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                                                    Муқаддима 

Мубрамияти мавзӯи татқиқотӣ аз нақши давраи томактабӣ дар 

тарбия ва ташаккули шахсияти кӯдакон бармеояд. Маҳз дар ҳамин давра 

онҳо қойда ва меъѐрҳои одоби муоширати суннатии ниѐгонро бо 

истифодаи меъѐрҳои фарҳанги нутқ карда тавонистан (бо 

дарназардошти хусусиятҳои овозӣ, луғавӣ–маъноӣ, сохтори ҷумласозӣ), 

истифодаи услубу тобишҳои забонӣ аз худ менамоянд. Ин амал ба кӯдак 

имконият медиҳад, ки вай нутқи мукаммал ва маҳорати суханрониро аз 

бар намояд, сухани ҳамсӯҳбати худро фаҳмад ва ба раванди муколама 

омода бошад. 

Заминаҳои меъѐрӣ–ҳуқуқии тарбияи одоби муошират ҳамчун қисми 

таркибии тарбия ва инкишофи ахлоқӣ дар муассисаҳои таҳсилотӣ дар 

Қонуни ҶТ «Дар бораи маориф», Қонуни ҶТ «Дар бораи таълиму 

тарбияи томактабӣ», Қонуни ҶТ «Дар бораи масъулияти падару модар 

дар таълиму тарбияи фарзанд», Консепсияи миллии тарбия дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ғайраҳо таъкид карда шудаанд. Мазмун ва 

талаботҳо ба тарбияи одоби муошират дар ҳуҷҷатҳои барномавӣ – 

методии соҳаи таҳсилоти томактабӣ: Стандарти давлатии таҳсилоти 

томактабӣ дар Тоҷикистон, Стандарти инкишоф ва омӯзиши барвақтии 

кӯдак (аз рӯзи таваллуд то 7 (6) солагӣ), Барномаи тарбия, таълим ва 

инкишофи кӯдакони синни томактабӣ «Рангинкамон», барномаи 

таълимии омодагии пешазмактабӣ, барномаи тарбия ва таълим дар 

Марказҳои рушди кӯдак вобаста ба имкониятҳои синнусолии кӯдакон то 

андозае арзѐбӣ гардидаанд. 

Бояд қайд кард, ки тарбияи одоби муошират дар мероси адабӣ – 

педагогии классикони адабиѐти тоҷику форс махсус таъкид шудааст. 

Андешаҳои Абуалӣ Ибни Сино, Унсурулмаолии Кайковус, Саъдии 

Шерозӣ, Абдураҳмон Ҷомӣ, Сайидои Насафӣ ва зумрае чанд оид ба 

тарбияи муошират дар педагогикаи халқи тоҷик ҳамчунчун сарчашмаи 

боэътимоди назариявӣ эътироф гардида, имрӯз низ арзиши воқеии худро 
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гум накардааст. Аз қадимулайѐм эътироф гардидааст, ки рукнҳои одобу 

муошират ифодагари на танҳо фарҳангу маърифати шахс, инчунин симо 

ва арзиши маънавию ахлоқии шахсият, оила, авлод ва халқу миллатро 

инъикос мекунад. Рисолати иттилоотӣ–иртибонии забон низ дар он аст, 

ки инсон дар раванди муоширату муносибат таҷрибаю фарҳанги 

маънавиро аз худ намуда, онро дар раванди муоширату робита бо хурду 

бузурги ҷомеа арзѐбӣ менамояд. Педагоги шинохтаи ҷаҳонӣ Песталотси 

И.Г. таъкид менамояд: «Забон дар як муддати кутоҳ ба кӯдак он чизеро 

медиҳад, ки инсон ӯро аз табиат дар давоми ҳазорсолаҳо ба даст 

овардааст» [115;229]. 

Одоби муошират фарҳанги шахсию маърифатии инсон буда, дар 

доираи васеи муносибатҳои иҷтимоӣ, фаъолияти таълимӣ, меҳнатӣ ва 

махсусан, дар доираи рағбату бозиҳои кӯдакона ташаккул меѐбад. 

Мубрамияти таҳқиқу баррасии тарбияи кӯдакони синни калони 

томактабӣ дар ташаккули одоби муошират бо омилҳои зерин асоснок 

мегардад: давраи томактабӣ давраи муҳим дар тарбия ва ташаккули 

сифатҳои ахлоқии шахсияти ҳар як фард буда, аз худ кардани қойда ва 

меъѐрҳои одоби муошират ифодагари хислатҳои маънавии ҳар як кӯдак 

маҳсуб меѐбад. Одатан кӯдакон дар муҳити муассисаҳои таҳсилоти 

томактабӣ, оила, маҳалла, дар макону замони гуногун, чорабиниҳои 

ҷамъиятиву хонаводагӣ (идҳо, ҷашну маросимҳо) ба фазои васеи 

муоширату робитаҳои тарафайни калонсолону калонсолон ширкат 

варзида, вобаста ба риояи қойда ва меъѐрҳои одоби муошират тарбия 

меѐбанд. Одамони гирду атроф, ки кӯдак бо онҳо муошират менамояд,  

хислат, руҳия, шавқу рағбат, талаботу имкониятҳои гуногунро соҳибанд, 

ки он ҳама аз бачагон интихобу истифодаи тарзу услуби рафтори 

мувофиқро тақозо мекунад. Ҳалли чунин мушкилотҳо, донистану риояи 

қойда ва меъѐрҳои одоби муошират хеле муҳим аст. Дар ин бобат 

муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ ва волидон дар тарбия ва ташаккули 
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одоби муошират дар кӯдакони синни калони томактабӣ заминаю 

имкониятҳои фаровон доранд. 

Дар шароити муосири ҷаҳонишавӣ кӯдакону наврасон имконияти 

воридшавӣ ба муоширату муносибатҳои шахсию иҷтимоӣ дар муҳити 

хонавода ва муассисаҳои таҳсилотӣ дар партави истифода аз 

технологияи муосири иттилотӣ–иртиботӣ (телефонҳои мобилӣ, 

планшетҳо, ноутбук, компютерҳо) пайдо мекунанд. Аз ин рӯ, зарурияти 

ҷиддии тарбияи одоби муоширати кӯдакони синни калони томактабӣ ба 

миѐн меояд, то онҳо тавонанд минбаъд тавссути худ кардани қойда ва 

меъѐрҳои муошират ба доираи робитаву муносибатҳои тарафайн дохил 

гардида, ба шароити нави иҷтимоӣ мутобиқ шаванд, маҳорату 

малакаҳои иҷтимоишавиро аз худ намуда, чун шахсияти арзишманд ва 

ҷавобгуӣ ба талаботҳои пешрафти ҷомеа ба воя расанд. 

Дараҷаи коркарди масъала. Масъалаи муошират ва коркарди он 

доираи васеи татқиқотҳои фалсафӣ, фарҳангшиносӣ, психологӣ, 

педагогӣ, сотсиологӣ, забоншиносӣ, мардумшиносӣ ва амсоли онро 

дарбар мегирад, ки ҳар яке мувофиқи мақсаду вазифаҳои омӯзиши 

масъала консепсия ва натиҷагирии илмию амалии худро баррасӣ 

намудаанд. 

Дар як силсила татқиқотҳои илмии психологӣ ва педагогӣ исбот 

шудааст, ки аз худ кардани одоби муошират ба инкишофи шахсияти 

одам таъсири мусбат мерасонад. В.Н.Мясишев таъкид мекунад, ки 

маданият ва одоби муошират ба сатҳи саломатии одам таъсир мерасонад 

[98;110]. 

Дар илми психология ҷанбаҳои гуногуни масъалаи одоби муошират 

мавриди татқиқ ва коркард қарор ѐфтааст: онҳо муоширатро ҳамчун 

таъсири мутақобилаи одамон дар намудҳои гуногуни фаъолият, воситаи 

маърифаткунии олами иҳотакунанда ва олами ботинӣ, муносибати 

байниҳамдигарии одамон арзѐбӣ намудаанд (В.Н.Мясишев, Р.К.Терешук 

ва дигарон). 
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В.Г.Ананев муоширатро ҳамчун як шакли фаъолият номидааст, ки 

ба василаи он одамон бо ҳам муносибат барқарор мекунанд. Ба андешаи 

Я.Л.Коломенский, муошират таъсири мутақобилаи иттилоотӣ, эҳсосотӣ 

ва ашѐӣ аст, ки дар ҷараѐни он муносибатҳои байнишахсии одамон зоҳир 

мегардад ва шакл мегирад. А.А.Бадалѐв дар татқиқотҳои худ нақши 

муоширатро дар инкишофи шахсият махсус таъкид кардааст. Аз тарафи 

А.А.Леонтев таъкид шудааст, ки ҳангоми муошират нутқ воситаи 

барқарорсозии робита ва ифодакунандаи матлабу мақсади гӯянда тариқи 

забон мебошад. Н.И.Формановская муоширатро дар сатҳи сухан ба 

намудҳо ҷудо кардааст, ки дар он мақоми нутқ карда тавонистан ҳамчун 

ифодагари одобу фарҳанги муошират пазируфта шудааст. 

Дар татқиқотҳои М.И.Лисина ва пайравони ӯ ташаккули муошират 

дар раванди инкишофи инсон ба чунин шаклҳои генетикӣ ҷудо карда 

шудааст: 1) ситуативӣ–шахсиятӣ; 2) ситуативӣ – корӣ; 3) ғайриситуативӣ 

– маърифатӣ; 4) ғайриситуативӣ–шахсиятӣ, ки он ҳама ба давраҳои 

гуногуни синнусолии рушду инкишофи шахс хос мебошад. Ӯ таъкид 

менамояд, ки азхудкунии нутқ ҳамчун воситаи муошират то синни 7 

солагӣ се давраро дар бар мегирад: давраи товербалӣ (азхудкунии нутқ), 

давраи ба вуҷуд омадани нутқ ва давраи инкишофѐбии муошират 

тавссути нутқ кардан. Арзишмандии ҳар як давраи зикргардида дар он 

аст, ки кӯдак калимаю мафҳумҳоро бештар аз худ мекунад ва ин имкон 

медиҳад, ки бо ҳамсуҳбати худ зиѐдтар ба фазои иттилоот ворид гардад. 

Дар тадқиқотҳои Т.А.Репина, Т.В.Антонова, Р.С.Стеркина ва 

дигарон хусусиятҳои ичтимоӣ–психологии муносибатҳои 

байниҳамдигарӣ ва муоширати кӯдакони синни калони томактабӣ 

мавриди татқиқу коркард қарор гирифтааст, вале азхудкунии одоби 

муошират дар ин раванд сарфи назар шудааст. 

Дар Тоҷикистон солҳои охир ҷабҳаҳои гуногуни муошират ҳамчун 

фаъолияти психикӣ ва иттилоотиву иртиботии байни одамони синнусол 

ва касбу кори гуногун диққати олимони соҳаҳои фалсафа (Я.Одинаев, 
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Ш.Бердиев, Б.С.Шомуродов), фарҳангшиносӣ (С.Сулаймонӣ, 

Р.Иззатуллоев) психологияи иҷтимоӣ (М.Давлатов, С.Расулов), 

педагогика (Ш.А. Шаропов, Г.С. Тайгуншоева), адабиѐтшиносӣ (А.А 

Раҳмонов) ва дигаронро ба худ ҷалб намуда, як қатор татқиқотҳо, 

адабиѐтҳои илмӣ-методӣ ва китобҳои дарсию таълимиро ба миѐн 

овардааст. 

Ба масъалаҳои инкишофи нутқ ва тарбияи одоби муошират дар 

татқиқотҳои М.Лутфуллоев, Л.М.Иматова, Ш.П.Котибова ва дигарон 

таваҷҷӯҳи ҷиддӣ дода шудааст. Тарбияи одоби муошират чун ҷанбаи 

арзишманди тарбияи гуманистӣ дар тадқиқотҳои М.Орифов, 

И.Х.Каримова, Ф.Шарифзода, М.Лутфуллоев, Б.Э.Ашӯрова ва дигарон 

низ арзѐбӣ гардидааст. Дар тадқиқотҳои этнопедагогии Б.Маҷидова, 

А.Нуров, Б.Раҳимов, Ф.Хоҷаева ва дигарон тарбияи одоби муошират  аз 

нигоҳи самти таркибии арзиши маънавии халқи тоҷик мавриди таҳлилу 

баррасӣ қарор гирифтааст.  

Дар татқиқоти Каримова Д.М. риоя нашудан ва ба ҳадди иҷро 

нарасидани қойда ва меъѐрҳои одоби муошират ҳамчун одати номатлуб 

дар кӯдакони синни томактабӣ дар зерхати имкониятҳои омӯзишии 

кӯдак зери таъсири ҷомеа ва таъсири он дар пешгирӣ ва бартарафсозии 

одатҳои бад тавассути таъсирбахшии мураббияҳо аз нигоҳи психологӣ 

ва педагогӣ арзѐбӣ гардидааст. 

Дар татқиқоти Муҳаммадризо Белѐд, ки масъалаи таъсири методҳои 

тарбияи оилавӣ ба инкишофи маърифатӣ ва иҷтимоии кӯдакони 5–7 сола 

дар муқоиса бо оилаҳои кишвари Эрон ва Тоҷикистон роҳандозӣ 

шудааст, таъсири омилҳои иҷтимоӣ, ки дар онҳо одоби муошират яке аз 

аломатҳои рушди иҷтимоии кӯдакон мебошад, дар мақоми зер таъкид 

шудааст: сохтори синнусолии аъзоѐни оила; истифодаи методҳои 

тарбиявӣ, ки он ба муҳаббату дӯстдорӣ, муносибати хуби 

байниҳамдигарӣ, ғамхорию дилсузӣ асос ѐфтааст; сатҳи донишу 

фарҳанги педагогии волидон; мавқеъ ва муносибати волидон дар 
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тарбияи фарзандон ва теъдоди онҳо дар оила; арзишҳои маънавии миллӣ 

ва оилавӣ. Инчунин як қатор масъалаҳои тарбия ва инкишофи равонию 

маънавии кӯдакони синни томактабӣ дар татқиқотҳои Руѐ Ёвариѐн, 

Фарида Мелони Туробӣ мавриди омӯзиш  қарор гирифта, тарбияи одоби 

муошират чун омили муҳими иҷтимоишавии онҳо баррасӣ шудааст. 

Бояд қайд кард, ки масъалаи фарҳанги муошират ва ташаккули он 

дар фазои салоҳиятмандӣ аз масъалаҳои муҳими таълими забон дар 

зинаҳои таҳсилот эътироф шуда, диққату таваҷҷӯҳи муҳаққиқонро ба худ 

ҷалб намудааст. Ба андешаи мо, чунин муносибат дар раванди 

ҷаҳонишавӣ, махсусан дар заминаи зарурияти омӯзиши забонҳои хориҷӣ 

ва мақоми онҳо дар робитаи байналмиллалӣ (русӣ, англисӣ, олмонӣ, 

хитоӣ, туркӣ, арабӣ ва ғайраҳо), дастрасии имкониятҳои забономӯзӣ дар 

ҳамаи зинаҳои таҳсилот (аз муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ то 

мавҷудияти марказу курсҳои махсуси забономӯзӣ дар ҳамаи гушаю 

канори кишвар бо истифода дар дарсу технологияҳои иттилоотӣ – 

иртиботӣ), ғамхории давлат ва Ҳукумати Тоҷикистон баҳри беҳдошти 

забономӯзии кӯдакону наврасон, диққати ҷиддӣ додан ба тайѐр 

намудани мутахассисони забондону босалоҳият дар соҳаҳои гуногуни 

ҳаѐти иҷтимоӣ–иқтисодии ҷомеа саривақтӣ мебошад. Ин омилҳо 

имконпазирии муоширати байнишахсӣ ва байналмилалиро бо 

фарогирии одоби гуфтору рафтор таъмин менамояд. Дар навбати худ, 

забономӯзӣ табиист, ки риояи фарҳангу одоби муошират, фасоҳати  

донишомӯзӣ, маҳорату малакаи сухан гуфтанро ба миѐн мегузорад, то 

олами маънавии бачагон бою ғанӣ гардад. 

Тарбияи одоби муошират дар муассисаҳои томактабӣ ва фазои оила 

яке аз вазифаҳои тарбия ва ташаккули  сифатҳои маънавӣ–ахлоқии 

кӯдакон буда, он дар асоси баҳисобгирии талаботҳои ҳуҷҷатҳои 

барномавӣ–методии соҳаи таҳсилоти томактабӣ амалӣ гардонда 

мешавад. Бо вуҷуди мавҷудияти татқиқотҳои зикргардида, ки ба 

ҷабҳаҳои алоҳидаи ташаккули одоби муошират бахшида шудаанд, 
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масъалаи тарбияи одоби муошират дар кӯдакони синни калони 

томактабӣ ҳамчун масъалаи психологӣ–педагогӣ то ҳол ба таври кофӣ 

омӯхта нашудааст. 

Талаботи рӯзафзун нисбат ба риояи қойда ва меъѐрҳои одоби 

муошират аз синни томактабӣ дар раванди ҷаҳонишавии арзишҳои 

маънавӣ, воридшавии кӯдакон ба доираи васеи муносибатҳои иҷтимоӣ, 

коркарди маҳдуди масъала ба мо имкон фароҳам овард, то ба 

муҳиммияти масъала даст занем ва татқиқоти мазкурро ба анҷом 

расонем сухан. Дар ин раванд зарур мешуморем аз мавҷудияти 

ихтилофоти зерин сухан гӯем: 

 талаботи объективии ҷомеа, махсусан муассисҳои таҳсилоти 

томактабӣ, ба кӯдакони ҳаматарафа инкишофѐфта ниѐз дорад, ки он 

дар раванди таҳсилу парвариш ва муносибатҳои иҷтимоӣ бо 

ҳамсолону мураббиѐн бо риояи одоби муошират ва мавқеи иҷтимоии 

онҳо рӯйнамо мегардад ва дар партави ба масъала диққати ҷиддӣ 

надодани мураббиѐни муассисаҳои томактабӣ ва волидон мушкилот 

ба амал меорад; 

 зарурияти тарбияи одоби муошират чун сифати маънавӣ-шахсии 

кӯдак маҳсуб ѐфта,  мавҷуд набудани технологияи педагогии мувофиқ 

ба хусусият ва имкониятҳои синну солии кӯдакони синни калони 

томактабӣ дар раванди ташаккули фарҳанги муошират таъсири 

манфӣ мерасонад; 

 ихтилофоти талаботи муассисаи таҳсилоти томактабӣ ва оила 

таъмини ягонагии талаботро ба азхудкунии  қойда ва меъѐрҳои одоби 

муошират дар кӯдакони синни калони томактабӣ тақозо менамояд; 

 ихтилофот байни талаботҳо ба муассисаи таҳсилоти томактабӣ ва 

мураббиѐну волидон дар тарбияи одоби муоширати кӯдакон ва 

мавҷуд набудани  асосҳои назариявӣ ва амалии роҳу усулҳои кор дар 

муассисаи томактаби ва оила. 
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Ихтилофоти зикрѐфта имкон дод, ки проблемаи (масъала) кори 

татқиқотӣ муайян карда шавад: он аз муайян сохтани асосҳои илмӣ-

методологӣ ва маҷмӯи роҳу усулҳои тарбияи одоби муошират ҳамчун 

вазифаи муҳимми тарбияи маънавӣ-ахлоқии кӯдакони синни калони 

томактабӣ  маҳсуб меѐбад. Аз ин лиҳоз, мавзӯи рисолаи мазкур ба тарзи 

зер интихоб ва тасдиқ гардид: «Шароитҳои психологӣ-педагогии 

тарбияи одоби муошират дар кӯдакони синни калони томактабӣ». 

Мақсади татқиқот омӯхтани ташаккули одоби муошират дар 

кӯдакони синни калони томактабӣ, муайян кардани роҳу воситаҳои 

тарбияи одоби муошират дар ҳамкории муассисаи томактабӣ бо оила, 

коркарди технологияи тарбияи одоби муошират дар муассисҳои 

томактабӣ. 

Объекти татқиқот – азхудкунии қойда ва меъѐрҳои одоби муошират 

аз тарафи кӯдакони синни калони томактабӣ дар фазои муассисаҳои 

таҳсилоти томактабӣ дар ҳамкорӣ бо оила. 

Предмети татқиқот – таъмини шароитҳои психологӣ-педагогии 

тарбияи одоби муошират дар кӯдакони синни калони томактабӣ дар 

муҳити ҳамкории мураббӣ бо волидон. 

Фарзияи татқиқот. Тарбияи одоби муошират дар кӯдакони синни 

калони томактабӣ вақте самарабахш мегардад, ки агар: 

 кормандони муассисаи томактабӣ ва волидон тасаввуроту фаҳмиши 

кӯдаконро оид ба қойда ва меъѐрҳои одоби муошират амиқ ва васеъ 

гардонанд; 

 дар муҳити муассисаи томактабӣ ва оила шароит ва вазъи махсуси 

психологӣ–педагогӣ фароҳам оварда шавад; 

 байни муассисаи таҳсилоти томактабӣ ва волидон ҳамкорӣ таъмин 

карда шавад; 

 кормандону волидон аз таҷрибаи ҳамдигар истифода бурда, 

салоҳиятмандӣ ва дониши педагогии худро мунтазам баланд 

бардоранд; 
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Вазифаҳои татқиқот аз инҳо иборат дониста шуд: 

 омӯхтан, таҳлилу баррасии заминаҳои илмӣ-назариявии тарбияи 

одоби муошират дар илми психология ва педагогика; 

 муайян кардани хусусият, мазмун ва роҳу усулҳои анъанавии тарбияи 

одоби муоширати кӯдакони синни калони томактабӣ бо 

дарназардошти хусусиятҳои синнусолии онҳо; 

 бо роҳи гузаронидани озмоиши махсуси психологӣ-педагогӣ 

пешниҳод намудани роҳу усулҳои самарабахши таъсиррасонӣ ба 

ташаккули одоби муоширати кӯдакони синни калони томактабӣ;  

 коркарду пешниҳоди тавсияҳои психологӣ-педагогӣ барои 

кормандони муассисаҳои томактабӣ ва волидон. 

Ѓояи асосии тањќиќот чунин аст: 

1. Одоби муошират яке аз масъалањои муњими илмњои фалсафа, 

сотсиология, фарњангшиносї, забоншиносї, психология ва 

педагогика буда он зери таъсири муњит ва таъсиррасонии маќсадноки 

тарбиявї муассисањои тањсилотї ва хонавода ташаккул дода шавад. 

2. Тарбия ва ташаккулдињии одоби муошират раванди муракаббу 

доимо рушдѐбанда буда, он ба њамкории муассисаи тањсилотии 

томактабї ва оила асос ѐбад. 

3. Маќсад ва вазифањои тарбия намудани одоби муошират дар кўдакон 

дар њуљљатњои барномавї – методии муассисаи томактабї арзѐбї 

карда шудаанд, ки иљрои онњо њамкории мураббияи кўдакистон ва 

волидонро дар интихоб ва истифодабарии роњу усулњои самарабахши 

таъсиррасонии психологї- педагогї ба кўдакон истифода бурда 

шавад. 

4. Дар раванди њамкорї муассисаи тањсилоти томактабї чун маркази 

кори таълиму тарбиявї ба болоравии фарњанги тарбиявии волидон 

мусоидат намояд. 

Асосҳои назариявӣ–методологии татқиқотро андешаю 

пешниҳодҳои фалсафӣ, фарҳангшиносӣ, психологӣ ва педагогӣ ташкил 

медиҳанд, ки дар онҳо мафҳумҳои «муошират», «одоби муошират», 
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«фарҳанги муошират», «муоширати нутқӣ», «муколама» ҳамчун 

категорияи арзишманди шахсӣ–иҷтимоӣ баррасӣ гардидаанд; 

консепсияҳо оид ба услуб ва одоби муоширати байнишахсӣ; ғояҳои 

педагогикаи миллӣ оид ба эътибори муҳим доштани одоби муошират 

дар робита ва муносибатҳои байниҳамдигарӣ; татқиқотҳои психологӣ–

педагогии олимони хориҷӣ ва ватанӣ оид ба муошират ва роҳу усулҳои 

ташаккули он дар давраҳои синнусолии томактабӣ; хуҷҷатҳои меъѐрӣ–

ҳуқуқӣ ва барномавӣ–методӣ, ки мазмун, мақсад, вазифаҳои кори 

тарбиявиро дар муассисаҳои томактабӣ ва оила муайян мекунанд ва дар 

онҳо ба тарбияи  одоби муошират диққати махсус дода шудааст. 

Дар роҳи ҳалли вазифаҳо ва мавриди амал қарор гирифтани 

фарзияҳои илмӣ–татқиқотӣ ва натиҷагирӣ аз онҳо методҳои зерини 

татқиқотӣ истифода карда шуд: 

1. Методҳои назариявии татқиқотӣ 

 омӯхтан, таҳлил намудани татқиқотҳои фалсафӣ, психологӣ, 

педагогӣ, сотсиологӣ, фарҳангшиносӣ доир ба мавзӯи татқиқот; 

 таҳлили ҳуҷҷатҳои меъѐрӣ–ҳуқуқӣ ва барномавӣ–методӣ оид ба 

тарбия ва таълим дар муассисаҳои таҳсилот ва оила; 

 таҳлили адабиѐти таълимӣ, методӣ, матбуоти даврии педагогӣ оид ба 

тарбияи ахлоқии кӯдакон дар давраи томактабӣ; 

2. Методҳои эмперикӣ – амалии татқиқотӣ  

 мушоҳидаҳои психологӣ - педагогӣ; 

 сӯҳбат бо кӯдакон, мураббияҳо ва волидон, сарварони муассисаҳои 

томактабӣ; 

 пурсишнома (хаттӣ ва даҳонӣ); 

 кори озмоишӣ–таҷрибавӣ; 

 таҳлили оморӣ ва коркарди натиҷаҳо. 

Заминаи таҷрибавӣ–озмоишии татқиқот: дар озмоиш 342 нафар 

кӯдакони 5-7 солаи синни томактабӣ аз ҷумлаи тарбиягирандагони 

муассисаҳои томактабии №55, 50-и ш. Душанбе, №14, 33, 27 ш.Хуҷанд ва 
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126 нафар кормандони омӯзгорӣ ва 461 нафар волидони кӯдакон ширкат 

варзиданд. 

Татқиқот дар се марҳила ба анҷом расонида шуд: 

Дар марҳилаи якум (2012 - 2015) омӯзиши вазъи масъала дар назария 

ва амалияи фаъолияти таълиму тарбиявии муассисаҳои томактабӣ ва 

оила, таҳлили пажуҳишҳои фалсафӣ, фарҳангӣ, психологӣ–педагогӣ доир 

ба масъала ва мавзӯи татқиқотӣ, арзѐбии дастгоҳи илмӣ–мафҳумӣ, 

ташкили давраҳои муқарраркунии татқиқоти илмӣ роҳандозӣ шудааст. 

Дар марҳилаи дуйум (2014-2017) коркарди роҳу усули тарбияи одоби 

муошират дар ҳамкорӣ бо волидон, ошкор сохтани шарту шароитҳои 

ташкилӣ, психологию педагогии тарбияи одоби муошират дар кӯдакон, 

таҳияи амсилаи ташаккули одоби муошират, татбиқи он дар фаъолияти 

мураббиѐну волидон, ташкил ва баргузории қисмати озмоишии 

масъаларо дарбар гирифт. 

Марҳилаи сейӯм (2018-2019) ҷамъбаст ва таҳлили натиҷаҳои кори 

татқиқотӣ ва амалӣ, таҳлилу баррасии натиҷаи кори озмоишиву 

татқиқотӣ, коркарди риѐзӣ ва омории маводҳои татқиқотӣ, таҳияи 

рисолаи илмиро дар бар гирифт. 

Навгонии татқиқоти илмӣ аз нуқтаҳои зерин бармеояд: 

1. Бори нахуст дар илми педагогии ватанӣ масъалаи муошират ва тарбияи 

одоби муошират дар кӯдакони синни калони томактабӣ аз нигоҳи 

психологӣ–педагогӣ омӯхта шуд. 

2. Андешаҳои консептуалӣ оид ба хусусиятҳои азхудкунии қойда ва 

меъѐрҳои одоби муошират дар кӯдакони синни томактабӣ коркард шуд. 

3. Масъалаи мувофиқат кардани талаботҳо ба одоби муошират дар 

кӯдакони синни калони томактабӣ дар партави меъѐрҳои одоби 

муоширати миллӣ роҳандозӣ гардид. 

4. Фарогирии методу воситаҳои тарбияи одоби муошират дар ҳамкории 

мураббиѐну волидон аз нигоҳи назариявӣ ва амалӣ асоснок гардид. 
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5. Дар заминаи татқиқоти назариявӣ ва кори озмоишӣ тавсияҳои 

психологӣ–педагогӣ таҳия ва коркард гардид, ки он дар раванди 

такмили тарбия ва ташаккули одоби муоширати кӯдакони синни калони 

мактабӣ пурарзиш хоҳад буд. 

Аҳамияти назариявии татқиқот аз он иборат аст, ки дар асоси 

талаботи ҳуҷҷатҳои барномавӣ–методии фаъолияти муассисаҳои 

таҳсилоти томактабӣ, тарбияи кӯдакон дар оила низоми ташаккули 

одоби муошират таҳия карда шуд, ки онро кормандони педагогӣ, падару 

модарон дар таълиму тарбияи кӯдакон метавонанд ба таври эҷодӣ, 

вобаста ба маҳорат ва таҷрибаи худ истифода баранд. Исбот карда шуд, 

ки кӯдакон дар давраи томактабӣ имконият ва нерӯи азхудкунии одоби 

муоширатро доранд ва дар ин раванд ҳамкории волидону кормандони 

муассисаҳои томактабӣ пурарзиш мебошад. 

Татқиқоти мазкур метавонад зарурияти коркард ва истифодаи 

технологияи ҳамкории ниҳодҳои иҷтимоӣ, муассисаҳои томактабӣ ва 

оиларо нишон дода, дар роҳи татқиқи минбаъдаи ҷабҳаҳои гуногуни 

тарбия ва ташаккули сифатҳои ахлоқӣ–маънавӣ, иҷтимоишавии кӯдакон 

замина гузорад. 

Аҳамияти амалии татқиқотро натиҷа ва дастовардҳои кори 

озмоишӣ, заминаҳои психологӣ-педагогӣ, ташаккули одоби муошират 

дар муҳити муассисаи томактабӣ ва оила ташкил медиҳад. Он ҳамчунин 

дар роҳи таъмини одоби муошират байни кӯдакону мураббиѐн, кӯдакону 

волидон, мураббиѐну волидон мусоидат менамояд. Натиҷаҳои 

татқиқотро дар муҳити кӯдакистон ва оила вобаста ба хусусиятҳои 

синнусолии бачагон, фарҳанги намунавии калонсолон бо истифода аз 

технологияи педагогии тавсияшуда татбиқ кардан мумкин аст. 

Натиҷаи татқиқоти мазкур ҳини таълими фанҳои «Педагогикаи 

томактабӣ», «Психологияи бачагона», «Психологияи муносибатҳои 

оилавӣ», «Назария ва методикаи инкишофи нутқи кӯдакон» ва дигар 

фанҳои тахассусӣ дар коллеҷ ва мактабҳои олии самти омӯзгорӣ 
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истифода кардан ба мақсад мувофиқ аст. Маҳсули рисолаи анҷомѐфта  

дар тайѐрии босамари кормандони муассисаҳои томактабӣ, дар 

омодагии донишҷӯѐн дар иҷрои вазифаҳои касбӣ ва тарбияи оилавӣ, 

ҳамкорӣ бо муассисаҳои таҳсилотӣ роҳи васеъ мекушояд. Маводҳои 

назариявӣ ва амалии татқиқоти мазкурро дар курсҳои такмили ихтисос 

ва бозомӯзии кормандони муассисаҳои томактабӣ, баланд бардоштани 

фарҳанги психологӣ - педагогии волидон истифода бурдан мумкин аст. 

Нақши муҳаққиқ дар татқиқи масъала аз он иборат аст, ки дар 

заминаи таҳлили татқиқотҳои илмии психологӣ–педагогии тарбияи 

одоби муоширати кӯдакони синни калони томактабӣ мавриди омӯзиш ва 

татқиқи махсус қарор гирифтааст; таҷрибаи тарбияи одоби муошират 

дар кӯдакони синни калони мактабӣ таҳлил ва таъмини шароити 

психологӣ–педагогии он пешниҳод ва арзѐбӣ гардидааст; натиҷагирӣ аз 

кори амалӣ–таҷрибавӣ, ки дар диссертатсия ва маводҳои нашргардидаи 

муаллиф инъикос гардидаанд, таҳқиқу баррасии ҷабҳаҳои илмӣ–методии 

масъаларо ба таври комил дарбар гирифтаанд. 

Эътимоднокӣ ва асоснокии натиҷаҳои бадастомада аз истифодаи 

бамавриди заминаи методологӣ ва назариявии татқиқот; такя ба усулҳои 

назариявӣ ва амалии татқиқот, ки ба мавзӯъ, мақсад ва вазифаҳои 

татқиқот мувофиқат менамоянд; таҳлили шароит, мушоҳидаҳо ва 

натоиҷи корҳои озмоишӣ–таҷрибавӣ; тасдиқи андешаҳое, ки дар фарзия 

ва ғояҳои пешбарандаи татқиқот ба миѐн гузошта шудаанд; санҷиши 

натиҷахои маводи диссертатсионӣ; таҷрибаи амалии фаъолияти касбии 

педагогии муаллифи рисолаи илмӣ дар вазифаи мураббияи гурӯҳи 

томактабӣ, ҳамшира ва сарвари муассисаи таҳсилоти томактабӣ, 

омӯзгори муассисаи таҳсилоти олии касбӣ ба даст оварда шудааст. 

Тасвиб ва татбиқи натиҷаҳои татқиқот. Натиҷаҳои асосии татқиқот 

дар силсилаи мақолаҳои илмӣ дар Паѐми ДДОТ ба номи Садриддин 

Айнӣ, ДМТ, матбуоти даврии педагогӣ, маҷмӯаи мақолаҳои илмӣ 

бахшида ба конференсияҳо инъикос шудаанд. Маърӯзаю гузоришҳо дар 
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конференсияҳои илмӣ–амалии ҷумҳуриявӣ, мизҳои мудаввар, семинарҳо, 

тренингҳои омӯзишӣ, дарсҳои назариявӣ ва амалӣ дар курсҳои такмили 

ихтисоси кормандони муассисаҳои томактабӣ пешниҳод ва баррасӣ 

шуданд. 

Ба ҳимоя мулоҳизоти зерин пениҳод мегардад: 

1. Одоби муошират ҳамчун маҷмӯи маҳорату малакаи фарҳанги 

суханварии кӯдакон маҳсуб меѐбад, ки он дар раванди фаъолияти нутқ 

кардан рушд мегирад, ба азхудкунӣ ва истифодаи меъѐрҳои каломи 

модарӣ, қойда ва меъѐрҳои одоби муоширати миллӣ такя мекунад. 

2. Технологияи тарбияи одоби муошират аз ҷониби калонсолон 

вобаста ба хусусиятҳои синнусолӣ, имконияти таъсири мусбӣ бахшидан 

ба дидгоҳ ва тасаввуроти ахлоқӣ ва нерӯи сухангӯйии кӯдакони синни 

калони мактабӣ роҳандозӣ мегардад. 

3. Раванди тарбия ва ташаккули одоби муошират дар кӯдакони 

синни калони мактабӣ аз шинос намудан бо қойда ва меъѐрҳои одоби 

муошират, фаҳмондани аҳамият ва роҳу усулҳои риояи фарҳанги баѐни 

афкор, баҳо додан ба маҳорату малакаи одоби муошират ва ҳусни калом 

иборат мебошад. 

4. Самарабахши технологияи тарбияи одоби муошират дар муҳити 

муассисаҳои томактабӣ ва оила ба талаботҳои ягона ба шахсияти кӯдак 

аз тарафи мураббиѐн ва волидон дар асоси баҳисобгирии хусусиятҳои 

шахсӣ-зеҳнии ҳар як кӯдак сурат мегирад. 

Сохтор ва ҳаҷми диссертатсия 

Диссертатсия аз муқаддима, ду боб, хулоса, руйхати адабиѐти 

истифодашуда ва замима иборат аст. Натиҷаҳои татқиқоти назариявӣ ва 

амалӣ дар расмҳо, диаграммаҳо ва ҷадвалҳо инъикос ѐфтааст. Матни 

диссертатсия 196 саҳифаро дар бар мегирад. Руйхати адабиѐти 

истифодашуда аз 198 номгӯӣ иборат мебошад.  
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Боби 1. Асосҳои илмӣ - назариявии тарбияи одоби муошират 

дар кӯдакони синни калони томактабӣ 

         1.1. Одоби муошират ҳамчун падидаи психологӣ–педагогӣ. 

Дар айѐми мавҷудияти хеш инсон ҳамеша ба фазои муошират ворид 

гардида, дар ҷараѐни он олами гирду атроф, аз ҷумла ашѐҳо, табиат, 

қойда ва муомилаву муносибати байни инсонҳоро дониста мегирад, 

худро мешиносад ва мешиносонад, фарҳанги моддию маънавии дирузу 

имрӯзи халқи худро, ки тавассути забон ифода мегардад, аз худ 

менамояд. 

Аз ин рӯ, масъалаи пайдоиш, ташаккул ва рушди олами муошират 

ҳамчун фаъолияти психикию амалии инсон ҳануз аз айѐми тифлӣ 

(ширмакӣ то яксолагӣ), синни барвақти бачагӣ (1-3 солагӣ), айѐми то 

мактабӣ (3-7 солагӣ) синни мактабӣ оғоз ѐфта, минбаъд дар раванди 

зиндагӣ ва фаъолияти ҳар як фард сурат гирифта, он мавриди таҳқиқу 

баррасии олимон психологҳо, педагогҳо, забоншиносон, 

фарҳангшиносон, файласуфҳо ва кулли соҳаҳои илми инсоншиносӣ ва  

ҷомеашиносӣ қарор гирифтааст. 

Шинохт ва фаҳмиши олами воқеб ба кӯдак маҳз ба шарофати 

муошират муяссар мегардад. Муҳаққиқони соҳаи психология Л.С 

Виготский, А.Леонтев, Д.Б.Элконин, В.Н.Мясишиев, А.А.Бадалев, 

Я.Л.Коломинский, илми педагогика В.А.Сухомлинский, А.Н.Подласий, 

Ш.А.Шаропов, С.Сулаймонӣ ва дигарон иддао доранд, ки бахши зиѐди 

кӯдакон мушкилот дар барқарор ва роҳандозӣ кардани муошират 

мушкилот пайдо мекунанд. Мушкилот махсусан дар раванди муошират 

ҳангоми  фаъолияти гуногунҷабҳа (бозиҳо, машғулиятҳои таълимӣ, ҳаѐту 

маишати ҳаррӯза) ба амал омада, ба инкишофи ахлоқӣ, ақлию зеҳнии 

кӯдакон таъсири мусбӣ мерасонад. Азхудкунии таҷрибаи бунѐди дар 

раванди фаъолияти мушаххас пойдевори  асосии  рушди  минбаъдаи  

психикии  кӯдак мегардад. 
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Масъалаи муошират ҳамчунин таваҷҷуҳи сотсиологҳоро ба худ ҷалб 

намудааст, ки онҳо муносибатҳои ҷамъиятиро (истеҳсолӣ, сиѐсӣ, 

фарҳангӣ, ҳуқуқӣ) ба риштаи татқиқ кашидаанд (А.М.Андреева, 

И.С.Кон, Б.Д.Парыгин). 

Таҳлили адабиѐти илмии фалсафӣ, психологӣ, педагогӣ ба мо 

имконият бахшид, ки мафҳумҳои «муошират», «одоби муошират 

(этикет)», «маданият муошират» ва «фарҳанги муошират» - ро мавриди 

баррасӣ қарор диҳем. 

Я.К.Одинаев дар китоби «Одоби муоширати муосир» мафҳуми 

ахлоқро чунин шарҳ додааст: «ахлоқ мафҳуми этикӣ аст, ки қойда, 

меъѐри рафтор, муносибат ва муомилаи байниҳамдигарии инсонҳоро 

ифода мекунад». Муаллиф инчунин меафзояд: 

 

 

 

 

 

 

Э 

 

 

Муаммоҳои муомилаву муносибати байни инсонҳоро бе таҳқиқу 

баррасии ҷабҳаҳои психологии муошират баррасӣ кардан ғайримкон 

аст, зеро ҳамаи муносибатҳои ҷамъиятию байнишахсӣ маҳз дар заминаи 

муошират ошкору амалӣ мегардад.  Ҳаѐти инсонро аз рӯзи ба дунѐ 

омадан ва то охири умр бе муошират тасаввур кардан маҳол аст.  

Муошират воситаи муҳими рушд ва шаклгирии фаъолияти психикии 

инсон буда, он ба кӯдак имконият медиҳад, ки олами атрофро дониста 

гирад.  Худро чун шахсияти арзанда шиносад, забони модарии хешро ба 

хубӣ аз худ намояд, қойда  ва  меъѐрҳои  муносибатҳои  одамонро аз бар 

Ахлоќ – маљмўи меъѐру ќойда, 
тартиби муносибат ва муомилаи 

одамон дар оила ва љойњои љамъияти 
мебошад. Тарбияи ахлоќї аз 2 ќисм 

иборат аст. 

Этика – илм дар бораи 
назарияи ахлоќ 

Этикет – таълиму 
тарбияи меъѐру 

ќойдањои ахлоќї дар 
амал 
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намуда, бо ҳамсолону калонсолон робита намояд. Раванди дарк намудан 

ва фаҳмидани кӯдак маҳз дар ҷараѐни муошират таъмин мегардад. 

Муҳаққиқон ва кормандони соҳаи таҳсилоти томактабӣ 

(Е.О.Смирнова, Т.А.Репина ва дигарон) сабабҳои коҳиш ѐфтани 

маҳорату малакаи барпо намудани муошират, ба ҳам машварату 

маслиҳат намуданро дар кӯдакони синни томактабӣ бо даделҳои 

мушаххас таъкид менамоянд, ки он ташвишовар аст. Махсусан, ҳангоми 

муносибат бо ҳамсолону калонсолон, ҳини фаъолият дар раванди 

бозиҳо, иҷрои супоришҳои таълимӣ ва ғайраҳо дар кӯдакон мушкилоти 

барқарор ва идома додани муошират ба назар мерасад. Дар давраи 

томактабӣ муошират ва фаъолияти якҷоя пойдевори асосиест, ки болои 

он бинои инкишофи психикии кӯдак бунѐд гардида рушди ахлоқию 

зеҳниро таъмин менамояд. Рушди зеҳнӣ ва ахлоқӣ минбаъд дар 

азхудкунии дониш, маҳорату малакаи иҷрои амалҳои фикрӣ, қойда ва 

меъѐрҳои ахлоқӣ, пеш аз ҳама, одоби муоширату муносибат ифода 

мегардад.  

Масъалаи муошират ва рушди он аз тарафи психологҳо дар 

ҳолатҳои зерин мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифтаанд: муошират 

чун таъсири байниҳамдигарии одамон дар раванди ин ѐ он фаъолияти 

мушаххас; робитаву муомилоти ҳасанаву рафиқона; дарки воқеоти оламу 

гирду атроф, ашхоси наздику дур; мазмун ва мундариҷаи зуҳури нутқ, ки 

дар ҷараѐни муошират иброз мегардад.  

Муҳаққиқон дар ҷараѐни таълим  мавҷудияти  ду ҷиҳати  (ҷанбаи) 

муоширати байнишахсии  калонсолону кӯдакро таъкид менамоянд:  

- маърифати донистагирӣ (маълумотӣ ва тарзи азхудкунондани 

онҳо); 

- иҷтимоӣ (муоширати тарбиядиҳанда ва тарбиятгиранда); 

Новобаста ба он, ки оид ба мазмуни муошират фикру андешаҳои 

гуногуни назариявӣ вуҷуд доранд, мазмуни фаъолияти муошират ба 
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марому матлаби ширкаткунандагон вобаста аст, ки тибқи он муносибати 

мутақобилаи онҳо барқарор ва амалӣ мегардад. 

Бояд зикр кард, ки таъсири мутақобилаи иштирокчиѐни муошират 

на танҳо рисолати маърифатӣ, инчунин вазифаи барпо сохтани 

муносибатҳову робитаҳои тарафайнро дорад, ки он аслу моҳияти 

муоширатро ташкил медиҳад. Психологи рус В.Н.Мясишев таъкид 

менамояд, ки «муошират сарчашмаи асосии инкишофи инсон аст, ки 

муносибати ӯро дар сатҳи гуногуни фаъолнокӣ, интихобӣ, характери 

мусбиву манфӣ ифода менамояд» [98;110]. Инчунин ӯ муоширатро 

ҷараѐни таъсири мутақобилаи шахсиятҳои ба ҳам пайванд ва иҳотаѐфта 

мешуморад, ки онҳо ба ҳамдигар таъсири иртиботӣ доранд.  

А.Н.Леонтев қайд менамояд, ки ҳангоми таҳлили масъалаҳои 

ҳалталаби муошират бояд ягонагии онро бо раванди фаъолият ба ҳисоб 

гирифт. Муошират дар рафти фаъолият намудани шахс сурат мегирад. 

Пас, танҳо одами фаъол муошират мекунад.  Маҳз муошират умумияти 

фикрии одамонеро, ки фаолияти якҷояро иҷро менамоянд, ташаккул 

медиҳад. Муошират фаъолияти инсонро на танҳо ташкил медиҳад, балки 

онро мазмунан ғанӣ мегардонад ва туфайли он алоқаю муносибатҳои нав 

ба нави одамон пайдо мешавад [68:485;]. 

Яке аз масъалаҳои муҳим дар раванди барпо намудани муошират 

муайян намудани сохти он мебошад. Доир ба сохтори муошират дар 

адабиѐти илмӣ андешаҳои гуногун вуҷуд дорад. Дар асоси баҳисобгирии  

рисолат ва асолати муошират сохтори онро Г.М Андреева мушаххас 

намудааст, ки дар дастури таълимии хеш Қодиров С. ва Давлатов М. бо 

таври зайл нишон додаанд [48;51]: 

 

 

 

 

 

МУОШИРАТ 

комуникативї интераксия Персексияи 

иљтимої 
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            (ҷониби                                (ҷониби                              (ҷониби                  

коммуникативӣ)                       интерактивӣ)                        персептивӣ) 

Ҷониби комуникативии муоширатро мубодилаи афкору ахбор оид 

ба ашѐҳо, одамон ва муносибатҳои иҷтимоию фардии одамон ташкил 

медиҳад. Мазмуни ин ахборро маҷмӯи тасаввурот, андешаҳо, шавқу 

ҳавас, руҳия, ҳиссиѐтҳои шахсию иҷтимоӣ, мақсадгузории 

иштироккунандагони раванди муошират ташкил менамоянд, ки дар 

рафти он мубодилаи мутақобила ба вуҷуд меояд. Бояд ба ҳисоб гирифт, 

ки дар раванди муошират ахбор на танҳо бо ҳамсӯҳбат гузаронида 

мешавад, балки он аниқу мушаххас мегардаду такмил меѐбад. Мо бояд 

ба муошират аз рӯи омилҳои тавсифдиҳандаҳо баҳо диҳем.  

Ҳангоми муошират муносибати ду фард, ки ҳар яке субъекти фаъол 

мебошанд, барқарор мегардад. Аз ин рӯ, ҷониби комуникативии 

муоширатро ахбори фаъол ташкил медиҳад. Ба андешаи психолог А.Н. 

Леонтев, «ахбор ин аҳамиятро барои он ба даст меоварад, ки одамон 

ҳамеша бо аломатҳо «мубодила» накарда, кӯшиши ҳосил намудани 

маънои умумиро мекунанд» [68:485]. Ин равандро чунин низ арзѐбӣ 

намудан мумкин аст: фаъолият, мубодила, донистагирӣ. Дар натиҷаи 

мубодилаи ахбор иштирокчиѐн ба ҳам таъсир мерасонанд ва вобаста ба 

он ҳолати руҳии онҳо тағйир меѐбад. Аз ин рӯ таъсири комуникативиро 

таъсири психологӣ низ номидан мумкин аст, зеро дар натиҷаи таъсири 

муошират рафтори иштирокчиѐн тағйир меѐбад. Дар ин амал ахбор 

табиати водоркунанда ва муқараркунандаро пайдо мекунад. 

Дар илми муосир ду намуди коммуникатсия эътироф шудааст: 1) 

шифоҳӣ, нутқӣ; 2) ғайринутқӣ, ки он туфайли истифодаи маҷмӯи 

аломатҳои ғайринутқӣ: имою ишора, кинетика, паралингвистика амалӣ 

мегардад. 

Ҷониби интерактивии муошират бо он ифода мегардад, ки дар 

ҷараѐни он «мубодилаи амалҳо» зарур аст, яъне зарурияти ҳамкории 



22 
 

тарафайн ба вуҷуд меояд. Дар психологияи иҷтимоӣ чунин ҳамкорӣ ба 

таври зайл тавзеҳ дода мешавад: 

1) кооператсия, ѐ худ ҳамкории кооперативӣ, яъне ба ҳам овардани 

қувваҳои алоҳидаи иштирокчиѐни муошират; 

2) рақобат ва ҳамкорӣ ҳангоми ба вуҷуд омадани низоъҳо, ки дар 

заминаи омӯзиши он шаклҳои гуногуни муносибату муоширати корӣ 

барқарор мегардад. 

Ҷониби персептивии муоширатро рукни ҳамдигарфаҳмӣ ташкил 

медиҳад, ки он чунин шарҳ дода мешавад: 1) фаҳмидани  мақсад, маром 

ва талаботҳои мусоҳиб (ҳамсӯҳбат); 2) қабул кардани мақсад, маром ва 

талаботҳои ҳамдигар. Идроки мутақобила дар асоси муқоиса намудани 

худ бо дигарон, ҳаммонандкунӣ (идентификатсия), рефлексия ва 

аттраксия ба амал меояд. 

Аз таҳлили татқиқотҳо оид ба масъалаи муошират аз нигоҳи 

психологӣ чунин бармеояд, ки функсияҳои муошират имконият медиҳад, 

ки мазмун ва моҳияти асосии муносибатҳои байниҳамдигарии одамон 

амиқ гардад ва дар ин замина фишангҳои ҳамдигарфаҳмии онҳо муайян 

гарданд. 

Дар адабиѐти муосири психологӣ–педагогӣ муоширати кӯдакони 

синни калони томактабӣ чунин тавсиф дода шудааст: «Муошират 

таъсиррасонии мутақобилаи ду ва ѐ якчанд нафар одамоне мебошанд, ки 

бо мақсади барқарор намудани муносибатҳои мутақобила, ноил шудан 

ба натиҷаҳои дилхоҳ ва фаъолияти якҷоя баргузор мегардад.  Муошират 

яке аз омилҳои муҳими инкишофи психикӣ ва иҷтимоии ҳар фард 

мебошад. Барои кӯдакони хурдсол муошират ин восита аз худ намудани 

таҷрибаи иҷтимоӣ аст» [35;237]. 

Масъалаи муошират инчунин аз тарафи Б.Г.Ананев, А.А.Бодалев, 

Я.Л.Коломиниский, Б.Ф.Ломов ва дигарон мавриди татқиқот қарор 

гирифтааст. Б.Ф.Ломов таъкид менамояд: «вақте, ки тарзи зиндагии 

шахси мушаххасро меомӯзем, мо бо он маҳдуд шуда наметавонем, ки ӯ 
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чӣ тавр ин корро иҷро мекунад, мо инчунин бояд татқиқ намоем, ки ӯ бо 

кӣ ва чӣ тавр муроҷиат менамояд». [75; 34-47] 

Дар татқиқу баррасии масъалаи муошират ва ташаккули он аз рӯзи 

таваллуд то камолот, ба ҳисоб гирифтани хусусиятҳои синнусолии 

кӯдакон, инкишофи психикии онҳо саҳми мактаби илмии М.И.Лисина ва 

пайравони ӯ хеле бузург аст. Хизмати М.И.Лисина дар татқиқи масъалаи 

ташаккули муошират дар кӯдакони синни томактабӣ хеле бузург аст. Ӯ 

ба илми психология фанни нав – психологияи муоширати кӯдак бо 

калонсолонро ворид намуд, ки дар он муошират ҳамчун падидаи нави 

фаъолияти иртиботӣ эътироф шуда, ки ҷузъҳои таркибии худро дорад: 

талабот, предмет, маром ва восита. 

Мавзуи фаъолияти муоширати байни инсонҳо, аз ҷумла ҳамсуҳбат, 

яъне партнер, ниѐз ба робитаро тавассути забон барпо месозад, ки дар он  

майлу хоҳиши фаҳмидан ва дарк кардан, арзѐбии гуфтори ашхоси 

ҳамсуҳбат ва гирду атроф ташкил медиҳад. 

Марому матлаби мушаххасе, ки инсонро ба фаъолияти иртиботӣ 

водор мекунад, ҳамон сифатҳои шахсии худи одам ва шахсони атроф аст, 

ки он барои ба муошират ворид шудан водор месозад, яъне сифатҳои 

маърифатӣ, корӣ ва шахсии афроди мутақобиларо ташаккул медиҳад. 

Воситаҳои муошират маҷмӯи амалҳое мебошанд, ки тавассути онҳо 

фаъолияти иртиботӣ–комуникативӣ амалӣ гардонда мешаванд.  

Воситаҳои асосии муоширатро аз нигоҳи педагогӣ Маҷидова Б. ба 

гуруҳҳои зерин ҷудо намудааст: а) маҷмӯи калимаю ибораҳо ва қоидаҳое, 

ки барои нутқронӣ ҳангоми муошират заруранд: б)  хушоҳанг, ифоданок 

ва эмотсионалӣ будани нутқ; в) имою ишора, нигоҳ, ҳаракатҳо ва 

тартиби худро нигоҳ дошта тавонистан; г) риояи одату анъанаҳои 

мардумӣ, фарҳанги ботинӣ, боварию эътимод ба ҳамдигар, мавқеи 

иҷтимоӣ, синнусол, ҷинсият» ва ҳоказо [90;10]. 



24 
 

Дар ҳамаи зинаҳои инкишоф меъѐрҳои барқароркунии муошират 

дар кӯдакон ба ҳам бо таври устувор алоқаманд буда, шаклҳои сифатан 

нави муоширатро ба вуҷуд меорад. 

Ба андешаи М.И.Лисина, муошират механизми дутарафае мебошад, 

ки барои ивазшавии фаъолияти кӯдакон хизмат мекунад. Калонсолон  на 

танҳо донандаи восита ва намунаи иҷрои амалҳо, инчунин шахсияти 

беҳамтоанд, ки марому маъноҳои шахсии худро амалӣ карда 

метавонанд. Кӯдак фақат дар раванди муошират, фаъолият ва 

таасуротҳои якҷоя метавонад арзишҳои зиндагиро аз худ карда 

метавонад [72;64-66]. 

Дар илми психологияи бачагона таъкид гардидааст, ки дар 

ивазшавии фаъолияти пешбарандаи кӯдакон қонунияти ягона вуҷуд 

дорад, ки пайдарҳамӣ, дар заминаи якдигар ба вуҷуд омадани 

фаъолиятҳои пешбаранда ва дар ин раванд нақши муҳим доштани 

калонсолро таъкид менамояд (Д.Б.Элконин, Е.О.Смирнова). 

Аз нигоҳи педагогӣ калонсол робитаи кӯдак ва ҷомеаро таъмин 

мекунад. Аз ин ру афроди калонсол ба ду гуруҳ ҷудо карда шудааст: 1) 

калонсол чун ифодагарӣ арзишҳои маънавӣ тариқи қойда ва меъѐрҳои 

одоби муошират буда, таҷрибаи зиндагӣ онҳоро дар раванди мақсадноки 

таъсиррасонӣ ба шахсияти кӯдак ҳидоят мекунад; 2) калонсол дар 

раванди кори таълиму тарбия таҷрибаи иҷтимоиро аз насл ба насл идома 

медиҳад.  

Иҷрои рисолати тарбиявии мураббиѐн дар муассисаҳои томактабӣ 

ва волидон дар муҳити оила ба фарҳанги муошират ва риояи қойдаю 

меъѐрҳои одобу ахлоқи миллию умумибашарӣ асос меѐбад. Аз 

калонсолони муассисаҳои томактабӣ ва оила барқарор намудани 

муошират ва муносибати мутақобила дар чаҳорчӯбаи «мураббия-кӯдак», 

«кӯдак-мураббия», «кӯдак-кӯдак», «мураббия-волидон», «кӯдак-

волидон», «волидон-кӯдак» дар заминаи баҳисобгирии хусусиятҳои 

синнусолӣ, фардиву шахсиятӣ, иҷтимоӣ-гендерии кӯдакон пайгирӣ 
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мегардад. Бақарор намудани чунин маҷмӯи муоширату муносибатҳо 

мушкилотҳои ба худ хоси ботинӣ-психикӣ, ташкилӣ-педагогӣ, педагогӣ-

психологиро дорад, ки он ҳама ба таҳлилу татқиқи хусусиятҳои 

психологӣ ва педагогии масъала ниѐз дорад. 

Дар адабиѐти илмии муосир таъкид мешавад, ки татқиқи масъалаи 

одоби муошират рисолати аввалин ва асосии соҳаи психологияи 

иҷтимоӣ мебошад [5;82], зеро он дар худ фарҳангу арзишҳои маънавии 

шахс, гурӯҳ, қавм, миллат ва инсониятро дар бар мегирад ва дар захираи 

луғавӣ, калимаю ибораҳои таркибии забони модарӣ амалӣ гардонда 

мешавад. Агар одамон ҳангоми робита андешаҳои худро баѐн карданӣ 

шаванд, ҳангоми муошират хоҳишу дархост, ҳиссиѐту эмотсияи марбут 

ба зарурияти муоширатро ифода менамоянд. 

Масъалаи истифодаи мафҳуми муошират аз нигоҳи психологӣ дар 

забонҳои гуногун мавриди баҳсу мунозираҳои бешумор аст. Масалан, 

олимони Россия истифодаи мафҳуми муоширатро дар ду маъно таъкид 

менамоянд: аввало, ҳамчун як шакли мавҷулияти инсон, сониян 

муошират ҳамчун фаъолияти психикӣ, ҳол он ки муошират намуди 

афзалиятноки фаъолияти нутқӣ аст, ки фақат ба инсоният хос мебошад. 

Ба мазмун ва усулҳои муошират омилҳои этнопсихологӣ таъсири худро 

мерасонанд, ки он объекти татқиқотии соҳаи этнопсихология мебошад, 

чунки ин раванд дар партави таъсири омилҳои фарҳангии ашхос, 

гурӯҳҳо ва халқу миллатҳо роҳандозӣ мегардад. 

Ҳангоми муоширати мутақобила қаноатмандии эмотсионалӣ имкон 

медиҳад, ки шиддати руҳӣ паст гардад. Ин ҷанба метавонад ба азхуд 

намудан ва риоя кардани қойда ва меъѐрҳои одоби муошират таъсири 

худро расонад. Ҳосил намудани қаноатмандии эмотсионалӣ метавонад 

ба яке аз маромҳои барпосозии муоширати солиму ҳамдигарфаҳмӣ, ба 

мақсадрасӣ, роҳу усули ба даст овардани руҳияи психологӣ–маънавӣ 

мубаддал гардад, фазои меҳрубонию муҳаббатро таъмин созад, ки он 
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устувории одоби муошират ва муносибати хайрхохонаи байни 

калонсолону кӯдаконро пойдор ва устувор менамояд.  

Дар илми психологияи иҷтимоӣ сохтори муоширатро Г.М.Андреева 

ҳамчун раванди маърифаткунонӣ, донистагирии олам аз тарафи одам, 

раванди барқароркунии робита, тавсири мутақобилаи иштирокчиѐн 

меҳисобад. Бояд қайд кард, ки дар аввали давраи томактабӣ нутқи 

гуфтугӯӣ вазифаи барпосозии муошират ва ба даст овардани иттилоотро 

иҷро намояд, минбаъд он дар суҳбат, фаъолияти суханварӣ ва рисолати 

муошират вусъат мепазирад.  Ин чунин маъно дорад, ки нутқи гуфтугӯи 

кӯдак минбаъд чун калонсол амалҳоро ба таври «муоширату хулосакунӣ, 

иттилоотгириву ифодакунии фикр» дар раванди фаъолият амалӣ ва 

маърифатӣ истифода мебарад. 

Дастури таълимӣ, ки барои донишҷӯѐни курси дуюми ҳамаи 

факултетҳои Филиали Хуҷандии Донишгоҳи технологии Тоҷикистон аз 

тарафи номзади илмҳои педагогӣ Изатуллоев Р.И. бо номи «Фарҳанги 

муошират» [41;171] таҳия ва нашр шудааст, барои баланд бардоштани 

фарҳанги муошират ташаббуси нек аст. Муаллиф кӯшиш намудааст, ки 

фарҳанги муоширатро чун «қисми таркибии фарҳанги ахлоқу одоби 

ҷомеаро инъикоскунанда» арзѐбӣ намуда, чунин самтҳои онро роҳандозӣ 

намояд: 

1. Таърихӣ ва маданӣ (муошират дар ҷомеаи гуногуни таърихӣ ва ҳаѐти 

маданӣ) 

2. Этнографӣ (мардумшиносӣ, шиносоӣ бо ҳаѐти халқиятҳои гуногун) 

3. Муоширати сотсиологӣ (донистани табақаҳои гуногуни ҷомеа, 

маълумот, касб, мактаб, синну сол, оиладорӣ, муҳити зист, фаъолияти 

меҳнатӣ) 

4. Муоширати психологӣ–мутаасиршавӣ, хушхолӣ, рафтори 

фидокорона, меҳрубонӣ, сусткорӣ, серғайратӣ, хотира, ҳиссиѐт, 

шуурнокӣ, ки хоси руҳияи мо мебошад. [41;9] 
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Аз таҳлили дастури методӣ чунин бармеояд, ки он бештар ҷабҳаи 

фарҳангшиносӣ дошта, шаклгирии одоби муоширату муносибати 

мутақобилаи насли калонсолонро роҳнамоӣ мекунад. Маҳз намунаи 

фарҳанги муошират, ки калонсолон дар ҳаѐту фаъолияти ҳаррӯза 

мавриди истифодабарӣ қарор медиҳанд, ба кӯдакону наврасон мактаби 

азхудкунии қойда ва меъѐрҳои одобу рафтор мегардад. 

Ба андешаи Я.Л.Коломинский, муошират таъсири мутақобилаи 

иттилоотӣ, эмотсионалӣ ва ашѐгӣ мебошад, ки дар ҷараѐни он 

муносибатҳои байнифардӣ амалӣ мешавад, сифатҳои шахсии психикӣ 

зоҳир мегардад ва шакл мегирад [51;89]. 

А.А.Бодалев муоширатро ҳамчун намуди фаъолият ҳисобида, 

таъкид менамояд, ки «бе муошират рушди арзишманди шахсияти одам 

ҳамчун ҳайсият, ҳамчун субъекти фаъолият ва фардият таъмин гардида 

наметавонад» [15;78]. Инсон ҳини муошират на танҳо иттилоот ва 

ахборотро қабул мекунад, балки кулли онҳоро ба дигарон дастрас 

мекунад, яъне таъсири мутақобиларо бо ҳамсӯҳбати худ барқарор 

мекунад. Аз ин рӯ муоширатро раванди мураккаби бо ҳам омезишѐбии 

муносибатҳои мутақобила ҳисобидан мумкин аст, ки он метавонад 

фаъолияти муттаҳидаро таъмин намояд. Натиҷаи муошират ба 

иштирокчиѐни он равона мегардад ва онҳо метавонанд ба ҳамдигар аз 

нигоҳи имконияту тавоноии шахсӣ баҳодиҳӣ намоянд.  

