаҳри Хуҷанд М.Аҳмадов ҳангоми 

гузариш ба таълими ба амалия тамоюлдоштаи  хонандагон оид ба забони 

хориҷӣ диққати махсусро ба кори мустақилонаи шифоҳии хонандагон дар 

дарсҳо равона намуд. 

Дар бисѐр маврид дарсҳои ӯ қатъиян аз рӯи таркиби пешниҳодшуда ба роҳ 

монда мешаванд: 

1) Оғози дарс. Санҷиши байниҳамдигарии вазифаи хонагӣ. Хонандагон 

барои ҳамдигар матн мехонанд, аз ҳамдигар калимаҳоро мепурсанд, машќҳои 

иҷронамудаи якдигарро месанҷанд ва ба ҳамдигар баҳо мегузоранд, ки бисѐр 

вақт аз тарафи муаллим такрор шуда, ба журнал ва рӯзномаҳои хонандагон 

гузаронида мешавад. 

2) Шарҳдиҳии чизҳои нав. Муаллим бахусус маводи грамматикиро 

муфассал шарҳу эзоҳ дода мефаҳмонад, зеро грамматикаи бодиққатона 

фаҳмондашуда, дар худи ҳамин дарс ба хубӣ мустаҳкамшуда, имкон медиҳад, 

ки раванди дарки матн ҳангоми хондан ва аудиокунонӣ, инчунин бо нутқи 

шифоҳӣ ва хаттӣ боэътимодона ба даст оварда шавад. Муаллим аз маводи 

бисѐр истифода мебарад барои он, ки шарҳу эзоҳро ҳарчӣ бештар айѐнитар 

ва дастрастар созад: ҷадвалҳо, расмҳо, маводи тақсимшаванда, ки ба ташкили 

кор дар ҷуфтҳо дар марҳалаҳои минбаъдаи дарсҳо ѐрдам мерасонад. Дар худи 

ҳамин марҳала хонандагон якҷоя бо муаллим кор мекунанд, фикр мекунанд, ба 

воситаи хор ҷавоб медиҳанд, тамрин мекунанд, дар ин маврид муаллим ба 

он эътибор медиҳад, ки талаффузи хонандагон чӣ гуна ба роҳ монда шудааст. 

Тамрини фонетикӣ ҷузъиѐти ҳатмии кори якҷояи мустақилона бо истифодаи 

воситаҳои техникии таълим мебошад, вале баъзан худи муаллим низ ба ҷои 

диктор ин гуна тамринро анҷом медиҳад. 

Баъди шарҳдиҳӣ ва тамрини якҷоя супориши хонагӣ бо шарҳи муфассали 

тарзҳои иҷрои он дода мешавад. 
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Нимаи дуюми машғулият, ҳамчун қоида, ба кори мустақилонаи 

хонандагон бахшида мешавад. 

3) Кори мустақилонаи хонандагон. Кор дар байни ҷуфтҳо ва гурӯҳҳои 

хурд ба роҳ монда мешавад. Супоришҳо дар тахтаи синф навишта ѐ ба воситаи 

варақаҳо ба хонандагон тақсим карда дода мешаванд. Дар синф, табиатан, дар 

ин ҳолат ғавғои корӣ шунида мешавад, вале он ба муаллим халал 

намерасонад, ки аз назди як ҷуфт ба назди ҷуфти дигар гузашта, бо онҳо ба 

таври фардӣ кор кунад. 

Яке аз ҷуфтҳо барои ҷавоб додан ба саволҳо аз ҷояш бармехезад. Онро 

шунида, ки рафиқон чӣ гуна ҷавоб медиҳанд, онњое, ки дар худи ҳамон мавзӯъ 

кор карда истодаанд, метавонанд ҷавобҳои худро бисанҷанд. 

Сипас муаллим ба хонандагон расмҳо, нақшаҳо ва ғайраро тақсим карда 

медиҳад, гурӯҳҳои хурд ташкил карда мешаванд, ки дар онҳо хонандагон аз 

рӯи расму нақшаҳои додашуда ҳикоя таҳия мекунанд. Дар гурӯҳҳо санҷиш 

анҷом дода, сипас як ѐ ду нафарӣ хонандагон ба назди тахта баромада, онро 

нақл карда медиҳанд. 

Машғулият қатъиян бо баробари садо додани занги мактаб ба охир 

расонида мешавад, зеро вазифаи хонагӣ дар давоми дарс пешакӣ супориш дода 

шуда буд. 

Муаллимаи забони англисии мактаби таҳсилоти умумии № 26 ноҳияи 

Б.Ғафуров И.Р.Мансурова гузариши пурраро ба низоми ба шахсият 

нигаронидаи таълим бо истифодаи идоракунии бефосила бо ѐрдами 

нақшаи шабакавӣ ва ҷадвали худро ба ҳисобгирӣ анҷом дод. 

Дар кори худ вай аз вариантҳои беҳамтои мададрасон барои истифодаи 

онҳо ҳангоми кор бо мавзӯъҳои гуногун барои нутқҳои шифоҳӣ, маҳз 

мавзӯъҳои мамлакатшиносӣ истифода намудааст. Мададрасонҳо тасвирҳои 

баръало аз рӯи мавзӯъ доранд, ки барои шарҳи маънои калима, ибора ва таркиб 

зарур мебошанд. Утоқи кории ба хубӣ таҷҳизонидашуда имкон медиҳад, ки аз 

воситаҳои техникии таълимӣ барои кори мустақилона истифода бурда шавад. 

Машғулиятҳо аз нутқ шурӯъ мешаванд, ки муаллим онро бо суръати 
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муқаррарӣ барои омӯзиши хонандагон ба дарки нақли шифоҳӣ баѐн мекунад. 

Фаҳмиши нутқ ҳангоми аудиокунонии он дар реҷаи «худназоратӣ» санҷида 

мешавад. Агар хонанда ягон чиро нафаҳмад, он гоҳ вай метавонад ба зудӣ ба 

муаллим савол дода, масъаларо фаҳмида гирад. Ба ғайр аз ин, муаллим ба хубӣ 

хонандагони худро дарк мекунад, ба бетоқатиҳои онҳо, ки аз душвориҳои 

фаҳмиш алоқаманд аст, ба зудӣ вокуниш карда, душвориро ба воситаи иваз 

намудани калимаҳо ѐ ифодаҳои ҳаммаъно, ба матн ворид намудани тарҷумаи 

калимаҳо ѐ ибораҳои душворфаҳм аз байн мебарад. Баъд аз аудиокунонии 

матн муаллим ба фаҳмонидани маводи нав мегузарад. 

Ба муаллим аллакай одат шудааст, ки маводи таълимиро аз меъѐр 

ҳарчӣ пештар ба хонандагон пешкаш менамояд. Ҳамин тавр, масалан, низоми 

замонҳои феъл бо бастаи калон пешниҳод мегардад. Ҳангоми кор бо лексика 

матнҳо аз китоби дарсӣ барои мактабҳои махсус ва ҳатто мактабҳои олӣ, 

рӯзномаҳо, маҷаллаҳо, воситаҳои таълимӣ барои дарсҳои факултавӣ ва 

курсҳои таълими интенсивӣ оид ба забони англисӣ истифода бурда мешаванд. 

Ҳамаи ин фазои навигариҳо, ҳаракати баръалоро ба пеш ба вуҷуд оварда, 

барои баланд шудани шавқи омӯзиши забони хориҷӣ мусоидат мекунад. 

