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МУҚАДДИМА 

Мубрамӣ ва зарурати таҳқиқоти мавзўъ. 

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар мулоқот бо 

кормандони соҳаи саноати кишвар аз ҷумла қайд намуданд, ки “Барномаи 

мақсадноки давлатии рушди илмҳои табиӣ, дақиқ ва риёзӣ барои солҳои 

2021–2025”, “Стратегияи омўзиш ва рушди фанҳои табиӣ, дақиқ ва риёзӣ дар 

соҳаи илму маориф барои давраи то соли 2030” ва “Барномаи таъмин 

намудани муассисаҳои таълимӣ бо кабинетҳои фаннӣ ва озмоишгоҳҳои 

муҷаҳҳази таълимӣ барои солҳои 2021-2025” ба нақша гирифта шудаанд. 

Ғайр аз ин, дар қарори мазкур масъалаҳои вобаста ба омўзиш ва рушди 

фанҳои табиӣ зикр шудаанд, ки амалӣ гардидани онҳо ба сифати азхудкунии 

ин фанҳо мусоидат мекунад. 

Сомонаҳои интернетии корхонаҳо роҳи аз ҳама самарабахши 

муаррифии маҳсулоти саноатӣ ба ҳисоб мераванд. Таҳлилҳо нишон 

медиҳанд, ки стандартҳо ва нақшаву барномаҳои таълимии фанҳои дақиқ ва 

риёзӣ дар тамоми зинаҳои таҳсилот ба таҷдиди назари ҷиддӣ ниёз доранд. 

Яъне зарур аст, ки миқдори соатҳои таълимии фанҳои табииву риёзӣ дар 

давоми солҳои 2020-2040 зиёд карда шавад. 

Ҳукумати мамлакат вазифадор карда мешавад, ки бо мақсади ҳарчи 

зудтар ҷорӣ кардани технологияҳои рақамӣ дар соҳаҳои иқтисодиву 

иҷтимоӣ, ки дар Паёми соли гузашта таъкид гардида буд, консепсияи 

иқтисодиёти рақамӣ ва дар асоси он барномаи миёнамуҳлати рушди 

иқтисодиёти рақамиро қабул ва амалӣ намояд. 

Дар баробари ин, Ҳукумати кишвар вазифадор карда мешавад, ки 

минбаъд ба ҷанбаҳои сифатии рушди иқтисоди миллӣ, тақвияти нерўи 

инсонӣ, бо истифода аз технологияҳои муосир ва ҷорӣ намудани инноватсия 

вусъат додани истеҳсоли маҳсулоти ниҳоӣ, баланд бардоштани фаъолнокии 



4 

 

 

иқтисодии аҳолӣ, такмили низоми дастгирии соҳибкориву сармоягузорӣ ва 

тавсеаи иқтисодиёти рақамӣ диққати аввалиндараҷа диҳад. 

Бинобар ин, вазоратҳои маориф ва илм, молия, Академияи таҳсилот, ва 

дигар вазорату идораҳои дахлдор вазифадор карда мешаванд, ки ҷиҳати 

бознигарии ҷиддии нақшаҳои таълимӣ дар асоси меъёрҳои байналмилалии 

таълим барои зиёд намудани соатҳои таълимии фанҳои табииву риёзӣ аз 

ҳисоби истифодаи захираҳои молиявии иловагӣ бидуни кам кардани ҳаҷми 

фанҳои гуманитарӣ чораҷўӣ намоянд. 

Мо ба омўзиши ҳамаи фанҳо, аз ҷумла фанҳои дақиқ ва риёзӣ эътибори 

ҷиддӣ медиҳем, аммо таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки дар кишвар зарурати 

таваҷҷуҳи бештар ба илмҳои дақиқ пеш омадааст. Ин зарурат бо ҳадафи 

саноатикунонии босуръат ва таъмин намудани рушди минбаъдаи Тоҷикистон 

вобаста мебошад. Зеро омўзиши илмҳои дақиқ мафкураи техникии насли 

наврасро тавсеа бахшида, онҳоро ба ҷустуҷўҳои илмӣ ва ихтироъкориву 

кашфиёт ҷалб месозад. 

Тоҷикистон сарзамини пур аз ганҷу сарватҳои табииву зеризаминӣ 

мебошад. Вале ин боигарӣ то ҳанўз кам омўхта шуда, дар соҳаҳои вобаста ба 

иктишофу ҷустуҷўи боигариҳои мавҷуда ва истихроҷу коркарди онҳо ба 

кадрҳои баландихтисос бештар ниёз дорем. Вале боиси нигаронист, ки то ба 

ҳол майлу завқи наврасону ҷавонон ба омўхтани илмҳои амалӣ кам мебошад. 

Чунин вазъ моро водор месозад, ки ба таълими фанҳои математика дар ҳамаи 

зинаҳои таҳсилот диққати аввалиндараҷа диҳем.  

Аз ин нуқтаи назар, дар раванди таҳқиқот кўшиш ба харҷ дода шуд, ки 

роҳу усулҳои натиҷабахши инкишофи салоҳияти касбии донишҷўён дар 

ҷараёни таълим дар донишгоҳҳо муайян гардида, асосҳои илмии инкишофи 

салоҳияти касбии муаллимони ояндаи синфҳои ибтидоӣ вобаста бо 

истифодаи технологияи муосир дар иртибот ба таълими математика 

пешниҳод карда шаванд. 

Дар Тоҷикистон низ, ки имрўз дар арсаи ҷаҳонӣ мақоми сазоворро 
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ишғол менамояд, мутобиқ ба талаботҳои замони муосир ва бозори меҳнат 

барои беҳбудии сифати тахсилоти олӣ, мутобиқ гардонидани он ба меъёрҳои 

байналмилалии эътирофшуда тадбирҳои ҷиддӣ андешида истодаанд, ки 

амалӣ шудани бархе аз онҳо дар соҳаи маориф далели гуфтаҳои болост. 

Аз ин нуқтаи назар, меҳвари консепсияи имрўзаи соҳаи маорифи 

Тоҷикистонро масъалаи тарбияи шахсияти мутахассиси оянда ташкил 

медиҳад. Дар ин ҷода натиҷаи худомўзӣ ва такмили пайвастаи донишу 

малакаи касбӣ метавонад омўзгорро ба шароити тағйирёбандаи иҷтимоӣ 

мутобиқ гардонад. 

Бо назардошти ин омил, раванди таълим дар донишгоҳҳо ба он 

нигаронида шудааст, ки ҳар як донишҷў тавонад субъекти ташаккул ва 

инкишофи шахсияти худ бошад. Аз ин рў, яке аз вазифаҳои асосии таҳсилот 

дар донишгоҳ ба муҳассилин омўзонидани роҳу усулҳои таълим ва бедор 

кардани шавқу ҳавас ба донишандўзӣ ва баланд бардоштани фаъолнокии 

онҳо мебошад, ки ин ҳама бевосита ба инкишофи салоҳияти касбии 

муаллимони ояндаи синфҳои ибтидоӣ бо истифодаи технологияҳои муосир 

(дар раванди таълими математика) иртибот хоҳад дошт. 

Дараҷаи таҳқиқи масъалаи илмӣ ва заминаҳои назариявию 

методологии таҳқиқот. Дар илми педагогикаи ватанӣ оид ба муаммои 

имкониятҳои дидактикии истифодаи воситаҳои техникии таълим олимон 

М.Нугмонов, А.А. Азизов, А. Алиев, Т.А. Ашўрова, О.А.Исломов, Д. Исоева, 

С. Қурбонов, Ф. Ниёзов, А. Ҳалимов ва дигарон изҳори андеша намудаанд. 

Заминаи назариявӣ ва методологии рисоларо андешаҳои олимони 

тоҷик О.А. Исломов, С. Қурбонов, М. Нугмонов, А.Ҳалимов ва олимони 

хориҷӣ Е.В. Бондаревская, В.В. Давидов, И.Я. Лернер, Н.В. Сериков, 

И.С. Якиманская ва дигарон оид ба консепсияи шахсияти инкишофёбанда 

дар раванди таълим, Н.Б. Крилова дар бобати дастгирии педагогӣ ҳамчун 

заминаи муҳими ҳама гуна ҳамкорӣ, хулосаҳои илмии О.С. Газман, 

Н.Н. Михайлова оид ба пешбурди фаъолияти педагогӣ бо назардошти 
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хусусиятҳои шахсии донишҷўён, Т.Б. Крилова, А.В. Мудрик, Е.Л. Федотова 

дар бораи муоширати педагогӣ ҳамчун омили муҳими ҳамкории субъектҳои 

таълим, ташкил намуданд. Чунон ки дидем, кўшиши баррасии салоҳияти 

касбии омўзгорони оянда танҳо дар баъзе маврид аз ҷониби муҳаққиқон 

сурат гирифтааст. 

Қайд кардан ба маврид аст, ки дар омўзишу баррасии муаммои 

таҳқиқшаванда як қатор олимони тоҷик С.А. Ахмедова, У.Т. Қурбонова, 

У.Т. Наимов, М. Нугмонов, С.А. Рафиев, М.Дж. Рахманова, Э.С. Ризоев, 

М.В. Сафаров, Б.Р. Шарипов, Ф.Ф. Шарипов ва олимони хориҷӣ 

Ҷ.А. Муҳаммад ва Х.С. Ходим Масҷедӣ саҳми назаррас гузоштаанд. 

Асоси назариявии таҳқиқотро таълифоти олимони соҳаи фалсафа, 

психология, педагогика ва математика ташкил намуданд: назарияи 

фаъолияти В.Ф. Гегел, И. Kaнт, назарияи диалогизми М.М. Бахтин, 

консепсияи муколамаи фарҳангҳои Г.С. Батишев, Н.А. Бердяев, В.С. Библер, 

ғояҳои Э.В.Иленков, О.Шпенглер дар бораи хусусияти субъективӣ доштани 

раванди идрок, усули герменевтикии Х.Г. Гадамер, В.Дилтей, консепсияи 

эҷодиёт ва хиради Д.Б. Богоявленская, Л.С.Виготский, консепсияи 

муносибати салоҳиятнок дар раванди таълими Д.А. Илапова, А.В.Хуторской, 

назарияи тафаккури эҷодии Б.Г. Ананев, И.И. Андреев ва таълими ба 

инкишофи шахсият нигаронидаи Е.В. Бондаревская, В.В. Сериков ташкил 

намуданд. 

Ғояи муносибати босалоҳият дар асарҳои педагогон, аз ҷумла, дар 

асарҳои олимони тоҷик М.А.Абдуллоева, М.А.Абдусамадова, А.А. Азизов, 

Т.А. Ашўрова, Б.Х. Нарзуллоев, М.М. Утаев, М.Б. Сангинова ва дигарон 

мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. 

Доир ба мавзўи таҳқиқшаванда як қатор муҳаққиқон аз ҷумла, 

И.Х. Каримова, М. Лутфуллоев, М. Нугмонов, А.М. Миралиев, С. Негматов, 

Ф. Шарифзода Ш.Ю. Азизов, роҳнамо барои омўзгор, замима ба китоби 

дарсӣ барои хонандагон, нишондоди методиву мақолаҳои илмӣ интишор 
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намудаанд. 

Мазмун ва мундариҷаи модели таълими ба муколама асосёфта дар 

таҳқиқоти илмии М. Бубер дар бораи муошират, М.М. Бахтин дар бораи 

муҳимияти ҳамкорӣ ва муколама, Г.С. Батишев дар бораи “муоширати амиқ”, 

В.С. Библер дар бораи мактаби муколамаи фарҳангҳо дар раванди таҳқиқот 

моро ба дарки моҳияти муколамаи субъектҳои таълим ҳидоят намуданд. 

Дар муайян намудани моҳияти психологии инкишофи салоҳиятнокии 

муаллимони оянда дар раванди таълим асарҳои олимони равоншинос: 

Б.Г.Ананйев, А.Н.Леонтев, С.Л.Рубинштейн, А.В.Петровский, ки ба муаммои 

шахсияти инсон ҳамчун субъекти фаъолият ва муаллифи ҳаёти худ бахшида 

шудаанд; таҳқиқоти А.А.Бодалев, А.А.Леонтйев ва дигарон оид ба 

гуногунҷабҳагии муошират; корҳои илмии Б.Г.Ананйев, Э.Эриксон оид ба 

ҳолати равонии ҷавонон ба мо кўмак расониданд.  

Аммо омўзиш ва баррасии сарчашмаҳои илмӣ собит намуд, ки 

муаммои дарёфти роҳҳои инкишофи салоҳиятнокии касбии омўзгории 

ояндаи математика, чи дар раванди таълим ва чи дар педагогикаи ватанӣ, ба 

таври васеъ ва махсус таҳқиқ нашудааст. Аз ин рў бояд таъкид кард, ки мо 

дар рафти таҳқиқот ё худ ҳалли масъалаҳои мазкур ба андешаҳои олимони 

маъруфи соҳаи фалсафа, педагогика ва равоншиносӣ такя намудем, ки онҳо 

асосҳои методологӣ ва назариявии таҳқиқотро таҳким бахшидаанд. Аз ҷумла, 

барои муайян намудани асосҳои назариявии салоҳиятнокии касбии 

омўзгорони ояндаи математика дар рафти таълим андешаҳои олимони соҳаи 

фалсафа М.М. Бахтин, М.С.Каган оид ба фарҳангу ҳамчун омили 

худтатбиқкунии эҷодии шахсият, андешаҳои файласуфони давраи эҳё 

В.Ф. Гегел ва дигарон дар бобати нерўи созандаи инсон, фикру ақоиди 

Э.В. Илйенков ва М.К. Мамардашвили дар бобати хусусияти субъективӣ ва 

фардии раванди идрок ва эҷодиёт зиёд истифода гардиданд. 

Мавҷудияти ихтилофот миёни талаботи мавҷуда ба мутахассисони 

дорои салоҳияти касбӣ, мутобиқ ба шароити тағйирёбандаи иҷтимоӣ ва 



8 

 

 

бозори меҳнат, ки сатҳи касбияти худро дуруст арзёбӣ намуда, баҳри 

такмили донишу малака пайваста кўшиш менамоянд ва вуҷуд надоштани 

заминаҳои муҳими назариявии инкишофи салоҳиятнокии мутахассисони 

оянда муаммо ва зарурияти таҳқиқи мазкурро собит менамояд. 

Ҳадафи таҳқиқот: ҳал кардани зиддияте, ки дар зарурати муайян 

кардани асосҳои назариявӣ ва роҳҳои амалӣ, коркарди воситаву усулҳои 

самараноки инкишофи салоҳиятнокии касбии омўзгорони ояндаи синфҳои 

ибтидоӣ дар мактабҳои олӣ зимни таълими фанни математика бо истифода аз 

воситаҳои таълим ва муайян намудани самаранокии он ифода меёбад. 

Объекти таҳқиқот: фаъолияти таълимӣ-тарбиявии макотиби олии 

педагогӣ дар омода намудани омўзгорони оянда. 

Мавзўи таҳқиқот: раванд ва шароитҳои ташаккули салоҳияти касбии 

омўзгорони ояндаи синфҳои ибтидоӣ бо истифодаи технологияҳои муосир 

(дар раванди таълими математика) 

Вазифаҳои таҳқиқот: 

-  аз ҷиҳати назариявӣ асоснок намудан ва муайян намудани моҳияти 

мафҳуми “салоҳиятнокии касбии омўзгор” дар асоси риояи принсипҳо ва 

қоидаҳои таълим; 

- муайян намудани моҳияти мафҳуми «истифодаи технологияҳои муосир»; 

- муайян намудани меъёрҳо, нишондиҳандаҳо ва дараҷаҳои ташаккули 

салоҳиятнокии касбии омўзгор зимни таълими фанни математика бо 

истифода аз воситаҳои таълим дар асоси риояи принсипҳо ва қоидаҳои 

таълим; 

- ошкор намудани шарту шароитҳои ташаккули салоҳиятнокии касбии 

омўзгор зимни таълими фанни математика бо истифода аз воситаҳои таълим; 

- коркард ва санҷиши амсила (модел) ва технологияи ташаккули 

салоҳиятнокии касбии омўзгор зимни таълими фанни математика бо 

истифода аз воситаҳои таълим дар кори озмоиши педагогӣ. 
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Фарзияи таҳқиқот: инкишофи салоҳиятнокии касбии омўзгорони 

ояндаи синфҳои ибтидоӣ дар мактабҳои олӣ зимни таълими фанни 

математика бо истифодаи технологияҳои муосир ҳамон вақт самаранок 

ташаккул меёбад, ки агар омӯзгорони оянда доир ба моҳият, мазмун ва 

мундариҷаи асосии принсипҳо ва қоидаҳои таълим, воситаҳои таълим, аз 

ҷумла истифодаи технологияҳои муосир маълумоти васеъ, чуқур ва 

ҳамаҷониба гиранд ва технологияи риояи ин принсипҳо ва қоидаҳоро зимни 

таҳия ва истифодаи технологияҳои муосир аз худ намоянд. Зеро риояи 

принсипҳо ва қоидаҳо зимни таҳия ва истифодаи технологияҳои муосир 

асоси илмӣ-методии таҳия ва истифодаи онҳоро дар раванди таълими 

математика муайян менамояд. 