Аломат ва нишонаи асосии муошират ҳамчун раванди гуфтор аз 

тарафи В.А.Сухомлинский ба тариқи «умумияти маънавӣ, боварӣ ба 

ҳамдигар, самимият, хайрхоҳӣ» [146;41] тавзеҳ ѐфтааст. Ба андешаи ӯ, 

ҳангоми гуфтугӯ бо тарбиягирандагон  нигоҳу муносибат ва мухокимаи 

ҳолату вазъиятҳои гуногун ба вуҷуд меояд, ки дар он на ҳама вақт фикру 

андешаҳо бо ҳам мувофиқат мекунанд. Дар ин вазъият муҳим он аст, ки 

бартарафсозии мушкилотҳо дар якҷоягӣ сомон пазирад 

Набояд фаромӯш кард, ки яке аз асосгузори назария ва амалияи 

таълиму тарбияи кӯдакон Я.А.Коменский дар ҳаѐти инсон давраи 
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томактабиро давраи «мактаби модарӣ» номидааст. Дар заминаи чунин 

нишондод ӯ то ба мактаб рафтан кӯдак бояд чиҳоро омӯзад ва дар ин 

мактаби худ модар ба фарзанди худ бояд чиҳоро омӯзонад, дар раванди 

тарбиякунӣ ва омӯзонидан модар чӣ тавр, бо истифодаи кадом усулу 

воситаҳо амали таълиму тарбиявии худро роҳандозӣ намояд, таъкид 

шудааст. Вазифаи муҳими таълиму тарбиявии модар дар асари 

Я.А.Коменский «Мактаби модарӣ» ба таври зайл нишон дода шудааст: 

Инкишоф додани узвҳои ҳискунӣ, бой намудани тасаввуротҳои кӯдакон 

оид ба ҳақиқати олами иҳота кардашуда ба шарофати инкишофи нутқ ва 

ҳаракати дастҳо буд. Дар масъалаи тарбияи ахлоқӣ ӯ зарурияти 

эҳтироми калонсолон, гапдароӣ, адолатпешагӣ дар кирдору амалҳо, 

ростгӯӣ, хушмуомилагӣ, самимият, боилтифотӣ ва ғайраҳоро махсус 

таъкид кардааст [53;14]. 

Дар татқиқоти Л.Л.Лашкова одоби муошират дар таркиби фарҳанги 

муошират мавриди татқиқу баррасӣ қарор гирифтааст [62;149]. 

М.В.Иляшенко шароитҳои педагогии тарбияи фарҳанги нутқро дар 

робита ба рафтори мадании кӯдакони синни томактабӣ омӯхта, кулли 

иҷрои вазифаҳоро дар партави инкишофи нутқи кӯдакони синни калони 

томактабӣ арзѐбӣ намудааст [67;160]. 

Мафҳуми фарҳанги муошират маҷмӯи арзишҳои маънавист, ки онро 

инсоният тули садсолаҳо эҷод намудааст ва он ба риояи қойда ва 

меъѐрҳои ахлоқӣ асос ѐфтааст. Ба андешаи мо маданияти муошират дар 

кӯдакон дар иҷро намудани қоидаҳо роҷеъ ба муносибати эҳтиѐткорона, 

эҳтиромона ва некукорию некхохӣ нисбати ҳамсолону калонсолон ифода 

мегардад. Он дар истифодаи захираи бои луғавӣ, боадобию 

хушмуомилагӣ дар хона, муассисаҳои таҳсилотӣ, ҷойҳои ҷамъиятӣ зоҳир 

мегардад. 

Одоби муошират ҳамчун масъалаи маданияти нутқ дар адабиѐти 

илмии фарҳангшиносӣ, педагогӣ, психологӣ ва сотсиологӣ арзѐбӣ 

шудааст. Маълум аст, ки ягонагӣ, пайвастагии тарафайни ҳар як халқи 
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соҳибтамаддун зери мафҳумҳои ватан, фарҳанг, забони модарӣ, 

анъанаҳо ва дигар арзишҳои моддию маънавӣ ифода мегардад. Худи 

мафҳуми фарҳанг низ мавриди истифодабарӣ қарор мегирад. «Фарҳанг 

маҷмӯи тамоми хусусиятҳои фикрӣ, маънавӣ ва ботинӣ аст, ки дар ҷомеа 

ѐ гурӯҳҳои иҷтимоиро мушаххас мекунад. Фарҳанг на танҳо шомили 

ҳунару адабист, балки шеваҳои зиндагӣ, ҳуқуқи асосии башар, низомҳои 

арзишӣ, суннатҳо ва бовариҳоро низ дар бар мегирад» [143;653]. 

Дар ҷилди 8-и Энсиклопедияи советии тоҷик мафҳуми фарҳанг бо 

маънои луғатнома омадааст ва ин равия то имрӯз идома дорад. Масалан, 

«Фарҳанги тоҷикӣ ва русӣ» (Иборат аз 2 қисм, Душанбе, 2004) ва дар 

ҳамин фарҳанг шарҳи мафҳуми маданият дар тарҷумаи русӣ чун 

тамуддун тавсия шудааст [163;209]. 

Мафҳуми «маданият» дар Фарҳанги забони тоҷикӣ (иборат аз 2 

ҷилд, нашриѐти Советская энциклопедия, Москва, 1989) тавзеҳ дода 

нашудааст. Фақат мафҳуми «маданӣ» маҷозан ботарбия, бомаданият 

[147:618;] омадааст, ки имрӯз низ шахси тарбиядида, бофарҳанг, 

риоякунанда ба қойда ва меъѐрҳои ахлоқӣ дар гуфтору рафтор, 

муоширату муносибат чун шахси бомаданият, маданиятнок эътироф ва 

арзѐбӣ мешавад. Мафҳуми «фарҳанг» бошад дар ҷилди 2 Фарҳанги 

забони тоҷикӣ чунин омадааст: «ақл ва адаб, дониш, илм, маърифат» 

[160:423;] 

Дар адабиѐти илмӣ ва бештар дар васоити ахбори умум гуфтугӯ ва 

андешарониҳо мафҳуми «муколама» чун ҳаммаъноӣ, раванди мафҳуми 

«муошират» қарор мегирад. Ба андешаи мо мафҳуми «муколама» бештар 

ба маънии «гуфтугӯӣ» ҳаммаъно буда, он метавонад дар маънои «ҷузъ» 

ва «кулл» истифода гардад. 

Аҳамияти муколама дар азхудкунии фарҳанг, робитаҳои 

байнифарҳангӣ, муоширати касбӣ–фарҳангӣ, омӯхтани забон ва ғайраҳо 

мавриди татқиқу баррасии олимони соҳаи психология, забоншиносон, 

фарҳангшиносон, файласуфҳо, педагогҳо гардидааст. Дар заминаи 
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татқиқотҳои олимони рус Вронская И.В., Негневитская Е.И., Ханова 

О.С., Шебедина, муҳаққиқ Комилов М.М. ва дигарон истифодаи 

муколамаро ҳамчун воситаи омӯзиши забони англисӣ ва нутқи шифоҳии 

кӯдакон дар муассисаҳои томактабӣ пешниҳод намудаанд. 

Дар илми муосир муошират тавассути нутқ ба таври гуногун ва ба 

намудҳо тақсим шудааст. Н.И.Формановская онро ба таври зайл ба 

намудҳо ҷудо кардааст: робита, алоқаи фосилавӣ, робитаи бавосита 

бевосита, шифоҳӣ–хаттӣ, диалогӣ–монологӣ, шахсӣ–расмӣ, байнишахсӣ–

оммавӣ [166;8]. 

Ба андешаи мо ҳамон вақт муошират тавассути нутқ ташаккули 

шуури кӯдакро таъмин менамояд, ки мазмуни он фаҳмо, дастрас ва амиқ 

бошад. Фаҳмидани нутқи иброзшуда дар тамоми раванди муошират ба 

ҳамаи иштироккунанда баробар мутаалиқ мебошад. Муоширати нутқӣ 

ҳамчун як намуди фаъолият сохтори мураккаби психологӣ дошта, он 

маром (ваҷҳ, мотив), амалҳо ва натиҷаи худро дорад. 

Муҳаққиқон мароми муоширати нутқиро мутаалиқ медонанд ба 

мубодилаи ахбор (гирифтану иваз намудан), барқарор кардани робитаи 

иттилоотӣ, таъсиррасонӣ ба объекти муошират. Психологҳо мароми 

муоширатро қонеъ гардондани талаботҳои ботинӣ–маънавӣ меҳисобанд 

(А.Р.Лурия, А.А.Леонтев ва дигарон). 

Дар илми психология олимон (А.А.Леонтев, И.А.Зимняя ва 

дигарон) фаҳмидан ва идроки нутқро чун раванди ягонаи ба ҳам 

алоқаманд меҳисобанд. Дар ин раванд фаҳмидани маънои калима 

имконият медиҳад, ки мазмуни иттилоотии нутқ фаҳмида шавад. 

Таҳлили татқиқотҳои олимон ва таҷрибаи амалӣ нишон медиҳад, ки 

кӯдак дар соли аввали ҳаѐт кӯшиш менамояд бо одамони атроф робита 

барқарор намояд, ки он дар муносибати эмотсионалии ӯ бо калонсолон 

зоҳир мегардад. Чунин муоширату муносибати эмотсионалӣ замина 

барои азхудкунии нутқ мегардад. Бинобар ин фаъолияти пешбарандаи 

кӯдаки то як сола муоширати эмотсионалӣ бо одамони атроф эътироф 
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гардидааст, ки дар ҷараѐни он инкишофи психикии ӯ таъмин мегардад. 

Татқиқотҳои олимон Н.Н.Шелованов, М.Ю.Кистяковская, Л.И.Божович 

ва дигарон нишон доданд, ки мағзи сари кӯдак ба қабули таасуротҳои 

нав аз рӯзҳои аввали ҳаѐт омода буда, он пойдевори ташаккули ниѐзҳои 

иҷтимоӣ мегардад. Ин ниѐзҳо ҳангоми муошират бо модар қонеъ 

мегардад. Қонеъ нагардидани талаботи кӯдак ба муносибату муоширати 

эмотсионалӣ метавонад сабаби ба вуҷуд омадани ноқисӣ дар инкишофи 

психикӣ ѐ худ заминаи деприватсияи (норасоӣ) психологӣ ва иҷтимоӣ 

гардад, ки он метавонад тамоми умр нишони худро дар фаъолияту 

зиндагии ӯ мегузорад. Чунин ҳолатро дар кӯдаконе, ки аз рӯзи таваллуд 

то синнусоли муайян дур аз меҳру навозиши модарӣ мондаанд, дучор 

гардидан мумкин аст [108;30 – 55]. 

М.И.Лисина таъкид менамояд, ки азхудкунии нутқ хамчун воситаи 

муошират дар давоми умри инсон идома меѐбад ва он се давраро дар бар 

мегирад: давраи то азхудкунии (довербальный) нутқ, давраи эҳѐи нутқ 

(ба вуҷуд омадан, ташаккул ѐфтан) ва инкишофи муошират тавассути 

нутқӣ. Ба ҳар як давра якчанд омилҳо таъсир мерасонад, ки дар иҷрои 

амалҳои нутқронӣ хеле муҳим мебошад. Дар давраи ташаккули 

муошират тавассути нутқ дар доираи мазмуни он як қатор дигаргуниҳо 

ба вуҷуд меояд ва кӯдак идора кардани фаъолияти нутқрониро ѐд 

мегирад.  

Муҳимияти ин амал дар он аст, ки кӯдакон маънои калимаҳоро 

фаҳмида, ба ҳамсӯҳбати худ дастрас намудани ахборотҳои нисбатан 

мураккабтарро меомӯзанд. Мувофиқи нишондоди М.И.Лисина, дар 

давраи калони томактабӣ шаклҳои муоширати «ғайриситуативӣ» 

(внеситуативные) бо калонсолон ба вуҷуд меояд, ки ба кӯдак дар раванди 

аз худ намудани маводи таълимӣ таъсир мерасонад. Мувофиқи 

нишондоди Д.Б.Элконин, Е.О.Смирнова чунин вазъият зарурияти 

азнавсозии таъсири мутақобиларо дар амали нутқронӣ бо ҳамсӯҳбат ба 

миѐн меорад. 
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Дар татқиқотҳои Т.А.Репина. Т.В.Антонова, А.А.Рояк ва дигарон 

хусусиятҳои иҷтимоӣ–психологии муносибатҳои байниҳамдигарӣ ва 

муоширати кӯдакони синни томактабӣ бо ҳамсолон мавриди баррасӣ 

қарор гирифтааст. 

Дар татқиқотҳои илмие, ки таҳти роҳбарии Т.А.Репина амалӣ 

шудаанд, тобеъияти муносибатҳои байнишахсӣ ба мазмун, шакл ва 

воситаҳои муоширати мураббия бо кӯдакон нишон дода шудааст. 

Т.А.Репина чунин ақидаро талқин мекунад, ки соҳиби тарзҳои гуногуни 

барқароркунии муошират будани мураббия барои барпо сохтани 

муоширати самарабахши педагогӣ таъсири махсус дорад, ки он 

маҳорати истифода бурдани калимаю ибораҳои хайрхоҳонаро ба 

кӯдакон, асоснокии талаботу баҳодиҳӣ ва дуруст истифода бурда 

тавонистани онро дар кори мураббия муҳим мешуморад [119:193]. 

Ҷабҳаҳои дигари муоширати кӯдакон аз тарафи Т.В.Антонова, 

Е.Е.Кравсова, Л.В.Артемова, Д.Б.Годовикова ва дигарон мавриди 

таҳқиқу баррасӣ қарор гирифтааст. Муҳаққиқон муайян кардаанд, ки 

кӯдакон дар раванди муошират азхудкунии таҷрибаи маънавӣ–иҷтимоӣ, 

ҳамчунин меъѐрҳои нутқрониро аз худ менамоянд. 

Муошират аз нигоҳи педагогӣ аз тарафи Маҷидова Б. чунин тавзеҳ 

ѐфтааст: «Муошират таъсиррасонии ду ва ѐ якчанд нафар одамоне, ки бо 

мақсади барпо сохтани муносибатҳои мутақобилаи шахсон, ноил 

гардидан ба натиҷаи дилхоҳ ва фаъолияти якҷоя буда, яке аз омилҳои 

муҳими инкишофи психикӣ ва иҷтимоии шахсият мебошад. Барои 

кӯдакони хурдсол муошират воситаи аз худ намудани таҷрибаи иҷтимоӣ 

аст» [89;23]. 

Таҳлили татқиқотҳои олимони ватанӣ ва хориҷӣ собит месозад, ки 

муошират масъалаи мураккаб ва печидаю гуногунҷабҳаи психологӣ–

педагогӣ буда, зарурияти муносибати тафриқавиро нисбати он ва одобу 

фарҳангро дар давраҳои гуногуни синнусолии инкишофи шахсият тақозо 

менамояд. 



33 
 

Моҳият ва мазмуни иҷтимоии муошират дар он аст, ки он воситаи аз 

насл ба насл гузаштани таҷрибаи иҷтимоӣ ва шаклҳои гуногуни фарҳанг 

мебошад. Л.С.Виготский фарқияти муносибати амалӣ ва назариявии 

кӯдакро ба воқеияти нутқронӣ ҳамчун муносибат ба таълим ва инкишоф 

муайян намудааст. Ӯ таъкид месозад, ки ҳатто калонсолон бидуни 

омӯзиши махсус воқеият ва хусусиятҳои забонро аз худ карда 

наметавонанд. Нутқи кӯдак аз нутқи калонсолон бо он фарқ мекунад, ки 

ӯ ба тобиши маъноии калима ва талаффузи он диққати махсус медиҳад. 

Татқиқи чунин ҷабҳахои азхудкунии нутқ ва истифодаи сермаъногии 

калимаҳо вазифаи илми психолингвистика, нейропсихология ва дигар 

сохаҳои нави илмҳои психология ва забоншиносӣ мебошад. 

Қисми таркибии муоширатро фаъолияти иттилоотӣ ва иртиботии 

инсон ташкил менамояд. Дар ҷараѐни он ҳар фард бо нутқ сару кор 

пайдо мекунад, тавассути муносибати мутақобила изҳори фикр 

менамояд, ки ҳамаи он ба талаботу меъѐрҳои каломи модарӣ ва рафтору 

ахлоқ мувофиқат менамояд. 

Татқиқотҳои олимон нишон медиҳад, ки риояи қойда ва меъѐрҳои   

одоби муошират ба кӯдак имконият медиҳад, ки низоъҳои 

байниҳамдигариро бартараф созад (Т.А.Репина, Л.В.Лидак, 

С.Г.Якобсон), муносибатҳои дӯстона барқарор намуда (А.В.Булатова), 

зарурияти иҷрои қойдаҳои рафторро (С.В.Петерина) бошуурона 

фаҳмида гирад. 

Аз нигоҳи Л.В.Лидак, «одоби муошират маҳорати аз тарафи 

шахсият барқарор карда тавонистани фаъолияти коммуникативӣ аст, ки 

дар он мазмуни иттилоот, воситаҳои баѐни нутқ ва тарзи рафтор дар 

барпо сохтани муносибатҳои мутақобила ба одамон имконият медиҳад» 

[70;6]. 

Инчунин ба андешаи Л.В.Лидак меҳвари асосии одоби муошират 

мазмуни иттилоот аст, ки он воситаи амалигардонии муносибатҳои 

байниҳамдигарӣ дар ҷараѐни муошират маҳсуб меѐбад. 
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Асоси муоширатро гуфтугӯ – диалог ташкил менамояд. Дар ҷараѐни 

он сохторҳои оддитарини синтаксисӣ ва грамматикӣ, миқдори муайяни 

воҳидҳои луғавӣ истифода мешавад. Аз нигоҳи забоншиносӣ шакли 

гуфтугуии нутқ тез иваз намудани иқдом ва аксуламали ҷавобии одамони 

бо ҳам таъсиркунандаро талаб менамояд. Барои идроки нутқи ҳамсӯҳбат 

идроки биноию шунавоӣ, имою ишора ба ҳарду тараф муҳим аст. Дар ин 

раванд оҳанги нутқ низ хеле муҳим аст, ки дар тағйирдиҳии маънои 

калима нақши муҳим мебозад. Ҳини муошират нутқи гуфтугӯӣ нисбат ба 

шакли монологии он вақти камро тақозо менамояд. Дар муошират 

таъмини муҳити махсуси нутқронӣ аҳамиятнок аст. 

Ба нутқи гуфтугуӣ истифодаи воситаҳои ифоданоки нутқ – оҳанг, 

ист (пауза), овоз, суръат, рангу тобиши эмотсионалӣ ва ғайраҳо хос буда, 

кулли онҳо тарзу услуби баѐни фикрро ба кӯдак дастрас мегардонад. 

Рафтори кӯдак ҳангоми нутқронӣ (речевое поведение) маҷмӯи маҳорату 

малакаҳои мураккаб мебошад, ки барои мунтазам ва ба таври мақсаднок 

ташаккулдиҳӣ, мустаҳкамкунӣ ва автоматикӣ иҷро гардидани онҳо 

равона мешавад. Рафтори кӯдак ҳини нутқронӣ дар заминаи меъѐр ва 

қоидаҳои муайян ташаккул меѐбад. Қойдаҳои гуфтору рафтор дар 

раванди нутқронӣ тибқи талаботҳову хостори забони модарӣ танзим 

мегардад. 

Олимони рус А.С.Киселева, Т.Л.Ладиженская, О.О.Соротская, 

М.В.Иляшенко ва дигарон тарбияи фарҳанги муоширатро бо азхуд 

намудани забони модарӣ дар мактаб алоқаманд медонанд. Онҳо таъкид 

намудаанд, ки паст будани сатҳи маданияту фарҳанги нутқронӣ ва 

муошират ба азхудкунии забони модарӣ ҳамчун илм дар мактаб таъсир 

мерасонад. 

Имрӯз дар назария ва амалияи инкишофи нутқ ва таълими забони 

модарӣ бисѐртар ибораҳои каломи модарӣ, лафзи модарӣ, забони 

модарӣ, забони давлатӣ мавриди истифодабарӣ қарор гирифтааст 

(М.Лутфуллоев, Л.Иматова, Б.Маҷидова, Н.Насруллоева ва дигарон). 
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Калом вожаи арабӣ буда, маънои сухан, нутқро ифода менамояд. 

Ҷонибдорони каломро мутакаллим меноманд. Дар таърихи фалсафаи 

тоҷик, махсусан этика, назарияҳо оид ба ахлоқ ва мақом манзалати 

худро дар асрҳои XIII то XV–XVI пайдо карда буд. Мафҳуми “калом” 

холо ҳам дар кишварҳои исломӣ нуфузу эътибори хоса дорад ва он дар 

шакли «Илми каломи ҷадид» тарғиб мешавад. Он комѐбиҳои илмиро ба 

манфиати таълимоти динӣ эзоҳ дода, онҳоро бо ҳамдигар оштӣ додани 

мешавад, аниқтараш илми муосирро бо дин тобеъ гардонданӣ мешавад. 

Хуб мешуд агар имрӯз муҳаққиқону мутахассисон ҳангоми интихоб ва 

истифодаи мафҳуми «каломи модарӣ» унсурҳои гуногуни онро ба ҳисоб 

мегирифтанд. 

Мушоҳидаҳо нишон медиҳад, ки бархе аз волидону мураббиѐн 

истифодабарии шеваю лаҳҷаҳои маҳаллию минтақавиро низ ҳамчун 

зуҳуроти табиӣ дар азхудкуни забони модарӣ ҳисобида, онро «лафзи 

модарӣ», «каломи модарӣ» эътироф менамоянд. Ба андешаи мо дар 

муассисаҳои таҳсилотӣ ва ҳамаи зинаҳои он (томактабӣ, МТМУ, миѐна 

ва олии касбӣ) риояи талаботҳои меъѐри забони адабии тоҷик бояд 

ҳатмӣ бошад ва иҷрои ин рисолат ба ҷалб намудани волидон низ 

алоқамандӣ дорад. 

Азбаски инсон, аз ҷумла кӯдакон низ, олами ашѐҳо, ҳодисаю 

воқеаҳои иҷтимоӣ, муносибату муоширати байниҳамдигариро нахуст 

тавассути забон аз худ кардаву ба воситаи нутқ баѐни фикр менамоянд, 

қойда, меъѐр, қолабҳои ахлоқиро меомӯзанд, мо лозим донистем ба 

масъалаи моҳияти фарҳанги нутқ низ муроҷиат намоем. 

Фарҳанги забон, ки чун фарҳанги нутқ мавриди эътироф қарор 

мегирад, зарифона ва бо мафҳумҳои гуногун истифодаи захираҳои 

луғавӣ, оҳангу услуби нутқронӣ, ибрози андеша ва барқарорсозии 

муносибату муоширати байниҳамдигарии одамонро дар бар мегирад. 

Фарҳанги нутқ доимо дар тағйирѐбию такомул қарор дорад, ки ба он 

дигаргуниҳои иҷтимоӣ, фарҳангӣ, болоравии синнусол, воридшавии 
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фарҳангҳои дигар ва ғайраҳо таъсир мерасонад. Ҳар як фард вобаста ба 

синнусол, сатҳи донишу ҷаҳонбинӣ, тағйирѐбии вазъият ва муҳити 

иҳотакарда фарҳанги нутқронии худро тағйир медиҳад. Фарҳанги нутқ 

ифодагари сарвати ботинии шахс буда, паҳлуҳои гуногуни зиндагӣ  - 

маънавиѐт, донишҳои сиѐсӣ, маҷмӯи меъѐрҳои иҷтимоиро дар худ ифода 

менамояд. Инчунин фарҳанг ҳамчун ҳодисаи иҷтимоӣ ба вуҷуд овардани 

роҳу воситаи захира ва ҳифз кардани таҷрибаи маънавӣ, фикрии 

фаъолияти инсон мебошад. 

Бояд қайд кард, ки фарҳанг дар истилоҳи ҷомеашиносӣ ва 

мардумшиносӣ тарҷумаи калимаи фаронсавии «cultur» мебошад, ки дар 

маънои парвариши рӯҳ ва ҷисм ба кор бурда шуда, минбаъд дар 

забонҳои дигари дунѐ мақоми худро ѐфтааст ва ҳамчун падидаи 

такомули фикрӣ ва иҷтимоии инсону ҷомеа эътироф ва қобили қабул 

гардидааст. Мафҳуми фарҳанг ба сохтори илмҳои ҷомеашиносӣ ворид 

гардида, дар зерхати мафҳуми илми фарҳангшиносӣ шакл гирифтааст ва  

хеле зиѐд истифода бурда мешавад. Фарҳанг соҳаи махсуси дорои ҳудуд 

ва сохтори ташкилию амалӣ буда, ифодагари мероси маънавӣ, иҷтимоӣ, 

истеҳсолӣ, роҳу равишҳои зиндагӣ, қойдаҳои одоби миллию 

умумибашарӣ ва ғайраҳоро дар бар мегирад, ки онҳо ҳамчун падида ва 

арзишҳои миллию умумиинсонӣ ниѐзу талаботҳои одамонро қонеъ 

мегардонанд. 

Мафҳуми “маданӣ”, “маданият” дар «Фарҳанги забони тоҷикӣ» 

чунин омадааст: «1) мансуб ба мадина; 2) шаҳрӣ, бошандаи шаҳр; 3) 

маҷмӯи ботарбия, бомаданият; маданӣ сохтан, шаҳрнишин гардондан;» 

[161;618]. Дар луғати русӣ–тоҷикӣ бошад он бо маънои нисбатан васеъ 

“культура”, “маданият”, “тамаддун” аз нигоҳи педагогӣ “заковат, 

фаросат, маърифат” оварда шудааст [160;423]. 

Азбаски мақсади мо интихоби мафхум оид ба одобу одат, расму оин, 

қойда ва меъѐрҳои муошират, муносибати мутақобилаи кӯдаку калонсол 
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ва калонсолону кӯдакон аст, мафҳуми фарҳангро дар иртибот бо 

фарҳанги нутқ, фарҳанги одобу муошират интихоб намудем.  

Истифодаи мафҳуми “тамаддун” мутаалиқ ба ҷанбаҳои моддӣ ва 

фарҳанги маънавии ҷомеа буда, рушди он бар заминаҳои иқтисодӣ ва 

пешравиҳои моддӣ зиѐдтар вобаста аст. Фарҳангшиносӣ, 

маданиятшиносӣ, таърихи тамаддун ва мафҳумҳои мутаалиқ ба ин фанҳо 

хеле дур аз мақсаду вазифаҳои татқиқотии мо буда, баҳсу мунозираҳо 

рушди фанҳои мазкурро вобаста ба пешрафти ҷомеа таъмин хоҳад кард. 

Бояд қайд кард, ки дар «Фарҳанги тоҷикӣ ва русӣ» (иборат аз 2 ҷилд, 

2004) мафҳуми “маданият”–чун тамаддун ва “фарҳанг” омадааст: 1. 

словарь; лексикон; толковый словарь; 2. Просвешение, образование… 

[163;270]. Дар луғати мухтасари тоҷикӣ – русӣ бошад тавзеҳи маданият – 

“культура, цивилизация”; маданияти нутқ ҳамчун– “культура речи” шарҳ 

ѐфтааст [80;208]. Аз сабаби он ки худи мафҳум дар луғатҳои номбаршуда 

вобаста ба мақсаду вазифаҳои мураттибон ба таври гуногун ва дар 

луғатҳои соҳавии фанҳои ҷомеашиносӣ низ тавзеҳи ба худ хос дорад, мо 

чун зерсохтори кори татқиқотии худ мафҳуми “фарҳанги нутқ”-ро 

мавриди таҳлилу баррасӣ қарор додем. Пӯшида нест, ки дар раванди 

татқиқот аз адабиѐти илмии психологӣ, педагогӣ, забоншиносӣ, фанҳои 

ҷомеашиносӣ, муҳақиқон онро хеле зиѐд истифода мебаранд, ки мо низ 

аз ин амал орӣ нестем. 

Дар адабиѐти илмӣ, татқиқотҳои олимони рус (Л.С.Виготский, 

Д.Б.Элконин, М.И.Лисина, Л.И.Божович, О.С.Ушакова, Л.Л.Лашкова 

ва дигарон), дастурҳои таълимию методӣ ва китобҳои дарсӣ (Тихеева 

Е.И., Бородич А.М., Сохина В.И. ва дигарон)  раванди азхудкуни нутқ ва 

каломи модарӣ, одобу фарҳанги нутқр кардан зери мафҳумҳои “культура 

речи - фарҳанги нутқ”, “речевая культура - фарҳанги нутқронӣ”, “речевая 

деятельность - фаъолияти  нутқрон”ӣ ва ғайра омадааст, ки мантиқан 

маънои фарҳанг, одоби нутқрониро ифода менамоянд. Ин гувоҳи он аст, 

ки ҳам дар забони тоҷикӣ ва ҳам дар забони русӣ тарбия ва ташаккул 
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фарҳанги нутқ, одоби сухангӯӣ ва ҳусни баѐн дар ҷараѐни азхудкуни 

забони модарӣ ва таҷрибаи иҷтимоӣ масъалаи баҳснок ва гуногунҷабҳа 

мебошад. Тарбия ва ташаккули фарҳанги нутқронӣ тамоми умр идома 

меѐбад. 

Дар ҷилди дуюми китоби яке аз луғатшиносони бузурги адабиѐти 

форс-тоҷик Муҳаммадҳусайни Бурҳон «Бурҳони қонеъ» тавсифи 

калимаи фарҳанг чунин омадааст: «…бар вазн ва маънии фарҳанг аст, ки 

илм ва дониш ва ақл ва адаб ва бузургӣ ва санҷидагӣ» [98;208]. Ин асари 

пурарзишу гаронбаҳо дар асри XVII дар заминаи таҷрибаи пешин иншо 

шудааст, барои тозагӣ ва инкишофи забони адабӣ мусоидат кардааст ва 

мо низ аз он баҳрабардорӣ кардаем. Имрӯз забони тоҷикӣ забони илм 

гардидааст ва истифодаи мафҳуми “фарҳанг” маънои азхудкунии илм, 

дониш, ақл ва адабро дар бар мегирад, одоби муошират аз он ғизову 

сарчашма мегирад.  

Дар адабиѐт илмии муосир мафҳумҳои “фарҳанг, фарҳанги маънавӣ, 

фарҳанги муносибати инсонӣ, фарҳанги муошират, фарҳанги соҳавӣ” 

(вобаста ба фаъолиятҳои инсон дар зерхати илми фарҳангшиносӣ ѐ худ 

маданиятшиносӣ) мавриди тавзеҳу таҳлил қарор гирифтааст 

(С.Сулаймонӣ, О.Хуҷамуродов, Н.Бобоқулов). Фарҳанги муошират яке 

аз масъалаҳои баҳсноки илми фарҳангшиносӣ низ мебошад. Аз нигоҳи 

мутахассисони соҳаи фарҳангшиносӣ фарҳанги муошират «муносибати 

инсонгароѐнаи одамон ба якдигар, меъѐри фарҳанги муошират, боадабӣ, 

нигоҳ доштани шарту роҳҳои зоҳиршавии муносибати меҳрубонона ба 

ҳамдигар, шеваҳои салом ва ташаккур, бахшиш, қойдаҳои ахлоқ дар 

макони ҷамъиятӣ, муоширати зану мард аст. Атрибути фарҳанги 

муошират тавонистани дарки эҳсос ва эҷоди табъи хӯш дар муҳити 

одамон аст» [144;184]. 

Бояд қайд кард, ки фарҳанги нутқронӣ ҷузъи таркибии фарҳанги 

маънавӣ буда, дар таърихи тамаддун барои иҷрои вазифаҳои иттилоотӣ, 

муттаҳидсозӣ ва идоракунӣ хизмат менамояд. Дар ҳар як давраи 
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тараққиѐти фарҳангӣ-таърихии халқу миллатҳо он ба руҳия (психология) 

ва педагогикаи мардумӣ такя мекунад, ки чун дастоварди миллӣ ва 

умумибашарӣ ба насли наврас аз насл ба насл пешниҳод мешавад.  

Рушду такомули фарҳанги нутқронӣ ҳамчун падидаи фалсафӣ, 

психологӣ, забоншиносӣ, педагогӣ, сотсиологӣ мавриди омӯзишу таҳқиқ 

қарор мегирад. Шаклгирии фарҳанги нутқронӣ чун падидаи иҷтимоӣ, 

педагогӣ, психологӣ, фарҳангӣ ба татқиқу баррасии комил ниѐз дорад. 

Омӯзонидан ва мустақилона аз худ намудани фарҳанги нутқронӣ дар 

ҳамаи давраҳои синнусолии инкишофи одам идома меѐбад. Он аз давраи 

томактабӣ оғоз гардида, ба ин раванд минбаъд омилҳои гуногуни 

иҷтимоӣ, иқтисодӣ, сиѐсӣ, фарҳангӣ таъсири худро мерасонад. 

Фарҳангӣ нутқронӣ барои кӯдакони синни калони томактабӣ, ки 

объекти асосии татқиқоти мо интихоб шудааст, маҷмуи маҳорату 

малакаҳои иттилоотиеро дар бар мегирад, ки он дар раванди фаъолияти 

нутқронӣ аз худ карда мешавад. Ин маҳорату малакаҳо дар барпо 

сохтани муошират ва риоя кардани маҷмӯи қойда ва меъѐрҳои одоби 

муошират ва муносибатҳои мутақобила бо одамони гирду атроф 

мувофиқи синнусол, ҷинсият, мавқеи иҷтимоӣ, вазъияту ҳолатҳои 

гуногуни иҷтимоӣ мавриди истифодабарӣ қарор мегирад. 

Мувофиқи татқиқотҳои олимон (Иматова.Л.М., Лутфуллоев М., 

Маҷидова Б., Насруллоева Н., Е.И.Тихеева, О.И.Соловева, Ушакова 

О.С.  ва дигарон) дар кӯдакони синни калони томактабӣ майлу рағбати 

муносибати бошуурона ба ҳодиса ва воқеияти забони модарӣ зиѐд 

мегардад ва онҳо кӯшиш менамоянд, ки бо истифода аз калимаю 

ибораҳои адабӣ ба нутқи калонсолон тақлид намоянд. 

Мафҳуми “маданияти муошират” нисбат ба “одоби муошират” 

доираи нисбатан васеъро дар бар мегирад. Он дар натиҷаи фаъолиятҳои 

якҷоя ва аз худ кардани таҷрибаи иҷтимоӣ шакл мегирад. Маданияти 

муошират дар қобилияту маҳорати барқарор карда тавонистани робитаи 

тарафайн бо одамони гирду атроф вобаста ба синнусол, ҷинсият, мавқеи 
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иҷтимоӣ (шахсони наздик, шиносу ношинос, аъзоѐни оила, ҳамкорон) 

гуфтугӯ карда тавонистан, маҳорати бодиққат шунидани сухани 

ҳамсӯҳбат, дуруст ва барои ибрози ақидаи худ мақсаднок истифода 

бурдан аз ҳаракату имою ишора, дарк кардани вазъияту хусусиятҳои 

шахсии худу вазъияти атрофиѐн ва ғайраҳоро дар бар мегирад. 

Одоби муошират фарҳанги ботинии шахс буда, чун ифодагири 

одобу ахлоқи хамида иҷрои амалҳоеро дар бар мегирад, ки онҳо дар 

маврид ва шароитҳои муайяни иҷтимоӣ ва раванди муносибатҳои 

мутақобила ба талабатҳои ботинии шахс мубаддал мегардад. Иҷрои ин 

амалҳо ба талаботҳои ахлоқии оилавӣ, миллӣ ва умумибашарӣ 

мувофиқат менамояд. Дар «Фарҳанги забони тоҷикӣ» одоби муошират 

чун «қоидаҳои одоб, ки дар муомила ва рафтор бо мардумон бояд риоят 

шавад», тавзеҳ дода шудааст [159;901]. 

Бояд қайд кард, ки мафҳуми “одоб” дар фарҳангу луғатҳо вобаста ба 

мавриди таҳиягарӣ ва андешаи мураттибон ба таври хоса тарҳрезӣ ва 

тавзеҳ дода шудааст.  Дар “Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ” одоб дар 

зерхати зерин арзѐбӣ шудааст: «1. адаб; 2. рафтор ва кирдори писандида 

дар зиндагӣ, муомилаи эҳтиромона, бо назокат ва аз рӯи адаб: шарти 

одоб тақозои рафтори эҳтиромкорона ва боназокат дар муомила ба 

одамон: одоби муошират, тарзи муомилаи наку дар муносибат ба 

одамон» [159:19]. 

Одобу муоширати ҳар шахс дар оила ва ҷомеа арзиши ахлоқии ӯ 

мебошад, ки мақом ва эҳтироми ӯро дар доираи муносибатҳои иҷтимоӣ 

муайян менамояд. Арзиши ахлоқӣ меъѐрҳои рафтори одамон дар 

ҷамъият аст, ки ҳодисаҳои иҷтимоӣ, рафтору амали инсон, фаҳмиш ва 

тасаввуротҳои ӯро дар бораи хубӣ, бадӣ, некӣ ва ғайраҳо дар бар 

мегирад ва мувофиқи талабот ва мавқею  замони истифодабарӣ  

баҳодиҳӣ ва натиҷагирӣ карда мешавад. 

Одоби муоширатро ҳамчун арзишҳои маънавӣ низ арзѐбӣ метавон 

кард. Онро аз нигоҳи педагогӣ чунин тавсиф додан мумкин аст: 



41 
 

«…арзиши маънавӣ,  маҷмӯи меъѐр, андозаи рафтор нисбати одамон  

аст, ки тули ҳазорсолаҳо онро инсоният дар таҷрибаи амалии хеш  аз худ 

намудааст.  Кулли арзишҳои маънавӣ дар доираи фарҳанги маънавӣ 

(забон, адабиѐт, санъат, расму оин, одату анъанаҳо ва ғайраҳо) ва моддӣ 

мардум ифода мегардад». 

 Ҳануз аз давраи томактабӣ кӯдак истифодабарии арзишҳои 

маънавию моддиро дар оила ва муассисаҳои таҳсилот ва минбаъд дар 

давоми зиндагӣ аз худ намуда, таҷрибаи иҷтимоӣ ҳосил менамояд.  

Арзишҳои маънавӣ вобаста ба мақсад ва вазифаҳои шахс, талаботҳои 

ҷомеа (меҳнат, маишат, тарзи ҳаѐтгузаронӣ, маърифаткунии муҳити 

атроф, муоширату таҳсилот) тағйиру такмил меѐбанд ва унсурҳои 

миллию умумибашариро ба ҳам меомезанд. Арзишҳои маънавӣ дар 

ҳамаи давраҳои синнусолии инкишофи шахсият идоракунандаи рафтори 

инсон гардида, мавқеи ӯро дар ҷомеа муайян мекунад. 

Дар «Фарҳанги тафсири забони тоҷикӣ» мафҳуми “одоби 

муошират” дар зерхати муошират тавзеҳ дода шудааст, яъне «муошират 

- зистан бо ҳам; муносибат бо ҳам: одоби муошират, рафтори шахс дар 

ҷамъият ва муносибат бо дигарон» [159;881]. Ин гувоҳи он аст, ки иҷрои 

меъѐрҳои одоб маҳз дар раванди муошират амалӣ гардида, ифодагари 

рафтори шахс дар ҷамъият ва муносибати ӯ бо одамон мебошад. Маҳз 

риояи қойда ва меъѐрҳои одоби муошират ҳамзистии осоишта, 

муносибатҳои мутақобила дар оила ва ҷомеа ташаккул меѐбад.   

Мафҳуми “муошират” инчунин маънои бо ҳам зистан, ҳамдигарро 

фаҳмидан ва бо ҳам якҷоя ҳаѐт ба сар бурдани одамонро дар муҳити 

таҳсилот, хонавода, корхона, ҷомеа дар назар дорад, ки дар раванди он 

ҳар як инсон ба доираи васеи муносибатҳои шахсию байнишахсӣ, 

истеҳсолию иҷтимоӣ дохил шуда, ба худ ҳамдам, мусоҳиб, ҳамсӯҳбат, 

ҳамақидаро дарѐфт менамояд ва қаноатмандии маънавию болидаруҳиро 

шоиста мегардад. 
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Ҷомеаи муосир, ки ба раванди ҷаҳонишавӣ мусоидат мекунад, 

истифода васеи фарҳанги муоширатро дар доираи муносибатҳои 

мутақобилаи байни инсонҳо, гурӯҳҳо, давлатҳо тақозо мекунад.  Аз ин 

рӯ, тавзеҳу тавсифи он фарогирии доираи васеи муоширату 

муносибатҳои сиѐсӣ, иҷтимоӣ, иқтисодӣ, фарҳангиро талаб менамояд, ки 

ҳамаи он ақлу хирад, заковату фаросат маърифатнокиро ба миѐн 

мегузорад. Махсусан, бо фаросат дарѐфтану аз сари заковат чизеро пай 

бурдан, моҳияти чизеро фаҳмидан аст, ки ин сифату хислат фарҳанг 

ҳисобида шудааст.  

Мафҳуми фарҳанг дар “Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ” чунин 

омадааст: «1. Маҷмӯи дастовардҳои инсоният дар соҳаи муносибатҳои 

истеҳсолӣ, ҷамъияти ва ахлоқӣ;  2. Одоб, шуур, тарбияи иҷтимоӣ; 3. 

Маърифат; 4. Ақл, хирад; 5. Тадбир, чора» [160;406]. 

Аз тавзеҳи боло чунин бармеояд, ки мафҳуми “фарҳанг” маҷмӯи 

муносибатҳои иҷтимоӣ ва байнишахсиро дар мегирад, ки дар онҳо 

сифатҳои зеҳнию заковати инсонӣ дар зиндагӣ ифода ѐфтаанд.  Дар 

маънавиѐти мардуми тоҷик, аз ҷумла адабиѐти тоҷику форс,  мафҳумҳои 

«одоб» ва «адаб», тарбия намудан ва  ташаккулдиҳии сифатҳои шахсии 

ахлоқӣ мавқеи махсус дорад. Дар заминаи омӯзишу таҳлили арзишҳои 

маънави халқи тоҷик мафҳуми адаб дар “Фарҳанги забони тоҷикӣ” 

чунин тавзеҳ дода шудааст: «Адаб 1. хулқи нек ва писандида,  тавр ва 

равиш, қобили  таваҷҷуҳ, хушхулқӣ, мулоимат;  2. шарм, ҳаѐ,  

накутабиатӣ, покизагии табиат; 3. илм, дониш, ҳунар; 4. таълим, таъдиб; 

адаб дидан, танҳо гирифтан, ҷазо ѐфтан» [159:38]. 

Чунон ки аз таҳлили татқиқотҳои психологӣ, педагогӣ, 

фарҳангшиносӣ, забоншиносӣ бармеояд,  “муошират” ҷабҳаҳои 

гуногуни дунѐи ботинӣ ва фаъолияти амалии инсонро дар бар мегирад.  

Новобаста ба он, ки мафҳуми муошират, фарҳанги муошират, 

маданияти муошират, одоби муошират шарҳу тавзеҳи гуногун дорад, 

дар маҷмӯъ он ифодагари сифати маънавӣ-ахлоқии шахс дар ҳамаи 
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давру замонҳо, синнусол,  мавқеи иҷтимоӣ мебошад.  Таъмини 

шароитҳои педагогии тарбияи одоби муошират баҳисобгирии 

хусусиятҳои синнусолӣ, фардӣ-шахсии кӯдаконро аз мураббиѐн, 

омӯзгорони муассисаҳои таҳсилотӣ ва волидон талаб мекунад, ки 

таҳлилу арзѐбӣ ва натиҷагирию хулосабарорӣ аз он аз вазифаҳои 

татқиқоти мо мебошад. 
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1.2. Хусусиятҳои шаклгирии одоби муошират дар кӯдакони синни 

томактабӣ 

Раванди ташаккули сифатҳои ахлоқии инсон ба ҳаѐти иҷтимоӣ, 

фаъолият ва раванди муошират зич алоқаманд аст. Ҳануз аз давраи 

томактабӣ инсон аснои муошират бо калонсолону ҳамсолон ахборот 

мегирад, зимни таассуроти эмотсионалӣ-ахлоқӣ, ақлию зеҳнӣ бо хурду 

бузурги атроф муоширату муносибат барқарор мекунад, ки дар раванди 

он риояи қойда ва меъѐрҳои одоб ба мадди аввал гузошта мешавад. 

Чунин амал имкон медиҳад, ки инсон на танҳо ҳолату руҳияи ҳамсӯҳбати  

худро дарк намояд, инчунин мувофиқи қойда ва меъѐрҳои одоб 

муошират барпо намуда, ба доираи васеи муносибатҳои иҷтимоӣ ворид 

гардад. 

Маҳдудияти одоби муошират худи кӯдакро низ ба ҳолати ногувор 

мегузорад, мавқеи шахсии ӯро дар байни ҳамсолону калонсолон паст 

мекунад, сабаби шаклгирии сифатҳои дамдузд будан, боварӣ надоштан 

ба худ, канораҷуӣи ва амсоли онро ба миѐн меорад (Т.А.Репина, 

А.А.Рояк, Л.В.Лидак) гардад. Барои пешгирӣ ва бартарафсозии чунин 

сифатҳо бояд таъсирбахшии мақсадноки тарбиявии волидон дар оила ва 

мураббияҳо дар муассисаи томактабӣ мунтазам роҳандозӣ карда шавад. 

Ғояи асосии такмили раванди тарбияи ахлоқӣ ва ташаккули одоби 

муоширати кӯдак азхудкунии таҷрибаи фарҳангӣ-таърихӣ дар ҷараѐни 

фаъолият бо ҳамсолону калонсолон мебошад. Доираи татқиқотҳои илмӣ 

оид ба тарбия ва ташаккулдиҳии одоби муошират дар психологияи 

бачагона ва педагогикаи томактабӣ мавқеи махсусро ишғол мекунад. 

Дар татқиқотҳои олимони рус Л.С.Виготский, А.Н.Леонтев, 

Л.И.Божович, П.Я.Галперин ва дигарон маданияти нутқ дар зерхати 

робитаи мутақобилаи «нутқ - тафаккур» ва «нутқ - шуур» мавриди 

баррасӣ қарор гирифтааст. Тибқи ақидаи онҳо ташаккули тафаккур ва 

нутқ дар раванди фаъолияти якҷоя амалӣ гардида, забон, нутқ воситаи 
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муошират байни одамон мебошад ва он намуди махсуси фаъолияти 

зеҳнии инсон аз синни хурдсолӣ мегардад. 

Тарбияи одоби муошират раванди мураккаб, печида ва дурудароз 

буда, аз давраи тифлӣ оғоз мегардад ва то охири умри инсон идома 

меѐбад. Он аз калонсолон на танҳо донистани қонунияту хусусиятҳои 

таълиму тарбия ва инкишофи кӯдак, инчунин сабру таҳаммул, меҳнату 

заҳмати зиѐд, таъмини муҳити солими маънавӣ-психологӣ, намунаи 

ибрати нек, ҳаѐтдӯстиву фарзанддустии махсусро талаб мекунад, то он 

самти ояндабинӣ дошта бошад. 

Маълум аст, ки кӯдакон хурсандию хушхолӣ, бозикунию 

донистагирии олами гирду атрофро дӯст медоранд, ба қудрату тавоноии 

волидону мураббиѐн боварӣ доранд, барои ноил шудан ба мақсади 

дарпешгузошта кӯшиш менамоянд, хоҳишу рағбати ба атрофиѐн мадад 

расонданро зоҳир мекунанд, ҷахони ботинии худро бунѐд месозанд, ки 

он пур аз умеду орзуҳо буда, дар худ некӣ, накукорӣ, дӯстдорию 

муҳаббат ба оламу одамонро таҷассум мегардонад. Муҳим он аст, ки 

калонсолон ҳангоми муоширату муносибат руҳияи хурсандию хушхолии 

кӯдакро пазироӣ намуда, дар ҷараѐни азхудкунии қойда ва меъѐрҳои 

одобу рафтори хамида, арзишҳои маънавии фарҳангии миллию 

умумибашарӣ имконият фароҳам меоваранд. 

Нутқ воситаи асосии барпо шудани муошират буда, аз ҷониби шахс 

истифодабарии комили нерӯи забонро ишорат мекунад. Маҳз забон 

ҳамчун воситаи баргузории муошират буда, тавассути он фикр, андеша, 

ғоя аз одам ба одам баѐн мегардад. Воситаҳои муошират ба забон 

робитаи зич дошта, он мустақилона фикрро аз як одам ба каси дигар 

дода наметавонад (А.А.Леонтев, А.А.Бадалев). 

Дар илми забоншиносӣ ва психологияи муосир якчанд намуди 

муоширати нутқ арзѐбӣ гардидаанд: робитавӣ - фосилавӣ, ба восита - 

бевосита, шифоҳӣ - хаттӣ, гуфтугӯӣ - мураттаб (диалогӣ - монологӣ), 

шахсӣ - расмӣ, байнишахсӣ- оммавӣ (Н.И.Формановская). 
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Ҳамон вақт муошират тавассути нутқ шуури кӯдакро инкишоф дода 

метавонад, ки агар ӯ шахси дигарро фаҳмад, маънои нутқи ӯро дарк 

намояд. Фаҳмидани фикри мусоҳиб ҳангоми муоширати байни ду шахс 

на танҳо ба онҳо муталлиқ аст, балки аз тарафи ҳамаи 

иштирокунандагони раванди муошират дарк карда мешавад. 

Муоширати нутқӣ чун намуди фаъолияти дигар сохтори ба худ хоси 

мураккаби психологӣ маҳсуб ѐфта, маром, амал ва натиҷаи худро дорад. 

Муҳаққиқон мароми муоширати нутқиро муайян намуда, қабул ва ба 

шахси дигар додани ахбор, робитаи мутақобилаи иштирокчиѐни 

муошират, таъсиррасонӣ ба  объекти муоширатро махсус таъкид 

менамоянд ва дар раванди он  қонеъ гардондани талаботҳои маънавиро 

низ хеле муҳиму арзишманд ба ҳисоб мегиранд (А.Р.Лурия, А.А. 

Леонтев). 

М.И.Лисина таъкид менамояд, ки барои кудакони то 7 сола 

азхудкунии нутқ ҳамчун воситаи муошират се давраро дар бар мегирад: 

айѐми то азхудкунии нутқ, яъне давраи омодагӣ ба азхудкунии нутқи 

шифоҳӣ (то вербалӣ); ба вуҷуд омадани нутқ ва рушди муоширати нутқӣ 

[74;39]. Ба ҳар як давраи номбаршуда омилҳое зиѐде таъсир мерасонад, 

то раванди нутқ кардан мувофиқ ба матлабу мароми муошират бошад.. 

Дар аснои муошират мазмун ва тарзи гуфтори кӯдак тағйир ѐфта  ӯ 

кӯшиш менамояд бо ҳамсӯҳбати худ ахбороти муҳиму зарурро ба даст 

орад. 

Таҳлили омӯзиши раванди барпошавии муошират аз тарафи 

муҳаққиқон (А.В.Запорожес, М.И.Лисина, А.Г.Рузская ва дигарон) собит 

месозад, ки дар давраи томактабӣ муошират босуръат инкишоф ѐфта, 

шаклҳои нави ба худ хосро пайдо мекунад. Мувофиқи татқиқотҳои 

М.И.Лисина дар синни калони томактабӣ (5-7 солагӣ) шакли муоширати 

ғайриситуативӣ (внеситуативные) бо калонсолону ҳамсолон ба вуҷуд 

меояд, ки он барои аз худ намудани маводи нави таълимӣ ба ӯ 

имконияти фаровон мебахшад. Дар натиҷаи ба вуҷуд омадани таъсири 
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мутақобила кӯдак метавонад амалҳои нутқронии  (речевое поведение) 

худро тағйир диҳад (Д.Б.Элконин, Е.О.Смирнова). 

Дар психологияи бачагона аз тарафи Т.А.Репина, Р.Б.Стеркина, 

Р.И.Деревянко ва дигарон муайян шудааст, ки ба муносибати 

мутақобилаи кӯдакон мазмун, шакл ва тарзи муоширати мураббия ба 

кӯдакон мақоми хос пайдо мекунад. 

Ҳангоми муошират бо ҳамсолон кӯдак кӯшиш менамояд, ки аз 

калимаю ибораҳои амиқ, дастрас ва якмаънодошта истифода барад. 

Инчунин дар нутқи кӯдакон бисѐртар калимаю ибораҳои ифодакунандаи 

ҳолати руҳӣ - эмотсионалӣ, суханбозӣ бо истифодаи калимаҳои такрорӣ 

ва талаффузи онҳо бо оҳанги махсус дида мешавад. Ин амал як шакли 

истифодаи қофиябозӣ аст, ки намунаи онҳоро шоира Л.Кенҷаева дар 

маҷмӯаи шеърҳои худ «Сандуқчаи зулбия» (Душанбе, 2017) нишон 

додааст. Инчунин маҳорату қобилияти эҷодкории кӯдакон дар 

суханбозию ҳозирҷавобӣ аз тарафи К.И.Чуковский дар асараш «От двух 

до пяти» оварда шудааст, ки натиҷаи мушоҳидаю таҳлилҳои шахсии ӯст.  

Баробари азхудкунии муоширати нутқӣ кӯдак ба қоида ва меъѐрҳои 

истифодаи таркибӣ овозӣ, таркиби луғавӣ ва тарзи ҷумласозии забони 

модарии худ то андозае муваффақ мегардад. 

Азхудкуни забони модарӣ ва истифодабарии рангу тобишҳои 

овозию маъногии он имкон медиҳад, ки кӯдак ҳангоми муошират амалу 

фаъолияти гуногуни худро ба калонсолон мувофиқ гардонад, ки онро 

омили иҷтимоишавии кӯдак ҳисобидан мумкин аст. 

Бояд қайд кард, ки асоси муоширати нутқиро гуфтугуи кӯдаку 

калонсол ташкил менамояд. Муҳаққиқони соҳа ва инчунин 

мутахассисони соҳаи таҳсилоти томактабӣ ва методикаи таълими 

ибтидои забони модарӣ (М.Лутфуллоев, Л.М.Иматова, Н.Насруллоева, 

Б.Маҷидова ва дигарон) чунин меҳисобанд, ки нутқи гуфтугӯӣ (диалогӣ) 

шакли аз ҳама сода ва дастраси нутқ буда, кӯдакон метавонанд дар 
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раванди он ҳатто аз захираи нисбатан махдуди луғавӣ, ибораю ҷумлаҳои 

содаи таркибӣ истифода баранд. 

Дар кӯдакони синни томактабӣ азхудкунии одоби муошират ба 

инкишофи нутқ ва дараҷаи азхудкунии қойда ва меъѐрҳои забони 

модарӣ, тобишҳои маъноии калимаҳо, сермаъногии калимаю қолабҳо ва 

таркибу ибораҳои забон алоқамандии зич дорад. Дар ҳолати дар сатҳи 

паст қарор гирифтани дарки нутқ ва аз худкунии амалии забони модарӣ 

кӯдак наметавонад фикру ақида, хоҳишу андешаи худро ҳангоми 

муошират ба ҳамсӯҳбати худ дақиқ, фаҳмо, боэҳтиромона, дилкашу зебо, 

бо оҳангу самимияти махсус иброз намояд, ба раванди муколамаю 

муоширати дилкашу ҳаловатбахш дохил гардад. Набояд фаромӯш кард, 

ки нутқи амиқу фаҳмо баѐнгари фикри амиқ ва сатҳи фарҳанги 

тафаккури шахс аст, яъне мо бо баробари тарбия намудани одоби 

муошират, маҳорату малакаҳои суханвариро низ ташаккул медиҳем. 

Одоби муошират ва маданияти нутқронӣ на танҳо маҳорати амиқу 

равшан, саҳеҳу ифоданок суханронӣ намудан, инчунин сифату қобилияти 

то охир гӯш кардани ҳамсӯҳбат, гирифтани маълумоту тасаввуротҳои 

наву заруриро аз суханронии ҳамсӯҳбат дар назар дорад. Сӯҳбату 

муколама ба ҳамдигар метавонад сабаби баҳсу мунозираҳои ҷиддӣ ҳам 

бошад. Бинобарин дар баҳсу мунозираҳо ҳамсӯҳбат на танҳо 

афзалиятнокӣ ва арзишманд будани фикру андешаҳои шахсиро 

истодагарӣ менамояд, балки ӯ аз рӯи одоби муошират фикри дигаронро 

то охир шунида, бо риояи ҳусни одобу муошират рафтор менамояд, 

оҳанги хайрхоҳонаю некбинонаи муоширатро ба кор меандозад. 

Мувофиқи ақидаи Л.С.Виготский инкишофи тафаккур ва нутқ ба 

ҳам алоқаманд буда, ҳар як сухан ва калимае, ки кӯдак истифода 

мебарад, ифодагари ашѐ ва ҳодисаҳо буда, дар нутқ зоҳир мегардад. 

Кӯдаки синни калони томактабӣ дар навбати аввал рисолати рамзии 

нутқро дарк намуда, дар ҳар як калима мавҷудияти маънои мушаххасро 

дарк карда, ҳамчун воситаи асосии муошират истифода мебарад. Дар 
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аввал бо истифодаи як калима метавонад ашѐҳои гуногунро номбар 

намояд, ки ин амал баѐнгари азхудкунии ин ѐ он мафҳуми мушаххас 

мебошад. Аз ҷиҳати амалӣ ба кӯдак аҳамияти ҳар як калима бо маънои 

хос дастрас мегардад. Л.С.Рубинштейн нутқро як шакли мавҷудияти 

шуур ҳисобида, таъкид менамояд, ки нутқ ҳамон вақт ба амали 

бошуурона мубаддал мегардад, ки агар гӯянда мақсади нутқронии худро 

фаҳмида тавонад [131;433]. 

Дар ҳақиқат ҳар як инсон дар давраҳои гуногуни синнусолии худ 

кӯшиш менамояд, ки мазмуни калимаю мафҳумҳои истифодашавандаро 

дуруст дарк намуда, сипас дар раванди нутқронӣ ва муошират онро 

истифода барад. Татқиқотҳои психологии олимон Н.Х.Швачкин, 

О.М.Дьяченко ва дигарон нишон медиҳад, ки ифоданокӣ, образнокӣ, 

амиқу мантиқан дуруст истифодабарии нутқ омили муҳими фарҳанг ва 

одоби муошират мебошанд. 

Чуноне ки дар фасли аввал арзѐбӣ гардид, муошират, нақши он дар 

ҳаѐти инсон, шаклҳо ва истифодаи онҳо дар ҳаѐти инсон яке аз 

масъалаҳои муҳими психологӣ ва педагогӣ аст. Мо кӯшиш намудем, ки  

хусусиятҳои шаклгирии онро дар давраи томактаби аз нигоҳи психологӣ 

- педагогӣ таҳлилу баррасӣ намоем. 

Татқиқотҳои олимон Л.С.Виготский, Д.Б.Элконин, Е.О.Смирнова 

ва дигарон нишон медиҳад, ки муносибату муоширати кӯдак ҳанӯз дар 

соли якуми ҳаѐт унсури иҷтимоӣ дошта, инкишофи равонии ӯ ба 

мавҷудияти одамони гирду атроф вобаста аст. Ӯ бо воситаи онҳо олами 

гирду атрофро дониста мегирад. Чунончи, робита бо модар ба кӯдак 

эҳсоси ҳифз будан аз хавфу хатар, қаноатмандии эмотсионалӣ ва қонеъ 

гардидани талаботҳо ба муоширатро таъмин мегардонад. Кӯдак 

метавонад тавассути модар ба доираи муошират фаъолона ворид 

гардида, ниѐзҳои худро бо таасуроти тоза бардорад. Калонсолон дар 

навбати худ бо табассум, чеҳраи кушод, навозиши ҷисми кӯдак (молиш 

додан, сила кардан), гуфтугӯ намуда, муоширати эмотсионалӣ ягонагии 
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муоширати нутқӣ ва ғайринутқиро барқарор менамоянд, ки барои кӯдак 

хеле ҳаловатбахш аст. Дар охири яксолагӣ фаъолияти якҷояи кӯдак ва 

калонсол ба вуҷуд меояд, ки дар ҷараѐни он тарзи амалкунӣ бо ашѐҳои 

атроф омӯзонида мешавад.  

Ба андешаи Л.С.Виготский аҳамияти азхудкунии маънои калима «на 

танҳо ягонагии тафаккур ва нутқ, инчунин раванди ягонагии муошират 

ва хулосакунӣ, иртибот (коммуникатсия) ва тафаккур аст» [28;6]. Ба ин 

маънӣ нутқ аз воситаи муошират ба василаи зоҳиршавии тафаккур 

мубаддал мегардад. Дар ин раванд нутқ ба шакли тамоман нави ҳаѐти 

инсон мубаддал гардида, имконияти инсонро барои донистагирӣ, 

муошират бемаҳдуд месозад. 

Азхуд намудани дараҷаи муайяни захираи луғавӣ ва сохти 

грамматикии нутқ дар 2-3 солагӣ заминаи нутқи гуфтугӯӣ ва ситуативӣ 

гардида ба идоракунии рафтору амалҳои кӯдак имконият медиҳад, 

талабот ба муошират ба калонсолону ҳамсолонро зиѐд менамояд. 

Хусусияти психологӣ-педагогии муошират дар кӯдакони то 3 соларо 

чунин арзѐбӣ намудан мумкин аст: 

1. Мушоҳида карда тавонистан, муоина кардани ашѐҳои гирду атроф ва 

равона кардани диққат, пайдо намудани шавқу рағбат ба амалҳои 

якҷоя, ки он асосан тариқи ба иҷро мерасад. 

2. Характери эмотсионалӣ, ҳаловатбахш будани нутқ давомнокии 

муоширатро таъмин менамояд. 

3. Ҳаракату амалҳо, нутқр карда тавонистан дар заминаи тақлиду 

пайравӣ ба иҷро расида, барои ҳосил шудани ҳисси қаноатмандӣ ва 

боварӣ ба хеш арзѐбӣ мегардад. 

4. Муоширати кӯдакони то 3 соларо таъсири мутақобилаи эмотсионалӣ 

-амалӣ номидан мумкин аст, ки дар ҷараѐни он иштирокчиѐн 

ҳиссиѐти хурсандӣ, қаноатмандиро аз сар гузаронида, дар бораи худ, 

имконияту тавоноии шахсӣ (маҳорату малакаҳо) маълумот ҳосил 

менамоянд. 
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5. Меҳвари асосии барқарорсозии муоширати кӯдак дар муассисаҳои 

томактабӣ бо ҳамсолон ва мураббиѐн, дар хонавода бо волидону 

пайвандон ҷараѐни ташаккули меъѐри одоби муошират, рафтору 

муносибат арзѐбӣ мегардад. 

6. Афзудани майлу рағбати донистагирӣ, ки он дар саволдиҳии беохиру 

сершумори кӯдак ифода мегардад, минбаъд замина барои ташаккули 

мустақилнокии ӯ мегардад. Кӯдак дар раванди муошират ва иҷрои 

амалу муносибатҳои мутақобила тавассути нутқ мехоҳад «Ман» - и 

худро тасдиқ намояд, «Ман худам», «Ман метавонам», «Ман 

мехоҳам», «Ман иҷрои менамоям» - ро зиѐд истифода барад. Тибқи 

ақидаи Л.И.Божович, «системаи МАН» ва қонеъ гардондани 

талаботҳо ва тасдиқкунии шахсии «МАН» афзалият пайдо мекунад 

[16;464]. Ӯ ба доираи васеи муоширати нутқӣ (вербалӣ) ва ғайринутқӣ 

ворид мегардад. Қонеъ гардонидани талаботи фардӣ, хоҳиши 

худпешравӣ кӯдакро на танҳо аз синни барвақти бачагӣ ба томактабӣ 

таъмин менамояд, балки барои ворид шудан ба доираи васеи 

муоширату муносибатҳои иҷтимоӣ созгор менамояд. Ин раванд азхуд 

намудан ва риояи қойда ва меъѐрҳои одоби муоширатро тақозо 

мекунад. 

Гузаштан ба давраи томактабӣ (аз 3 то 6–7 солагӣ) аз кӯдак барпо 

кардани муоширату муносибати махсусро бо калонсолону ҳамсолон 

талаб менамояд. Дар навбати худ шакл ва мазмуни муошират низ тағйир 

меѐбад. М.И.Лисина ва пайравони ӯ ба нимаи аввали давраи томактабӣ 

(3–7 солагӣ) мутаалиқ будани ду шакли муоширати ғайриситуативиро 

таъкид менамоянд: 1) маърифатӣ (3–5 солагӣ); 2) 5–7 солагӣ [90;143]. 

Шакли муоширати ғайриситуативии маърифатӣ бо калонсолон ба 

қонеъшавии талаботҳои маърифатӣ-донистагирӣ равона мегардад. Дар 

ин давра шавқу завқи кӯдакон ба дарки ҳодисаҳои иҷтимоӣ зиѐдтар 

мегардад, ки дар он талабот ба ҳурмату эҳтироми калонсолон ҳамчун ба 
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шахсиятҳои соҳибдониш ва маҳорату малакаи гуногун мавқеи хос пайдо 

мекунад. 