Бо ба охир расидани кор бо ҳамаи хонандагон баъди ҷорӣ намудани 

маводи навбатӣ, ки тахминан 15 дақиқа вақтро мегирад, кори мустақилонаи 

шифоҳии хонандагон дар гурӯҳҳои хурд (4 нафар) шурӯъ мешавад, ки дар ҳар 

кадоми он ѐрдамчии ивазшаванда вуҷуд дорад, ки таҳти назорати муаллим кор 

карда, баъди санҷиш худаш низ мавриди санҷиш қарор дода мешавад. Кор дар 

гурӯҳи хурд дар вариантҳои гуногун пеш бурда мешавад: 

1) ѐрдамчии муаллим хонандагонро дар гурӯҳ бо навбат мепурсад; 

2) хонандагон бо навбат як нафар хонанда, сипас хонандаи дигарро 

мепурсанд, то он даме, ки ҳамаи хонандагони  гурӯҳ пурсида ва баҳогузорӣ 

карда нашаванд; 

3) кор аз рӯи занҷира пеш бурда мешавад: ҳар кас ба нақл чизеро илова 

мекунад, ки рафиқонаш фаромӯш карда буданд; 

4) як нафар хонанда хонандаи дигарро таҳти назорати ѐрдамчии 
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муаллим мепурсад; 

5) хонандагон дар ҷуфтҳои доимӣ ҳамдигарро пурсуҷӯй карда, ба 

саволҳои ҳамдигар ҷавоб дода, бо ҳамсояпартаҳо якҷоя кор мекунанд; 

6) хонандагон дар ҷуфтҳои ивазшаванда кор мекунанд: ҳар кас ҳар касро 

пурсуҷӯй мекунад, шарикон иваз мешаванд, ҳар лаҳза ҳама фаъолона кор 

мекунанд; 

7) кор дар микрогурӯҳҳо аз рӯи мададрасонҳои гуногун ба роҳ монда 

мешавад, иваз шудани шарик бо иваз шудани мададрасонҳо сурат мегирад: 

ҳар кас гоҳ бо шарики дасти рост ва гоҳ бо шарики дасти чап, вале ҳар дафъа 

мададрасони навро истифода бурда, кор мекунад, ҳама имкон пайдо мекунанд, 

ки бо истифодаи ҳамаи мададрасонҳо ҳам гӯш кунанд ва ҳам нақл намоянд. 

Баъди кори шифоҳӣ хонандагон ба қироат мегузаранд. Дар вақти хондан 

онҳо мустақилона мададрасонҳо барои нақл намудани матнро омода сохта, 

таҳияи қайди бандпечшударо меомӯзанд. 

Дар охири дарс ҳар кас дар сутуни худбаҳисобгирӣ ҳамаи супоришҳои 

иҷрошударо қайд менамояд. Нақшаи умумии шабакавӣ, ки нусхаи он дар ҳар 

як хонанда ҳаст, ба хонандагон ѐрдам мекунад, ки ҳаҷм ва мазмуни вазифаи 

хонагиро дониста гиранд. Дар нақшаи шабакавӣ бастаҳои штрихшуда, ки аз 

тарафи ҳамаи хонандагони синф иҷро гардидаанд пешнињод мешаванд ва 

барои ҳамин ҳар кас дида метавонад, ки минбаъд кадом супоришҳоро бояд 

иҷро намояд. Муаллим нишон медиҳад, ки дар дарси оянда кадом супориш 

асосӣ ҳисоб мешавад. 

Санҷиши иҷрои супориши хонагӣ дар ҷуфтҳои ивазшаванда иҷро карда 

мешавад: ҳар кас ҳар каси дигарро месанҷад. 

Муаллим имкон меѐбад, ки дар вақти кори фардӣ бо ҳар як хонанда 

корҳои зиѐдеро анҷом диҳад: ин ҳам кори фардии ба кори мустақилона 

ҳамроҳшаванда, ҳам кор дар назди мизи муаллим, ки ба он ҷой на танҳо 

ѐрдамчиѐни муаллим, балки хонандагони дигар низ бо тартиби навбат ѐ 

омодагӣ даъват мешаванд. 

Кори муаллим дар дарс эҷодӣ мегардад: ҳар дафъа муносибати нав, 
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вазъияти нав ва аз ҳама асосиаш ‟ ҳамаи хонандагон кор мекунанд, мехонанд, 

гӯш мекунанд ва гап мезананд. Муоширати воқеии муаллим ва хонандагон, 

хонандагон бо хонандагон ба мисли шарикон бо истифода аз забони англисӣ 

ҳамчун воситаи коммуникатсия сурат мегирад. 

Инак, бо кори таҷрибавӣ-озмоишӣ аз тарафи мо усулҳои гуногуни 

ташкили машғулиятҳои дастаҷамъона бо намудҳои зерин пешниҳод 

гардидаанд: 

1) кор бо ҷуфтҳо, ки санҷиши байниҳамдигарии калимаҳо ва ифодаҳои 

муайянро  бо забони англисӣ дар назар дорад. Дар ин ҷой аз тарафи мо 

муносибатҳои гуногун татбиқ гардиданд, ки бо инҳо алоқаманд мебошанд: бо 

омӯзиши матни нав, бо навишта гирифтани калимаҳои нав ва номаълум, аз 

тарафи як гурӯҳ хонандагон ин калимаҳо ва ибораҳо бо забони тоҷикӣ 

талаффуз карда мешаванд, аз тарафи гурӯҳи дигар бошад, тарҷумаи онҳо бо 

забони англисӣ талаффуз мегардад. Бо калимаҳо ва ибораҳо аз тарафи 

хонандагон варақаҳо таҳия мегарданд ѐ онҳо дар дафтарҳо сабт мешаванд. Аз 

тарафи шарик ин ибораю калимаҳо хонда, ҳамзабон бо забони англисӣ бо 

овози баланд қироат карда мешаванд. Калимаҳо бо варақаҳои гуногун сабт 

карда мешаванд, ки ҳар кадомаш 10, 20, 30 ададӣ калима дорад. Ба хонандае, 

ки донотар ва санҷида метавонистагӣ эътироф гаштааст, пешниҳод мегардад, 

ки ба шарикаш варақаро дода, дар давоми вақти муқарраршуда калимаҳо ва 

ибораҳои дар он овардашударо ба забони англисӣ тарҷума созад. Ҳолати 

мазкур бо тарҷумаи ҳамонлаҳзагӣ тасниф мегардад, вале бо шарте, ки ҳамаи 

калимаҳо танҳо бо забони англисӣ талаффуз карда мешаванд ва аз тарафи 

шарики ҷавобдиҳанда ба хато роҳ дода намешавад. Дар ҳолати њатто як хато 

роҳ додан, аз тарафи санҷишгар варақа баргардонида, пешниҳод мегардад, ки 

мазмуни онро то охир  азхуд намояд. Ҳангоми ба зудӣ тарҷума карда 

тавонистани ҳамаи калимаҳо, варақаҳое, ки 10 калима доранд, ба варақаҳои 

шумораи зиѐди калимаҳоро дошта: ду маротиба, се ва ҳатто даҳ маротиба 

бештар иваз карда мешаванд; 

2) кори якҷоя бо матни номаълум, вақте аз тарафи як нафар хонанда матн 
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хонда, аз тарафи дигараш бо луғат кор карда, мазмуни калимаҳои нав дарѐфт ва 

аз тарафи ҳар кас дар дафтарчаи луғат ѐ варақаи ҷавобҳо қайд карда мешавад; 

3) бо кори ба матни нав алоқаманд, дар ҳолати пешакӣ бо тарҷума шинос 

намудани яке аз хонандагон, ба хонандагони дигар бошад, ин матн бори 

аввал пешниҳод карда мешавад: хонандагоне, ки бори аввал бо матн 

вомехӯранд, дар зери назорати хонандаи пештар огоҳшуда матнро мехонад 

ва кӯшиш менамояд, ки онро тарҷума кунад; дар ҳолати душворӣ кашидан, 

шарике, ки матни тарҷума ба ӯ шинос аст, ба ѐрдам мегузарад. 