Асосҳои методологӣ ва назариявии таҳқиқот дар муқаррароти 

фалсафавӣ дар бораи алоқамандии байниҳамдигарии ва аз ҳамдигар вобаста 

будани падидаҳои педагогӣ, мантиқи диалектикӣ дар бораи омӯзиши муаммо 

дар ҳаракат, муносибатҳои ба шахсият мутамарказонидашуда, гносеологӣ, 

стохастикӣ, инчунин назарияи шахсият, асарҳои фундаменталӣ дар соҳаи 

моделсозии падидаҳои педагогӣ ифода меёбад. 

Методҳои таҳқиқот: таҳлили назариявии адабиёти фалсафӣ, 

психологӣ, педагогӣ ва илмӣ-методӣ оид ба муаммои таҳқиқот; таҷрибаи 

педагогӣ; анкетагирӣ; сўҳбат; мусоҳиба; омўзиши таҷрибаи педагогӣ; усули 

мушоҳидаи таҷрибавӣ; тестгирӣ; худбаҳодиҳӣ; усулҳои коркарди 

математикию омории натиҷаҳои таҳқиқот. 

 Соҳаи таҳқиқ: мундариҷаи кори рисолаи илмӣ ба шаҳодатномаи 

ихтисоси 13.00.01 – Педагогикаи умумӣ, таърихи педагогика ва таҳсилот 

(илмҳои педагогӣ) мувофиқ аст. 

Марҳалаҳои таҳқиқот: се давраро фаро гирифта, дар ҳар яки онҳо 

роҳу усулҳои мутобиқ ба мақсад ва вазифаҳои таҳқиқот мавриди истифода 

қарор дода шудаанд. 
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Марҳалаи аввал (солҳои 2013-2015) дақиқ намудани объект, мақсаду 

вазифаҳо ва фарзияи таҳқиқот, пешниҳод намудани ғояи пешбари таҳқиқотро 

фаро гирифта, таҷрибаи таълими фанни математика барои омўзгорони 

ояндаи синфҳои ибтидоӣ дар макотиби олӣ мавриди омўзиши ҳамаҷониба 

қарор дода шуд. Ғайр аз ин, дар марҳилаи мазкури таҳқиқот таҳлили 

назариявии адабиёти илмӣ, ҳуҷҷатҳо, таҳлил ва хулосабарориҳо, ки дар 

раванди озмоиши педагогӣ вобаста ба мавзўи таҳқиқот гирд оварда шудаанд, 

анҷом ёфт. 

Марҳалаи дуюм (солҳои 2016-2018) фарзияи корӣ боз ҳам 

мушаххастар гардонида шуда, дар рафти омодагӣ ва гузаронидани корҳои 

озмоишӣ-таҷрибавӣ дар факултети педагогӣ дурустии он санҷида шуд. Дар 

баробари ин, таҷриба ва санҷишҳои гузаронидашуда ба мо имкон дод, ки як 

дастури мукаммали таълимӣ-методӣ оид ба мавзўи таҳқиқот таҳия ва 

коркард гардад. Усулҳои асосии таҳқиқот дар ин марҳала дар баробари 

таҳлили назариявии адабиёти илмӣ, барои ба вуҷуд овардани шароити 

махсус барои инкишофи салоҳиятнокии касбии донишҷўёни факултети 

таҳсилоти ибтидоӣ ва педагогикаи махсус дар раванди таълими фанни 

математика ва истифодаи шаклу усули корҳои озмоишӣ (таҳлили корҳои 

таҳқиқотии донишҷўён, гузаронидани пурсишҳо, сўҳбатҳо ва ғ.) равона 

шуданд. 

Марҳалаи сеюм (солҳои 2019-2021) таҳлил, хулосабарорӣ ва таснифу 

таърифи натиҷаҳое, ки дар рафти омўзиши маводҳои илмӣ-методӣ ва корҳои 

озмоишӣ-таҷрибавӣ ба даст омаданд, дар қолаби диссертатсия рўйи кор 

оварда шудааст. 

Пойгоҳи асосии иттилоотӣ ва озмоишии таҳқиқот: Муассисаи 

давлатии таълимии “Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон 

Ғафуров”, Донишкадаи омўзгории Тоҷикистон дар ш.Панҷакент. 

Навгониҳои илмии таҳқиқ дар он зоҳир меёбад, ки дар рисола бори 

аввал муаммои ташаккули салоҳиятнокии касбии омўзгорони ояндаи 
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синфҳои ибтидоӣ бо истифодаи технологияҳои муосир дар раванди таълими 

математика таҳқиқ гарида, дар баробари ин: 

- мафҳуми салоҳиятнокии касбии омўзгор шарҳу тавзеҳ ёфта, 

хусусиятҳои сохтории он муайян карда шудааст; 

- моҳият ва махсусиятҳои раванди ташаккули салоҳиятнокии касбии 

омўзгор ва принсипҳои асосии ташкили он асоснок шудааст; 

- амсила (модел) ва технологияи ташаккули салоҳиятнокии касбии 

омўзгор зимни таълими фанни математика бо истифода аз воситаҳои таълим 

таҳия шудааст; 

- меъёрҳо, нишондиҳандаҳо ва дараҷаҳои ташаккули салоҳиятнокии 

касбии омўзгор зимни таълими фанни математика бо истифода аз воситаҳои 

таълим дар асоси риояи принсипҳо ва қоидаҳои таълим коркард ва муайян 

карда шудааст; 

- шарту шароитҳои ташаккули салоҳиятнокии касбии омўзгор зимни 

таълими фанни математика бо истифода аз воситаҳои таълим муайян карда 

шудааст. 

Эътимоднокӣ ва асоснокии таҳқиқот бо муқаррароти илмӣ, хулосаҳо 

ва тавсияҳо, амиқии кори назариявӣ ва методологӣ, мутобиқати усулҳои 

таҳқиқ, такя ба репрезентативӣ будани маълумоти бадастомада, таҳлили 

таҷрибаи муаллиф ҳамчун омўзгор, татбиқи натиҷаҳои корҳои таҷрибавӣ-

озмоишӣ дар шароити шабеҳ таъмин карда мешавад. Ҳамчунин зимни ба ҳам 

мутобиқат намудани таҳқиқоти илмӣ ва таҷрибавӣ, таҳлили сифатӣ ва 

миқдории натиҷаҳои бадастомада, истифодаи усулҳои оморӣ зимни коркарди 

маълумотҳо, истифодаи маҷмўи усулҳои илмии мутобиқ ба фарзияи кор, 

мақсад ва вазифаҳои таҳқиқот ва инчунин дар раванди таҷрибаи кории 

унвонҷў дар кафедраи педагогикаи ичтимоӣ ва касбии Муассисаи давлатии 

таълимӣ “Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Б.Ғафуров” 

санҷида шудааст. 

Нақши унвонҷў дар таҳқиқот аз инҳо иборат аст: - иштироки 



12 

 

 

бевоситаи муаллиф дар тамоми марҳилаҳои таҳқиқот, дар масъалаҳои 

таҳлилии кори илмӣ, ҷамъоварии мавод ва таҳлили амиқи адабиёти илмӣ, 

таҳлил ва шарҳу тафсири маълумоти дарёфтшуда ва ба низом даровардани 

онҳо, коркарди мушоҳида ва таҷрибаву озмоиш бо зикри натиҷаҳои 

ноилшуда; муайян кардани асосҳои муназзамии ташаккули салоҳиятнокии 

касбии омўзгорони ояндаи синфҳои ибтидоӣ бо истифодаи технологияҳои 

муосир дар раванди таълими математика; коркард ва таҳияи амсилаи 

(модели) ташаккули салоҳиятнокии касбии омўзгорони ояндаи синфҳои 

ибтидоӣ бо истифодаи технологияҳои муосир дар раванди таълими 

математика; тариқи корҳои таҷрибавӣ-озмоишӣ санҷидани таъсири 

технологияи коркардшуда дар ташаккули салоҳиятнокии касбии омўзгорони 

ояндаи синфҳои ибтидоӣ бо истифодаи технологияҳои муосир дар раванди 

таълими математика. 

Аҳамияти назарии таҳқиқот дар нуктаҳои зерин зоҳир меёбад: 

- асосҳои назариявии мафҳуми салоҳиятнокии педагогии омўзгор 

ҳамчун кулли донишҳои инфиродӣ таъйин гардиданд, ки барои инкишофи 

минбаъдаи қобилияти зеҳнӣ ва эҷодии омўзгорон, афзудани талаботи онҳо ба 

дарки моҳияти рўйдодҳо мусоидат менамояд; 

- омилҳои ба ташаккули салоҳиятнокии педагогии омўзгорони ояндаи 

синфҳои ибтидоӣ мусоидаткунанда дар шароити таълими донишгоҳӣ муайян 

карда шуданд; 

- маҷмўи омилҳои педагогии инкишофи салоҳиятнокии таҳқиқотӣ дар 

рафти таълими фанни математика дар синфҳои ибтидоӣ бо истифода аз 

технологияи муосир ошкор шуданд; 

- дар натиҷаи омўзиш ва таҳлили махсусиятҳои салоҳиятнокии 

педагогии омўзгорони ояндаи синфҳои ибтидоӣ меъёрҳои асосии бо ҳам 

алоқаманд, ки самаранокии истифодаи технологияи муосирро дар раванди 

таълим фанни математика дар синфҳои ибтидоӣ таъмин мекунанд, муайян 

карда шуданд; 
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- қонунияти дидактикии ташаккули салоҳиятнокии педагогии 

омўзгорони ояндаи синфҳои ибтидоӣ дар раванди таълими математика 

муайян гардиданд. 

Ҳамчунин, хулосаҳои илмии дар рафти таҳқиқот бадастомада 

метавонанд барои таҳқиқотҳои минбаъда дар самти ташаккули муносибати 

салоҳиятноки омўзгорони синфҳои ибтидоӣ ба сифати пойгоҳи назариявӣ 

хизмат намоянд. 

Аҳамияти амалии таҳқиқот дар чунин нуктаҳо зоҳир меёбад: 

- шартҳои педагогии инкишофи салоҳиятнокии омўзгории донишҷўён 

дар рафти таълими фанни математика, ки ба татбиқи минбаъдаи потенсиали 

касбии онҳо нигаронида шудааст, коркард ва тариқи кори таҷрибавӣ-

озмоишӣ санҷида шуданд; 

- усулҳои ташкили фаъолияти мустақилонаву илмии донишҷўёни 

факултетҳои педагогӣ зимни омўзиши фанни математика шарҳу тавзеҳ 

ёфтааанд, ки ба инкишофи потенсиали илмӣ ва шахсии донишҷўён мусоидат 

мекунанд; 

- меъёрҳои бо ҳам алоқаманди салоҳиятнокии касбии омўзгорони 

ояндаи синфҳои ибтидоӣ бо истифодаи технологияҳои муосир дар раванди 

таълими математика муайян гардида, ҳамчунин маҷмўи роҳу усулҳои муайян 

намудани сатҳи салоҳиятнокии омўзгории донишҷўён дар раванди озмоиши 

педагогӣ амалан татбиқ гардиданд; 

- маҷмўи супоришҳои хусусияти эвристикӣ, таҳқиқотӣ ва эҷодӣ 

дошта, ки барои кори мустақилонаи донишҷўён ҳангоми таълими математика 

ва бедор кардани шавқу рағбати онҳо ба касби хеш пешбинӣ гардидаанд, 

таҳия ва коркард шуданд; 

- маҷмўи тестҳои санҷишӣ таҳия гардиданд, ки барои назорат кардани 

ташаккули салоҳияти омўзгории худ аз ҷониби донишҷўён пешбинӣ 

шудаанд. 

Маводу натиҷаҳои диссертатсия метавонанд дар фаъолияти касбию 
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педагогии омўзгорони фанҳои математикаи синфҳои болоии мактабҳо ва 

донишгоҳҳои олӣ мавриди истифода қарор дода шаванд. 

Нуктаҳои диссертатсия, ки ба ҳимоя пешниҳод мешаванд:  

1. Маҷмўи коркардшудаи салоҳиятнокии педагогии донишҷўй - 

маҷмўи донишҳои инфиродии донишҷўй аст, ки дар натиҷаи дараҷаи 

баланди ангеза ҳосил шуда, дар раванди ба роҳ мондани фаъолияти таълимӣ 

ва илмӣ-таҳқиқотии онҳо зимни истифода аз технологияҳои муосир 

ташаккул дода шудааст. Умуман, салоҳиятнокии касбӣ таркибан аз се унсури 

бо ҳам алоқаманд – когнитивӣ, ангезадиҳанда ва коммуникатсионӣ иборат 

мебошад. 

2. Раванди инкишофи салоҳиятнокии педагогии омўзгорони ояндаи 

синфҳои ибтидоӣ дар раванди таълими донишгоҳӣ зимни ҳамкории 

маънавии омўзгор ва донишҷўён ба роҳ монда мешавад, ки он ба инкишофи 

потенсиали касбӣ ва инфиродии ҳар як донишҷўй нигаронида шуда, 

ҳамзамон барои ташаккули ҷаҳонбинии фардии онҳо заминаи мусоидат 

фароҳам меорад. Ташаккули салоҳиятнокии касбӣ имкон медиҳад, ки ҳар як 

донишҷўй мустақилона бо истифода аз технологияи муосир донишҳои 

заруриро ба даст оварда, андешаҳои худро оид ба ин ё он масъала 

мустақилона баён карда тавонанд. 

3. Ташаккули салоҳияти касбии муаллимони ояндаи синфҳои ибтидоӣ 

бо истифодаи технологияи муосир ба омилҳои зерин вобаста аст: 

фаъолгардонии маърифати касбии омўзгорон; татбиқи роҳҳои ташкили 

фаъолияти педагогӣ бо назардошти хислатҳои инфиродии омўзгорони оянда; 

ташкили шароити созгори психологӣ дар машғулиятҳо аз фанни математика. 

4. Ҷараёни инкишофи салоҳиятнокии касбии донишҷўён дар раванди 

таълими донишгоҳӣ бо назардошти омилҳои зерин ба натиҷаҳои дилхоҳ 

мерасонад: сатҳи азхудкунии дониш, маҳорат ва малакаи касбӣ; талаботи 

донишҷўён ба таҳқиқи матн; эҷодкорона муносибат кардан дар рафти 

омўзиши фанни математика. 
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5. Инкишофи салоҳиятнокии касбӣ дар омўзгорони оянда метавонад 

тавассути ҳосил намудани донишу малакаҳои касбӣ, дар раванди истифодаи 

шаклҳои мухталифи супоришҳои хусусияти эҷодӣ ва таҳқиқотӣ дошта, 

ҳамчунин тавассути баланд бардоштани потенсиали шахсии онҳо дар 

заминаи технологияи ба ташаккули шахсият мусоидаткунанда ба даст оварда 

шавад. 

6. Меъёрҳои асосии инкишофи салоҳияти касбии донишҷўён 

мустақилияти онҳо дар ҷодаи фаъолияти касбӣ, сатҳи баланди ангеза барои 

фаъолияти омўзгорӣ, қобилияти ташкил намудани фаъолияти таҳқиқотӣ ва ғ. 

маҳсуб меёбанд. 

Тасвиб ва татбиқи натиҷаҳои таҳқиқот. Муқаррароти асосии 

назариявӣ ва натиҷаҳои таҳқиқот дар ҷаласаи кафедраи педагогикаи иҷтимоӣ 

ва касбии Муассисаи давлатии таълимии “Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба 

номи академик Бобоҷон Ғафуров” муҳокима ва ба ҳимоя пешниҳод шудаанд. 

Натиҷаҳои асосии таҳқиқот дар 12 мақола таҷассум ёфтаанд, ки аз ҷумлаи 

онҳо 6-тоаш дар маҷаллаҳои КОА Вазорати маориф ва илми ФР ба чоп 

расидаанд. Дар заминаи мавзўи мазкур аз ҷониби муаллиф дар 

конференсияҳои илмӣ-назариявии олимону муҳаққиқони вилояти Суғд, 

конференсияҳои анъанавии ҳайати устодону профессорони МДТ 

“Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров” маърўза 

манзур гардида, дар маҷаллаи илмии “Паёми Донишгоҳи миллии 

Тоҷикистон” (Душанбе) мақолаҳои илмӣ интишор шуданд. Натиҷаҳои 

таҳқиқ дар мақолаҳо ва дастурҳои диссертант инъикос ёфта, дар 

конференсияҳои илмӣ-амалӣ ва семинарҳои илмӣ-назариявии кафедраи 

педагогикаи ичтимоӣ ва касбӣ донишгоҳ дар шакли гузоришҳо пешниҳод 

гардиданд.  