Дар синни калони томактабӣ (5–7 солагӣ) кӯдакон бештар дар бораи 

қойда ва меъѐрҳои одобу рафтор, доир ба рафиқон, волидон ва дигар 

аъзои хонавода, мураббия, муносибатҳои дохили оилавӣ сухан гуфтанро 

дӯст медоранд. Ин гувоҳи он аст, ки мароми муоширатро сифат ва 

мавқеи шахсӣ, дарки арзишмандии одамони атроф ташкил медиҳад: 

Чунин шакли муошират ҳамчун муоширати шахсиятӣ эътироф шудааст, 

яъне шахси мушаххас (ҳамсолон, волидон, мураббиѐн, хешовандону 

пайвандон, образҳои қаҳрамонҳои асарҳои бадеӣ, филмҳои бадею 

тасвирӣ) ҳамчун нафари арзишманд ва узви ҷомеа дар маркази таваҷҷӯҳи 

кӯдак меистад. Ӯ ба шахсони калонсол на танҳо хайрхоҳӣ ва эҳтирому 

эътироф зоҳир мекунад, инчунин кӯшиш менамояд бо онҳо дар хадди 

ҳамдигарфаҳмӣ, ҳамдилӣ, дилсӯзӣ бошад. Дар ин раванд нутқ воситаи 

асосии муошират мегардад. 

Ба андешаи мо муоширати шахсиятии кӯдак бо калонсолон дар 

самтҳои зерин афзалиятнок аст: аввало, кӯдак ҳангоми муошират қойда 

ва меъѐрҳои одобу рафторро бошуурона, дар партави фаҳмидани 

зарурияти иҷрои ин ѐ он амал аз худ мекунад; сониян, ҳангоми 

муоширати шахсиятӣ кӯдак кӯшиш менамояд ба қувваю имкониятҳои 

худ баҳо доданро ѐд гирад, ки он воситаи муҳими инкишофи худшиносӣ 

ва худназоратии ӯ гардад: ниҳоят, дар раванди муоширати шахсиятӣ 

нақш ва мавқеи калонсолонро муайян намуда (падар, модар, мураббия, 

духтур ва дигарон), мувофиқи он қойда ва меъѐрҳои одоби муоширату 

муносибати мутақобилаи иҷтимоиро барқарор месозад. Е.О.Смирнова 

таъкид менамояд, ки ин ду шакли муошират, яъне муоширати маърифатӣ 

ва шахсиятӣ метавонад ҳудуди синнусолӣ надорад. Меъѐри шаклгирии 

чунин муошират метавонад маром ва ҳавасмандии эмотсионалӣ нисбат 

ба якдигар бошад [136:246]. 
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Муоширати кӯдакони то 3 сола бо ҳамсолони худ хусусияти ба худ 

хос дорад. Дар кӯдак ҳануз дар синни 3–4 солагӣ нисбат ба рафиқи 

ҳамбозӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир мегардад, ки он дар татқиқотҳои 

М.И.Лисина ва А.Г.Рузская муқаррар шудаанд. Дар татқиқоти онҳо 

собит шудааст, ки:  

а) кӯдак амалҳои иртиботиро дар доираи васеъ (ором кардан, фиреб 

додан, дилсузӣ намудан, фармонфармоӣ, қатъиян талабкунӣ ва ғайраҳо) 

нисбати ҳамсолу хурдсолтар истифода бурда, иҷрои вазифаҳои 

иттилоотиро таъмин менамояд;  

б) кӯдакон ҳангоми муошират бо ҳамсолон аз нутқи рангу тобишҳои 

эмотсионалӣ дошта, аз воситаҳои ғайристандартӣ ва ғайримаъмул 

истифода мебаранд, ки маҳз ба ҳамон синнусол ва хусусияти фардии 

онҳо мувофиқ аст;  

в) муошират вақти кӯтоҳро дар бар мегирад, зуд оғоз меѐбад ва тез 

қатъ мегардад [79;209]. 

Дар синни 3-7 солагӣ бошад, мазмун, талабот, маром ва воситаҳои 

муошират бо ҳамсолон тағйир меѐбад. Кӯдакон кӯшиш мекунанд, ки дар 

асоси баҳисобгирии синнусоли рафиқашон муошират барпо намоянд. 

Бештар онҳо мехоҳанд бо шахсони аз худашон пндаке калонтар 

муошират кунанд. Асоси баргузории муоширатро муносибати интихобӣ 

дар заминаи ҳисси хоҳишмандӣ ташкил менамояд, ки он минбаъд сабаби 

шаклгирии муносибатҳои дӯстонаи байни кӯдакон рушд мекунад.  

Чунин шаклҳои муоширати кӯдакон бо ҳамсолон дида мешавад, ки 

дар тарбияи одоби муошират нақши муҳим мебозад: 

 муоширати эмотсионалӣ-амалӣ, ки кӯдак мехоҳад иштирок намояд ва 

худро дар раванди он нишон диҳад  (2-4 солаҳо). 

 муоширати ситуативӣ-расмӣ, ки дар асоси он бозии нақшофарӣ сурат 

мегирад: раванди бозиро ҳамкорӣ мувофиқи сужети бозӣ (духтур-

бемор, волидон-фарзандон, фурӯшанда-харидор ва ғайраҳо) ташкил 

мекунад. Чунин ҳамкории мавридӣ-ситуативӣ дар раванди бозӣ риоя 
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намудани қойда ва меъѐрҳои одоби муоширату муносибат, эътироф 

ва эҳтироми рафиқи ҳамбозиро талаб менамояд. Нутқ ҳамчун 

воситаи асосии муошират боқӣ монда, ифодагари фикру андешаҳо, 

таасуроту тасаввуротҳо оид ба ашѐҳо, ҳодисаю воқеаҳо, қойда ва 

меъѐрҳои одоби муоширату муносибат боқӣ мемонад (4-5 солаҳо). 

 муоширати ғайриситуативӣ-расмӣ ба баргузории робитаҳои 

ғайримавридӣ дар байни кӯдакон маҳсуб меѐбад. Кӯдакон 

метавонанд вобаста ба руҳияи шахсӣ, хоҳиш, ҳисси дилбастагӣ бо 

ҳамдигар, тарзи интихобии рафиқ ва амсоли он дар бораи ашѐву 

ҳодисаҳои дидаи худ, таасуротҳои шахсӣ, эҳсосоту ҳаяҷони аз 

саргузаронидаи шахсӣ, нақшаю андешаҳо сӯҳбату муҳокимаронӣ 

намоянд, ки дар онҳо донишу тасаввуротҳо, маҳорату малакаҳои 

одобу рафтори шахсию одамони атроф, сифатҳои ҷисмонии образҳои 

бадеӣ ва ғайраҳо мавқеи хос пайдо мекунанд. 

Масъалаи парвариши намудҳои гуногуни муошират дар раванди 

фаъолияти сухан кардан, омилҳои таъсирбахш ба шахсияти кӯдаки ва 

гурӯҳи кӯдакон ҳамчун проблемаи психологӣ дар татқиқотҳои 

М.И.Лисина, Т.А.Репина, Т.В.Антонова, Е.О.Смирнова, Т.Авдулова  

пайгирӣ шудаанд, ки аз заминаҳои илмӣ-назариявӣ ва илмӣ-амалии 

тарбия ва таълими кӯдакон дар раванди муошират мебошад. 

Аз нигоҳи психологӣ тарбия омили муҳими ташаккули худшиносӣ 

дар кӯдакони синни калони томактабӣ мебошад, ки самти инкишофи 

минбаъда ва вазифаҳои тарбиявии онҳоро муайян месозад. Методҳои 

тарбия ва инкишофдиҳии худшиносии кӯдакон ба хусусиятҳои миллӣ-– 

фарҳангӣ ва анъанаю одатҳои оилавию миллӣ зич вобаста мебошад. 

Фарҳангу анъанаҳои аврупоӣ хусусияти ба худ хос дошта, ба беҳамто 

будани кӯдак ҳамчун шахсият асос ѐфтааст ва мувофиқӣ он калонсолон 

ба кӯдак бо эҳтироми махсус муносибат менамоянд. Аз хурсолӣ дар онҳо 

тарбия кардани мустақилӣ, бомақсад будан парвариш меѐбад. 

Калонсолон ба кӯдакон имконияти озодона баѐн кардани фикру ақидаи 
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хешро талқин медиҳанд. Волидон дар муҳити хонавода кӯшиш ба харҷ 

медиҳанд, то барои кӯдак ҳуҷраи алоҳида ҷудо гардад. Бо ин мақсад 

теъдоди зиѐди бозичаҳоро харидорӣ менамоянд ва талаботҳои маънавию 

моддии ӯро қонеъ мегардонанд. Чунин услуби муносибату муошират 

имкон медиҳад, ки кӯдакон худро чун ҷузъи ҷудонашавандаи гурӯҳи 

иҷтимоӣ (оила, гурӯҳи ҳамсолон ва ғайра) ҳис намоянд. Дар чунин ҳол 

нақши иҷтимоии ҳар як одам ва мақоми ӯ ҳамчун шахсияти нотакрор 

эътироф мегардад, ки ба иҷтимоишавии кӯдакон кумак мерасонад. 

Дар давраи томактабӣ тасаввуроти кӯдак дар бораи худ хеле 

барвақт, аз дусолагӣ шурӯъ мешавад ва доир ба худ, хусусияту қобилият, 

имконияту тавоноии шахсӣ ақидаҳои нахустро ҳосил намуда, ҳангоми 

муколама бо калонсолону ҳамсолон оид ба афзалияту камбудиҳои худ ва 

дигарон ибрози ақида менамояд. Ин амал ифодагари он аст, ки дар 

кӯдак нисбати қойда ва меъѐрҳои ахлоқӣ, аз он ҷумла, одоби муоширату 

муносибат бо атрофиѐн, фаҳмишу тасаввуротҳо ба вуҷуд меояд. Ҳангоми 

худшиносии кӯдак ҳамчун «МАН», «Ман - консепсия» шаклгирии 

худбаҳодиҳӣ, худназораткунӣ ба вуҷуд меояд. 

Инкишоф ва ташаккули худназораткунӣ имкон медиҳад, ки кӯдак 

қойда ва меъѐрҳои ахлоқиро тибқи талаботҳои ботинии шахсӣ аз худ 

намояд, дархосту пешниҳодоти калонсолонро мавриди қабул дониста, 

онҳоро дар ҳаѐту муносибатҳои ҳаррӯза иҷро намояд. Маҳз ба вуҷуд 

омадан ва ташаккули маҳорату малакаи худбаҳодиҳӣ ва худназораткунӣ 

замина барои азхудкунӣ ва амалӣ гардондани қойда ва меъѐрҳои одоби 

муошират мегардад. 

Дарк намудани камбудӣ, азизу маҳбуб набудани худ аз тарафи 

калонсолон барои кӯдак хеле аламовар, дарднок, талху бадбахти буда, 

он тамоми умр нақши худро дар хотири ӯ боқӣ мемонад. Сабаби 

дилтангӣ, дуршавӣ аз пайвандон, худро яккаю танҳо, бесоҳиб ҳис 

кардани кӯдак маҳз аз ҳамин ҷо ба амал омада метавонад. Мо онро 

вобаста ба вазъияти оилавӣ, масалан, ба дунѐ омадани кӯдаки навбатӣ ва 
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кам шудани таваҷҷуҳи волидон ба кӯдаки аввалию дуюмӣ низ дида 

метавонем, ки ин масъала дар тадқиқоти Кечки Маргарет мавриди 

татдқиқу баррасӣ қарор гирифтааст [45;17]. 

Чунин руҳия ва ҳолати эмотсионалиро ҳангоми рӯзҳои аввали 

мутобиқшавии кӯдакон ба муҳити муассисаи томактабӣ мушоҳида 

мегардад. Онҳо, ки дар муҳити хонавода пайваста дар маркази диққати 

пайвандон буданд, рӯзҳои аввал ҳиссиѐти танҳоӣ ва ҳолати махсуси 

эмотсионалиро аз сар мегузаронанд. Чунин вазъ ба ҳолати кӯдакон 

метавонад таъсири манфӣ расонад. Сабаб - надонистани қойда ва 

меъѐрҳои одоби муошират бо ҳамсолон дар раванди фаъолияти якҷоя, 

хусусиятҳои шахсӣ-фардии кӯдакони гурӯҳ, муносибату муомила бо 

мураббияи гурӯҳ ва ғайраҳо мебошад.  

Аз ин рӯ хуб мешуд агар волидон пешакӣ кӯдакро бо якчанд нафар 

ҳамсолони нави ҳамсол ва мураббияи гурӯҳ шинос намуда, имконият 

фароҳам оранд то ӯ тавонад бемушкилот ба доираи муносибатҳои 

байниҳамдигарӣ ва иҷтимоӣ ворид гардида, ба риоя намудани қойда ва 

меъѐрҳои одоби муоширату муносибат омода гардад. Ба мураббӣ лозим 

меояд, ки рафтору ҳолати рӯҳи-эмотсионалӣ, норасоиҳои одобу рафтори 

кӯдаконро дар варақаи махсуси ташхиси  психологии кӯдак ва ѐ  варақаи 

мутобиқшавӣ, ки дар гурӯҳҳои хурдсолон ҳатмист, қайд намуда, 

дигаргуниҳо, мушкилоту дастовардҳои ӯро бо волидон маслиҳату 

машварат намояд. Барои донистани муносибатҳои дохили оилавӣ, 

мавқеи кӯдак дар он мураббия метавонад аз методикаи тасвири «Оилаи 

мо», расми кинетикии «Аъзоѐни оилаи мо», ки онро мутахассисон 

Веракса А.Н Хоментаускас Г.Т пешниҳод кардаанд, истифода барад. 

[20;128], [167;160]. 

Дар заминаи таҳлили татқиқотҳои илмии психологӣ, педагогӣ ва 

таҷрибаи амалии таълиму тарбия дар муассисаҳои томактабӣ, оила 

муайян шудааст, ки дар давраи томактабӣ кӯдак мафҳумҳои «МАН», 

«МО», «ОИЛА», «ОИЛАИ МО», «МАН ВА ДИГАРОН», «МАН ВА 
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ТАБИАТ» ва амсоли онро дар муоширату муносибатҳои шахсию 

байниҳамдигарӣ ва иҷтимоӣ фаҳмида мегирад. Ин мафҳумҳо маъноҳои 

хос дошта, вобаста ба синнусол, вазъият ва доираи муносибатҳои 

иҷтимоӣ истифода бурда мешавад. Дар синни барвақти бачагӣ (то 3 

солагӣ) кӯдак дар мафҳуми «МАН» - сухани равонакардашударо 

нисбати талаботҳои шахсии худ (ман хӯрок мехӯрам, бозӣ мекунам, 

либос мепушам ва ғайраҳо), ҳолатҳои эмотсионалии аз сар гузаронидааш 

(ман хурсанд, ман нотарс, бо қаҳру ғазаб ва ғ.) дарк менамояд. Минбаъд 

вай дар заминаи ташаккули сифатҳои ақлию зеҳнӣ ва ахлоқӣ-иродавӣ 

муносибати худро ба ашѐҳо, одамони атроф, азхудкунии таҷрибаи 

иҷтимоӣ ва рух додани ходисаҳо пайгирӣ намуда, мавқеи шахсии худро 

чун «Ман - консепсия», яъне шахсияти дорои фикру андешаи шахсӣ 

муаррифӣ менамояд. 

Мафҳуми «МО» вобаста ба вазъияти мушаххас “Мо – дар оила 

падару модар, бобою бибӣ, бародару хоҳарони хурду бузургем”; дар 

муассисаи томактабӣ «МО» - ҳамсолон, мураббия, ѐрдамчии мураббия, 

кӯдакони кӯдакистон; дар кӯча (маҳалла), «МО» - рафиқони ҳамсолу 

нисбатан хурду калон, ҳамсояҳо” ва ғайраҳоро ифода мекунад. Дар 

маҷмӯъ аз худ намудани ин мафҳумҳо заминаи ба вуҷуд омадани 

ҳиссиѐти худшиносӣ, худогоҳӣ, муносибати мусбату арзишманд бо 

одамону ашѐҳо, ҳодисаю воқеаҳо, арзишҳои моддию маънавӣ мегардад, 

ки дар ташаккули онҳо мақоми муошират муҳим арзѐбӣ мешавад. Бо 

дарназардошти чунин хусусиятҳо ҳамкорию ҳамдастии кормандони 

муассисаҳои томактабӣ ва волидон дар тарбия ва ташаккули одоби 

муоширати кӯдакони калони томактабӣ таъмин мегардад. 

Г.Т.Хоментаускас механизмҳои ҳаѐти хонаводагбӣ, муносибатҳои 

байниҳамдигарии аъзоѐни оиларо таҳлил намуда, таъсири онҳоро ба 

рафтор ва ташаккули шахсияти кӯдак, махсусан, олами ботинии ӯ нишон 

додааст. Бо баробари таҳлилу баррасии мушкилотҳои тарбияи оилавӣ, ӯ 

механизмҳои ташаккули одоби муоширатро байни кӯдакону калонсолон 
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мавриди баррасӣ қарор додааст. Ӯ таъкид менамояд, ки дар натиҷаи 

азхудкунии таҷрибаи ҳаѐтӣ, муҳокимарониҳо, сатҳи инкишофи ақлию 

зеҳнӣ кӯдак мавқеи худро дар олами ботинии худ муайян менамояд, 

муносибати волидонро ба худ ва муносибати худро нисбати онҳо амиқ 

месозад. Дар натиҷа кӯдак муносибат ба волидон ва муносибат ба худро 

дар чунин ҳолатҳо мушаххас карда метавонад: 

1. Ман барои волидон азизу маҳбуб ва лозим ҳастам ва ман ҳам онҳоро 

дӯст медорам. 

2. Ман барои волидон азизу маҳбуб ва лозим ҳастам ва онҳо ба хотири 

ман арзи вуҷуд доранд. 

3. Маро волидон дӯст намедоранд, вале ман аз таҳти дил мехоҳам ба 

онҳо наздик бошам. 

4. Ман барои волидон азизу маҳбуб ва лозим нестам. Маро бо ҳоли худ 

гузоред. [167;69]. 

Таҳлили муносибат ба волидон, ба худ ва муносибати волидон ба 

ҳамдигар аз механизмҳои ботинии кӯдак буда, боиси риоя ва иҷро 

шудани қойда ва меъѐрҳои ахлоқӣ-маънавӣ, ҳисси дилбастагӣ ба 

атрофиѐн мегардад. Аз нигоҳи психологӣ дарки азиз будан ва маҳбуби 

волидон будан, ҳиссиѐти ҳифзу ҳимоят доштан, дилбастагию меҳрубонӣ 

дидан, боварию эътимод доштан ба атрофиѐну имкону тавоноии хеш 

сарчашмаи пешравии кӯдак дар ҳамаи зинаҳои таҳсилот мегардад 

(Азаров Ю.П., Захаров А.И., Хоментаускас Г.Т. ва дигарон).  Чунин 

ҳиссиѐт сарчашмаи солимии равонӣ-эмотсионалӣ, иҷрои қойда ва 

меъѐрҳои одобу ахлоқ мебошад. 

Вақте ки калонсолон нисбати шахсияти кӯдак, шавқу ҳавас, 

талаботу эҳтиѐҷоти ӯ бетафовутӣ зоҳир мекунанд, ӯ худро ҳамчун 

радшуда, нодаркор, камарзиш ҳис менамояд. Дар натиҷа дар кӯдак 

сифатҳои изтиробнокӣ, бадхашмӣ, дамдуздӣ ва ғайраҳо ба вуҷуд омада, 

минбаъд метавонад ба хислату одатҳои бад мубаддал гардад, сабаби 

рафтору амали асотсиалӣ, ѐ худ рафтори девиантӣ шавад. Дар айѐми 
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томактабӣ рафтори девиантии кӯдак дар шаклҳои якравӣ, худбинӣ, 

агрессивӣ, гапнодароӣ ва ғайраҳо зоҳир гардида, дар давраи мактабхонӣ 

ва махсусан, наврасӣ боиси душвортарбия шудани онҳо мегардад.  

Одатан зуҳурѐбии рафтору одатҳои девиантии кӯдак дар риоя накардани 

қойда ва меъѐрҳои одоби муоширату муносибатҳои байнишахсӣ ва 

иҷтимоӣ мебошад (Раттер М., Хоментаускас Г.Т., Маҷидова Б.) ва дар 

ҷомеа тамғаи «кӯдаки душвортарбия» - ро касб мекунад, ки метавонад 

минбаъд ба дунѐӣ ботинӣ ва мавқею муносибати одамон нисбати ӯ 

таъсири манфӣ расонад. Чунин вазъиятро дар оилаҳои нопурра низ 

мушоҳида кардан мумкин аст, ки дар натиҷаи пошхӯрии оила кӯдак дар 

чорроҳаи зиндагӣ осеби психологӣ (шиканҷаи ҷудо будан аз волидон ва 

норасоии меҳру муҳаббат, навозишу дӯстдорӣ) ва иҷтимоӣ (нимятим, аз 

оилаи ҷудошуда, дар тарбияи бобою бибӣ монда ва ғайраҳо) пайдо 

мекунад, ки он ба руҳия, ҳолати эмотсионалӣ, рушди ақлию зеҳнӣ ва 

иҷтимоишавии ӯ таъсири бад мерасонад. 

Мушоҳидаҳо, сӯҳбат бо мураббиѐну волидон нишон медиҳад, ки 

кӯдакон дар натиҷаи беадолатии калонсолон баъзан аз иҷрои қоида ва 

меъѐрҳои одоби муошират, талаботҳо ба рафтори ахлоқӣ руӣ метобанд. 

Масалан, баҳодиҳии нодурусти мураббия ва ҷалб накардани кӯдак ба 

фаъолияти якҷоя (бозиҳо, машғулиятҳои таълимӣ, сайругашт, саѐҳат), 

хӯрдагирию эродхои беасоси доимӣ, ҷазодиҳии ноҳақона, мондашавии 

психикию ҷисмонӣ ва амсоли он ӯро ба ҳолати асабонӣ, ҳаяҷоннокӣ, 

изтиробнокӣ оварда мерасонад ва боиси риоя накардани койда ва 

меъѐрҳои одоби муошират, эътирозу норозигӣ нисбати муомилаю 

муносибати калонсолон мегардад. Кӯдак мақом ва манзалати худро 

ҳангоми сазовор шудан ба меҳру навозиши волидон, дилсузию 

дилбастагии онҳо нисбати бурду бохти шахсӣ дарк мекунад. 

Бояд қайд кард, ки неъмати беҳтарине, ки волидон нисбати кӯдакон 

доранд, ин меҳру муҳаббат ва дӯстдории фарзанд мебошад. Ҳиссиѐту 

ҷузъҳои алоҳидаи волидайншавӣ ҳамчун сабқати (инстинкти) модарзодӣ 
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ҳануз дар айѐми кӯдакӣ дар бозиҳои нақшофарию мазмундори кӯдакон 

ифода мегардад, ки онҳо аз рӯи ҳаммонандкунии (идентификатсия) 

ҷинсии худ ба нақши писару духтар зоҳир мегардад. Ин ҳиссиѐт дар 

давраи наврасӣ вобаста ба тағйиротҳои психофизиологӣ, тағйирѐбии 

андешаю муносибатҳо нисбати ашѐву ҳодисаҳо ва муносибатҳои 

иҷтимоӣ, волидайншавӣ аз ҷиҳати биологӣ шакли махсус гирифта, то 

охири умри инсон идома меѐбад. Сӯҳбат ва мушоҳидаҳо ба волидони 

кӯдакони синни калони томактабӣ гувоҳи онанд, онҳо ҳама вақт даъво 

доранд, ки фарзандони худро дӯст медоранд, умр ва моҳияти зиндагии 

худро ба фарзанди худ мебахшанд. Бо ҷавобҳои зерин ин модарон 

модари хуб будани худро тасдиқ карданӣ мешаванд: 

 

1. Дар ҳаққи кӯдак ғамхорӣ менамоянд.   

2. Ба кӯдаки худ вақти зиѐд ва умри худро мебахшанд. 

3. Кӯдаки худро дӯст медоранд, меҳрубонию дӯстдорӣ мекунанд, 

ҳиссиѐтҳои волои худро изҳор месозанд. 

4. Кӯшиш менамоянд ҳамаи талаботҳои кӯдакро қонеъ гардонанд. 

5. Волидайн будани онҳо ба талаботҳои арзиши фарҳангии мусулмонӣ - 

– никоҳ асоснок карда шудаанд ва ғайраҳо. 

Волидон, махсусан, модарон, дар ҳаққи кӯдакон ғамхорӣ кардани 

худро дар муҳофизат намудани кӯдак аз осебҳои ҷисмонӣ (беморӣ, 

ҷароҳатбардорӣ, таъмин намудан ба хуроку либосу пойафзол, бозичаҳо 

ва ғайра), пешгирӣ аз бемориҳо, таъмин намудани шароит барои ҳаѐту 

зиндагии арзишманд, интихоби муассисаҳои таҳсилотии бонуфуз 

(кӯдакистону мактабҳо) ва ғайраҳо дар назар доранд. Ҳангоми пурсиши 

даҳонӣ теъдоди хеде ками волидон намунаи одоби муоширату 

муносибат, намуна будани худро ҳамчун ғамхорӣ дар ҳаққи тарбия ва 

инкишофи ахлоқии фарзанд иброз намуданд. Чунин волидон бояд ба 

ҳисоб гиранд, ки кӯдакон дар давраи томактабӣ имкониятҳои зиѐди 

тарбия ва азхудкунии қойда ва меъѐрҳои одобу ахлоқ, аз он ҷумла, қойда 
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ва меъѐрҳои одоби муошират ва рафтору фарҳанги ботинию зоҳирӣ 

доранд ва он аз нерӯю иқтидори азхуд намудани қойда ва меъѐрҳои 

ахлоқӣ, вазифа ва рисолати волидон сарчашма мегирад. 

Инчунин ҳангоми пурсиш дар бораи он, ки ба кӯдаки худ кай ва дар 

кадом ҳолат ва чӣ қадар вақт ҷудо мекунед, волидон чунин ҷавоб доданд: 

чӣ қадаре, ки лозим шавад. Онҳое, ки фарзандони мактабхон доштанд, 

таъкид намуданд, ки ҳангоми иҷрои вазифаи хонагӣ, сари вақт тайѐр 

кардани хӯрок, тозаю озода нигоҳ доштани либосу пойафзол, омода 

намудани шароити зиндагӣ, ба мактаб рафтану бо омӯзгорон сӯхбат 

намудан оид таҳсилу тадриси кӯдак; иштирок дар чорабиниҳои 

муассисаи томактабӣ (иду дилхушиҳо, ободонӣ, кабудизоркунӣ, омода 

намудани либосу бозичаҳо) ва ғайраҳо саҳм гирифтаанд. Ба кӯдак 

муоширату муомилаи самимӣ кардан, шахсияти пурарзиш будани ӯро 

эътироф намудан аз ҷониби волидайн кам ба назар расид. Мо ин 

вазъиятро ҳангоми ба саволҳо ҷавоб додани  волидон дар мавриди кай, 

чи тавр бо кӯдаки худ вақтгузаронӣ намудани онҳо хеле амиқ дарк 

кардем. 

Ба андешаи мо муҳим он аст, ки дар навбати аввал бо кӯдак волидон 

дар ҳамаи лаҳзаҳои фаъолияти оилавию ҳоҷагидорӣ ва мураббия дар 

раванди ташкилу роҳбарӣ ба фаъолиятҳои якҷоя намунаи одоби 

муошират ва рафтори баланди маданӣ бошанд. Намунаи ибрат будани 

волидон ва риояи одоби муошират аз ҷониби кӯдакон аз воситаҳои 

муҳим ва усули тарбия ва ташаккули сифатҳои ахлоқии онҳо мебошад. 

Аз нигоҳи психологӣ-педагогӣ тақлиду пайравӣ аз роҳҳои 

азхудкунӣ, омӯхтани одату меъѐрҳои одобу рафтори шахсию иҷтимоӣ 

маҳсуб меѐбад. Кӯдакон ҳангоми муоширату муносибат ба тарзи 

суханварӣ, оҳанги нутқ, истифодаи калимаю ибораҳои махсус, ҳаракату 

истифодабарии имою ишораи мураббӣ, волидон ва ғайраҳо такя 

мекунанд. 
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Ба ҳиссиѐт, шуур ва одобу рафтори кӯдакон тарзи анъанавии 

миллии меҳрубонию дӯстдории модар, бибӣ, барододару хоҳарони 

бузургсол таъсири мусбӣ мерасонад. Дар этнопсихология ва 

этнопедагогикаи халқи тоҷик таъсири садои аллаи модар, таронаҳои 

малеҳи пур аз навозиш ва дӯстдорӣ, бозии қофия, шумуракҳо дар тарбия 

ва таълими мақсадноки кӯдакон эътироф шудааст (Б.Раҳимов, А.Нуров, 

Б.Маҷидова, Г.Қурбонова). Онҳо чун унсурҳои махсуси фолклорӣ аз 

тарафи муҳаққиқони адабиѐти шифоҳии бачагона: Р.Амонов, 

Б.Шермуҳаммадов, Д.Обидзода ва дигарон мавриди татқиқу баррасӣ 

қарор гирифтааст. Махсусан, дар сурудаҳову аллаи модар сари гаҳвора 

орзую умеди ин зоти муқаддас ба фарзанди худ: - калон шудан, дастѐр 

будан, пушту паноҳ гардидан, соҳиби одобу ахлоқи накӯ будан, 

хушгуфтору хушрафтор ва намунаи ибрати атрофиѐн шудан, 

номбардору муҳофизатгари модару Ватан гардидан ва амсоли он 

шарофати азалӣ дорад.  

Баъди гузаштан ба синни томактабӣ аз 3 то 7 солагӣ суханҳои 

навозишию дӯстроӣ ҳангоми муоширату муносибатҳои байнишахсию 

дохилиоилавӣ васеъ истифода бурда мешавад, ки онҳо ба кӯдакон на 

танҳо гуворою ҳаловатбахш, балки намунаи истифодабарӣ ва риояи 

қойда ва меъѐрҳои одоби муоширату муносибати миллӣ, анъанаю 

маросимҳои хонаводагӣ, балки намунаи таъсирбахшу ибратпазирӣ шуда 

метавонад. 

Мушоҳидаҳо, таҳлили таҷрибаи тарбияи кӯдакон дар муассисаҳои 

томактабӣ ва оила, пурсиши шифоҳии мураббияҳо, модарон нишон 

медиҳанд, ки калонсолон ҳангоми муошират (вобаста ба мақсаду вазифа, 

вазъияту ҳолатҳои гуногун) кӯшиш менамоянд бо илова кардани 

унсурҳои забонии навозиш, амсоли “ҷон, бег, хон” ва ғайраҳо ҳиссиѐти 

дилбастагии худро нишон диҳанд. Азбаски татқиқи мо мақсад, вазифа, 

теъдод ва маънои аслию маҷозиҳо калимаю ибораҳои 

истифодашавандаи навозишию дӯстдориро надорад ва иҷрои ин амал 
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мутаалиқ ба соҳаҳои лаҳҷашиносӣ (диалектология), психолингвистика ва 

дигар соҳаҳои илми забоншиносӣ ва психология аст, мо фақат нақши 

онро дар тарбияи одоби муошират ва таъсирбахшӣ ба ташаккули одоби 

муошират қайд менамоем. 

Бояд қайд кард, ки шунидани суханҳои гуворо, ҳаловатбахш бо 

оҳангу тобишҳои навозишу меҳрубонӣ барои кӯдак боварию эътимод 

барои эътироф шудани арзишмандии ӯ дар назди пайвандон аст, ки он 

омили муҳим дар инкишофи равонӣ–маънавии шахсият мегардад. 

Ибрози ҳиссиѐту эмотсияҳои мусбӣ, эътирофсозии кӯдак аз тарафи 

калонсолон ҳамчун шахсияти соҳибэҳтиром ба вай қаноатмандии 

маънавию боварии эътимод ба худ, нерую имкониятҳои шахсӣ 

мебахшад. Муҳимтар он аст, ки кӯдак дар ин раванди таҳсил дарси 

намунаи ибрат барои муоширату муносибатро аз худ мекунад, бо 

истифодаи оҳангу тобишҳои лафзи модарӣ меҳру муҳаббати хешро 

иброз менамояд. 

Татқиқотҳои илмии олимон ва таҷрибаи тарбияи кӯдакистону оила 

нишон медиҳад, ки ба ҳар як одам новобаста ба синну сол, мавқеи 

иҷтимоӣ (хурдсолӣ, бузургсолӣ, бобою бибӣ, падару модар, хешованду 

рафиқ будан), донистани муносибати атрофиѐн нисбати шахсияти худ 

сазовори муҳаббату эҳтиромро дорад. Аз нигоҳи психологӣ чунин 

муносибат имконият медиҳад, ки инсон худро ҳангоми муоширату 

муносибат ҳифзшуда, арзишманд, соҳибэҳтиром эҳсос намуда, ҳолати 

изтиробнокӣ, афсурдаҳолӣ, нобоварӣ ба одамонро бартараф менамояд. 

Эҳсоси меҳру муҳаббат ва навозиши калонсолон ба ташаккули 

ҷинсии кӯдакон, азхудкунии одобу рафтори мардона ва занона низ 

таъсири худро мерасонад. Дар педагогика ва психологияи миллӣ дар 

таълиму тарбияи кӯдакон раҳѐфти гендерӣ (мувофиқ ба ҷинсияти кӯдак) 

роҳандозӣ карда мешавад. Раҳѐфти гендерӣ дар тарбия намудани одоби 

муошират ва муносибатҳои байниҳамдигарии дохилиоилавӣ низ дар 
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таҷрибаи тарбияи халқи тоҷик мавқеи махсус дорад (Б.Раҳимов, 

А.Нуров, М.Лутфуллоев, М.Бобоева ва дигарон).  

Мазмуни калимаю ибораҳои истифодашаванда ҳангоми дӯстдорию 

навозиши писарҳо хусусиятҳои ба худ хос дошта, онҳо бештар ҳангоми 

зуҳуроти сифату хислатҳои мардона зиѐдтар истифода мегардад. Оҳангу 

тобиши онҳо омирона, қавӣ ва таъкидшаванда буда, ҳама вақт мард 

будани кӯдак, оянда пурқуввату ҷасур, паҳлавону нотарс, хушѐру зирак 

будани ӯ таъкид карда мешавад. Ҳангоми муошират таъкид карда 

мешавад, ки писар фарди ҷанговар, муҳофизатгари оила ва Ватан, 

шаҳсутуни хонавода, идомаи пайвандон ва номбардори падар мегардад. 

Аз ин лиҳоз ӯ бояд намунаи ибрат дар одобу рафтор, кору фаъолияти 

мардона бошад. 

Дар афкори адабӣ–педагогии классикони адабиѐти тоҷик 

(Абулқосими Фирдавсӣ, Саъдии Шерозӣ, Абдураҳмони Ҷомӣ, Хусейн 

Воизи Кошифӣ ва дигарон), этнопсихология ва этнопедагогикаи халқӣ 

консепсияи махсуси тарбияи писарҳо вуҷуд дорад, ки дар онҳо диққати 

ҷиддӣ додан ба тарбияи футувват – ҷавонмардӣ, аз худ кардани илму 

дониш ва касбу ҳунар, одоби муоширату рафтор махсус таъкид карда 

шудааст. Ҷабҳаҳои алоҳидаи масъала дар татқиқотҳои Қ.Б.Қодиров, 

Ф.Шарифов, Б.Раҳимов, А.Нуров, Б.Маҷидова, С.М.Саидмирова, 

Ҷ.М.Раҷабов ва дигарон баррасӣ гардидааст. Ин гувоҳи он аст, ки дар 

таҷрибаи тарбиявӣ асосҳои назариявӣ–амалии тарбияи одоби 

муоширату муносибат вобаста ба синну сол ва ҷинсияти кӯдакон дар 

маркази диққат буда, истифодаи он дар раванди тарбия дар муассисаҳои 

таҳсилот ва оила мавриди таваҷҷуҳ, такмил ва омзиш қарормегирад. 

Изҳори боварӣ ба қувваю нерӯи кӯдак ҳангоми муоширату 

муносибат бо ҳамсолону калонсолон имкон медиҳад, ки аз дағалӣ, 

дурӯғгӯӣ, дуруягӣ, хабаркашӣ, бадгуфторӣ, напурсида чизеро 

нагирифтан ва дигар одату хислатҳои бад худдорӣ намояд. Ин амал ба 

кӯдак имконият медиҳад, ки дар назди мураббиву волидон сазовори 
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меҳру навозиш, арзишманд будани худро бори дигар дарк намояд ва 

кӯшиш кунад, ки ба қойда ва меъѐрҳои одоби муоширату муносибат 

риоя намояд. Ӯ дарк мекунад, ки сазовори тахсину боварии калонсолону 

ҳамсолон на ба шахсияти ӯ, балки одобу рафтор, амалу кирдори 

арзишманди вай аст. Чунин ҳол мусоидат менамояд, ки дар кӯдак 

сифатҳои худназораткунӣ ва худбаҳодиҳӣ шакл гирад, амалҳои «хуб» ва 

«бад»-ро мантиқан дарк намуда, вобаста ба муошират ба онҳо риоя 

намояд. 

Сабабҳои сари вақт ташаккул ѐфтани одоби муошират ба талаботи 

ягона аз тарафи волидону мураббиѐн ба шахсияти кӯдак вобаста аст. 

Кӯдакон мувофиқи синнусол ва рушди психофизиологӣ ташаббускорӣ, 

мустақилияти худро зоҳир менамоянд. Мушоҳидаҳо нишон медиҳад, ки 

зумраи волидон ба арзишмандии андешаю муносибати худ ба кӯдак 

аксар ба ҳар як амалу ҳаракати ӯ эрод гирифта, усули манъкуниро 

истифода мебаранд, ҳудуди иҷрои амалҳои «мумкин», «даркор» ва 

«нолозим», «зарурнабуда», «манфиатбахш» ва «бефоида»-ро аз ҳад 

мегузаронанд.  

Махсусан бобою бибӣ аз кӯдак ба ҳамсояҳо, рафиқону шиносҳо 

ҳатман салом додан, аҳволпурсӣ намудан, миннатдорӣ намуданро зарур, 

ҳатмӣ, аломати одобу тарбиядида будани кӯдак ҳисоб мекунанд. Падар 

бошад иҷрои ин амалро ба хоҳишу ташаббуси кӯдак ҳавола намуда, ба 

ин масъала бетафовутӣ зоҳир мекунад. Модарони ҷавон бошанд 

метавонанд одамони атрофро ба шахсони «худӣ», «бегона», «лозимӣ», 

«арзанда» ва ғайраҳо ҷудо кунанд ва ба киҳо чи тавр муоширату 

муносибат намуданро таъкид мекунанд ва ҳатто ҳаракату амалҳои 

кӯдакро зери назорати сахт мегиранд. 

Педагоги рус Е.А.Аркин таъкид мекунад, ки кӯдакон маҳз дар оила 

ба таври табиӣ ва дастрас дарси ҳаѐт меомӯзанд, чунки ҳар рӯз, субҳу 

бегоҳ дар симои волидон, бародару хоҳарони калон, бобою бибӣ 

намунаи гуногуни шаклҳои рафтор сурат мегирад. Он ҳама тарзи 
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гуногуни намуна, сухан, имою ишора, тарзи рафтор, муносибат ба 

меҳнатро дар бар мегирад» [8;12]. 

Бояд қайд кард, ки масъалаи муошират ва хусусиятҳои он дар 

кӯдакони таълиму тарбиягиранда дар муассисаҳои томактабии 

Тоҷикистон солҳои 80–ӯми асри гузашта аз тарафи Р.И.Деревянко ва 

Т.М.Землянухина мавриди татқиқоти илмӣ гардида буд. Р.И.Деревянко 

дар асоси кори озмоишӣ дар муассисаҳои томактабии ш.Душанбе 

хусусиятҳои мароми муоширати кӯдакони синни томактабиро бо 

мураббия ва ҳамсолон [30;26] татқиқ намуда, муайян мекунад, ки барои 

кӯдак мураббия бо сифатҳои шахсии худ метавонад таъсири мусбӣ 

расонад.  

Т.М.Землянухина хусусиятҳои муттаҳидсозӣ дар раванди муошират 

ва фаъолияти маърифатии кӯдакони синни барвақтиро дар гурӯҳҳои яслӣ 

(ширхоргоҳ) ва сағирхонаҳо (хонаҳои кӯдакон) мавриди омӯзишу 

баррасӣ қарор дода, муайян намуд, ки новобаста ба таъмин будани 

шароитҳои моддии инкишофи ҷисмонӣ (хӯрок, реҷаи рӯз, нигоҳубину 

назорати саривақтии тиббӣ ва ғайраҳо) кӯдаконе, ки дар муҳити оила ва 

яслӣ то 3 солагӣ ба воя мерасанд, маҳорату малакаҳои муоширати махсус 

пайдо мекунанд, ки ба инкишофи зеҳнии онҳо таъсири мусбӣ мерасонад. 

Бо сабаби маҳдуд будани доираи муошират тарбиягирандагони хонаҳои 

кӯдакон дар инкишофи маърифатӣ аз ҳамсолони дар ширхоргоҳ 

тарбиягиранда ақиб мемонад [40;26]. Ин амал собит месозад, ки кӯдаки 

дар муҳити оила ва муассисаи томактабӣ тарбиягиранда ба доираи васеи 

муоширату муносибат бо волидон, ҳамсолон, мураббӣ, ҳамшираи тиббӣ 

ворид гардида, дар инкишофи нерӯи зеҳнӣ ва маърифатӣ афзалияти 

худро нишон медиҳад. 

Дар кӯдакон нисбати ҳамсолону калонсолон, ки ҳангоми муоширату 

муносибат нисбати онҳо дағалӣ, беҳурматӣ, дуғупуписа, беэҳтиромӣ, 

ғазабу ҷазоро истифода мебаранд, ҳиссиѐти махсус, яъне ҳолати 
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антипатия ба вуҷуд меояд ва он метавонад сабаби зоҳиршавии ҳиссиѐти 

адоват, кина, буғз, беилтифотӣ гардад. 

Аз тарафи атрофиѐн ҳангоми муошират риояи қойда ва меъѐрҳои 

одоб нисбати кӯдакон замина барои ташаккули ҳиссиѐти гуманистӣ–

инсонгароӣ мегардад. Гуманизм ѐ худ инсонгароӣ, инсонпарварӣ, 

одамдӯстӣ, одамият  дар маҷмӯи ақидаҳо, амалҳо роҷеъ ба эътирофи 

қадру қиммати одамон ҳамчун шахсият ифода мегардад. Барои кӯдакон 

вобаста ба сатҳи ташаккули таҷриба ва шуури ахлоқӣ гуманизм дар 

дилсузӣ, ҳамдигарфаҳмӣ, некхоҳию накукорӣ, иззату эҳтиром ва 

эътирофи шахсияти атрофиѐн ифода мегардад. 

Бешубҳа, фарҳангу одоби муошират хислату хусусияти 

муносибатҳои дохили оилавӣ, робитаю андешаҳои иҷтимоию 

психологии шахсро ба одамони гирду атроф ва кулли аҳли ҷомеа нишон 

медиҳад. Дар ҷараѐни муошират кӯдак меъѐрҳои таъсири мутақобилаи 

байниҳамдигариро аз худ мекунад.  

Дар таҷрибаи амалӣ риоя ва иҷрои қойда ва меъѐрҳои одоби 

муошират чун қарзи виҷдон, одаму одамият, рамзи инсонгароӣ, меҳру 

муҳаббат ва дигар арзишҳои маънавӣ–ахлоқӣ, шахсӣ–фарҳангӣ зуҳур 

мегардад. Дар навбати худ қойда ва одоби муошират маҷмӯи категорияи 

фалсафӣ низ мебошад, ки қобилияти шахсӣ дар худназораткунии 

инсонро дар иҷрои талаботҳои ахлоқӣ ифода менамояд. Дар навбати худ 

он ҳама ифодагари мавҷудияти маҷмӯи ӯҳдадориҳои ахлоқӣ буда, барои 

такмил ва ташаккули маҳорати худбаҳодиҳӣ нақши муҳим мебозад. 

Барои кӯдакони синни томактабӣ арзишҳои маънавӣ дар иҷрои амалҳои 

ростгӯӣ, адолатхоҳӣ, баҳои ҳаққонӣ додан ба гуфтор, амал ва рафтори 

атрофиѐн равшан аѐн мегардад. 

Дар оила аз тарафи калонсолон риоя нашудани қойда ва меъѐрҳои 

одоби муошират ба кӯдакон як шакли зӯроварӣ ѐ худ хушунат нисбати 

онҳо мебошад. Он амалест, ки барои фишоварӣ, маҳдуд кардан ва паст 

задани фаъолнокии кӯдак аз ҷиҳати ҷисмонӣ, психологӣ, моддӣ ва 
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маънавӣ истифода бурда мешавад. Набояд фаромӯш кард, ки истифодаи 

амалҳои зӯроварӣ, хушунат нисбати кӯдакони синни томактабӣ сабаби 

бад шудани саломатии ҷисмонӣ ва рӯҳии онҳо гардида, хислатҳои 

бадбинӣ, дамдӯздӣ, канораҷӯӣ, ниқоргирӣ, бераҳмӣ, тарсончакӣ, дуруягӣ 

ва ғайраҳоро пайдо мекунад. 
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1.3. Мақсад ва вазифаҳои тарбияи одоби муошират дар кӯдакистон 

ва оила (тахлили талаботи Стандартҳо, барнома, дастур ва маводҳои 

таълимӣ) 

Мақсади тарбия, таълим ва инкишофи шахсияти кӯдак дар ҳамаи 

муассисаҳои таҳсилот ва оила ташаккулдиҳии шахсияти вай аст, ки бояд 

ҷавобгӯи талаботҳои пешрафти ҷомеаи муосир мебошад. Инсон аз рӯзи 

мавҷудияти худ чун фарди бошуур талош дорад, ки худро доимо такмил 

диҳад, ба натиҷаҳои дилхоҳ ноил гардад, мавқеи хешро чун инсони 

комил дар зиндагӣ пайдо намояд. Мақсад, мазмун ва вазифаҳои таълиму 

тарбия ба талаботҳо ва шароитҳои иҷтимоӣ–иқтисодӣ ва фарҳангӣ–

маънавии ҷомеа алоқаманд буда, баҳисобгирии хусусиятҳои синнусолию 

фардии кӯдаконро тақозо дорад. 

Раванди кори таълиму тарбия дар муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ 

тибқи ҳуҷҷатҳои меъѐрӣ–ҳуқуқии соҳа, аз ҷумла, Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон “Дар бораи маориф” (2013), Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 

“Дар бораи таълиму тарбияи томактабӣ” (2013), Низомномаи намунавии 

муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ (2014) ва ҳуҷҷатҳои барномавӣ – 

методӣ Стандарти давлатии таҳсилоти томактабӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон (2009, 2014), Стандарти инкишоф ва омӯзиши барвақтии 

кӯдак (аз рӯзи таваллуд то 7 (6) солагӣ) (2012), Барномаи тарбия, таълим 

ва инкишофи кӯдакони синни томактабӣ “Рангинкамон” (2012) 

роҳандозӣ мегардад. 

Ҳангоми таҳия ва амалигардонии заминаҳои барномавӣ–методии 

таҳсилоти томактабӣ натиҷаи татқиқотҳои илмии психологӣ–педагогӣ, 

арзишҳои маънавии миллию умумибашарӣ оид ба тарбия, таълим ва 

инкишофи кӯдакон дар муҳити таҳсилотӣ ва хонавода ба ҳисоб гирифта 

мешавад. 

Мувофиқи муқаррароти умумӣ Стандарти инкишоф ва омӯзиши 

барвақтии кӯдак (минбаъд Стандарт) ҳуҷҷати меъѐрие мебошад, ки 

талаботи ягонаро ба таҳсилоти томактабӣ ва нигоҳубини кӯдак аз рӯзи 
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таваллуд то синни 7 (6 солагӣ) муқаррар ва мазмуни раванди педагогиро 

муайян намуда, робитаи дуҷонибаи давраҳои инкишофи сензитивии 

кӯдак ва таъсири онро ба ҳадафҳои тарбия ва таълим дар мадди назар 

қарор медиҳад” [131;83]. 

Тибқи талаботи Стандарти зикршуда мазмуни таҳсилот дар панҷ 

муҳити таълим ва инкишофи кӯдак ифода гардидааст ва аз инҳо ибора 

аст: 

Муҳити 1. Саломатии ҷисмонӣ, некуаҳволӣ ва рушди системаи 

тахрикию ҳаракатӣ.  

Муҳити 2. Инкишофи фаъолияти маърифатӣ. 

Муҳити 3. Инкишофи эҳсос ва иҷтимоии кӯдак. 

Муҳити 4. Инкишофи нутқ, омодагӣ ба саводомӯзӣ. Муошират. 

Муҳити 5. Инкишофи шахсият ва тарбияи ахлоқии кӯдак. 

Ин ҳама муҳити  таълимӣ ба  ҳам зич алоқаманд  буда,  мазмунан  

ба инкишофи фардии кӯдак ҷавобгӯ мебошад. Инкишофи кӯдак дар 

муҳити муайяни иҷтимоӣ дар муассисаҳои  таҳсилотии томактабӣ ва 

оила аз тарафи мураббия ва волидон таъмин мегардад. Баҳисобгирии  

нишондиҳандаҳои инкишофи кӯдак, мувофиқат кардани он ба синнусоли  

ӯ имконият медиҳад, ки мураббиѐну волидон фаъолияти таълиму 

тарбиявии худро интихоб ва роҳандозӣ намоянд, дараҷаи инкишофи ӯро 

ба стандарт, меъѐр, андозаи муайяни талаботҳо, ки илми муосир пайгирӣ 

менамояд, мутобиқ гардад. 

Бояд қайд, ки дар Муҳити 3 “Инкишофи эмотсионалӣ ва иҷтимоии 

кӯдак” ва ҷанбаҳои зоҳиршавии эмотсияҳо адаптатсияи рафтори 

иҷтимоӣ, муносибат ба ҳамсолон, муносибат ба калонсолон, меъѐрҳо, 

нишондиҳандаҳо ва фаъолияти таълиму тарбиявии калонсолонро дар 

ҷабҳаи инкишофдиҳии ҳолати эмотсионалӣ, азхуд кунондани рафтори 

иҷтимоӣ ҳангоми муносибат бо ҳамсолону калонсолон муайян шудааст. 

Дар Муҳити 4, ки ба “Инкишофи нутқ, муошират ва омодагӣ ба 

саводомӯзӣ” бахшида шудааст, бо баробари тарҳрезии вазифаҳо оид ба 
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инкишофи нутқ инчунин таъкид гардидааст, ки “кӯдакон барвақтар, пеш 

аз истифодаи нутқи рамзӣ муоширатро оғоз мекунанд. Муоширати онҳо 

ба омодагии маҷмӯи қобилиятҳои муҳим, чун фаҳмиши нутқ, гӯш 

кардан, сӯҳбати даҳонӣ асоснок гардидааст. Мавриди якҷоя амал 

намудан кӯдак ба шаклҳо ва вазифаҳои гуногуншумори муошират шинос 

мегардад” [140;30]. 

Чи тавре, ки дар фаслҳои якӯм ва дуйуми рисолаи мазкур таъкид  

шудааст, назария ва амалияи тарбияи одоби муошират ба азхудкунии 

нутқ, лафзи модарӣ алоқаманд аст. Аз ин рӯ, ҳангоми таҳияи Стандарти 

инкишоф ва омӯзиши барвақтии кӯдак (аз рӯзи таваллуд то 7 (6) солагӣ) 

ва Барномаи тарбия, таълим ва инкишофи кӯдакони синни томактабӣ 

“Рангинкамон” иҷрои вазифаҳои ташаккули одоби муошират, ки дар 

зермуҳити “Инкишофи нутқ ва муошират” пайгирӣ ѐфтааст, рушди 

муоширати нутқ дар заминаи азхудкунии қойда ва меъѐрҳои забони 

адабии тоҷик арзѐбӣ шудааст. 

Дар гурӯҳи синнусолии 5–7 солаҳо талабот ба риояи “шаклҳои 

одоби муошират дар ҳаѐти ҳаррӯза” нишондиҳандаи асосии он “мавриди 

муошират оҳанг ва суръати муътадили гуфторро риоя мекунад”, махсус 

таъкид ѐфтааст [140;35]. Дар Муҳити 5 “Инкишофи шахсият ва тарбияи 

ахлоқии кӯдак” масъалаи тарбияи одоби муошират чун ҷузъи таркибии 

азхудкунии қойда ва меъѐрҳои одобу ахлоқи хамида арзѐбӣ шудааст. 

Дар таҷрибаи ҷаҳонии таҳсилоти томактабӣ яке аз талаботҳои 

Стандарт “коркарди барномаҳои таълимии томактабӣ ва тафриқавӣ, 

дастурҳои таълимӣ–методӣ ва фанҳои махсус оид ба нигоҳубин ва 

таҳсилоти кӯдакони синни томактабӣ” мебошад [140;4]. Барои 

амалигардонии “Стандарти давлатии таҳсилоти томактабӣ дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон” ва “Стандарти инкишоф ва омӯзиши барвақтии 

кӯдак (аз рӯзи таваллуд то 7 (6 солагӣ)” Барномаи тарбия, таълим ва 

инкишофи кӯдакони синни томактабӣ “Рангинкамон” таҳти роҳбарии 

доктори илми педагогӣ, академики Академияи таҳсилоти Тоҷикистон 
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И.Х.Каримова аз тарафи гурӯҳи корӣ ва зери назари Л.Иматова, 

Б.Маҷидова, Т.Девоншоева, Н.Қоқова таҳия, нашр ва дастраси 

кормандони муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ гардонда шуд (2012), ки 

он имрӯз ба таҳриру такмил ва таҷдиди назар ниѐз дорад.  

Кормандони муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ иҷрои вазифаҳои 

таълиму тарбиявии худро тибқи Барномаи зикршуда амалӣ мегардонанд. 

Таҳиягарони Стандарт ва Барномаи зер (ҳайати гурӯҳи корӣ таҳти 

роҳнамоии доктори илмҳои педагогӣ, академик   Каримова И.Х.) 

татқиқотҳои олимони соҳаҳои забоншиносӣ, психология, педагогика, 

таҷрибаи фаъолияти кормандони муассисаҳои томактабӣ, волидон, 

хусусиятҳои азхудкуни лафзи модариро аз  ҷониби кӯдакон ба ҳисоб 

гирифтанд. 

Дар барномаи мазкур таснифоти синнусолии кӯдак муайян карда 

шудааст. Аз ҷумла, барои ҳар як гурӯҳи синнусолӣ тавсифномаи 

инкишофи равонию ҷисмонӣ, хусусиятҳои ташкили ҳаѐт, реҷаи 

намунавии рӯз ва мазмуни корҳои равонӣ–педагогӣ арзѐбӣ гардидааст. 

Таҳлили мазмуни корҳои равонӣ-педагогӣ нишон медиҳад, ки дар 

раванди азхудкуни муҳити таълимии пешниҳодшуда тарбияи одоби 

муошират имконпазир аст, чунки ҳамаи он маҷмӯи раванди мураккабе 

мебошад, ки кӯдак бо ҳамсолон, мураббия доимо ба вазъи муоширату 

муносибат ворид гардида, қоида ва меъѐрҳои одобу рафтор, донишу 

тасавуроти ахлоқиро аз худ менамояд.  

Боиси таасуф аст, ки мақсад ва вазифаи тарбияи одоби муошират 

фақат дар гурӯҳи калони томактабӣ бо таври зайл таъкид ѐфтааст: “дар 

ҳаѐти ҳарӯза, дар бозӣ ба кӯдакон омӯзонидани шаклҳои одобу 

хушмуомилагӣ (узр пурсидан, минатдорӣ баѐн кардан, хайрухуш 

намудан” [124;78]. Дар гурӯҳи омодагӣ ба мактаб аз тарафи мураббия 

“кӯмак расондан ба азхудкуни одоби муошират” пешниҳод  гардидааст, 

ки бояд дар синни 6-7 солагӣ, яъне ба анҷомрасии давраи томактабӣ, 

камолоту тайѐрӣ ба таҳсилу тадриси мактабӣ ифода мегардад. 
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Ба андешаи мо дар кӯдак риоя ва иҷрои талаботҳо оид ба қойда ва 

меъѐрҳои одоби рафтор чун талаботи ботинӣ бояд ташаккул ѐбад. 

Консепсияи иҷрои вазифаҳои инкишофи нутқ ва ташаккули муошират бо 

калонсолону ҳамсолон аз он бармеояд, ки маҳз нутқ, риояи ба меъѐрҳои 

забони адабии ҳозираи тоҷик ифодагардии одоби муошират бо 

калонсолону ҳамсолон буда, дар ҷараѐни он кӯдак худро, ашѐҳо 

ҳодисаҳои табиату ҷамъият, қойда ва меъѐрҳои муносибати 

байниҳамдигарии одамонро дониста мегирад, андешаю фикри худро 

иброз намуда, ҳамчун шахсияту ҷузъи ҷомеа ташаккул меѐбад, 

талаботҳои маърифатию иҷтимои худро қонеъ мегардонад.  

Дар тарбия ва ташаккули одоби муошират дар аѐми кӯдакӣ 

баҳисобгирии хусусиятҳои сохти овозӣ ва луғавии забони модарӣ,  

услуби баѐни фикр хеле муҳим аст. Робитаи нутқ, забон ва тафаккур 

масъалаи баҳсу таҳлил ва муҳокимаронию арзѐбии  илмҳои гуногун аст.  

Чунин робита ҳамеша барои исботи арзишмандии одам чун мавҷудоти 

соҳибақлу тамаддунофар, эҷодкору бунѐдгари маданияти моддию 

маънавӣ арзѐбӣ мегардад. Махсусан, мавриди таҳқиқу баррасӣ қарор 

ѐфтани забон ҳамчун олоти муоширати байни одамон, нутқ чун воситаи 

омӯзиши олами воқеӣ ва баѐни фикру андешаи шахсӣ имкон медиҳад, ки 

ҳамчун ифодагари фарҳангу маданияти ҷомеа эътироф карда шавад. 

Забон ва ифодаи он дар шакли нутқи шифоҳӣ ва хаттӣ имкон дод, на 

танҳо чун боигарии маънавӣ эътироф гардад. Ба забон рисолати аз насл 

ба насл гузаштан, мерос мондани таҷрибаи “таърихӣ–фарҳангӣ”  вогузор 

гардид, ки дар робита ба он тафаккури инсон натиҷаи азхудкуни 

таҷрибаи фарҳангӣ таърихии инсоният гардид (Л.С.Виготский). Бояд 

қайд кард, ки дар ташаккули одоби муошират забон мақоми муҳимро 

доро аст. 

Аз нигоҳи фалсафӣ, психологӣ ва иҷтимоӣ одоби муошират бо 

истифода аз каломи модарӣ нақши иттилоотӣ, мутаҳидкунӣ ва 

идоракунии рафтори одамонро дар ҷомеа иҷро менамояд. Дар 
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муттаҳидсозии одамон каломи модарӣ, маҷмӯи одату анъана ва расму 

маросимҳои халқӣ нақши муҳим дорад.  Инчунин дар таъмини 

маромнокӣ, ҳавасмандгардонӣ, идоракунии рафтору амали одамон 

каломи модарӣ мавқеи хоса дошта, вобаста ба синнусол, мавқеи 

иҷтимоӣ, ҳолату вазъи гуногун шаклҳои гуногуни муоширатро 

роҳандозӣ менамояд. Аз  ин рӯ, мо зарур донистем, ки оид ба мафҳум ва 

ибораҳои “маданияти нутқ”, “маданияти ботинӣ” ва “одоби 

суханронӣ,” ки дар фаслҳои аввал ва дуюм маълумот дода будем, ин ҷо  

андешаронӣ накунем.  

Ҳануз аз замонҳои қадим дар байни аҳли илму ҳунар маҳорати 

суханварӣ чун сифати шахсию маърифатӣ, ақлию зеҳнӣ эътироф карда 

мешуд. Воқеан, тарбияи фарҳанги нутқ ва муошират на танҳо вазифаи 

азхудкунондаи каломи модарӣ ва инкишофи нутқ аст, балки он чун 

падида ва мушкилоти кори таълиму тарбияв низ маҳсуб меѐбад. 

Тарбияи маданияти нутқ чун вазифаи инкишофи нутқ тавассути 

омӯзиши забони модарӣ дар таълими фанни “Назария ва амалияи 

методикаи инкишофи нутқ” махсус ва ҳаматарафа таҳлил ѐфтааст. Он 

дар таъмини тайѐрии касбии  кормандони муассисаҳои  таҳсилоти 

томактабӣ тибқи талаботҳои Стандарти  давлатии таҳсилоти олии  

касбии педагогӣ ба нақша ва барномаҳои таълим ворид шудааст. 

Мазмун, мақсад ва вазифаҳои он дар ҳуҷҷатҳои барномавӣ-методии соҳа, 

аз ҷумла,  Стандарти давлатии таҳсилоти томактабӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон [139;40], Стандарти инкишоф ва омӯзиши барвақтии кӯдак 

(аз рӯзи таваллуд то 7(6) солагӣ [140;83], Барномаи тарбия, таълим ва 

инкишофи кӯдакони синни томактабӣ “Рангинкамон” [140;146] дар 

ҳамаи гуруҳҳои синнусолии кӯдакон  ба кормандони педагогии муассиса 

пешниҳод шудааст. 

Аз нигоҳи илмӣ масъалаи тарбияи маданияти нутқ, риояи қойда ва 

меъѐрҳои одоби муошират хеле кам татқиқ шуда, он табиатан раванди 

мураккаб ва гуногунҷабҳа аст. Ҳангоми татқиқи масъала баҳисобгирии 
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сохтори овозӣ, таркиби луғавӣ ва хусусиятҳои синтаксисии забони 

модарӣ талаб мегардад. Дар  адабиѐти илмии педагогӣ, психологӣ, 

фарҳангшиносӣ, забоншиносӣ маданияти нутқ чун раванди азхудкунии 

қойда ва меъѐрҳои забони адабӣ, маҳорати истифода карда тавонистани 

рангу тобиш, восита (оҳанг, ист, зада, суръату қувваи овоз) ва техникаи 

истифодаи забон (нафаскашӣ, риоя кардан ба қойда ва имлои забони 

модарӣ), меъѐрҳои нутқи хаттӣ ва даҳониро талаб мекунад.  

Ба таркиби ташаккули фарҳанги нутқ кардан аниқ, бурро равшан, 

фаҳмову дастрас баѐн гардидани фикр мақоми хос дорад. Чунин сифати 

нутқ ифодаи фарҳанги воло, маърифатнокӣ, рушди тафаккур ва 

муносибати бошууронаву эҳтиром ба забони модарӣ аст. Дар зинаҳои 

гуногуни таҳсилот ва омӯзиши забони модарӣ маданияти нутқ кардан 

сатҳи дониш, маҳорату малакаҳои забондонии одамро инъикос мекунад. 

Заминаҳои психологӣ –педагогии тарбияи маданияти нутқ дар кӯдакони 

синни томактабӣ таълимоти мантиқӣ оид ба ягонагӣ ва ба ҳам 

алоқаманд будани инкишофи нутқ ва тафаккурро собит месозад.  Ба  

андешаи психологҳои  рус Л.С.Виготский, А.Н.Леонтев, Л.И.Божович, 

П.Я.Галперин ташаккули тафаккур ва нутқ дар раванди фаъоляти амалӣ 

забондонӣ таъмин мегардад, зеро маҳз забон воситаи муоширати байни 

одамон буда, намуди махсуси фаъоляти ақлию зеҳнии онҳо ба шумор 

меравад. 

Хар як фард ҳангоми муошират калимаю ибораҳоеро интихоб ва 

истифода мекунад, ки ҳангоми нутқронӣ маъно, мавқеъ, оҳанги махсусро 

мувофиқи мақсаду вазъияти интихобшуда баѐн мекунад.  Муҳим аст, ки 

ба кӯдак аз хурдсолӣ  тарзи дурусти истифодаи нутқ омӯзонида шавад.  