4) бо гузариш аз кор бо ҷуфтҳои маҳдуд, суст ва ҷудо карда бароварда 

(статикӣ) ба кор бо ҷуфтҳои ивазшаванда, ки бо кори хонандагон бо 

матнҳои гуногун алоқаманд мебошад. Пас аз қироати матн ҳар як хонанда 

матни худро тарҷума карда, баъди ин ба кор бо ҷуфти худ мегузарад; ѐ аз 

тарафи ҷуфт тарҷума дукаса анҷом дода мешавад, баъди ин ҷуфт ҷудо 

гардида, бо шарикони нав муошират меорояд. 

5) бо мантҳои гуногуни иштирокчиѐни машғулият, ки дар он ҳар як кас 

барои шарики ҷуфти худ матнро хонда тарҷума менамояд, маънии калимаҳои 

навро муайян мекунад. Баъди ба охир расидани кор, ки шиносоӣ бо тарҷума, 

санҷиш ва сабти калимаҳои нав алоқаманд аст, супоришҳо (матнҳо) байни 

хонандагон мубодила карда мешаванд. Пеш аз он, ки кор бо шарики нав 

шурӯъ карда, чизи нав, матни худи ҳозир қабулшуда омӯхта шавад, ба ҳар кас 

имкон дода мешавад, ки бо матн мустақилона кор  карда, онро дурусттар 

омӯзад, ҳарчанд ин ҳатмӣ нест, зеро кор бо шарики нав хониши такрории 

ҳар як ибораи матн, такрор кардани калимаҳои нав, санҷиши тарзи дурусти 

қироат, тарҷума ва донистани калимаҳои нави шарикро дар назар дорад. Агар 

матн ҳаҷми нисбатан кӯтоҳтар дошта бошад, он гоҳ ба хонандагон баъди ба 

итмом расидани вохӯрии навбатӣ ба онҳо матни нав супорида, минбаъд кор бо 

шарики нав аз рӯи ин матн ба роҳ монда, дар он хонандагон ҳам нақши омӯзгор 

ва ҳам нақши тарҷумонро иҷро мекунанд. 

6) бо кор аз рӯи матн тибқи методикаи А.Г.Ривин [109; 119], ки барои 

омӯзиши адабиѐти илмӣ равона гардида, гузариш ба он давра ба давра сурат 
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мегирад: марҳалаи аз он пештар ба кори ҷудо карда гирифтани ҷумлаҳо 

(ибораҳо) аз сархат алоқаманд аст. Масалан, Алишер мавзӯъ-топикро36, ки аз 

даҳ сатр нақл иборат аст, меомӯзад. Бо мавзӯъ (мақола, ҳикоя)-ҳое, ки ҳаҷми 

монанд доранд, маводи рафиқони ӯ низ пешниҳод гардидаанд. Кори хонанда 

Алишер ба ин тарз ба роҳ монда мешавад: ҷумлаи якум аз тарафи Алишер 

дар якҷоягӣ бо шарики якуми вай иҷро гардида, онҳо якҷоя на фақат тарҷума 

ва калимаҳои навро меомӯзанд, балки тарзи дурусти таҳия намудани савол аз 

рӯи ибораи (ҷумлаи) мушаххас омӯхта мешавад: чӣ? дар куҷо? кӣ? ва ба ҳамин 

монанд. 

Бо ба итмом расидани кор бо шарики якум, Алишер ба назди шарики 

навбатӣ гузашта, ба ӯ ибораи (ҷумлаи) навакак азхуд кардаашро аз хотир 

мехонад ѐ қироат мекунад. Сипас онҳо ба коркарди ҷумлаи навбатӣ гузашта, аз 

рӯи мазмуни он саволҳо омода мекунанд. Ба назди шарики навбатӣ Алишер 

аллакай метавонад бо ду ибора (ҷумла) ҳозир шуда, ҷумлаи сеюмро коркард 

намоянд. Ба шарики чорум Алишер метавонад се ҷумларо бо овози баланд 

хонад ва ҷумлаи чоруми охиринро бо ӯ коркард намояд. Баъд аз ин Алишер 

метавонад њамаи матнро аз рӯи тамоми ибораҳо аз нав нақл карда диҳад. Дар 

аввалҳои вақт бо ин гуна нақлнамоӣ, ки ба мазмуни матн бисѐр наздик аст ѐ 

баъзан онро комилан такрор мекунад, тадриҷан ҳаҷми захираи луғавии хонанда 

васеъ мегардад. Озодӣ ва эҷодкорӣ ҳангоми бознақл намудани матн бо забони 

англисӣ бо роҳи аз тарафи хонандагон ҳарчӣ бештар бознақл намудани матн 

(мақола ва ҳикоя)-ҳои зиѐд ба даст оварда мешаванд. 

7) Бо азѐд намудани шеърҳо бо чунин асосҳо: таҳлили ибтидоӣ-кушода 

додани мазмуни шеър дар синф; иҷрои тарҷумаи он бо сабт намудани 

калимаҳои нави номаълум; аз тарафи муаллим ба таври бурро хонда додани 

шеър. Баъди ин, азхудкунии шеър аз тарафи хонандагон иҷро мешавад, аз 

тарафи хонандагон шеър аз рӯи қисматҳо ва бо роҳи бо навбат дар болои ин 

қисматҳо кор кардан азѐд карда мешавад. 

                     
36Топик ѐ мавзӯъ дар лингвистика †субъекти мантиқии ҷумла, ки дар он маънӣ ифода гардидааст. Дар 
дарси забони англисӣ † матни таълимӣ дар мавзӯи муайян. 
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Дар давраҳои минбаъда хонандагон ба азѐдкунии яквақтаи шеърҳои 

гуногун бе таҳлили пешакии онҳо дар синф мегузаранд. Шеърҳои нав дар ин 

маврид бо ин тарз ҷорӣ мегарданд: дар аввал муаллим шеъри навро бо як 

нафар хонанда коркард менамояд; хонанда онро мехонад, сипас бо хонанда 

кор аз рӯи тарҷума, шарҳу эзоҳи калимаҳо ва ибораҳои нав  ба роҳ монда, 

сипас матн такроран хонда мешавад ва баъд  хонанда шеърро қисм ба қисм дар 

асоси кор бо шарикони гуногун азѐд кардан мегирад. Дар маҷмӯъ, методика 

бетағйир боқӣ мемонад, ҳарчанд мумкин аст ин тарзҳои такмили он истифода 

бурда шаванд: шеъри нав на аз тарафи муаллим, балки аз тарафи ягон 

нафар хонандаи синфҳои болоӣ бо овози баланд хонда дода мешавад. Ҳангоми 

кори муназзами мувофиқи хонандагони синфҳои гуногун, дар як вақт мумкин 

аст, ки азѐдкунии  аз 15 то 20 ва аз он зиѐдтар шеър ба роҳ монда шавад; 