Сохтор ва ҳаҷми диссертатсия. Диссертатсия аз муқаддима, ду боб, 

шаш фасл, 2 расм, 11 ҷадвал, хулоса, феҳристи адабиёт иборат аз 201 номгўй, 

замима фароҳам омада, матни диссертатсия 216 саҳифаро дарбар мегирад. 
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БОБИ 1. ИНЪИКОСИ МАСЪАЛАҲОИ ТАЪЛИМИ МАТЕМАТИКА БО 

ИСТИФОДА АЗ ТЕХНОЛОГИЯИ ИТТИЛООТӢ ДАР АДАБИЁТҲОИ 

ПЕДАГОГИЮ РАВОНШИНОСӢ 

1.1. Аз таърихи пайдоиш ва инкишофи воситаҳои техникии 

таълими хонандагон дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ 

Омўзиш ва таҳқиқи илмии имкониятҳои дидактикии васоити техникӣ 

дар раванди таълим аз ҳадафҳои муҳим ва аввалиндараҷаи илмӣ-таҳқиқотии 

муҳаққиқони соҳаи педагогика маҳсуб меёбад. Зеро дар шароити имрӯзаи 

ҷаҳонишавӣ ва инкишофи бемайлони илму техника танҳо бо дониши 

замонавӣ таъмин будани омӯзгор кифоя набуда, маҳорату малакаи истифодаи 

самараноки технологияҳои гуногун яке аз роҳҳои ноил гардидани ӯ ба 

мақсадҳои волоӣ педагогӣ ба шумор меравад. Масъалаи методикаи таълими 

фанҳо бо истифода аз васоити техникии таълим (ВТТ) ҳанӯз аз солҳои 40-

уми асри ХХ диққати олимони соҳаи педагогикаро ҷалб намудааст, ки дар ин 

самт то инҷониб як зумра таҳқиқотҳои судманд низ анҷом дода шудаанд. 

Бояд гуфт, ки дар илми педагогикаи ватанӣ доир ба масоили имкониятҳои 

дидактикии истифодаи васоити техникаии таълим олимон А.А. Азизов [1], 

Т.А. Ашўрова [14], О.А. Исломов, Д. Исоева, С. Қурбонов, М. Нугмонов 

[124], Ф. Ниёзов, А. Ҳалимов ва боз чандин дигар изҳори андеша намудаанд. 

Аз омӯзиш ва баррасии асарҳои илмӣ ва китобҳои таълимиву методии 

олимони номбаршуда бармеояд, ки новобаста аз умумияти андешаҳо дар 

бобати мафҳуми “воситаҳои техникии таълим” миёни онҳо баъзе гуногунии 

андешаҳо ба назар мерасанд, ки дар маҷмӯъ боиси ба амал омадани баҳсҳои 

илмӣ гардидаанд. Дар бобати муҳиммияти ба як низом овардани таърифу 

тавсифи мафҳумҳои марбут ба васоити техникии таълим олимон 

М.М. Духовная [46], Т.И. Илина, С.И. Кочетов [73], В.П. Медведев [111], 

В.С. Уманский [166] ва дигарон низ изҳори андеша кардаанд. Аз ин лиҳоз бо 

назардошти ин омил асарҳои олимони соҳаи педагогикаро метавон ба ду 

гурӯҳ ҷудо кард. 
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Намояндагони гурӯҳи якум олимон Г.И. Кочетов [73], 

С.Г. Наповаленко ва мебошанд, ки дигарон ба воситаҳои техникии таълим 

видеомагнитафонҳо, диапроектор ва дигар асбобҳои таълимиро дохил 

мекунанд. 

Ба гурӯҳи дуюм асарҳои олимон Л.П. Бобер [21], С.В. Вербитская, 

А.И. Гинайло [33], М.М. Духовная ва [46], В.И. Сопинаро дохил намудан 

мумкин аст, ки тибқи консепсияи пешниҳодкардаи онҳо мафҳуми “воситаҳои 

техникии таълим” ин маҷмӯи воситаҳои махсуси таълимӣ аз қабили 

видеофилм, диафилм, барномаҳои компютерӣ ва асбобҳое, ки тавассути онҳо 

маълумоти дар онҳо ҷойгиркардашуда намоиш дода мешавад. Ақидаҳои 

мазкурро олимон Г.С. Назарова ва Н.С. Полат низ дастгирӣ намуда, тамоми 

воситаҳои таълимиеро, ки барои хондани иттилооти дар он ҷойгир 

кардашуда истифодаи асбобҳои махсусро тақозо менамоянд, воситаҳои 

техникӣ меноманд [131]. Таърифи пешниҳодкардаи ин олимонро на танҳо 

нисбатан пурра ва мукаммал ҳисобидан мумкин аст. Зеро бидуни асбобҳои 

зарурӣ, маводи таълимиро намоиш додан имконнопазир аст. Ҳамин тавр, 

зери мафҳуми воситаҳои техникии таълим донистани маҷмӯи воситаҳои 

техникие, ки тавассути онҳо маводи дидактикӣ намоиш дода мешавад, дар 

мадди назар аст. 

Маълум аст, ки баробари инкишофи илму техника ба раванди таълим 

воситаҳои техникии нав ба нав ворид шуда истодаанд, ки барои ҳалли 

масъалаҳои педагогӣ басо заруру муҳим арзёбӣ меёбанду онҳо (воситаҳои 

техникаи таълим) имрӯзҳо дар фаъолияти педагогии омӯзгор мавқеи муҳим 

пайдо карда, ба таври васеъ истифода шуда истодааст. Метавон бо боварии 

комил изҳор кард, ки равияи мазкур асоси илмӣ дошта, ба омӯзгори 

босалоҳият дар раванди таълим имкониятҳои васеи истифодаи воситаҳои 

дидактикиро фароҳам меоварад. 

Бояд гуфт, ки имкониятҳои дидактикии истифодаи воситаҳои техникӣ 

дар раванди таълим дар таҳқиқоти И.М. Шахмаев [189] ба таври васеъ 
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баррасӣ гардидааст, ки мутобиқи ақидаҳои ин олим тавассути воситаҳои 

техникии таълим: 

 ба хонандагон маълумоти пурра ва дақиқро оид ба мавзӯи нав 

пешниҳод намуда, ҳамчунин баланд бардоштани сифати таълим имконпазир 

мегардад; 

 барои ба хонанда ба таври дастрас пешниҳод намудани маводи 

таълим кӯмак расонида мешавад; 

 самаранокии раванди таълимро, хусусан таввассути сарфаи вақт 

ҳангоми баёни мавзӯи нав таъмин карда мешавад; 

 талаботи хонандагон ба донишандӯзӣ нисбат ба дигар воситаҳо 

бештар қонеъ гардонида мешавад; 

 омӯзгорро аз як қисми корҳои техникӣ озод намуда, барои 

эҷодкорона ташкил намудани раванди таълим кӯмак расонида мешавад; 

 Ниҳоят, фаъолияти таълимии омӯзгор ва хонандаро сабуктар 

менамояд. 

Умуман истифодаи самараноки воситаҳои техникии таълим шароити 

кории ҳам омӯзгор ва ҳам хонандаро нисбатан осон менамояд. Масалан, ба 

таври таҷрибавӣ исбот шудааст, ки як филмоскопи оддӣ метавонад 25 

дақиқаи машғулият, кодоскоп бошад ‒ 30-40% вақти барои баёни мавзӯи нав 

ҷудошударо сарфа менамояд. Зиёда аз ин, воситаҳои техникии таълим барои 

пешниҳоди маълумоти бештар, ҷалб намудани хонандагон ба корҳои эҷодӣ, 

бедор кардани шавқу ҳаваси онҳо ва дар маҷмӯъ шавқовар ва самаранок 

гузаронидани машғулият шароит фароҳам меоварад. 

Г.Т. Гдалина [32] имкониятҳои дидактикии воситаҳои техникии 

таълимро дар ду–маърифатӣ ва равонӣ–педагогӣ баррасӣ менамояд. Аз 

ҷумла, зимни омӯзиш ва таҳлили маводи зиёди илмӣ собит гардидааст, ки 

имкониятҳои дидактикии воситаҳои техникии таълим бо назардошти 

вазифаи иттилоотӣ–маърифатӣ дар нуктаҳои зерин назаррас мебошанд: 

 ҳамчун сарчашмаи иттилоот баромад мекунанд; 
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 дараҷаи аёнии тадрисро баланд мебардоранд; 

 зуҳуроти мухталифро дар ҷараёни инкишоф ва ҳаракат намоиш 

медиҳанд; 

 воситаҳои дидактикии таълим барои намоиши ҳодисаҳои дар ҷойҳои 

дурдаст воқеъбуда ва мушоҳидаи бевоситаи ҳодисҳои дастнорас ва ё 

хатарнок истифода мешавад; 

 равандҳои мухталиф, зуҳурот ва ё объектҳоро таҷрид (абстраксия) 

намуда, инъикос дар шакли моделҳое, ки дар онҳо ҷанбаҳои муҳимтарин 

махсус қайд шудааст, пешниҳод менамояд; 

 ҳодисаҳоро бо суръати тез ва суст намоиш дода, “миқёси вақтро” 

вобаста бо мақсади дарс дигаргун месозад, то ки ҷараёни инкишофи 

ҳодисаҳо ба хонандагони ба таври воқеӣ ва аёнӣ намоиш дода шавад; 

 ниҳоят, воситаҳои дидактикии таълим алоқаи ногусастагии назария 

ва амалияро таъмин менамояд. 

Аз нуқтаи назари равонӣ–педагогӣ воситаҳои техникии таълим дар 

раванди таълим ба омӯзгор имкон медиҳанд, ки: 

 боэътибор будани маълумотро собит намоянд; 

 истифодаи системаҳои ғайрианъанавӣ ва усулҳои таълимро ба роҳ 

монанд; 

 дараҷаи азхудкунии мавзӯъро барои хонанда дастрас намоянд; 

 шакл ва усулҳои мухталифи ташкили раванди таълимро вобаста ба 

мақсади дарс истифода намоянд; 

 дар ҳар дарс вақти муқараршудаи таълими академиро сарфа 

намоянд. 

Масалан, Л.С. Зазнобина [54, с.15] имкониятҳои дидактикии воситаҳои 

техникии дорои хусусияти аудиовизуалиро дар саҳеҳият, амиқияти дарки 

мавзӯъ, мукаммалии иттилоот, санаднокӣ арзёбӣ менамояд. Чунки, ба ақидаи 

ӯ воситаҳои номбаршуда барои ба хонандагон додани донишҳои муҳими 
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илмӣ оид ба махсусиятҳои инкишофи табиат ва ҷамъият, муайян намудани 

муносибати хеш ба муҳити атроф, ташаккули асосҳои илмии фаъолият ва ғ. 

имкон медиҳанд. 

Ба ҳамин тартиб, хусусиятҳои умумии воситаҳои техникии таълим, ки 

ворид намудани онҳо дар раванди таълиму тарбия зарурат доранд, мавриди 

баррасӣ қарор дода шуд. Ҳамин тавр, истифодаи ӯҳдабароёна аз 

имкониятҳои воситаҳои техникӣ ҳамчун воситаи муҳимми таълим имрӯз дар 

ҷараёни дарс тақозои ҳаёт мебошад. Аз ин ваҷҳ, зарурати тадбиқи 

имкониятҳои дидактикии воситаҳои техникиро дар раванди таълим олимон 

дар нуктаҳои зерин арзёбӣ намуданд: 

 дар мукаммалсозии маълумот; 

 дар бобати имконияти бартараф кардани сарҳадҳои “вақт”ва “фазо”; 

 дар дарки моҳияти инкишофи ҳодисаҳо; 

 дар бобати воқеии ҳодисаҳо; 

 дар ҷодаи гуногунии усулҳои тасвир ва таъсирнокӣ. 

Инак, имрӯз гуногуни асбобҳо ва таҷҳизоти воситаҳои техникии 

таълим, имкониятҳои мухталифи функсионалӣ ва усулҳои пешниҳоди 

маълумот тавассути воситаҳои техникии таълим тақозо менамоянд, ки 

таснифот ва воситаи техникии таълим вобаста ба хусусиятҳои зерин 

гурӯҳбандӣ карда шаванд: 

 а) аз рӯи таъиноти функсионалӣ воситаҳои техникии таълимро ба 

воситаҳои техникии иттилоотрасон, назораткунандаи сатҳи азхудкунии 

маводи таълимӣ, таъсисдиҳандаи машқҳои мустаҳкамкунӣ, таълимӣ ва 

худомӯзиву, ёрирасон намудан тавсия дода мешавад. Чунки онҳо, яъне 

воситаҳои техникии таълим дар раванди дарс як ва ё якчанд вазифаҳои 

функсионалиро ба самон расонанд. 

б) аз рӯи принсипи корашон воситаҳои техникии таълим ба воситаҳои 

механикӣ, электромеханикӣ, оптикӣ, аудиотехникӣ, электронӣ ва таркибӣ 

тасниф карда мешаванд. 
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в) аз рӯи мантиқи кор, ки чунин воситаҳои техникии таълимро метавон 

барои коркарди барномаи хаттӣ, ки аз алоқаи мутақобила вобастагӣ надорад 

ва барномаи шоханок, ки вобаста ба сифат ва ҳаҷми алоқаи мутақобила 

низоми мухталифи корро таъмин мекунад. 

г) вобаста ба шакли таълим, ки чунин воситаҳои техникаи таълимро 

метавон ба таври инфиродӣ, ҳангоми тадрис дар гурӯҳҳои алоҳида ва ё 

якчанд гурӯҳ истифода намуд. 

д) аз рӯи тарзи пешниҳоди маълумот воситаҳои техникаи таълимро 

метавон ба воситаҳои овозӣ ва экрандор гурӯҳбандӣ кард. Ва бояд ёдрас шуд, 

ки дар баъзе сарчашмаҳои илмӣ воситаҳои техникаи таълим аз рӯи 

таъсирашон ба узвҳои ҳиссиёт (визуалӣ, аудио ва аудиовизуалӣ) тасниф 

карда шудаанд. 

Инак, таснифоти воситаҳои техникии таълимро вобаста 

хусусиятҳояшон метавон дар нақши зерин барраси намуд: 

Нақшаи 1. 

 

Расми 1. Нақшаи воситаҳои техникии таълим 

Бояд таъкид намуд, ки дар таҳқиқоти бештар ба васоити техникии 

таълим, ки то имрӯз дар раванди таълим зиёда ба диапроэкторҳо ва сабти 

садо эътибори бештар дода шудааст. Аммо воситаҳои техникии дигар аз 

қабили диафилмҳо ва кинофилмҳо, ки имрӯз аҳамияти худро гум кардаанд, 

ба доираи таҳқиқот ворид карда нашудаанд. Сарфи назар аз ин, ҳоло бо 
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вуҷуди аз байн рафтани телевизионҳои марказии таълимӣ омӯзиш ва 

баррасии нақши телевизионҳои спутникии таълимӣ хеле рушд кардааст, 

барои муайян намудани ҷанбаҳои мухталифи воситаҳои техникаи таълим 

аҳамияти хоса пайдо намудаанд. 

Аммо воситаҳои анъанавии таълим, ба андешаи мо, аз рӯи таснифоти 

қаблан пешниҳодшуда гурӯҳбандӣ намудан мувофиқи мақсад аст. Зеро 

таснифоти мазкур маҳз давраҳои инкишофи воситаҳои техникии таълимро ба 

таври муттасил инъикос менамояд. Ва инак бо назардошти гуфтаҳои охир 

махсусиятҳои васоити техникии таълимро, пеш аз ҳама, вобаста ба 

хусусиятҳои дидактикии воситаҳои экранӣ ва овозӣ мавриди таҳлил ва 

баррасӣ қарор медиҳем. Чунончи:  

1. Проексия (аз калимаи лотинии project гирифта шуда, маънои ба пеш 

мепартоямро доро аст) тасвири оптикии объекти дар сатҳи ҳаҷман калон 

паҳнкунанда, яъне ба сифати экран хизмат мекунад. Зимни ин асбоб тасвири 

статикиро дар экран метавон бо ду усул ҳосил кард: диапроексия ва 

эпипроексия. 

Проексияҳоро ҳамчун ба гурӯҳҳои диаскопӣ ва эпископӣ, ҳамвор, 

стереоскопӣ, голографӣ, статикӣ ва динамикӣ ҷудо мекунанд. 

Ба воситаҳои экрании статикӣ диапозивҳо, диафилмҳо, лавҳаҳо дохил 

мешаванд. 