Педагоги шинохтаи рус К.Д.Ушинский асоси таълими ибтидоиро дар 

омӯзонидани лафзи модарӣ медонад. Ӯ аҳамияти инкишофи нутқро дар 

алоқамандӣ  бо инкишофи тафаккур  махсус  таъкид намудааст, чунки 

раванди фикрронӣ ва забон бо ҳам ягонаанд [158;557].  
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Ҷабҳаҳои гуногуни масъалаи инкишофи нутқ ва таълими лафзи 

модарӣ дар назария ва амалияи педагогикаи муосири тоҷик аз тарафи 

академик М.Лутфуллоев, муҳақиқон Иматова Л.М.,  Насрулоева  Н., 

Маҷидова Б. ва дигарон мавриди таҳқиқу баррасӣ қарор гирифтааст. 

Устодон ба принсип ва қонуниятҳои умумии азхудкунии  каломи  модарӣ 

ва инкишофи нутқ дар давраи томактабӣ, ки аз тарафи олимони 

кишварҳои дигар коркард гардидаанд  (Е.И.Тихесва, А.М.Бородич, 

Э.П.Короткова,  А.П.Усова, О.С.Ушакова, Ф.А.Соҳин ва дигарон), такя 

намудаанд. Мо низ дар рисолаи хеш татқиқотҳои илмии номбаршударо 

арзишманд ҳисобида, онро  мавриди эътибор ва истифодабарӣ қарор 

додем.  

Дар кулли татқиқотҳои муосир самтҳои гуногуни раванди 

азхудкунии нутқ мавриди таҳқиқ қарор гирифтааст. Чунончи, дар 

таърихи афкори педагогии классикони педагогикаи хориҷӣ масъалаи 

омӯзонидани лафзи модарӣ, одоби сухангӯи мавқеи хоса дорад.  Я. А. 

Коменский  иддао дошт, ки дар аввал граматикаи забон омӯзонида 

шуда, баъд таълими фанҳои дигар ва сипас дар охир суханварӣ ѐд дода 

шавад.  

К.Д.Ушинский дар таълими ибтидоӣ лафзи модариро дар ҷои аввал 

мегузорад.  Е.И.Тихеева  ақидаҳои К.Д.Ушинскийро такмил дода, лафзи 

модариро мураббӣ ва омӯзгори беҳтарини насли одам номидааст, ки бе 

он тарбиятдиҳанда ба чизе муваффақ  шуда наметавонад [140]. Дар 

фаъолияти муассисаҳои томактабӣ роҳу усулҳои пешниҳоднамудаи ӯ дар 

омӯзондани лафзи модарӣ васеъ истифода карда мешавад. 

Мо дар кори татқиқотии худ оид ба тарбияи одоби муошират дар 

кӯдакон дар ҷараѐни нутқронӣ андешаҳои ҷолиби К.Д.Ушинскийро ба 

ҳисоб гирифтем: “ин омӯзгори беҳамто-лафзи модарӣ на танҳо бисѐр 

чизҳоро меомӯзонад, он инчунин бо таври ҳайратовар бо осонӣ, бо 

методи сабуки дастнорас меомӯзонад” [158;46]. Дар натиҷа, кӯдак на 

танҳо лафзи модариро азхуд мекунад, балки ӯ ба рангу тобишҳои 
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овозию маъногии калимаю ибораҳо сарфаҳм рафта, ҳангоми муошират 

аз онҳо ба таври комил истифода мебарад, воситаҳои ифоданокии 

нутқро интихоб намуда, аз онҳо баҳрабардорӣ менамояд.  

Дар тарбияи одоби муошират педагогикаи халқӣ, ки он дар одату 

анъанаҳои миллӣ тавассути эҷодиѐти шифоҳии бачагона-афсонаҳо, 

шеъру таронаҳои дӯстдорию навозишӣ, мақолаҳо, тезгӯяку чистонҳо, 

қофиябандию  шумуракҳо ва ғайраҳо баѐн шудааст, нақши муҳим 

мебозад. 

Боиси таасуф аст, ки раванди воридшавии технологияи муосири 

иттилоотӣ-иртиботӣ доираи истифодаи эҷодиѐти шифоҳиро маҳдуд ва 

вақту макони истифодабарии онро ба коми худ фуру мебарад. Масъалаи 

истифодаи эҷодиѐти шифоҳӣ дар таълиму тарбияи кӯдакони синни 

томактабӣ дар татқиқоти олимони тоҷик М.Лутфуллоев, Л.Иматова, 

Н.Насрулоева, Б. Маҷидова ва дигарон мавриди таҳлилу баррасӣ қарор 

гирифтааст.  Таъкид мегардад, ки дар эҷодиѐти шифоҳӣ хусусиятҳои 

психологӣ, қонуниятҳои инкишоф, фикрронӣ, идрок, азхудкунии лафзи 

модарӣ таҷассуми барҷастаи худро намоиш медиҳад. 

Дар тарбияи одоби муошират жанрҳои фолклорӣ низ нақши муҳим 

доранд. Ҳангоми интихобу истифодабарии онҳо бояд ба чунин 

принсипҳои таълиму тарбия эътибор дода шавад: 

 мубрамият ва аҳамияти таълиму тарбиявӣ, 

инкишофдиҳандагии худро гум накардаанд; 

 мазмун ва муҳтавои матнҳо барои кӯдакон 

диққатҷалбкунанда, ҷаззоб ва аз ҷиҳати бадеӣ-эстетикӣ, ғоявӣ-

ахлоқӣ ва таълиму тарбиявӣ арзишманд бошад; 

 ҳангоми таҳлилу баррасӣ маводҳо чун сарчашмаи педагогикаи 

халқӣ, мероси бою ғании маънавии халқ арзѐбӣ мегардад.  

Масъалаи роҳу усулҳои истифодабарии педагогикаи халқӣ дар 

тарбияи маданияти нутқронии кӯдакон аз тарафи Лашкова Л.Л., 

Ильяшенко М.В. ва дигарон, ки дар педагогикаи рус ба  таълимоти 
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К.Д.Ушинский оид ба риояи принсипи халқият дар тарбия такъя 

мекунад, мавриди омӯзиш қарор гирифтааст. Муҳаққиқон нерумандии 

жанрҳои афсона, зарбулмасалу мақолҳо,  суруду  таронаҳои навозишию 

меҳрубонӣ, ҳазлу қофиябозӣ, чистону тезгӯякҳои халқию адабиро дар 

тарбия ва ташаккули сифатҳои ахлоқии кӯдакон, аз ҷумла, одоб ва 

маданияти нутқронӣ дар заминаи татқиқотҳои назариявӣ ва амалӣ 

нишон додаанд. Азбаски истифодаи педагогикаи халқӣ дар зерхати 

истифодаи одату анъанаҳои оилавию миллӣ, меъѐрҳои анъанавии одоби 

муошират, жанрҳои адабии фолкролӣ, мероси классикону муосири 

адабиѐти тоҷик доманадор ва ҳар яке ба татқиқоти мустақили психологӣ-

педагогӣ ниѐз дорад, мо онҳоро ба мақсаду вазифаҳои татқиқотии худ 

истифода намудем. 

Маълум аст, ки инсон бо олами гирду атроф ҳамкорӣ мекунад, 

минбаъд он ба муносибати объективии одамон асос меѐбад ва ҳаѐти 

иҷтимоии онҳоро асос мегузорад. Дар ин раванд муошират мавқеи 

пешбарандаро ишғол мекунад, зеро мубодилаи иттилоот байни одамон 

идроки мутақобилаи иштирокчиѐнро тавассути сухангӯӣ (нутқронӣ), 

амалиѐт, рафтор, имою ишора, ҳаракатҳо амалӣ мегардонад. 

Тадқиқотҳои олимон (Л.С.Виготский, А.Н.Леонтев, 

С.П.Рубинштейн) нишон медиҳад, ки психикаи инсон аз айѐми кӯдакӣ 

дар заминаи «мероси иҷтимоӣ» ва азхудкунии таҷрибаи ҷамъиятӣ 

инкишоф меѐбад. Ин таҷрибаи инсонӣ дар боигариҳои моддию маънавӣ 

инъикос гардида, дар раванди таълим, ѐддиҳӣ, омӯзонидан кӯдак зуҳур 

мекунад. Азхудкунии дониш, маҳорату малакаҳо дигаргуниҳои ҷиддиро 

дар протсессҳои психикӣ ба вуҷуд меорад. Маҳз «таълим аз паси худ 

инкишофро таъмин менамояд,» таъкид намудааст Л.С.Виготский 

[29;177]. Бо баробари азхудкунии таҷрибаи иҷтимоӣ инсон то ба дараҷаи 

тайѐрии касбии худ расида, дар бойгардонии хазинаи тиллоии инсоният 

ҳиссагузор мегардад.  
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Мазмуни таҷрибаи таърихӣ–фарҳангӣ ва таърихӣ–иҷтимоии 

инсоният дар нутқ ҷамъбасту хулоса карда мешавад ва минбаъд ба 

воситаи нутқ, калому забони модарӣ аз тарафи кӯдак ҳангоми 

муоширату муносибат аз бар карда мешавад. Нутқ ба кӯдак имконият 

медиҳад, ки дастовардҳои арзишманди инсониятро азхуд намояд. Аз ин 

рӯ, Л.С.Виготский нутқро воситаи муоширати иҷтимоӣ номидааст, ки он 

дар навбати худ рисолати иртиботӣ–муоширати ва иттилоотӣ–

ахборотиро муҳайѐ месозад. 

Таҳлили татқиқотҳои олимон (Т.А.Маркова, М.И.Лисина, 

А.В.Запорежес, Е.О.Смирнова ва дигарон), таҷрибаи амалии тарбияи 

кӯдакон дар муассисаҳои томактабӣ, ҳуҷҷатҳои барномавӣ–методӣ 

нишон мндиҳад, ки дар марҳилаҳои нахусти ҳаѐт заминаҳои аввали 

тарбия ва инкишофи ахлоқии кӯдак пайгирӣ мешавад, ки он дар қонеъ 

гардондани талаботҳои ӯ ба муоширати эмотсионалӣ ҳангоми хушҳолию 

болидарӯҳии ӯ таъмин мегардад. Минбаъд меҳвари асосии инкишофи 

маънавӣ–ахлоқии кӯдакро ба вуҷуд омадани нутқ ҳамчун воситаи 

муошират ба ҳамсолону калонсолон, азхудкунии маҳорату малакаҳои 

амал кардан бо ашѐҳо ҳангоми бозиҳо, ѐдгирии роҳравию ҳаракатҳои 

мустақилона ба вуқӯъ меояд.  

Тарбия ва инкишофи ҳиссиѐт ва эмотсияҳои мусбӣ, муҳаббату 

дӯстдорӣ ва дилбастагӣ ба наздикону пайвандон, самимияту тифоқӣ, 

навозишу меҳрубонӣ омили муҳими рушди маънавии кӯдак мегардад. 

Маҳз чунин ҳиссиѐту эмотсияҳо заминаи тарбияи одату рафтори ахлоқӣ 

ва одоби муошират мегардад. Набояд фаромӯш кард, ки ҳиссиѐту 

рафтори кӯдаки то 3 сола тез тағйирѐбанда ва кӯтоҳмуддат буда, 

таъсирбахшии эмотсионалӣ ва намунаи ибрат будани калонсолон дар ин 

раванд нақши муҳим дорад. Кӯдак ба дастгирӣ ва ҳавасмандкунии 

мунтазами калонсолон ниѐз дорад. 

Дар синни хурд ва миѐнаи томактабӣ, ки он аѐми 3–5 солагии 

кӯдакро дар бар мегирад, дар тарбияи одоби муошират бо одамони 
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гирду атроф имконияту заминаҳои нав ба вуҷуд меоянд. Кӯдакон ба 

супоришу талаботҳои калонсолон ҳассосӣ зоҳир намуда, рафтору 

амалҳои хешро зери таъсири руҳия ва вазъияти ба миѐн омада мувофиқ 

менамоянд. Инчунин кӯшиш мекунанд, ки қойда ва меъѐрҳои 

хушмуомила будан (салом додан, хайрухӯш намудан, ташаккур изҳор 

кардан), барпо кардани муошират бо ҳамсолон, супоришу талаботҳои 

калонсолонро иҷро намуданро риоя намоянд.  

Бояд қайд кард, ки дар муассисаҳои томактабӣ иҷрои вазифаҳои 

тарбиявӣ, аз он ҷумла, тарбияи одоби муошират дар ҳаѐти ҳаррӯзаи 

маишӣ ва фаъолиятҳои якҷояи кӯдакон – машғулиятҳои таълимӣ, бозӣ, 

меҳнат аз тарафи мураббӣ ташкил ва роҳандозӣ мегардад Аз ҳамаи 

кӯдакон, новобаста ба сатҳи инкишоф ва ҷинсият иҷрои қойда ва 

меъѐрҳои одоби муошират тақозо мешавад. Таҷриба нишон медиҳад, ки 

маҳз муҳити фаъолияту таҳсил дар гурӯҳ кӯдакро аз ҷиҳати психологӣ ба 

доираи васеи муносибатҳои шахсиву иҷтимоӣ ворид менамояд. 

Мазмуни кори мураббӣ оид ба тарбияи одоби муошират дар ҳамаи 

гурӯҳҳои синнусолии муассисаи томактабӣ дар дастури методии «Панди 

назокат» (мураттибон Токаева Н.М. ва Маҷидова Б.) таҳлил ва тавсия 

шудааст, ки он дар таҷрибаи амалии мураббияҳо мавриди истифодабарӣ 

қарор гирифтааст. Маҷмӯи талаботҳо, ки мураттибони дастур пешниҳод 

намудаанд, на танҳо риояи қойда ва меъѐрҳои одоби муошират, 

инчунин, одоби рафторро дар тамоми фаъолиятҳои кӯдакон дар бар 

гирифтааст [106;23]. 

Азбаски объекти татқиқотии мо кӯдакони синни калони томактабӣ 

(5–7 солаҳо) ва предмети он таъмини шароитҳои психологӣ – педагогии 

тарбияи одоби муошират дар кӯдакистон ва дар ҳамкорӣ бо волидон аст, 

зарур донистем, мазмуни коркард оид ба тарбияи одоби муоширатро 

тибқи талаботҳои ҳуҷҷатҳои барномавӣ–методии соҳаи таҳсилоти 

томактабӣ ва гурӯҳҳои синнусоли калони томактабӣ мукаммал тавзеҳ 

диҳем. 
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Дар ин давра ҳангоми иҷрои мақсад ва вазифаҳои тарбияи ахлоқии 

кӯдакон ба ташаккули ҳиссиѐт ва тасаввуроти ахлоқӣ диққати махсус 

дода мешавад. Иҷрои вазифаи тарбияи одобу фарҳанги муошират ба 

азхудкунии қоидаҳои хушмуомилагӣ нисбати ҳамсолону калонсолон ва 

услуби фаъолияти якҷоя бо ҳамсолон дар раванди бозикунӣ, ҳаѐти 

ҳаррӯзаи маишӣ (хӯрокхӯрӣ, хоб, иҷрои талаботҳои санитарӣ - гигиенӣ), 

машғулиятҳои таълимӣ ҳатмӣ ҳисобида мешавад.  

Чунонки дар боло ишорат шуд, соли 1993 дар асоси баҳисобгирии 

талаботҳои «Программаи тарбия ва таълим дар боғчаи бачагон» (нашри 

соли 1989) аз тарафи Токаева Н.М. ва Маҷидова Б. дастури методи 

«Панди назокат» таҳия ва дастраси хонандагон гардонда шуд. 

Мураттибон бо баробари шарҳ додани мафҳуми фарҳанги муошират 

қойдаҳо роҷеъ ба муошират ва муносибату фаъолиятро бо ҳамсолон 

барои гурӯҳҳои синнусолии аз 2–3 сола то 5–7 соларо дар раванди 

фаъолияту ҳаѐти ҳаррӯзаи кӯдакон пешниҳод намудаад.  

Иҷрои вазифаҳои тарбияи одоби муошират дар алоқамандӣ бо 

иҷрои қоидаҳо роҷеъ ба таомхурӣ ва дуруст истифода бурдани 

лавозимоти хӯрокхӯрӣ, эҳтироми таомҳои миллӣ, ки дар анъанаи 

тоҷикон мақоми хоса дорад, қойдаҳои иҷрои супоришҳои меҳнатӣ, 

хизматрасонӣ, меҳнати маишӣ–хоҷагӣ (нигоҳ доштани тартибу низом 

дар гурӯҳҳои синнусолии кӯдакистон), меҳнат дар табиат (нигоҳубини 

растанию ҳайвонҳо), меҳнати дастӣ (тайѐр кардани бозичаҳо, тӯҳфаҳо ва 

эҳтиѐт намудани онҳо) пешниҳод шудааст. 

Арзиши дастури методии мазкур аз он иборат аст, ки муаллифон дар 

қисми амалии он иҷрои вазифаҳои тарбияи маънавиро роҳандозӣ 

намуда, муносибати комплексиро пайгирӣ карданд, ки ба принсипҳои 

тарбия, таълим ва инкишофи шахсияти кӯдакон мувофиқат менамояд. 

Масалан, барои омӯзонидани хушмуомилагӣ бо баробари хондану нақл 

намудан ва муҳокима кардани ҳикояи В.Осеева «Сухани сеҳрнок», 

ҳикояи Б.Ортиқов «Конфет», таъмини вазъияти махсуси психологӣ–
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ташкилӣ, баргузории бозиҳои дидактикӣ, истифодаи бозичаҳо, қойдаҳои 

одобу муошират ва муносибат махсус таъкид гардида, иҷрои он 

хотиррасону таъкид шудааст. 

Тарбия ва ташаккули одоби муошират аз нигоҳи психологӣ ба ваҷҳ 

– ангезаҳои (мотивҳо) ботинӣ ва берунии кӯдакон алоқаманд аст. Ин 

мотивҳо вобаста ба синнусол, дараҷаи азхудкунии таҷрибаи ахлоқӣ, 

мавқеи кӯдак дар доираи муносибатҳои оилавӣ ва муассисаи таҳсилоти 

томактабӣ (гузаштан аз як гурӯҳ ба гурӯҳи дигари синнусолӣ) тағйир 

меѐбад. Мувофиқи татқиқотҳои илмии соҳаи психологияи бачагона 

вобаста ба синнусол дар кӯдакон сифатҳои худбаҳодиҳӣ, 

худназораткунӣ, худтасдиқкунӣ, худидоракунӣ, худшиносӣ ба вуҷуд 

меояд, ки муносибати онҳоро ба олами гирду атроф, қойда ва меъѐрҳои 

одоби муошират тағйир медиҳад. Ин сифатҳои шахсии кӯдак метавонад 

дар шакли манфӣ низ, аз ҷумлаи худбинӣ, такаббур, худдӯстдорӣ, 

якравӣ, инҷиқӣ ва ғайраҳо зоҳир гардад [102;256], [136;304]. 

Бояд қайд кард, ки барои кӯдакон муошират метавонад иҷрои 

вазифаҳои коммуникативӣ, иттилотию ахборотӣ дар мавриди пайдо 

кардани ин ѐ он маълумот; персептивӣ – идроки ҳамдигар ва 

барқарорсозии ҳамдигарфаҳмию таъсири эмотсионалии 

байниҳамдигарӣ; интерактивӣ – ҳамфаъол будан дар раванди 

муносибатҳои шахсию иҷтимоӣ, мутобиқгардонии иҷрои мақсаду 

вазифаҳо вобаста ба вазъияту ҳолати робитаи байниҳамдигарӣ ва 

амалкунӣ дар фаъолиятҳои якҷояро таъмин мегардонад. Вобаста ба 

синнусол ва таҷрибаи иҷтимоӣ кӯдак метавонад аз воситаҳои муоширати 

нутқӣ, ғайринутқӣ, рамзӣ ва кинестикӣ – имою ишора истифода барад. 

Дар чунин вазъият барои кӯдак муошират омӯхтан ва иваз кардани 

таҷриба, таъсиррасонии мақсаднок ва пурарзиш ба муносибатҳои 

байниҳамдигарӣ ва ҳавасмандӣ барои фаъолиятҳои минбаъда мусоидат 

менамояд. 
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Маълум аст, ки дар синни барвақти бачагӣ ҳангоми муошират бо 

модар ва дигар калонсолон кӯдак ба фазои муносибатҳои эмотсионалӣ 

ворид гардида, аввалин таҷрибаи барқарорсозии муоширату 

муносибатҳоро аз бар менамояд. Муоширати кӯдак мунтазам характери 

иҷтимоӣ мегирад, яъне на танҳо худи ӯ аз муоширату муносибат ҳисси 

қаноатмандӣ ҳосил менамояд, ки он ба инкишофи психикию ҷисмонӣ 

мусоидат менамояд Калонсолон низ ҳангоми муошират кӯшиш 

менамоянд талаботҳои ботинии кӯдакро барои маърифат кардани олами 

ашѐҳо, ҳодисаю воқеаҳои иҳотакарда қонеъ гардонанд, вайро ба доираи 

муносибатҳои иҷтимоӣ ворид намуда, ба риояи қойда ва меъѐрҳои 

ахлоқӣ, ташаккули тасаввуроти ахлоқӣ ва иҷрои талаботҳои иҷтимоӣ 

омода созанд. 

Асоси талаботи кӯдакро доир ба муошират бо калонсолон инҳо 

ташкил медиҳад:  

1) талабот ба ҳосилшавии таасуроти нав;  

2) талабот ба фаъолияткунӣ;  

3) талабот ба қабули эътироф аз ҷониби одамони гирду атрофи 

кӯдак. 

Зуҳури аломатҳои талаботи кӯдак ба муошират бо ҳамсолону 

калонсолон, роҳу усулҳои қонеъгардонии он дар ҳаѐту фаъолияти 

ҳамарӯза хеле гуногун аст. Мувофиқи нишондоди татқиқотҳои илмии 

М.И.Лисина ва пайравони ӯ (А.Г.Рузская, Е.О.Смирнова, В.В.Ветрова, 

Р.И.Деревянко, Т.М.Землянухина ва дигарон),  мушоҳидаҳо  ва таҷрибаи 

амалӣ нишонаҳои талаботи кӯдак ба раванди муошират бо калонсолон 

аз тарафи Маҷидова Б. чунин арзѐбӣ шудааст:  

 диққат додан ва мароқ зоҳир кардани кӯдак ба ҳамсолону 

калонсолон; 

 ба кӯдакону калонсолон баргардондани ҷавоби эмотсионалӣ - 

хушҳол гардидан, табассум карлдан, аз гуфтугӯ ба калонсолон 
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ҳаловат бурдан, зоҳир намудани  садои хушҳолию қаноатмандӣ ва 

ғайраҳо;  

 нишон додани таваҷҷух ва ҳассосият нисбат ба хамсолону 

калонсолон; 

 ба муносибатҳои мтақобилаи одамон баргардондани аксуламали 

ҷавобӣ. Масалан, вақте ки ба ӯ модараш дод мезанад, ӯ гиря 

мекунад; 

 майлу хоҳиши ҳамдигарфаҳмӣ, ҳамдилӣ зоҳир намуда, бозичаи 

худро ба ҳамсол ва ѐ калонсол додан [90;15]. 

Дар ҳолати норасоии муоширати эмотсионалӣ, таъмин нашудани 

муҳити рушддиҳандаи психологӣ–педагогӣ, маҳдудияти доираи 

муоширату муносибат ба модар, наздикони  хонавода зоҳиршавии  

боздории рушди равонӣ, ки он дар илми психология деприватсияи 

психикӣ номида мешаванд, ба вуқуъ меояд. Дар кӯдак ҳолати пакару 

карахтӣ ба ашѐву ҳодиса ва атрофиѐн, таваҷҷуҳ зоҳир накардан, суст 

шудани майлу рағбати маърифатӣ зоҳир мегардад. Чунин хусусиятро 

бештар дар кӯдакони дар сағирхонаҳо тарбиятгиранда олимон 

дартатқиқотҳои худ мавриди таҳлилу баррасӣ қарор додаанд 

Н.М.Шелованов,  А.М.Прихожан,  Н.Н.Толстих ва  дигарон). 

Дар заминаи таҳлили татқиқотҳои олимон (М.И.Лисина, Л.С. 

Виготский, Д.Б.Элконин ва дигарон) муайян карда шуд, ки дар ҳар як 

давраи инкишофи синнусолии психикӣ вобаста ба тағйирѐбии талаботи 

кӯдак ба муошират низ дигаргун гашта, мазмуни он бою ғанӣ мегардад. 

Ин дигаргуниҳоро дар шакли зайл дар ҷадвал тасвир намудан мумкин 

аст: 

№ Синнусол Мазмуни 
муошират 

Талаботҳо ба 
муошират 

Эзоҳ 

1 Аз рӯзи таваллуд 
то 2 – 3 моҳагӣ 

Алоқа, 
пайвастагии 

биологӣ 

Қонеъ 
гардонидани 
талаботҳои 
физиологӣ 

 

2 Аз 2- 3 моҳагӣ то Зинаи аввали Зоҳиршавии  
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8 – 10 моҳагӣ муоширати 
маърифатӣ 

талаботҳо ба 
таасуротҳои нав 

3 Аз 8 – 10 моҳагӣ 
то якуним солагӣ 

Ба вуҷуд 
омадани 

муоширати 
нутқӣ ва 

ғайринутқӣ 

Қонеъ 
гардонидани 

талаботҳо барои 
донитса 

гирифтани 
атроф, инкишоф 

додани нутқ 

 

4 Аз якуним солагӣ 
то 3 солагӣ 

Бо вуҷуд 
омадани 

муоширати 
расмӣ, амалӣ 
ва бозикунӣ 

Инкишофѐбии 
фаъолияти 

амалкунӣ бо 
ашѐҳо ва замина 
барои бозиҳои 

мазмундори 
нақшофарӣ 

Дар ин давра 
муоширати 

расмӣ – 
амалӣ ва 

муоширати 
шахсии 

расмӣ ба 
вуҷуд меоянд 

5 Аз 3  то 7 солагӣ Интихоб 
намудани 
воситаҳои 
муошират 

Рушд ва 
шаклгирии 
муоширати 

мазмундор ва 
бозиҳои 

нақшофарӣ 

 
 
 
 
 

 

Чун аз ҷадвал бармеояд, афзунии синнусол мазмуни муоширати 

кӯдаконро тағйир медиҳад. Ҳангоми муошират кӯдак таҷрибаи 

иҷтимоиро аз худ намуда, рафтор ва амалҳои худро низ мувофиқи он 

тағйир медиҳад. Вобаста ба синнусол доираи талаботҳо барои 

муошираткунӣ низ васеъ мегардад. «Аз худ кардани нутқ воситаи 

муҳими муоширати иҷтимоӣ, воситаи баѐн кардани фикр ва фаҳмидани 

дигарон аст», таъкид мекунад Л.С. Виготский [28;361]. 

Муошират бо калонсолон дар тарбия ва рушди шахсияти кӯдак  

афзалиятнок буда, он конеъ гардонидани талаботҳо ва барқарор 

намудани муносибати эмотсионалӣ ба наздикон - волидон, аҳли  

хонаводаро таъмин  мегардонад. Дар  инкишофи муоширати  кӯдак 

таъмини муоширати  психологӣ–педагогӣ аз тарафи калонсолон, 

махсусан,  мураббия хеле  муҳим аст. Он имкон медиҳад,  ки муҳити 

мусбати эмотсионалӣ таъмин гардида, кӯдак худро дар  кӯдакистон 
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орому осуда  ҳис намояд. Мураббия асабонӣ гардидану дилгиршавии 

кӯдаконро пешгирӣ менамояд.  

Муоширати психологӣ – педагогии мураббия   бо кӯдакон омили 

таъсиррасонӣ ба инкишофи шахсияти онҳо, пурмазмуну шавқовар 

гардидани фаъолияти онҳо, шинос шудан бо олами гирду атроф ва 

қонеъшавии талаботи рӯзафзуни  ҳар  як  кӯдак  мегардад. Дар 

татқиқотҳои илмии педагогӣ-психологӣ ба таъсири  мутақобилаи услуби 

муошорати мураббия бо кӯдакон, хислати муносибати мутақобилаи  

онҳо,  рафтору муносибати  кӯдак  ба  шахсияти мураббия, ба фаъолияти  

пешниҳод  намудаи ӯ диққати ҷиддӣ  дода мешавад. 

Услуби муошират - шакл, тарз ва воситаи устувори муттақобилаи 

мураббия ва  кӯдакон  бо ҳам  буда, чунин амалҳоро дарбар  мегирад: 

диққат додан ба фикрронии кӯдак, дар ҳолати зарурӣ дастгирӣ ва  

руҳбаланд  намудани  ӯ; маҳорати  худро  дар  мавқеи  кӯдак  гузошта  

мақсад, завқу ҳаваси ӯро муайян  намудан; хайрхоҳӣ,  ҳавасманд будани   

калонсолон  ба пешравӣ ва  муваффақиятҳои кӯдак; рефлексияи  

педагогӣ – мунтазам  фаъолияти  худро  таҳлил   намудани мураббия чун  

объекти роҳбарикунанда, идоракунандаи  фаъолияти  маърифатии   

кӯдак  ва  дар  лаҳзаи  зарурӣ ворид кардани таҳриру иловаҳо ба раванди  

кори таълиму  тарбия маҳсуб меѐбад.  

Аз нуқтаи назари психологӣ–педагогӣ услуби  муоширати  мураббия  

метавонад дар сатҳи авторитарӣ (ҳукмравоӣ), демократӣ, мусолиҳакорӣ, 

либералӣ (бепарвоѐна), бепарвоѐнаи манфӣ, бепарвоѐнаи мусбӣ қарор  

гирад. Ҳангоми интихоби услуби муошират ба кӯдак мураббия бояд ба  

шаклгирии шахсият ӯ ҳамчун «Ман», дастгирӣ намудани кӯшишу 

ғайрати вай барои  беҳ  будан  ва баҳисобгирии хусусиятҳои фардӣ 

диққати  чиддӣ диҳад. 

Технология ѐ худ роҳу усул, воситаю  услуби  муошират, ки 

мураббия дар  фаъолияти таълиму  тарбиявии  худ  истифода  мебарад, 

тавассути  иҷрои  вазифаҳои зерин  имконпазир мегардад: дар  кӯдак 
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ташаккул додани талабот ба муошират (намудҳои муоширати расмӣ, 

шахсӣ,  маърифатӣ), ҳангоми  муошират  муайян  кардани ҳадафҳои  

мушаххас; ба  ҳисоб гирифтани шахсияти ҳамсӯҳбат ва  ҳамрафиқи бозӣ; 

банақшагирии  мазмуни  муошират; тасҳеҳ (корректировка)  самт, услуб 

ва  методҳои  муошират; бартараф намудани  ноҳинҷорӣ, нороҳатӣ,  

хавотирӣ,  маҳдудият, карахтӣ ва дигар мушкилоти  ҳамсӯҳбат дар  

раванди муошират. 

Дар педагогикаи томактабӣ ва психологияи бачагона Н.А. 

Панфилова,  А.Т. Абдулова  маҷмӯи  бозиҳоро  кор  карда  баромадаанд,  

ки  он  барои  барқарор намудани  таъсири  мутақобилаи мураббӣ ва 

кӯдакони хусусиятҳои махсусдошта (гиперфаъол - диққаташро идора  

карда натавонистан, ҷангара, тез ба ҳаяҷон омадану доимо дар  

таҳлукаю тарс қарор гирифтан) равона шудааст. Муайян гардид, ки бо 

мадади бозиҳо кӯдакони имконият ва талаботҳои махсус дошта 

метавонанд меъѐрҳои ахлоқӣ, қоидаҳои муоширатро аз худ намоянд, 

рафтори худро ислоҳ ва дигаргун созанд. 

Дар натиҷаи фаъолияти якҷоя  ва  аз  худ  намудани  таҷрибаи 

иҷтимоӣ   дар  кӯдак  фарҳанги  муошират ташаккул меѐбад. Ифодагари 

маданияти муошират дар  қобилияти  барқарор  кардани  алоқаи 

тарафайн бо  ҳамсӯҳбат,  гуфтугӯ  карда  тавонистан, маҳорати бодиққат  

шунидани сухани  ҳамсӯҳбат,  дуруст  ва  барои ибрози  ақидаи  хеш 

истифода  бурдани  имою  ишора, ҳаракатҳои  гуногун,  дарки  

хусусиятҳои  шахсӣ  ва  ҳамсӯхбат  ифода  мегардад. 

Тадқиқотҳои М.И. Лисина, Л.И. Божович нишон медиҳад,  ки 

“кӯдак барпо кардани муоширатро на танҳо бо шахсони 

нигоҳубинкунанда  афзал  медонад, инчунин  бо  онҳое низ,  ки майли  

муошират доранд”[16;38]. 

Муошират бо ҳамсолон барои кӯдак усули махсус аст, ки он аз 

муошират бо калонсолон ба куллӣ фарқ дорад. Он маҷмӯи зиѐди 

омилҳои коммуникативиро фаро мегирад, ки дар муошират бо 
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калонсолон дида намешавад. Фаъолияти коммуникативӣ бо ҳамсолон 

дар охири дусолагӣ ва аввали сесолагӣ ба вуҷуд меояд. Омилҳо ва 

сабабҳо барои муошират дар ҳар як синнусол хусусияти ба худ хос 

дорад. Ба муоширати кӯдакони то сесола амал бо ашѐҳо чун фаъолияти 

пешбаранда таъсир расонида, он метавонад бо ҳамсолон аксуламали 

ҷавобӣ баргардонад, ки он бештар дар шакли берунӣ зоҳир мегардад. 

Дар  кӯдакони синни сесола фаъолияти эмотсионалӣ-амалӣ ва 

тақлидкунӣ ба ҳамсолон ва калонсолон ба вуҷуд  меояд. Дар  охири 

чорсолагӣ ҳангоми муошират ҳангоми бозиҳо, машғулиятҳои таълимӣ, 

иҷрои супоришҳо  ва амсоли он  шакли   муошират ситуативӣ – расмӣ 

инкишоф меѐбад. Ҳини бозиҳои нақшофарии мазмундор кӯдак бо 

ҳамсолон якҷоя бозӣ карданро афзалтар дониста, аз танҳо бозӣ кардан 

рӯй метобад.  

Дар давраи калони томактабӣ бозиҳои нақшофарӣ муносибатҳои 

ҳаѐтӣ-реалии мутақобиларо таҷассум мегардонад. Якҷоя амал намудан, 

ҳамкорӣ бо ҳамсолон на танҳо воситаи ноил гардидан ба мақсади 

дарпешгузошта, инчунин мақсади барқарор намудани муошират  

мегардад. Кӯдакони  синни  томактабӣ  зарурияти ҳамкорӣ,  якҷоя  амал  

намуданро  дар  фаъолиятҳои тасвирию  меҳнатӣ низ  дарк  менамоянд. 

Ҳамкорӣ, яъне якҷоя иҷро намудани кори умумӣ, маҳорати 

мувофиқат кунондани амалҳои шахсӣ бо кору амалҳои ҳамсолон, 

баҳисобгирии  имкониятҳои  якдигар барои ноил  гардидан  ба  натиҷаи 

фаъолияти муштарак  хеле  муҳим  аст. Ҷабҳаи муҳимтарини  муошират 

талаботи кӯдак ба эътироф шудани обрӯй, эътибор ва эҳтироми 

шахсияти ӯ аз  тарафи ҳамсолон  аст, ки  вобаста ба синнусол рушд  

меѐбад.  

Дар охири 6-7 солагӣ шакли муоширати ғайриситуативӣ-расмӣ ба 

амал омада, доираи  муоширати  кӯдак бо ҳамсолону  калонсолон хеле 

васеъ мегардад. Муоширати  интихобӣ мувофиқи ҷинсият (писарҳо, 

духтарҳо),  мавқеи иҷтимоӣ, таъсири кӯдакони фаъол – саркардаҳо 
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(лидерҳо), ки ба шарофати ҳушѐрию чаққонӣ байни ҳамсолон нуфузи ба 

худ хос дорад, мавқеи хосро ишғол менамояд. 

Бояд қайд кард, ки дар қисмати назария ва методикаи инкишофи 

нутқ ва таълими забони модарӣ дар муассисаҳои томактабӣ масъалаи 

тарбияи одобу маданияти муошират дар қисмати тарбияи маданияти 

нутқ кардан мавриди таҳлилу баррасӣ қарор дода шудааст. Тарбияи 

маданияти овозии нутқ дар ҳошияи омӯзонидани тарзи дурусти 

талаффузи овозҳои забони модарӣ, риояи қолабу меъѐрҳои забони адабӣ 

ва одоби сухангуию маҳорати суханварӣ (бо истифода аз техникаи 

нутқронӣ ва воситаҳои ифоданокии нутқ) пешниҳод мегардад. Дар 

фаъолияти мураббияҳои муассисаҳои томактабӣ иҷрои вазифаҳои 

луғатомӯзӣ, ташаккули малакаҳои грамматикӣ, омӯзонидани нутқи 

мураттаб (диалог ва монолог); шиносоӣ бо адабиѐти бадеӣ ва омодагӣ ба 

саводомӯзӣ дар маҷмӯъ ба тарбияи одоби муошират таъмин мегардад. 

Надонистан ва истифода карда натавонистани дониш, маҳорату 

малака оид ба меъѐр ва қоидаҳои забони модарӣ, сохти овозӣ, луғавӣ ва 

грамматикии забони модарӣ, инчунин пайдарҳам ба низом ифода 

накардани фикру андеша аз тарафи мураббияву волидон метавонад ба 

маданияту одоби муоширати кӯдакон бо ҳамсолону калонсолон таъсири 

манфӣ расонад. 

Дар шароити кунунии ҷомеаи муосир дар заминаи татқиқотҳои 

психологӣ, педагогӣ ва забоншиносӣ низоми муайяни кор оид ба 

инкишофи нутқ ва омӯзонидани забони модарӣ дар давраи томактабӣ аз 

тарафи олимони рус Л.С.Виготский, Е.И.Тихеева, А.Н.Гвоздев, 

А.А.Леонтев, Ф.А.Сохин, А.М. Бородич, Т.Н.Ушакова, Э.П.Короткова 

ва дигарон коркард шудааст. 

Масъалаи тарбияи маданият ва одоби нутқ дар давраи томактабии 

кӯдакон аз тарафи олимони ватанӣ М.Лутфуллоев, И.Х.Каримова, 

Н.Насруллоева, Л.Иматова, Б.Маҷидова, И.Абдуллоев мавриди таҳқиқу 

баррасӣ қарор гирифтааст. Вале то ҳол кулли вазифаҳои мубрами 
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инкишофи нутқи кӯдакони синни томактабӣ бо дарназардошти 

хусусиятҳои сохти овозӣ, луғавӣ, грамматикаи забони тоҷикӣ ба таври 

илмӣ коркард ва пешниҳоди мураббиѐни муассисаҳои таҳсилотӣ ва 

волидон нашудааст. 
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Хулосаи боби якум 

Дар адабиѐти фалсафӣ, фарҳангшиносӣ, психологӣ-педагогӣ 

масъалаи татқиқи муошират ҳамчун фаъолияти иттилоотӣ-иртиботии 

инсон мавқеи махсусро ишғол мекунад. 

Бинобарин асосии методологии тарбия намудани одоби 

муоширатро, ки он ҷузъи таркибии тарбия ва инкишофи  маънавӣ-

ахлоқии шахсиятро ташкил менамояд, таълимоти фалсафӣ оид ба 

ягонагӣ ва бо ҳам алоқамандии инсон ва ҷомеа ташкил менамояд.  

Мувофиқи он инсон, аз он ҷумла кӯдак, ҳамчун шахсияти арзишманд, 

доимоинкишофѐбанда эътироф мегардад. 

Новобаста ба он ки андешаю ақидаҳо оид ба мазмуни муошират 

гуногун мебошанд, он ҳамчун фаъолияти коммуникативӣ-иттилоотӣ 

иртиботӣ боқӣ мемонад.  Мазмуни муошират ба маром (ваҷҳ) ва нияту 

мақсади муошираткунандагон вобаста буда ба туфайли он муносибатҳои 

байниҳамдигарии одамон барқарор ва амалӣ мегардад. 

Таъсири мутақобилаи муошираткунандагон на танҳо ба раванди 

мубодилаи ахбор, инчунин ба шаклгирии муносибатҳои байниҳамдигарӣ 

мусоидат менамояд.  Муошират талаботи ҳаѐтии инсон буда, хислат, 

раванд ва давомнокии он ба маҷмӯи сифатҳои шахсӣ, муносибати 

интихобӣ ва бошууронаи шахсият вобаста мебошад. Ин раванд 

муносибати раҳѐфти фардиро талаб менамояд. 

Масъалаи шаклгирии муошират дар кӯдакони синни томактабӣ аз 

нигоҳи психологӣ аз тарафи олимон ҳамчун воситаи на танҳо 

барқароркунии таъсири мутақобилаи кӯдак бо калонсолону ҳамсолон, 

инчунин ҳамчун воситаи инкишофи нутқ, донистагирии олами атроф, 

азхудкунии таҷрибаи иҷтимоӣ татқиқ карда шудааст ва хусусиятҳои ба 

вуҷуд омадан, шаклгирии он дар давраҳои синнусолии кӯдакон муайян 

гардидааст. Ба нақши муошират пайдоиш ва рафти бозиҳои мазмундори 

нақшофарӣ, барқарор намудани ҳамкории тарафайн бо калонсолону 

ҳамсолон махсус таъкид карда шудааст. 
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Таҳлили адабиѐтҳои илмии фалсафӣ, фарҳангшиносӣ, забоншиносӣ, 

психологӣ, педагогӣ нишон доданд, ки мафҳумҳои муошират, маданияти 

муошират, маданияти нутқронӣ, муколама, фарҳанги муошират яке аз 

масъалаҳои мураккаб, гуногунҷабҳа буда муҳақиқон онҳоро мувофиқи 

объекту предмет ва мақсаду вазифаҳои татқиқотии худ мавриди татқиқу 

баррасӣ қарор додаанд. 

Ба андешаи мо одоби муошират дар кӯдакони синни томактабӣ  ин 

маҳорати барқарор карда тавонистани робита бо ҳамсӯҳбат калонсолон, 

ҳамсолон, баргузории муколама мувофиқи қойда ва меъѐрҳои рафтори  

ахлоқӣ, ифода намудани андешаю ғояҳои худ, дуруст истифода бурдан аз 

воситаҳои ифоданокии нутқ (оҳанг, рангу тобишҳои овозию маъногии 

захираи луғавӣ, сохти граммактикии забони модарӣ, ист-паузаҳо, қувва 

ва суръати нутқронӣ) ва имою ишора аст, ки кулли онҳо вобаста ба 

мақсаду вазифаҳои таъсири мутақобилаи ҳамсӯҳбат истифода бурда 

мешавад. 

Одоби муошират ҷузъи таркибии маданияти рафтор, фарҳанги 

ботинию зоҳирии инсон дар ҳамаи давраҳои синнусолии инкишофи 

психикӣ аст.  Инчунин одоби муошират, риоя ва иҷро намудани қойда ва 

меъѐрҳои он ифодагари инкишофи ахлоқии  инсон аст.  Инкишофи 

ахлоқӣ раванди аз худ намудани меъѐру қоидаҳои ахлоқӣ, ташаккулѐбии 

шуур ва рафтори ахлоқӣ аст. Инкишофи ахлоқии кӯдакони синни 

томактабӣ ба синну сол ва таъсири омилҳои таъсирасонии педагогӣ 

вобаста буда он натиҷаи фаъолияти таъсиррасонии мақсадноки 

калонсолон дар муҳити инкишофдиҳанда мебошад. 

Тарбия намудани одоби муошират ба шаклгирии рафтори маданӣ ѐ 

худ маданияти рафтор таъсир мерасонад.  Маданияти рафтор маҷмӯи 

амалҳои барои аъзоѐни ҷамъият манфиатбахш мебошад, ки онҳо на 

танҳо дар муошират, инчунин дар маишату фаъолиятҳои одамон ифода 

меѐбад ва ба меъѐрҳои инсонгароӣ такя менамояд.  Дар кӯдакони синни 
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томактабӣ маданияти рафтор дар бозиҳои якҷоя, машғулиятҳои 

таълимӣ, меҳнату маишати якҷоя зоҳир мегардад. 

Дар таҷрибаи амалӣ рафтори маданӣ ба малакаҳои маданӣ-гигиенӣ 

зич алоқаманд аст, он қисми  таркибии рафтори  маданиро ташкил 

намуда зарурияти риоя намудани тозагӣ, қойдаҳои хурокхӯрӣ, одоби 

иззату эҳтироми калонсолон, покизагию озодагӣ ва дигар меъѐрҳои 

муносибатҳои умумиинсониро дар бар мегирад.  Дар кӯдакони хурдсол 

малакаҳои маданӣ-гигиенӣ дар хона, таълимгоҳ ва ҷойҳои ҷамъиятӣ 

ифода  мегардад. 

Бояд қайд кард, ки кӯдак арзишҳои маънавӣ-ахлоқии миллӣ ва 

умумибашариро зери мафҳумҳои некӣ, ҳақиқат, таҳаммулгароӣ, адолат, 

адаб, одоб ва ғайраҳо дар раванди муоширату муносибат, фаъолияту 

амалҳои бошуурона ва якҷоя бо калонсолону ҳамсолон аз худ менамояд, 

таҷрибаи ахлоқӣ ҳосил карда, олами ботинии худро бой мегардонад, дар 

доираи муносибатҳои иҷтимоӣ мавқеи шахсиашро муайян мекунад. 

Тарбия намудани маданияти нутқ дар кӯдакони синни томактабӣ  

масъалаи мураккаб ва гуногунҷабҳа буда маҷмӯъ ва низоми муайяни 

сифатҳои шахсии иртиботии кудакро дар худ ифода менамояд. Он дар 

ҷараѐни муоширату муомила бо одамони атроф, раванди педагогии 

махсус ташкилкардашуда дар муҳити муассисаи таҳсилоти томактабӣ ва 

ҳамкории он бо волидон шакл мегирад.   Дар навбати худ кӯдак 

воситаҳои ифоданокии нутқро интихоб ва ҳангоми муошират чун 

ифодагари сатҳи донишу маърифат, маданияту фарҳанги ботинию 

берунии худ истифода мебарад. 

Шаклгирии одоби муошират дар кӯдакони синни томактабӣ 

хусусиятҳои бо худ дошта ба инкишофи таффакур, нутқ ва ба дараҷаи аз 

худкунии таҷрибаи иҷтимоӣ алоқаманд мебошад.  Он раванди мураккаб, 

печида буда аз давраи тифлӣ оғоз гардида то охири умр зери таъсири 

омилҳои иҷтимоӣ идома меѐбад.  
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Одоби муошират ва маданияти нутқронӣ бо ҳам алоқаманд буда 

шаклгирии он дар муҳити хонавода ба муносибатҳои байниҳамдигарии 

калонсолон (падар, модар, бобою бибӣ, бародару хохарон), қонеъ 

гардидан бо меҳру муҳаббат ва навозишу дӯстдории волидайн, ҳамкории 

онҳо бо муассисаҳои таҳсилотӣ алоқаманд аст.   Дар психология ва 

педагогикаи халқи тоҷик ба шаклгирии одоби муошират одату 

анъанаҳои миллӣ, жанрҳои фолкролӣ таъсири худро мерасонанд. 

Мақсад ва вазифаҳои тарбияи ахлоқӣ, ки одоби муошират қисми 

таркибии онро ташкил медиҳад дар ҳуҷҷатҳои барномавӣ-методии 

муассисаҳои томактабӣ “Стандартии давлатии таҳсилоти томактабӣ дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон”, “Стандарти инкишоф ва омӯзиши барвақтии 

кӯдак аз рузи таввалуд то 7(6) солагӣ” ва Барномаи тарбия, таълим ва 

инкишофи кӯдакони синни томактабӣ «Рангинкамон» муайян карда 

шудаанд, ки онҳо дар заминаи татқиқотҳои илмии психологӣ, 

психологияи педагогӣ, педагогикаи миллӣ таҷрибаи муассисаҳои 

томактабӣ, волидон ва ба ҳисобгирии арзишҳои маънавии миллию 

умумибашарӣ таҳия карда шудаанд. Мураббиѐни муассисаҳои 

томактабӣ дар ҳамкорӣ бо волидон бо истифода аз роҳу усул, воситаҳои 

таъсиррасонӣ ба ҳиссиѐт, шуур ва рафтори кӯдакон иҷрои вазифаҳои 

тарбия намудани одоби муоширатро таъмин менамояд. 

Таҳлили адабиѐтҳои психологӣ, педагогӣ ва таҷрибаи пешқадами 

мураббиѐну волидони кӯдакон нишон медиҳанд, ки дар кӯдакони синни 

калони томактабӣ эҳсосоту муносибатҳои мусбати инсондустӣ ва 

хайрхоҳӣ нисбати ҳамсолон ҳангоми муоширати эмотсионалӣ зоҳир 

мегарданд. Ин далели он аст, ки дар кӯдакон дар заминаи муносибатҳои 

мусбати байниҳамдигарӣ, ҳамдигарфаҳмӣ тарбия намудани одоби 

муошират имконпазир аст. 

Ба кӯдакони синни калони томактабӣ на ҳамеша мазмун ва моҳияти 

талаботҳои ҷомеа оид ба ҳатман азхуд намудан ва иҷро кардани қойда ва 

меъѐрҳои одобу муошират ва одату тасаввуротҳои ахлоқӣ дастрас 
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мебошад. Зиѐда аз ин кӯдакон на дар ҳамаи вазъиятҳои гуфтор вобаста 

ба мавриди мушаххаси зиндагиву ҳаѐт суҳбат карда метавонанд.  Иҷрои 

ин амал пайваста сурат мегирад ва аз дараҷаи синнусол ва сатҳи 

азхудкунии таҷрибаи сухангӯйии онҳо вобаста аст. 

Ҷустуҷӯ ва дарѐфти роҳу усулҳои самарабахши тарбияи одоби  

муошират ба омӯзиши адабиѐти назариявӣ, татқиқоти олимон ва ба 

таҷрибаи пешқадами кормандони муассисаҳои таҳсилот ва волидон такя 

мекунад. 
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Боби II. Технологияи психологӣ–педагогии тарбияи одоби 

муошират дар кӯдакони синни калони томактабӣ 

2.1. Мазмуни  кор оид ба тарбияи одоби муошират дар кӯдакон 

(таҳлил ва баҳодиҳии вазъи масъала) 

Дар ҷомеаи муосир зери таъсири равандҳои ҷаҳонишавӣ, омезиши  

фарҳанги кишварҳову мамлакатҳо дигаргуниҳои куллӣ дар самти 

робитаҳои байналмиллалӣ ба вуҷуд омада, қойда ва меъѐрҳои одоби 

муошират содатар, моҳиятан озод ва табиӣ мегардад. Он аз ҷониби 

муҳаққиқони соҳаи фалсафа, сотсиология, психология, педагогика, 

фарҳангшиносӣ ва амсоли он чун ойини рафтору кирдор таҳқиқ ва 

арзѐбӣ мешавад. Ба ибораи дигар, маданияти рафтор инъикоскунандаи 

поквиҷдонӣ, ростгӯӣ, ахлоқи ҳамида ва дигар сифатҳои баланди инсонӣ 

намоѐн шуда, маҷмӯи шаклҳои рафтори ҳаррӯзаи одамонро вобаста ба 

синну сол, мавқеи иҷтимоӣ, фаъолияти меҳнатӣ, касбу ҳунар дар раванди 

муошират равшан месозад. Мусаллам аст, ки меъѐри ахлоқӣ мундариҷаи 

хулқу атвори инсонро инъикос намуда, хислату нишонаҳои зиҳириву 

ботинии ӯро таҷассум мекунад. 

Тарзи рафтор ва гуфтори инсон аз маҷмӯи табиат ва хусусиятҳои 

нутқи ӯ иборат буда, дар мазмуну оҳанги муошират, лаҳну шеваи сухан, 

имою ишора, услуби либоспушӣ (вобаста ба ҳолату вазъиятҳои гуногун), 

маҳорати худдориву таҳаммул, тариқи муошират бо одамони гирду 

атроф зоҳир мегардад. 

Дар халқу миллатҳои гуногуни дунѐ анъанаҳо, расму оинҳо, 

меъѐрҳои хоси одоби муошират мавҷуд буда, вобаста ба дигаргуниҳои 

ҳаѐти иҷтимою фарҳангии ҷомеа такмилу тағйир меѐбад.  Ба ҷабҳаҳои 

гуногуни ташаккули одоби муошират чунин омилҳо таъсир мерасонанд: 

забон, дин, фарҳанги моддӣ ва маънавӣ, вазъи иҷтимоӣ, истифодаи 

техникаю технологияи муосир, интихоб ва истифодаи ғизо, иқлим, 

табиат, ҳамсояҳо ва амсоли он. 
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“Қобили қайд аст, ки рафтори одаме, ки қойдаҳои дар ҷомеа 

қабулшударо риоя намекунад, доимо ба рафтори ҳайвон муқоиса карда 

мешавад.  Одоб (этикет) аз рӯзи аввали пайдоиши худ ба зуҳуроти амали 

“ваҳшиѐна”-и одам мубориза бурда, бо ин роҳ оғози боздоштан, 

ислоҳсозии худ аз худ рӯй додан ва зоҳиршавии эмотсияҳоро таъмин  

менамояд. Минбаъд он бо мадади ин ѐ он маҳдудияти ба код (рамз) 

мувофиқшуда мавқеи фарҳангро соҳиб мегардад”  таъкид менамоянд 

А.К.Байбурин ва А.Л.Топорков [10;95]. 

Масъалаи одоби муоширати касбӣ, динӣ, дунявӣ, илмӣ, тиҷорат ва 

амсоли он мавриди омӯзиш ва баррасии фанни этика (ахлоқ) буда, 

вобаста ба мақсаду вазифаҳои гузошташуда аз нигоҳи таърих ва 

талаботи ҷомеаи муосир омӯхта мешавад. Дар тарбияи одоби 

муоширати кӯдакон риоя чунин принсипҳои умумипедагогӣ истифода 

бурда мешавад: 

 муносибати тафрикавӣ ба кӯдакон мувофиқи синнусол, имконияту 

тавоноии шахсӣ, ки ба сатҳи азхудкунии таҷрибаи иҷтимоии онҳо 

такя мекунад; 

 дастрасӣ, амиқу боварибахш будани амалу далелҳо, мисолҳои 

образноку ҳаѐтӣ аз таҷрибаи шахсӣ, амалҳои мушаххаси калонсолон, 

ҳамсолон, ӣтаъсири адабиѐти бадеӣ; 

 риояи ҳатмии одат ва анъанаҳои миллии одоби муошират, ки дар 

иҷрои талаботи зерин ифода мегардад: 

- ба атрофиѐн халал нарасондан; 

- то охир гӯш кардани сухану супоришҳои калонсолон; 

- дағалӣ накардан, гап нагардондан; 

- салом додан, миннатдорӣ изҳор кардан, риояи ҳусни хайрухуш ва 

монанди ин. 

Фаъолияти кормандони муассисаҳои томактабӣ, мақсад ва 

вазифаҳои кори таълиму тарбиявӣ тибқи барномаи давлатии тарбия, 

таълим ва инкишофи кӯдакони синни томактабӣ “Рангинкамон” амалӣ 
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мегардад. Натиҷаи татқиқоти илмии олимони рус дар самти тарбияи 

ахлоқӣ, омӯзонидани забони модарӣ ва инкишофи нутқ дар гурӯҳҳои 

синнусолии кӯдакони хурди томактабӣ, миѐна ва калони томактабӣ 

(Е.И.Тихеева, Е.И.Флерина,  А.М.Леушина, О.С.Ушакова, Е.И.Радина, 

А.М.Бородич, Ф.А.Сохин, Е.О.Смирнова) нишон медиҳад, ки иҷрои 

вазифаҳои таълиму тарбия дар маҷмӯъ, тариқи муносибати комплексӣ 

иҷро карда мешавад. 

Ташкилу баргузории марҳилаи аввали кори озмоишӣ-таҷрибавӣ оид 

ба тарбияи одоби муошират дар кӯдакони синни калони томактабӣ 

иҷрои вазифаҳои зерини татқиқотиро дар бар мегирад: 

1. Таҳлилу баррасии вазъи иҷрои вазифаҳо оид ба тарбияи одоби 

муошират дар муассисаҳои томактабӣ ва хонавода.  

2. Муайян кардани тарзи муносибати муррабиѐну волидон ба раванди 

тарбияи одоби муошират.  

3. Ташхису баҳодиҳӣ ба сатҳи ташаккули одоби муоширати кӯдакони 

синни калони томактабӣ  дар раванди  фаъолияти ҳаррӯза, 

пешниҳоди низоми самарабахши ҳамкории мураббиѐну волидон. 

Мақсад, мазмун ва вазифаҳо дар тарбияи сифатҳои ахлоқӣ-иродавӣ, 

рафтори маданӣ, ҳиссиѐт ва тасаввуроти ахлоқӣ, ки одоби муошират 

қисми таркибии онро ташкил мекунад, дар ҳуҷҷатҳои барномавӣ-

методии соҳаи таҳсилоти томактабӣ, аз ҷумла, Стандарти давлатии 

таҳсилоти томактабӣ дар Тоҷикистон (2014), Стандарти инкишоф ва 

омӯзиши барвақтии кӯдак (аз рӯзи таваллуд то 7(6) солагӣ) (2012), 

Барномаи тарбия, таълим ва инкишофи кӯдакони синни томактабӣ 

“Рангинкамон” (2012) ва дигар дастурҳои таълимию методии соҳа 

муайян шудааст.  

Кори озмоишӣ-таҷрибавӣ асосан дар кӯдакистонҳои №50, №55 - и 

шаҳар Душанбе, кӯдакистонҳои № 14, № 33, № 27 –и ш. Хуҷанд 

гузаронида шуда, ба он кӯдакони гурӯҳҳои калони томактабӣ ва омодагӣ 

ба мактаб (5-6 ва 6-7 солаҳо) ва волидони онҳо ҷалб карда шуданд.  
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Теъдоди иштироккунандагон иборат буданд: 367 нафар кӯдакон, 126 

нафар кормандон (мураббияҳо, мушовирон, психологҳо) ва 126 нафар 

волидон, ки 86%  онҳо аз ҷумлаи модаро буданд. 

Дар зинаи аввал бо мақсади муайян кардани вазъ ва хусусияти 

тарбияи одоби муошират дар муассисаи томактабӣ ва оила 

саволномаҳои хаттии кушод барои муррабиѐну волидон таҳия гардид 

[Замимаи 1, 2] Ҳангоми гузаронидани пурсишнома ва ба миѐн омадани 

зарурияти тавзеҳот, ҷавоб додан ба саволҳои иштирокунандагони кори 

татқиқотӣ (респондентҳо) ба тариқи саволҳои шифоҳӣ, луқмадиҳӣ, 

фаҳмондадиҳӣ, саволҳои  ѐридиҳанда истифода бурда шуд. 

Бо мақсади муайян кардани дараҷаи иҷрои ҳуҷҷатҳои барномавӣ-

методии таълиму тарбияи томактабӣ оид ба ташааккули одоби 

муоширати кӯдакон  ва таъмини ѐрии методӣ ба мураббиѐн, сарварони 

муассисаҳои томактабӣ ҳуҷҷатҳои зерин аз назар гузаронида шуд: 

1. Нақшаи солонаи муассиса. 

2. Нақшаи кории мушовири кӯдакистон. 

3. Нақшаи тақвимии мураббияҳои гуруҳҳои калон ва тайѐрӣ ба мактаб. 

4. Нақшаи фаъолияти Шурои омӯзгорӣ, қарорҳои қабулшуда ва иҷрои 

он. 

5. Нақшаи кор бо волидон. Масъалаҳои муҳокимашуда, қабули қарорҳо 

ва иҷрои он. 

6. Нақшаи кори равоншинос дар самти кор бо кӯдакону волидон ва 

кормандони муассиса. 

7. Маводҳои “Гӯшаи волидон”. 

8. Ссенария ва барномаҳои ташкилу баргузории иду чорабиниҳо ва 

монанди ин. 

Одатан муоширати кӯдак бо калонсолон нисбат ба ҳамсолон 

барвақттар ба вуҷуд омада, дар ҷараѐни суҳбат ӯ оид ба худ, олами 

ашѐҳо, муносибат бо ҳаводиси иҷтимоӣ ва табиӣ маълумоту 

тасаввуротҳои аввалинро мегирад, ки мазмун ва мақсади он аз худ 
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намудани  таҷрибаи иҷтимоист. Муносибати калонсол ба кӯдак робитаи 

ӯро бо ҳамсолон низ муайян мекунад, чунки маҳз қолаби муоширату 

муносибати калонсолонро кӯдак дар фаъолиятҳои худ таҷассум 

менамояд (М.И.Лисина,  Р.И.Деревянко ва дигарон). 

Мувофиқи нишондодҳои Р.И.Деревянко, ки дар муассисаҳои 

томактабии ш.Душанбе аз озмоиш гузаштааст, дар давраи томактабӣ 

мароми муоширати кӯдакон бо мураббия ва ҳамсолон ба куллӣ фарқ 

мекунад. Кӯдаки томактабӣ рафиқеро барои муошират интихоб мекунад, 

ки ӯ барои иҷрои амалҳои мутақобила мувофиқ ва соҳиби эмотсияҳои 

мусбӣ бошад. Барои барқарорсозии муошират калонсолро бештар 

эътироф мекунад, чунки ӯ намуна ва идеал, сарчашмаи меҳру муҳаббат 

ва ғамхорию дилсӯзӣ ва муҳимтар баҳодиҳандаи бонуфузи амалҳои 

шахсию иҷтимоии кӯдак аст.  

Хусусияти интихоби рафиқ ва ѐ ҳамсуҳбати  (партнери) муоширатро 

вобаста ба синну соли кӯдак таҳлил намуда, Р.И.Деревянко таъкид 

мекунад, ки кӯдак ҳамсоли худро ҳамчун рафиқ барои муошират кам 

қабул мекунад. Баъди 4 солагӣ кӯдак кӯшиш менамояд, ки ҳамсолро 

барои муошират қабул намояд ва ӯ дар доираи муоширату муносибат 

афзалият пайдо мекунад. Барои кӯдак муошират бо калонсол сарчашмаи 

маълумоти нав гирифтан  бошад, суҳбат бо ҳамсол эмотсияҳои мусбат ва 

ҳисси қаноатмандӣ мебахшад [33;26]. 

Мушоҳидаҳо ва таҷрибаи кории педагогӣ, натиҷагирӣ аз онҳо 

тасдиқ менамояд, ки ваҷҳ (мотив) мароми муоширати кӯдак бо 

калонсолону ҳамсолон фарқ мекунонад. Ҳангоми муошират бо 

калонсолон кӯдак дилбастагии хунӣ (бо падар, модар, бародару 

хоҳарони калон), хешу таборӣ (бобою бибӣ, амаку хола), синну сол, 

мавқеи иҷтимоӣ (ҳамсоя, мураббия, ҳамшираи тиббӣ, омӯзгор),  обрую 

нуфуз, сифатҳои шахсӣ ва монанди инро ба ҳисоб мегирад.  

Ҳангоми барпо шудани муошират, махсусан, муоширати расмӣ бо 

ҳамсол кӯдак аввал эътироф менамояд, ки сифатҳои шахсӣ-маънавии 
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рафиқ ва дугона чӣ гуна аст (ҷангара нест; аз ҳама тез медавад ва ғиромӣ 

накарда бозӣ мекунад; дигаронро ғам намедиҳад; дар машғулиятҳои 

таълимӣ аз ҳама хуб ҷавоб медиҳад; хушрӯ расм мекашад; ба дигарон ѐрӣ 

мерасонад; ҳама дусташ медоранд ва ғайра).  Ин меъѐрҳо гувоҳи он аст, 

ки дониш, маҳорату малакаи муоширати атрофиѐн бо кӯдак дар маркази 

таваҷҷуҳи ҳамсолон қарор гирифта метавонад ва он минбаъд барои 

ҳамкорӣ ва барпошавии муносибати мутақобила замина мегардад. Кӯдак 

сифатҳои шахсӣ – маънавии мусбату манфии ҳамсоли худро бо 

мафҳумҳои “хуб, нағз, аз ҳама нағз” ва “бад, ганда ва аз ҳама ганда” 

ҷамъбаст ва арзѐбӣ менамояд, ҳиссиѐти қаноатмандию норозигии худро 

иброз мекунад. 

Татқиқоти олимон (М.И.Лисина, Е.О.Смирнова, Р.И.Деревянко ва 

дигарон) нишон медиҳад, ки ваҷҳ (мотив) ва мароми муоширати кӯдакон 

бо ҳамсолон устувор набуда, дараҷаи ташаккули онҳо ҳамчун зуҳуроти 

психологӣ доимӣ нест. 