8) аз рӯи сархат ба сархат коркард намудани матнҳо (мақолаҳо) дар 

пасманзари методикаи А.Г.Ривин: ин тарзро дар сатҳи нисбатан баландтар 

донистани забони англисӣ, дар синфҳои болоӣ, ки дар он хонандагон 

аллакай малакаю маҳорати муайян доштанд: баѐн кардани мазмуни 

мақолаҳо (матнҳо); ба амал баровардани баҳсҳо; ташаккул додани саволҳо; 

такмил додани сарлавҳа ѐ баѐни тезисии матн; исбот намудани айнияти 

мазмуни тарҷума бо матн; ворид намудани тағйирот ба сарлавҳаи 

ташаккулѐфта ва ғайра бо забони омӯхташаванда; 

9) бо иҷрои супоришҳо аз рӯи китоб: дар ин маврид аз тарафи 

хонандагони фаъол ва хонандагони синфҳои болоӣ нақши мушовирҳо ва 

назоратчиѐн аз рӯи иҷрои тамоми супоришҳои китобию  воситаи таълимӣ, бо 

дар як вақт санҷидани онҳо, ислоҳ намудани хатоҳо ва коркарди ҳаматарафаи 

онҳо; 

10) бо диктантҳои байниҳамдигарӣ, ки барои он дилхоҳ матни 

омӯхташаванда ѐ аллакай гузашта метавонанд истифода шаванд. Диктантҳои 

байниҳамдигарӣ метавонанд бо калимаҳо ва ибораҳои алоҳида пешниҳод карда 

шаванд. Маводи зиѐд барои диктантҳои байниҳамдигарӣ дар намуди 

машқҳои китобӣ ѐ воситаҳои таълимӣ пешниҳод шудааст. Амалияи пешакӣ бо 
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матни диктант шинос кардани хонандагон низ бо номи диктантҳои 

огоҳкунанда маълум мебошад; 

11)   бо омода намудан ба нақлҳои хаттӣ ва иншо аз рӯи мавзӯъҳои 

гуногун: аз тарафи муаллим пешниҳод мегардад, ки матн (ҳикоя ва ғайра), ки 

дар аввал ба таври шифоҳӣ бо интихоби калимаҳо ва ибораҳои зарурӣ баѐн 

мегардад, муҳокима карда шавад, сипас нақли хаттӣ навишта мешавад. Вале 

дар ин маврид корҳои аввалиндараҷа зарур мебошанд, ки бе онҳо хонандагон 

метавонанд ва аз ӯҳдаи иҷрои ҳама супоришҳои додашуда  набароянд; 

12)  бо санҷиши пешакии баромад (маърӯза ва ғайра) дар ҷуфтҳо: бо 

баромади аз рӯи матни (ҳикояи) омӯхташаванда дар назди синф  ѐ гурӯҳи 

хонандагон, ки бояд нағзакак фикр карда баромада ва омода гардонида шуда 

бошад, ки барои он тарзи аз ҳама муносиб озмоиши он дар назди рафиқон бо 

роҳи ду-се маротиба нақл карда додан мебошад; 

13) бо кор бо низоми варақаҳо, ки дар онҳо ҳам саволҳои назариявӣ ва 

ҳам супоришҳои амалӣ ҷойгир карда, бо шакли диктантҳо ва машқҳо 

пешниҳод шудаанд; саволномаҳо аз рӯи ҳар як фасл ва бо низомҳои ба он 

мувофиқи машқҳо. 

Таҳлили натиҷаҳои кори таҷрибавӣ-озмоишӣ аз он гувоҳӣ медиҳад, ки 

модели аз тарафи мо таҳия ва озмоишгардидаи таълими ба амалия 

тамоюлдошта барои таълими забони хориҷӣ, инчунин маводи дидактикӣ, ки 

дар раванди таълим истифода шудааст (ниг. ба замимаи Д), ба он мусоидат 

мекунад, ки пешравии хонандагон хеле баланд рафта, сатҳи донишҳои онҳо 

ба 25 % афзоиш ѐбад. 

Маълумоти ҷамъбастии кори таҷрибавӣ-озмоишӣ дар ҷадвали 15 дода 

шудааст. 
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Љадвали 15. Натиҷаҳои кори таҷрибавӣ-озмоишӣ 

Марҳала, сатҳи 

донишҳо 

То озмоиш Баъди озмоиш 

синфҳо синфҳо 

озмоишӣ назоратӣ озмоишӣ назоратӣ 

Баланд (аъло) 5,4% 5,5% 12,2% 8,2% 

Миѐна (хуб) 16,2% 17,8% 51,3% 28,8% 

Паст 

(қаноатбахш) 

66,2% 65,8% 36,5% 58,9% 

Бисѐр паст 

(ғайриқаноатбахш) 

12,2% 10,9% - 4,1% 

 

Чӣ хеле аз ҷадвал бармеояд, агар дар марҳалаи аввали озмоиш дар 

гурӯҳи озмоишӣ   (ҳамагӣ - 174 хонанда) танҳо 5,4% (дар гурӯҳи назоратӣ 

(аз 173 хонанда) - 5,5% хонандаҳо) натиҷаҳои аъло дошта бошанд, яъне 

сатҳи баланди донишҳо ва малакаю маҳорат аз рӯи забони англисӣ, пас дар 

интиҳои озмоиш аз рӯи натиҷаҳои пешравӣ, инчунин аз рӯи натиҷаҳои 

тесткунонӣ (ниг. ба замимаи Ж), ки ба хонандагони гурӯҳҳои озмоишӣ ва 

назоратӣ пешниҳод гардида буд, фоизи онҳо дар гурӯҳҳои озмоишӣ  - 12,2% 

ва дар назоратӣ - 8,2 % хонандагонро ташкил дод. 

Шумораи хонандагоне, ки то озмоиш аз рӯи донишу малакаҳо оид ба 

забони хориҷӣ дараҷаи миѐнаро (баҳои «хуб») дошта, 16,2%-и ҳамаи 

хонандагонро дар гурӯҳи озмоишӣ ташкил медоданд (17,8% дар гурӯҳи 

назоратӣ), дар интиҳои озмоиш 51,3% (дар назоратӣ 28,8%) хонандаро 

ташкил доданд. 

Таркиби миқдории хонандагоне, ки сатҳи паст («қаноатбахш») ва ниҳоят 

паст («ғайриқаноатбахш»)-ро дар гурўҳи озмоишӣ ташкил медоданд, хеле 

дигаргун шуд: агар то озмоиш вай мутаносибан таносуби 66,2% ва 12,2%-ро 

ташкил дода бошад, пас дар интиҳои озмоиш ба гурӯҳи «қаноатбахш» (сатҳи 

паст) дар гурӯҳи озмоишӣ 36,5% пешрав шуданд, онҳое, ки пешравӣ 

надоштанд, дар ин гурӯҳ боқӣ намонданд. 
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Дар гурӯҳи назоратӣ низ як қатор тағйирот ба вуҷуд омаданд, вале 

начандон муҳим: фоизи хонандагони дараҷаи паст ва хеле паст мувофиқан, 

58,9% ва 4,1% (ҳангоме, ки 65,8% ва 10,9% хонандагон, ки аз аввали озмоиш 

иштирок намуда буданд). 