2. Диапозитивҳо (слайдҳо) (аз калимаи лотинии dia- ба воситаи ва 

positivus- мусбат– ба маънои тасвири позитивии аксҳо дар ашёи шафоф аз 

қабили шиша ё навор), ки дар экран намоиш дода шуда, барои мақсадҳои 

таълимиву тарбиявӣ истифода мешаванд. 

3. Филмҳои диапозивӣ, мухтасаран диафилм (аз калимаи film –навор ё 

худ силсилаи диапозивҳои сиёҳу сафед ва ё ранга), ки дар навор бо тартиби 

муайян ҷойгир карда шудаанд. Имрӯз, чуноне ки дар боло зикр гардид, 

диафилмҳо аз истифода бароварда шуда, ба ҷои онҳо кадрофилм, ба ибораи 

дигар, слайдфилмҳо истифода мешаванд. 
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Сабаби асосии аҳамияти дидактикии худро гум кардани ин намуди 

воситаҳои техникии таълим дар он аст, ки тавассути онҳо диапозив, яъне 

расмҳои деворӣ танҳо, барои намоиши ягон тасвир истифода шуда 

метавонисту бас. Фарқи онҳо аз расмҳои муқаррарӣ танҳо дар намоиш 

додани расмҳои ҳаҷман калон назаррас буд, ки барои ба хонандагон ба таври 

возеҳ нишон додани тамоми ҷузъиёти расм имкон медод. Инчунин, 

диапозивҳоро омӯзгор метавонист дар экран муддати дилхоҳ намоиш диҳад. 

Бояд қайд кард, ки диапозивҳоро метавон танҳо дар синфхонаи торик 

намоиш дод, ки ин ҳолат, бешубҳа, ба рафти дарс халал ворид менамуду, ба 

хонандагон барои сабт намудани маълумоти зарурӣ имкон намедод. Вале 

имрӯз яке аз воситаҳои нисбатан қулайи диапроексия графопроектор маҳсуб 

меёбад, ки барои акс кунонидани лавҳаҳо истифода мешавад. 

4. Лавҳаҳо тасвирҳо дар фодияҳо–наворҳои ба гармӣ тобовари бо усули 

полиграфӣ ва аксбардорӣ ва ё тавассути принтер ва ксерекс омодакардашуда 

мебошанд. Андозаи кадри лавҳаҳо аз масоҳати мизи графопроектор 142 х 

103.250 х 250 мм.вобаста аст. 

Дар ҷараёни дарс лавҳаҳои иборат аз як кадр, бисёрқабатаи иборат аз 2-

6 кадрҳои болои ҳам гузошташуда ва, инчунин, аз тасмаи васегиаш 260мм ва 

дарозиаш 30м қисмбанд шуда мавриди истифода қарор дода мешаванд. 

Ҳамчунин, аз силсилаҳо, ки 3 намуд мешаванд: яке барои намоиш бо усули 

болои ҳам гузоштан, дигаре бо усули гирифтан, сеюмин бо усули 

ҷойивазкунӣ. 

Бартарии ин намуди воситаи техникии таълим дар он аст, ки лавҳаҳоро 

дар ҷараёни дарс пурра кардан мумкин аст. Барои намоиши лавҳаҳо 

графопроектор низ истифода карда мешавад. 

5. Графопроектор–таҷҳизоти кӯчондашаванда ва ё доимиест, ки 

тавассути он проексияи диаскопӣ ва ё соягии тасвирҳои графикӣ, матн, 

моделҳои ҳамворро дар экран кашидан ва намоиш додан имконпазир аст. Дар 

адабиёти илмӣ ин таҷҳизот бо номҳои гуногун: тахтаи оптикӣ, кодоскоп, 
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кодопроектор ва ғайра номбар шудааст. Аммо лавҳаҳо аз диди дидактикӣ 

барои гузаронидани машқҳои дараҷаи мураккабиаашон гуногун бо мақсади 

мустаҳкамкунии мавзӯи нав аҳамиятнок маҳсуб меёбад. Бояд зикр кард, 

лавҳаҳои тайёр ва фодияҳои тасмагиро омӯзгор метавонад ҳангоми баёни 

мавзӯи нав ва ё мустаҳкамкунӣ истифода намуда, тавассути онҳо бевосита 

қайдҳоро намоиш диҳад. Истифодаи графопроекторҳо ба омӯзгор барои 

бевосита назорат кардани фаъолияти хонандагон имкон медиҳад, ки аз 

лиҳози педагогӣ хеле муҳим аст. 

Афзалиятҳои графопроектор аз инҳо иборат аст: имконияти бо андозаи 

калон намоиш додани тасвир, баррасии намоиш бидуни торик кардани 

синфхона ва ё қисман торик кардани он; истифода ва идоракунии нисбатан 

осон; имконияти истифодаи мавод пешакӣ ва ё дар рафти дарс омодашуда: 

имконияти намоиши мавод ба аудиторияи калон. 

Бар хилофи проексияҳои статикӣ графопроектор барои бо усули 

аппликатсия калон кардани андозаи расм, тағйир ва такмил додани он, ворид 

намудани навиштаҷот дар расмҳои пешакӣ омодашуда, бо истифода аз 

навори поляризатсионӣ ва филтри даврзананда намоиш додани ҷараёни 

инкишофи ҳодисаҳо ва ҳаракати объект; ба хонандагон барои ба таври возеҳ 

нишон додани таҷрибаҳои дар вақти дарс гузаронидашаванда имкон 

медиҳад, ки ин ҳама ифодагари ба таври васеъ истифода шудани воситаҳои 

проексияи экранӣ маҳсуб меёбанд. 

6. Этюбектҳо–тасвирҳо (матнҳо, аксҳо, расмҳо, нусхаи чопии расмҳо)-

и дар ҷисмҳои тира ва ё объектҳои ҳамвори дар экран проексияшуда. Онҳо 

(эктюбетҳо) метавонанд сиёҳу сафед ва ранга бошанд. Бояд таъкид намуд, ки 

чи қадаре ки объекти проексияшаванда сафедтар бошад, ҳамон қадар тасвири 

экран босифат мебарояд. 

7. Эпитроексия–камбудии асосии эпипроексия равшани пасти экран 

буда, онро танҳо дар аудиторияҳои нисбатан хурд ва ториккардашуда 

истифода намудан мумкин аст. Эпипроексияро барои дар экран проексия 
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кардани харитаҳо, ҷадвалҳо, нақшаҳо, ангораҳои андозашон нисбатан хурд 

истифода мешавад. 

8. Эпидиапроекторҳо барои намоиши диапозивҳо ва тасвирҳои 

ношаффоф истифода мешавад, ки ин хусусият яке аз бартариятҳои 

истифодабарии онҳо маҳсуб ёфта, аз онҳо ҳатто дар сурати диапозивҳо 

мавҷуд набудани тасвирҳои муҳим барои намоиши маводи чопии китобҳо 

истифода бурдан ҳам тавсия дода мешавад. 

Омӯзиш ва таҳлили проексияҳои статикии экранӣ собит менамояд, ки 

эпипроексия ва графопроексия дар раванди аз онҳо истифода бурдан 

муносибати эҷодии омӯзгор тақозо мешавад, дар ҳоле ки диапроексияҳо 

танҳо барои маводи дидактикии пешакӣ омодашуда пешбинӣ шудаанд. Ин 

хусусият боис гардидааст, ки ба графопроексия ва эпипроексия, ҳамчун ба 

воситаи муаррифии маводи таълимӣ баҳо диҳанд. 

Маълум аст, ки воситаҳои дар экран проексияшаванда ба монанди 

кинофилмҳо, видеофилмҳо ва барномаҳои телевизионӣ вобаста ба сохтори 

дохилии мантиқӣ ва пайдарҳамии кадрҳо тавсиф намеёбанд. Бинобар ин, 

ҳангоми истифодаи ин гуна воситаҳо омӯзгор метавонад вобаста ба мақсад ва 

вазифаҳои дарс ба тартиб ва давомнокиашон намоиши кадрҳоро мустақилона 

интихоб намоянд. 

Бояд қайд кард, ки мувофиқи ақидаи мутахассисон, сифати 

эпипроектҳо ва графопроекторҳои имрӯза аз нуқтаи назари техникӣ ва 

эстетикӣ нисбатан беҳтар аст. Бинобар ин, талабот ба чунин воситаҳои 

техникӣ дар таълимгоҳҳо зиёд буда, хусусан, ширкатҳои машҳури 

«Liesegang». «Medium», «Kodak» вобаста ба чунин талабот истеҳсоли ин гуна 

воситаҳои экраниро бештар ба роҳ монда истодаанд. Ҳамаи воситаҳои 

имрӯзаи проексияи статикӣ камовоз, мустаҳкам, мӯъҷаз ва 

истифодабариашон осон буда, онҳо метавон бидуни торик кардани 

синфхонаҳо истифода бурд. 
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Дар воқеъ, имрӯзҳо мактабҳо барои дастрас кардани маҷмӯи маводи 

дидактикии тайёр вобаста ба фанҳои мухталиф имконияти васеъ доранд. 

Зиёда аз ин, таҳияи мустақилонаи мавод барои намоиш додан тавассути 

воситаҳои мазкур аз омӯзгор меҳнати зиёд ва донишҳои махсусро тақозо 

намекунад. Ва маҳз ба ҳамин васила васоити экрании таълимӣ ҳоло ба 

воситаҳои васеъ истифодашаванда маҳсуб меёбанд. 

Бояд қайд кард, ки маълумоте, ки тавассути воситаҳои тахникии 

номбурда дар экран акс меёбад, танҳо ба узви бинои таъсир расонида 

метавонад. Инчунин, воситаҳои дигари техникии танҳо ба як узви инсон 

таъсирркунанда васоити техникии овозӣ мебошанд, ки махсусияҳои 

истифодаи онҳоро дар раванди таълим олимон В.М.Богатих, И.И.Дрига, 

Г.В.Карпов, Э.О.Конокотин, М.Орлов ва дигарон мавриди баррасӣ қарор 

додаанд. 

Бояд гуфт, ки доираи истифодаи сабтҳои овозӣ дар ҷараёни дарс хеле 

васеъ буда, тавассути онҳо сабти овози ровиҳои машҳур, шоиру 

нависандагон, олимон ва шахсиятҳои барҷаста, асарҳои мусиқавӣ, диктантҳо, 

намунаҳои нутқи хориҷиро ба самъи шогирдон расонидан имконпазир аст. 

Ин амал, яъне сабти овоз, дар хонанда қобилияти бодиққат гӯш карданро 

ташаккул медиҳад. Ҳамчунин, воситаҳои овозӣ нисбат ба воситаҳои экранӣ 

дар фарогирии аудитория бартарӣ доранд. Онро метавон ҳам барои 

машғулиятҳои инфиродӣ ва ҳам гурӯҳӣ истифода намуд. Аз ин лиҳоз 

воситаҳои воситаҳои овозиро метавон яке аз воситаи техникии серистеъмол 

ҳисобид.  

Бояд ёдовар шуд, ки солҳои 80–ум мутобиқи барномаҳои таълимӣ 

вобаста ба фанҳои алоҳида фонохрестоматияҳо таъсис дода шуда буд. Баъдан 

барориши аудиокасетаҳои таълимӣ ҳам ба роҳ монда шуд. Чунончи, 

аудиокасетаҳои “Сайёҳони бузург” (иборат аз 2 қисм), хониши адабии 

асарҳои С. Есенин, Л. Куприн, А.С. Пушкин, Л.Н. Толстой, И. Тургенев, 
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А. Чехов, А. Кристи, Р. Бредбери, забони англисӣ барои синфи 8 ва ғайра аз 

зумраи онҳоянд. 

Сабти магнитӣ дар муқоиса бо сабти граммофонӣ имкониятҳои 

бештари педагогиро дорост. Имконияти сабти нутқи хонанда, таҳлили 

хатоҳои он, инчунин, такрори чандинкаратаи он барои такмили методикаи 

таълими фан шароити мусоидро фароҳам меоварад. Истифодаи сабтҳои 

овозӣ бо мақсади инкишоф додани нутқи мураттаби онҳо, барои муайян 

кардани хатоҳои ноаёни онҳо, махсусан, ҳангоми талаффуз, таҳлил ва 

бартараф кардани он хатоҳо аз тарафи омӯзгор имконпазир мегардад. 

Сабти нутқи шифоҳии хонандагон ҳангоми таълими забони хориҷӣ ба 

омӯзгор имкон медиҳад, ки нутқи онҳоро боз ҳам фасеҳу равон, ва аз хатоҳои 

интонатсионӣ орӣ гардонад. Сабтҳои овозӣ, инчунин, дар тадриси синтаксис, 

махсусан ҳангоми омӯзонидани қисматҳое, ки дар онҳо интонатсия барои 

гузоштани аломатҳои китобатӣ муҳим аст, муҳим арзёбӣ мегардад. Умуман, 

тамоми сабтҳои овозии дар раванди таълим истифодашавандаро ба 2 гурӯҳ 

ҷудо кардан мумкин аст: таълимӣ ва бадеӣ. Сабтҳои таълимӣ бо мақсади ба 

иҷрои машқҳо ва шарҳи қисмҳои алоҳидаи матни сабтшуда, ҳидоятнамудани 

хонандагон, муайян намудани фосилаҳои ист (таваққуф), инчунин муқоиса 

намудани матнҳои махсус воридкардашуда омода карда мешаванд. Вале 

сабтҳои бадеӣ бо мақсади бо пурраги шунавонидани матни асарӣ бадеӣ ба 

хонандагон бидуни иловаҳои дидактикӣ омода карда мешаванд. Ва имрӯз дар 

муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ дар ҷараёни таълим чандин намуди 

чунин сабтҳои овозӣ мавриди истифода қарор дода мешавад. 

Навъи дигари сабти овозӣ бо унвони сабти ҳуҷҷатӣ маълум мебошад. 

Тавассути ин навъи сабтҳо ба хонандагон овози шоирону нависандагон, 

арбобони давлатӣ, олимон, иштирокчиёни воқеаву ҳодисаҳои гуногун 

шунавонида мешаванд. Масалан зимни сабтҳои ҳуҷҷатӣ (ва ё магнитӣ)–и ба 

ном силсилаовозҳои “Нависандагон мегӯянд”, “Шоирон шеърҳои худро 

қироат мекунанд” ба хонандагон шунавонидани овози зиндаи классикони 
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адабиёти рус А. Ахматова, А. Блок, М. Горкий, С. Есенин, М. Зошенко, 

В. Маяковский, И. Островский, М. Светлов, К. Симонов, Л. Толстой, 

М. Шагииян, М. Шолохов, ҳамчунин овозҳои адибони тоҷик М. Турсунзода, 

Лоиқ Шералӣ, Мӯъмин Қаноат, Фарзона ва дигарон имкон медиҳанд. Маҳз 

овози зиндаи шоирону нависандагон ё худ ҳуҷҷатӣ будани он сабтҳо ба 

хонандагон таъсири бузург мерасонад. 

Аммо сабти асарҳои мусиқавии барои дарсҳои мусиқӣ пешбинишуда 

хонандагонро барои эҳсос намудани вижагиҳои санъати мусиқӣ омода сохта 

дар айни ҳол, вазифаи тарбиякуниро доро буда, дар қалби онҳо шавқу 

ҳавасро ба мусиқӣ ва санъат бедор мекунад. Дар баробари ин, сабти мусиқӣ 

метавонад ҳамчун воситаи муассиру ҷолиб хонандаро ба фазои ҳамон давра 

ворид намояд. Ва, албатт, ин нукта дар сурате даст медиҳад, ки агар мусиқӣ 

ба синну соли хонанда ва фаҳмиши ӯ мувофиқ бошад. 

Дар воқеъ, сабти овозҳои табиӣ барои хубтар дарк кардани моҳияти 

ҳодисаҳо ва зуҳуроти омӯхташаванда кӯмак мерасонад. Масалан, дар рафти 

таълими фанҳои табиатшиносӣ шунавонидани овози паррандагону ҳайвонот, 

садоҳои баҳр, раъду барқ ва ғ. барои дар хонандагон ҳосил намудани 

тасаввурот доир ба ин ҳама зиёди мусоидат мекунад. 

Сабтҳои овозҳои барои ташкили кори мустақилонаи хонанда 

пешбинишуда аксаран аз тарафи омӯзгор омода карда шуда, барои 

гузаронидани диктантҳо ва машқҳои гуногун низ истифода мешаванд. Бояд 

зикр кард, ки шакли зерини ташкили дарс на танҳо дар таълими забонҳои 

хориҷӣ, балки дар рафти машғулиятҳо доир ба фанҳои математика, физика ва 

химия бо мақсади ҷалб намудани диққати хонандагон ва ба як низоми муайян 

даровардани лаҳзаҳои дарс самаранок истифода мешавад. Сабти овозии 

матни диктантҳо ва машқҳои гуногун хонандагонро водор менамояд, ки аз 

рӯи як низоми муайян фаъолият варзида, тамоми диққати худро ҳар доим 

маҳз барои иҷрои ҳимояи ҳамон як супориш равона кунанд. Ин гуна сабтҳо 

ба омӯзгор имкон медиҳанд, то ки кори мустақилонаи хонандагонро зери 
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назорати қатъӣ гирифта дар сурати ба мушкилот рӯбарӯ шуданашон кӯмаки 

даркорӣ расонада тавонад. 