Ба андешаи М.И.Лисина, норасоӣ, кам будани робитаи кӯдак бо 

калонсолон сабаби суст шудани муқовимати ҷисми кӯдак ба бемориҳо ва 

инкишофи психикии ӯ мегардад. Мувофиқи нишондоди ӯ муоширати 

кӯдак аз 6 моҳагӣ то 3 солагӣ хусусияти ситуативӣ-расмӣ (ситуативно-

деловоӣ) дошта, дар ҷараѐни он кӯдак бо истифода аз ҳузури калонсол 

ҳаловат мебараду хушҳол мегардад, ба ҳамкорӣ ба калонсол эҳтиѐҷ 

пайдо мекунад.  Дар ин давра кӯдакро маҷмӯи ашѐву ҳодисаҳои наву 

кӯҳна, шиносу ношинос иҳота мекунад. Барои донистани ҳамаи ин кӯдак 

волидону наздиконро аз назари мушоҳида мегузаронад, кӯшиш мекунад, 

ки аз рӯи гуфтору амали наздикон ба доираи васеи муоширату суҳбат 

дар вазъи иҷтимоӣ дохил гардад, рафтору амали худро бо амалу 

талаботҳои онҳо мутобиқ созад. 

Маълум, ки ҳар як фард мехоҳад ҳангоми муошират маънои 

калимаю ибораҳои дар нутқи ҳамсӯҳбат баѐншударо на танҳо бо диққат 

гӯш кунад, инчунин ба маънои онҳо сарфаҳм равад.  Ин амал аз он 
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бармеояд, ки калимаҳо, ибораҳо метавонанд маънои маҳдуд, васеъ, 

хулосакунанда, ҷамъбастӣ ва ҳатто бисѐрпаҳлуиву соҳибкиноя бошанд.  

Онҳо метавонанд дар хотири шунаванда дуру дароз боқӣ монанд ва 

кӯдак дар таҷрибаю амали суханронии худ минбаъд аз онҳо истифода 

барад, ки баъзан акси ин ҳолат низ ба амал меояд.  

Дар давраи томактабӣ эҳсоси забон, маъно ва оҳанги калимаю 

ибораҳо маҳз дар ҷараѐни муошират бо одамони гирду атроф ба вуҷуд 

меояд. Кӯдакон метавонанд калимаҳои нави хушоҳанг, форам, хушсадо, 

дилчаспро ба маънояш сарфаҳм нарафта ҳам дар хотир нигоҳ доранд ва 

ҳангоми муошират бо атрофиѐн истифода кунанд.  Мо имконияту 

хусусияти кӯдаконро дар он мебинем, ки онҳо ҳангоми муошират 

калимаҳои ҳамкофия, оҳангдорро ба нутқи худ ворид намуда, дар синни 

калони томактабӣ кӯшиш менамоянд ба маънои зарбулмасалу мақолҳо 

сарфаҳм раванд, ба дурустӣ, нодурустӣ ва қобили қабул будану набудани 

сухану амалҳои худ баҳо диҳанд. Ба истеъмоли зарбулмасалу мақолҳои 

тоҷикӣ, сермаъноии калимаю ибораҳо, услуби баѐн ва оҳанги гуфтор 

вақт ва вазъияти махсуси истифодабарӣ хос аст (Маҷидова Б.,  Иматова 

Л.М. Асозода Б.Ҷ.). 

Ҳангоми муошират риояи қойда ва меъѐри истифодаи ҳар як 

калима, оҳангу баѐни матлаб маънои ба худ хосро мегирад. Кӯдакон, 

махсусан, метавонанд ҳангоми муошират маъно ва мақсади нутқи 

атрофиѐнро ҳам ба маъноӣ аслӣ ва маҷозӣ идрок намуда, онро дар 

суханронӣ ва гуфтори  худ истифода баранд, ҳатто метавонанд доимо 

дар “ҷустуҷӯ” ва “дарѐфти”  маънои нави рамзию  “аслӣ”  гарданд.  

Махсусан, воридшавии инсон ба муҳит ва муносибатҳои нави 

мутақобила бо муассисаҳои  томактабӣ, мактаб, хонавода, ҷашну 

маросимҳо, меҳмонӣ ва ғайраҳо ҳатман мутобиқ шудан ва риоя кардани 

маҷмӯи қойда ва меъѐри одобу рафторро тақозо менамояд.  Қабулу 

гуселонидани меҳмон, меҳмондорӣ кардан низому оинҳои худро дорад, 

ки муҳимтарини он риояи одоби муошират аст. Он самтҳои динӣ, 
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ахлоқӣ, иҷтимоӣ, иқтисодӣ, фарҳангӣ, ҳуқуқӣ ва ҳатто сиѐсӣ дорад. 

“Меҳмондорӣ раванди мураккаб буда, аз ҳар як одам вобаста ба 

синнусол, мавқеи иҷтимоӣ, обрую нуфуз қабули хушрӯи меҳмонро тақозо 

мекунад” – таъкид мкунанд А.К.Байбурин ва А.Л.Топорков [10;110 – 132] 

. 

Маҳз одатҳои мусбӣ ва рафтори хуб, амсоли ба манзил, кӯдакистону 

мактаб ворид гардидан, аз сар гирифтани кулоҳ, тоза кардани пойафзол, 

ба атроф туф накардану напартофтани қоғазу пӯчоқ, то охир гӯш 

кардани ҳамсӯҳбат, беодобӣ накардан дар нақлиѐту ҷойҳои ҷамъиятӣ,  

озор надодани хурдсолону маъюбон, нороҳат накардани пиронсолону 

ҳамсолон, тозаю озода нигоҳ доштани либосу чеҳраи худ, риоя намудан 

ба сабки баѐни фикр ва истифода накардани алфозӣ қабеҳу дурушт, 

дургирӣ аз хархашаю авбошӣ ва монанди инро кӯдакон дар давраи 

томактабӣ аз худ мекунанд.  Набояд фаромӯш кард, ки маънои луғавии 

“салом”- сулҳ, оштӣ, амну амонӣ, осудахотирӣ, сипосгузорӣ, 

ҳаловатмандӣ аз дидори ҳамдигар аст, ки омӯзонидани одоби салом 

додан, изҳори миннатдорӣ ва хайрухуш намудан вазифа ва қарзи 

калонсолон буда, ифодагари одобу фарҳанги кӯдак аст.  

Натиҷаи маводҳои татқиқотӣ, ки бо усулҳои сӯҳбат, пурсишномаи 

хаттию даҳонӣ, мушоҳидаи фаъолияти тарбиявии мураббияҳо, омӯхтану 

таҳлили ҳуҷҷатгузории кормандони педагогӣ (мушовир, психолог, 

мураббияҳо, сарварони кӯдакистон) ба даст оварда шуд, нишон 

медиҳанд, ки дар тарбия ва ташаккули одоби муошират дар кӯдакони 

синни калони томактабӣ муносибати тафриқавӣ пайгирӣ карда мешавад. 

Аз ҷумла: 

1. Баҳисобгирии  хусусиятҳои синнусолии кӯдакони гуруҳи калони 

томактабӣ ва омодагии онҳо ба мактаб давраи баохиррасии  

инкишофи синнусолӣ ва омодагӣ ба таҳсилу тадриси мактабӣ, 

гузаштан ба зинаи баланди иҷтимоӣ – таҳсилоти мактабӣ мебошад. 

Психологҳо (Л.С.Виготский, Л.И.Божович, Д.Б.Элконин) таъкид 
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мекунанд, ки дар охири давраи томактабӣ маромнокӣ “инстансияи 

(мақоми) ботинии ахлоқӣ” ва нишонаҳои худбаҳодиҳӣ инкишоф 

меѐбад, ки он барои гузоштан ба таълими мактабӣ заминаи 

мустаҳкам мегардад. Ҳамаи ин ба ташаккули симои нави мактабхон 

шудани кӯдак алоқаманд мебошад [16;240-246]. Инчунин сатҳи 

иштироки кӯдак дар намудҳои гуногуни фаъолият, муоширату 

муносибати мутақобила ба ҳисоб гирифта мешавад. 

2. Иҷро шудани меъѐр ва қойдаҳои муносибати гендерӣ оид ба одоби 

муошират аз тарафи духтарҳо ва писарҳо талаб мегардад. Маълум, 

ки аз рӯзи аввали ба дунѐ омадан чун анъана ҳини тарбияи духтарҳо 

омӯзонидани латофату назокати духтарона, меҳрубонӣ, дилсузию 

ғамхорӣ карда тавонистан, идора карда тавонистани ҳиссиѐту 

эмотсияҳо ва хоҳишу талаботҳо, хушгуфторӣ ва ғайраҳо ба миѐн 

гузошта мешавад. Дар тарбияи писарҳо бошад, чусту чолокӣ, 

пуртоқатӣ, қатъият ва дигар шароитҳои зуҳуроти мардонагӣ, чусту 

чолокӣ, ҳушѐрию зиракӣ роҳандозӣ мегардад. Худмонандкунии 

(индентификатсияи)  ҷинсӣ дар 3 солагӣ ба вуҷуд меояд, ки он яке аз 

сабабҳои дар гурӯҳҳои хурд якҷояшудани “духтарон” ва “писарон” 

мегардад, ки ҳар яке аз ин гурӯҳҳо қойда ва меъѐрҳои одоби 

муоширатро дорад (Т.А.Репина,  Б.Г.Нечаева, Я.Коломинский). 

3. Дараҷаи азхудкунии қойда ва меъѐри одоби муошират зери таъсири 

тарбияи мураббияҳо дар ҳамкорӣ бо волидон, калонсолони оила 

(бобо, бибӣ, бародару хоҳарони мактабхон) дар ҷараѐни фаъолияти  

маишӣ – ҳоҷагӣ, бозӣ, ѐдгирӣ таъмин карда мешавад. 

Сабаби асосии риоя нашудани қойда ва меъѐрҳои одоби муошират 

аз ҷониби кӯдакони синни калони томактабӣ чунин ифода мегардад: 

1. Хусусиятҳои психофизиологӣ, ки он ба рушди раванди боздорӣ, 

ташаккули дараҷаи маҳорату малакаи худидоракунӣ, худназораткунӣ 

ва худбаҳодиҳи кӯдак таъсир мерасонад. 

2. Баҳодиҳии нодурусти калонсолон ба рафтору амали шахсии кӯдак. 
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3. Эродгирии барзиѐди калонсолон ба гуфтор, амалу рафторҳои кӯдак. 

4. Бо сабаби сар задани ин ѐ он хато, ноқисиҳои рафтору амали кӯдак 

ӯро таънаю маломат кардани атрофиѐн. 

5. Дағалӣ ва бадгуфтории калонсолону ҳамсолон. 

6. Беэътиноӣ ба шахсияти кӯдак, дастоварду муваффақият, шавқу 

рағбат ва талаботҳои маърифатӣ, моддӣ, эмотсионалии вай.  

7. Тез мондашавӣ ва ҳиссиѐту эмотсияҳои худро идора карда 

натавонистани кӯдак.  

8. Фаъолияти системаи марказии асаб, ки он дар илми психология чун 

миҷоз, сифати шахсӣ-психологӣ зуҳур ѐфта, мавқеи кӯдакро дар 

доираи муносибати мутақобила чун рафиқи ҳассос, тез ба 

ҳаяҷоноянда, ҳатто ҷангараву ноқобил муайян менамояд. 

9. Норасоии донишу тасаввурот ва маҳорату малакаи муоширату 

муносибати мутақобила. 

10.  Лақабмонӣ ва паст задани шахсияти кӯдак дар байни ҳамсолону 

калонсолон, ки он сабаби ба вуҷуд омадани амалҳои дамдуздӣ, 

канораҷӯӣ, дурӯягӣ, фиребгарӣ, тарсончакӣ, риѐкорӣ ва дигар 

сифатҳои манфию маънавӣ мегардад. 

11.  Мушкилот дар мутобиқшавӣ ба муҳити нави иҷтимоӣ, ҳамсолон ва 

талаботҳои нав ба шахсияти кӯдак. 

12.  Беморӣ ва таъсири муҳити носолими хонаводагӣ, ки ба саломатии 

равонию ҷисмонии кӯдак осебрасон аст. 

13.  Набудани талаботҳои ягона ба шахсияти кӯдак дар муҳити хонавода 

ва муассисаи таҳсилоти томактабӣ. 

14.  Намунаи манфии рафтори муносибати мутақобилаи калонсолони 

гирду атроф. 

15.  Ҳолати руҳӣ – эмотсионалии кӯдак: изтироб,  тарс, қаҳру ғазаб, 

асабоният, ҳисси бефарқӣ (апатия), хастагӣ, карахтшавӣ. 

16.  Ташаккули сифатҳои манфии шахсӣ-маънавӣ: ҳавобаландӣ, худбинӣ, 

якравӣ, бахилӣ ва монанди ин.  
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17.  Мувофиқат накардани тасаввуротҳои кӯдак оид ба риояи қойда ва 

меъѐрҳои одоби муошират ба синнусол ва қудрату тавонои ӯ. 

18.  Фаҳмидан ва қабул карда натавонистани шахси дигар (калонсол, 

ҳамсол, бегона, ҷинси муқобил) аз руи тарзи гуфтору амал, оҳангу 

тарзи суханронӣ, либоспушӣ, вазъияту ҳаракаткуниҳо, тарзи нигоҳ, 

хотираи ҳузнангез .  

19.  Мутобиқ нашудан ба муҳиту одамони нав ва набудани маҳорату 

таҷрибаи муошират. 

20.  Шармгинии аз меъѐр берун ва нуқсон дар суханронӣ (талаффуз карда 

натавонистани овозҳои алоҳида, лакнатзабонӣ, дислалия,  дизартрия 

ва ғайраҳо). 

21.  Боварӣ надоштани кӯдак ба негӯ ва имконоти ақлию зеҳнӣ, қувваю 

тавоноии хеш. 

22.  Ташаккули сифатҳои шахсӣ-фардӣ: доимо дар тарсу ҳарос будан 

(хавотирии доимӣ) ва баръакс, хоҳиши доимо дар маркази диққат 

будану таърифу таҳсин шунидан, боздории рушди равонӣ ва ғайраҳо.  

23.  Вайрон кардани меъѐри одоби муошират дар раванди бозӣ, махсусан 

дар бозиҳои намоѐни нақшофарӣ: 

- серҳаракатӣ; 

- сустии сифатҳои иродавӣ; 

- норизои аз амали рафиқ (вайрон кардан); 

- қоидаи бозӣ: беадолатӣ, дағалӣ ва ғайра; 

- ранҷидан аз рафиқ ва ғайраҳо. 

Боиси таасуф аст, ки дар ҳаѐти кӯдакони хурдсол мисли ҳаѐти 

калонсолон лаҳзаю ҳодисаҳои ногувору тазъиқовар хеле зиѐд рух 

медиҳад, ки дар байни онҳо носолимии муносибати мутақобилаи 

волидону пайвандон (бобою бибӣ, аммаю хола, бародару хоҳарони 

калони хонавода ва ғайраҳо) ба чашм мерасад. Онҳо метавонанд сабаби 

асабоният, изтироб, дағалӣ, канораҷӯӣ, бадхашмӣ, руҳафтодагӣ, 
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агрессиянокӣ, тарсончакӣ ва дигар ҳолатҳои психологӣ – эмотсионалӣ 

гардида, ба саломатии равони ҷисмонии кӯдак таъсир расонанд.  

Чунин ҳолатҳои психоэмотсионалӣ сабаби риоя ва иҷро нашудани 

қойда ва меъѐрҳои одоби муошират гардида, дар кӯдак нобоварӣ 

нисбати атрофиѐн, тарсу ҳарос ва дигар ҳолатҳои ғайриматлубро эҷод 

мекунад, ки он ба пайдошавии хислати дилсӯзӣ карда натавонистан ба 

хурдсолону ҳамсолон ва калонсолонро дар ҳолатҳои махсус, муносибати 

бераҳмона нисбати табиати зинда (паррандаҳо, ҳайвонҳо, олами 

растаниҳо) ба амал меорад. 

Ҳамдардӣ, ҳамрайи, дилсузӣ, ғамхорӣ карда тавонистан хислати 

иҷтимоӣ-ахлоқӣ аст, ки он дар “фаҳмидани ҳиссиѐту ақида, аламу 

ҳиҷрони дигарон, ки аз сар гузаронидаанд, ифода меѐбад.  Қобилияти 

ҳамдардӣ карда тавонистан яке аз хусусиятҳои инсон ҳамчун мавҷудоти 

иҷтимоӣ мебошад” [21;21].  

Маҳз ҳиссиѐти ҳамдардӣ карда тавонистан метавонад хислати 

худбинӣ, худпарастӣ  карданро маҳдуд намуда, имкон медиҳад, ки кӯдак 

худро ба ҷои шахси ҷабрида гузорад ва афроди ба худ монандро 

бубинад. Бинобар ин  дар тарбия ва ташаккули одоби муошират ба 

олами эмотсионалии кӯдак диққати ҷиддӣ додан лозим меояд. Маълум, 

ки кӯдак зери таъсири омилҳои гуногун ҳиссиѐти худро тез тағйир дода, 

ҳолатҳои эмотсионалиро аз сар мегузаронад, ҳисси дилсузӣ, меҳрубонӣ, 

ғамхорӣ зоҳир кард метавонад, онро дар шакли тасаллӣ додан (гиря 

накун, хафа нашав, ҳамааш хуб мешавад...), навозишу меҳрубонӣ ва 

ғайраҳо ифода месозад. Маҳз дар чунин ҳолатҳо кӯдак кӯшиш менамояд, 

ки зиѐдтар аз қойда ва меъѐрҳои одоби муошират истифода барад. 

Дар партави омӯзишу таҳлили адабиѐти илмӣ, мушоҳида ва хулосаи 

таҷрибаи амалии мураббияҳо, волидон ва натиҷагири аз одату 

анъанаҳои миллӣ, сӯҳбат бо кӯдакону бузургсолон мо кӯшиш намудем 

ҷузъҳои таркибии одоби муоширатро, ки донистан ва амалӣ 
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гардонидани он ифодагари фарҳангу ойини миллӣ аст, ба таври зер 

пешниҳод намоем.  

Љадвали 1. 

ОДОБИ МУОШИРАТ ДАР 

хонавода падар, модар, бобо, бибї, бародару 

хоњарони хурду бузург  

кўдакистон, мактаб мураббия, омўзгор, њамсолон, њамшираи 

тиббї, психолог  

љойњои љамъиятї наќлиѐт, истгоњ, варзишгоњ, иду 

љашнворањо 

мењмондорї ва мењмон будан бо соњибхона, калонсолон, њамсолон 

истифодаи телефони мобилї вобаста ба ваќту макон, вазъият ва 

њамсўњбат 

муносибатњои расмї маѓоза, бозор, ќабули духтур 

хўрокхўрї истифодаи лавозимоти хўрокхўрї ва бо 

дањонї пур гап назадан 

фаъолияти бозї ва мењнат риоя намудан ба ќоидањои муайян: «бе 

иљозат нагир», «узр пурсидан», «илтимос 

гуфтан» ва ѓайрањо 

либоспўшї вобаста ба мавсим муњити оилавї (хоб, рўзмарра), кўча, 

мењмонї, маросимї 

табрикот, таманниѐт, 

орзумандї 

дар зодрўз, иду љашнворањо, маросимњо 

 

Ин қабил меъѐри одоби муошират, ки кӯдак онро дар ҳаѐти ҳарруза 

зери таъсиру роҳнамоии калонсолону ҳамсолон аз худ мекунад, минбаъд 

такмилу тағйир меѐбад ва воситаи тарбия ва ташаккули  шахсияти ӯ 

мегардад. Албата чунин гуруҳбандӣ бисѐртар бояд ба соҳаи 

фарҳангшиносӣ мувофиқат намояд. Ба андеша мо, чунин гурӯҳбандии  

психологӣ-педагогӣ барои муайянсозии технологияи ташаккули одоби 

муошират мувофиқат мекунад ва тибқи он, бешубҳа, хусусиятҳои 

синнусолӣ ва психологии кӯдакони синни калони томактабӣ ба ҳисоб 

гирифта мешавад. 

Яке аз самтҳои муҳими одоби муошират интихоби дурусти услуби 

муроҷиат аз тарафи объект ва субъекти  муошират мебошад, ки он 
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вобаста ба синнусол, мавқеи иҷтимоӣ, вазъият ва макону вақти 

интихобшуда метавонад ҳаловатбахш, гуворо, таъсирбахш, ибаротомӯз 

ва ѐ баръакси он бошад. Аз нигоҳи илми фарҳангшиносӣ истифодаи 

услуби муроҷиат ҳангоми муошират ба арзишҳои миллӣ, меъѐрҳои 

қабулшудаи тафаккури миллию фардӣ, одату анъанаҳои умумибашарӣ, 

миллию хонаводагӣ, истифодаи боигариҳои забон, оҳангу меъѐри 

нутқронӣ ва ғайраҳо вобаста мебошад. Азбаски дар психология ва 

педагогикаи Шарқ эҳтирому эътирофи калонсолон ҳамчун принсипи 

асосии тарбияи ахлоқӣ-маънавӣ қабул шудааст, ба кӯдаки 

“тарбиятдида”, “боодоб”, “нағз” риояи қойда ва меъѐрҳои одоби 

муошират дар ҳаѐту фаъолятҳои ҳаррӯза арзѐбӣ мегардад. 

Таҳлили мушоҳида, сӯҳбат, пурсишномаҳои шифоҳӣ ва хаттӣ нишон 

медиҳад, ки аз тарафи кӯдакони  синни томактабӣ ҳангомӣ муошират бо 

калонсолон муроҷиат кардан тариқи “Шумо”, “лаббай” ва пурра 

гуфтани номи рафиқ (Шарифҷон, Олимбой, Саидбек), дугонаҳо 

(Бибиосия, Оминабону, Олиҳамоҳ, Азизаҷон, Ойшабону ва ғайраҳо) 

мақбул аст. 

Боигарии захираи луғавии забони тоҷикӣ имконият медиҳад, ки 

ҳангоми муошират вобаста ба муносибати хешутаборӣ кӯдакон 

метавонанд аз хурдсолӣ ба пайвандони худ вобаста ба ба синнусол, 

хешовандӣ бо ишораҳои “бобо, бобокалон, бибиҷон, акаҷон, укоҷон, 

аммаҷон, холаҷон, тағоҷон, амакҷон, айтимулло, апаҷон, янгамулло, 

буваҷон” ва амсоли он хитоб намоянд. Истифодаи шаклҳои гуногуни 

ҳаловатбахшу гуворо метавонад пайдоиш, арзи вуҷуд доштан ва 

зуҳороти одатҳои бади кӯдакро пешгирӣ намояд. Ба монанди дағалӣ, 

тундмиҷозӣ, хашмгинӣ, изтиробнокӣ, тарс ва ғайраҳо, ки бо баробари 

бартарафсозии онҳо муоширату муколамаи байни шахсиро муассир, 

натиҷабахш ва босамар мегардонад.  

Ба андешаи мо, муносибати хайрхоҳонаю самимӣ, боэҳтирому 

арзишманди ҳар як фард, аз он ҷумла кӯдак, интихобу истифодаи услуби 



110 
 

муроҷиат дар раванди муошират бо пайвандону калонсолон аз анъанаву 

маърифати хонаводагӣ, намунаи ибрати кӯдак будани мураббӣ, омӯзгор, 

волидон, хушѐрию зиракии кӯдак вобаста аст. Тағйирѐбии қойда, меъѐр 

ва услуби одоби муошират ифодагари тасдиқияти консепсияи 

Л.С.Виготский оид ба табиати фарҳангӣ-таърихӣ доштани тафаккури 

инсон аст.  Нутқ ифодагари тафаккур буда, тарзи фикрронӣ  зери 

таъсироти омилҳои гуногун тағйиру такмил меѐбад. 

Аз нигоҳи психологӣ-педагогӣ қисми таркибии одоби муоширатро 

хушмуомилагӣ ташкил медиҳад. Хушмуомилагӣ ѐ худ тарзи муаддаби 

гуфтор таҷассуми рафтори некхоҳона нисбати атрофиѐн (хурдсолон, 

калонсолон, пайвандон, одамони шиносу ношинос) буда, баѐнгари 

анъанаҳои тарбиявии оила, миллат, ҷомеа ва махсусан муассисаҳои 

таълиму тарбиявӣ аст. Дар кӯдакон хушмуомилагӣ дар раванди тарбияи 

сифатҳои ахлоқӣ, одату рафторҳои шахсӣ-маънавӣ ташаккул дода 

мешавад. 

Яке аз нишонаҳои одоби муошират изҳори тавассути сухан (раҳмат, 

саломат бошед, хушҳол ҳастам),  имою ишора (ғайринутқӣ) ва ҳаракату 

тағйири чеҳра аст. Он ифодагари эътирофи ҳиссиѐти дастгирӣ ва 

меҳрубонӣ нисбати накукорӣ, муносибату муоммилаи хуш ба шахси 

ҳамсӯҳбат мебошад. Ба кӯдакони синни томактабӣ омӯзонидаи изҳори 

ҳиссиѐти миннатдорӣ имконпазир аст [42;140]. 

Ба андешаи мо барои риояи қойда ва меъѐрҳои одоби муошират 

барои хурдсолону мактабиѐн, наврасону ҷавонон ва кулли одамон муҳим 

аст, ки дар асоси фаҳмидани вазъият, ҳолати руҳию эмотсионалӣ, 

синнусолӣ ва вақту замон муошират барқарор карда тавонад.   

Дар илми психология ва педагогика барои ташаккули маҳорату 

малакаҳои барпо шудани муошират тренинг-машқҳои омӯзишӣ бо 

истифода аз ташкилу гузаронидани баҳсу мунозираҳо, бозиҳои 

нақшофарӣ ва худтарбиякунӣ роҳандозӣ мешавад. Ҳар як одам соҳиби 

имкониятҳои ҷисмонӣ, ақлию зеҳнӣ ва иродавӣ-ахлоқӣ мебошад, ки 
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нерую тавонмандии худро метавонад ба худтарбиякунӣ бахшида, қойда  

ва меъѐрҳои одобу ахлоқи ҳамидаро касб кунад, ки он дар илми муосир 

худтарбиякунӣ номида мешавад. 

Аз нигоҳи психологӣ муҳимтарин қисми худтарбиякуниро 

маромнокӣ ташкил медиҳад, ки ба кулли омилҳои водоркунандаи 

рафтор таъсир намуда, онро идора мекунад. Дар ин раванд майл ва 

сифатҳои иродавӣ-ахлоқӣ нақши муҳим мебозад. Муҳим он аст, ки кӯдак 

(вобаста ба синнусол ва мавқеи иҷтимоӣ) чиро мехоҳад, муайян намояд, 

ба худ боварӣ дошта бошад, сабру таҳаммулро пеша карда тавонад. 

Барномаи худтарбиякунии шахсро ташкил медиҳад:  интихоби 

методҳои худшиносӣ; худнигоҳдорӣ; худбоваркунонӣ, худназораткунӣ, 

худфармондиҳӣ (самоприказ), худбатанзимдарорӣ ва усулҳои 

худҳавасмангардонӣ; таҳсину ситоишкунии хеш, худҷазодиҳӣ, 

худшавқмандкунӣ. Чунин барномаи худтарбиякунӣ вобаста ба синнусол, 

сифатҳои иродавӣ-ахлоқӣ, баҳисобгирии таъсири омилҳои иҷтимоӣ дар 

заминаи таъсири омилҳои иҷтимоӣ (муҳит, таълиму тарбия) таҳлил ва 

амалӣ гардонда мешавад. 

Одоби вохурӣ ва хайрухӯш намудан низ хусусиятҳои худро дорад 

Самтҳои гуногуни одоби муоширатро донистан ва пайгирӣ намудан 

масъалаи печида, мураккаб ва баҳсталаб аст. Он дар лаҳзаҳои гуногуни 

ҳаѐтӣ зарурияти истифодабариро тақозо мекунад.  

Ҳангоми омӯзиши ва таҳлили адабиѐти илмӣ муайян гардид, ки    

Н.И.Формановская дар асараш “Вы сказали: Здраствуйте” қойдаҳои 

муроҷиат ба “Шумо” ва”Ту”-ро дар ҷадвали махсус тавзеҳ додааст. Ӯ 

муроҷиат ба “Шумо”-ро ифодагари хушмуомилагии беҳтарин ҳангоми 

муошират меҳисобад ва истифодаи онро дар лаҳзаҳои зерин пурарзиш 

меҳисобад: 

 ба шахсони ношинос ва на он қадар шинос; 
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 ба дӯст ва рафиқе, ки вақтҳои тулонӣ бо ҳам дар шакли “ту” муроҷиат 

дошт, вале вақти суҳбати расмӣ бо ифодаи “Шумо” муроҷиат 

мекунад; 

 бо ҳамсоя ва калонсол, ки мувофиқи мавқеи иҷтимоӣ болотар аст; 

 ҳангоми махсус таъкид доштани хушмуомилагӣ ва муносибати 

ҳасана. 

Муроҷиат бо ифодаи “Ту” баѐнгари меъѐри муомилоти ноқис буда,  

дар мавридҳои зерин истифода мешавад: 

- вақти муроҷиатбо одамони хеле наздик;  

- дар вазъи ғайрирасмӣ (бо хурдсолон ва бародару хоҳарон дар муҳити 

хонавода); 

- вақти муносибати дӯстона ва маҳрамона; 

- вақти муроҷиат бо ҳамсолон, шахсони нисбатан хурдсол ва мавқеи 

иҷтимоиашон поѐнтар [164;182]. 

Албатта, таҳлил, татқиқ ва баррасии қойда ва меъѐри одоби 

муошират аз вазифаҳои илми фарҳангшиносӣ аст. Вале тарбия ва 

ташаккули одоби муошират инчунин вазифаи волидону хонавода ва 

мураббияҳо, омӯзгорони муассисаҳои таҳсилотӣ буда, дар асоси ба 

ҳисобгирии талаботҳои психологӣ ва педагогӣ амалӣ мегардад. 

Одатан ҳангоми муошират ҳам хурдсолон ва ҳам калонсолон ба 

мушкилот дучор мегарданд. Махсусан, дар бозору мағоза, нақлиѐт бо 

истифодаи “ҳой”, “эй”, амакӣ”, “хола”, “апа” ва ғайраҳо муроҷиат 

кардан новобаста ба синнусол, ҷинсият, мавқеи иҷтимоӣ намунаи одоб 

ҳисобидан мумкин нест. Бо хушҳолӣ ва табассум, оромона ва бо 

таваҷҷӯҳ, оҳанги хайрхоҳию самимият бо ҳамсӯҳбат муроҷиати хуш 

кардан одоби баланди муошират аст. Дар забони тоҷикӣ калимаю ибора, 

ифодаҳои зебои забонӣ мавҷуданд, ки онҳо баѐнгари муомилаи нек, 

одоби калому салом ва муоширати расмию фардии одамони хурду 

бузург аст. Намунаи барҷастаи чунин воҳидҳои забон дар тарбияи одоби 
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муошират дар дастури методии Токаева Н.М., Маҷидова Б. “Панди 

назокат” пешниҳод гардидааст.   

Дар ҳаѐти ҳаррузаи хурду бузург одатҳои бад дар одобу муоширати 

муштараки одамон вуҷуд дорад, ки чун одоби бад арзѐбӣ мешавад.   Ба 

монанди ғайбату суханчинӣ, дуруғгӯӣ, хабаркашӣ, дуруягӣ, чоплусӣ, то 

охир гӯш накардани сухани ҳамсӯҳбат, ҳавобаландӣ, такаббур, иғвогарӣ 

ва ғайра, ки онҳоро ҳамчун одату хислатҳои номатлуб мешуморем. 

Баъзан дар оҳангу нутқ, имою ишора, киноя, тамасхури ҳамсӯҳбат аз 

доираи одоб берун аст.  

Ташвишовар аст: зиѐд шудани калимаю ибораҳои дағал, ки бо лаҳни 

шикаста аз тарафи калонсолон мавриди истифода қарор мегираду 

кӯдакон ба атрофиѐн тақлид намуда, онро такрор мекунанд. Бархе 

истифодаи онро меъѐри қабулшудаи сухану рафтори худ қабул мекунанд, 

гарчанде  барои шунаванда гӯшхарошу таҳқиромез аст.  

Гирифторӣ ба чунин усули муоширатро бемории фарҳангӣ, 

психологӣ ва иҷтимоӣ ҳисобидан мумкин аст, ки он ҳудуди синнусолӣ, 

мавқеи иҷтимоӣ, дараҷаи таҳсилоту маълумот ва ҳатто ҳудуди ҷинсии 

мардону занонро низ убур карда мегузарад. Ба андешаи мо таҳқиқу 

баррасии тарзу услуби истифодаи шаклҳои гуногуни муроҷиат ҳангоми 

сӯҳбат ва нақши он дар ташаккули фарҳангу одоби муошират мақсаду 

вазифаҳои соҳаи энтопсихология, фарҳангшиносӣ, мардумшиносӣ 

(этнология) ва дигар соҳаҳои илм мебошад. 

Барои омӯзгорони мактаб М.И.Станкин усулҳои барқарорсозии 

муоширатро тавассути нутқ пешниҳод намудааст, ки онро ҳар як 

омӯзгор вобаста ба  мақсаду вазифаҳои худ истифода бурда метавонад. 

1. Нақл дар бораи ҳодисаю воқеаҳои ба ҳам монанд. 

2. “Тасодуфан” дарак ѐфтан оид ба рафтор, одоб, амали хубу бади 

шогирдон. 

3. Гуфтугӯи ғайримустақим, ки дар ҷараѐни он вобаста ба шавқу завқи 

шахсию иҷтимоии шогирд берун аз фаъолияти таълимӣ муколама, 
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сӯҳбат ва мубодилаи афкор баргузор мегардан. Ин гуфтугӯ, 

муошират, сӯҳбат метавонад фикру андеша ва самти фаъолияти 

сухангуйии бачаро тағйир диҳад, ки он аз омӯзгор тайѐрии ҷиддии 

пешакиро тақозо мекунад. 

4. Дар асоси баҳисобгирии майлу рағбати шогирд омӯзгор метавонад 

таваҷҷуҳи ӯро ба машғулиятҳои дигар ва машқу супоришоти 

пурарзиш равона созад. Масалан, барои футболбози хуб шудан 

ҳушѐрию зиракӣ, чаққонию пуртоқатӣ лозим аст.  Хуб мешуд, ки бо 

баробари бозии футбол боз ба намудҳои дигари варзиш, ки сифатҳои 

ҷисмонии барои варзиш зарурро таъмин мекунад, муроҷиат шавад. 

Ба монанди гимнастика, волейбол, бо чашм идора кардани самти 

ҳаракати тӯб ва ба ҷониби зарурӣ равон кардани ҳаракату амалҳои 

кӯдак ва ғайра. 

5. Бозӣ-инсенировка, ки дар он нодурустии иҷрои ин ѐ он амал дар 

саҳна намоиш дода мешавад ва кӯдакон онро тамошо карда худро 

дар мавқеи иштирокунандаи бозии саҳнавӣ мегузоранд, бо 

рафиқонашон ба худ баҳо доданро ѐд мегиранд. Барои бачаҳо 

баҳодиҳӣ ба гуфтору рафтори ҳамсолони тундмиҷоз, бадзабон, якрав, 

фармонфармо, худбин ва ғайра, ки дар байни ҳамсолон ҳамчун 

беодоб, тарбиянадида арзѐбӣ мегардад, дар симои қаҳрамонони 

бозиҳои бюа саҳна гузошташуда басо муҳим аст. 

6. Тағйири талабот ва муносибати мусбии омӯзгор ба кӯдак, ки он ба 

барқароршавии муносибати муштараки шогирдон мусоидат мекунад. 

7. Диққати бачаҳои шӯх, серҳаракат, ҳавобаланд, гапнодаро ва амсоли 

онро ба иҷрои супоришҳо, ки ба хусусиятҳои шахсӣ-иродавии онҳо 

мувофиқат менамояд, ҷалб намудан салоҳ шумурида мешавад. 

8. Муҳокимаи одобу рафтори бачаҳо вобаста ба хусусият ва шаклу 

намуди зуҳуроти мусбату манфӣ омили таъсиррасонӣ ба шуур, 

ҳиссиѐт ва рафтори ҳар як фарди хурдсол мебошад. Ин усули кор аз 
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омӯзгор одоб ва рафтори махсуси педагогиро талаб мекунад, то ба 

иззати нафси шогирдон таъсири манфӣ нарасонад. 

9. Пешниҳоди ғайриоддии омӯзгор, ки аз тарафи шогирдон нисбат ба 

вай муносибату муоширати ғайримаъмул эҷод мекунад. Масалан, 

ҳангоми бо мағалу ғавғо пешвоз гирифтани шогирдон омӯзгор  

метавонад қобилияту маҳорати худидоракунӣ, таҳаммулпазирӣ, 

ҳассосияту пуртоқатии худро истифода бурда, вазъияти нохушу 

ихтилофомезро бартараф созад. 

10.  Амал, кирдор, рафтори номатлуби шогирдро ба манфиати кори 

тарбиявӣ истифода бурдани омӯзгор.  Масалан, омӯзгор варақе дарѐб 

мекунад, ки акси ӯ дар шакли хандаовар тасвир шудааст. Вазъиятро 

мулоим шарҳ дода, “рассом”-ро барои маҳорати аксбардорӣ ва 

сураткашӣ чун “рассоми ояндаи жанри портрет” таъриф намуда, 

вазифадор менамояд, ки газетаи девории синфро мунтазам бо расму 

ороишоти худ дастраси шарикдарсон намояд. 

11.  Такя ба обрую нуфӯзи омӯзгор, ки ба хислатҳои донишмандӣ, 

маҳорату малакаи касбӣ, риояи қойда ва меъѐрҳои одоби муошират 

ва сифатҳои фардӣ-шахсиятии ӯ асос ѐфтааст. 

12.  Изҳори боварӣ, ҳавасмандкунӣ, ситоиш кардан, ки иҷрои ин амал ба 

бачаҳо болидаруҳӣ, имтизомнокӣ ва хоҳиши иҷро кардани супоришу 

талаботи омӯзгорро ба вуҷуд меорад. Истифодаи чунин усул нисбати 

кӯдакони душвортарбия, ки дар барқарор кардани муоширати 

арзишманд ва одобу рафтори иҷтимоӣ мушкилот доранд, хеле 

афзалнок маҳсуб меѐбад. 

13.  Пеш аз амалеро иҷро кардан изҳори таҳсин кардан ба унвони 

кӯдаконе, ки дар таҳсилу корҳои ҷамъияти фаъол нестанд, чунки ба 

онҳо рафиқону калонсолон кам аҳамият медиҳанд. Чунин усул 

метавонад кӯдакону наврасонро фаъол намояд. 

14.  Дастгирии маънавӣ боварии кӯдаконро ба қувваи худ афзун 

мегардонад. Масалан, бачаи сустхонро ѐрдамчии худ интихоб 
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кардани омӯзгор, кӯдаки “душвортарбия”-ро дар иҷрои супоришҳои 

беруназдарсӣ таъин кардани сарвари гурӯҳ.  Ин амал имконият 

медиҳад, ки чунин кӯдак барои сазовор будан ба боварию эҳтироми 

омӯзгор тамоми қувваю имконияти худро истифода бурда, сазовори 

эҳтироми ҳамсолону калонсолон гардад [129;226]. 

Дар асоси баҳисобгирии мақсаду вазифаҳои татқиқотӣ ва фарзияи 

пешниҳодкардаи худ мо кӯшиш намудем, ки технологияи тарбияи одоби 

муоширатро коркард намоем ва онро мавриди истифодабарӣ қарор 

диҳем. Қисмати аввали онро санҷиш, муайянкунӣ ва баҳодиҳӣ ба 

фаъолияти мураббия ташкил намуд. Аз ин лиҳоз, дар асоси 

баҳисобгирии хусусиятҳои кӯдакони синни калони томактабӣ усулҳои 

кори озмоишӣ-таҷрибавиро пайгирӣ намудем, ки дар қисмати навбатӣ 

гуфта мешавад. 
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2.2. Роҳу воситаҳои тарбияи одоби муошират дар кӯдакони синни 

калони томактабӣ (қисми озмоишӣ - амалӣ) 

Марҳилаи кори озмоишӣ – таҷрибавии рисола ду зинаро дарбар 

мегирад: 

1. Таҳияи лоиҳа – нақшаи корҳои озмоишӣ–таҷрибавӣ дар муассисаҳои 

таҳсилоти томактабӣ. 

2. Мавриди татбиқи амал ѐфтани мақсад ва вазифаҳои кори озмоишӣ – 

таҷрибавӣ. 

Лоиҳа – нақшаи корҳои озмоишӣ–таҷрибавӣ дар заминаи 

баҳисобгирии талаботҳои Стандарти инкишоф ва омӯзиши барвақтии 

кӯдак (аз рӯзи таваллуд то 7 (6) солагӣ), Барномаи тарбия, таълим ва 

инкишофи кӯдакони синни томактабӣ “Рангинкамон”, дастурҳои 

таълимӣ – методии таҳсилоти томактабӣ, ки аз тарафи мутахассисони 

соҳа Маҷидова Б., Токаева Н.М., Иматова Л.М., Обидова М.И.,   

Қурбонова З.Ш., Қурбонова Г.А., Турғунова З.К., Шарифова Н.Д., 

Мирхонова Н.М. ва дигарон оид ба масъалаҳои тарбия, таълим ва 

инкишофи кӯдакони синни томактабӣ таҳия карда шудаанд, тартиб дода 

шуд.  

Инчунин баҳисоб гирифта шуданд: натиҷаи мушоҳида ва баҳодиҳӣ 

ба сатҳи азхудкунии қойда ва меъѐрҳои одоби муошират аз тарафи 

кӯдакони синни калони томактабӣ; сӯҳбат бо кӯдакон, мураббия, 

волидон, психологҳо, мушовир ва сарвари муассисаи томактабӣ; 

омӯзиши вазъи саломатии психикию ҷисмонии кӯдакон, ки дар 

варақаҳои бақайдгирии тиббӣ аз тарафи табиб, ҳамшираи тиббӣ тавзеҳ 

дода шудааст; таҳлили нақшаҳои кории мураббияҳои гуруҳҳои калони 

томактабӣ ва омодагӣ ба мактаб; дафтари бақайдгирии ҳамкории 

мураббия бо волидон ва муассисаи томактабӣ, омӯзгорони синфҳои 

ибтидоии муассисаҳои таҳсилоти миѐнаи умумӣ; дафтари бақайдгирии 

ҳамкории психологи муассиса бо волидон ва нақшаи кори фардии ӯ бо 

кӯдакони эҳтиѐҷманд; мавқеъ ва истифодаи арзишҳои миллӣ – одату 
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анъанаҳои эҳтироми калонсолон, муносибати гендерӣ дар тарбия ва 

ташаккулдиҳии одоби муошират ва рафтори маданӣ; муҳити психологӣ – 

маънавии гурӯҳ (муносибати байни мураббия ва ѐрдамчии мураббия); 

риояи одобу меъѐрҳои муоширати мураббия ба кӯдакону волидони онҳо; 

таъминоти моддӣ ва таҷҳизонидани гурӯҳ ба маводҳои зарурӣ; вазъи 

хурокдиҳӣ ва иҷрои талаботҳои реҷаи рӯз аз тарафи масъулини 

муассисаи томактабӣ. Ҳамаи омилҳои дар боло зикргардида ба руҳия ва 

саломатии психикию ҷисмонии кӯдакон таъсир расонида дар азхуд 

намудан ва иҷро кардани қойда ва меъѐрҳои одоби муошират нақшгузор 

мебошанд. 

Роҳу усулҳои таъсиррасонии калонсолон ба кӯдакон дар мавриди аз 

худ намудани одоби муошират муносибати комплексӣ – маҷмӯиро талаб 

мекунад, ки истифодаи он ба майлу рағбат, маҳорат ва салоҳияти касбии 

мураббия алоқаманд аст. Аз ин рӯ, мо ба муайянк кардани сатҳи  

омодагии мураббия дар тарбияи одоби муоширати кӯдакони синни 

калони томактабӣ диққати ҷиддӣ додем. 

Дар ташкилу баргузории раванди кори таълиму тарбия дар 

муассисаи томактабӣ мураббия шахси асосӣ буда, ӯ дар таъмини иҷрои 

вазифаҳои таълиму тарбия бо волидон ҷиҳати ҳамкориро таъмин 

менамояд. Ташкилу баргузории чорабиниҳои методӣ доир ба муайян 

кардани омодагии мураббия дар иҷрои тарбиям одоби муоширати 

кӯдакон мунтазам дар давоми корҳои татқиқотӣ (солҳои 2010 – 2019) дар 

муассисаҳои томактабии пойгаҳӣ амалӣ гардонда шуд. Дар ин раванд 

ҳалли масъалаҳои зерин мавриди назар қарор ѐфт: 

- таҳлили таҷрибаи пешқадам, ҷустуҷӯӣ ва дарѐфти роҳу усулҳои 

таъсиррасонӣ ба кӯдакон дар азхудкунии қойда ва меъѐрҳои одоби 

муошират, ки дар фасли аввали боби дуйӯм муфассал роҳандозӣ 

намудем; 



119 
 

- ҷалби  мураббияҳо ба тарбияи одоби муошират дар раванди кори 

педагогӣ бо истифода аз методу усулҳои таъсиррасонӣ тариқи маҷмӯӣ 

ва психологӣ – педагогӣ; 

- маҳорату малакаи барқарорсозии муоширати арзишманди мураббия 

бо волидон дар тарбия ва инкишофи ахлоқӣ – маънавии кӯдакон, ки 

он фасли сейуми боби дуйумро дар бар гирифтааст. Дар он 

методикаи ташкилу баргузории чорабиниҳо оид ба иҷрои 

супоришҳои фардӣ, гурӯҳӣ ва якҷояи респондентҳо – иштирокчиѐни 

кори татқиқотӣ мавриди истифода қарор гирифт. 

Бояд тазаккур дод, ки дар марҳилаи аввали кори ҷустуҷуӣ–озмоишӣ 

бо мақсади муайян кардани сатҳи рушди одоби муоширати кӯдакон дар 

муҳити кӯдакистон ва хонавода корҳои зерин ба анҷом расонида шуд: 

- мушоҳидаи кӯдакон дар раванди фаъолияти ҳаррӯза (ҳини бозиҳо, 

машғулиятҳои таълимӣ, меҳнат, маишату истироҳат); 

- таҳлили нақшаи корҳои таълиму тарбиявии мураббияҳои гурӯҳҳои 

калони томактабӣ ва омодагӣ ба мактаб барои муайян намудани 

мазмуну мундариҷаи кори онҳо дар тарбияи одоби муошират, 

пайдарҳамии иҷрои вазифаҳо, ҳамкорӣ бо волидон дар партави 

иҷрои вазифаҳои тарбиявӣ; 

- таҳлили расмкашии кӯдакон дар мавзӯи “Оилаи мо”, ки тибқи 

мазмуни онҳо муносибати кӯдак ба аъзоѐни оила, ҳолату кайфияти 

эмотсионалии ӯ дар муҳити хонавода омӯхта ва баҳодиҳӣ мешуд; 

- баргузории сӯҳбати фардӣ бо волидоне, ки оид ба тарбияи одоби 

муоширати кӯдакон ба душворӣ дучор шудаанд ва барои беҳдошти 

кори тарбиявии худ ниѐз ба маслиҳату машварати психологӣ – 

педагогӣ доранд. 

Мушоҳида дар раванди фаъолияти муошират нишон медиҳад, ки 

кӯдакон на ҳамеша, махсусан, ҳангоми бозиҳои мустақилона, меҳнат дар 

байни гурӯҳ ба қойда ва меъѐрҳои одоби суханронӣ бо ҳамсолон риоя 

мекунанд. Дар раванди машғулиятҳои таълимӣ, сайругашт ва саѐҳат, ки 
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дар онҳо мураббия нақши ташкилу роҳбарӣ ба фаъолиятҳои гуногунро 

ба зиммаи худ дорад, риояи одоби муошират фарқ мекунад. Сабаби 

чунин вазъиятро ба омилҳои зерини психологӣ вобаста донистан мумкин 

аст: 

- аз тарафи кӯдакон риояи одату анъанаи ҳурмати калонсолон, 

махсусан мураббия ва ѐрдамчии ӯ; 

- нигоҳ доштани обрӯ, нуфуз ва шахсияти мураббия ва ѐрдамчии гурӯҳ; 

- риояи қойда ва меъѐрҳои одоби муошират, рафтору амал дар гурӯҳи 

синнусолии кӯдакистон; 

- маҳорати аз тарафи мураббия назорат ва идора карда шудани 

ҳаракату амалҳои кӯдакон; 

- натиҷаи ҳамкории мураббия ва волидон дар тарбияи одоби 

муошираи кӯдакон; 

- мавҷудияти муҳити солими психологӣ–маънавӣ ва ҳусни тафоҳум 

байни кӯдакону мураббия. 

Таҳлили нақшаи таълиму тарбияи мураббияҳои гурӯҳҳои калон ва 

омодагӣ ба мактаб нишон дод, ки масъалаи парвариши сифатҳои ахлоқӣ 

дар кӯдакон, азхуд намудан ва риояи қойда ва меъѐрҳои одоби 

муошират, ҳамкорӣ бо волидон дар иҷрои вазифаҳои тарбияи ахлоқии 

кӯдакон ҳамеша мадди назар қарор дорад. Вале як қатор номувофиқатӣ 

ва камбудиҳо дар нақшаи кории мураббияҳо аз инҳо иборатанд: 

1. Вазифаҳо арзѐбӣ карда шудаанд, вале роҳу усули иҷрои онҳо нишон 

дода нашудааст. Ба монанди “Омӯзонидани кӯдакон ба одоби салому 

дуруд”, “Ёд додани изҳори миннатдорӣ ҳангоми расонидани мадад ва 

ѐрӣ ба ҳам”, “Баъди хӯрдани таом “ташаккур” гуфтан ба мураббия, 

ѐрдамчии мураббия ва навбатдорон”, “Ҳангоми бозгашт ба хонавода 

ба ҳамсолон хайрухӯш намудан” ва ғайра. 

2. Иҷрои вазифаҳои тарбиявӣ, сатҳ ва меъѐри татбиқи онҳо дар нақша 

қайд нашудааст. 
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3. Раванди пурраи таъсири психологӣ–педагогӣ ба ташаккули шуури 

ахлоқии кӯдакон равона шудааст, ки таъмини онро бе таҷрибаи 

амалӣ ва ҳиссиѐтҳои ахлоқӣ амалӣ гардондан мушкил аст. 

4. Бештар ба истифодаи роҳу усулҳои таъсири муроҷиати шифоҳӣ 

диққат дода шудааст: эрод гирифтан, таъкид кардан, насиҳаткунӣ, 

муҳокимаи қаҳрамонони асарҳои бадеӣ ва ғайра. Истифодаи чунин 

усулҳои таъсирбахшӣ ба ташаккули эмотсияҳо ва таъмини ҳолати 

мусбии эмотсионалӣ мадад карда наметавонад. Дар роҳи азхудкунии 

қойда ва меъѐрҳои ахлоқӣ таъсир расонидан ба руҳия ва ҳолати 

эмотсионалии кӯдак, мутаассифона, диққати ҷиддӣ ба мушоҳида 

нарасид. 

5. Дар маврид ва лаҳазоти зарурӣ вазъияти махсуси ахлоқӣ мавриди 

таҳлилу баҳодиҳӣ қарор наѐфтааст. Чунин амал ба он оварда 

мерасонад, ки кӯдакон донишҳои худро доир ба қойда ва меъѐрҳои 

ахлоқӣ, муоширати байниҳамдигарӣ амалӣ карда наметавонанд, дар 

онҳо эмотсия ва ҳиссиѐтҳои иҷтимоии ҳамдардӣ, дилсузӣ, ифтихор аз 

муваффақияту дастовардҳои атрофиѐн инкишоф намеѐбад, тайѐрии 

психологии амалкунӣ бо ташаббуси шахсӣ шакл намегирад, байни 

дониш ва таҷрибаи амалӣ оид ба меъѐрҳои ахлоқӣ робита барқарор 

намегардад. 

Дар татқиқи хусусиятҳои шахсияти кӯдак дар робита ба ташаккули 

одоби муошират ва муносибат бо одамони гирду атроф илми муосири 

психология методҳои лоиҳавии “Тасвири оила”, “Тасвири одам”, 

К.Маховер - “Тасвири ҳайвони вуҷуднадошта”, “Пигтограмма”-и 

А.Р.Лурияро пешнищод кардааст. Арзиши ин пешнищод дар он аст, ки 

онҳо мавқеи кӯдакро дар доираи муносибатҳои иҷтимоӣ дар муҳити 

кӯдакистон ва хонавода муайян мекунанд. Чунончи, истифодаи 

методикаи “Тасвири оила” – ро мо бо кӯдакон зери иҷрои супориши 

тасвири “Оилаи мо” пешниҳод намудем. Он дар навбати аввал 
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хусусиятҳои аз тарафи кӯдак идрок шудани вазъиятеро дар бар мегирад, 

ки ба талаботи шахсӣ, ҳолатҳои руҳию маънавии ӯ мувофиқат мекунад. 

Бояд қайд кард, ки кулли методикаҳои муоина ва ташхиси самти 

эмотсионалӣ–шахсиятии кӯдак дар партави иҷрои татқиқотҳои 

психологӣ истифода мешавад. Аз ин бобат мо кӯшиш намудем, ки 

методикаи тасвири “Оилаи мо” – ро дар зерхати талаботҳои татқиқоти 

психологӣ–педагогӣ роҳандозӣ кунем. Барои таҳлилу натиҷагирӣ аз 

иҷрои супориши тасвири “Оилаи мо” ба мураббиѐн, психологҳо ва 

волидони дар ин амал иштироккунанда дар утоқи кории равоншинос 

шароит муҳайѐ карда шуд. 

Натиҷагирӣ аз расмкашии кӯдакони 5–7 соларо мо ба ду марҳила 

ҷудо намудем. Марҳилаи аввал: мушоҳидаи руҳия, ҳолати эмотсионалии 

кӯдак ҳангоми иҷрои супориш. Марҳилаи дигар - таҳлилу баррасии 

фаъолияти кӯдак дар тасвири “Оилаи мо”.  

Дар марҳилаи аввал ба пайдарҳамии тасвири аъзои хонавода, ки 

арзишмандии узви оила аз нигоҳи кӯдак дар рӯи қоғаз меомад, диққат 

дода шуд. Пайдарҳамии иҷрои супориш гуногун буд. Масалан, 30% 

кӯдакон дар расм аввал осмон, абрпораҳо, офтоб, кӯҳҳо, алафу 

дарахтонро тасвир намуда, сипас дар қоғаз аъзои хонавода: падар, 

модар, бародару хоҳар ва худро (вобаста ба сохтори синнусолӣ ва 

мавқеи онҳо дар доираи муносибатҳои дохилии оилавӣ) тасвир карданд. 

Боқимондаи 49 – 50% -и кӯдакон кӯшиш ба харҷ доданд, ки аввал аъзои 

оила ва мавқеи худро дар расм тасвир намоянд. 

Тахминан 20% -и кӯдакон аввал дуру дароз фикр карда, аз рӯи 

тасвири ҳамсолони худ нусхабардорӣ карданд. Сипас ба ҳаҷму андозаи 

тасвири аъзои оила, ки онбаѐнгари муносибати эмотсионалӣ-иҷтимоӣ ва 

муоширату муносибати кӯдакр ба ҳар як аъзои оила аст, таваҷҷуҳ зоҳир 

намудем. Шояд ин андешаи субъективии мо бошад, вале эътимод дорем, 

ки кӯдакон наздикону пайвандони дӯстдоштаи худро кӯшиш менамоянд 

нисбати дигарон бузургҷуссаву тануманд тасвир намоянд. Шахсонеро ки 
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аз онҳо майли канораҷуӣ доранд, нокомил, масалан, бедаст, бепой ва ѐ 

дар масофаи дур аз худ ва дигарон тасвир менамоянд. 

Ҳангоми расмкашӣ дар мавзӯи “Оилаи мо” аз тарафи кӯдак 

пайдарҳам, дар масофаи бо ҳам наздик ҷойгир намудани акси аъзои оила 

баѐнгари устувории маҳорату муносибати дохили хонаводагӣ эътироф 

мешавад. 

Ҳангоми расмкашӣ диққат додан ба тасвири ҷузъҳои алоҳида, 

ислоҳу тағйирдиҳӣ, такмилу тасвири хубтари яке аз узви хонавода 

гувоҳи он аст, ки кӯдак ба ӯ таваҷҷуҳи махсус ва ҳисси дустдорию 

эҳтиром дорад ва ѐ акси он. Таваққуф ҳангоми тасвири яке аъзои оила, аз 

тасвири як объект ба объекти дигар гузаштан, ҳатто ба охир 

нарасонидани иҷрои супориш, худро ба амали дигаре андармон кардани 

кӯдак гувоҳи муносибати бетараф, ба хотир овардани ин ѐ он ҳодисаю 

воқеаи гуногуни осебпазир арзѐбӣ мегардад. 

Марҳилаи дуйӯми таҳлили расмҳои тасвиркардаи кӯдакон бо 

иштироки мураббия, психологи муассиса ва волидони хоҳишманд 

баргузор шуд. Дарвоқеъ, мо оид ба мақсаду муҳтавои расмкашии 

кӯдакон дар мавзӯи “Оилаи мо” волидонро ба воситаи ҷой додани 

гузориш дар “Гӯшаи волидон” – и гурӯҳ пешакӣ огоҳ карда будем. 37% 

волидони кӯдакони дар корҳои ҷустуҷӯӣ–озмоишӣ иштироккарда 

мувофиқ ба дастрасии имконоти шахсӣ дар таҳлили кори амалии 

фарзандони худ ширкат варзиданд.  

Ҳадаф аз ҷалб намудани волидон ба ин амал:  

1) шинос намудани онҳо бо қувваю қобилияти тасвирии кӯдакон;  

2) пайдо кардани маълумот доир ба имкони кӯдакон дар тасвири 

муносибатҳои дохилихонаводагӣ ҳини тасвир бо расм;  

3) таъсир расонидан ба фарҳанги педагогии волидон дар тарбияи 

одоби муошират ва сифатҳои ахлоқӣ–иродавии фарзандон;  

4) самарбахшии ҳамкорӣ бо муассисаи таҳсилотӣ. 
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Дар оғоз ба кӯдакон чунин дастур пешниҳод карда шуд: “Расми аҳли 

хонавода, аъзои оилаи худро тасвир намоед”. Баъди ба анҷом расидани 

расмкашӣ ба кӯдакон чунин саволҳо дода шуд: Ту ин ҷо расми киро 

тасвир намудӣ? Падар, модар, бибӣ, бародар, хоҳаратро дар куҷо ҷой 

додӣ? Онҳо чӣ кор карда истодаанд? Онҳо хурсанду хушҳол ҳастанд, ѐ 

не? Ту дар бораи онҳо чӣ фикр дорӣ? Барои чӣ ту падар, модар, бибӣ, 

бародару хоҳар, бобоятро чунин тасвир карда? ва ғайра.  

Мо кӯшиш кардем дар як вақт ҳиссиѐти дилбастагӣ, муносибати 

кӯдакро бо пайвандон муайян созем, ки дар ташаккули одоби муошират 

бо атрофиѐн таъсир расонида метавонад. 

Ҳангоми таҳлили расм – тести “Оилаи мо” тибқи методикаи 

пешниҳодшуда ба масъалаҳои зерин диққат додем: 

1. Ҳаҷму андозаи расм дар қоғаз. 

2. Теъдоди аъзои хонавода. 

3. Ба ҳам мувофиқат кардани андозаи тасвири аъзои оила (падар, 

модар, бобою бибӣ, бародару хоҳар). 

4. Ҳудуд, ѐ худ мавқеи ҷойгиршавии онҳо. 

5. Мавҷудияти тасвири ашѐҳои иҳотакарда. 

6. Намуди тасвир (дар ҳаракат будан, истифодаи манзара, ба тарзи 

схемавӣ – хатҳои алоҳида тасвир кардан). 

Бояд қайд кард, ки дар асоси тасвирҳо ба ҳолати руҳӣ–эмотсионалии 

бачаҳо низ баҳо додан имконпазир гардид. Мавҷудияти андозаи хурди 

тасвир, қаламро зер карда кашидану ислоҳ кардани ин ѐ он амали 

иҷрошуда баѐнгари ноқисии ҷисмонӣ, дараҷаи асабоният, ноҳинҷорӣ, 

парешонхотирӣ ва дигар ҳолатҳои номатлуби кӯдак буд. Истифодаи 

рангҳои равшан (сурх, зард, кабуд, сабз) ва бо ҳам мувофиқат 

гардондани онҳо, дар андозаи нисбатан калон тасвир кардани наздикон 

чун ҳолати қаноатмандӣ, руҳияи хуб ва осудаҳолии кӯдак дар муҳити 

хонавода қабул гардид. Аз ин рӯ, мо ба хусусиятҳои робитаи тарафайни 

аъзои хонавода ва ҳолати мусбии руҳӣ–эмотсионалии кӯдак аз рӯи 
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аломатҳои зерин пайгирӣ намудем: ифодасозии руҳияи хушҳолонаи 

аъзои оила, ба ҳам наздик будани онҳо, дасти ҳамдигарро доштан ва ѐ 

акси он будани тасвирҳо: бетартибона, дур аз ҳамдигар ҷойгир кардан, 

ифода нагардидани чеҳра ва руҳияи тасвиршавандаҳо ва ғайра. 

Инчунин ба кӯдакон пешниҳод карда шуд, ки расми оилаи худро ба 

иштироккунандагон (мураббия, озмоишгар, ҳамсолон) “хонда диҳанд”, 

яъне фикру андешаи худро нисбати муносибатҳои оилавӣ нақл намоянд. 

Аз оҳангу мазмуни нутқронии кӯдакон ба муносибату муоширати ҳар 

яки онҳо дар доираи муносибатҳои дохили оила баҳо додан осон гардид.  

Ҳангоми таҳлили расмҳо ба ҳамаи ҷузъ ва қисматҳои он диққати 

ҷиддӣ дода шуд. Бо падару модар, бародару хоҳар якҷоя тасвир шудани 

кӯдакро баѐнгари муносиботи солиму арзишманди хонаводагӣ 

ҳисобидан мумкин аст. Кӯдакони алоҳида кӯшиш намуданд ба тарзи 

рамзӣ дастархону нон, чойнику пиѐла, кӯрпача ва дигар ашѐҳои хонаро 

бо рангҳои равшану амиқ тасвир намоянд. Кӯдакон шахси нисбатан 

бонуфуз, соҳибэҳтироми хонавода ва ѐ меҳрубону дустоштатарини худро 

дар андозаи бузургтар тасвир карданд. Ба ин мақом писарҳо бисѐртар 

падар ва духтарчаҳо модар, бибӣ, апаи худро сазовор донистанд, ки 

онро таҷассумгари мақоми яке аз калонсолон дар доираи муносибатҳои 

оилавӣ ҳисобидан мумкин аст. 

Мушоҳида карда шуд, ки кӯдакон дар доираи муносибатҳои оилавӣ 

ба нақшу мақоми пайвандони худ сарфаҳм рафта,, ҳангоми аз тарафи яке 

аз онҳо тарс доштан ва ѐ номеҳрубонӣ дидан дар тасвир аз рангҳои сиѐҳ, 

ҷигарранг истифода бурдаанд. Ин андешаи мо ҳангоми сӯҳбати фардӣ бо 

кӯдакони алоҳида низ тасдиқ шуд. Зеботарин акс дар тасвири 87,5% 

кӯдакон симои модар буд, ки ӯ дар андозаи нисбатан калонтар, бо 

истифодаи рангҳои равшану амиқ инъикос шуда буд. Махсусан, дар 

тасвири духтарчаҳо модарон тавассути рангҳои хоса, тасвири гӯшвору 

гарданбанд ҷилвагар шудаанд. 
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Ҳангоми сӯхбат бо волидон аз онҳо пурсон шудем, ки кадом одату 

муомилаи хушро дар фарзандони худ мунтазам парвариш медиҳанд: 

салом додан, хайрухуш кардан, бо оҳанги орому самимӣ хоҳишу 

илтимосро иброз намудан, дар вақти зарурӣ ташаккур гуфтану узр 

пурсидан, ба гуфтугӯи калонсолон ҳамроҳ нашудан, сухану хоҳиши 

калонсолонро то охир шунида, онро сари вақт иҷро намудан ва ғайра. 