Ҳамин тавр, дар раванди озмоиш гузариши хонандагон аз як сатҳ ба 

сатҳи нисбатан баландтар анҷом дода шуд: ҳам дар гурӯҳҳои озмоишӣ 6,8%-и 

хонандагон аз гурӯҳи миѐна ба гурӯҳи хуб гузашт, дар гурӯҳи назоратӣ - 2,7% 

хонандагон ба сатҳи баландтар баромаданд; аз паст ба миѐна: дар гурӯҳи 

озмоишӣ - 35,1% хонандагон, дар гурӯҳи назоратӣ - 10,9% хонандагон; дар 

сатҳи паст боқӣ монд: дар гурӯҳи озмоишӣ - 36,5% хонанда, дар гурӯҳи 

назоратӣ 58,9% хонандагон; дар интиҳои озмоиш хонандагоне, ки сатҳи 

ниҳоят паст доранд, дар гурӯҳи озмоишӣ, чӣ дар боло аллакай  қайд шуд, 

мавҷуд набуданд; дар гурӯҳи назоратӣ 4,1% хонандагон боқӣ монданд. 

Сарфи назар аз он, ки дар гурӯҳи озмоишӣ дар сатҳи паст 36,5% 

хонандагон боқӣ монданд, дар онҳо, нисбат ба марҳалаи пешазозмоишӣ, 

малакаҳои хониш, аудиокунонӣ, қобилияти мустақилона кор кардан дар сатҳи 

одатшавӣ (адаптивӣ) мавҷуд буд. 

Натиҷаҳо дар гурӯҳҳои назоратӣ, ки унсурҳои таълими ба амалия 

тамоюлдошта (ба ҳисоб гирифтани омили шахсиятӣ, кор дар ҷуфтҳои таркиби 

ивазшаванда, маводи дидактикӣ) хеле аҳѐн-аҳѐн истифода мешуданд, маълум 

шуд, ки баръало камтар мебошанд. Ҳамин тавр, маълум гардид, ки хонандагони 

сатҳи баланддошта 8,2%, миѐна - 28,8%, паст - 58,9%, бисѐр паст - 4,1%-ро 

ташкил медиҳанд. 

Хонандагони гурӯҳи озмоишӣ тахминан ба дараҷаи баробар аз ҳама 

намудҳои фаъолияти нутқӣ баҳраманд буданд. Вале, динамикаи афзоиши 

қобилияти хониш ва гапзанӣ нисбат ба аудиокунонӣ ва хатнависӣ бештар рушд 

менамуд. 

Мустақилияти хонандагон дар қобилияти дарккунии мавқеи худ дар 

вазъияти мушаххаси нутқи таълимӣ ҷиҳати аниқ ва муташаккилона ба амал 

баровардани ҳаракатҳои зарурӣ, бо бартарӣ додан ба дониш ва малакаю 
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маҳорат аз забони англисӣ ифода мегардид. 

Натиҷаҳои графикии озмоиш намуди зеринро дорад (расми 12). 

Расми 12. Динамикаи тағйирѐбии сатҳи донишҳои хонандагон 

 

 
сатҳи баланд               сатҳи миѐна                 сатҳи паст                      сатҳи ниҳоят паст 

 

  
    то озмоиш;    баъди озмоиш 

 

Сатҳи донишҳо ва малакаю маҳорат дар гурӯҳи озмоишӣ пеш ва баъди 

озмоиш. 

Самаранокии таълими озмоишӣ ба ҷорӣ намудани ташкили системаноки 

таълими фардӣ-дифференсионӣ, ки ҳангоми он дар як вақт гуногунҷанбагии 

мазмун ва воякунонии дараҷаи мураккабии супоришҳои таълимӣ, таносуби 

хоси шаклҳои ташкилӣ (фардӣ, гурӯҳӣ ва дастаҷамъона) ва методҳои 

таълимӣ пешбинӣ мегардад. 

Барои ҳаллу фасли вазифаҳо оид ба баланд бардоштани  муваффақият дар 

таълим ва фаъолнокии маърифатии хонандагон татбиқи воситаҳои техникии 

таълим ѐрдам расонид, ки ба таври муносиб ва функсионалӣ истифода 
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бурдани онҳоро мувофиқи мақсадҳо, вазифаҳо ва шаклҳои ташкилии таълим 

дар назар дорад. 

Сабабҳое, ки муваффақияти кори озмоиширо таъмин мекунад, ба вуҷуд 

овардани фазои психологӣ дар дарсҳо, услуби демократии муошират, фазои 

ҳамкорӣ дар дарсҳо оид ба забони англисӣ мебошанд. 

Дар рафти сӯҳбат бо хонандагони гурӯҳҳои озмоишӣ дар бораи 

дастовардҳо ва камбудиҳои машғулиятҳои дастаҷамъона муқаррар гашта буд, 

ки хонандагон бо майли тамом дар ҷуфтҳои ҳайати ивазшаванда кор мекарданд, 

зеро: 

• бо ѐрдами рафиқон супориш, матн, мавзӯъ ва ғайраро дуруст дарк кардан 

мумкин аст (81,6% хонандагон), 

• хатоҳои худро беҳтар мефаҳмӣ (72,4%), 

• дуруст будани супориши иҷрошударо ба зудӣ санҷидан мумкин аст 

(48,7%),135 

• хоҳиши мустақилона кор кардан ва супоришро дарк намудан афзоиш ѐфт 

(58,2%), 

• дар машғулиятҳо бо забони англисӣ гап задан хеле беҳтар ва бештар гардид 

(32,9%). 

Дар байни камбудиҳо хонандагон инҳоро ҷудо карданд: 

• маводро дуруст ифода карда натавонистани шарик (29,0%), 

• хоҳиши бо ин ѐ он хонанда кор кардан надоштан (22,5%), 

• хоҳиши дар фазои «ғавғои корӣ» кор кардан надоштан (15%). 

Ҳангоми пурсуҷӯй инчунин аниқ гардид, ки хонандагон ба кори 

дастаҷамъона низ афзалият медиҳанд (72,5%) нисбат ба шаклҳои дигари 

ташкилотчигӣ. Муайян гардид, ки мактаббачагон мехоҳанд, ки машғулиятҳо 

оид ба дарсҳои дигар низ бо ҳамин тарз анҷом дода шаванд (86,4%). 

Дар раванди озмоиш тасдиқ гардид, ки дар доираи таълими ба амалия 

тамоюлдошта оид ба забони хориҷӣ ангезанокии коммуникативӣ ба вуҷуд 

меояд, ки воситаҳои он ҳамон се намуди фардикунонӣ (шахсиятӣ, субъектӣ, 

объектӣ) мебошанд. Ҳамкории байниҳамдигарии вижагиҳои фардиятӣ, 
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фардикунонӣ ва ангезанокиро мумкин аст, ки ба таври графикӣ пешниҳод 

намоем (ниг. ба расми 13). 

 

 

Вижагиҳои фардият Намуд ва 

мақсади 

фардикунонӣ 

Тарзи 

таъсир-

расонӣ 

ба 

ангезанокии 

коммуни-

кативӣ 

Намуди 

ангезанокӣ 

 
1 Зерманзари фаъолият Шахсиятӣ – 

ташаккули 

ангезанокии  

коммуни-

кативӣ 

Бевосита  

 

Ангезанок

ии 

коммуни-

кативӣ  

 

  

Шахсиятӣ 2 Таҷрибаи шахсӣ  

3 Доираи хоҳишҳо,шавқмандиҳо, майлҳо 

 4 Доираи эҳсосотӣ, ҳиссиѐтӣ  
 

5 Ҷаҳонбинӣ  
 

 
6 Вазъи ҳуқуқии шахсият    
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Ҳамин тавр, кори анҷомдодаи таҷрибавӣ-озмоишӣ муқаррароти назариявии 

пешниҳодшуда тасдиқи худро пайдо намуданд. Технологияи кор карда 

бароварда ва озмудашудаи таълими ба амалия тамоюлдошта самаранокии 

баланди таълими забони хориҷиро нишон дод. Дар рафти озмоиш инчунин 

зарурати ҷудо кардани вақти бештар (қариб 50-60%) барои шакли 

дастаҷамъонаи таълим ва истифодаи муназзами он љињати баланд бардоштани 

натиҷанокии раванди таълим муайян гардид. 