Аз ҷумла сабтҳои овозии барои воситаҳои лингафонӣ пешбинишуда 

дар иртибот таълими забонҳои хориҷӣ дар утоқҳои махсуси лингафонӣ 

истифода гардида мақсад ва вазифаи асосии чунин сабтҳо аз рӯзҳои аввали 

омӯзиши забони хориҷӣ сар карда дар хонанда ташаккул додани малакаи 

дарки нутқи шифоҳии забони ғайр бидуни омилҳои визуалӣ мебошад. Чунки 

қабул ва дарки чунин нутқи шифоҳӣ кори мушкил буда, дар ин ҳолат 

омилҳои ёрирасон (ҳаракат, мимика, артикулятсия) ба инобат гирифта 

намешаванд. Ҳаминро ҳам бояд донист, ки сабти овозии мазкур аз тарафи 

омӯзгор вобаста ба мақсад ва вазифаҳои таълим интихоб ва омода карда 

мешавад. 

Бояд зикр кард, ки барномаҳои саҳеҳ ва истифодаи мақсадноки 

асбобҳои лингафонӣ фардикунонии ҷараёни тадрис, талаффузи дуруст ва 

дарки нутқи шифоҳиро барои хонандагон таъмин менамояд. Инчунин зимни 

таҳлилҳо ба мо маълум гардид, ки сабтҳои овозӣ дар раванди таълими аксар 

фанҳои гуманитарӣ (забони модарӣ ва хориҷӣ, адабиёт, таърих) низ нақши 

махсус ва созгор дошта ҳамчун ба сифати аёнияти овозӣ истифода мешуданд. 

Дар дарсҳои тарбияи ҷисмонӣ низ воситаҳои овозиро ҳангоми иҷрои 

машқҳои ҷисмонӣ бо мақсади ҳавасмандкунонӣ ва танзими ҳолати равонию 

физиологии хонандагон истифода намудан тавсия намудан мувофиқи мақсад 

дониста мешавад. 

Ниҳоят, дар синфҳои ибтидоӣ низ сабтҳои овозиро метавон мавриди 

истифодаи ҳамаҷониба қарор дод. Масалан, солҳои 70-80-уми асри Х1Х 

барои хонандагони синфҳои ибтидоӣ сабтҳои таълимии зерини мухталиф ба 

сифати васоити дидактикӣ омода карда шуда буданд: «Сурудҳо барои 

мактабҳои ибтидоӣ», «Асарҳои мусиқавӣ барои шунавонидан ба 

хонандагони синфҳои ибтидоӣ», «Тарбияи ҷисмонӣ дар синфҳои 1, 2 ва 3 », 

«Машқҳои пагоҳирӯзӣ барои хонандагони 7, 8, 9-сола» ва ғ. Дар ин солҳо 
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қартаҳо (пластинкаҳо)–и зиёде бо сабти овози парандаҳо, ҳайвонот, 

барномаҳои радиоӣ ва ҳар гуна намоишҳо низ омода карда шуда буданд, яъне 

он солҳо низ дар баробари шунидани сабтҳои мусиқавӣ хонандагони хурдсол 

дар бораи ҳодисаҳои табиӣ тасаввурот пайдо карда, дар шинохтани асбобҳои 

алоҳидаи мусиқавӣ, хониши якка ва хори умумӣ тасаввурот ҳосил 

менамуданд.  

Умуман истифодаи сабтҳои овозӣ, бахусус, воситаҳои визуалӣ дар 

мактабҳо дар баробари дигар воситаҳои таълим имкониятҳои дидактикии 

раванди таълимро боз ҳам бештар мегардонанд. Воситаҳои таълими 

аудиовизуалӣ ба ҳам ҳисси босира ва ҳам ба ҳисси шунавоии хонандагон 

таъсири муштарак расонида, барои ҷалб намудани диққати онҳо ба дарс, 

ҳамчунин барои сифатан хуб азхудкунии мавзӯъ мусодат менамояд. Ба ҳамин 

тартиб, сабтҳои овозӣ дар раванди таълим вазифаҳои мухталифи 

дидактикиро иҷро намуда, барои халли масъалаҳои педагогӣ низ кӯмак 

менамоянд.  

Бояд гуфт, ки сабтҳои овозие, ки хангоми истифода намуданашон 

баробари воситаҳои дигари визуалӣ имкониятҳои дидактикии дарсҳоро боз 

ҳам васеъ мегардонанд, ки воситаҳои техникии овозиву экранӣ маҳсуб 

меёбанд. Дар воқеъ таъсири яквақтаина ба узвҳои шунавоӣ ва босира 

хусусияти назарраси васоити овозиву экранӣ маҳсуб меёбад. Хусусияти 

асосӣ ва дидактикии ин намуди воситаҳои техникии таълим дар муттаҳид 

гардидани иттилооти овозӣ ва визуалӣ дар як манбаъ маҳсуб меёбад. Бинобар 

ин, новобаста аз инкишоф ёфтани хонандагони имрӯза дар давраи гузариш 

телевизион ва интернет, асбобҳои аудиовизуалӣ имрӯз ҳам аҳамияти 

дидактикии худро гум накардаанд ва дар сурати моҳирона истифода намудан 

аз онҳо метавон ба хонандагони таъсири калони эмотсионалӣ расонд. Ва маҳз 

ҳамин нукта имкон медиҳад, ки имрӯз ба васоити техникии овозиву экранӣ 

ҳамчун гурӯҳи алоҳидаи васоити таълим баҳо дода шавад. Чунки яке аз 

хусусиятҳои муҳимми ин воситаҳои таълим он аст, ки тавассути онҳо 
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намоиш додани ҷараёни инкишофи предмету ҳодисаҳо имконпазир мегардад. 

Яъне дар чунин ҳолатҳо хонандагон имкон пайдо мекунанд, ки ҳодиса ва 

зуҳуроти нодир, кори механизмҳо, ҳаракати моделҳо ва мултипликатсияҳоро 

дақиқ мушоҳида кунанд. Масалан ба андешаи Л.П.Казансева [90, с.80], 

хусусиятҳо ва имкониятҳои воситаҳои экраниву овозӣ дар нуктаҳои зерин 

метавон эҳсос намуд. Яъне тавассути онҳо метавон: 

 намоиши микроҷараёнҳо; 

 омӯзиши ҷараёнҳои тез ва суст инкишофёбанда; 

 намоиш ва шарҳи таҷрибаҳои фундаменталӣ, ки гузарониданашон 

дар шароити мактаб номумкин аст; 

 омӯзиши ҳодисаҳое, ки дар қисмати ноаёни спектр мегузарад; 

 сохтани моделҳои як қатор зуҳурот, ҷараёнҳо ва мафҳумҳои 

абстрактӣ ба воситаи мулти ё клип; 

 намоиши инкишофи зуҳуроти мураккаби барои мушоҳидаи бевосита 

дастнорас; 

 намоиши намуди зоҳирии таҷҳизоти бузург, нодир ва қиммат; 

 намоиши кино ва фотоҳуҷҷатҳо 

 таҷдиди вазъи таърихӣ ва ғ. имконпазир будааст. 

Аз ин лиҳоз, ба назари мо, бояд таҳқиқи ҷанбаҳои таърихӣ ва илмию 

методӣ воситаҳои экраниву овозиро метавон аз филмҳои таълимӣ бояд оғоз 

намуд. Аммо бояд таъкид кард, ки мазмун ва мӯҳтавои на ҳамаи филмҳои 

таълимии солҳои 70-ум ба талаботи имрӯза ҷавогӯ мебшанд. Ҳамчунин 

киноапаратураҳое, ки дар он солҳо дар мактабҳо истифода мешуданд, имрӯз 

бо воситаҳои навтарин техникӣ – телевизор, видеомагнитафон иваз шудаанд. 

Аз ин нуқтаи назар, зарур аст, ки мутобиқ ба талаботи замон ба омӯзиши 

имкониятҳои дидактикии телевизионҳо ва наворҳои таълимӣ бояд бо чашми 

таҳқиқ баҳо дода шавад. 
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Телевизион ва истифодаи мавҷҳои радио барои намоиши тасвирҳо ва 

шунавонидани овозҳои объектҳои дар ҳаракат ва дар масофаи дур зарурати 

маҳз доранд. Аз ҷумла дар ин бобат, хусусан, бобати асосҳои равонӣ ва 

дидактикии истифодаи телевизион дар мактабҳои миёна аз тарафи олимон 

С.И. Архангелский, Г.Д. Бортсовский, И.В. Вайсфелд, А.М. Голмонт, 

А.А. Голуб, Л.Г. Грессмаи, Э.М. Ефимов, Н.Ц. Жинкин, Л.С. Зазиобина, 

Д.И. Иолторнк, Л.И. Крупова, Б.М. Кузнетсов, Р. Прасолов, О.Р. Самоцев, 

В.С. Скин, Е. Соловьевой, А.А. Степанов, Н.М. Шахмаев баҳои воқеӣ дода 

шудааст [8, 56, 78, 150, 170]. Масалан, дар таҳқиқоти В.В. Егоров масъалаҳои 

интихоби мавзӯъ барои омода кардани барномаҳои телевизионӣ ва таври 

возеҳ мавриди пажӯҳиш қарор дода шудааст. Ба масоили таҳия ва методикаи 

истифодаи барномаҳои таълимии телевизионӣ китобҳои Н.П. Ванюшина, 

Ю.И. Жвингилас, А.И. Заетс, С.Д. Жданов, Л.П. Кудрявтсев, И.П. Никитина, 

Г.М. Редко, Л.С.Точилкина, Н.А. Тумалева, Г.И. Харина, Н.И. Шмаргуна 

бахшида шудаанд [76,192]. 

Телевизион, ба ибораи дигар, китоби таълимии динамикӣ мебошад, ки 

дар он имкониятҳои ҳам воситаҳои экрании таълимӣ ва ҳам кинои таълимӣ 

тавъам омодаанд. Дар баробари ин телевизиони таълимӣ дорои хусусиятҳои 

хос мебошад, ки аз ҷумла бо хусусиятҳои зерини аз дигар воситаҳои 

техникии таълимӣ фарқ мекунад: 

 телевизион дастрасии маводро, ки дар ҳамон лаҳза ба навор гирифта 

шудааст, тамин менамояд. Масалан репортажҳо аз ҷои ҳодиса, барномаҳои 

мустақим; 

 дар барномаҳои телевизионӣ аз рӯи талабот баранда бояд ҳамеша ба 

объективи камера, яъне ба сӯи тамошобин нигоҳ кунад, ки ин хусусият дар 

кинои таълимӣ ба назар намерасад; 

 телевизион ҳаводисро ба таври воқеӣ, сареҳ ва аён намоиш медиҳад; 
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 дар телевизиони таълимӣ ва ҳам радио асбобҳои техникии овозбарор 

ва барандаи иттилоот дар алоҳидагӣ истифода намешаванд. Омилҳои мазкур 

хусусити равонӣ-педагогии телевизионро муайян мекунанд. 

Экрани телевизион бехтиёр диққати тамошобинон, аз ҷумла, 

хонандагонро аз дақиқаҳои аввалини пахши барнома ҷалб мекунад. 

Телевизион ба узвҳои босира ва шунавоии хонандагон бевосита таъсир 

расонида, боиси боз ҳам фаъолтар гардидани онҳо мегардад. 

Маъмулан хонандагони хурдсол, дар рафти тамошои телевизор аввал, 

ба тасвирҳо ва баъдан ба овози барномаҳои телевизионӣ эътибор медиҳанд. 

Бартарии ин гуна васоити техникии таълимӣ дар он зоҳир меёбад, ки ба 

воситаи ҷобаҷогузории дурусти кадрҳо ҷараёни идроки хонандагонро 

метавон идора кард. 

Дар раванди таълим, инчунин, истифодаи микронаворҳо ва наворҳои 

рентгенӣ мувофиқи мақсад аст, ки тавассути онҳо падидаҳои ба хонадагон 

дастнорасро намоиш додан имконпазир мегардад. 

Ба ҷузъ аз гуфтаҳои дар боло омада, яке аз шаклҳои ҷолиби диққати 

барномаҳои телевизиони таълимӣ телеэкскурсияҳо мебошад, ки он барои 

намоиши фаъолияти коргоҳҳои истеҳсолӣ, лабораторияҳои илмӣ, инчунин, 

осорхонаҳо, ҷараёни ҳодисаҳои табиӣ, ки фарсахҳо аз хонадагон дуранд, 

имкон медиҳад. Аз ин нуқтаи назар, телеэкурсияҳо яке воситаи муҳими 

омӯзонидани зуҳурот ва падидаҳои табиӣ ва ҷамъиятӣ эътироф шудаанд. 

Аз рӯи таҳқиқоти Л.С. Зазнобина [54, с.52], дар давраи истифодаи 

барномаҳои оммавӣ-таълимии телевизионӣ онҳоро (телеэкскурсия) танҳо дар 

8-10% дарсҳо истифода менамуданд. Вале дар баробари муваффақиятҳо, 

истифодаи чунин барномаҳои телевизионӣ дар тадриси фанҳо чанд 

камбудиро низ доро буд, аз ҷумла: 

 суръати нисбатан баланди пешниҳоди мавод ва мавҷуд набудани 

стоп-кадр ба суръати идроки хонандагон мутобиқат намекарданд ва аз ин 

нуқтаи назар, барои дарки мавзӯъ халал ворид менамуданд. 
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Гуфтан ҷоиз аст, ки асоси техникии видеосабтҳои таълимиро сабтҳои 

магнитӣ ташкил мекунанд, ки дар онҳо аз назари техникӣ хусусиятҳои 

васоити таълимии визуалӣ ва овозӣ тавъам дар як вақт баррасӣ мешаванд. Аз 

ин лиҳоз, дорои чунин хусусиятҳо будани видеомагнитафонҳо боис 

гардидааст, ки истифодаи таҷҳизотҳои калони намоиши кино ва 

диапроексияҳо аз байн равад. Масалан, афзалияти истифодаи видеосабтҳоро 

Лук А.Н. равшании намоишномаҳои онҳо аз равшании киноэкран 2 маротиба 

баландтар буда, ҳангоми истифода карданашон зарурати торик намудани 

синфхона аз байн меравад, ки ин барои аз тарафи омӯзгор назорат намудан 

басо мувофиқ аст. Вале, сарфи назар аз ин, аксарияти видеосабтҳои таълимӣ 

аз лиҳози дидактикӣ, яъне инъикоси томияти сужа ва дорои хусусияти 

методӣ буданашон бо диафилмҳо ва кинофилмҳо низ монандӣ доранд [105, 

с.60]. 

Ҳамчунин, мебояд таъкид сохт, ки тавассути видеомагнитафонҳо 

истифодаи барномаҳои телевизионӣ нисбатан осон гардид. Аммо бояд дар 

назар дошт, ки на ҳамеша сабти оддии филмҳоро метавон ҳамчун воситаи 

хуби дидактикӣ истифода намуд. 

Бартарии видеонаворҳо метавон бобати сабт ва пахш нисбатан осони 

ҷараёнҳои статикӣ ва динамикӣ, такрори чандмаротибаи тасвирҳо, бобати 

имконияти истифодаи стоп-кадр, дар тарзи намоиши сусткардашуда ва тези 

наворҳо ва ғайра арзёби намуд. Аз ҷумла олимон А.Н.Лук [105,с.64] 

афзалияҳои видеосабтҳоро дар муқоиса бо телевизионӣ таълимӣ ҳаққонӣ 

таъкид кардааст. Чунончи, зимни истифода онҳо: 

- мушкилоти мутобиқгардонии вақти пахши барномаи телевизионӣ бо 

ҷадвали дарсӣ аз байн мервад; 

- истифодаи видеонаворҳои сабтшуда дар синфҳои паралелӣ 

имконпазир мегардад; 

- зарурати пахши барномаи мустақимро истисно менамояд ва ғ. 
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Бино ба ақидаи П.М. Шахмаев истифодаи видеомагнитофон дар 

ҳолатҳои зерин мувофиқи мақсад аст: 

 ҳангоми сабт ва пахши барномаҳои телевизионӣ; 

 ҳангоми намоиши тасвирҳо дар ҳолати статикӣ бо истифода аз стоп-

кадр; 

 ҳангоми намоиши ҷараёнҳои тезгузар бо суръати нисбатан паст. 