Худи волидон низ мубрамияти на танҳо расман хушмуомила будан, 

балки самимона, бо эҳтиром баѐн кардани хоҳишу қаноатмандиро барои 

кӯдакон беҳтарин амали муошират меҳисобанд. Зухурѐбии муомилаи 

хуш дар кӯдакон ба муҳити хонавода, шароити зиндагӣ ва кори 

тарбиявии оила ва кӯдакистон вобаста мебошад. 

Мушоҳидаҳои мақсаднок ва сӯҳбат бо волидон собик кард, ки 

ҳангоми муошират кӯдакон баъзан аз калимаю ибораҳои номатлуб 

истифода мебаранд, ҳангоми гуфтугу афту андоми худро тағйир дода аз 

имою ишораҳои ноҷо истифода мебаранд, рафиқону калонсолонро то 

охир гӯш накарда, ба кору амали нодаркор андармон мешаванд, 

гарчанде омӯзонидани риояи одоби муошират аз талаботҳои муҳими 

волидону мураббиѐн маҳсуб меѐбад. 

Яке аз масъалаи муҳим, ки таваҷҷуҳи мураббиѐну волидонро ба худ 

ҷалб намуд, риояи одоби муоширати кӯдак нисбати ҳамсолон буд. 73,5% 

волидони дар сӯҳбат ҳузурдошта роҷеъ ба масъалаҳои зерин изҳори 

ташвиш ва хавотирӣ намуданд: 

1. Муносибату муоширати дағалонаи писарҳо ба духтарҳо. 

2. Дағалӣ ҳангоми муошират бо хурдсолон. 

3. Ба якдигар лақаб мондану номи ҳамдигарро нопурра гирифтан. 

4. Худро нигоҳ дошта натавониста ба низоъ роҳ додан. 

5. Аз болои ҳамдигар шикоят ва хабаркашӣ кардани кӯдакон. 

Дар асоси баҳисобгирии натиҷаи иҷрои супориши расмкашӣ дар 

мавзӯи “Оилаи мо”, сӯҳбат бо волидону кӯдакон, таҳлили нақшаи кори 
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таълиму тарбиявии мураббияҳо вазифа ва методҳои кори ҷустуҷӯӣ–

озмоишӣ муайян карда шуд. 

Ҳангоми кори ҷустуҷӯӣ–озмоишӣ мо кӯшиш намудем ба кӯдакон 

одати риоя кардани се қоидаи одобро омӯзонем:  

1) аввал хуб фикр карда, сипас андеша баѐн кардан;  

2) то охир оромона сухани ҳамсуҳбат, волидону мураббияро 

шунида, баъд ҷавоб додан;  

3) дод назада оромона суханронӣ кардан.  

Мувофиқи нишондоди Лидак Л.В. ҳангоми муошират риояи 

қойдаҳои одоби дар боло зикршуда  имкон медиҳад, ки дар раванди бозӣ 

ба ташаккули амалҳои ратсионалӣ (самарабахш), персептивӣ (дарку 

фаҳмидани ҳамсӯҳбат) ва оперативӣ (фаврӣ) ҳангоми муошират шароит 

мусоидат карда шавад [70;16]. 

Барои парвариши одоби мулоқот зарурияти ташкилу гузаронидани 

сӯҳбати этикӣ–ахлоқӣ, ба хотир овардан, намунаи ибрат будани 

мураббия, дар вақти зарурӣ ҳавасманд кардани кӯдак, луқмапартоӣ, 

савол додан, кӯдаки дигарро ҳамчун намуна хотиррасон кардан, тағйир 

додани оҳанги нутқ ва ҳаракату чеҳра ва ғайраҳо истифода бурда 

мешавад. Чунин тарзи кор дар раванди фаъолияти гуногун - бозӣ, 

расмкашӣ, меҳнат, машғулиятҳои гуногун, иҷрои талаботи реҷаи рӯз 

имкон бахшид, ки иҷрои ин амалҳо дар парвариши одоби муошират 

низоми доимӣ ва мунтазам гардад. 

Азхудкунии мазмун ва роҳҳои самарабаши муоширати расмӣ ва 

эмотсионалӣ–шахсӣ ба оҳанг, ифоданокӣ ва хушобуранги нутқи кӯдакон 

низ таъсир мерасонад. Дар татқиқоти Насруллоева Н.Н. ташаккули 

хушобурангӣ ва ифоданокии нутқи кӯдакон зери таъсири афсонаҳои 

халқи тоҷик мавриди омӯзишу баррасӣ қарор гирифтааст  [101;26]. 

Дар ҷараѐни кори татқиқотӣ баъди ҳар се моҳ аз мураббияҳои 

гурӯҳҳои озмоишӣ таҳлилу баҳодиҳии сатҳи рушд ва азхудкунии одоби 

муошират аз ҷониби кӯдакон, пешниҳоди гузориш тариқи овардани 
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мисолу далелҳои амиқ талаб карда шуд. Чунин шакли кор ба мо имкон 

дод, ки дар як вақт иҷрои вазифаҳои тарбияи маънавӣ, ташаккули 

муоширати тарафайни кӯдак бо волидон назорат ва баҳодиҳӣ гардад. 

Натиҷагирӣ ба муайянсозии самарабахшии методҳои таъсиррасонии 

педагог кӯмак расонида, дар ислоҳу бартарафсозии ноқисиҳои гуфтору 

рафтори кӯдак самти фаъолиятро муайян менамояд. 

Бо мақсади аниқ кардани фаҳмиш ва тасаввуроти кӯдакон оид ба 

одоби муошират иҷрои шифоҳии маҷмӯи супоришҳо пешниҳод гардид, 

ки ба самти минбаъдаи корҳои озмоишӣ–таҷрибавии мо таъсири хуб 

гузошт. 

Ба қисмати аввали чунин супоришот мутаалиқ буданд: “Бачаи 

боодоб ва хушмуомила кист?; “Кадом бачаро боадаб ва хушмуомила 

гуфтан мумкин аст?”. Мақсади асосии иҷрои чунин супориш 

муайянсозии фаҳмишу тасаввуроти кӯдак оиди мафҳумҳои “боадаб” ва 

“хушмуомила” буд. Бачаҳо ба гурӯҳи кӯдакони боодоб ва хушмуомила 

кӯдаконеро муносиб донистанд, ки онҳо ҳамсолони хуб, нағз, гапдаро 

буда, ҳамаи хоҳишу талаботҳои мураббияро дар кӯдакистон ва 

волидонро дар хона иҷро менамоянд; дағалӣ, бадгӯиро қабул надоранд 

(онҳо бештар дар назар доранд алфози қабеҳу нодаркорро), ростгӯю 

поквиҷдон ҳастанд, дуруғгӯй, дурӯя нестанд, хабаркашӣ намекунанд, дӯғ 

намезананд, ба калонсолон гап намегардонанд, нарезонида хӯрок 

мехӯранд, ҷангара нестанд, либосашонро чиркин намекунанд ва ғайра. 

Қисмати дигари супориш баҳодиҳӣ ба одобу рафтори шахсӣ аз 

тарафи худи кӯдакон буд. Дар ин намуди амал иҷрои чунин супоришот 

пешниҳод гардид: Ту худатро бачаи/духтараки боодоб, хушмуомила 

ҳисоб мекунӣ ѐ не? Барои чӣ?  

Мақсади иҷрои супориши мазкур амиқ кардани маҳорату малакаи 

худбаҳодиҳӣ ва худназораткунии кӯдакон ҳангоми риоя ва иҷрои қойда 

ва меъѐрҳои одоби муошират буд. Таъкид низ гардид, ки баъди ду 

ҳафтаи иҷрои қисмати дуйуми супориши аввала он такрор меѐбад. Аз 
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андешаронии кӯдакон чунин расид, ки ҳар яки онҳо мувофиқи фикри 

шахсии худ бача/духтараки боодоб, хушмуомила ва хуб ҳастанд, чунки 

гапдаро ва хушмуомилаанд, ҳамаи хоҳишу супориши мураббия ва 

волидонро иҷро мекунанд, калонсолонро ҳурмат мекунанду бо онҳо 

аввалин шуда салом медиҳанд, дар нақлиѐт ба пирону калонсолон ҷойи 

нишаст медиҳанд, дар ҳаққи хурдсолон ғамхорӣ менамоянд, ҷангара ва 

хабаркаш нестанд, бозича ва дигар маводҳоро аз рафиқону калонсолон 

пурсида мегиранд ва ғайра. 

Дар қисмати сейӯми супоришҳо аз кӯдакон дар бораи 

“Рафиқ/дугонаи боодобу хушмуомила” – и худ тартиб додани нақл 

пешниҳод карда шуд. Чунки дар теъдоди зиѐди кӯдакон дараҷаи баланди 

худбаҳодӣ мушоҳида карда шуд, ки гуфтору суханронии онҳо ба одобу 

рафторашон кам мувофиқат мекард. Пешниҳод гардид, ки онҳо 

метавонанд дар нақли худ далелу мисолҳо аз бозиҳои якҷоя, меҳнату 

машғулиятҳо дар кӯдакистону оила низ истифода баранд. Кӯдакон дар 

нақлу ҳикояҳои худ бо баробари аломату нишонаҳои рафиқ/дугонаи 

боодобу хушмуомилаи худ, инчунин оид ба кирдору рафтор, гуфтору 

амалҳои номатлуби ҳамсолон низ нақл намуда, хислатҳои бади онҳоро 

маҳкум намуданд. 

Мақсади иҷрои супориши охирин муайянсозии маҳорату малакаҳои 

шахсии кӯдак дар барпо карда тавонистани муошират бо хамсолону 

калонсолон дар лаҳзаҳои гуногуни ҳаѐт ва риояи одоби муошират 

ҳангоми муколама, сӯҳбат ва дигар лаҳзаҳои фаъолият дар кӯдакистон, 

муҳити хонавода, дар меҳмонӣ, ҷойҳои ҷамъиятӣ буд. Иҷрои чунин 

супоришҳо ба кӯдакон пешниҳод карда шуд, ки мувофиқи он риояи 

қойда ва меъѐрҳои одоби муошират дар мавриду вазъияти гуногун ба 

миѐн меояд:  

Супориши якум: Ту мехоҳӣ дугона/рафиқатро ба ҷашнигии мавлудат 

даъват намоӣ ва барои иҷрои ин амал ба модари рафиқат чӣ тавр 

муроҷиат мекунӣ? 
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Супориши дуйум: Ту ҳамроҳи модарат ба меҳмонӣ рафтӣ ва дар он 

ҷо ба кӯдакони ҳамсоли худ дучор шудӣ. Ба ҳамсолони худ чӣ тавр 

муроҷиат карда шинос мешавӣ ва дустӣ барқарор карда метавонӣ? 

Супориши севвум: Мехоҳӣ бибӣ ва ѐ хешовандонро ба воситаи 

телефон ба зодрузашон табрик намоӣ. Ин амалро чӣ тавр ва бо 

истифодаи кадом суханҳо иҷро менамоӣ? 

Супориши чорум:  Хешовандони ту аз ноҳия ва ѐ шаҳри дигар ба 

хонаи Шумо ба меҳмонӣ омаданд ва ҳамроҳи онҳо ҳамсоли ту буд. Ту ба 

ин ҳамсоли худ чӣ тавр гуфтугӯ ва муносибат мекунӣ? 

Супориши панҷум: Ба гурӯҳи Шумо кӯдак – писар/духтараки нав 

омад. Ту ба ӯ чӣ тавр худ ва ҳамсолонро шинос менамоӣ, нисбаташ чӣ 

гуна ғамхорӣ менамоӣ? 

Таҳлили иҷрои супоришотро ба тарзи зайл дар дохили ҷадвал 

нишон додан мумкин аст: 

Љадвали 2. 

Сифати фаҳмишу 
тасаввуротҳо 

Нишондиҳандаҳо  

Хуб - сифатҳои ахлоқиро чун одоби муошират 
меҳисобанд; 

- ҳангоми иҷрои супоришҳо кӯшиш мекунанд 
андешаи шахсии худро, ки аз баҳодиҳии 
атрофиѐн бармеояд (модарам гуфтанд, 
падарам таъриф карданд, бобом офарин 
гуфтанд ва ғайраҳо) асоснок мекарданд; 

- хушмуомилагӣ, дағалӣ накардан, салом додан, 
хайрухуш намуданро зарур мешуморанд; 

Миѐна - кӯшиш мекарданд ба ҳамсолон монанд 
суханронӣ намоянд; 

- иҷрои он қойда ва меъѐрҳои одоби 
муоширатро ҳатмӣ меҳисобанд, ки ба 
талаботҳои калонсолон мувофиқат намоянд; 

- на ҳама вақт худро ба вазъияти пешомала 
мутобиқ карда тавонистанро иброз карда 
тавонистанд; 

- дар интихоби тарзи барқарорсозии муроҷиат 
мушкилӣ доштанд; 
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Бад - худро бачаи хуб ҳисобида дар бораи 
хушмуомилагӣ чизе гуфта натавонистанд; 

- бо одобу рафтори ҳамсолон ва баҳодиҳӣ ба он 
кам таваҷҷуҳ зоҳир мекарданд; 

- вобаста ба сифатҳои шахсӣ кӯдакони дигар ба 
онҳо барои барқарорсозии муошират кам 
кӯшиш менамуданд; 

- оид ба меъѐрҳои одоби муошират ба 
калонсолон, риояи қойдаю меъѐри одоби 
муошират тасаввуроту фаҳмиши маҳдуд 
доранд; 

- ба суханронии ҳамсолон тақлиду такя 
мекарданд; 

 

Таҳлили мушоҳидаву иҷрои супоришот нишон дод, ки устувории 

одоби муошират вобаста ба мазмуни он буда, самти демократӣ дорад. 

Дар чунин ҳолат воситаи муошират, махсусан суханронӣ, инчунин 

ҳаракату амалҳо ба қойда ва меъѐрҳои одоб бояд комилан ҷавобгӯ 

бошад. 

Дар рафти кори татқиқотӣ мо гурӯҳҳои озмоиширо ба се зергурӯҳ 

мувофиқи робитаи байни кӯдакон, маҳорату малакаи риояи одоби 

муошират ҷудо намудем ва онҳоро бо ҳарфҳои А.Б.В. номгузорӣ ва 

пайгирӣ кардем: 

А – дараҷаи устувор ва нисбатан ташаккулѐфтаи одоби муошират; 

Б – дараҷаи ноустувор ва миѐнаи риояи одоб ва меъѐри муошират; 

В – дараҷаи паст ва ноустувори риояи одоб ва меъѐри муошират. 

Натиҷагирӣ оид ба дараҷаи азхудкунии қойда ва меъѐри одоби 

муоширатро дар кӯдакони синни калони томактабии тарбиягирандагони 

муассисаҳои таҳсилоти томактабии ш.Душанбе мо дар таблитсаи зерин  

арзѐбӣ менамоем: 

Љадвали 3. 

Дараҷа Меъѐрҳои шаклгирифтаи одоби муошират 

А – дараҷаи 
баланд 

- шавқу рағбат бо ҳамсолону калонсолон; 
- устувории муносибату муошират; 
- дарозмуддатии муошират ва ҳассосияти омода будан 



132 
 

ба муошират; 
- барқарорсозии муколама 8 вобаста бо истифодаи 

нутқ, ҳолати эмотсионалии ҳамсӯҳбат, рафиқи бозӣ, 
мазмун ва мақсади муколама;  

Б – дараҷаи 
миѐна 

- мунтазир будан ба ташаббуси ҳамсолону калонсолон 
барои барқарорсозии муошират; 

- мутобиқ кардани ҳолати эмотсионалии худ ба руҳия, 
услуби муоширати ҳамсӯҳбат; 

- риоя кардани қойда ва меъѐрҳои одоби муошират 
вобаста ба талаботҳои ҳамсӯҳбат; 

- истифода бурда тавонистан аз воситаҳои 
ифоданокии нутқ мувофиқи мазмуни муошират; 

В – дараҷаи 
паст 

- маҳдудияти маҳорату малакаҳои барқароркунии 
муошират ва риоя кардани меъѐрҳои одобу рафтор; 

- кӯтоҳмуддат ва тезтағйирѐбанда будани муошират; 
- ҳангоми муошират тез иваз кардани руҳия ва 

намоиш додани хислатҳои якравӣ, инҷиқӣ, 
фармонфармоӣ ва ғайраҳо, ки сабаби ба муошират 
таваҷҷуҳ зоҳир накардани ҳамсолон мегардад. 

 

Бо мақсади аниқ кардани доираи тасаввурот, маҳорату малакаи 

риояи одоби муошират мо дар арафаи иди “Модарон” дар мавзӯи 

“Модарамонро чӣ тавр хурсанд карда метавонем” бо 163 нафар кӯдакон 

дар анҷоми кори озмоиши–таҷрибавӣ сӯҳбат гузаронидем. Онро чунин 

арзѐбӣ кардан мумкин аст: 

Љадвали 4. 

№ Мавзӯъ: “Модарамонро 
чи тавр хурсанд карда 

метавонем” 

Марҳилаи I 
Ҷустуҷӯи 

Марҳилаи II 
озмоишӣ 

Марҳилаи III 
Назоратӣ 

1 Омода намудани туҳфа 
(откриткаҳо) дар 

машғулиятҳои 
расмкашӣ 

60% 89% 96% 

2 Ёри расондан дар 
корҳои хона 

45% 78% 91% 

3 Нашикастану вайрон 
накардани бозичаҳо 

53% 93% 97% 

4 Ғамхорӣ дар ҳаққи 
хурдсолон 

51% 81% 93% 

5 Риоя кардан ба тозагӣ 
ва тартибот 

61% 89% 94% 
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6 Раҳмат гуфтану 
хушмуомила будан 

37% 71% 86% 

7 Назди меҳмонҳо 
бетартибӣ накардан 

81% 94% 98% 

8 Гапдароӣ  70% 87% 95% 

9 Тозаю озода нигоҳ 
доштани лисобу 

пойафзол 

69% 87% 95% 

10 Дар вақти хоб муайян 
хоб кардан 

82% 93% 96% 

 

Чӣ тавре, ки аз ҷадвал бармеояд, дар марҳилаҳои дуйӯм ва сейум дар 

натиҷаи истифодаи роҳу усулҳои таъсиррасонии мақсаднок тасаввурот, 

маҳорату малакаҳои кӯдакон, дараҷаи азхудкунӣ ва риояи қойдаву 

меъѐрҳои одоби муошират хеле боло рафт.  Албатта, фоизи зоҳиршавӣ 

ва болоравии дараҷаи донишу тасаввурот ва маҳоратро ҳисоб кардан 

мумкин нест. Чунки дар кӯдакон вобаста ба хусусиятҳои синнусолӣ  

тағйирѐбии андешаҳо, ҳолату руҳияи эмотсионалӣ, ба қудрату тавоноии 

худ аз меъѐру ҳақиқат болотар баҳо додан, махсусан, дар ҳузури 

ҳамсолону мураббия хос аст. 

Вобаста ба хусусиятҳои фардии кӯдакон дар тарбияи одоби 

муошират аз усулҳои зерин истифода бурда шуд: 

1. Руҳбаланд ва ҳавасмандкунии кӯдакони ноором, серҳаракат, 

номуташаккил бо мақсади риояи одоби муошират аз ҷониби онҳо. 

2. Диққату таваҷҷӯҳи кӯдакони дағалмуомила, ҳассос, асабонӣ ба амалу 

рафтор, одоби хуби муоширати ҳамсолон ҷалб карда шуданд. 

3. Намоиш ва шарҳи расмҳо бо фаҳмондадиҳии мафҳумҳои бачаи нағз, 

кӯдаки боодоб, духтарак/писараки хушмуомила, ҳамсӯҳбати хуб ва 

ғайра. 

4. Бозии дидактикӣ–шифоҳии калимаҳои синонимӣ, антонимӣ ва 

ифодакунандаи одобу рафтори кӯдакон. Ба монандӣ: хушмуомила – 

дағал, нағз – бад, рафиқи хуб – ҷангара, ростгуӣ – дурӯғӯӣ, поквиҷдон 
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– фиребгар, хандонак – гирѐнчак ва ғайраҳо, ки сифатҳои мусбати 

шахсро ифода карда метавонанд. 

5. Пешниҳоди вазъияти махсуси психологӣ. Масалан: агар рафиқат 

хушмуомила, боодоб набошад, ту чӣ кор мекунӣ? Ҳамсӯҳбати хуб 

гуфта киро мефаҳмӣ? Дар рӯзи ид киро ҳамчун рафиқи боодобу 

хушмуомила табрик мекунӣ? Ҳамроҳи кӣ дар ид рақс кардан (суруд 

хондан) мехоҳӣ ва барои чӣ? Арзишмандии ин усул дар он аст, ки 

иҷрои супоришҳо ба инкишофи зеҳниву маърифатии кӯдакон таъсири 

мусбӣ мерасонад.  

Т.М.Землянухина дар татқиқоти худ муайян кард, ки дар кӯдакон 

муошират ва фаъолнокии маърифатӣ дар якҷоягӣ таъмин карда шавад. 

Ин раванд дар тамоми давраи томактабӣ бояд идома ѐбад. Муҳаққиқ 

рушди муошират ва фаъолнокии маърифатии кӯдаконро дар шароити 

хонаҳои кӯдакони синни томактабӣ татқиқ намуда, нақши муҳим 

бозидани муоширатро ба ин табақаи кӯдакон махсус ишора мекунад, 

чунки дар натиҷаи нокифоя, маҳдуд будани муоширати калонсолон, 

махсусан, ҳузур надоштани пайвандон – модар, падар, бобою бибӣ 

кӯдакони гуногунсинни хонавода ба мазмуни муоширату муносибатҳои 

байниҳамдигарӣ нақши манфии худро ба таври назаррас мегузорад 

[40;26]. 

Ин раванд аз тарафи олимони рус Толстих Н.Н. ва Прихожан А.М. 

дар заминаи таҳлилу муқоисаи татқиқотҳои олимони хориҷӣ, таҷрибаи 

муассисаҳои таҳсилотӣ махсус арзѐбӣ шудааст. 

6. Сӯҳбат дар мавзуҳои одобу ахлоқ, ки онҳо имкон медиҳанд маҷмӯи 

донишу тасаввуротҳои кӯдакон оид ба қойда ва меъѐрҳои одобу 

рафтор, муоширату муносибатҳои байниҳамдигарӣ васеъ ва 

мукаммал гардад. Мазмун ва муҳтавои сӯҳбат бо томактабиѐн асосан 

масъалаҳои ҳаѐтан муҳими дирӯз ва имрӯзи ҳаѐту зиндагии кӯдакон 

дар муҳити муассисаи томактабӣ ва хонавода аст. Сӯҳбат бо 

мураббия ва кӯдакон имкон дод, ки ба далелу мисолҳо, рафтору 
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кирдор, гуфтору амали хубу бад баҳо дода шуда, риояи қойдаю 

меъѐрҳои рафтору одоб роҳандозӣ гардад. 

Аҳамияти суҳбат чун методи таъсирбахшӣ ба ҳиссиѐт, шуур ва 

рафтори кӯдакон аз қабили роҳу усули пешрав пазируфта шудааст. 

Таҳлилу баррасии далелу ҳодисаҳо ба кӯдак имкон медиҳад, ки минбаъд 

дар риояи қойда ва меъѐрҳои одоби муошират ҳушѐру зирак бошад; 

тибқи талаботи барномаи тарбия, таълим ва инкишофи кӯдакони синни 

томактабии “Рангинкамон” дар ҳамаи машғулиятҳои таълимӣ ва берун 

аз он ширкат варзад.  

Сӯҳбат одатан дар заминаи далелу мисолҳои амиқи ҳаѐтӣ ва 

баҳисобгирии хусусиятҳои синнусолӣ ва фардии кӯдакон ташкилу 

баргузор мегардад. Ҳангоми сӯҳбат мо кӯшиш намудем дар кӯдакон 

маҳорату малакаи муҳокимаронии пайдарҳам ва мантиқан дурустро 

омӯзонем, ки иҷрои ин вазифа яке аз талаботи муҳим дар инкишофи 

нутқи мураттаб аст.  Барои иҷрои ин ҳадаф мо аз таҳлили андешаҳои 

шахсӣ ва таҷоруби ҳосилшуда истифода кардем: 1) чиҳо, кадом амалҳои 

мо бад (қобили қабул нестанд); 2) кадом сухану амалҳои мо хуб ҳастанд 

ва мо бояд чӣ тавр амал намоем. Ин усули кор имкон дод, ки кӯдакон 

оддитарин маҳорату малакаи таҳлилу баҳодиҳӣ ва риояи қойда ва 

меъѐрҳои ахлоқиро аз бар намоянд. 

7. Дар назария ва амалияи тарбия (таъсиррасонии мақсаднок) ѐд додан, 

омӯзонидан, азхуд кунондани одатҳои ахлоқӣ, муоширату муносибат 

машқ мебошад. Машқ методи амалии тарбия буда, он якчанд 

маротиба такрор кардани амалҳоро бо мақсади омӯхтану 

омӯзонидани тарзи иҷрои он ба таври автоматикӣ  ба миѐн 

мегузорад. Иҷрои машқҳо бо мақсади муайян ва дар асоси 

баҳисобгирии дараҷаи инкишофи маҳорату малака, донишу 

тасаввурот ва хусусиятҳои фардии кӯдак арзѐбӣ мегардад. Аҳамияти 

машқ дар он аст, ки иҷрои амалҳо пайдарҳам, мунтазам, бо мароми 

муайян ва мақсаднок ташкил мегардад. 



136 
 

8. Барои ѐд додани маҳорати дуруст баҳо додан ба одоби муоширати 

ҳамсолон бо ҳам риояи чунин талабот ба амал меояд: аввал фикр кун 

ва танҳо баъд андешаатро бигуӣ: тавре бигуӣ, ки рафиқат хафа 

нашавад; ҳақиқатро бигӯӣ ва ғайра. Дар гӯшаи волидон дар овеза 

мақоли халқии “аввал андеша, баъд гуфтор” сабт ѐфтааст.  

9. Усули муҳими тарбияи одоби муошират дар кӯдакистон намунаи 

ибрат будани мураббия, муҳити ташкилӣ – педагогӣ ва ҳамкорию 

ҳамдигарфаҳмӣ бо ѐрдамчӣ аст. Набояд фаромӯш кард, ки бо ҳам 

мувофиқат накардани гуфтору амали калонсолон сабаби бо ҳам 

мувофиқат накардани тасаввуротҳои кӯдак оид бо зарурияти риояи 

одоби муошират дар ҳаѐти ҳаррӯза мегардад. Услуби ҳамкорӣ ва 

ҳамдигарфаҳмии мураббӣ ва ѐрдамчии ӯ ҳамчун субъекти раванди 

педагогӣ дар мадди назари кӯдакон буда, он муҳити маънавӣ – 

психологии гурӯҳи таълимӣ ва муассисаҳои таъмин месозад. Чунин 

муҳит ба ташаккули олами ботинӣ, тасаввуроту фаҳмиши ахлоқӣ, 

ҳиссиѐти мусбии ахлоқӣ, сифатҳои иродавӣ–ахлоқии кӯдакон таъсир 

мерасонад. 

Маҷмӯи муносибатҳоеро, ки ба давраҳои инкишофи синнусолии 

инсон хос буда, дар давраи томактабӣ ба рушди психикии кӯдак таъсир 

мерасонад, Л.С.Виготский “ситуатсияи иҷтимоии инкишоф”меномад. 

Дар тарбияи одоби муошират истифодаи усулҳои номбаршуда 

“ситуатсияи иҷтимоии инкишоф” – ро таъмин месозад ва он, бешубҳа, ба 

азхудкунии одоби муошират мусоидат менамояд. 

Чунин муҳити мусоид имкон медиҳад, ки дар кӯдак сифатҳои 

некхоҳию некандешӣ, одати машғул шудан ба амалҳои пурарзиш, ба ҳам 

ѐрӣ расондан, таҳаммулпазир будан, ба тамошои расму тасвирҳои 

китобҳои бачагона ҳавасманд шудан, дастгирии рафиқонро дар бозию 

машғулиятҳои таълимӣ ҳис кардан, мустақилият зоҳир кардан, эҳтиѐт 

кардани бозичаю ашѐҳои атроф парвариш ѐбад.  
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Мо ба нақшаи фаъолияти Шӯрои омӯзгории муассисаҳои 

таҳсилотии пойгаҳӣ маърӯза ва гузориши мураббияҳо дар мавзуҳои 

“Ҳамкорӣ бо ѐрдамчӣ ва аҳамияти он дар солимии психологии муҳити 

гурӯҳ”, “Усулҳои ҳамкорӣ бо волидон дар тарбияи маънавии кӯдакон”, 

“Истифодаи асарҳои бадеӣ дар тарбияи одоби муошират дар кӯдакон”, 

“Аҳамияти бозиҳои мазмундори нақшофарӣ дар тарбияи одоби 

муошират”, “Нақши бозиҳои серҳаракат дар ташаккули сифатҳои 

иродавӣ - ахлоқӣ” ва ғайраҳо пешниҳод намудем, ки он ҳама ба омӯхтан, 

ҷамъбаст ва паҳн кардани таҷрибаи пешқадам, такмили роҳу усули 

самарабахши тарбияи сифатҳои ахлоқӣ – маънавӣ равона шудааст. 

Аз таҳлилу баҳодиҳии натиҷаи корҳои озмоишӣ–таҷрибавӣ маълум 

гардид, ки нишондиҳандаҳои миқдорию сифатӣ дар кӯдакони 5–6 сола аз 

6–7 сола фарқ мекунад. Ба андешаи мо ин ҳолат аз фарқияти синнусол (аз 

як сол камтар ѐ зиѐдтар), сатҳи азхудкунии таҷрибаи иҷтимоӣ, 

ташаккули сатҳи фаҳмиш ва шуури ахлоқӣ бармеояд ва ин масъала 

татқиқоти махсуси психологиро ба миѐн мегузорад.  

Аз ҷумла муайян карда шуд, ки дар гурӯҳи омодагӣ ба мактаб ба 

кӯдакон талқин карда мешавад, ки онҳо дар аѐми “камолоти томактабӣ” 

- марҳилаи ба мактаб рафтан, талабаи мактабхон шудан қарор доранд. 

Яъне аз зинаи поѐнии инкишоф, мавқеи иҷтимоии томактабӣ ба зинаи 

болоии инкишоф – талабаи мактаб ва мактабхону донишомӯз шудан 

қарор доранд. Омодагӣ ба тағйирѐбии мавқеи иҷтимоӣ, тағйирѐбии 

фаъолияти пешбаранда, яъне гузаштан аз бозикунӣ “ба таълимгирӣ” 

кӯдакро водор месозад, ки андешаю ақида ва муносибату муоширати ӯ  

тағйиру такмил ѐбад. Кӯдак дар арафаи ба мактабравӣ кӯшиш менамояд, 

ки ба боварии рафиқону калонсолон сазовор гардад, дар бунѐди 

робитаҳои дӯстӣ ва муносибати ҳасана муваффақ гардад, боварию 

эътимоди худашро нисбати дигарон намоиш диҳад, сифатҳои иродавӣ – 

ахлоқӣ, аз ҷумла, одоби муоширату муносибати тарафайнро риоя 

намояд. 
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Самтҳои асосии шаклгирии одоби муоширатро дар кӯдакони синни 

калони томактабӣ чунин арзѐбӣ менамоем: 

 

Диагррамаи 1  

Натоиҷи баргузории кори озмоишӣ–таҷрибавӣ (нигаред ба 

диаграмма) ва таҳлили самтҳои ташаккули одоби муошират дар 

кӯдакони синни калони томактабӣ имкон дод, ки мо онро чунин арзѐбӣ 

ва ҳини самтҳо холгузорӣ намоем: 

- самти баланд, яъне кӯдак кӯшиш мекунад, то ба қойда ва меъѐрҳои 

одоби муошират риоя намояд; 

- самти миѐна, яъне кӯдак ба мададу дастгирии мураббӣ бо истифодаи 

луқмадиҳӣ, ба хотир овардан, имою ишора ба қойда ва меъѐрҳои 

одоби муошират риоя намояд; 

- самти паст, яъне кӯдак маҳорату малакаи риояи қойда ва меъѐрҳои 

одоби муоширатро доро нест, ба назорати калонсолон, мунтазам ва 

қатъиян талаб кардани иҷрои қойдаҳо ниѐз дорад. Чунин доираи 

пасти амал ба руҳия ва ҳолати эмотсионалӣ, вазъият (ҳузури волидон, 

бозии дилхоҳ, мунтазир будан ба туҳфагирӣ, таърифу тавсиф 

шунидан) вобаста аст. 
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- самти хело паст дар зоҳир накардани таваҷҷӯҳ ба қойда ва меъѐрҳои 

одоби муошират, беэътиноӣ нисбати ҳамсолону даъвати калонсолон, 

канораҷӯӣ аз фаъолияти якҷоя, истифода карда натавонистани 

имконоти ақливу зеҳнӣ, ба кор бурдани мафҳумҳои зарурӣ дар 

барпошавии муошират ва амсоли он. 

Чи тавре, ки аз диаграмма бармеояд, натиҷа дар гурӯҳҳои озмоишӣ 

– таҷрибавӣ хеле боло ва арзишманд буда, қобили қабул будани кори 

мунтазам, мақсаднок ва самарабахшро дар самти ташаккули одоби 

муошират собит месозад. 

Бо мақсади муайян кардани андешаи мураббияҳо оид ба 

самарабахшии чорабиниҳои методӣ мо бо онҳо суҳбат ва пурсиши 

шифоҳӣ дар чаҳорчӯбаи “Мизи мудаввар” доир намудем. Мураббияҳо 

зарурият ва самарабахшии роҳу усул ва воситаҳои такмили раванди 

ташаккули одоби муоширати кӯдаконро дар ҳамкорӣ бо волидон 

дастгирӣ намуданд. Таъкид гардид, ки минбаъд самтҳои асосии  

фаъолияти кормандони педагогии муассисаи томактабӣ дар ҳамкорӣ бо 

психолог, волидон ва омӯзгорони синфҳои ибтидоӣ дар тарбия ва 

ташаккули сифатҳои ахлоқии кӯдакон дар раванди ташкили бозиҳо, 

ҳаѐту маишати ҳаррӯзаи кӯдакон пайгирӣ гардад. Махсусан, ба риояи 

одоби муошират бо ҳамкорону волидон аз тарафи сарварони 

муассисаҳои таҳсилотӣ чун маркази кори таълиму тарбиявӣ, фарҳангӣ – 

ташвиқотӣ эътироф карда шуд. Дар натиҷа оид ба масъалаи мазкур 

маводи таблиқотӣ – ташвиқотӣ дар мавзӯи “Меъѐрҳои одоби муоширати 

миллӣ” дар рӯзномаи “Паѐми Душанбе” (№79 (2242)) [174;15-18],  23 

сентябри 2017 дар ҳаҷми 0,7 ҷузъи чопӣ мавод таҳия ва чоп карда шуда, 

омӯхтану мавриди баррасӣ қарор додани он аз тарафи Раѐсати маорифи 

ш.Душанбе пешниҳод гардид. Дар ин мавод диққати ҷиддӣ ба 

принсипҳои роҳбарӣ дар асоси баҳисобгирии арзишҳои миллию  

умумбашарӣ ва риояи одоби муоширату муносибатҳои байниҳамдигарӣ 

дода шудааст. 
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Бо мақсади мустаҳкам намудани маҳорату малакаи одоби 

муоширати кӯдакон дар мавридҳои ҳаѐтан зарур кӯшиш намудем, ки аз 

адабиѐти бадеӣ васеъ истифода карда шавад. Дар барномаи давлатии 

тарбия, таълим ва инкишофи кӯдакони синни томактабии 

“Ранкинкамон” дар гурӯҳҳои калон ва тайѐрӣ ба мактаб истифодаи 

афсонаю ҳикояҳо, зарбулмасалу мақолҳо, чистону суруду таронаҳои 

халқӣ аз эҷодиѐти шифоҳӣ ва ашъори адибони тоҷик, асарҳои 

тарҷумашудаи адибони кишварҳои дигар дар ҷараѐни машғулиятҳои 

шиносоӣ бо адабиѐти бадеӣ, хондан ва нақл кардан, хониши ифоданок ва 

азѐд кардан тавсия шудааст [124;81 – 82;110 – 111].       

Матни адабии қисми зиѐди маводҳои таълимӣ дар дастури таълимӣ 

– методии М.Лутфуллоев ва Л.Иматова “Лафзи ширин” гирд оварда 

шудааст. Бояд қайд кард, ки ин дастур тӯли солҳои охир китоби 

рӯимизии кормандони муассисаҳои томактабӣ, омӯзгорони синфҳои 

аввали мактабҳои таҳсилоти миѐнаи умумӣ ва волидон гардидааст 

[78;233]. 

Дар қисмати махсуси дастури таълимии М.Лутфуллоев ва 

Л.Иматова “Лафзи ширин”, “Одобнома” (саҳ. 28 – 64) матнҳои адабӣ аз 

эҷодиѐти шифоҳии халқ, намунаҳо аз осори классикони адабиѐти тоҷику 

форс, адибони муосир, асарҳои тарҷумашудаи халқҳои бародар ҷой дода 

шудааст. Он бо шеъри Муҳиддин Фарҳат “Салом” оғоз гардида, кулли 

матнҳо ба муҳокима ва мустаҳкамкунии донишу тасаввуроти кӯдакон, 

алоқамандии донишҳо бо таҷрибаи амалӣ, тарбияи одоби муоширату 

рафтори намунавӣ равона гардидааст. Инчунин вобаста ба мазмуни 

матнҳо, саволҳо пешниҳод карда шудаанд. Бо баробари шарҳу эзоҳи  

мафҳумҳову калимаҳо, ки иҷрои вазифаи лағатомӯзиро дарбар мегирад, 

ташаккули сифатҳои ахлоқии кӯдакон ба мадди аввали назар гузошта 

шудааст. 

Дар тарбияи одоби муошират ҳини кори озмоишӣ хондан, нақл 

кардан ва таҳлилу баррасии ғояи ҳикояи нависандаи рус В.Осеева 
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“Сухани сеҳрнок” – ро интихоб намудем [78,45], ки ба ташкилу 

баргузории бозии  таълиму тарбиявӣ “Суханҳои сеҳрнок” мусоидат 

намуд. Бино бар мазмуни матни ҳикояи мазкур писарбачае бо сабаби 

дағалию дуруштгуфторӣ, саркашию гапнодароӣ худро аз ҷониби 

атрофиѐн ғайримаҳбуб, радшуда ҳис мекард, вале сабаби асосии чунин 

муносибати атрофиѐнро (бибӣ, хоҳар, ака) дарк карда наметавонист. 

Маҳз пирамарди хирадманди ношинос ба ӯ истифода бурдани суханони 

сеҳрнок “хоҳарҷон, марҳамат, онаҷон, акаҷон” – ро ҳангоми муошират 

ва ифодаи хоҳишу матлаби худ таъкид намуд. Бо истифодаи “суханони 

сеҳрнок” писарбача сазовори эҳтиром гардид ва хост ба пирамард низ 

дар навбати худ изҳори миннатдорӣ намояд, вале иҷрои ин хоҳишро 

амалӣ карда натавонист. 

Дар гурӯҳҳои озмоишӣ ҳангоми таҳлили мазмуни матни ҳикоя аз 

кӯдакон пурсида шуд, ки боз кадом “Суханони сеҳрнок”–ро метавонем 

вақти муошират бо ҳамсолону калонсолон истифода барем. Кӯдакон 

чанд калимаю ибораҳои азбаркардаашонро номбар карданд: илтимос, 

мебахшед, узр мехоҳам, саломат бошед, агар бемаол бошад, иҷозат 

диҳед, мумкин бошад, хуш бошед” ва ғайра. 

Бозии таълимӣ–тарбиявӣ бо истифодаи “Суханҳои сеҳрнок” дар 

вазъи рубарӯ, паҳлу ба паҳлу, дар масофаи муайян, ба рафиқи паҳлуи чап 

ва рост истода/нишаста ва ғайраҳо машқ карда шуд. Инчунин дар бозии 

таълимӣ–дидактикии “Телефони беовоз” ба ҳам ирсол кардани суханони 

сеҳрнок, аз лабхонии мураббия (бо овози пичиросии ношунаво суханони 

сеҳрнок талаффуз мешавад), кӯдакон аз рӯи ҳаракати лабу мушакҳои 

чеҳра калимаро номбар мекунанд ва маҳорату малакаи кӯдакон оид ба 

риояи қойдаҳои одоб мустаҳкам карда мешавад.  

Зарурияти истифодаи “Суханҳои сеҳрнок” дар муоширати муҳити 

хонаводагӣ, ҳангоми бозию дигар фаъолият махсус таъкид ва 

хотиррасон карда шуд. Баъди хондану таҳлили ҳикояи В.Осеева “Сухани 

сеҳрнок” ва ташкилу баргузории бозиҳои гуногун волидон таваҷҷуҳ 
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зоҳир намуданд, ки ин амал гувоҳи таъсири мутақобилаи кӯдакону 

оиларо ифода менамояд. 

Дар тарбияи кӯдакон истифодаи “Суханҳои сеҳрнок” аз тарафи 

мураббия бо усули хониши аниқу бурро, фаҳмо ва риояи оҳанги 

талаффуз, имою ишора, руҳияи эмотсионалӣ нақши муҳим бозид. 

Вобаста ба нақшаи таълиму тарбия мураббия метавонад намунаи 

кӯдакон бошад ва мисолҳои беҳтарини тоифаи фаъолро алоҳида қайд 

намуда, ба хусусиятҳои маъноии калимаю ибораҳо, истифодабарии онҳо 

дар мавридҳои мувофиқи гуфтор (вақти бозӣ, машғулиятҳо, муносибату 

муоширати хонаводагӣ) тавваҷҷӯҳи махсус зоҳир мекунад. Чунин усули 

кор бо кӯдакон имкон медиҳад, ки мазмун ва мундариҷаи муоширати 

кӯдакон такмилу сайқал ѐбад. Алалхусус чунин падидаҳои мусбӣ 

мушоҳида шуд: диққат додан ба оҳанг ва ифоданокии нутқи худ ва 

ҳамсӯҳбат, фикр карда ҷавоб додан ҳангоми муошират, фаъолманди дар 

раванди бозиҳову машғулиятҳо, маҳорати дарк кардану фаҳмидани 

ҳолати руҳии ҳамдигар, эҳтиѐткорона тағйир додани самти сӯҳбат, 

бодиққат шунидани фикри дигарон, таваҷҷуҳ зоҳир кардан ба идомаи 

муошират ва монанди ин. 

Таҳлили мавзуҳои асосии кор бо бачагони синни калони томактабӣ 

нишон медиҳад, ки дар барномаи таълиму тарбия ба ташаккули 

сифатҳои ахлоқии кӯдакон диққати ҷиддӣ дода шуда, омӯзонидани одоби 

салом, муомилаю муносибати ҳасана, рафтору одоби дар меҳмонию 

ҷойҳои ҷамъиятӣ ва ғайраҳо мавқеи хосро ишғол мекунад.  

Ҷустуҷӯ ва дарѐфти роҳу усулҳои самарабахши тарбияи одоби 

муоширати кӯдакон бо истифода аз арзишҳои маънавии миллӣ – 

зарбулмасалу мақолҳо мавқеи хос пайдо мекунад. Панду андарзҳо, 

ҳикояту ривоятҳо дар асарҳои тарбиявии Саъдии Шерозӣ, Убайди 

Зоконӣ, Садриддин Айнӣ ва дигарон мақоми алоҳида дошта, насли 

наврасро дар руҳияи риояи одобу ахлоқи намунавӣ ҳидоят мекунад. 
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2.3. Ҳамкории муассисаҳои томактабӣ ва оила дар тарбияи одоби 

муоширати кӯдакон 

Татқиқотҳои соҳаи фалсафа, сотсиология, педагогика, психология 

нишон медиҳад, ки оила ҳамчун падидаи иҷтимоӣ–таърихӣ дар тарбия ва 

инкишофи шахсияти инсон нақши муҳим дорад, чунки рисолати ӯ ба 

дунѐ овардан, таълиму тарбия кардан ва ба ҳаѐт омода намудани 

фарзанд, инсони бунѐдкори  дирӯзу имрӯзу фардои ҷомеа мебошад. Дар 

низоми муносибати муштараки муассисаҳои томактабӣ ва волидон кӯдак 

олами гирду атрофро дониста мегирад, ба доираи васеи муносибатҳои 

иҷтимоӣ ворид мегардад, дар фазои муҳаббату эътиқод, боварию 

эътимод зинаҳои гуногуни инкишофи ҷисмонӣ, психикӣ, ахлоқию 

зеҳниро аз сар гузаронида, таҷрибаи иҷтимоиро аз худ мекунад. 

А.В.Запорожес таъкид мекунад, ки инкишофи кӯдак дар солҳои аввали 

ҳаѐт муайянкунандаи миқдор ва сифати муҳаббату навозиши пайвандон 

мебошад, ки кӯдак сазовори он мегардад [37;72]. 

Татқиқотҳои олимон (А.Н.Леонтев, Т.А.Маркова, Б.Маҷидова ва 

дигарон), мушоҳида ва таҳлили таҷрибаи педагогикаи халқӣ (Б.Раҳимов, 

А.Нуров ва дигарон) собит месозад, ки тарбияи кӯдакони синни калони 

томактабӣ дар оила хусусиятҳои ба худ хос дошта, ба таври зайл пайгирӣ 

мегардад: 

1. Тарбияи кӯдакон дар оила хусусияти эмотсионалӣ ва маҳрамона 

дорад. Дар навбати аввал модарро завқи табиӣ (инстинкт) ва 

ҳиссиѐти дилбастагию дилсузӣ, меҳрубонию садоқат ба фарзанд 

дилгарм мекунад ва чунин ҳиссиѐт сарчашмаи хушбахтӣ, 

қаноатмандии маънавию ҷисмонии модару падар ва фарзанд буда, 

муҳити солими хонаводагӣ ба даст меояд. 

2. Таъсири тарбиявии падару модар, бобою бибӣ, бародару хоҳарони 

кӯдакон доимӣ ва дарозмуддат буда, дар ҳамаи мавридҳои зиндагиву 

ҳаѐт такрор ва такмил меѐбад. Кӯдак кӯшиш мекунад ба талаботҳои 
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калонсолон ҷавобгӯӣ бошад ва дар лаҳзаҳои мувофиқ худро 

мувофиқу мутобиқ гардонад. 

3. Кӯдак ба фаъолияти гуногуни иҷтимоӣ (ѐрӣ расондан ба хонавода, 

мададу дастгирӣ ба кӯдакони нисбатан хурдсол, ғамхорӣ дар ҳаққи 

бобою бибӣ), маишӣ–меҳнатӣ (иштирок дар меҳнати оилавӣ 

мувофиқи қудрату тавоноӣ) ва амсоли он ҷалб карда мешавад, ки дар 

маҷмӯъ ҳамаи он барои иҷтимоишавии кӯдак ва ба таҳсилу тадрис 

омодашавии ӯ мадад мерасонад. 

4. Аъзои оиларо муносибатҳои хунии хешутаборӣ, ҳайати гуногуни 

синнусолӣ, мавқеъ ва нақши муассири иҷтимоӣ (падар, модар, бобо, 

бибӣ, кӯдакони мактабхону томактабӣ) мутаҳид менамояд ва ба 

доираи васеи муносибатҳои байнишахсӣ ворид мегардонад. Ин 

имкон медиҳад, ки кӯдак аз давраи томактабӣ мавқеи худро дар 

доираи муносибатҳои мутақобила муайян намуда, дониш, маҳорат, 

малака ва таҷрибаи ахлоқию одоби муоширатро аз худ намояд.  

Одатан кӯдакро «оинаи оила» меноманд. Олами маънавӣ, тарзи 

зиндагӣ, фарҳангу маърифати волидон дар сират, сурат ва муоширату 

муносибати кӯдак ифода мегардад. Тасаввуроту амалҳои «хуб», «бад», 

«накукорӣ», «бадӣ», «некхоҳию хайрандешӣ», «инсонгароӣ», «одоби 

муошират» ва ғайраро кӯдак маҳз дар муҳити хонавода аз худ мекунад. 

Татқиқотҳои олимон (Т.А.Маркова, Л.В.Загик, А.М.Счастная, 

Б.Маҷидова, М.Иззатова, Л.Иматова ва дигарон), таҳлили адабиѐти 

педагогӣ (А.С.Макаренко, Ю.Т.Азаров, Ф.Шарифзода, И.Х.Каримова, 

Б.Раҳимов, А.Нуров ва дигарон), мушоҳида ва таҳлили таҷрибаи 

тарбияи оилавӣ нишон медиҳад, ки мазмун, шакл ва методҳои тарбияи 

оилавӣ хусусиятҳои ба худ хос дорад. Муайян шудааст, ки ба тарбияи 

кӯдакон дар муҳити оила маҷмӯи шароит ва воситаҳои гуногун таъсир 

мерасонад: вазъи моддию маишӣ; муҳити психологӣ–иҷтимоӣ; 

муносибати тарафайни аҳли ҷомеа, фарҳанг ва сатҳи маълумоти 

волидону узви дигари оила; обрую нуфуз ва намунаи ибрати калонсолон; 
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низом ва характери муносибату муоширати аъзоѐ оила бо одамони гирду 

атроф; фарҳанги педагогии волидон, теъдоди фарзандон ва тартиби ба 

дунѐ омадани онҳо; таъсири одату анъанаҳои миллию оилавӣ; ташкилу 

роҳбарӣ ба фаъолияти кӯдакон (бозӣ, меҳнат, истироҳату фароғат) дар 

хонавода ва амсоли он. Инчунин таъсири синнусолии аъзоѐни оила, 

зиндагии якҷояи наслҳо (бобою бибӣ, падару модар ва фарзандон), 

бисѐрфарзандӣ, оилаҳои нопурра, муносибати гендерӣ дар тарбияи 

духтарҳо ва писарҳо аз нигоҳи муҳаққиқону таҳлилгарон дур 

намондааст. 

Муҳаққиқон хусусияти оилаҳои серфарзандро дар инҳо мебинанд: 

бо баробари ба дунѐ омадани меҳмони нав кӯдакони дигар худро дар 

мавқеи нисбатан калонсоли оила ҳис намуда, кӯшиш менамоянд, ки 

мустақил гарданд; одатан дар оилаи тоҷикон то 2 – 3 солагӣ «шахсияти 

кӯдак парастиш» карда шуда, баъди ба дунѐ омадани кӯдаки нав ба 

шахсияти бачаҳо талаботҳои нав пешниҳод мегардад; доираи муносибат 

ва муоширати байниҳамдигарӣ васеъ мешавад. Аз нигоҳи психологӣ 

норасоии муоширати кӯдаки хурдтаринро бо волидон муошират бо 

бародару хоҳарони калонӣ комил мегардонад ва онҳо ба инкишофи 

ақлию маънавии ҳамдигар таъсир мерасонанд. Кӯдакони калонсол 

нисбати хурдсолон мавқеи сиблингро иҷро мекунанд (Р.В.Овчарова, 

Л.Л.Баландина, Б.Маҷидова).  

Бахше аз волидон мехоҳанд ҳамқадами замон бошанд ва мувофиқ ба 

суръати инкишофу тағйирѐбии муносибатҳои иҷтимоӣ, пешрафти илму 

техника ва талаботҳои ҷомеаи муосир инкишофи ақлию – зеҳнӣ ва 

ахлоқию маънавии фарзанди худро суръати барвақтӣ бахшида, ба 

илмҳои арзишманду замонавӣ шинос намоянд. Чунин хоҳиши волидону 

омӯзгоронро А.В.Запорожес симплифатсия, яъне новобаста ба синнусол 

ба кӯдакон додани таълим меномад.  

Он метавонад баъди ба мактаб рафтани кӯдак мазмуну моҳияти 

донишҳои нави мактабиро содда ва пароканда дарк намояд. Волидон 
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кӯшиш менамоянд, ки тамоми вақти кӯдакро ба ѐдгирии хондану 

навиштан, бозиҳои таълимии компютерӣ, омӯхтани забонҳои хориҷӣ, 

ѐдгирии барвақтии математика, мусиқӣ, варзиш ва ғайраҳо харҷ намуда, 

аз марказҳои омӯзишӣ, хизматрасонии иловагии пулакӣ (репетиторҳо) 

дар хона ва баҳрабардорӣ намоянд. Чунин амали волидон сабаби харобу 

лоғар гардидани ҷисм, мондашавии психикӣ, дилгиру дилхунукшавӣ аз 

раванди омӯзишию ѐдгирӣ, дуршавии кӯдак аз доираи васеи муоширату 

муносибатҳои шахсию байниҳамдигарӣ ба калонсолону ҳамсолон 

мегардад. Онҳо на танҳо аз муоширати зинда ҳаловату хурсандӣ ҳосил 

карда наметавонанд, инчунин аз бозикунӣ, машғулшавӣ ба муколамаю 

азхудкунии таҷрибаи иҷтимоӣ, арзишҳои фарҳангию маънавӣ дур монда, 

мустақилияту ташаббускории худро аз даст медиҳанд. 

Мушоҳидаҳо нишон медиҳад, ки кӯдакон аксар дар ҳолати махсуси 

эҳсосотӣ мешаванд, ки ҳатто ба калонсолону ҳамсолони атроф таваҷҷуҳ 

зоҳир намекунанд, риояи қойда ва меъѐрҳои одоби муоширатро сарфи 

назар карда, ба доираи муносибату муоширати байнишахсӣ ворид 

намегарданд. Дар натиҷаи хасташавии ҷисмонию равонӣ дар кӯдак 

ҳолати асабоният, изтиробнокӣ, бетафовутӣ ба арзишҳои маънавӣ пайдо 

мешавад. 

Набояд фаромуш кард, ки дар баробари пешрафт ва дастовардҳои 

фарҳангию ахлоқӣ, зиѐдшавии имкониятҳои омӯзишию ѐдгирӣ, дар 

айѐми махсуси кудакии инсон, яъне давраи томактабӣ кӯтоҳ шуда 

истодааст. Агар дар оғози қарни ХХ ба таҳсил фарогирӣ дар синни 8–10 

солагӣ оғоз мегардид, имрӯз он дар бисѐр кишварҳо то синни 5–6 солагӣ 

поѐн рафтааст. Ин раванд дар ҳар як кишвари дунѐ хусусиятҳои ба худ 

хоси ташкилӣ, педагогӣ, психологӣ, методӣ дорад, ки он асосҳои 

методологӣ – назариявӣ ва амалии таҳсилоти кӯдакони синни 

томактабиро дар бар мегирад. Ғояҳои ба таълиму тарбияи мактабӣ 

фарогирии кӯдакон аз 6 солагӣ аз охири қарни ХХ то имрӯз мавриди 
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муҳокимаи доираи васеӣ омӯзгорони муассисаҳои таҳсилотӣ, волидон 

кормандони илмию мутассадиѐни соҳаи маориф гардидааст. 

Албатта, чунин раванд заминаҳои объективии худро дорад, ки 

муҳокимаи ин масъала доманадор ва печида буда, ҳар як фарди 

босалоҳияти ҷомеа ҳуқуқи ибрози андешаи худро дорад ва дурусту 

қобили қабул будани ин масъаларо вақт нишон медиҳад. Аминем, ки 

ҳудуди зинаи таълиму тарбияи томактабӣ ҳифз карда мешавад.  

Давраи томактабӣ ҳамчун аѐми кӯдакие, ки дар он маърифати ашѐву 

олами иҳотакарда дар раванди бозикунӣ амалӣ мегардад, боқӣ мемонад. 

Дар заминаи ин амал кӯдак мактабро чун зинаи махсуси камолот, давраи 

гузариш ба фаъолияти таълимиву азхудкунии донишҳои илмӣ, маҳорату 

малакаҳои нав қабул карда, шавқу рағбат, қобилияту истеъдоди 

маърифатию донистагирии худро дар модели таҳсилотӣ ташаккул 

медиҳад. 

Дар раванди ташкилу роҳбарӣ ба тарбияи ахлоқӣ, парвариши одоби 

муошират саломатии равонию ҷисмонӣ, некуаҳволии иҷтимоии кӯдак, 

имкониятҳои психофизиологии ӯ нақши муҳим дорад. Маълум аст, ки 

дар давраи томактаби мақсади асосии тарбияи ҷисмонӣ муҳофизат, 

мустаҳкамкунӣ ва нигоҳ доштани саломатии равонию ҷисмонии кӯдак 

буда, «дар ҳамаи давру замонҳо ва синнусоли инсон саломатӣ – фарҳанги 

ҷисмонӣ, маънавӣ, иҷтимоӣ ва равонии шахс, аз ҷумла, кӯдакон 

мебошад» [88;97].  

Аз нигоҳи физиологӣ ба кӯдакони синни калони томактабӣ 

ноустувории раванди боздорӣ хос буда, он метавонад сабаби 

риоянагардидани қойда ва меъѐри одоби муоширату робита бо 

ҳамсолону калонсолон гардад. Пешгирӣ намудани мондашавии 

психикию ҷисмонии кӯдакон аз воситаҳои муҳими тарбияи одоби 

муошират маҳсуб меѐбад. Мураббияҳо пайваста таъкид медоранд, ки дар 

кӯдакон ҳангоми мондашавӣ аломатҳои тундмиҷозӣ, дағалӣ, 

афсурдаҳолӣ, бетоқатӣ, парешонхотирӣ, ноустувории диққат ва амсоли 
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он ба мушоҳида мерасад ва ин ҳолати эмотсионалӣ сабаби аз ҷониби 

кӯдакон риоя нашудани одоби муошират бо атрофиѐн мегардад. 

Ҳангоми тарбияи одоби муошират бештар ба завқи эмотсионалии 

кӯдак таваҷҷӯҳ бояд кард. Масалан, диққати кӯдакро ба хушмуомилагии 

рафиқ, ва ѐ дугонааш ҷалб намуда, пурсидан лозим, ки оѐ нисбати 

волидону аъзоѐни хонавода, хешовандону ҳамсояҳо чунин тарзи 

хушмуомилагӣ, одоби салому алекро истифода бурдааст ѐ не? Агар «ҳа», 

пас кай ва дар кадом вазъият ва агар «не», «барои чӣ?». Ин амал имкон 

медиҳад таҷриба ва тасаввуроти ахлоқии кӯдак бошуурона ташаккул 

ѐбад. 

Албатта, баҳодиҳии кӯдакон ба рафтору амалҳои хеш хусусиятҳои 

ба худ хос дорад. Ҳангоми сӯҳбат онҳо метавонанд камбудию 

норасоиҳои ҳамсолон, «беадолатӣ»-и атрофиѐнро нисбати худ тез дарк 

намоянд, арзу шикоят ва норозигӣ иброз карда, дигаронро зери танқиду 

маломат қарор диҳанд, вале одобу амалҳои хешро нодида бигиранд. 

Чунин амали кӯдакон вобаста ба мавҷудияти маҳорати худбаҳодиҳӣ, 

худназораткунӣ, худтанқидкунӣ рӯй медиҳад, ки он нисбати дигар 

сифатҳои шахсии психологӣ суст ва дертар инкишоф меѐбад. Ба 

инкишоф ва ташаккули чунин сифатҳои шахсии психологӣ ҳиссиѐти тарс 

ва набудани маҳорати бартарафсозии он, хоҳиши дар назди рафиқону 

калонсолон худро тавонманд нишон додна ва пеш аз ҳама беасос зиѐд 

таърифу таҳсинкунии волидон таъсир мерасонад. 

Такя кардан ба таҷрибаи ахлоқии кӯдак ба мураббия имкон 

медиҳад, ки ба фаҳмишу тасаввуроти кӯдак оид ба қойда ва меъѐрҳои 

одоби муошират ва натиҷаи кори таълиму тарбиявии хеш баҳо диҳад. 

Бояд ӯ ҳангоми сӯҳбат ба руҳия ва ҳолати эмотсионалии кӯдак диққати 

ҷиддӣ диҳад. 

Одоби муошират на танҳо ҳангоми гуфтугӯ, инчунин дар раванди 

фаъолиятҳои бозикунӣ, таълимгирӣ, меҳнату маишат ва фароғату 

истироҳати кӯдакон низ равшан зоҳир мегардад. Кӯдакон дар раванди 
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ин ѐ он фаъолият ба доираи васеи муошират ва муносибатҳои 

мутақобила ворид гардида, сифатҳои шахсии иродавӣ–ахлоқӣ, 

имкониятҳои ақлию зеҳнӣ, қудрату тавоноии ҷисмонии худро намоѐн 

кунанд. Онҳо ба риояи қойда ва меъѐрҳои бозӣ хеле ҳассос ва 

масъулиятноканд.  

Аз тарафи яке аз кӯдакон риоя нашудани қойда ва талаботи 

муошират ҳамчун беадолатӣ, ғиромӣ, каҷравӣ (махсусан, ҳангоми бой 

додан, муваффақ нашудан ба мақсаду вазифаҳо, саҳлангарии баъзе 

рафиқон) арзѐбӣ мегардад. Дар анҷоми бозӣ ихтилофоту низоъ ба миѐн 

омаданаш мумкин, ки он сабаби асосӣ сарфи назар кардани одоби 

муошират (дуғу пуписа кардан, хафа ва норозӣ гардидан, ба гурӯҳҳо 

тақсимшавӣ аз рӯи фикру ақидаҳо, бадбинии якдигар, хабаркашию 

шикоят аз ҳамдигар, дамдуздию қасосгирӣ ва ҳатто хархашаю 

зиддиятҳои равонию ҷисмонӣ) маҳсуб меѐбад. Аз ин рӯ, ба мураббия 

зарур аст, ки оид ба иҷрои қойда ва меъѐрҳои одобу рафтор, махсусан, 

амалҳои хуб (боадолатона) ва бад (беадолатона) ҳангоми бозӣ, меҳнату 

маишат ва ҳаѐту фаъолияти ҳаррӯза мунтазам маълумот дошт, иҷрои 

корро зери назорат қарор диҳад. 

Пушида нест, ки мо баъзан дар як кӯдак чанд чеҳра, чанд хислату 

хусусия ва, амалу рафторро мебинем. Ӯ метавонад дар хонавода, назди 

волидону пайвандон эркаю гапнодаро, аммо дар кӯдакистон намунаи 

ибрати нек, дар кӯчаю ҷойҳои ҷамъиятӣ ҷангараю низоъпазир бошад ва 

ѐ баръакс. Аз ин лиҳоз, ҳар як кӯдакро чун шахсияти арзишманду 

нотакрор қабул намуда, роҳу усулҳои гуногуни таъсиррасониро вобаста 

ба хусусиятҳои шахсию фардӣ ва вазъу имконият интихобу истифода 

бояд бурд, ки он ба ташаккули шуури ахлоқӣ–маънавии онҳо таъсири 

мусбӣ мерасонад. Шуури ахлоқӣ–маънавӣ, тарзи гуфтору рафтори кӯдак 

муносибати ӯро ба одамон, ашѐву ҳодисаҳои гирду атроф равшан 

менамояд. Он натиҷаи бевоситаи таъсири муҳит ва таҷрибаи ахлоқии 

шахс буда, маҳз дар раванди тарбияи ахлоқӣ ташаккул меѐбад. 
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Таҷрибаи кори тарбиявӣ, сӯҳбат бо волидону кӯдакон нишон 

медиҳад, ки дар давраи томактабӣ на ҳамеша тасаввуроту донишҳои 

кӯдакон ба рафтору амали онҳо мувофиқат мекунад. Он сабабҳои 

объективӣ ва субъективӣ, ботинию зоҳирии худро дорад. Худи кӯдак 

аксар ба худ савол медиҳад: «Барои чӣ ҳамсолон ӯро ба бозии якҷоя 

қабул намекунанд?»; «Барои чӣ ҳамсолаш Анвар ҳавобаландӣ мекунад?»; 

«Барои чӣ Маҳина бо ширинии аз хона овардааш ӯро зиѐфат 

намекунад?»; «Барои чӣ байни Азизу Равшан муноқиша ба вуҷуд омад? 

Онҳо дуст/ҷӯра буданд – ку?»; «Барои чӣ Алишер напурсида бозичаҳоро 

аз дасти рафиқон кашида мегирад ва ҳатто зада мегирад?»; «Барои чӣ 

мураббия нисбати яке сахтгиру серталаб асту, вале гуноҳи дигареро 

намебинад?» ва ғайра.  