 

Хулосаи боби дуюм 

 Омӯзиш ва таҳлили назарияи педагогӣ, аз ҷумла оид ба таълими забони 

хориҷӣ, нишон доданд, ки диапазони муносибатҳои  технологӣ, ки ба 

методи суггестивии Г.Лозанов (методикаи таълими  интенсивии забони 

хориҷӣ Г.А.Китайгородская ва дигарон), инчунин самтҳои дигар (тарзи 

«беовоз», методи коммуникативии таълим оид ба гуфтугӯй бо забони 

хориҷии Е.И. Пассов ва ба ҳамин монанд) такя мекунад, бенињоят васеъ аст. 

Ҳамаи муносибатҳои дар боло нишондода як қатор лаҳзаҳои мусбат доранд 

(ба шахсияти таълимгиранда нигаронида шудан, муносибати фардӣ, 

ташаккули қобилиятҳои коммуникативии хонанда ва ғайра). Дар баробари 

ин, истифодаи низомҳои методикии мазкур дар мактаби миѐна бинобар ҷой 

                     
37Интонатсия † маҷмӯи хислатҳои овозии ҷумла: лаҳн (оҳанг, овоз, парда), баландӣ, суръати нутқ ва 
қисматҳои алоҳидаи он, мавзунӣ ва вижагии фонатсия (истифодаи ҳалқ барои ба вуҷуд овардани овоз).  
38Шунавоии фонематикӣ † назарияи фонетикӣ барои омӯзиши хониш ва хат, ки аз тарафи равоншинос 
Даниил Элконин бо мақсади таълими хониш ва хат дар курси мактаби ибтидоӣ пешбинӣ гардида, аз он 
иборат аст, ки одам аз рӯи муқаррароти он овозҳои алоҳидаро таҳлил ва муайян сохта, аз онҳо калима 
месозад. 

Субьектӣ 
(қобилияти 

таълимӣ) 

1 Иҷро кардани машқҳои намуди гуногун Субъектӣ ‟ 

ташаккули 

усули фардии 

развитие 

  

 
Кор кардан бо маводи тақсимшуда Бавосита Ангезанокии 

оперативӣ  

-асбобӣ 
 

 
 фаъолияти 

таҳсилотӣ 3 Кор кардан бо мададрасонҳои гуногун 

 
4 Кор кардан дар гурӯҳҳои ҳайати гуногун 

 
5 Кор кардан дар ҷуфтҳои ҳайати гуногун 

Фардӣ 1 Хотира (намуд, ҳаҷм) Фардӣ ‟ 

баҳисобгирӣ 

ва ташаккули  

қобилиятҳо 

 
 

 (қобилиятҳо) 2 Қобилияти интонатсионӣ37 
 

3 Ҳаҷми хотираи шунавоии оперативӣ 

памяти 

 

 
4 Қобилияти нутқӣ-мазмунӣ  

 
5 Шунавоии фонематикӣ38 
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доштани як қатор омилҳои объективӣ ва субъективӣ (ба аудиторияи 

калонсолон равона шудан, имконнопазирии истифодабарии шаклҳои 

методҳо ва воситаҳои гуногуни таълимӣ ва ғайра) бо душвориҳо низ алоқаманд 

мебошад. 

 Дар зерманзари тањқиқоти мо назария ва амалияи системаи одатшудаи 

таълим аҳамияти калон дорад, ки дар он дар қатори шаклҳо ва методҳои 

анъанавии таълим, кор дар ҷуфтҳои ивазшаванда (динамикӣ) ва шабакавии 

(фардии) банақшагирӣ татбиқ мегарданд, ки ба афзалияти кори мустақилонаи 

хонандагон нигаронида шудааст ва ғайра. Чӣ хеле таҷрибаи истифодаи ин 

низом нишон медиҳад, вай самаранокӣ ва сифати раванди таълиму тарбияро 

баланд мебардорад. 

Вале ҳангоми истифодаи он як қатор душвориҳо ба назар мерасанд (омода 

набудани муаллим барои пеш бурдани дарс дар низоми адаптивӣ39, ба 

ҳаҷми зиѐди вақти таълим такя намудан ва ғайра). 

Омӯзиши таҷрибаи инноватсионӣ нишон дод, ки тадбирҳои андешида 

кофӣ нестанд. 

 Барои санҷиши назарияҳои пешниҳодгардида бо дарназардошти 

маълумоти амалияи педагогӣ аз ҷониби мо кори таҷрибавӣ-озмоишӣ оид ба 

ташкили таълими ба амалия тамоюлдошта дар мактаби таҳсилоти умумӣ 

ҳангоми дарсҳои забони англисӣ анҷом дода шуд. 

Маълумоти озмоиши сабткунанда аз он гувоҳӣ медиҳанд, ки 

хонандагони синфҳои болоӣ нутқи забони англисӣ, тарзҳои азхудкунии 

маводро хуб намедонанд, малакаю маҳорати умумитаълимӣ, инчунин 

малакаҳои ҳамкории байниҳамдигарии нутқӣ ташаккул наѐфтаанд. 

Бо мақсади ҷорӣ намудани технологияи таълими ба амалия 

тамоюлдошта дар марҳалаи озмоиши сабткунанда маводи дидактикӣ, 

тавсияҳои методикӣ барои кор дар ҷуфтҳои ҳайати ивазшаванда таҳия карда 

шуданд. 

                     
39Адаптивӣ † тамоюлҳо ва амал кардани низоми ба мақсад нигаронида, бо мутобиқат ѐ номутобиќати 
мақсадҳои он бо натиҷаҳои дар раванди фаъолият ба даст овардашуда. Адаптивӣ дар мутобиқати онҳо 
ифода мегардад. 
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Маълумотҳои озмоиши ташаккулѐбанда аз он гувоҳӣ медиҳанд, ки модели 

аз ҷониби мо кор карда бароварда ва озмудаи таълими ба амалия тамоюлдошта 

оид ба забони хориҷӣ, инчунин маводи дидактикӣ, ки дар раванди таълим 

истифода мегардад, барои ба вуҷуд овардани малакаю маҳоратҳои лексикӣ, 

орфографӣ (имлоӣ), грамматикӣ ва нутқӣ, ташкили самараноки ҳамкории 

байниҳамдигарии субъектҳои раванди таълим, ба таври хеле назаррас баланд 

рафтани пешрафти хонандагон, сатҳи дониши онҳо, баланд шудани 

мустақилият ва фаъолнокии онҳо мусоидат менамояд. 

 

 

ХУЛОСА 
 

Дар замони муосир низоми кунунии маорифи Љумњурии Тољикистон 

раванди мураккаби ислоҳоти худро аз сар гузаронида истодааст. Вобаста ба 

ин мақсади афзалиятноки ҳама гуна ҷараѐнҳои трансформатсионӣ 

баҳисобгирии ҳарчӣ бештари талаботи актуалӣ ва перспективии замон дар 

таълиму тарбияи мактаббачагон, кушода додани қобилиятҳо ва 

лаѐқатмандиҳои ҳар як шахсият, ба вуҷуд овардани шароити созгор барои ба 

амал баровардани имкониятҳои таълимии хонанда дар амалия мебошад. 