Ниҳоят, ҷолиби таъкид аст, ки дар раванди дарсҳои озмоишӣ-таълимӣ 

ҳангоми истифодаи видеосабтҳо 88% хонандагон ба таври муттасил мавзӯи 

навро дар дафтарҳояшон сабт менамуданду ва танҳо 12% онҳо аз ӯҳдаи 

иҷрои чунин машғулият намебаромаданд. Аз ин лиҳоз, хонандагон низ 

фаврият, имконияти дар вақти зарурӣ нигоҳ доштани кадр, такроран 

истифода намудани навор, мукаммалии маълумот барин хусусиятҳои 

видеосабтҳоро эътироф менамоянд. Ниҳоят, ворид намудани видеосабтҳо ба 

раванди таълим аз омӯзгор дониши амиқи имкониятҳо ва ошкор намудани 

нуқсонҳоро тақозо менамояд [189, с.178]. 

Видеопроектор яке аз воситаҳои маъмули раванди таълим маҳсуб 

меёбад, ки ҳоло қариб дар ҳамаи мактабҳо ба таври васеъ истифода мешавад. 

Ба ҷузъ ин, имрӯз мактабҳои миёна имконияти молиявии харидорӣ ва 

истифодаи васеи видеопроектор ва телевизорҳоро доранд. 

Имрӯз омӯзиш ва баррасии ҷанбаҳои мухталифи истифодаи васоити 

дидактикӣ техникии таълим, ки то ҳол аҳамияти худро гум накардаанд, ба 

монанди проекторҳо, компутерҳо, асбобҳои аудиовизуалӣ, сабти садо ва 

ғайра, махсусан, телевизионҳои спутникии таълимӣ, ки дар замони муосир 

хеле рушд кардаанду барои баланд бардоштани савияи дониши хонандагон 

нақши муҳим доранд, аз масъалаҳои актуалии илми педагогикаи муосир 

маҳсуб меёбанд. Бояд зикр кард, ки як гурӯҳ воситаҳои ёрирасони таълим аз 

қабили тахтаи электронӣ ва механикӣ, воситаҳои нусхабардорӣ, сканер ва 

ғайра бо вуҷуди воситаҳои техникии таълим буданашон на чандон 

хусусиятҳои дидактикиро, ки барои пешниҳод ва коркарди маълумот дар 
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раванди таълим муҳиманд, доро мебошанд. Аммо дар айни замон ягона 

воситаи муҳими техникие, ки дар раванди таълими муассисаҳои тахсилоти 

миёнаи умумии муосир ба таври фаровон мавриди истифода қарор дода 

шудааст, компутер мебошад. Чунки зимни солҳои охир Вазорати маориф ва 

илми Ҷумҳурии Тоҷикистон ба раванди компутеркунонии мактабҳо низ 

эътибори ҷиддӣ доданро тақозо мекунад. Аз рӯи маълумотҳо, ҳоло тақрибаи 

80% мактабҳо бо синфҳои компутерӣ таъмин шудаанд, ки ин амал барои 

баланд бардоштани сатҳу сифати раванди таълиму тарбия дар мактабҳо 

нақши назаррасро доро мебошад. Компутер, ба маънои томаш имрӯз ба 

сифати: 

 предмети омӯзиш; 

 воситаи таълим; 

 унсури идоракунии муассисаи таълимӣ; 

 ниҳоят, воситаи пешбурди фаъолияти илмӣ-педагогии омӯзгор 

эътироф шудааст. 

Ва доир ба ҳамин нукта, яъне бобати баррасии бартариятҳои компютер, 

ҳамчун воситаи беҳтарини таълим асарҳои як зумра олимони соҳаи 

педагогика аз қабили И.И. Антипов [5], А. Борка[51], Л.П. Ершов [61], 

В.Н. Зиновева, Л.А. Кузнетсова [78], В.В. Лаптев [96], В.Г. Разумовский 

[138], Н.Ф. Тализина [156] ва дигарон бахшида шудаанд, ки нуктаҳои дар 

боло зикршударо тақвият мебахшанд. Чунончи, дар таҳқиқоти В.Лаптев зикр 

шудааст, ки компутер миёни воситаҳои техникии таълим ҷойгоҳи махсусеро 

ишғол менамояд. Ба ақидаи олими мазкур ҷараёни тадрис компутер бар 

замми он вазифаҳое, ки воситаҳои дигари техникӣ иҷро мекунанд, ҳамчунин, 

чандин вазифаҳои дигари дидактикиро адо менамудааст, ки он ҳама ҳатман 

барои боз ҳам баланд бардоштани сифати таълим мусоидат менамудааст. Аз 

ҷумла, компутер метавонад, ҳамчун воситаи муошират, муамогузорӣ ва 

ёвари омӯзгор дар ҷараёни таълим, асбоб ва ё манбаи иттилоот истифода 
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гардад, дар баробари ин, дараҷаи азхудкунии мавзӯъро дар ниҳоди хонанда 

назорат ва баҳогузорӣ кунад [96, с. 138]. 

Ҳамин тавр, имрӯзҳо компютер на танҳо, ҳамчун воситаи техникӣ, 

балки, ҳамчун воситаҳои муҳими татбиқи технологияҳои иттилоотӣ, симои 

ҷомеаи муосирро низ муаррифӣ менамояд. Истифодаи компютер дар раванди 

таълими фанҳои гуногун имкон медиҳад, ки алоқаи мутақобила дар ҷараёни 

дарс байни омӯзгор ва шогирдон таъмин гардад ва фардикунонии раванди 

таълим ба роҳ монда шавад; дараҷаи аёнии таълим баланд бардошта шавад; 

дарёфт, ҳифз, пешниҳод ва таҷдиди иттилоот амалӣ гардад; модели ҳодисаҳо 

ва зуҳуроти мавриди омӯзиш қарордодашуда созмон дода шавад; кори 

якҷояи гурӯҳ ба таври самаронок ташкил карда шавад. Ба ҳамин тартиб, 

воситаи техникии таълим метавонад, ҳамчун аёният, манбаи мустақили 

иттилоот ва созмондиҳандаи раванди таълиму тарбия нақши созгорро доро 

бошад. 

Албатта набояд фаромӯш кард, ки омӯзиши имкониятҳои дидактикии 

воситаҳои техникии таълим дар илми педагогика дар робита бо таърихи 

пайдоиш ва инкишофи он сурат мегирад, ки зимни чунин амал ба 

муҳақққиқон муайян намудани тамоюлҳои инкишофи васоити техникии 

таълим имконпазир хоҳад гашт. Аз ҷумла дар китобҳои олимони соҳаи 

педагогика давраҳои инкишофи воситаҳои техникии таълим чунин 

гурӯҳбандӣ шудаанд: 

1. Давраи ташкилӣ, техникӣ-амалӣ [1869-1933с.], ки дар ин давра 

сохтори системаи воситаҳои техникии таълим ва мавқеи онҳо дар раванди 

таълим муайян гардида, аввалин воситаҳои техникии таълим аз қабили 

диапроексияҳо, сабти овоз, кинои таълимӣ ва маводи тавсиявӣ оид ба 

ташкили фаъолияти педагогӣ бо истифода аз воситаҳои техникии таълим 

муаррифӣ шудаанд. 
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2. Давраи эмперикӣ [1934-1949] – идомаи коркарди қисматҳои 

системаи ВТТ, коркард ва ташаккули методикаи истифодаи воситаҳои 

техникии таълимро дар раванди таълиму тарбия дар бар мегирад. 

3. Давраи методӣ [1950-1966]. Дар ин давра масъалаҳои дар доираи 

илми педагогика муайян кардани асосҳои илмии истифодаи воситаҳои 

техникии таълим дар раванди таълим ва коркарди методикаи он ташкил 

медиҳад. Бахусус, дар ин давра ҷанбаҳои методии истифодаи воситаҳои 

техникии таълим аз тарафи олимон С.И. Архангелский, А.М. Гелмонт, 

С.Я. Каменский мавриди пажӯҳиши ҳамаҷониба қарор дода шудааст, ки 

имрӯз низ ҳиммати худро гум накардааст [7, с. 156]. 

4. Давраи дидактикӣ. [1966-1986] Дар ин давра кӯшиши аз ҷиҳати 

дидактикӣ асосноккунии истифодаи воситаҳои техникӣ дар раванди таълим 

ба назар мерасад. Доир ба ин нукта, яъне баррасии масъалаҳои аҳамияти 

дидактикӣ, равонӣ ва ташкилии истифодаи воситаҳои техникии таълим 

ҳангоми тадриси фанҳо, дар асарҳои илмии С.И. Архангелский [7], 

А.А. Боберкий, А.И. Гинайло [33], Г.В. Елохова [49], И.М. Шахмаев [189], 

С.Г. Шаповоленко, Л.В. Чешка инъикоси худро ёфтаанд. 

5. Давраи комплексии мақсаднок (аз 1986 то инҷониб). Дар ин давра 

воситаҳои техникии таълим, ҳамчун низоми комплексии дидактикӣ, яъне 

инкишофёбанда, баҳогузорӣ шудааст. Масъалаҳои тариқи комплексӣ ва 

мақсаднок истифода шудани воситаҳои техникии таълим дар асарҳои олимон 

Л.С. Зазнобина [54], И.Н. Исмаилов [67], С.И. Кочетов [73], В.П. Медведев 

[111], В.Г. Рижков [142], В.А. Торшин [159], В.С. Уманский [166], 

И.В. Шевченко [190] ҳаллу фасли худро ёфтаанд. 

Ҳамин тавр зимни даврабандии мазкур бо вуҷуди ба таври воқеӣ 

муайян гардидани давраҳои коркарди илмии масъалаҳои истифодаи 

воситаҳои техникии таълим, тамоюлҳои асосии инкишофи воситаҳои 

техникии таълим ба инобат гирифта нашудаанд. Аз ин нуқтаи назар, 
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марҳилаҳои асосии рушди васоити техникии таълимро бо назардошти 

имкониятҳои дидактикии онҳо метавон ин тавр ҳам шарҳ дод. 

1. Дар давраи аввали инкишоф воситаҳои техникии таълим танҳо ба 

сифати аёният истифода шудаанд, ки вазифаи асосии онҳо татбиқи принсипи 

аёният дар раванди таълим маҳсуб меёфт. 

2. Дар давраи дувум воситаҳои техникии таълим (филмҳои таълимӣ, 

телевизион, радио видеосабтҳо) на танҳои вазифаи аёниятро иҷро 

менамуданд, балки ҳамчун сарчашмаи маълумот мавриди истифода қарор 

дода мешудаанд ки имрӯз ҳам он идома дорад. Ин нукта дар асарҳои олимон 

В.Л. Вадюшин, Л.В. Чашко, С.Г. Шаповаленко мавриди исбот қарор 

гирифтааст [181, с.70]. 

3. Дар давраи сеюм тавассути пайдоиши воситаҳои техникии таълими 

замонавӣ имкониятҳои васеи баланд бардоштани сатҳи маърифати 

хонандагон фароҳам меояд, ки хусусиятои ин гурӯҳи воситаҳои техникии 

таълим дар навиштаҷоти олимон Л.П. Прессман, Г.И.Хозяинов, 

С.Г.Шоповаленко инъикоси воқеии худро ёфтаанд. Ҳамин тавр, дар низоми 

муосири таълим воситаи техникии таълим хусусиятҳои комилан дигарро 

касб намудаанд [194, с.156 ]. 

Инъикоси масъалаҳои таълими математика бо истифода аз 

технологияҳои иттилоотӣ дар адабиёти таълимӣ-методӣ ва педагогӣ. Имрӯз 

ҷаҳони муттамаддин ба даврае ворид шудааст, ки иттилоот аҳамияти беш аз 

пеш касб намуда, дар тамоми соҳоти ҷомеа, аз ҷумла соҳаи маориф мақоми 

хосаеро соҳиб шудааст. Дар ин давра, ки ба рушди технологияҳои навтарини 

иттилоот иртибот дорад, таъминот бо дониши саҳеҳ, боэътимод ва мукаммал 

дар тамоми соҳаҳои ҷамъиятӣ, ба мадди аввал гузошта мешавад. Мусаллам 

аст, ки ҷомеаи иттилоотиро сатҳи баланди технологияи иттилоотӣ, 

инфрасохтори замонавӣ, автоматикунонии тамоми соҳаҳои саноат ва 

идоракунӣ, тағйиротҳои ҷиддӣ дар сохторҳои иҷтимоӣ, ки боиси васеъ 

шудани соҳаҳои фаъолияти иттилоотрасонӣ мегардад, муайян мекунанд. 
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Технологияи иттилоотӣ ҷузъи муҳими раванди истифодаи захираҳои 

иттилоотии ҷомеа маҳсуб ёфта, давраҳои инкишофи он аз махсусиятҳои 

рушди илму техника ва пайдоиши воситаҳои нави коркарди иттилоот вобаста 

аст. Дар ҷомеаи муосир яке аз воситаҳои техникии коркарди иттилоот 

компутери фардӣ маҳсуб меёбад, ки бо баробари пайдоиш ба косепсияи 

созмон ва истифодаи ҷараёнҳои технологӣ ва инчунин сифати иттилооти 

ниҳоӣ таъсири ҷиддӣ расонидааст. Воридшавии компутери фардӣ ба фазои 

иттилоотӣ ва истифодаи васеи воситаҳои телеиртиботӣ давраи нави 

инкишофи технологияи иттилоотиро муайян менамояд. Давраи мазкурро бо 

мафҳумҳои “нав”, “компутерӣ” ва ё “муосир” шарҳу тавзеҳ додаанд, ки дар 

ин маврид мафҳуми “нав” маънои навоварӣ, навгониро дар соҳаи 

технологияи иттилоотӣ ифода мекунад, зеро маҳз тавассути ворид шудани 

технологияҳои иттилоотӣ мазмун ва мундариҷаи фаъолияти гуногуни инсонӣ 

сифатан ва миқдоран тағйир пазируфтааст. 

Зери мафҳуми технологияи нави иттилоотӣ технологияҳои иртиботие, 

ки таҳвили иттилоотро таъмин менамоянд, аз қабили телефон, телеграф, факс 

ва ғайра фаҳмида мешавад. Дар ҷадвали 1 хусусиятҳои асосии технологияҳои 

иттилоотӣ тавсиф ёфтаанд.  

Ҷадвали 1.  

№ Методология Нишонаҳои асосӣ Натиҷа 

1. 
Воситаҳои навтарини 

коркарди иттилоот 

Воридшавӣ ба 

технологияи идоракунӣ 

Технологияи нави 

иртиботӣ 

2. 
Системаҳои том 

технологӣ  

Муттаҳидшавии 

вазифаҳои 

мутахассисон ва 

менеҷерҳо 

Технологияи нави 

коркарди иттилоот 

3. 
Таҳияи мақсадноки 

иттилоот, таҳвил, 

Баҳисобгирии 

қонуниятҳои муҳити 

Технологияҳои нави 

қабули қарорҳои 
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ҳифз ва инъикоси он иҷтимоӣ идоракунӣ 

 

Расми 2. Ҷадвали нишонаҳои асосии технологияҳои иттилоотӣ 

Технологияи нави иттилоотӣ – технологияи иттилоотии дорои 

интерфейси корбар мебошад, ки аз компутери фардӣ ва воситаҳои 

телеиртиботӣ истифода менамояд.  

3 принсипи асосии технологияи нави (компутерии) иттилоотӣ фарқ 

карда мешаванд; 

- низоми интерактивии кор бо компутер; 

- робитаи мутақобила бо барномаҳои дигар; 

- суръати тези тағйири маълумотҳо ва гузориши вазифаҳо [106, с. 33] 

Ба андешаи мо истифодаи мафҳуми “нав” барои тавсифи раванди 

инкишофи технологияи иттилоотӣ нисбат ба мафҳуми “компутерӣ” 

мувофиқтар аст, зеро ин мафҳум на танҳо технологияҳои ба истифодаи 

компутер асосёфта, балки технологияҳои ба дигар васоити техникӣ, бахусус 

воситаҳои телекоммуникатсияро таъминкунандаро, ифода мекунад. 

Яке аз шартҳои асосии таҳаввули ҷомеа ва самтҳои афзалиятноки он – 

иттилоотонии соҳаи маориф маҳсуб меёбад. Аз ин нуқтаи назар, таҳияи 

назария ва амалияи коркард ва истифодаи технологияҳои навтарини 

иттилоотӣ бо мақсади ноил шудан ба ҳадафҳои психологӣ ва педагогӣ яке аз 

самтҳои муҳими илми педагогика маҳсуб меёбад, ки то ҳол мавриди 

омӯзиши ҳамаҷониба қарор дода нашудааст. 

Дар адабиёти илмӣ-методӣ ва махсуси техникӣ истилоҳи технологияи 

нави иттилоотӣ (ТНИ) ба таври гуногун шарҳу тавзеҳ ёфтааст. Дар баробари 

ин барои ифодаи мафҳуми зерин истилоҳи мухталиф ба монанди 

“технологияҳои иттилоотии таълим”, “технологияҳои нави иттилоотӣ дар 

раванди таълим”, “технологияҳои муосири иттилоотии таълим”, “ТНИ-и 

таълим”, “технологияи таълими компутерӣ”, “ТИК – технологияҳои 
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иттилоотӣ-иртиботӣ” ба назар мерасанд, ки боиси ба вуҷуд омадани баъзе 

нофаҳмиҳо гардидааст. 