Дарѐфти мустақилона ҷавоб ба чунин саволҳо ба кӯдаки синни 

калони томактабӣ мушкилот эҷод мекунад ва ҷустуҷӯи ҷавоб ба 

саволҳои хеш ӯро водор месозад, ки дурӯғро аз рост, ҳақро аз ботил фарқ 

карда, таҷриба ва шуури ахлоқи хешро баланд бардорад. Масалан, 

ҳангоми интихоби рафиқ/дугона кӯдак мароми хешро чунин арзѐбӣ 

мекунад: «Анвар ҷангара не, ҳама ӯро дӯст медоранд, ман ҳам», «Зарина 

хушрӯӣ, хасис не, озодаю тоза аст, барои ҳамин бо ӯ дугона ҳастам» ва 

ғайраҳо. 

Ҳангоми сӯҳбат маълум гардид, ки 72,5% кӯдакон ҳангоми интихоби 

рафиқ на ба намуди берунӣ, балки ба сифатҳои шахсӣ–ахлоқӣ ва аз он 

ҷумла ба тарзи муоширату одоби ҳамсолон таваҷҷӯҳ зоҳир намуданд. 

Ҳангоми ташкилу баргузории корҳои ҷустуҷӯӣ–озмоишӣ маълум 

гардид, ки кори таълиму тарбияии ҳаррӯза на ҳамеша натиҷаҳои устувор 

ва қавӣ дода метавонад. Масалан, ҳамаи кӯдакон медонанд, ки дуруғ 

гуфтан, дод задан, ҳавобаландӣ кардан, то охир гӯш накардани фикру 

ақидаи ҳамсолону калонсолон хуб нест, вале дар амал ба иҷрои чунин 

амалҳо даст мезананд, ки он сабабҳои ғайриобъективӣ дорад. 
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Ба волидону мураббияҳо лозим аст, ки нахуст сабабҳои ба вуҷуд 

омадану зоҳиршавии амалҳо ва хислатҳои манфию мусбии кӯдакро 

муайян намуда, имконоту вазъи таъсирбахшии хешро аниқ намоянд, то 

ки кӯдак ба амалу рафтори худ баҳои дуруст ва интиқодӣ доданро ѐд 

гирад. Масалан, вақти ба гурӯҳ қабул шудани кӯдаки нав ба бисѐр 

хислату хусусиятҳои кӯдакон баҳо додан мумкин аст. Яке метавонад 

кӯдаки навро бо самимият ва хайрхоҳӣ қабул намояд, дигаре бо нигоҳи 

танқидӣ назар андохта, камбудӣ ҷустанӣ мешавад, сеюми метавонад ба 

кӯдаки нав умуман аҳамият надиҳад. 

Ташаккули одоби муошират қабл аз ҳама натиҷаи фаъолияти якҷояи 

волидон ва кулли пайвандону наздикони кӯдак (бобо, бибӣ, ҳамсолон, 

барномаҳои телевизион, маводҳои намоишӣ) мебошад. Чунин 

таъсиррасонӣ метавонад ҳам ҷабҳаи манфӣ ва ҳам мусбӣ дошта бошад. 

Таҷрибаи бисѐрсолаи касбӣ нишон медиҳад, ки бахше аз волидон 

ҳангоми ба кӯдакистон овардани кӯдак ба ӯ маслиҳату супориш 

медиҳанд: «Бозичаатро ба касе надеҳ», «Рафиқат онро мешиканад», 

«Шириниатро худат хӯр. Ман онро барои фақат худат харидам», «Туро 

касе занад, ту ҳам бо мушту лағад ҷавоб деҳ» ва ғайра. Чунин 

муносибати волидон кӯдакро дар вазъи дудилагӣ, нобоварӣ ба дигарон 

мегузорад. 

Маълум, ки мураббия қариб ҳар рӯз дар ҳар лаҳзаи мувофиқ ба 

кӯдакон хушмуомилағӣ, баодобу хушахлоқ будан, хасисию дағалӣ, 

ҷанголу ҷидол накардан, аҳлу тифоқ буданро хотиррасон менамояд, 

амалу гуфтори хубро дастгирию баҳодиҳӣ мекунад, вале волидон 

баръакси онро. Дар чунин ҳолат, ки кӯдак дар арафаи аз худ намудани 

таҷриба ва тасаввуроти ахлоқӣ, қойда ва меъѐри одоби муошират аст, 

дар интихоби дурусти амалҳо, гуфтору рафтор дар шубҳа меафтад. Дар 

натиҷа ӯ ҳолати асабоният, рӯҳафтодагӣ, нобоварӣ ба одамони атроф ва 

дигар ҳолатҳои ногувори руҳию равониро аз сар гузаронида, дар 

интихоби тарзи дурусти муоширату муносибат душворӣ мекашад. Чунин 
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вазъият метавонад сабаби ба вуҷуд омадани сифатҳои дуруғгӯӣ, риѐкорӣ, 

фиребгарӣ, дуруягӣ ва ғайраҳо гардида, минбаъд ба одатҳои бад 

мубаддал гардад. 

Амалигардонии технологияи тарбия ва парвариши одоби 

муоширати кӯдакони синни калони томактабӣ ягонагии мақсад, вазифа 

ва роҳу усулҳои амалбахши кулли аъзои раванди педагогӣ, аз ҷумла, 

волидон, мураббиѐни муассисаҳои таҳсилотро тақозо мекунад. Аз ин рӯ, 

қисми нахусти кори ҷустуҷӯӣ–озмоишӣ омӯхтан, таҳлил ва такмили 

фаъолияти банақшагирии мураббия ва сарвари муассисаи таҳсилотро 

дар ҳамкорӣ бо волидони кӯдакони синни калони томактабӣ дар назар 

дорад. 

Дар заминаи аниқгардонии бурду бохти мураббияҳои 

кӯдакистонҳои озмоишии №50,55 ш.Душанбе, № 14,27,33 ш.Ҳуҷанд бо 

иштироки мураббиѐни гурӯҳҳои калон ва омодагӣ ба мактаб нақшаи 

тахминии дурнамоии ҳамкориро оид ба тарбияи одоби муошират барои 

як соли хониш мураттаб сохтем ва он фаъолияти мунтазами ҳарсемоҳаи 

кори мураббияро дар бар мегирад: 

Љадвали 5. 

Вазифаҳо Мазмуни кор Шаклҳои кор 

Омӯхтан ва 
муайянкунии 
омодагии мураббия 
дар ҳамкорӣ бо 
волидон ҳини тарбияи 
одоби муоширати 
кӯдакон синни калони 
томактабӣ 

Таҳлили талаботи 
Стандарти инкишоф 
ва омӯзиши барвақтии 
кӯдак (аз рӯзи 
таваллуд то 7 (6) 
солагӣ), Барномаи 
тарбия, таълим ва 
инкишофи кӯдакони 
синни томактабии 
«Рангинкамон» 

1. Мушоҳидаи кори 
мураббияҳои гурӯҳҳои 
5 – 7 сола 
2.Пурсишнома ва 
таҳлили натиҷаи он. 
3. Сӯҳбат бо кӯдакон, 
мураббияҳо, волидон. 
4. Таҳлили 
ҳуҷҷатгузории 
педагогӣ. 
5. Таъмини муҳити 
рушддиҳанда   

Шиносоии мураббияҳо 
бо асосҳои илмӣ – 
назариявӣ ва амалии 
тарбияи одоби 

1. Интихоб ва 
истифодаи маводҳо аз 
дастури таълимии 
«Лафзи ширин» оид ба 
тарбияи одоби 

Интихоб ва 
пешниҳоди адабиѐти 
илмӣ – методӣ 
Омӯхтан ва таҳлили 
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муоширати кӯдакон 
(вобаста ба намудҳои 
фаъолияти кӯдакон) 

муошират 
2. Баррасии натиҷаи 
пурсишномаи хаттӣ ва 
мушоҳидаи раванди 
педагогӣ 
3. Кор бо адабиѐти 
методӣ «Старший 
воспитатель десткого 
сада» М., 1990 
4. Омода кардани 
гузориш аз таҷрибаи 
амалӣ дар мавзӯи 
«Истифодаи 
педагогикаи халқӣ дар 
тарбияи одоби 
муошират»  

таҷрибаи муштарак 
Семинар дар мавзӯи 
«Мақсад ва вазифаҳои 
тарбияи одоби 
муошират дар 
кӯдакон». Муоина ва 
ташхиси вазъи одоби 
муошират дар 
кӯдакон» 

Ташаккули маҳорату 
малакаи истифодаи 
роҳу усул ва воситаҳои 
самарабахши тарбиявӣ 
дар иҷрои вазифаҳои 
тарбияи одоби 
муоширати кӯдакони 
синни калони 
томактабӣ 

1. Таҳлили мураккаб 
шудани мазмуни кор 
дар гурӯҳҳои 
синнусолӣ 
2. Шиносоӣ бо маводи 
интернетӣ ва 
мутобиқсозии он ба 
шароити кӯдакистон 
3. Тайѐр кардани 
овезаҳо оид ба тарбияи 
одоби муошират 
4. Банақшагирии 
фаъолияти мураббияҳо 
барои соли нави 
хониш 
5. Мунтазам ивазкунии 
маводҳои ташвиқотӣ – 
таблиғотӣ оид ба 
тарбияи одоби 
муошират дар «Гӯшаи 
волидон» 

1. Семинар практикум 
«Методҳои тарбияи 
одоби муошират дар 
кӯдакон» 
2. Дар утоқи методӣ 
ташкил кардани гӯшаи 
махсус ва паҳн 
кардани таҷрибаи 
пешқадам (матни 
маърӯза, гузориш, 
маводҳо аз матбуоти 
педагогӣ) 
3. Маърӯза барои 
волидон дар маҷлиси 
гурӯҳӣ 
4. Машварати фардӣ 
бо мураббияҳо 
5. Сӯҳбат бо волидон  

   

Эзоҳ: мо ба мудирон, мушовирон ва мураббияҳои муассисаҳҳои 

томактабӣ пешниҳод намудем, ки ба нақшаи дурнамои муассиса ва 

гурӯҳи худ вобаста ба шароиту имконият, таҷриба ва собиқаи кории хеш 

ба таври эҷодӣ навгониҳо ворид созанд. 
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Ҳангоми таҳияи нақшаи мураббияҳои гурӯҳҳои калон ва тайѐрӣ ба 

мактаб дар робита бо ҳамкории волидон ҳини тарбияи одоби муоширати 

кӯдакон дар муҳити хонавода мо низоми муштарак ва ягонаи фаъолияти 

муассисаи таҳсилоти томактабиро бо хонаводаҳо пайгирӣ кардем. Дар 

раванди кор бо волидон дар пайвастагӣ бо мазмун ва шаклҳои гуногуни 

кор дигаргуниҳои мувофиқ ба ҳадафҳову вазифаҳои татқиқотӣ ворид 

кардем. Ин дигаргуниҳо дар асоси натиҷагирӣ аз сӯҳбат, мушоҳида, 

баҳисобгирии дархосту фикру андешаҳо, вазъияти ба амал омадаи кори 

амалӣ ва ғайраҳо ба миѐн омад ва мавриди омӯзишу таҳлил қарор 

гирифт. 

Нақшаи кор бо волидон 

Љадвали 6. 

Вазифаҳо Мазмуни кор Шаклҳои кор 

Мубрамият ва 

аҳамияти иҷрои 

вазоифи тарбияи 

одоби муоширати 

кӯдаконро ба волидон 

фаҳмонда додан 

1. Мушоҳида ва 

муоинаи кӯдакон ва 

муайянкунии одоби 

муошират дар кӯдакон 

2. Омӯхтани ҳуҷҷатҳои 

кӯдакон ва шиносоӣ бо 

хонаводаи онҳо 

3. Муайян кардани 

нозукӣ ва хусусияти 

кор бо типҳои 

гуногуни хонаводаҳо 

1. Сӯҳбат бо волидон 

2. Пурсишномаи хаттӣ 

ва даҳонии волидон 

3. Мизи мудаввар бо 

волидон дар мавзӯи 

«Одоби муоширати 

мо» 

Шиносоии волидон бо 

мазмуни кори 

мураббия оид ба 

тарбияи одоби 

муошират дар 

гурӯҳҳои синнусолии 

1. Ташкили намоиши 

корҳои амалии 

кӯдакон (расмкашӣ, 

суробсозӣ, гулмонӣ, 

тартибдиҳӣ) 

1. Шинос намудани 

волидон бо гурӯҳҳо ва 

гӯшаҳои утоққҳо, 

толору синфхонаҳои 

кӯдакистон 
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томактабӣ 2. Дар гушаи волидон 

ташкили лифофаи 

саволу ҷавобҳо барои 

волидон 

2. Баҳс дар мавзӯи 

«Одату анъанаҳои 

оилавӣ ва миллӣ дар 

тарбияи одоби 

муошират» 

3. Машварати 

психологӣ бо волидон 

оид ба масъалаҳои 

тарбияи маънавӣ 

Таъминии ѐрии амалӣ 

бо волидон дар 

тарбияи одоби 

муошират дар муҳити 

хонавода 

1. Мукаммалгардонии 

донишу маълумоти 

волидон оид ба 

масъалаҳои тарбияи 

оилавӣ 

2. Шарҳи нақши 

фаъолияти якҷоя бо 

кӯдакон дар тарбияи 

онҳо  

1. Маслиҳат бо 

волидон оид ба роҳу 

усулҳои тарбияи одоби 

муошират 

2. Мизи мудаввар дар 

мавзӯи «Кӯдак ва 

оила» 

3. Тавсияи адабиѐти 

методӣ, маводҳо аз 

матбуоти даврӣ оид ба 

тарбияи одоби 

муошират 

Нақшаи 5. 

Чӣ тавре, ки аз нақшаҳои пешниҳодшудаи кор бармеояд, тарбияи 

одоби муошират дар кӯдакон ҷабҳаҳои маромнокӣ, ташкилӣ–педагогӣ ва 

мазмуни кори мушаххасро дар бар мегирад. 

Бо мақсади муайян кардани самтҳои асосии ҳамкории муассисаи 

томактабӣ бо волидон истифодаи роҳу усулҳои зерини таъсири 

мақсаднокро аз ҷониби мураббияҳо дар тарбияи одоби муошират 

мавриди назарбинӣ қарор додем: 
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- сӯҳбат бо волидон, ки дар раванди он иҷрои масъалаҳои зерин 

пайгирӣ карда шуд: шиносоӣ бо муҳити психологӣ–маънавии муҳити 

хонавода: дар тарбияи кӯдак: кӣ бештар бо ин кор машғул аст (падар, 

модар, бибӣ, бобо, бародару хоҳарони мактабхон); аз кадом роҳу 

усулҳо истифода бурда мешавад; 

- пурсишномаи хаттӣ, ки тибқи он оид ба сатҳу дараҷаи азхудкунии 

одоби муошират аз тарафи кӯдак дар муҳити хонавода баҳо додан 

мумкин аст; 

- ташкилу баргузории семинар–машварат бо волидон дар мавзӯи 

«Тарбияи одоби муошират дар муҳити хонавода», ки ҳадафи он 

баланд бардоштани фарҳангу дониш ва маҳорати тарбиявии волидон 

дар парвариш ва ташаккули сифатҳои ахлоқӣ–маънавии фарзандон 

мебошад (нигаред ба замима); 

- машқ–тренинги омӯзишӣ баҳри такмили дониш, маҳорат ва малакаи 

муоширатии мураббияҳо, муайян кардани салоҳияти касбии онҳо дар 

барпо намудани муошират ва робитаи ҳасана бо кӯдакону волидон, 

таҳлилу баррасии таҷрибаи амалӣ оид ба дастоварду мушкилотҳо, 

баҳодиҳӣ ба маҳорату малакаҳои иттилоотӣ–иртиботӣ ва риояи 

одоби муошират ва муносибатҳои мутақобила дар муҳити хонавода 

ва муассисаи томактабӣ (нигаред ба замима); 

- дар аввали соли хониши 2014 – 2015 ва 2015 – 2016, 2016 – 2017 ва 2017 

– 2018 супоришҳо ба волидон дар бобати амиқ намудани мушкилоти 

кӯдакони синни калони томактабӣ дар азхуд намудани қойда ва 

меъѐрҳои одоби муошират пешниҳод шуда буд. Муҳокима ва 

натиҷагирӣ аз он амалҳо дар ҷамъомади волидон дар ҷаласаҳои 

ҷамъбастии соли хониш пайгирӣ гардид. Мақсади пешниҳоди 12 

номгӯӣ супоришҳо, ки мантиқан ба ҳам алоқаманд буданд, аз 

муайянсозии муносибати волидон ба тарбияи маънавии кӯдакон дар 

хонавода ва амалкарди онҳо нисбат ба тарбия намудани одоби 

муошират бармеояд; баҳодиҳӣ ба дастоварду камбудиҳо дар 
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интихобу истифодабарии роҳу воситаҳои таъсиррасонии психологӣ – 

педагогӣ ба шуур, ҳиссиѐт ва рафтори кӯдакон ҳангоми муоширати 

байниҳамдигарӣ дар оила; баланд бардоштани фарҳанги тарбиятии 

аҳли оила ва ҷалб намудани онҳо бо ҳамкорӣ бо муассисаи таҳсилотӣ 

дар тарбияи фарзандон муҳим арзѐбӣ гардид (нигаред ба замима); 

- бозхонд, таҳлилу муҳокимаронии волидону мураббиѐн доир ба 

маводҳо бо истифодаи порчаҳо аз осори Хусейн Воизи Кошифӣ 

«Футуватномаи султонӣ. Ахлоқи Муҳсинӣ. Рисолаи ҳотамия» 

(Душанбе, нашриѐти «Адиб», 1990 – саҳ. 77 – 79, 87 – 88, 133 – 134). 

Матнҳо дар «Гӯшаи волидон», ки яке аз воситаҳои ташвиқу тарғиби 

таълиму тарбия, ҷалби волидон дар ҳамкорӣ ва табодули маълумот 

оид ба дастовардҳои омӯзиши кӯдакон (нигаред ба замима); 

- қоидаҳои ҳатмии одоби муошират, ки дар оила ва хонавода дар 

ҳамкории волидон ва мураббия бояд ба кӯдакон омӯзонда шавад, 

коркард ва пешниҳод гардид. Қойда ва меъѐрҳои пешниҳодшуда 

зимни талаботи Барномаи давлатии тарбия, таълим ва инкишофи 

кӯдакони синни томактабӣ «Рангинкамон» ва риояи меъѐрҳои одоби 

муоширату муносибатҳои миллӣ коркард шуд (нигаред ба замима); 

Барои пурра омӯҳтани кӯдак ва интихоби мақсадноки усулҳои 

амалбахш дар тарбияи одоби муошират, шиносоӣ бо муҳити тарбиявии 

хонавода, муносибати волидон ба тарбияи фарзанд, шаклу услуби 

муносибатҳои байни аҳли хонавода хеле муҳим мебошад. Махсусан, 

муайян кардани одоби муоширати кӯдак ба ҳар як узви хонавода вобаста 

ба синнусол, ҷинсият, мавқеи иҷтимоӣ имкон медиҳад, ки мураббия 

фаъолияти тарбиявии худро дар ду самт: а) мувофиқаткунонии ягонагии 

талабот ба шахсияти кӯдак дар хонавода; б) дар кӯдакистон бо 

дарназардошти хусусиятҳои фардӣ ба роҳ монад. 

Дар рафти кори татқиқотӣ вобаста ба дараҷаи устуворӣ ва 

ташаккули одоби муоширати кӯдакон шаклҳои фардии кор бо волидон 

барпо гардид. Чунин корҳоро ба марҳилаҳо тақсим намудем: 
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1. Марҳилаи аввал истифодаи чунин методҳои татқиқотиро талаб кард: 

сӯхбат бо волидон (аҳли хонавода: падар, модар, бародару хоҳарони 

мактабхони кӯдак, ҳангоми фаҳмидани якҷоя зиндагӣ кардани бобою 

бибӣ баҳисобгирии андешаи онҳо), кӯдакон, мураббияҳо. 

2. Таҳия ва баргузории пурсишномаҳо бо волидон, ки дар оғоз ва 

анҷоми он андешаҳои пешниҳоднамудаи аҳли хонавода ба ҳисоб 

гирифта шуд. 

3. Мушоҳидаи одоби муоширати кӯдак дар бозиҳои якҷоя, сайругашт, 

саѐҳат, машғулиятҳои таълимӣ, ҳаѐту маишати ҳаррӯза. Ҳангоми 

мушоҳида ва кор бо кӯдакон татқиқоти олимони рус А.П.Усова, 

Д.Б.Элконин, Л.В.Лидак, Т.Абдулова ва дигарон ба ҳисоб гирифта 

шуд, ки онҳо аҳамияти бозиҳои якҷояи нақшофарии мазмундорро 

ҳамчун воситаи таъсирбахши тарбия ва инкишофи ахлоқи кӯдакон 

арзѐбӣ кардаанд.   

4. Омӯзиш, таҳлил ва муайян кардани дараҷаи иҷроиши нақшаҳои 

тақвимии мураббияҳои гурӯҳҳои калон ва омодагӣ ба мактаб оид ба 

вазъи ҳамкорӣ бо волидон дар тарбияи одоби муошират. 

Натиҷагирӣ аз марҳилаи аввал имкон дод, ки ба раванди 

банақшагирии кор бо волидон оид ба тарбияи одоби муошираи 

кӯдакони синни калони томактабӣ т дигаргуниҳо ворид карда шавад. 

Дар раванди кори ҷустуҷӯи–озмоишии давраи аввал муайян гардид, 

ки мазмун ва воситаҳои муоширати кӯдакон дар муҳити хонавода ду 

паҳлу дорад, ки онҳоро ратсионалӣ–оқилона ва эмотсионалӣ–эҳсосотӣ 

номидан ҷоиз аст. Ҷабҳаи ратсионалӣ дар заминаи ахбороту иттилооти 

расмӣ ва намунаи ибрат будани волидон ба вуҷуд омада, вобаста ба 

фаъолияти тафаккур, имконияти ақлию зеҳнии кӯдакон аз ҳамдигар фарқ 

мекунад. Иттилоту ахборот метавонад ба фаъолияти кӯдак таъсири 

мусбӣ расонад. Масалан, ӯ метавонад аз ҳаѐти аъзои оила, ҳодисаҳои 

иҷтимоӣ дар раванди бозӣ навигарӣ ворид созад, андешаи шахсииашро 

иброз намояд, қобилияти ташкилотчигии худро намоиш диҳад. 
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Ҷабҳаи эмотсионалии одоби муошират дар хоҳиш ва майлу рағбати 

кӯдак дар зоҳир шудани ҳиссиѐти эҳтиром, дӯстӣ, самимият, меҳрубонӣ, 

дӯстдорӣ ва ғайра ифода гардида, ба заминаи ахлоқӣ пайваст мегардад. 

Кӯдакон хеле ҳассосанд ва хуб дарк мекунанд, ки то чӣ андоза 

меъѐри маданияту одоби муоширати калонсолон дар ҳолату вазъиятҳои 

гуногун метавонад тағъйир ѐбад. Масалан, дар меҳмонӣ, дохили нақлиѐт, 

мағоза, ҷойҳои ҷамъиятӣ калонсолон ҳангоми муоширату муносибат бо 

ҳамдигар бисѐртар аз суханҳои «мебахшед», «марҳамат», «раҳмат» ва 

амсоли он истифода мебаранд. Аммо нисбат ба аъзои оила, махсусан, 

кӯдакон ҳангоми муошират ибораҳои «тезтар бигӯй», «ба ту чанд 

маротиба гуфтан мумкин», «тезтар ин ҷо биѐ», «ин чӣ гап» ва ғайраҳоро 

шунидан мумкин аст. Калонсолони оила бо ин сухану амалҳои худ гуѐ 

кӯдакро роҳандози карда, маданияту одоби муоширатро тарбия мекарда 

бошанд.  Дар навбати худ дар кӯдакон низ чунин таасурот ҳосил 

мегарданд, ки суханҳои «раҳмат», «мебахшед», «марҳамат», «офарин» ва 

ғайраҳоо ба онҳо дахл надорад.       

Ярославцева Е.Ю. [199;139] бо баробари таҳлилу баррасии усулҳои 

самарабахши тарбияи одоби муошират, осебпазир будани истифодаи як 

қатор роҳҳои таъсиррасонии волидонро ба ҳиссиѐт, шуур ва рафтори 

кӯдакон марбут медонад, ки он метавонад ба руҳия ва ҳолати 

психологии кӯдак таъсири манфӣ расонад, Ба монанди: 

1. Гунаҳгор ҳисобидан ва танқиди кӯдак.  Ба монанди: «Ту ҳеҷ вақт аз 

уҳдаи коре баромада наметавонӣ», «Чанд маротиба ба ту гуфтан 

лозим аст» ва ғайра. Албатта ба қаҳру ғазаб омадан, хашмгин 

гардидани волидонро аз оқибати амали номатлуби кӯдак фаҳмидан 

мумкин. Набояд фаромӯш кард, ки чунин эродгирию танбеҳот, 

гунаҳгорсозию танқид намудан сабаби озорѐбӣ, нороҳатии руҳию 

равонӣ, худро таҳқиршуда ҳисобидани кӯдак гардида, ба ташаккули 

сифатҳои шахсӣ-иродавии ӯ таъсири бад мерасонад. 
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2. Масхараю мазоқ кардани кӯдак.  Кӯдакон баъди расидан ба зинаи 

камолот аз масхараю мазоқ кардани волидони худ парҳез 

намекунанд. Набояд фаромӯш кард, ки баъди як маротиба мавриди 

масхараю мазоқ гардидан кӯдак кӯшиш мекунад: а) амали 

номуваффақи худро такрор намояд, ҳол он, ки кулли маҳорату 

малакаҳои одобу маданияти муошират дар натиҷаи тақлиду пайравӣ 

пайдо мешавад; б) мавриди масхараю мазоқ гардидан ӯ худро 

таҳқиршуда, пастназару беқадр ҳисобида, гирифтори азияти руҳию 

равонӣ мегардад, махсусан, агар аз тарафи волидон дар ҳузури 

ҳамсолону шахсони бегона гуфта шуда бошад.  

3. Фармонфармоӣ ва бечуну чаро иҷро намудани хоҳишу супоришро 

ба миѐн гузоштан. Ба монанди: «Аз ҷоят бихез!», «Дастатро аз кисаат 

барор», «Бурда ба ҷояш мон», «Ман ба ту боз мегӯям» ва ғайра. Ин 

амали калонсолон дар кӯдак эътироз ва муқовимат, норозигӣ ва 

якравиро ба вуҷуд оварда, ба муоширату муносибати мутақобила бо 

атрофиѐн таъсири манфӣ мерасонад. 

Истифодаи усулҳои “гунаҳгорсозӣ”, танқид кардан, қасам  додан, 

масхараю мазоқкунӣ, дуои бад гуфтан, фармонфармоӣ нисбати кӯдак,  

таҳдиду тарсондан, доимо ба кору амали онҳо шубҳа кардан ба волидоне 

хос мебошад, ки онҳо дар низоми тарбия усулҳои фармонфармоӣ ва 

маҷбуркунии фарзандонро ба кор мебаранд. 

Маълум, ки кӯдакон дар давраи томактабӣ осебпазир буда, аз роҳу 

усулҳои дағали муносибату муошират тез дилгир мешаванд, руҳафтода 

ҳам мегарданд. Ин ҳама сатҳу дараҷаи худбаҳодиҳӣ ва сифатҳои шахсӣ-

иродавиро пахш месозад. Истифодаи усулҳои зикргардида сабаби ба 

вуҷуд омадани тарсончакӣ, изтиробнокӣ ва дигар ҳолатҳои руҳию 

равонӣ дар кӯдакон мегардад ва ба ташаккули одоби муошират 

мусоидат намекунад. Ба андешаи мо, истифодаи усулҳои дар боло зикр 

гардида ба маромнокии (мотивацияи) риояи қойда ва меъѐрҳои одоби 

муошират низ таъсир мерасонад, ки ин масъала татқиқи махсуси 
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психологӣ-педагогӣ,  сотсиологӣ-фарҳангшиносиро дар ҷомеаи муосир 

вобаста ба хусусиятҳои синнусолии кӯдакону наврасон тақозо мекунад. 

Ҳангоми сӯҳбат бо волидон оид ба парвариши одоби муоширати 

кӯдакон маълум гардид, ки дар аксари ҳолатҳои муҳити хонаводагӣ 

хурдсолон ба талаботи атрофиѐн бо дағалӣ (дуруштӣ, қаҳру ғазаб, 

асабоният) ҷавоб мегардонанд. Набояд фаромӯш кард, ки дағалӣ 

сифатии манфии шахс аст, ки он дар беэҳтиромӣ, нописандӣ, пуркинагӣ, 

ба ҳисоб нагирифтани манфиатҳои дигарон, ғазабу хашмгинӣ, риоя 

накардани меъѐрҳои одобу рафтор зоҳир мегардад. Таҷрибаи амалӣ, 

таҳлили адабиѐти илмӣ собит месозад, ки дағалӣ дар кӯдакони хурдсол 

айби калонсолон буда, аз меъѐр зиѐд эрка намудан, ҳамаи талаботи 

кӯдакро ҳатман қонеъ гардондан, шаклгирии худбинӣ (эгоизм) ва амсоли 

онро эҷод мекунад. 

Дар раванди кори татқиқотӣ дар кӯдакистонҳои пойгоҳии № 50, 55 – 

и ш.Душанбе мо ташкилу баргузории чунин шаклҳои кор бо волидонро 

оид ба тарбияи одоби муошират дар ҳамкорӣ ба мураббияҳо амалӣ 

гардондем. Намуна аз шаклҳои гуногуни баргузории чорабиниҳо дар 

қисмати замимаи дисератсия пешниҳод мегардад.  

I. Маҷлиси умумии волидони кӯдакони муассисаҳои таҳсилоти 

томактабӣ, ки онҳо тибқи нақшаи солонаи муассиса баргузор гардиданд 

ва мавзӯҳои зеринро дар бар гирифтанд: 

1. Ташаккули сифатҳои ахлоқии кӯдакон дар давраи томактабӣ. 

2. Нақши волидон дар тарбияи сифатҳои ахлоқии кӯдакон. 

3. Асосҳои психологии пайдо шудани тарс ва изтиробнокӣ дар 

кӯдакон ва роҳҳои пешгирии онҳо. 

4. Қойда ва меъѐрҳои одоби муошират ва усулҳои омӯзонидани он 

ба кӯдакон дар кӯдакистону хонавода. 

5. Бозӣ ҳамчун воситаи тарбияи маънавӣ ва одоби муошират дар 

кӯдакон.  

6. Тарбияи рафтори намунавии маданӣ дар кӯдакон. 
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Нақшаи ташкилу баргузории чорабиниҳо бо волидон тибқи нақша 

иҷрои пешакии корҳои зеринро дар бар гирифт: 

1. Мушоҳида ба муоширату муносибати кӯдакон ба ҳамсолон, 

кормандони муассисаҳои томактабӣ, волидон, бобою бибӣ ва 

фарзандони калону хурди хонаводаи кӯдакон. 

2. Сӯҳбат бо кӯдакону наздикони онҳо бо мақсади омӯзиши муҳиту 

шароити тарбияи оилавӣ. 

3. Омӯхтану таҳлили расмҳое, ки кӯдакон дар машғулиятҳои 

супоришӣ доир ба муҳити оила ва муносибат бо аъзои хонавода тасвир 

намудаанд. 

4. Дар «Гӯшаи волидон» оид ба масъалаҳои муҳокимашаванда 

маълумоти мухтасар пешниҳод намуда, даъватшудагонро ба баҳсу 

мунозира даъват намудан.  

5. Бо мақсади ҷалби таваҷҷуҳи волидон дар гӯшаи махсус намоиши 

корҳои амалии кӯдакон, мавриди тамошо ва шиносоӣ қарор гирифт; аз 

ҷумла, тасвирҳо аз машғулиятҳои расмкашӣ, суробчаҳои аз лойу 

пластилин сохташуда, ашѐҳои сохташуда аз маводҳои нимпартову табиӣ, 

корҳои амалӣ аз гулмонӣ, тартибдиҳӣ ва ғайра. 

6. Вобаста ба мақсаду вазифаи чорабинӣ мавзӯи ба муҳокима 

гузошташуда, маводу дастурҳои методӣ аз тарафи мураббия мавриди 

омӯзишу таҳлил қарор дода шуд. Мушкилоти асосии мураббияҳо 

танқисӣ аз адабиѐти методӣ ба забони давлатӣ мебошад. Онҳо кӯшиш 

мекунанд аз маводҳои русӣ ва мутобиқгардонии мазмуни он ба шароити 

кории худ истифода баранд.  

7. Ба волидоне, ки доир ба масъалаи муҳокимавӣ андешаронӣ 

кардан мехоҳанд, адабиѐти илмӣ–методӣ тавсия ва усулҳои истифода аз 

онҳо фаҳмонда дода шуд. 

8. Аз тарафи мураббия маъруза, гузориш бо истифодаи мисолу 

далелҳо омода гардида, ба муҳокимаи иштирокчиѐн пешниҳод гардид. 
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Масъалаҳои муҳокимашуда дар дафтари махсус муфассал ба қайд 

қайд гирифта шуд. Мушоҳида ва таҳлили кор нишон дод, ки кӯдакон дар 

муҳити муассисаи томактабӣ ва хонавода ҳангоми риояи қойда ва 

меъѐрҳои одоби муошират ҳиссиѐти қаноатмандию хушнудӣ пайдо 

мекарданд. Муҳимтар аз ҳама дар ин раванд такмили муносибатҳо, 

ҳамфикрии кӯдакон, ташаккули хислатҳои ҳамида, ҳусни тафоҳум, 

ахлоқи намунавӣ ва меҳрубонӣ, дилсузӣ, гузашт кардан, ѐрӣ расонидан, 

ва амсоли он ба чашм мерасид. Чунин рафтору амал ҳангоми интихоби 

мавзӯи бозӣ, тақсими ролҳо ва нақшҳо, истифодабарии бозичаҳо аз 

ҷониби кӯдакон дида шуда, онҳо кӯшиш мекарданд ба ҳамдигар бо 

риояи хоси гуфтор ва муроҷиати ҳалимонаву хоксорона ҳарф зананд. 

II. Маҷлисҳои волидони гурӯҳи калон ва омодагӣ ба мактаб, ки 

тибқи нақшаҳои кории мураббия дар ҳар семоҳа ташкилу баргузор 

гардид, ба мавзӯоти зерин бахшида шуд: 

1.Нақши оила дар тарбия ва ташаккули шахсияти кӯдак. 

2.Тарбияи сифатҳои иродавӣ–ахлоқӣ дар кӯдакони синни калони 

томактабӣ. 

3.Тарбияи ҳисси ғамхорӣ ва дӯстдории кӯдакон ба атрофиѐн. 

4.Усулҳои истифодаи асарҳои бадеӣ дар тарбияи сифатҳои маънавии 

кӯдакон. 

5.Нақши одату анъанаҳои миллӣ ва оилавӣ дар тарбияи одоби 

муошират. 

6.Таъсири муносибатҳои тарафайн дар хонавода ба ташаккули 

шахсияти кӯдакон. 

7.Аҳамияти бозиҳои гурӯҳӣ дар ташаккули одоби муоширати 

хонавода. 

8.Меъѐр ва талабот ба одоби муошират дар муҳити хонавода ва 

ҷойҳои ҷамъиятӣ. 

Ҳарчанд мазмун ва муҳтавои бархе аз мавзӯҳо ва чорабиниҳо бо ҳам 

монандӣ доранд, вале дар раванди ташкилу баргузории онҳо волидон, 
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махсусан, модарон дар чорабиниҳои гурӯҳӣ нисбат ба чорабинии 

умумии волидону кӯдакистон фаъол буданд, дар баҳсу мунозираҳо 

фаъолона иштирок намуда, бо истифодаи мисолу далелҳо аз таҷрибаи 

шахсӣ, волидону пайвандони хеш дурустӣ, арзишмандии андешаҳои 

худро собит карданд. Сабаби асосии дар чорабиниҳои гурӯҳӣ нисбатан 

фаъол будани модаронро дар он мебинем, ки барои онҳо дар доираи 

нисбатан ками иштирокчиѐн андешаронӣ кардан аз ҷиҳати психологӣ 

сабук эҳсос мешуд. Сониян, кӯдакон мунтазам доир ба баргузории 

бозиҳо ва дигар машғулиятҳои таълимӣ, муоширату муносибат бо 

ҳамсолон ба хонавода маълумоти саривақтӣ медиҳанд. 

III. Сӯҳбат бо волидон, бобою бибиҳо оид ба нақши онҳо дар тарбия 

ва ташаккули шахсияти кӯдак. 

1. Бобою бибӣ ва иштироки онҳо дар тарбияи кӯдакон. 

2. Обрӯ, нуфуз ва эътибор – воситаи хуби таъсири мусбӣ расонидан ба 

одобу рафтор ва гуфтори кӯдакон. 

3. Кӯдак ҳамчун оинаи оила. 

4. Силсиласуҳбат (мувофиқи хоҳишу дархости волидон), натиҷагирӣ аз 

пурсишномаҳо, мушоҳида ба рафтору кирдори кӯдакон. Аз ҷумла, 

вақте, ки кӯдак: 

- напурсида мегирад; 

- дурӯғ мегӯяд; 

-  дағалу тундмизоҷ аст; 

- канораҷӯӣ мекунад ва дамдузд аст; 

- тез – тез бемор мешавад; 

- якраву худбин, худпарвар аст; 

- дар нутқронӣ мушкилот дорад; 

- хӯрок хӯрдан намехоҳад; 

-  аз алфози қабеҳу нораво истифода мебарад; 

-  серҳаракат ва ноором аст; 

-  тез ба ҳаяҷон меояд ва худро идора карда наметавонад; 



165 
 

-  гапнодаро ва якрав аст; 

-  бисѐр савол медиҳад; 

-  ба кӯдакистон рафтан намехоҳад; 

-  хислати бахилӣ ва ҳасадхурӣ дорад; 

-  бо бародару хоҳари хурдсоли худ муросо намекунад; 

-  тарсончаку боизтироб аст; 

-  аз ҳамсолони худ фарқ мекунад; 

-  одати бад дорад (ба тозагии либоси худ аҳамият намедиҳад, аз ҳама 

чиз ҳазар мекунад, гиря карда худро ба ҳар тараф мезанад); 

- танбалию бепарвоӣ зоҳир мекунад; 

-  ба бозичаҳо эҳтиѐткорона муносибат намекунад ва онҳоро 

мешиканад; 

- хабаркашӣ ва шикоят мекунад; 

- аз планшет, телефони мобилӣ дур шудан намехоҳад; 

- дар кӯдакистон, хона ва маҳалла ба касе дӯстӣ кардан намехоҳад; 

- сусткор асту фаъолнокӣ ва ташаббускорӣ зоҳир намекунад; 

- дар иҷрои супоришҳо масъулиятро ҳис намекунад; 

- бо рафиқонаш бозӣ карда наметавонад, тез ба низоъ рӯй меорад; 

- парешонхотир аст; 

- бераҳм аст, дилсузӣ, раҳму шафқат ба атрофиѐн надорад; 

- нисбати ҳайвону паррандаҳо таваҷҷуҳ надорад, онҳоро азоб 

медиҳад; 

- дар хона инҷиқию якравӣ мекунад; 

- хоби ноором дорад; 

- тақлидкор аст (нисбат ба амали хубу ва ҳам амали бад); 

- ба мактаб рафтан намехоҳад; 

- бахилӣ ва ҳасадхурӣ зоҳир мекунад, махсусан, ҳангоми ба дунѐ 

омадани тифли нав дар оила ва монанди ин. 

Доир ба масъалаи «Вақте ки кӯдак…» сӯҳбат намудем, ба волидон 

пешниҳод кардем, ки ба мутолиа ва муҳокимаи силсиламақолаҳои 
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равоншиносон, омӯзгорон, кормандони муассисаҳои томактабӣ дар 

маҷаллаи методию маърифатӣ барои муассисаҳои томактабии ҷумҳурӣ 

бо унвони «Субҳи умед» даст зананд. Тазаккур медиҳем, ки маҷаллаи 

мазкур аз тарафи Маркази ҷумҳуриявии таълимию методии назди 

Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон мунтазам нашр 

мешавад, ки он дар омӯзиш, ҷамъбаст ва паҳн кардани таҷрибаи 

пешқадами муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ нақши муҳим дорад. 

Марҳилаи охирини кори озмоишӣ–таҷрибавӣ кор бо волидон оид ба 

ҳамкорӣ дар тарбияи одоби муоширати кӯдакон аст, ки он таҳлилу 

баррасии натиҷаи ҳамкориро талаб мекард. Дар раванди баргузории 

кори озмоишӣ–таҷрибавӣ ва таҳлилу натиҷагирии он мо ба хулоса 

омадем, ки бештар шакли кори фронталӣ бо волидонро мавриди 

истифодабарӣ қарор диҳем. Ин амал ба чунин дастовардҳо роҳ кушод: 

муайян кардани самарабахши кор оид ба баландбардории сатҳу сифати 

одоби муоширати кӯдакон дар муҳити хонавода; нишон додани монеҳо 

дар муоширати байни волидону кӯдакон ва волидону мураббиѐн; амалӣ 

будани муоширати байниҳамдигарии кӯдакону волидон бо ҳам ва дар ин 

бобат роҳандоз шудани калонсолон; аз таҷрибаи ҳамдигар оид ба роҳу 

усул ва воситаҳои тарбияи одоби муошират истифода кардани 

хонаводаҳои гуногун; дар муҳити хонавода муоширату муносибат бо 

аҳли оила, рафиқону ҳамсояҳо, махсусан, мураббиѐну кормандони 

муассисаи томактабӣ ба қойда ва меъѐрҳои одоби муошират бояд такя 

намояд ва ба кӯдакон намунаи ибрат гардад; мунтазам сатҳи дониш, 

маҳорату малакаи худро дар тарбияи одоби муошират баданд 

бардоштани волидон ва кормпндони кӯдакистонҳо. 

Мақсади ҳамкории муассисаи таҳсилотит томактабӣ бо волидон дар 

робита бо тарбияи фарҳангу одоби муошират баланд бардоштани сатҳи 

дониш, маҳорату малакаи педагогҳову аъзои хонаводаҳо буда, иҷрои он 

дар сурати ба роҳ мондани раванди низоми худтарбиякунӣ ва 

худтакмилдиҳии волидону мураббияҳо аст. 
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Нақши кор бо волидон оид ба ташаккули одоби муоширати кӯдакон 

дар асоси натиҷагирӣ аз сӯҳбат, пурсишнома, мушоҳида ва дархосту 

пешниҳодоти онҳо дар раванди кори озмоишӣ–таҷрибавӣ такмил дода 

шуд. Волидон сайқал ѐфтани муносибати худро дар тарбияи одоби 

муоширати фарзандон ба таври зайл иброз намуданд: 

1. Муносибати худро ба тарбияи фарзанд тағйир додам. 

2. Кӯшиш намудам худам намунаи ибрат дар одобу муошират ва 

муносибат ба кӯдак ва дигар аъзои оила бошам. 

3. Ҳангоми пеш омадани мушкилотҳо бештар ба мураббия муроҷиат 

намуда, машварат ва маслиҳат мепурсам. 

4. Кӯдаки худро хубтар дониста гирифта, кӯшиш менамоям, ки зиѐдтар 

ба вай вақт ҷудо намоям. 

5. Кору амалҳои номатлуби кӯдакро оромона таҳлил намуда ба бурду 

бохти худ баҳо медиҳам. 

6. Ҳаракат мекунам оромиро нигоҳ дошта, ба асабонӣ шудан роҳ 

надиҳам. 

7. Аз одоби муоширату муносибати хуби фарзандам ҳаловат мебарам 

ва фахр мекунам. 

8. Донистам, ки ҳамаи кӯдакон як хел хислату сифат надоранд ва он 

бояд ба ҳисоб гирифта шавад. 

9. Ба саволҳои худам на танҳо аз мураббия, балки аз китобу дастурҳои 

дигар ҷавоб ѐфтанро ѐд гирифтам. 

10.  Барои кӯдакон истифодабарии телефони мобилӣ, планшет, 

компютер, интернет, тамошои маводҳои намоиширо маҳдуд намуда, 

тавонистам то андозае онҳоро ба раванди муошират, баҳсу мунозира, 

муколамаю сӯҳбат ҷалб намоям. 

Таҳлили ҷавобҳои волидон ва мураббиѐн гувоҳи онанд, ки кулли 

онҳо ба тарбия ва парвариши одоби муошират дар кӯдакон андешаи 

солим ва комилу тавоно доранд. Воқеан ичунин падидаи мусбӣ дар 

тамоми марҳилаҳои кори татқиқотӣ ба назар гирифтаву роҳандозӣ карда 
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шуд. Албатта оин масъала баъзе ихтилофоти низ дошт ва ба назар 

гирифта шуд. 

Пӯшида нест, ки имрӯз на ҳамаи волидони ҷавон ба таълиму 

тарбияи фарзанд омодаанд ва вазъи дониш ва фарҳанги психологӣ–

педагогии онҳо беҳбудӣ мехоҳад ва аз вазифаҳои муҳими кормандони 

муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ мебошад. 

Ҳангоми сӯҳбати фардӣ бо волидон мо самарабахшии методҳои 

фаҳмондадиҳӣ ва эътимоднокии онҳоро оид ба зарурият ва аҳмияти 

тарбияи одоби муоширати кӯдакон пайгирӣ намудем. Ҳангоми корҳои 

фаҳмондадиҳӣ аз зарбулмасалу мақолҳо истифода карда, мисолу далелҳо 

аз таҷрибаи бузургон, намунаҳо аз ҳаѐти ҳамсолону калонсолон овардем, 

ки онҳо тариқи таъсиррасониро ба шуур, ҳисиѐт, гуфтор ва рафтори 

волидон нисбати фарзандон назаррас намуд. Боиси таассуф аст, ки 25% 

волидон истифодабарии ҷазои ҷисмонӣ, 11% таъсиррасонии психикиро 

(танбеҳ додан, хурдагирӣ, овоз баланд кардан, таъкидкунӣ ва ғайраҳо) 

ҳангоми аз тарафи кӯдакон риоя нашудани одоби муошират қобили 

қабул ҳисоб мекунанд. Волидон бо роҳҳои маҷбуркунӣ, тарсондан, 

таҳдид намудан, маҳрумкунӣ аз бозию лаҳзаҳои ҳаловатбахш 

(сайругашт; тамошои филмҳои тавсирӣ; бозикунӣ;  бо ҳамсолон дар 

беруни бино; маҳрумкунӣ аз ширинию туҳфа; ба меҳмони нарафтан ва 

ғайраҳо) зиѐдтар истифода бурданро ѐдовар шуданд. 

Дар тарбия ва ташаккули одоби муошират 78,2%  волидон методи 

ҳавасмандкуниро бо роҳҳои-«Офарин» гуфтан, ташаккур баѐн кардан, 

таъриф кардан, дуои нек додан, дастгирӣ кардан, маъқул донистан бо 

истифодаи калимаю ибораҳои «бале», «маро хурсанд кардӣ», «барои 

одоби хубат ман туро бештар дӯст медорам», «ман медонам, ки ту 

бачаи/духтари хубу боодоб ҳастӣ», «боварӣ изҳор кардан», «бо амалу 

рафтори худ ту маро ҳама вақт хурсанд хоҳӣ кард», луқмадиҳӣ ба хотири 

таъкиди кору амали хуби кӯдак ва монанди ин изҳор мекунанд. 
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Маҳорату хоҳиши истифода аз методҳои ҳавасмандкунии кӯдак аз 

ҷониби волидон дар самти ташаккул ва парвариши одоби муошират ба 

омилҳои зерин вобаста мебошад: 

1. Вазъи иҷтимоӣ-иқтисодии оила, ки он ба шуғли меҳнатии волидон 

алоқаманд буда, дар навбати худ ба муҳити психологӣ-маънавии оила, 

руҳия ва имкониятҳои тарбиявӣ ва руҳи онҳо таъсир мерасонад. 

2. Тибқи анъана ба тарбияи кӯдакони томактабӣ бештар модарон 

масъуланд ва вақти зиѐди худро ба корҳои хоҷагӣ–маишӣ сарф мекунанд.  

Чунин вазъияти занон дар кори татқиқотии Н.М.Юнусова бо далелҳои 

мушахасси оморӣ-таҳлилӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтааст [197;344]. 

3. Бо сабаби дар муҳоҷирати меҳнатӣ будани мардҳо -  сарварони 

хонавода фарзандон дар давраи муҳими рушди шахсият – давраи 

томактабӣ аз тарбия, меҳру муҳаббат ва дӯстдорию навозиш танқисӣ 

мекашанд. 

4. Зарурият дар баланд бардоштани фарҳанги педагогии волидон,  

махсусан, модарон ҷиддӣ эҳсос мешавад. Пӯшида нест, ки на танҳо дар 

шароити деҳот, балки дар шаҳрҳо низ духтарон барвақт издивоҷ 

мекунанд ва худи онҳо ниѐз ба таълиму тарбия ва мададу дастгирианд. 

5. Дараҷаи пасти ба муассисаҳои томактабӣ ҷалб шудани кӯдакон 

ҳамагӣ 12% - ро ташкил мекунад. Аз ин лиҳоз таъмини ҳамкории 

мураббияҳо бо волидон самти муҳимми корро дар бар мегирад. 

Муассисаи томактабӣ чун муассисаи таҳсилотӣ фаъолияти худро дар 

асоси талаботҳои Стандарти давлатии таҳсилоти томактабӣ дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, Стандарти инкишоф ва омӯзишии барвақтии 

кӯдак (аз рӯзи таваллуд то 7(6) солагӣ), Барномаи давлатии тарбия, 

таълим ва инкишофи кӯдакони синни томактабӣ «Рангинкамон» амалӣ 

мегардонад ва он дар робита ба баланд бардоштани фарҳанги педагогии 

волидон мадади ҳамаҷониба расонида, ягонагии кори таълиму тарбияро 

бояд роҳандозӣ намояд. 
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Хулосаи боби дуюм 

Масъалаи тарбияи одоби муошират мавриди омӯзиш ва баррасии 

кулли фанҳои ҷомеашиносӣ буда, он вобаста ба мақсаду вазифаҳои 

татқиқотҳои илмии психологӣ-педагогӣ ва хусусиятҳои синнусолии 

тарбиягирандагон ба принсипҳои умумипедагогӣ такя мекунад. 

Дар фаъолияти амалии муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ тарбия ва 

парвариши сифатҳои баланди ахлоқӣ-маънавӣ ва ахлоқӣ-иродавӣ ҷузъи 

таркибии одоби муошират маҳсуб меѐбад. Он дар ҳуҷҷатҳои барномавӣ-

методии соҳаи таҳсилоти томактабӣ, ки дар заминаи ба ҳисобгирии 

татқиқотҳои илмии муосир ва таҷрибаи пешқадами кормандону волидон 

таҳия карда шудаанд, пешниҳод гардидааст. 

Иҷрои мақсаду вазифаҳои тарбияи одоби муоширати кӯдакон 

вобаста ба синнусол, аз ҷумла, дар гурӯҳҳои синни калони томактабӣ ва 

омодагӣ ба мактаб дар нақшаҳои солонаи муассиса ва нақшаи кории 

мураббияҳои гурӯҳ пайгирӣ мегардад. 

Муоширати кӯдак бо калонсолону ҳамсолон дар муассисаи 

томактабӣ ва хонавода хусусиятҳои ба худ хос дошта, баѐнгари сифатҳои 

шахсии вай мебошанд. Дар раванди чунин низоми тарбия ва парвариш 

кӯдак ба доираи муайяни муносибатҳои шахсию иҷтимоӣ ворид гардида, 

бо баробари аз худ кардани таҷрибаи иҷтимоӣ рангу тобишҳои забони 

модариро дарк ва ѐд мегирад. 

Омӯхтан ва таҳлили таҷрибаи амалии тарбияи одоби муошират дар 

кӯдакон собит мекунад, ки муносибати тафриқавӣ дар заминаи 

баҳисобгирии хусусиятҳои синнусолӣ, ҷинсӣ-гендерӣ, истифодаи 

самарабахши роҳу усулҳои таъсиррасонӣ ба шуур, ҳиссиѐт ва рафтори 

кӯдакон роҳандозӣ мегардад. 

Сабабҳои беэътиноии кӯдакони синни калони томактабӣ ба қойда 

ва меъѐрҳои одоби муошират гуногун буда, аз истифодаи начандон 

самарабахши роҳу усулҳои таъсирбахши каломи калонсолон аст. Воқеан, 

онҳо ҳамеша қудрати тарбия ва парвариши одоби гуфтор, мулоқот ва 
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ҳамсуҳбати самимӣ буданро дар таҷрибаи зиндагии хеш санҷидаанд ва 

кӯдаконро дар партави анъанаҳои суннатии халқи тоҷик метавонанд 

ҳидоят намоянд. 

Омӯзиш ва таҳлили адабиѐти илмӣ, таҷрибаи амалии мураббияҳои 

муассисаҳои томактабӣ, волидон, натиҷагирӣ аз одату анъанаҳои миллӣ, 

мушоҳидаю сӯҳбат бо кӯдакону калонсолон ҷузъи таркибӣ ва 

ҷудонаншавандаи фарҳанги муошират маҳсуб меѐбад. 

Меъѐри одоби муошират хеле печида ва гуногунҷабҳа буда, он дар 

муҳити хонавода, кӯдакистон, муҳити ҷомеа, меҳмондорию  меҳмонравӣ, 

муносибатҳои расмӣ, ҳини истифодаи телефонҳои мобилӣ, хӯрокхурӣ, 

фаъолияти таълимию бозикунӣ, табрикоту таманниѐт  ва ғайраҳо зуҳур 

меѐбад  ва онҳо воситаи муҳими тарбия ва ташаккули шахсияти  кӯдакон 

мебошад.  

Яке аз унсурҳои муҳими одоби муошират хушмуомилагӣ, тарзи 

малеҳи суханронӣ, муроҷиати одобона бо ҳамсолону калонсолон буда, 

ба ҳолати руҳию эмотсионалӣ, барпо гардидани муколама ва робита бо 

атрофиѐни ҳамсӯҳбат, омили худтарбиякунӣ ва ташаккули сифатҳои 

шахсӣ-психологии кӯдакон мегардад. 

Усулҳои парвариши одоби муоширати кӯдакони синни калони 

томактабӣ хусусиятҳои хос дошта, аз мураббия ва волидон истифодаи 

роҳу воситаҳои самарабахшро тақозо мекунад, ки дар рисолаи мазкур 

тавассути лоиҳа-нақшаи корҳои озмоишӣ-таҷрибавӣ ва амалӣ 

гардонидани он тасдиқи худро ѐфт.   

Иҷрои мақсаду вазифаҳои тарбияи одоби муоширати кӯдакони 

синни калони томактабӣ ба омодагии касбии мураббия, маҳорату 

малакаи корбасти ӯ аз роҳу воситаҳои таъсирбахшӣ ба кӯдак дар 

раванди ташкилу роҳбарӣ дар раванди фаъолияти таълимӣ, бозиҳо, 

меҳнат, маишату истироҳат вобаста мебошад. 

Муайян гардид, ки дар нақшаҳои кори таълиму тарбияи мураббияҳо 

номувофиқатӣ байни иҷрои вазифаҳои таҳсилоти томактабӣ ва роҳу 



173 
 

усулҳои таъсиррасонии психологӣ-педагогӣ ба шуур ва ҳиссиѐтҳои 

ахлоқӣ, арзѐбии вазифаҳо на ҳамеша мушаххас ба чашм мерасад. 

Мусаллам аст, ки ноқисии корбурди роҳу усулҳои парваришу таълими 

кӯдакону волидон, таҳлил нагардидани рафти иҷрои корҳои амалӣ доир 

ба донишу тасаввуроти ахлоқии кӯдакон, мавриди таҳлилу баҳодиҳӣ 

қарор надодани дастоварду арзишмандии рафтору одоби бачаҳо, 

баҳисобгирии хусусиятҳои фардию шахсияти онҳо садди роҳи 

манфиатбахш шуда метавонад. 

Истифодаи методикаи лоиҳавӣ таҳти унвони «Оилаи мо» нишон 

дод, ки кӯдак ҳангоми ба тасвир кашидани аъзои оила на танҳо симо ва 

муносибатҳои тарафайни узви хонавода, инчунин рангу тобишҳои 

гуногунро дар ифодаи симои наздикону пайвандон амалӣ гардонд. Дар 

навбати худ мураббия ҳангоми таҳлилу баҳодиҳӣ ба тасвироти кӯдакон 

таваҷҷуҳи онҳоро ба риоя намудани қойда ва меъѐрҳои одоби муошират 

ҷалб намуда, ҳиссиѐти гарм ва ҷанбаи ахлоқиро дар шууру тафаккури 

онҳо ҷойгир намуд. 

Иҷрои супоришоти шифоҳии кӯдакон нишон дод, ки дар заминаи 

дониш, тасаввурот ва таҷрибаи ахлоқӣ онҳо метавонанд ба сифатҳои 

шахсии хеш ва рафиқон, ба монанди: хушмуомилагӣ, гапдаро будан, 

боодобу тозаю озода нигоҳ доштани либосу пойафзол ва ғайраҳо баҳо 

дода, он ҳамаро ҳамчун рукни волои одоби муошират ва суҳбат қабул 

намоянд. 

Дар заминаи таҳлил, омӯзиш ва зуҳури маҳорату малака дар 

мавриди риояи одоби муошират муайян гардид, ки дар кӯдакон дараҷаи 

ташаккули одоби мулоқот баланд, миѐна ва паст буда, он натиҷаи 

таъсирбахшии бомақсади кори тарбиявии мураббияро ифода месозад. 

Ин вазъият вобаста ба хусусиятҳои фардию шахсияти кӯдак 

истифодабарии роҳу усулҳои самарабахши тарбияро талаб мекунад, ки  

дар ин раванд намунаи ибрат будани одоби муоширату муомилаи 

мураббия ва волидон нақши муҳим мебозад. Маҳз намунаи ибрат будани 
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мураббия муҳити мусоидро дар тарбия ва парвариши сифатҳои баланди 

ахлоқӣ-шахсиятии кӯдак фароҳам меорад. 

Ҳангоми таҳлилу баҳодиҳӣ ба натиҷаи корҳои озмоишӣ-таҷрибавӣ 

маълум шуд, ки дарачаи арзѐбии сифатию миқдории ташаккули одоби 

муошират дар кӯдакони 5-6 ва 6-7 сола то андозае тафовут дорад, ки он 

вобаста ба давраи гузариш аз як зинаи инкишоф, яъне камолоти 

томактабӣ, ба зинаи баланди инкишоф - мактабравӣ ва мактабхон шудан 

маҳсуб меѐбад. 

Кори озмоишӣ-таҷрибавӣ нишон дод, ки дар тарбияи одоби 

муошират шунидани нақли асарҳои бадеӣ, ташкилу баргузории бозиҳои 

дидактикӣ нақши муҳим доранд. Вобаста ба вазъи кор ва воқеият 

мураббия бозиҳои дидактикии шифоҳиро ташкил намуда, фаъолияти 

иттилоотӣ-иртиботии кӯдаконро роҳандозӣ менамояд, намунаи 

машқҳоро коркарду пешниҳод карда, ҷабҳаҳои маъноӣ-мантиқии 

калимаю ибораҳоро фаҳмонда медиҳад, таваҷҷуҳи кӯдаконро ба 

истифодаи калимаҳои ҳаммаъно (синонимҳо), услуби фаҳмои қофиясозӣ, 

рангу тобишҳои овозию маъноии каломи модарӣ ҷалб мекунад ва дар 

омодагӣ ба таҳсили мактаб, таҳсилу тадрис, илмомӯзӣ ҳиссагузор 

мегардад. 

Дар ҷомеаи муосир оила ҳамчун падидаи иҷтимоӣ иҷрои вазифаҳои 

таълиму тарбиявиро дар ҳамкорӣ бо муассисаҳои таҳсилотӣ пайгирӣ 

менамояд, хусиятҳои ба худ хоси онро нигоҳ медорад, зеро ин  амал аз 

рӯзи ба дунѐ омадани кӯдак оғоз гардида, волидон дар иҷрои рисолати 

худ вобаста ба синну соли фарзанд кӯшиши ҷиддӣ ба харҷ медиҳанд.  

 Одатан дар муҳити хонавода кӯдак ба доираи васеи муносибатҳо 

ворид гардида, қойда ва меъѐрҳои одобу мулоқотро аз худ мекунад.   

Кӯдаки синни калони томактабӣ зери таъсири калонсолони оила (падар, 

модар, бобою бибӣ, бародару хоҳарони хурду калон) дар ҳамаи лаҳзаҳои 

ҳаѐт қойда ва меъѐрҳои одоби муоширатро оҳиста таҳаммул ва ҳифз 

мекунад. Дар бартараф намудани мушкилоти тарбиявӣ мураббияи 
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муассисаи таҳсилотии томактабӣ чун мутахассиси соҳибмаълумоту 

соҳибмақоми муассисаи давлатии таҳсилотӣ бо волидон ҳамкорӣ ва 

ҳамбастагии тарбияву парваришро таъмин месозад. 

Амалигардонии мақсаду вазифаҳои тарбия бо истифодаи маҷмӯи 

роҳу усул ва воситаҳои таъсирбахшӣ, ки дар илми муосир чун 

технологияи тарбия унвон шудааст ва он дар муассисаҳои томактабӣ 

хусусияти ба худ хосро дорад, дар тарбияи одоби муошират дар муҳити 

хонавода қабл аз ҳама аз ҷониби мураббияназорат ва пайгирӣ мешавад. 

Ин амалро мураббия ҳангоми банақшагирӣ ва амалӣ гардондан дар 

самтҳои кори хеш бо волидон роҳандозӣ намуда, баҳри болоравии 

фарҳангу дониш, маҳорату малакаи тарбиявии аҳли хонавода мусоидат 

менамояд. 

Ҳангоми банақшагирии ҳамкорӣ бо волидон дар тарбияи одоби 

муоширати кӯдакон ягонагии мақсаду вазифаҳо, интихоби роҳу усулҳои 

таъсиррасонӣ ба шуур, ҳиссиѐт ва рафтори ҳар як кӯдак таъмин 

мегардад. Фаъолияти мураббия дар густариши ҳамкорӣ бо волидон 

тариқи сӯҳбат, пурсишномаи шифоҳӣ ва хаттӣ, ташкилу баргузории 

семинар-машварат, машқ-тренинги омӯзишӣ, пешниҳод шудани маҷмӯи 

супоришот ба волидон, таҳлилу муҳокимаи матнҳои тарбиявӣ аз осори 

классикони адабиѐти тоҷику форс, таҳия ва баррасии қойдаҳои ҳатмии 

одоби муошират ба мураббияҳо роҳандозӣ гардид ва имкон ба амал 

омад, ки беҳдошт ва афзунии сатҳи донишу маҳорати тарбиявии 

волидон, махсусан, модарон таъмин дастрас шавад. 

Маълум гардид, ки волидон бо баробари интихоби дуруст ва 

истифодаи саривақтии усулҳои самарабахши таъсирбахш дар фаъолияти 

хеш аз роҳҳои номатлуби бесабаб эродгирӣ, хурдагирӣ, танбеҳ додан, 

масхараю мазоқкунӣ, фармонфармоӣ ва иҷрои бечунучарои иҷрои 

талаботу супоришҳо даст кашиданд. Эҳсос гардид, ки гунаҳгорсозӣ, 

таҳдиду тарсондани кӯдак, раво дидани ҷазои ҷисмонӣ, маҷбуркунӣ, 

изҳори шубҳа ба кору амали кӯдак, маҳрумкунӣ аз бозию туҳфаҳо, 
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беҳудаю беҳуда панду насиҳат додан, паст задани шахсияти кӯдак 

ҳангоми иҷро накардан ва аз худ карда натавонистани қойда ва 

меъѐрҳои одоби муошират роҳи хато ва беманфиат маҳсуб меѐбад..  Дар 

рафти иҷрои рисола маълум шуд, ки чунин усули тарбия ва парвариши 

кӯдакон ба руҳия ва ҳолати психологии онҳо таъсири манфӣ расонида, 

сабаби сар задани хислатҳои тарсончакӣ, боварӣ надоштан ба қувваю 

тавоноии шахсӣ, асабоният, якравию худбинӣ мегардад. 