Мувофиқан, тараққиѐти минбаъда ва такмили низоми таълими мактабӣ, 

омӯзиш ва баҳисобгирии таснифҳои фардии хонандагон, дар онҳо ташаккул  

ѐфтани талаботи ангезанокии соҳаи фаъолияти таълимӣ зарур мебошад. Ҳаллу 

фасли ин масъалаҳо аз илми психологӣ-педагогӣ тақозо мекунад, ки ҷанбаҳои 

гуногуни фаъолияти инсон ва роҳҳои ташаккули он дар раванди таълим 

мавриди тадқиқоти ҳаматарафа ва маҷмӯавӣ қарор дода шавад. 

Гуфтаҳои болоро ҷамъбаст намуда, зикр мекунем, ки ҷорӣ намудани модели 

раванди ташкили таълими ба амалия тамоюлдоштаи  хонандагон дар таҷрибаи 

кори як қатор мактабҳои таҳсилоти умумӣ барои ташаккули дастовардҳои таълимии 

хонандагон таъсири мусбат расонидааст. Дар ин бора таҳлили миқдорӣ ва сифатии 

натиҷаҳои ба даст омада гувоҳӣ медиҳанд: вижагиҳои когнитивии ташаккули 
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равонии хонандагон афзуд, ангезанокии фаъолияти таълимӣ зиѐд  шуд, дараҷаи 

саводнокии функсионалии хонандагон баланд гардид. 

Асосноккунии назариявии дар фасли якум овардаи модели раванди 

ташкили таълими ба амалия тамоюлдоштаи  хонандагон санҷиши ҳаматарафаи 

модели мазкурро дар озмоиши педагогӣ талаб намуд. 

Мувофиқ ба он кори таҷрибавӣ-озмоишӣ анҷом дода шуд, ки мақсади он аз 

муайян намудани самаранокии модели раванди ташкили таълими ба амалия 

тамоюлдоштаи  хонандагон оид ба забони хориҷӣ иборат буд. 

Адабиѐти психологӣ-педагогиро дар соҳаи озмоиш омӯхта, талаботеро, ки 

муаллифон барои анҷом додани он пешниҳод мекунанд, ба роҳбарӣ гирифта, мо 

ҷанбаҳои мазмунии кори таҷрибавӣ-озмоиширо кушода додем: интихоби ҷои анҷом 

додани озмоишро асоснок намудем; объект, мавзӯъ, гипотеза (фарзия), вазифаҳои 

озмоишро муайян кардем; тағйирѐбандаҳои новобаста ва вобастаро ҷудо карда 

баровардем; барномаи озмоишро таҳия намудем. 

Асосноккунии назариявии методҳои тадқиқоти педагогии истифодашуда 

имкон доданд, ки муаммои тадқиқшаванда ҳарчӣ васеътар ва жарфтар матраҳ 

гардад. 

Дар доираи марҳалаи сабтнамоии озмоиши педагогӣ корҳои хеле ҷиддӣ анҷом 

дода шуданд. Аз як тараф, таҳкурсии зарурӣ барои таҳқиқи муаммои ташкили 

таълими ба амалия тамоюлдоштаи  хонандагон ба вуҷуд оварда шуд. Бо ѐрдами 

формулаи омори математикӣ мо шумораи хонандагонро муайян намудем, ки ба 

озмоиш фаро гирифта, маҷмӯи умумии онҳоро дуруст ба ҳисоб гирифта (400 

нафар), ба озмоиш корбаст карда шуд. Аз постулатҳои
40

 парадигмаҳои ба шахсият 

нигаронидашуда истифода намуда, муқаррароти асосии педагогикаи анъанавиро ба 

инобат гирифта, мо маҳаки интихоби гурӯҳҳои назоратӣ ва озмоиширо муайян 

намудем. Инҳо: 

- таълимгирифта будан; 

- ба мавзӯъ нигаронида шудани шавқмандии маърифатӣ; 

                     
40Аксиома ѐ постулат † ҳолати ибтидоии ягон намуд назария, ки дар доираи назарияи мазкур 
ҳамчун ҳақиқат қабул гардида, исботро талаб накарда, барои исбот намудани муқаррароти дигари 
ҳамин назария истифода бурда мешавад, ки дар навбати худ теоремаҳо ном бурда мешаванд. 
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- вижагирҳои қобилияти зеҳнӣ. 

Аз тарафи дигар, дар бораи ҳолати муаммоми ташкили таълими ба амалия 

тамоюлдоштаи  хонандагон маълумоти дақиқ ва асоснокшуда ба даст оварда шуд. 

Анкетакунии муаллимон актуалӣ будани муаммои таҳқиқшавандаро тасдиқ намуд. 

Муаллимон зарурати ҳаллу фасли онро дарк ва эътироф мекунанд, вале 

душвориҳои пайдошаванда барои расидан ба ҳадафи гузошта монеагӣ мекунанд. Дар 

байни онҳо номбар шуданд: 

- нарасидани вақти таълимӣ, дар натиҷаи зиѐд шудани ҳаҷми маводи таълимӣ; 

- номувофиқии дараҷаи мураккабии курси омӯзишии забони хориҷӣ ба 

вижагиҳои синнусолии хонандагон; 

- сатҳи пасти ҳолати заминаи моддӣ-техникӣ ва таълимӣ-методикӣ. 

Хонандагон бо ақидаи муаллимон мувофиқанд ва барои кушода додани 

аҳамияти амалии дарсҳои таълимӣ дар раванди таълим ҳавасманд мебошанд. 

Тадқиқи ҳолати ибтидоии тағйирѐбандаҳои вобаста дар гурӯҳҳои назоратӣ ва 

озмоишӣ имкон дод, ки мавҷуд будани асоси психологиро барои ташкили таълими 

ба амалия тамоюлдоштаи  хонандагон муайян намоем, вале, мутаассифона, 

њамзамон мо номутобиқатии донишҳои воқеии хонандагон ва малакаи онҳоро дар 

шароити нав қайд менамоем. 

Самаранокии модели равандаи ташкили таълими ба амалия тамоюлдоштаи  

хонандагон дар асоси методикаҳои илмӣ муайян гардид, ки андозаҳои зеринро 

арзѐбӣ мекунад: ба самти дигар равона намудани диққат; барқарор намудани 

алоқаҳо дар байни объектҳо, падидаҳо, равандаҳо; ба мавзӯъ нигаронида шудани 

шавқмандии маърифатӣ; таълимгирифта будан; ташаккул ѐфтани синдроми 

дастрасӣ; ташаккул ѐфтани қобилияти ҳал кардани масъалаҳо; мукаммалии ба ҷои 

дигар гузаронидани донишҳо. 

Таҳлили миқдорӣ ва сифатии натиҷаҳои ба даст омадаро пешниҳод мекунем. 

Дар хонандагони гурӯҳи озмоишӣ вижагиҳои когнитивии ташаккули 

психологӣ беҳтар гардиданд. Ҳамин тавр, 67% ва 25% хонандагон, мутаносибан 

лабилнокии миѐна ва баландро доранд. 60% хонандагон қобилият доранд, ки 

муносибатҳои мураккаби мантиқӣ ва алоқаҳои абстрактӣ (мавҳумӣ)-ро дар сатҳи 
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миѐна ва 40%  дар сатҳи баланд дарк кунанд. 

Тағйироти муҳим дар соҳаи ангезанокии хонандагони гурӯҳҳои озмоишӣ рух 

доданд. Дар ин бора сатҳи баланди шавқмандии маърифатии хонандагон нисбат ба 

таълими забони хориҷӣ (60%), таълимгирандагии баланд (22% ва 70% хонандагон 

маводи таълимро дар сатҳҳои эҷодӣ ва қисман-маҳсулнокӣ, мутаносибан), 

афзалияти сатҳи баланди ангезанокӣ нисбат ба муваффақият (69%) гувоҳӣ медиҳад. 