Бояд қайд кард, ки дар адабиёти илмӣ тавсифи мафҳуми технологияи 

иттилоотӣ бо вуҷуди умумият, баъзе нуктаҳои фарқкунанда дорад. Баъзеи 

онҳоро имсол меорем: 

1.Технологияҳои иттилоотӣ – маҷмӯи донишҳои илмӣ ва муҳандисӣ, 

инчунин усулҳо ва воситаҳоест, ки барои омода кардан, гирдоварӣ, таҳвил, 

ҳифз ва коркарди иттилооти марбут ба соҳаи мушаххас истифода мешавад 

[107, с.27]. 

2.Технологияи иттилоотӣ – истилоҳоте, ки тамоми намудҳои 

технологияҳои омодакунӣ, ҳифз, мубодила ва истифодаи иттилоотро дар 

шаклҳои гуногун (маълумотҳо, паёмҳои овозӣ, тасвирҳо, аниматсия, 

мултимедиа ва ғайра) ифода мекунад. Истилоҳи мазкур ҳам технологияҳои 

телефонӣ ва ҳам компутериро фаро мегирад. 

3.Технологияи иттилоотӣ – ҷараёне, ки маҷмӯи воситаҳо ва усулҳои 

гирдоварӣ, коркард ва таҳвили маълумотҳоро (маълумоти аввала) бо мақсади 

ба даст овардани маълумоти сифатан нав оид ба вазъи объект, ҷараён ва ё 

зуҳурот (маҳсулоти иттилоотӣ) истифода менамояд. 

4.Технологияи иттилоотӣ – маҷмӯи усулҳои муназзам ва оммавии 

коркарди иттилоот дар тамоми шаклҳои фаъолияти инсонӣ бо истифода аз 

воситаҳои муосири алоқа, полиграфия, техникаи ҳисоббарор ва таъминоти 

барномавӣ мебошад, ки информатикаи амалӣ ба вуҷуд меорад [26, с.7]. 

Мақсади технологияи иттилоотӣ баровардани хулосаҳо ва қабули 

қарорҳо дар заминаи таҳлили маълумоти ба даст омада мебошад. Дар 

таърифҳои болоӣ ифодаҳои ҷараён, маҷмӯи усулҳо ва воситаҳо, гирдоварӣ, 

ҳифз, таҳвили иттилоот ҳамчун вожаҳои калидӣ баромад мекунанд, аммо дар 

асарҳои олимони хориҷӣ бошад, моҳияти мафҳуми “технологияи иттилоотӣ”-

ро истилоҳи “технология” муайян мекунад. 
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Ба андешаи мо таърифи нисбатан пурраи истилоҳи “технологияи 

иттилоотӣ”-ро метавон ҳамчун маҷмӯи усулҳои муназзам ва оммавии 

омодакунӣ, гирдоварӣ, коркард, ҳифз, таҳвил ва тақсими иттилоот 

(маълумот, донишҳо) тавассути техникаи ҳисоббарор ва воситаи алоқа 

маънидод кардан мумкин аст. 

Омӯзиши асарҳои олимони педагогика собит менамояд, ки истилоҳи 

“технологияҳои иттилоотии таълим” аз тарафи олимон ба таври мухталиф 

арзёбӣ гардидааст: 

‒ технологияи педагогие, ки усулҳои махсус, воситаҳои техникӣ ва 

барномаҳо бо мақсади кор кардан бо маълумот истифода менамояд [108, с. 

22]. 

‒ маҷмӯи усулҳо ва воситаҳои техникии ҷамъоварӣ, ташкил, ҳифз, 

коркард, таҳвил ва пешниҳоди маълумот бо мақсади такмили дониш ва васеъ 

гардонидани имкониятҳои онҳо дар самти идоракунии равандҳои техникӣ ва 

иҷтимоӣ [403, 26]. 

‒ қисмати амалии соҳаи информатика, ки маҷмӯи усулҳо ва воситаҳои 

ҷамъоварии автоматикӣ, коркард, ҳифз, таҳвил ва истифодаи маълумот бо 

мақсади ба даст овардани натиҷаҳои муайян; 

- маҷмӯи барномаҳои таълимии намудҳои гуногун – аз оддитарин 

барномаҳои назорати донишҳо то ба барномаҳои таълимии ба зеҳни сунъи 

асосёфта; 

- соҳаи дидактика, ки бо омӯзиши муназзам ва бошууронаи 

махсусиятҳои ташкили раванди таълими ва азхудкунии мавзӯъҳо бо 

истифода аз воситаҳои иттилоотрасонӣ [51, с.156] 

Азбаски мақсади асосии раванди таълим додани маълумот ба толибилм 

аст, метавон ба хулосае расид, ки технологияҳои иттилоотӣ дар таълими 

фанҳо собиқаи тӯлонӣ доранд. Бинобар ин, ки методика ё худ ҳама гуна 

технологияҳои педагогӣ – технологияи иттилоотӣ шуморидан мумкин аст. 

Вожаи “нав” танҳо ба хотири истифодаи васоити нави техникӣ ба монанди 
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компутер, ки дорои имкониятҳои васеъ ва бемаҳдуд аст, ба мафҳуми 

“технологияи иттилоотӣ” ҳамроҳ шудааст. Аз ин нуқтаи назар, зери мафҳуми 

технологияҳои нави иттилоотӣ маҷмӯи воситаҳо ва усулҳои нави коркарди 

маълумот тавассути техникаи ҳисоббарори ва телекоммуникатсияҳо, ки 

коркарди мақсадноки маълумотро бо хароҷоти камтарин ва мутобиқи 

қонуниятҳои ҳамон муҳит таъмин менамояд, фаҳмида мешавад. 

Бояд зикр кард, ки ҳангоми дар бораи технологияҳои нави иттилоотӣ 

дар таълими фанҳои математика сухан рондан, истифодаи компутер барои 

технологияи мазкурро “нав” номидан кифоя нест, зеро технологияи нави 

иттилоотӣ бояд ба мазмун ва мундариҷаи таълим навгонӣ ворид намояд. 

Аз ин нуқтаи назар, зери мафҳуми технологияи иттилоотии таълими 

математика технологияи педагогӣ, ки дар он воситаҳои асосии таҳия ва 

пешниҳоди маълумот компутер буда, масъалаҳои методиро мутобиқи 

қонуниятҳои раванди таълими фанни математика ҳаллу фасл менамояд, 

дониста мешавад. 

Охири асри ХХ давраи сифатан нави инкишофи методология таҳияи 

барномаҳо, воситаҳои автоматикунонӣ маҳсуб меёбад. Ин омил муҳимияти 

таҳқиқотҳои марбут ба такмили низоми таълим бо истифода аз 

технологияҳои нави иттилоотӣ дар шароити инкишофи пуравҷии онҳо собит 

менамояд. Ба ҳамин тартиб, аз назари мо такмили низоми таълим ва рукнҳои 

он (сохторҳо ва фаъолияти муассисаҳои таълимӣ, нақша ва барномаҳои 

таълимӣ, мӯҳтавои фанҳои таълимӣ) бояд дар самтҳои зерин амалӣ гардад: 

- баланд бардоштани сатҳу сифати таълим тавассути истифодаи 

технологияҳои иттилоотӣ дар раванди таълим; 

- ташаккули малакаи худомӯзӣ дар хонандагон ҳамчун омили муҳими 

мутобиқшавии шахсият ба ҷаҳони иттилооти илмиву техникӣ; 

- таъмини дастрасии хонандагон ба маълумоти хусусияти таълимӣ ва 

илмӣ дошта; 
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- истифодаи васеи васоити нави технологияҳои иттилоотӣ дар 

марҳилаҳои мухталиф ва сохторҳои гуногуни низоми таълим; 

- ташаккули малакаи истифодаи васоити нави иртиботӣ бо маҷсади 

ҷустуҷӯи маълумот, дастрасӣ ба он ва мубодила. 

Масъалаҳои ворид кардани технологияҳои иттилоотӣ ба ҷараёни 

таълим яке аз масъалаҳои муҳими педагогӣ, дар ин самт як қатор 

таҳқиқотҳои муҳим анҷом дода шудаанд, ки дар ин ҷода метавон аз асарҳои 

илмии олимон И.В. Роберт ва НВ. Апатова ёдовар шуд, ки ба таҳқиқи 

аҳамияти педагогии татбиқи технологияҳои иттилоотӣ бахшида шудаанд. 

Масъалаҳои асосии таҳқиқоти илмии И.В. Роберт омӯзиши асосҳои назарии 

бавуҷудорӣ ва истифодаи воситаҳои иттилоотонии таҳсилот, имкониятҳои 

дидактикӣ ва аҳамияти педагогии истифодаи онҳо дар раванди таълим, 

самтҳои афзалиятноки коркард ва истифодаи он мебошад.  

Дар рисолаи доктории Н.В. Апатова таъсири технологияҳои иттилоотӣ 

ба муҳтаво ва усулҳои таълим дар мактабҳои таҳсилоти умумӣ, мавқеи 

технологияҳои таълимии иттилоотӣ ҳамчун низоми нави методӣ мавриди 

баррасӣ қарор дода шуда, принсипҳои умумии таҳияи барномаи 

интерактивии таълимӣ коркард шуданд [6, с.22]. 

Имрӯз бошад бо назардошти инкишофи босуръати илму техника 

масъалаи истифодаи технологияҳои нави иттилоотӣ дар раванди таълим дар 

ҳамаи дараҷаҳои низоми таҳсилот, аз ҷумла ҳангоми тадриси фанни 

математика муҳим ва актуалӣ арзёбӣ мегардад. 

Дар баробари ин технологияҳои иттилоотӣ ва коммунакатсионии ба 

дараҷае инкишоф ёфта истодаанд, ки таҳқиқотҳои мавҷудаи соҳаи 

педагогика барои таҳия ва баррасии усулҳои нави таълими фанни математика 

фурсат пайдо карда натавониста истодаанд. 

Масъалаи таълими фанни математика бо истифода аз технологияҳои 

иттилоотӣ ва иртиботӣ дар таҳқиқоти В.В. Майер мавриди омӯзиш қарор 
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дода шудааст, ки дар заминаи он муаллиф самтҳои афзалиятноки такмили 

раванди иттилоотонии фанни геометрияро муқаррар намудааст [201, с.8]. 

Қисми зиёди таҳқиқотҳои илмӣ оид ба ворид кардани технологияҳои 

иттилоотӣ ва телекоммунакитсионӣ ба масъалаҳои методикаи таълими 

математика дар мактабҳои таҳсилоти умумӣ ва олӣ марбут аст. 

Асосҳои методии татбиқи системаҳои компутерии математикӣ дар 

таълими фанни математика дар таҳқиқотҳои Р.А. Дяченко, Г.В. Капустина, 

Т.Л. Ниренбург (144), Ю.В. Поздияк таҳия гардидаанд [183, с.56]. 

Дар кори дисертатсионии Р.А. Дяченко асосҳои назарии истифодаи 

технологияҳои компутерӣ дар ҷараёни таълими фанни математики таҳия 

гардидаанд. Татбиқи амалии он таҳияи комплекси таълимӣ – методӣ дар 

асоси низоми кори лабораторӣ бо истифода аз системаи рамзии 

интегратсионии Mulhematica гардид.  

Таҳқиқоти мазкур аз он ҷиҳат ҷолиби диққат аст, ки дар он моделҳои 

методии таълими фанни математикаи олӣ дар асоси ИССМ ба талаботи 

мактабҳои олии замони муосир ҷавобгӯ пешниҳод гардидааст. Таҳқиқот 

собит менамояд, ки модели методии пешниҳодшуда барои баланд 

бардоштани сифати таълим ва ҳосил намудани малакаи педагогӣ дар 

муҳассилин мусоидат манамояд. 

Кори дисертатсионии Кругликов С.А. маҳз ба масъалаҳои таҳия ва 

коркарди методикаи таълими математика бо истифода аз технологияҳои 

иттилоотӣ ва маводи компутерии хусусияти таълимидошта бахшида шудааст, 

ки ба мавзӯи илмии мо рабт дорад. Дар таҳқиқот асосҳои назарии методикаи 

таълими математика бо истифода аз технологияҳои иттилоотӣ ва талаботҳои 

асосии методӣ ба маводи компутерии хусусияти таълимидошта оид ба 

математика муайян гардида, бо назардошти талаботҳои пешниҳодшуда 

воситаҳои электронии истеҳсоли хориҷӣ ва ватанӣ, ки дар таълимии фан 

истифода мешаванд, мавриди таҳлили ҳамаҷониба қарор дода шудаанд. 

Аммо дар рисолаи мазкур масъалаҳои методикаи таълими мафҳумҳои фанни 
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математика, теоремаҳо, иҷрои супоришҳо бо истифода аз маводи компутерии 

хусусияти таълимӣ дошта аз мадди назар дур мондаанд [78, с.100]. 

Дар таҳқиқоти илмии Зайсева Ж.И. методикаи таълими математика дар 

муассисаҳои таҳсилот бо истифода аз технологияҳои муосири иттилоотӣ 

пешниҳод гардида, муаллиф дар заминаи таҳлилҳои амиқ муҳимияти 

истифодаи системаи математикаи компутериро дар таълими фанни 

математика чӣ дар донишкадаҳои олӣ ва чӣ дар муассисаҳои таҳсилоти 

миёнаи умумӣ исбот менамояд. Бояд зикр кард, ки дар рисолаи илмӣ ба 

махсусиятҳои истифодаи технологияҳои муосири иттилоотӣ дар ҷодаи омода 

кардани мутахассисони соҳаи техникӣ эътибор дода шудааст. Дар баробари 

ин ворид намудан технологияҳои нав ба таълими донишҷӯён-омӯзгорони 

сифҳои ибтидоӣ аз манфиат холӣ нест, зеро ин омил метавонад дар 

фаъолияти минбаъдаи педагогии онҳо ёрии амалӣ расонад. 

Рисолаи илмии Кашапов М.М. бошад ба омӯзиш ва таҳлили 

технологияҳои муосири иттилоотӣ ҳамчун воситаи баланд бардоштани 

сифати таълими математика дар донишкадаҳои техникӣ бахшида шудааст, ки 

дар он дар асоси талаботҳои ба донишҷӯи ихтисоси теъникӣ пешниҳодшуда, 

меъёрҳои интихоби мавзуъҳои фанни математика дар робита бо истифодаи 

технологияҳои иттилоотӣ муқаррар гардидаанд. Бо назардошти меъёрҳои 

пешниҳодшуда нақшаи таълимӣ ва методикаи истифодаи технологияҳои 

мусоири иттилоотӣ ҳангоми тадриси фанни математика таҳия шудааст. Ба 

ақидаи ин олим истифодаи самараноки воситаи техникии муосир дар 

таълими фанни математика дар муқоиса бо методикаи анъанавӣ ба баланд 

шудани сатҳу сифати фаъолияти педагогӣ мусоидат менамояд [69, с.145]. 

Омӯзиш ва таҳлили адабиёти илмии марбут ба мавзӯи таҳқиқот собит 

менамояд, ки аксари олимони хориҷиву ватанӣ маҳз ба масъалаи истифодаи 

технологияҳои иттилоотӣ дар мактабҳои олӣ эътибор медиҳад, дар ҳоле ки 

масъалаи воридкунандаи технологияҳои муосири иттилоотӣ ба ҷараёни 
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таълими мактабҳои миёна, бахусус синфҳои ибтидоӣ низ аз масъалаҳои 

муҳим ва актуалӣ маҳсуб меёбад. 

Масъалаи татбиқи амалии таълими математика дар муассисаҳои 

таълимии миёнаи махсус бо истифода аз технологияҳои иттилоотӣ дар 

таҳқиқот мавриди баррасӣ қарор дода шудааст [23, с. 36]. 

Ба таҳқиқи масъалаҳои такмили омодагии донишҷӯёни техникум дар 

омӯзиши фанҳои математикӣ бо истифода аз технологияҳои иттилоотӣ 

рисолаи илмии К.А. Кузмин бахшида шудааст, ки дар он мувофиқи мақсад ва 

вазифаҳои мавзӯи илмӣ махсусиятҳои омода кардани мутахасисони соҳаи 

техника дар заминаи татбиқи васоити иттилоотӣ ва технологияҳои иттилоот 

барои ихтисосҳои техникии 2200 “Информатсия ва техникаи ҳисоббарор”, ки 

ба ташаккули донишҳои фундаменталӣ бо назардошти самти ихтисос ба 

риштаи таҳқиқ кашида шудааст. Ба сифати воситаи асосӣ истифодаи маҷмӯи 

математикии Mathcad ба назар гирифта шудааст [83, с.98]. 