Чорабиниҳо бо волидон оид ба ҳамкорӣ дар тарбияи одоби 

муоширати кӯдакон тибқи нақшаи мураббия дар шакли сӯҳбат (фардӣ, 

гурӯҳӣ), пешниҳоди маърӯзаю гузоришҳо дар заминаи таҳлили 

камбудию дастовардҳои кори тарбиявии волидон ва маслиҳату 

дастурҳои методӣ, силсилаи сӯҳбат–машваратҳо мувофиқи дархости 

волидон,  аз ҷумла, дар мавзӯи «Вақте, ки кӯдак …»,  тавсияи дастурҳои 

таълимию методӣ ба волидон оид ба тарбияи кӯдак дар хонавода ва 

роҳандозӣ карда шуд. Собит гардид, ки ин ҳама роҳу усулҳои бамаврид 

боиси тағйири муносибати кӯдакон бо атрофиѐну волидон шуд. 

Айѐн гардид, ки ҳамкорӣ бо волидон дар тарбияи одоби муошират 

раванди мураккаб ва печида буда, баҳисобгирии омилҳои таъсирбахшро 

ба тарбияи хонаводагӣ, амсоли вазъи иҷтимоӣ-иқтисодии оила, дар 

муҳоҷирати  меҳнати будани мардҳо ва ба дӯши занҳо мондани ҳам 

тарбия ва ҳам корҳои маишӣ-хоҷагӣ, сатҳи маълумот ва таҷрибаи 

тарбиявии модарон, сатҳи пасти ба муассисаҳои томактабӣ фарогирии 

кӯдаконро дар кулли қаламрави ҷумҳурӣ тақозо мекунад. 

 

 

 

 



177 
 

                                           Хулосаи умумӣ 

Таҳлили асосҳои назариявӣ ва натиҷагирӣ аз кори озмоишӣ–

таҷрибавӣ имкон дод, ки хулосаҳои зерин матраҳ гардад: 

1. Дар илми педагогикаи муосири тоҷик оид ба тарбияи одоби 

муоширати кӯдакони синни калони томактабӣ, ки он пойдевори 

инкишофи шахсияти бачагон маҳсуб меѐбад, баргузории татқиқоти 

махсуси назариявию амалӣ ба миѐн омад. Масъалаи тарбияи одоби 

муошират проблемаи махсуси психологӣ – педагогӣ буда, он самтҳои 

гуногуни арзишҳои маънавӣ, рафтору кирдори амалии шахсияти 

кӯдакро дар бар мегирад. Тарбия баҳисобгирии хусусиятҳои синнусолию 

фардии кӯдакон, талаботи ҳуҷҷатҳои барномавӣ, методҳои соҳаи 

таҳсилоти томактабӣ, арзишҳои маънавии миллию умумибашариро 

аснои интихобу истифодаи роҳу усулҳои таъсирбахш дар муҳити 

кӯдакистону оила тақозо мекунад. 

2. Коркарди асосҳои назариявӣ ва амалии тарбияи одоби 

муоширати кӯдакони синни калон дар муассисаҳои таҳсилоти 

томактабӣ, муайянкунии хусусият, мазмун ва роҳу усулҳои анъанавии 

таъсиррасонӣ ба шуур, рафтор ва ҳиссиѐти тарбиягирандаҳо, таҳия ва 

пешниҳоди тавсияҳои педагогиро барои кормандони муассисаҳои 

томактабию волидон дар асоси баргузории кори озмоишӣ–таҷрибавӣ 

таъмин кард ва имкон дод, ки татқиқи мавзуи мазкур роҳандозӣ гардад. 

3. Ошкор гардид, ки муошират ҳамчун қисми ҷудонашавандаи 

фаъолияти инсон буда, ташаккули он ба хусусиятҳои синнусолӣ, 

фаъолияти касбӣ, муҳити фарҳангӣ–иҷтимоии иҳоташудаи кӯдак вобаста 

буда, дар илми муосири психология ва педагогика яке аз масъалаҳои 

мураккаб, печида ва гуногунҷабҳаи кулли сикли фанҳои ҷомеашиносӣ 

мебошад. 

Барои кӯдакони синни калони томактабӣ одоби муошират маҷмӯи 

дониш, тасаввурот ва маҳорату малакаҳои барпо намудани робита, 

муколама, муносибатҳои байниҳамдигарӣ бо калонсолону ҳамсолон ва 
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сарчашмаи донистагирии қойда ва меъѐрҳои ахлоқӣ, ташаккулдиҳии 

сифатҳои шахсӣ – маънавиро тақозо кард. Кӯдак қойда ва меъѐрҳои 

одоби муоширату муносибатҳои байниҳамдигариро дар раванди 

фаъолиятҳои амалии бозикунӣ, ѐдгирию омӯзишӣ дар машғулиятҳои 

таълимии махсус ташкилшуда, ҳаѐту маишати ҳаррӯза, истироҳату 

фароғат аз худ намуда, ба андӯхтани таҷрибаи фарҳангӣ – иҷтимоӣ ноил 

гардид. 

4. Ошкор гардид, ки азхудкунии одоби муошират ба қонуниятҳои 

инкишофи нутқ ва азхудкунии лафзи модарӣ алоқаманд буда, дар 

ҷараѐни он кӯдак ба хусусиятҳои овозӣ, захираи луғат, маданияти нутқр, 

сохти грамматикаи забони модарӣ шинос шуда, маҳорату малакаи нутқи 

гуфтугуию мураттабро аз худ менамояд. Нутқ воситаи асосии арзѐбии 

маҷмӯи амалҳои иттилоотӣ–иртиботи буда, зери мафхуми одоби 

муошират мафҳуми маданияти нутқронӣ, маданияти суханварӣ ва 

муколама, одоби нутқр ва ғайра мавриди истифодабарӣ қарор мегирад. 

5. Муқаррар гардид, ки кӯдакони синни калони томактабӣ ҳангоми 

муошират бо калонсолону ҳамсолон талаботи худро ба ҳамдигарфаҳмӣ, 

азхудкунии иттилоот оид ба иҷрои қойда ва меъѐрҳои одоби муошират 

қонеъ гардонда вобаста ба маром, вазъият, ҳолати эмотсионалии шахсӣ 

аз намуд ва воситаҳои гуногуни муошират истифода мебаранд. 

6. Дар заминаи баҳисобгирии татқиқотҳои илмии психологӣ – 

педагогӣ, омӯхтан ва таҳлили вазъи тарбияи одоби муоширати кӯдакон 

тибқи талаботҳои ҳуҷҷатҳои барномавӣ–методии фаъолияти 

муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ муқаррар карда шуд, ки яке аз 

вазифаҳои муҳими муассисаи томактабӣ дар ҳамкорӣ бо волидон ифода 

мегардад. 

7. Ташкилу баргузории кори озмоишӣ–таҷрибавӣ собит кард, ки 

муваффақияти тарбия ва парвариши одоби муошират ва мулоқоти 

кӯдакон дар муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ ба шавқу ҳавас, дониш, 

маҳорату малакаи барпо кардани муоширати мутақобилаи мураббия бо 
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кӯдакону волидон, намунаи ибрат будан ва таъмини муҳити солими 

маънавӣ–ахлоқӣ вобастагии қавӣ дорад. 

8. Баргузории кори озмоишӣ–таҷрибавӣ нишон дод, ки мураббия 

метавонад бо истифода аз роҳу усулҳои сӯҳбат, мушоҳида, мониторингу 

ташхис ҳангоми расмкашӣ, шиносоӣ бо адабиѐти бадеӣ, ташкилу 

баргузории бозиҳои дидактикӣ, муҳити тарбиявии оила, муносибати 

кӯдак бо ҳамсолону калонсолон натиҷагирӣ намояд. Дар кӯдакони синни 

томактабӣ сабаби рафтори номатлуб ва риоя нагардидани одоби 

муошират метавонад ҳолатҳои эҳсосоти шадид, изтиробнокӣ, асабоният 

ва ҳолатҳои бади руҳиро бунѐд кунад.. 

9. Омӯзиш, татқиқи илмӣ ва баррасии мавзӯи диссертатсионаӣ доир 

ба тарбияи одоби муоширати кӯдакони синни калони томактабӣ нишон 

дод, ки мураббиѐн зарурияти иҷрои вазифаи хешро дарк намоянд ҳам, 

дар ташкилу роҳнамоии низоми тарбияи ахлоқӣ на ҳамеша қойда ва 

меъѐрҳои одоби муоширатро риоя мекунанду диққати ҷиддӣ медиҳанд. 

Доир ба тарбияи одоби муошират ба дастуру маводҳои психологӣ, 

педагогӣ ва методӣ ба забони тоҷикӣ дастрасии комил ҳис нагардид. 

10.  Дар раванди кори озмоишӣ–таҷрибавӣ муайян шуд, ки дар 

тарбия ва ташаккули одоби муоширати кӯдакон технологияи ҳамкории 

мураббия бо волидон ҳамчун механизми пешқадам манфиатбахш буда, 

он вобаста ба синнусоли кӯдакон, болоравии дониш, маҳорату малакаи 

тарбиявии волидону мураббияҳо такмил ва тағйир ѐфта метавонад. Он 

метавонад ба беҳдошти парвариш ва ташаккули маҳорату дониши 

мураббия ва волидон хизмат менамояд. Дар ин раванд истифодаи 

технологияи педагогии таъсиррасонӣ мувофиқи мақсад дониста 

мешавад, зеро ба шарофати он шароит барои тарбияи сифатҳои 

назораткунӣ, худбаҳодиҳӣ ва рушди шахсияти кӯдак таъмин мегардад. 

11.  Натиҷаи кори озмоишӣ–таҷрибавӣ собит кард, ки таъмини 

ҳамкории мураббияи муассисаи томактабӣ бо волидон ба ташаккули 
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одоби муошират дар кӯдакони 5–7 сола муосидат намуда, омили муҳими 

болоравии донишҳои психологӣ ва педагогии волидон гардид. 

Татқиқоти анҷомѐфта имкон дод, ки маҷмӯи шароитҳои психологӣ – 

педагогии тарбияи одоби муошират дар кӯдакони синни калони 

томактабӣ асоснок карда шавад. Албатта, он ба ҳалли пурра ва 

мукаммали тарбияи одоби муошират дар муассисаҳои таҳсилоти 

томактабӣ ва оила иддаои комил надорад. Мо танҳо бсамтҳо ва  

ҷанбаҳои алоҳидаи масъаларо матраҳ ва баррасӣ намудем.  

Таҳқиқу коркарди тарбияи одоби муошират дар кӯдакони 

муассисаҳои томактабӣ аз нигоҳи психологӣ ва педагогӣ дар партави 

анъанаҳои миллӣ, адабиѐти бадеӣ, болоравии фарҳанги психологӣ – 

педагогии волидон, бозию фаъолиятҳои таълимию меҳнатӣ ба татқиқоти 

наву густурда ниѐз дорад, ки он дар тарбияи насли бунѐдкору созандаи 

ҷомеа, муаррифии фарҳанги оламшумули тоҷикон дар арсаи 

байналмиллал саҳифаҳои нав мекушояд. 

Таҷрибаи чандинсолаи муаллифи рисола нишон медиҳад, ки ахлоқи 

хамид дар самти парвариш ва ташаккули одоби муоширати насли наврас 

воситаи басо муҳим ва зарури ҳамкории кӯдакону мураббиѐн, хонавода  

ва алоқамандони муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ, волидайну кулли 

иштирокчиѐни раванди педагогӣ маҳсуб меѐбад. 

 

 

 

 

Тавсияҳои психологӣ – педагогӣ. 

Дар асоси ҷамъбаст ва хулосаи натиҷаҳои татқиқот тавсияҳои 

психологӣ – педагогӣ таҳия гардид, ки бевосита ба беҳдошти сифату 

самарабахшии тарбияи одоби муоширати кӯдакон, болоравии донишу 
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маҳорати касбии мураббияҳои муассисҳоаи томактабӣ ва волидон 

равона шудааст: 

1. Дар коркард ва такмили минбаъдаи “Стандарти инкишоф ва 

омӯзиши барвақтии кӯдак (аз рӯзи таваллуд то 7(6) солагӣ)” ва 

барномаҳои вариантивии тарбия, таълим ва инкишофи кӯдакони синни 

томактабӣ, таҳия ва баррасии дастурҳои таълимию методӣ, маводҳои 

дидактикӣ ва таълимӣ муносибати консептуалӣ ба тарбия ва шаклдиҳии 

одоби муошират дар кӯдакони синни томактабӣ роҳандозӣ карда шавад. 

Инчунин ҳангоми коркард ва такмили заминаҳои барномавӣ – методӣ, 

таҳия ва баррасии дастурҳои методию таълимӣ таъсири омилҳои 

этнопсихологию этнопедагогӣ аз тарафи муаллифон ба ҳисоб гирифта 

шаванд. 

2. Ҳангоми банақшагирии кори таълиму тарбиявӣ мураббияҳо, 

психологҳо, мушовирон ва сарварони муассисаҳои томактабӣ ба 

шаклдиҳии одоби муошират дар раванди амалигардонии ҳамаи 

қисматҳои реҷаи рӯз диққати ҷиддӣ диҳанд, то ба иҷтимоишавии кӯдакон 

мусоидат намуда ба бой гардидани таҷриба ва шуури ахлоқии кӯдакон 

ҳиссагузор гарданд. 

3. Мушовирони идора, раѐсати маорифи шаҳру ноҳияҳо, сарварони 

муассисаҳои томактабиро зарур аст, ки шаклҳои гуногуни чорабиниҳои 

илмӣ – методиро роҳандозӣ намоянд, ки онҳо ба болоравии сатҳи 

донишҳои илмӣ – назариявӣ, маҳорату малакаҳои кории мураббияҳо 

мусоидат намоянд. Дар заминаи донишхои назариявӣ, маҳорату 

малакаҳои касбии психологӣ – педагогӣ мураббияҳо тавонанд пайваста 

шаклҳои фардӣ ва гурӯҳии кор бо кӯдакону волидони онҳо, ҳалли 

масъалаҳои эҷодӣ ва проблемавӣ, инкишофи маҳоратҳои суханронӣ, 

муоширати байнишахсию иҷтимоию кӯдаконро таъмин намоянд. 

4. Сарварони муассисаҳои томактабӣ, мураббиѐн, мушовирон ва 

психологҳо барои ташвиқу тарғиби одоби муошират дар кӯдакону 

волидон аз айѐниятҳои таълимӣ, расму мусаввараҳо, бозиҳои дидактикӣ, 
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иҷрои супоришҳои таълимӣ, баҳсу мунозираҳои мавзӯи, мизи мудаввар 

ва дигар технологияҳои иттилоотӣ – иртиботӣ истифода баранд. Ба 

монанди семинар – тренинги омӯзиши барои волидон, саволу супоришҳо 

бо воситаи истифодаи телефони мобилӣ, сайти муассисаҳои таҳсилотӣ ва 

ғайраҳо. 

5. Раванди тарбия ва шаклдиҳии одоби муошират дар кӯдакони 

синни томактабӣ барои ҳамкории самарабахши байниҳамдигарии 

кӯдакон, мураббиѐн, психологҳои касбии муассисаи томактабӣ ва 

психологи мактабӣ, волидон, омӯзгорони синфҳои ибтидоӣ шароитҳои 

мусоид муҳайѐ карда шавад, то ин амал тавонад пайдарҳамӣ ва 

алоқамандии фаъолияти зинаҳои муассисаҳои таҳсилотӣ, кулли 

ниҳодҳои иҷтимоии ҷомеаи муосирро таъмин намоянд. 

6. Мувофиқи мақсад аст, ки шаклдиҳии одоби муошират дар асоси 

назарияи гуманистӣ татбиқ карда шавад, ки дар он талаботҳои фардию 

иҷтимоии кӯдакон ба ҳисоб гирифта шаванд. Риоя кардани қойда ва 

меъѐрҳои одоби муошират аз тарафи кӯдак бо одат ва амалҳои 

бошуурона мубаддал гардад ва дар ӯ ба шаклгирии шуури ахлоқӣ замина 

гардад, одоби суханронӣ, имкониятҳои маърифаткунӣ, сифатҳои 

иродавӣ – ахлоқӣ ва дигар хусусиятҳои шахсиятӣ инкишоф ѐбанд. 
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Тавзеҳот 

Ташкилу баргузории татқиқотҳои илмии психологӣ – педагогӣ 

истифодаи усулҳои назариявӣ ва амалии омӯхтан, озмоиш кардан ва 

натиҷагирӣ аз онҳоро талаб мекунад. Дар асоси баҳисобгирии 

хусусиятҳои кори таълиму тарбиявӣ дар муассисаҳои таҳсилоти 

томактабӣ ва оила дар ҷабҳаи тарбия намудани одоби муошират дар 

кӯдакони синни калони томактабӣ (5 – 7 солаҳо), ки онҳо тибқи 

талаботҳои Барномаи давлатии тарбия, таълим ва инкишофи кӯдакони 

синни томактабӣ “Рангинкамон” ба гурӯҳҳои синнусолии калони 

томактабӣ (5 – 6 солаҳо) ва тайѐрӣ ба мактаб (6 – 7 солаҳо) амалӣ карда 

шудаанд, дар марҳилаҳои аввал, дуйӯм ва охирони татқиқотӣ аз роҳу 

усулҳои истифодаи пурсишномаи хаттию шифоҳӣ, чорабиниҳои амалии 

таҳлилӣ – методӣ истифода бурдем. 

Мо намунаи пурсишномаҳои хаттӣ барои мураббиѐну волидон, 

нақшаи баргузории чорабиниҳои таълимӣ – методӣ ва илмӣ – методӣ, 

инчунин дигар маводҳои истифодашударо ба замимаи диссертатсия 

ворид сохтем, ки мақсад аз ин амал эътимодбахшии кори илмӣ – 

татқиқотиро арзѐбӣ намудан аст. Истифодаи маводҳои ба замимаи 

воридкардаро  мо аз камбудиҳо орӣ ҳисобида наметавонед. Шояд ба 

назар такрор, бо ҳам монанд будани мазмуну муҳтавои саволҳо дар 

пурсишномаҳо, махсусан, барои волидон ба назар расад. 

Бояд қайд кард, ки дар ҳама гуна татқиқотҳои психологӣ – педагогӣ 

ҷалб кардани волидон ба корҳои озмоишӣ – таҷрибавӣ мушкилоти худро 

дорад, ки онҳо аз хусусиятҳои психологияи муносибатҳои оилавӣ 

бармеоянд. На ҳамаи волидон бо сабабҳои гуногун майлу рағбати бо 

муҳаққиқон ҳамкорӣ кардан доранд. Сониян ҳангоми камтарин ҳамкорӣ 

зиѐдтар кӯшиш ба харҷ медиҳанд, ки далелу мисолҳои заруриро тавре 

арзѐбӣ намоянд, ки ба фаҳмиш ва талаботу имкониятҳои шахсии онҳо 

мувофиқат намояд. Бо ин амали худ мехоҳанд муносибатҳои 

байнишахсии дохилиоилавиро бо таври арзишманд пайгирӣ намоянд. 
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Таҳия, коркард, такмил ва истифодабарии пурсишномаҳо, 

чорабиниҳои илмӣ – методӣ ва таҳлилӣ – методиро барои татқиқу 

баррасии на танҳо тарбия намудани одоби муошират, инчунин дигар 

сифатҳои шахсии ахлоқӣ – иродавии кӯдакон дар муассисаҳои таҳсилотӣ 

ва муҳити хонавода идома хоҳем дод. 
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Замимаи 1. 

Пурсишнома 

барои муайян намудани донишу маълумотҳои 

мураббияҳо оид ба тарбия намудани одоби 

муошират дар кӯдакони гурӯҳҳои калон ва тайѐрӣ ба 

мактаб дар муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ 

1. Нишони муассисаи таҳсилоти томактабӣ 

2. Ному насаб 

3. Синнусол  

4. Маълумот  

5. Собиқаи корӣ 

6. Тарбия намудани одоби муошират ба иҷрои вазифаҳои тарбияи 

ахлоқии кӯдакон чӣ робита дорад? 

7. Мақсаду вазифаҳои тарбия намудани одоби муошират дар кӯдакон аз 

чиҳо иборат мебошанд? 

8. Мазмун ва моҳияти кор оид ба тарбия намудани одоби муоширатро 

чӣ тавр муайян менамоед? 

9. Дар асоси кадом принсипҳо раванди тарбия намудани одоби 

муошират дар кӯдаконро роҳандозӣ менамоед? 

10.  Одоби муошират дар кӯдакон кай ва чӣ тавр зуҳур меѐбад? 

11.  Маданияти муоширатро дар кӯдакон кай ва дар раванди кадом амалу 

рафтори онҳо мушоҳида намудан мумкин аст? 

12.  Хангоми дастуруйшӯӣ (махсусан, пешазхурокрурӣ) ба кадом 

меъѐрҳои одоби муоширати кӯдакон диққат медиҳед? 

13.  Ба меъѐри одоби муоширати кӯдакон бо мураббия, ѐрдамчии 

мураббия ва ҳамсолон аз рӯи кадом амалҳои онҳо баҳо медиҳед? 

14.  Аз рӯи тарзи истифодабарии лавозимоти хӯрокхӯрӣ ба одоби 

муоширати кӯдакон чӣ тавр баҳо додан мумкин аст? 

15.  Ҳангоми таомхурӣ аз кӯдакон риоя кардан ба кадом қойда ва 

меъѐрҳои одоби муоширатро тарбия менамоед? 
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16.  Аз рӯи кадом аломатҳо, амалу муносибатҳо аз кӯдакон эҳтиром 

намудани таомро ҳамчун одоби муошират талаб мекунед? 

17.  Кадом пандҳоро ҳангоми тарбия намудани одоби муошират мавриди 

истифодабарӣ қарор медиҳед? 

18.  Оѐ дар фаъолияти таълимӣ (машғулиятҳои таълимӣ) одоби 

муоширати кӯдакон зуҳур мегардад? 

19.  Фаъолияти меҳнатии якҷоя аз кӯдакон ҳатман риоя кардани кадом 

қойдаҳои одоби муоширатро талаб менамояд? 

20.  Маҳорату малакаҳои меҳнатии кӯдакро ифодагари одоби муошират 

ҳисобидан мумкин аст? 

21.  Риоя кардани одоби муоширатро ҳангоми муносибати кӯдак ба 

табиат (нигоҳубин ва эҳтиѐт кардани гулҳо, ғамхорӣ дар ҳаққи 

паррандаю ҳайвонҳо ва ғайра) оѐ мушоҳида кардан мумкин аст? 

22.  Ба кӯдакон омӯзонидани кадом қоидаҳои одоби муоширатро Шумо 

ҳатмӣ ҳисоб мекунед? 

23.  Дар заминаи кадом ҳуҷҷатҳои барномавӣ – методӣ вазифаҳои тарбия 

намудани одоби муоширатро муайян менамоед? 

24.  Мураккабшавии талаботҳо барои омӯзонидан ва ташаккул додани 

одоби муошират ба кадом принсипҳо такя менамояд? 

25.  Иҷрои вазифаҳои тарбия намудани одоби муоширатро дар кадом 

қисмҳои рӯз (нимаи аввал ва дуйӯми рӯз) бисѐртар ба нақшаи кори 

таълиму тарбиявӣ ворид месозед? 

26.  Ба андешаи Шумо дар тарбия намудани одоби муошират кадоме аз 

ин фаъолиятҳо арзишманд аст ва барои чӣ: 

- муошират бо калонсолон; 

- муошират бо ҳамсолон; 

- бозиҳои якҷоя; 

- фаъолияти таълимӣ (машғулиятҳои махсус ташкилкарда 

шуда); 

- саѐҳат ва сайругашт; 
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- меҳнату маишати ҳаррӯза; 

27.  Дар таҷрибаи амали худ боз аз кадом амалу фаъолиятҳои кӯдакон 

дар тарбия намудани одоби муошират истифода бурдан мумкин аст? 

28.  Ҳамкорӣ бо волидонро дар тарбия намудани одоби муошират дар 

кӯдакон зарур ҳисоб мекунед ѐ не? Барои чӣ? 

29.  Риоя кардан бо гигиенаи (тозагии) шахсӣ ва ҷамъиятиро одоби 

муошират ҳисоб мекунед ѐ не? Барои чӣ? 

30.  Кадом амал, рафтор, гуфтор ва кирдорҳои шахсии худ ва дигарон, 

махсусан, кӯдаконро берун аз одоби муошират ҳисоб мекунед? 

31.  Шумо барои тарбия намудани одоби муошират дар кӯдакон дар 

ҳамдастӣ бо волидонро худро омода ҳисоб мекунед? 

32.  Дониш, маҳорату малакаҳои худро оид ба тарбия намудани одоби 

муошират аз кадом сарчашмаҳо аз худ намудед: 

- таҳсил дар муассисаи таҳсилотӣ (муассисаи таҳсилоти миѐнаи 

умумӣ ва касбӣ, мактаби олӣ) 

- ҳангоми муоширату муносибат 

- намунаи аҳли хонавода, ҳамкорон 

- маслиҳату машварати атрофиѐн... 

33.  Шумо худро соҳиби маданият, фарҳанг ва одоби муошират ҳисоб 

мекунед, ки кӯдакону волидони онҳо чун намунаи ибрат қабул 

намоянд? 

34.  Иҷрои кадом қойда ва меъѐрҳои одоби муоширатро барои худ ҳатмӣ 

ҳисоб менамоед? 
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Замимаи 2 

Пурсишнома  

барои мураббияҳои гурӯҳҳои калон ва омодагӣ ба 

мактаб бо мақсади муайян намудани сатҳи омодагии 

онҳо ба иҷрои вазифаҳо дар тарбия намудани одоби 

муошират дар кӯдакон 

1. Ному насаб: 

2. Синнусол:  

3. Сатҳи маълумот: 

4. Собиқаи корӣ: 

5. Нишони муассисаи таҳсилоти томактабӣ: 

6. Одоби муошират гуфта чиро мефаҳмед? 

7. Одоби муошират дар кадом амалу рафторҳои кӯдак ифода мегардад? 

8. Одоби муоширати педагогӣ дар чӣ ифода мегардад? 

9. Фарҳанг муоширати педагогӣ чиро дар бар мегирад? 

10.  Робитаи рефлексияи педагогиро ба одоб ва фарҳанги педагогии худ 

дар чӣ мебинед? 

11.  Дар таҷрибаи амалии худ аз кадом шаклҳои муошират истифода 

мебаред? 

12.  Зарурияти одоб ва фарҳанги педагогиро дар амалия касбии худ дар 

чӣ мебинед? 

13.  Маданияти муоширати педагогӣ дар чӣ ифода мегардад? 

14.  Кадом ҷабҳаҳои одоби муоширатро арзишманд ҳисоб менамоед? 

15.  Дар фаъолияти касбии худ риоя кардан ба кадом меъѐрҳои одоби 

муоширати миллиро зарур ҳисоб менамоед? 

16.  Кадом сифатҳои шахсию иродавии худро ба қойда ва меъѐрҳои одоби 

муоширати миллӣ мувофиқ ҳисоб менамоед? 

17.  Оѐ Шумо дониш, маҳорату малакаҳои худро оид ба такмилдиҳии 

одоби муоширати шахсии худ истифода мебаред ва чӣ тавр? 
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18.  Доир ба қойда ва меъѐрҳои одоби муошират бо кӯдакону волидони 

онҳо чӣ тавр маълумоту донишҳои худро такмил медиҳед? 

19.  Барои тарбия намудани одоби муошират дар кӯдакон аз кадом 

ҳуҷҷатҳои – барномавию методӣ, дастурҳои таълимию методии 

ѐрирасон истифода мебаред? 

20.  Дар тарбия намудани одоби муошират дар кӯдакон бо волидон ва 

омӯзгорони ояндаи кӯдак ҳамкорӣ карданро зарур медонед ва барои 

чӣ? 

21.  Шумо аз рафтори маданӣ ва одоби муоширати шахсии худ 

қаноатманд ҳастед? 
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Замимаи 3 

Машқ – тренинги омӯзишӣ барои такмилдиҳии дониш, маҳорату 

малакаҳои муоширатии мураббияҳо 

Дар заминаи мушоҳидаҳо, сӯҳбат, пурсишҳои шифоҳӣ ва хаттӣ, 

такмили фаъолияти амалии мураббиѐни гуруҳҳо дар муассисаҳои 

томактабии пойгаҳи № 50, 55 ва муассисаи томактабии хусусии 

“Зарринтоҷ” ш.Душанбе кӯшиш намудем усулҳои барқароркунии 

муоширати арзишмандро дар шакли баҳси гурӯҳӣ (бо иштироки ҳамаи 

мураббияҳо новаста ба синнусол, маълумот, собиқаи корӣ) гузаронем. 

Мақсад: муайянкунии салоҳияти касбии мураббияҳо дар барқарор 

кардани муоширату муносибат бо кӯдакону волидон, 

таҳлилу баррасии таҷрибаи амалӣ дар бартарафсозии 

мушкилиҳо, баҳодиҳӣ ба маҳорату малакаҳои иттилоотӣ – 

иртиботӣ ва риояи одоби муоширату муносибати онҳо бо 

шахсони хурду бузурги муассисаи томактабӣ, хонавода. 

Шакли баргузории чорабинӣ: баҳс дар ҷаласаи Шӯрои педагогии 

муассиса. Дар чорабинӣ 

намояндагони  иттиходияҳои 

методии кормандони педагогӣ 

ноҳияи Сино низ иштирок намуданд. 

Тайѐрӣ ба баҳс – тренинг: 

I. Пешниҳод намудани супориш – машқҳо, ба мураббияҳо ки онҳо ба 

шаклгирии маҳорату малакаҳои иттилоотӣ – иртиботӣ, такмилдиҳии 

одоби муошират ба кӯдакону ҳамкорон мадад мерасонад: 

1. Машқ кардани малакаҳои муошират: 

 Дар дохили гурӯҳ бо таври эмотсионалӣ салому алек намудан, 

аҳволпурсии кӯдаконро вобаста ба синнусол, хусусиятҳои фардӣ, 

ҷинсият (духтарчаҳо, писарчаҳо) пайгирӣ намудан. Ба оҳанг, суръати 

нутқ, қувва ва баландии овоз диққат дода руҳия созандаю 

ҳаловатбахш барои кӯдаконро интихоб намоед. 
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 Машқ тавсифшударо дар таҷрибаи амалии худ бо иштироки кӯдакон 

истифода бурда ба афзалият, камбудӣ ва арзишмандии он гузариш 

(бо таври шифоҳӣ) омода намуда ба муҳокимаи ҳамкорон пешниҳод 

созед. 

2. Кӯшиш намоед ҳангоми муошират (бо кӯдак, волидон, ҳамкорон, 

бегонаҳо) сухани ҳамсӯҳбати худро нобуррида мавқеи пешбар – 

сарварро ишғол намоед. Аз имою ишора, ҳаракати дастон, оҳанги 

нутқ, истҳо (психологӣ, мантиқӣ), қувваи овоз, суръати нутқронӣ ва 

дигар омилҳоро истифода бурда намуна дар риоя намудани қойда ва 

меъѐрҳои одоби муошират гардед. Баъди хотимаи муоширату 

муколама ба худ баҳо диҳед: то чи андоза ба мақсади худ расидед, 

камбудии Шумо дар чӣ буд. Оид ба бурду бохти худ бо ҳамкорон 

баҳс намоед. 

3. Дар тарбия намудани одоби муошират дар кӯдакони гурӯҳи 

синнусолии худ аз кадом методҳо ва воситаҳо истифода мебаред. 

Кадоме аз онҳоро нисбатан самарабахш ҳисоб мекунед ва барои чӣ? 

Андешаҳои худро бо таври хаттӣ қайд намоед, то фаромӯш накунед. 

II. Гузориши мураббияҳо оид ба иҷрои машқ супоришҳо ва муҳокимаи 

онҳо. Натиҷагирӣ аз бурду бохти ҳамдигарӣ.  

III. Кор дар гурӯҳҳои хурд дар шакли бозӣ – машқҳо. 

Мураббияҳо 3 – 4 нафарӣ (вобаста ба теъдоди иштирокчиѐн) ба 

гурӯҳҳои хурд тақсим карда шуданд. 

Бозии №1. 

Як нафар шеъри кӯдакона, ки ба риоя намудани талаботҳои ахлоқӣ 

бахшида шудааст азѐд мехонад ва ҳамнишастҳо усули истифодаи онро 

ҳар яке дар заминаи таҷрибаи худ тавзеҳ медиҳад. 

Бозии №2. 

Муколамаи кутоҳ бо модари кӯдак. 

Ду нафар дар нақши мураббия ва ду нафар дар нақши модари кӯдак 

ба муколама доир ба мавзӯи одоби муошират дохил шуданд. Ба ҳар як 
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ҷуфти муколамакунанда 5 дақиқа вақт ҷудо карда шуд ва баъди он 

мураббия ва модар ҷойи худро иваз намуданд. 

Мақсад: муайянсозии ва баҳодиҳӣ ба истифодаи қойда ва меъѐрҳои 

одоби муоширату муносибат ба ҳамдигар, бо волидон. 

Бозии №3. 

Бозии нақшофарӣ – мазмундори “Рӯзи аввали кӯдак дар гурӯҳ”. Як 

нафар нақши мураббия ва ду нафар нақши кӯдаки нав ба кӯдакистон 

қабулшударо иҷро карданд. Барои бозӣ 5 – 7 дақиқа вақт ҷудо карда. 

Мақсад: баҳодиҳӣ ба иҷрои вазифаҳои таълиму тарбиявӣ ҳангоми 

қабули пагоҳирӯзии кӯдакон ба гурӯҳи синнусолии муассисаи томактабӣ, 

шаклҳои муоширати нутқӣ ва ғайринутқии мураббия. 

IV. Хулоса ва натиҷагирӣ аз иҷрои машқ – супоришҳо, ки 

мураббияҳо баррасӣ намудаанд ва муҳокимарониҳои 

иштироккунандагон, доварон ва ташкилкунандагон чорабинӣ. 
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Замимаи 4 

Пурсишнома 

барои волидон оид ба муайян намудани 

андешаи онҳо нисбати тарбия намудани одоби 

муошират дар кӯдакон дар оила 

1. Ному насаби волидайн 

2. Синнусоли волидайн 

3. Теъдоди фарзандон ва ҳайати синнусоли ҷинсии онҳо 

4. Оѐ барои кӯдак азхуд кардан ва иҷрои талаботҳо оид ба одоби 

муошират зарур аст? 

5. Одоби муоширати кӯдаки худро чӣ тавр баҳодиҳӣ менамоед? 

6. Барои кӯдак дар муҳити хонавода риоя намудани қойда ва меъѐрҳои 

одоби муоширатро зарур меҳисобад? 

7. Барои чӣ иҷрои ва риоя намудани одоби муоширатро дар кӯдакистон 

барои кӯдакон зарур аст ѐ не?  

8. Барои чӣ кӯдак бояд куҷо ҳатман  ва ѐ мувофиқи хоҳиши худ ба қойда 

ва меъѐрҳои одоби муошират риоя намоед? 

9. Барои чӣ дар кадом вақт ба қойдаҳои одоби муошират риоя кардани 

фарзандатонро зарур ҳисоб мекунед? 

10.  Барои иҷро накардани қойда ва меъѐрҳои одоби муошират 

фарзандатонро ҷазо медиҳед ѐ не? 

11.  Бо кӯдаки боодоб, тарбиядида аз рӯи кадом амал, гуфтору 

рафторашон баҳо медиҳед? 

12.  Дар тарбия намудани одоби муошират дар кӯдакон киро шахси 

масъул ҳисоб мекунед: модар, падар, бобо, бибӣ, мураббияи 

кӯдакистон, фарзандони мактабхони оила? 

13.  Барои чӣ фарзандони худро боодоб, хушахлоқ ва тарбиядида ҳисоб 

мекунед ва аз рӯи чӣ ба онҳо баҳо медиҳед? 

14.  Бо хушахлоқ ва боодобу тарбиядида будани кӯдак киро масъул 

меҳисобед: аҳли оила ва ѐ мураббияи кӯдакистон? Барои чӣ? 
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Замимаи 5 

Семинар машварат 

бо волидон дар мавзӯи “Тарбия намудани  

одоби муошират дар муҳити хонавода” 

Мақсад: баланд бардоштани фарҳанги тарбиятии волидон оид ба 

тарбия ва ташаккулдиҳии сифатҳои маънавӣ – ахлоқии 

фарзандон, одоби муоширату муносибатҳои 

байниҳамдигарии дохилиоилавӣ 

Вазифаи машварат: мадад расонидан ба волидон дар тарбия 

намудани одоби муошират дар кӯдакони 

синни томактабӣ; фаҳмонда додани мазмуни 

кор оид ба иҷрои вазифаҳои тарбияи 

маънавӣ; таъмин намудани ҳамкории 

волидону муассисаи томактабӣ.  

Тайѐрӣ ба семинар машварат: 

1. Аз тарафи мураббияҳо таҳлил ва баррасии талаботҳои Барномаи 

тарбия, таълим ва инкишофи кӯдакони синни томактабӣ 

“Рангинкамон” дар гурӯҳҳои синни хурди томактабӣ (3 – 4 солаҳо), 

миѐна (4 – 5 солаҳо), калони томактабӣ (5 – 6 солаҳо) ва омодагӣ ба 

мактаб (6 – 7 солаҳо). 

2. Мушоҳида ва таҳлили вазъи азхудкунии қойда ва меъѐрҳои одоби 

муошират дар кӯдакони гурӯҳҳои гуногуни синнусолӣ. 

3. Сӯҳбат бо волидон оид ба дастовард ва мушкилоти онҳо дар тарбияи 

ахлоқии кӯдак дар зерҳати сатҳи аз тарафи кӯдак иҷро гардидани 

қойда ва меъѐрҳои одоби муошират. 

4. Дар “Гӯшаи волидон” ҷой додани маводи таълимӣ – тарбиявӣ “Дар 

одоби салом додан” аз асари Хусейн Воизи Кошифӣ “Футуватномаи 

султонӣ. Ахлоқи Муҳсинӣ. Рисолати хотамия”. Душанбе, “Адиб” 

1991. – 77 – 99 саҳ. 
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5. Омода намудани волидони хоҳишманд барои суханронӣ оид ба 

арзишмандии тарбияи дурусти кӯдак дар оила ва таҷрибаи шахсӣ, 

мушкилоту дастовардҳо дар тарбия намудани одоби муоират дар 

кӯдакон.  

Эзоҳ: мувофиқи хоҳиш, дархост ва имконияти волидони 

баромадкунанда тавсия намудани маводҳои методӣ – омӯзишӣ.  

6. Таҳия намудани гузориш аз тарафи мураббияҳои гурӯҳҳои калони 

томактабӣ (1 нафарӣ) ва омодагӣ ба мактаб гузориш оид ба 

“Хусусиятҳои азхудкунии қойда ва меъѐрҳои одоби муошират дар 

кӯдакон ва нақши он дар омодагии онҳо ба мактаб”. 

Рафти семинар – машварат  

1. Намоиш додани бозии саҳнавикардашуда аз рӯи афсонаи халқи тоҷик  

“Бузаки ҷингилапо” бо мақсади ҷалб намудани таваҷҷуҳи волидон ба 

риоя намудани қойда ва меъѐрҳои одоби суханронӣ, рафтор ва 

муносибатҳои байниҳамдигарӣ ҳангоми иҷрои нақшҳо. 

2. Ҷалб кардани волидон ва таъмин намудани иштироки фаъолонаи 

онҳо ба муҳокимаи масъалаи одоби муошират дар кӯдакону 

калонсолони оила бо воситаи саволҳои зерин:  

- Фарзанди Шумо ҳангоми гуфтугӯӣ, муошират бо оҳангу меъѐри 

суханронӣ, одоби сухангӯӣ – риоя мекунад ѐ не? 

- Кӯдаки Шумо метавонад то охир оромона сухани атрофиѐнро гӯш 

карда баъд посух диҳад, супоришро иҷро намояд? 

- Дар кадом ҳолат Шумо аз кӯдак ҳатман риоя кардани одоби 

муколама ва муносибатро ҳатмӣ ҳисоб менамоед? 

- Ҳиссиѐтҳои меҳрубонӣ, дилбастагӣ, дӯстдорӣ, ҳамдардӣ, ғаму андуҳ, 

хастагӣ, дилсузӣ, инсондӯстӣ ва ғайраҳо кӯдаки Шумо чӣ тавр изҳор 

карда метавонад? 

- Дар кадом ҳолатҳо фарзанди Шумо бо қойда ва меъѐрҳои одоби 

гуфтору рафтор риоя намекунад ва сабаби онро Шумо дар чӣ 

мебинед? 
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- Ҳангоми беодобӣ, иҷро накардани талаботи калонсолон оид ба иҷрои 

қойда ва меъѐрҳои одоби муоширату рафтор Шумо кӯдаки худро 

ҷазо медиҳед? 

- Аз кадом методу воситаҳои таъсиррасонии психологӣ – педагогӣ 

истифода мебаред? 

3. Гузориши волидон оид ба таҷрибаи шахсии волидон дар бобати 

тарбия намудани одоби муошират дар хонавода. 

4. Дар заминаи баҳисобгирии саволу ҷавобҳои волидон, гузориши 

волидон ва кулли андешаҳои иштироккунандагони ҷамъомад – 

машварат, пешниҳод намудани гузориши мураббияҳо, ки онҳо ба 

талаботҳои барномавии муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ бармеояд. 

5. Хулоса ва ҷамъбасти машварат. 
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 Замимаи 6 

Супоришҳо бо волидон 

ва муайян намудани мушкилоти кӯдакони 

синни томактабӣ дар азхуд намудани қойда ва 

меъѐрҳои одоби муошират 

Мақсад: муайян намудани муносибати волидон ба тарбияи 

маънавии кӯдакон; фаҳмиш ва амалкарди онҳо дар тарбия 

намудани одоби муошират; камбудӣ ва дастоварди онҳо 

дар интихоби роҳу воситаҳои таъсиррасонии психологӣ – 

педагогӣ ба ҳиссиѐт, шуур ва рафтори кӯдакон ҳангоми 

муоширати байниҳамдигарӣ дар оила; баланд бардоштани 

фарҳанги тарбиятии аҳли оила ва ҷалб намудани бо 

ҳамкорӣ бо муассисаи томактабӣ дар тарбияи фарзандон.  

I. Тасаввур кунед: дар давоми рӯз кӯдаки Шумо дар хона бояд ба кадом 

қойда ва меъѐрҳои одоби муошират риоя намояд: 

- пагоҳирӯзӣ баъди аз хоб хестану дастуруйшӯй ба ҳама аъзоѐни оила 

“Ассалом” мегуяд; 

- баъди хурокхӯрӣ (нахорӣ, нисфирузӣ, шом) ҳатман изҳори минатдорӣ 

барои тайѐру таъмин намудани ғизо намуда, андешаашро барои 

хуроки саривақтию гуворо чӣ тавр баѐн месозад; 

- ҳангоми муоширату муносибат бо аъзоѐни оила, махсусан, бобою 

бибӣ, падару модар, бародару хоҳарони хурду калони худ чӣ тавр 

муоширату муносибат менамояд; 

- ба кадоме аз сухану амалҳои муоширатии кӯдак Шумо (дигар 

калонсолони оила): 

а) эрод мегиред; 

б) эътироф менамоед; 

в) танқиду танбеҳ медиҳед; 

г) дастгирию тарафдорӣ мекунед. 
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1. Дар ҷойҳои ҷамъиятӣ: кӯча, истгоҳ, дохили нақлиѐти ҷамъиятӣ 

(автобус, тролейбус), иду чорабиниҳои гуногун амалу суханҳои 

кӯдаки худро, ки ифодагари одоби муошират аст дастгирӣ мекунед ва 

ѐ танқиду махсус менамоед, танбеҳ медиҳед;  

Барои чӣ: (онҳоро ба варақи мазкур нависед) 

2. Тасаввур намоед: 

а) кӯдаки Шумо дар меҳмонӣ ба хонаи наздикону пайвандон ба 

қойда ва меъѐрҳои одоби муоширату муносибат риоя накарда  

Шуморо ба вазъияту ҳолати ногувор гузошт; 

б) фарзандони хурдсоли пайвандони Шумо ба манзили Шумо чун  

меҳмон ташриф оварданду ба қойда ва меъѐрҳои одоби  

муоширату муносибат риоя накарданд;  

Дар чунин ҳолат: а) аз амалу кирдори фарзанди худ ба фаъолияти 

тарбиявии худ чӣ баҳо медиҳед; б) дар оянда барои бартарафсозии 

камбудиҳо норасоиҳо дар кори тарбиявии худ кадом амалҳоро иҷро 

мекунед; в) ба фаъолияти тарбиявии меҳмонони хурдсоли худ чӣ гуна 

баҳо медиҳед; г) оѐ маслиҳату машварат баргузор карданро бо 

пайвандони худ (бародару хоҳари худ ва ҳамсаратон, рафиқону дӯстони 

хонаводагӣ) раво мебинед ва чӣ тавр. Метавонед андешаи худро ба 

муҳаққиқ ва ѐ мураббия бо таври шифоҳи ѐ хаттӣ иброз намоед. 

3. Ҳангоми сӯҳбат мураббия ба Шумо доир ба дағалӣ, бадмуомилагӣ ва 

дигар амалу рафтори бади фарзандатон маълумот медиҳад. Шумо а) 

ҳангоми муколама онро ба мураббия чӣ тавр шарҳ медиҳед; б) дар 

оила ба ҳамсаратон муҳокима менамоед; в) аҳамият намедиҳед; г) 

барои бартараф намудани одатҳои бади фарзанд кадом амалҳоро 

истифода мебаред? 

4. Ба ҳамроҳии кӯдак рӯзномаи худмушоҳидакунӣ ва худтакмилдиҳиро 

таҳия намуда истифодабарии “сухану ибораҳои сеҳрнок” – ро қайд 

намоед, ки онҳо минбаъд ҳангоми муоширату муносибатҳо мавриди 

истифодабарӣ қарор мегиранд. Ба монанди, мо бояд: 
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- Фаромӯш накунем гуфтани суханҳои раҳмат, миннатдорам, илтимос. 

- Модарҷон, падарҷон, бобоҷон, бибиҷон, хоҳару укоҳои ман (вобаста 

ба ҳайати синнусолии оила) аз ҳама: хушрӯ, беҳтарин, доно ... 

- Машқ – мусобиқа бисѐртар фикр кардан, гуфтан ва истифодабарии 

“сухану ибораҳои сеҳрнок” – ро дошта бошем; 

- Рафиқон/дугонаҳои ман дар кӯдакистон/ҳамсоягӣ одамони хубанд ва 

ман бояд онҳоро 

- эҳтиром намоям; 

- ба онҳо сухани бад нагӯям; 

- ѐрию мадад расонам; 

5. Мушоҳида ва ба дафтари худ қайд намоед, ки рафтор ва одоби 

муоширати кӯдак то чӣ андоза дар давоми ҳафта ва моҳ тағйир ѐфт. 

Андешаҳои худро метавонед ба мураббия, ҳамсояҳои ҳамсол, 

пайвандони худ муҳокима намуда аз ҳамдигар омӯзед ва дигар 

шудани муносибату ақидаи онҳо нисбати тарбияи фарзанд таъсир 

расондед. 

6. Дар давоми 3 – 5 дақиқа барои худ мушоҳида ва таҳлил намоед, ки 

дар чунин ҳолатҳо кӯдак ба Шумо чӣ гуна аксуламали ҷавобӣ 

медиҳед: 

- Илтимоси Шумо 

- Саволҳое, ки Шумо ба кӯдак медиҳед 

- Саволдиҳии кӯдак 

- Ба ҷавоби Шумо ба саволҳо 

7. “Ман мехоҳам”, “Ман метавонам”, “Ман медонам” – и фарзанди 

худро бо диққат мушоҳида намоед. Ҳангоми муоширати фарзандатон 

бо ҳамсолон ва аъзоѐни оила, пайвандон ба рафтори ӯ аҳамият диҳед 

ва муайян намоед, ки кадом маҳорату малакаҳои иртиботӣ – 

иттилоотиро соҳиб аст. Ба бурду бохти тарбияи ахлоқӣ – маънавии 

худ баҳо диҳед. 
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8. Ҳамроҳи кӯдак рӯзномаи худмушоҳидакунӣ ва худназораткуниро 

пайгирӣ намуда ҳамроҳи ӯ бозӣ – машқро гузаронед, ки ибораю 

калимаҳои аввалро Шумо гуед, кӯдакро онро идома ва анҷом бахшад: 

Модари ман ... 

Бибиҷонам ... 

Дадачони ман ... 

Апаҷон/акаҷони ман ... 

... ман ба дорам ... мегӯям. 

Бибию бобои ман ... 

... ман ба мактаб меравам ва ғайраҳо. 

9.  Одобу рафтори хуб, бад ва хубтарину бадтарини фарзанди худро ба 

сутунчаҳои рӯбарӯ нависед ва муайян намоед, ки кадоме аз онҳо 

нисбати дигари (хуб, хубтар, бад, бадтарин) зиѐд ҳастанд ва барои чӣ. 

10.  Баъди иҷрои супоришҳо барои маслиҳату машварат ба кӣ муроҷиат 

намуданро барои худ муайян намоед: 

- Ҳамаш хуб (ба маслиҳату машварат эҳтиѐҷ надорам); 

- Мураббияи кӯдакистон; 

- Омӯзгори ояндаи кӯдак; 

- Духтур/табиб; 

- Психолог; 

- Бобою бибии кӯдак; 

- Дугона ѐ рафиқи наздик; 

- Рӯ ба адабиѐтҳои психологӣ – педагогӣ; 

- Сӯҳбат ба худи кӯдак; 

- Волидони ҳамсолони кӯдак; 

11.  Аз иҷрои супоришҳои болоӣ ба худ чӣ гуна хулоса баровардан 

мумкин. Бурду бохти худро дар тарбияи фарзанд, никифоягии донишу 

таҷрибаи тарбиявии худро баҳо дода метавонед онро ба шахси 

эътимодбахши худ мавриди таҳлил қарор диҳед. 
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Замимаи 7 

Саволнома ба волидон 

барои муайянкунии вазъи тарбия намудани 

 одоби муошират дар муҳити хонавода 

1. Ному насаби падар 

модар 

кӯдакон (теъдод, синнусол, ҷинсияти онҳо) 

бобою бибӣ 

2. Санаи ба кӯдакистон қабул шудани кӯдак 

3. Баъди ба кӯдакистон омадан кӯдаки Шумо ба қойда ва меъѐрҳои 

одоби муошират риоя мекунад ѐ не? 

4. Дар кадом вақт ва чӣ тавр? 

5. Шумо фарзанди худро боодоб, тарбиядида ҳисоб мекунед? 

6. Он дар кадом амалҳои кӯдакатон зоҳир мегардад? 

7. Ҳангоми муошират ба кӯдак Шумо бо қойда ва меъѐрҳои одоби 

муошират риоя мекунед? 

8. Кай ва дар кадом ҳолат ӯ ба қойдаҳо риоя намекунад? 

9. Аз кадом шаклҳои муошират Шумо нисбати нисбати кӯдакон 

истифода мебаред? 

10.  Аз имою ишора истифода мебаред? 

11.  Дар меҳмонӣ, нақлиѐт, чорабиниҳои хонаводагӣ ва ҷамъиятӣ кӯдаки 

Шумо ба одоби муошират риоя менамояд? 

12.  Ӯ бисѐртар дар кадом ҷойҳо ва дар кадом вазъият худро боодобу 

хушгуфтор нишон дода метавонад? 

13.  Кӯдаки Шумо дар иҷрои қойда ва меъѐрҳои одоби муошират 

намунаи ибрат шуда метавонад? 

14.  Оѐ додар/хоҳарчаҳои хурдсоли ӯ хусусияти тақлидкунӣ ба бародар 

апаи худ доранд? 

15.  Ҳангоми муошират кӯдаки Шумо ба кадоме аз аъзоѐни оила бештар 

ба қойда ва меъѐрҳои одоби гуфтору рафтор бештар итоат менамоед? 
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16.  Дар хона барои кӯдак кӣ  намунаи ибрати одоби муошират мебошад? 

17.  Оѐ кудаки Шумо сухани калонсолонро то охир гӯш карда метавонад? 

18.  Бисѐртар ба сухану супоришҳои кӣ таваҷҷӯҳ дорад ва барои чӣ? 

19. Агар фарзандатон ба қойда ва меъѐрҳои одоби муошират риоя 

накунад, шумо кадом чораҳои таъсиррасониро истифода мебаред? 

- аҳамият намедиҳед; 

- ҷазо медиҳед: - ҷисмонӣ; 

- аз хӯрок, бозича, бозикунӣ маҳрум мекунед; 

- ҷанг мекунед; 

- таъкид менамоед; 

- иҷрои ҳатмии қойдаро талаб мекунед; 

- маҷбур менамоед; 

- дуғ мезанед; 

- дигаронро мисол, намунаи ибрат нишон медиҳед; 

- насиҳат мекунед; 

- таҳдиду маҷбур месозед; 

- ба ҷаҳл омада дод мезанед; 

- фаҳмонда медиҳед; 

20.  Барои хушодобу тарбиядида ва хушмуомилаю хушгуфтор будани 

фарзандатон боз аз кадом усулҳои таъсиррасонӣ (тарбиявӣ) истифода 

мебаред? 

21.  Дар тарбия намудани одоби муошират дар кӯдакон кадом 

мушкилотҳо вуҷуд доранд?  

22.  Дар бартараф намудани мушкилотҳо дар тарбияи фарзандатон ба кӣ 

муроҷиат менамоед? 
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Замимаи 8 

Қойдаҳои одоби муошират барои кӯдак 

1. Ҳама вақт мавриди истифодабарӣ қарор додани калимаҳои мутаалиқ 

ба хушмуомилагӣ: 

“Ассалом”, “Хуш бошед”, “Марҳамат”, “Саломат бошед”, 

“Мебахшед”, “Раҳмат”, “Ташаккур”, “Мумкин”, “Иҷозат диҳед”, 

“Миннатдорам” ва ғайраҳо. 

2. Ҳангоми муошират ба ҳама: ҳамсолону калонсолон хайрхоҳу 

хушмуомила будан. 

3. Ба гуфтугӯи калонсолон халал наронсондан ва ба он ҳамроҳ нашудан. 

4. Дар куча, мағозаю бозор, нақлиѐт ва дигар ҷойҳои ҷамъиятӣ оромона 

ва бо овози паст гап зада худро нигоҳ дошта диққати одамонро ба худ 

ҷалб накардан. 

5. Сухани калонсолонро оромона, то охир гӯш карда ба симои онҳо 

нигоҳ намудан. 

6. Меҳнату фароғати калонсолонро ҳурмат намуда шавқун ва бетартибӣ 

накардан. 

7. Дар нақлиѐт ба хурдсолону калонсолон ҷой дода ба онҳо “Марҳамат 

шинед” гуфтан. 

8. Ба калонсолон ҷойи нишастро дар хона, кӯдакистон, меҳмонӣ 

пешниҳод кардан. 

9. Ашѐҳои шахсии калонсолонро, масалан, румолча, калид, ручка ва 

ғайраҳоро аз замин бардошта бо “Марҳамат гиред” гуфтан ба дасти 

онҳо додан. 

10.  Нисбати духтарҳо меҳрубону бо таваҷҷуҳ будан. 

11.  Ба хурдтаракон дар пӯшидану кашидани либосу пойафзол мадад 

расондан. 

12.  Бозича, ширинӣ, китоб ва дигар ашѐҳои шахсии худро бо рафиқон бо 

ҳам дида, аҳлона ва дӯстона бозӣ кардан. 
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Замимаи 9 

Ҳусайн Воизи Кошифӣ 

Дар одоби салом додан 

Агар пурсанд, ки дар чанд мавзеъ салом бояд кард, бигӯӣ, дар ҳафт 

мавзеъ. Аввал, чун бародари тариқро бинӣ, салом бояд кард. Дуюм, чун 

дар роҳравӣ, ба одамон бояд салом кард. Сеюм, чун ба дари хонаи 

бародар равоӣ, салом бояд кард. Ва инро саломи истиҷон (иҷозат, 

хостан) гӯянд. Чаҳорум, чун ба ҷамъ дароӣ, салом бояд кард. Панҷум, 

чун аз мавзее, ки нишастӣ бархезӣ ва ҷамъе он ҷо бошанд, салом бояд 

кард ва инро саломи видоъ гӯянд. Шашум, чун ба мақбарае расад, салом 

бояд кард. Ҳафтум, чун ба хонаи худ дарояд, бар аҳли байти худ салом 

кунад. 

Агар пурсанд, ки дар кадом мавзеъ салом набояд кард, бигуӣ, дар 

шаш мавзеъ. Аввал, дар ҳаммом. Дуюм, бар касе, ки ба қазои хоҷат 

машғул бошад. Сеюм, ба қуръонхон. Чаҳорум, ба намозгузор. Панҷум ба 

занони номаҳрам. Ва агар дар ин мавзеъҳо касе салом кунад ҷавоб 

надиҳанд, осим (гунаҳкор) набошад. 

Агар пурсанд, ки одоби салом кардан чанд аст, бигуӣ, ҳафт: Аввал 

пок бошад. Дуюм, савора ба пиѐда савол кунад, истода бар нишаста ва 

нишаста бар такязада. Сеюм, он ки хурдтар аст, бояд ки бар бузургтар 

салом кунад ва аққал бар аксар салом кунанд. Чаҳорум, дар салом 

кардан рӯӣ хандон ва пешонӣ кушода дорад. Панҷӯм, бо ишорат салом 

накунад, балки бо лафз бигӯяд, ки “Ассалому алайк” ѐ “салому алайк” ва 

агар ҷамоате бошанд, “Ассалому алайк” ва агар ҷамоате бошанд, 

“ассалому алайкум” ... Ҳафтум, чун ду бо якдигар расанд ва мусофақа 

(вохурӣ) кунанд. 

Агар пурсанд, ки одоби ҷавоб додан чанд аст, бигӯӣ, ҳафт. Аввал, он 

ки ба тоза рӯӣ ҷавоб дод. Дуюм, он ки ба зиѐда ҷавоб гуяд. Сеюм, агар 

касе бошад, ки хориҷи миллати ислом бошад ва ба ин кас салом кунад 

дар ҷавоб алейк гуяд. Чаҳорум, бояд ки бар таҳорат (тозаву озода) 
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бошад. Панҷум, агар гурӯҳе истода бошанд як нафар ҷавоби салом 

диҳад, басандааст. Шашум, ҷавоби савол ба лафз диҳанд на ба ишорат. 

Ҳафтум бояд, ки чунон ҷавоб диҳанд, ки саломдиҳанда шунавад. 

Агар пурсанд, ки фазилати салом дар чист, бигӯӣ, дар он ки тақдим 

кунанд ва зудтар салом гуянд. 

Ҳусайн Воизи Кошифӣ. 

Футуватномаи султонӣ. Ахлоқи муҳсинӣ. Рисолаи “Ҳотамия”. –  

Душанбе: Адиб, 1990. – 87 – 88 саҳ. 
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Замимаи 10 

Аз “Футувватнома” – и Ҳусайн Воизи Кошифӣ 

Дар одоби сухан гуфтан 

Бидон, ки шарафи одамӣ ба нутқ аст ва ҳар ки дар нутқ адаб риоят 

накунад, аз ин шараф бебаҳра бошад. Барои он ки нутқ ба савоб (сухани 

рост) бояд ва илло хомӯшӣ беҳ, аз он бувад. Чунон ки шайх Саъдӣ 

фармудааст: 

Биҳоим хомӯшанду гӯѐ бошад 

Забон баста беҳтар, ки гӯѐ ба шар. 

Ва дар сухан гуфтан чандин адаб аст, ки шайху ғолибро риоят бояд 

кард ва чандин адаби дигар аст, ки нозилон (шахси то мартабаи шайх 

расидаро) нигоҳ бояд дошт. Агар пурсанд, ки адаби ғолибон дар сухан 

гуфтан чанд аст, бугӯӣ, шаш. Аввал он ки сухан фарохури (муносиби) 

ҳоли ҳар кас гӯяд: 

Бо ѐри нав аз ғами куҳан бояд гуфт, 

Бо ӯ бо забони ӯ сухан бояд гуфт. 

Дуюм он, ки ба лутф сухан гӯяд, на ба унф (дуруштӣ). Сеюм, он ки 

дар вақти сухан гуфтан хандон ва шукуфон бошад, на турушрӯю 

гирифта. Чаҳорӯм, чандон сухан ба мустамеъи (шунавандаи) он гӯяд, ки 

ба малоли хотири эшон наанҷомад. Панҷӯм, сухан гӯяд, ки манфиати 

дунъѐ ... дар он бошад. Панҷӯм, то сухане ба иѐр (қадр) набошад, ба 

забон наронад, ки сухани бузургон ба масобаи (монанди) тухм аст ва 

агар тухм бемағзу фосиду бемағз бошад дар ҳар замин, ки афтад, нарӯяд 

ва аз ӯ манфиате ба ҳосил нарасад. 

Агар пурсан адаби нозилон дар сухан чанд аст, бугӯӣ ҳашт. Аввал, 

он ки то аз вай сухан напурсанд, нагӯяд. Дуюм, дар вақти сухан гуфтан 

овоз баланд накунад. Сеюм, ба чапу рост нангарад. Чаҳорӯм, ғаразомез 

ва киноят нагӯяд. Панҷум, дар рӯи шунаванда наҷаҳат ва сухани сахт 

нагӯяд. Шашӯм, то фикр накунад, сухан нагӯяд, то пушаймон нашавад. 
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Ҳафтум, дар миѐни сухани мардум сухан наѐварад ва сухани гӯяндаро 

мунқатеъ (бурида) нагардонад. Ҳаштум, бисъѐр нагӯяд, ки бисъѐр гуфтан 

нишонаи андакақлӣ аст. Чунончи Шайхи Ганҷ нишин дар “Лайливу 

Маҷнун” фармудааст: 

Кам гӯю гузида гӯӣ чун дур, 

То з – андеки ту ҷаҳон шавад пур. 

Лоф аз сухани чу дур тавон зад, 

Он кист бувад, ки пур тавон зад. 

Об арчи базе зулол хезад, 

Аз хӯрдани пур малол хезад... 

Агар пурсанд, ки ба чӣ забон сухан мегӯӣ, бигӯӣ, бо забони сидқ. 

Агар пурсанд, ки сухан ба кадом гӯш мешунавӣ, бигӯӣ ба гӯши қабул. 

Агар пурсанд, ки сухан аз ту аст ѐ ту аз суханӣ,бигӯӣ, ман аз суханам 

ва сухан аз ман аст, ки меваи дарахти инсонӣ сухан аст. Агар пурсанд, ки 

сухани ноқис кадом аст, бигӯӣ он ки мувофиқи сухани худову расул 

бошад. 

Агар пурсанд, ки сухани нек кадом аст, бигӯӣ, ки аз нафъ ба касе 

расад. Агар пурсанд, ки бад кадом аст, бигӯӣ он ки аз он зараре ба касе 

оид шавад. 

Хусайн Воизи Кошифӣ. Футуватномаи султонӣ. Ахлоқи муҳсинӣ. 

Рисолаи “Ҳотамия”. – Д Душанбе: Адиб, 1990. – 77 – 79 саҳ. 

Хусайн Воизи Кошифӣ дар сифати адаб таъкид менамояд: 

Ҳар ки дар ӯ сурати неку бувад, 

Одамӣ аз одамиѐн ӯ бувад. 

Некии мардум на накурӯӣи аст 

Хуйи накӯ моям накӯӣ аст. 

Адаб сиѐнати (муҳофизат) нафс аст аз қавли нописандида ва феъли 

несутуда хурдро ва мардумро дар пояи ҳурмат нигоҳ доштан. Обрӯи худу 

дигарон нарехтан. 
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Ҳақиқати адаб он аст, ки дар ҷомаеи аҳвол роҳи рост дошта бошӣ ... 

Адаб аз ҳама кас обрӯ мемонад, хусусан аз мулуки ҷаҳондор ва салотини 

бузургвор, чӣ ҳаргоҳ эшон ба ҷодаи адаб истиқомат варзанд, 

мулозимони эшонро низ риояти адаб лозим бошад. (саҳ. 133) 

... беҳтарин сармоя ва зуштарин перояи мурод одамро таҳсили адаб 

аст. (саҳ. 33) 

Адаб беҳтарин аз ганҷи Корун бувад, 

Фузунтар аз мулки Фаридун бувад. 

Бузургон накарданд парвои мол, 

Ки амволро ҳаст рузе завол. 

Имон сӯи илму адаб тофтанд, 

Ки номи наку аз адаб ѐфтанд. 

Хусайн Воизи Кошифӣ. Футуватномаи султонӣ. Ахлоқи муҳсинӣ. 

Рисолаи “Ҳотамия”. – Д Душанбе: Адиб, 1990. – 134 саҳ. 

 

 