Дар гурӯҳи озмоишӣ коэффисиенти баланди ташаккули қобилияти татбиқ 

карда тавонистани донишҳо (то 0,76) мушоҳида мешавад, дар муносибати 

мукаммалии ба ҷои дигар гузаронидани донишҳо пешравиҳои назаррас рух доданд. 

Мувофиқан, дар бораи рушди саводнокии функсионалии хонандагон сухан 

гуфтан мумкин аст. 

Ҳамин тавр, кори таҷрибавӣ-озмоишии анҷомдода фарзияи дар аввали озмоиш 

пешниҳодшударо дар бораи он, ки агар раванди таълими ба амалия тамоюлдоштаи  

хонандагон бо ба ҳисоб гирифтани шароитҳои ошкоршудаи дидактикӣ ба амал 

бароварда шавад, он гоҳ сифати таълим баланд мегардад, зеро: 

- вижагиҳои когнитивии инкишофи психологии хонандагон беҳтар 

мегарданд; 

- ангезанокии фаъолияти таълимӣ меафзояд; 

- сатҳи саводнокии функсионалии хонандагон баланд мешавад. 

Мувофиқи ин, мо метавонем самаранокии раванди таълими ба амалия 

тамоюлдоштаи  хонандагонро, ки натиҷаи ҷорӣ намудани модели кор карда 

баровардашуда дар амалияи мактаби таҳсилоти умумӣ мебошад, тасдиқ намоем. 

Тадқиқоти назариявӣ ва озмоишии аз ҷониби мо анҷомдодашуда аз рӯи мавзӯи 

рисола, фарзияи ташаккулѐфтаро тасдиқ намуданд ва имкон медиҳанд, ки хулосаҳои 

зерин таҳия карда шаванд: 

а) ҳолати муаммои ташкили таълими ба амалия тамоюлдоштаи  хонандагон 

дар назария ва амалияи педагогӣ мавриди омӯзиши амиқ қарор дода шуд. Аз ин 

бармеояд, ки актуалӣ будани муаммоми мазкур бо якчанд сабаб алоқамандӣ дорад: 

1) дар замони ҳозира ба сифати яке аз ҳадафҳои арзишмандтарини низоми 

миллии маорифи аксар давлатҳои мутараққии олам муносибати салоҳиятнокӣ 
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баромад мекунад, ки ба таълим тамоюли ба амалия алоқамандро медиҳад; 

2) барои низоми маорифи ҷумҳурии мо мавҷуд будани муқобилият дар байни 

инҳо хос аст: талабот ба ташкили таълими ба амалия тамоюлдошта ва сатҳи 

воқеии омодагии муҳити муосири таълимӣ, аз ҷониби ҷомеаи педагогӣ дарк ва 

эътироф намудани зарурати ташкили таълими ба амалия тамоюлдоштаи  

хонандагон ва шартҳои беасоси дидактикӣ, ки барои ба амал баровардани 

раванди мазкур мусоидат менамоянд. Мувофиқан, барои наздик шудан ба ҳадафҳо, 

ки аз ҷониби мамлакатҳои мутараққӣ дода мешаванд, зарур аст, ки мухолифатҳои 

ҷойдошта бартараф карда шаванд, ки танҳо дар сурати иҷрои як қатор тадбирҳо 

имконпазир аст. Аз нигоҳи мо, ташкили таълими ба амалия тамоюлдоштаи  

хонандагон бояд яке аз вазифаҳои муҳими сиѐсати давлат дар соҳаи маориф эътироф 

гардад; 

3) таҳлили таҷрибаи ташкили таълими ба амалия тамоюлдошта имкон 

медиҳад собит намоем, ки муаммои мазкур аз ҷониби аксарияти таҳқиқгарон актуалӣ 

эътироф гардида, дар баробари ин, асосноккунии амиқи назариявӣ ва санҷиши 

ҳаматарафаро бо озмоиши педагогӣ талаб мекунад. 

б) модели раванди ташкили таълими ба амалия тамоюлдоштаи  

хонандагон кор карда бароварда шудааст; 

в) аз ҷиҳати назариявӣ шартҳои асосии дидактикӣ асоснок карда шуданд, 

ки ба амал баровардани онҳо самаранокии раванди ташкили таълими ба амалия 

тамоюлдоштаи  хонандагонро дар мактабҳои таҳсилоти умумӣ  таъмин мекунад. Ба 

сифати шартҳои асосии дидактикӣ дар таҳқиқи диссертатсионӣ инҳо ҷудо карда 

шудаанд: 

1) фаъолнок пешниҳод намудани мазмуни таълим; 

2) баррасии бонизом ва пайдарҳами ҷанбаҳои ҳаѐтии донишҳои таълимӣ; 

3) ба амал баровардани алоқамандии байниҳамдигарии забони хориҷӣ бо 

фанҳои дигари таълимӣ ( аз ҷумла бо ҷуғрофия, таърих ва ғайра). 

г) мавзӯъҳои курси забони хориҷӣ муайян карда шуданд, ки ташаккули 

мазмуни таълими ба амалия тамоюлдоштаи  хонандагон ба он алоқаманд 

мебошад; 
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д) модели раванди ташкили таълими ба амалия тамоюлдоштаи  

хонандагон озмуда шуд; 

е) таҳлили назариявӣ, кори таҷрибавӣ-озмоишӣ, интерпретатсияи миқдорӣ 

ва сифатии натиҷаҳои он аз он гувоҳӣ медиҳанд, ки ташкили таълими ба амалия 

тамоюлдоштаи  хонандагон бо инобати шартҳои асосии дидактикӣ ба беҳтар шудани 

вижагиҳои когнитивии ташаккули психологии хонандагон, афзоиши 

ангезанокии фаъолияти таълимӣ, ташаккули саводнокии функсионалии 

хонандагон оварда мерасонад ва мувофиқан, фарзияи (гипотезаи) тадқиқотро 

тасдиқ менамояд; 

ж) тавсияҳои методӣ барои омӯзгорони мактабҳои таҳсилоти умумӣ  оид ба 

ташкили таълими ба амалия тамоюлдоштаи  хонандагон таҳия карда бароварда 

шуданд. 

Тадқиқоти дар доираи кори диссертатсионии мазкур анҷомдода даъвои онро 

надорад, ки муаммоҳои ташкили таълими ба амалия тамоюлдоштаи  хонандагон 

қатъиян ва бе бозгашт ҳаллу фасли худро пайдо кардаанд. Умедворӣ меравад, ки дар 

оянда ҷустуҷӯи роҳҳои дигари ташкили таълими бефосилаи ба амалия тамоюлдоштаи  

хонандагон дар ҳама марҳалаҳо ва дараҷаҳои дигар ва дар заминаи таълими фанҳои 

гуногун ба роҳ монда, холигиҳои мавҷудаи илму амалияи педагогика дар ин самти 

бисѐр муҳим мукаммал карда мешаванд. Тадқиқоти мазкур дар роњандозии курси 

махсус барои омўзгорон оид ба мавзӯи «Ташкили таълими ба амалия 

тамоюлдоштаи хонандагон дар мактаби таҳсилоти умумӣ» ва кор карда 

баровардани маҷмӯи асарҳои методикии дахлдор идомаи мантиқии худро дарѐфт 

менамояд. 
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