Ба ҳамин тартиб, аксарияти муҳаққиқон ба сифати воситаҳои нави 

технологияи иттилоотии таълими математика танҳо системаҳои математикии 

компутерӣ ва ҷадвалҳои электронӣ, инчунин воситаҳои муаррифиро номбар 

карданд. Бояд зикр кард, ки назария ва методикаи таълими математика бо 

истифода аз технологияҳои навтаринӣ иттилоотӣ дар маҷмӯъ ва дар 

алоҳидагӣ то ҳол мавриди таҳқиқоти гуногунҷабҳа қарор дода шудааст. Дар 

баробари ин таҳияи тавсияҳои методӣ оид ба ташаккули мафҳумҳои 

математика, омӯзиши теоремаҳо, ҳалли масъалаҳои математика бо истифода 

аз ВТТ аз масъалаҳои ҳалталаб ва камомӯхташудаи соҳаи педагогика маҳсуб 

меёбад, ки аз доираи таҳқиқот олимони соҳаи педагогика берун мондааст. Ба 

назардошти ин омил, истифодаи технологияи иттилоотӣ дар таълими фанни 

математика аз масъалаҳои актуалии соҳаи педагогика маҳсуб меёбад. 
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1.2. Моҳият ва унсурҳои сохтории мафҳуми салоҳияти касбии 

омӯзгори математикаи синфҳои ибтидоӣ  

Салоҳият мафҳуми томест, ки маъноҳои гуногунро аз қабили дониш, 

маҳорат, малака, ангеза, тафаккур ва ғайраро фаро мегирад. Он, яъне 

салоҳият, бо вуҷуди маъниҳои гуногунро доро будан, он ҳама дар доираи 

мафҳуми (салоҳият) бо ҳам алоқамандӣ пайдо карда, дар яклухтии том яке 

маънои дигареро тақвият бахшида маънои ҳамдигарро пурра менамояд. 

Ҷузъи олитарини шахсият салоҳиятнокии касбӣ мебошад. Зери 

мафҳуми салоҳиятнокӣ тавсифи ҳамгирои сифатҳои шахсияти мутахассисон 

фаҳмида мешавад, ки сатҳи донишҳо, маҳорату малакаҳо, таҷрибаро инъикос 

менамояд, ки барои амалӣ кардани навъи муайяни фаъолияти бо қабули 

қарорҳо алоқаманд кофӣ мебошанд. 

Ҷузъҳои асосии салоҳиятнокии касбӣ инҳоянд: 

салоҳиятнокии иҷтимоию ҳуқуқӣ – донишу маҳорат дар соҳаи 

таъсироти мутақобил ва ҳамкорӣ бо институтҳои ҷомеа ва одамон, ҳамчунин 

донистану тарзу воситаҳои муошират ва рафтори касбӣ;  

салоҳиятнокии шахсӣ - қобилият барои рушди пайвастаи касбӣ ва 

такмили ихтисос, ҳамчунин татбиқи худ дар меҳнати касбӣ; 

салоҳиятнокии махсус - омодагӣ барои иҷрои мустақилонаи навъҳои 

мушаххаси фаъолият, маҳорати ҳалли масъалаҳои касбии якхела ва 

баҳодиҳии натиҷаҳои меҳнати худ, қобилияти мустақилона андўхтани 

донишу маҳорати нав аз рўйи ихтисос; 

ауто-салоҳиятнокӣ - тасаввуроти мувофиқ дар бораи сифатҳои 

иҷтимоӣ-касбии худ ва донистани технологияҳои бартараф намудани 

носозиҳои касбӣ;  

салоҳиятнокии ниҳоӣ (экстремалӣ) - қобилияти амал кардан дар 

шароити ногаҳон мураккабшуда, ҳангоми садамаҳо, вайроншавии равандҳои 

технологӣ.  
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Салоҳиятнокӣ асоси кордонӣ (профессионализм) мебошад, сатҳи он 

бошад, нишондиҳандаи сифати таҳсилот мегардад. Зимни муайян намудани 

ҳадафу мундариҷаи таҳсилот дидгоҳи салоҳиятнокӣ дар низоми таҳсилоти 

олӣ комилан нав нест. Дар таҳқиқоти П.К. Анохин С.И. Архангелский, 

В.П. Беспалко, Ю.В. Варданян, В.Н. Введенский, В.В. Давидов, 

Н.В. Кузмина, В.П. Симонов асосҳои педагогии ташаккули салоҳиятнокии 

касбӣ ҳамчун низоми том инъикос ёфтаанд [4,7, 20, 28, 29, 36, 82].  

Консепсияи салоҳиятнокии касбиро дар раванди таълим муҳаққиқон 

П.Я. Галперин [74], В.В. Краевский [146], И.Я. Лернер [162], М.Н. Скаткин 

[237], Г.П. Шедровитский [276] дар солҳои гуногун мавриқи таҳқиқ қарор 

додаанд [75, 103, 148]. Таълифоти илмии С.Т. Шатский, В.В. Давидов ва 

Д.Б. Элконин дар соҳаи назария ва амалияи таълими инкишофдиҳанда дар 

омўзиши дидгоҳи салоҳиятнокӣ замина фароҳам овардаанд [36,197]. 

Масъалаҳои инкишофи мутахассиси насли нав, ки барои таҷассуми 

ғояҳо ва тамоюли асосии таҳсилот қобил аст, дар таълифоти А.Н. Белов [17], 

З.М. Болшакова [24], Э.Ф. Зеер [59], В.В. Краевский [75], Л.М. Кустов [89], 

А.Я. Найн, Э.М. Никитин [76], А.М. Новиков, Е.В. Ткаченко [158], 

Н.Н. Тулкибаева [250], Н.К. Чапаев [180] ва дигарон баррасӣ шудаанд. 

Барои таҳқиқоти мо ҳамчунин натиҷаҳое муҳиманд, ки дар таълифоти 

ба инкишофи салоҳиятнокии касбӣ дар доираи дидгоҳи аксеологӣ, коркарди 

технологияҳои инкишофи шахсиятӣ - касбӣ (А.С. Гусева, А.А. Деркач, 

А.С. Огнев, Е.В. Селезнева [9]) бахшида шудаанд. Дар таҳқиқоти мо 

коркардҳои алоқаманд бо таҳқиқоти амалии навъҳои гуногуни салоҳиятнокӣ: 

когнитивӣ (В.В. Архипов [9], С.Н. Башинова [16], О.Ю. Дулепова – 

Менейлюк [45], Ю.Е Кукина [85], М.М. Кашапов [69], В.С. Лазаренко [94], 

Ю.В. Терещенко ва диг.); эмотсионалӣ-иродавӣ (А.С. Ашметков [12], 

А.М. Боковиков [23], М.В. Козина [71], С.В. Фролова ва диг.); аутопсихологӣ 

инъикос ёфтанд. Таҳқиқоти Э.Ф. Зеер [59], Д.А. Иванов [64], А.В. Хуторской 

[173] ва дигарон ба омўзиши моҳияти дидгоҳи салоҳиятнокӣ дар таҳсилот ва 
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баррасии робитаҳои мутақобили унсурҳои асосии ин дидгоҳ бахшида 

шудаанд. Дар таълифоти А.К. Маркова [106], В.А. Сластенин [150], 

А.М. Шербаков роҳҳои баланд бардоштани сатҳи салоҳиятноки касбӣ; 

Л.М. Митина [114] – салоҳиятнокии педагогӣ; Л.А. Пётровская [215] - 

салоҳиятнокии коммуникативӣ; С.Е. Шишов [191] - салоҳиятнокии 

таҳсилотӣ баррасӣ гардидаанд.  

Ба таҳқиқи муаммоҳои ташаккули салоҳиятнокии касбӣ дар илми 

педагогии ватанӣ таваҷҷуҳи кофӣ зоҳир мегардад. Дар муассисаҳои 

таҳсилоти касбӣ олимон дар доираи таълими ба салоҳиятнокӣ нигаронида бо 

масъалаҳои салоҳиянокии мутахассисони оянда машғуланд. Ба ин муаммо 

таҳқиқоти олимони ватанӣ С.Н. Алиев, Т.А. Ашўрова, Р.Х. Бобоев, 

Г.А. Қодирова, М.М. Муҳиддинов, М.М. Утаев, М.А. Абдуллоева, 

М.Х. Азимова, Н.К. Метибоева, М.Ҷ. Раҳимова, С.Х. Тошзода ва диг. 

бахшида шудаанд [13, 22]. 

А.Абдуллоева дар таҳқиқоти худ қайд мекунад: «Мавқеи методологии 

И.Х. Каримова ва Ф. Шарифзода мутлақо дуруст аст, ки мувофиқи он 

таҳкурсии инкишофи маҳорати касбии педагогро, ки амиқӣ ва бошуурии 

амалҳои ўро таъмин менамояд, дониши касбӣ мебошад» [1, с.12]. 

М.Х. Азимова таъкид менамояд, ки «Нишондиҳандаи муҳими 

салоҳиятнокии касбӣ ва маҳорати омўзгори синфҳои ибтидоӣ - фаъолияти 

коммуникативие мебошад, ки барои барпо намудани муносибатҳои 

маҳсулноки педагог бо хонандагон нигаронида шудааст. Қайд бояд кард, ки 

маҳорати педагогӣ такомули мунтазамро тақозо намуда, маҳорати касбӣ, 

санъати таълим ва тарбия мебошад. Дар навбати худ, фарҳанги педагогӣ, 

салоҳиятнокии касбии педагог, донишҳои психологию педагогӣ, муошират 

ва одоб, маҳорату қобилияти касбӣ, сатҳи баланди фарҳанги гуфтори 

омўзгор, ҳамкории педагогӣ - қисмҳои ҷудонашавандаи маҳорати педагогӣ 

мебошанд. Фарҳанги коммуникативии омўзгори синфҳои ибтидоӣ яке аз 
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ҷузъҳои фарҳанги касбии педагог буда, бо сифати шахсият - муоширатдўстӣ 

(коммуникабельность) таъйин мегардад» [3, с. 14]. 

Ба ақидаи Н.К. Метибоева «Талабот ба сифати омодагии педагогҳои 

форматсияи нав зимни иттилоотикунонии имрўзаи таҳсилот татбиқи 

фаъолонаи технологияҳои вариативӣ, ба амалия нигаронидаи таҳсилотро 

пешбинӣ намуда, зарурати ташкили раванди педагогии аз ҷиҳати илмӣ 

асосноки мактаби олиро ба миён меорад, ки барои ташаккули салоҳиятнокии 

касбии омўзгори оянда мувофиқ бо ҳадафҳои таълим шароит муҳайё 

менамояд» [112, с. 4]. 

М.Ҷ.Раҳимова таъкид мекунад, ки «Омодагии касбии хатмкунандагон 

ва мутахассисони соҳаҳои гуногуни фаъолият, ки ба дидгоҳи салоҳиятнокӣ-

фаъолиятӣ асос ёфта, барои баланд бардоштани сатҳи рақобатпазирии 

хатмкунандагон дар бозори меҳнат нигаронида шудааст. Натиҷаи асоси 

ниҳоии таълим дар мактаби олӣ аз дараҷаи омодагии хатмкунандагон барои 

ҳалли маҳсулноки вазифаҳои касбӣ иборат аст» [137, с. 8]. 

С.Х. Тошзода менависад: «Ҷорӣ намудани дидгоҳи салоҳиятнокӣ дар 

раванди таҳсилот барои ташаккули бомуваффақияти салоҳиятнокии касбии 

мутахассисон ва баланд бардоштани сатҳи омода намудани онҳо барои ҳалли 

вазифаҳои касбӣ дар мактаби олӣ мусоидат менамояд» [160, с. 15]. 

Таҳқиқоти ҳадафноки муаммои баррасишаванда дар муҳити илмии 

ватанӣ нишон медиҳанд, ки салоҳиятнокии касбии мутахассис шарти зарурии 

муваффақият дар ҳама гуна навъи фаъолияти касбӣ ва нишондиҳандаи 

имконияти потенсиалӣ мебошад.  

 Салоҳиятнокии касбӣ бояд сохтори дақиқе дошта бошад, ки 

мундариҷаи онро таъйин мекунад. Аммо имрўз сохтори муайяншудаи 

салоҳиятнокии касбӣ вуҷуд надорад, аз ин ҷо, муаллифон вариантҳои 

гуногуни онро пешниҳод менамоянд.  

Дар адабиёти илмӣ ва таълифоти муҳаққиқони дидгоҳи салоҳиятнокӣ 

дар таҳсилот таърифҳои зерини истилоҳи «салоҳият» оварда шудаанд:  
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Дар фарҳанги С.И. Ожегов калимаи «компетенция» (салоҳият) чунин 

тафсир мешавад: 

1. Доираи масъалаҳое, ки ягон шахс хуб огоҳ аст. 

2. Доираи ваколат, ҳуқуқҳо [127, с. 282]. 

Мувофиқи фарҳанги Д.Н. Ушаков «компетенция» (салоҳият): 1. Доираи 

масъалаҳо, падидаҳое, ки шахси мазкур дорои нуфуз, маърифат, таҷриба 

мебошад. 2. Доираи ваколатҳо, соҳаи масъалаҳо, падидаҳое, ки ягон кас дар 

ихтиёр дорад (ҳуқуқ). 

«Салоҳиятнокии касбӣ» ба ду маъно оварда мешавад: - якум, доираи 

масъалаҳо, падидаҳое, ки шахсият соҳиби нуфуз, фаҳмиш ва таҷриба аст; 

дувум, доираи ваколатҳо, соҳаи масъалаҳо, падидаҳое, ки дар ихтиёр ягон 

шахс қарор доранд [168, с. 85]. 

Зери мафҳуми салоҳиятнокӣ А.И.Турчинов дараҷаи ифодаёбӣ, 

зоҳиршавии таҷрибаи касбиро дар назар дорад, ки ба инсон дар доираи 

салоҳияти вазифаи мушаххас хос мебошад [164, с. 268]. 

Ба андешаи ў, ҳамчунин салоҳият ва маҳоратро аз якдигар фарқ бояд 

кард. Маҳорат амал кардан дар вазъияти махсус, зоҳиршавии салоҳиятнокӣ 

ва қобилият, имконияти иҷрои амал ё омодагии умумитаре ба амал кардан 

дар вазъияти махсус аст. Аммо танҳо маҳорат мушоҳидашаванда мебошанд, 

салоҳият - сифатест, ки дар заминаи мушоҳидаи амалиёт ва маҳорат ба даст 

оварда мешавад. 

Аз ин ҷо, маҳорат ҳамчун салоҳият дар амал фаҳмида мешаванд, 

салоҳият он чизест, ки маҳорат, амалро ба вуҷуд меорад. Салоҳиятро ба 

сифати имконияти барпо намудани робита байни вазъият ва дониш, ё ба 

маънои васеътар - ба сифати қобилияти дарёфтан ё ошкор намудани тартибе 

(дониш ва амал) баррасӣ метавон кард, ки барои муаммо мувофиқ мебошад. 

Баррасӣ намудани мафҳуми «салоҳият» дар алоқамандӣ бо мафҳуми 

«тахассус» мувофиқи мақсад аст. Дигаргуниҳои босуръати аксари вазифаҳои 
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касбӣ тахассусмандиҳои навро тақозо менамоянд, ки хусусан, бо ҷорӣ 

намудани технологияҳои нав алоқаманданд.  

Маҳорате, ки маъмулан иҷрои ягон касбро таъйин мекунанд, аллакай 

нокифоя мебошанд. Ба ғайр ин, тавонистан қабул намудани қарорҳо бо 

пешбинии мушкилот, ҳамкорӣ ва ҳамоҳанг кардани фаъолияти худ зарур аст. 

Маҳорати дар вазъияти муайян сафарбар намудани донишу таҷрибаи андўхта 

маънои салоҳиятнок буданро ифода мекунад. Ҳангоми баррасии салоҳиятҳо 

ба вазъияти мушаххасе таваҷҷуҳ зоҳир мегардад, ки онҳо зоҳир мешаванд. 

Дар бораи салоҳиятҳо танҳо ҳамон вақт сухан рондан мумкин аст, ки онҳо 

дар ягон вазъият зоҳир шаванд. Салоҳияти зоҳирнашудае, ки дар ҳолати 

потенсиалӣ боқӣ мемонад, салоҳият ба шумор намеравад, балки имконияти 

нуҳуфта мебошад.  

Бисёр вақт одамонеро вохўрдан мумкин аст, ки соҳиби дониши 

зиёданд, аммо онҳоро ба таври даркорӣ дар лаҳзаи зарурӣ, вақте ки имконият 

фароҳам меояд, сафарбар карда наметавонанд. Олим ва соҳибмаълумот 

будан на ҳама вақт маънои салоҳиятнок буданро дорад.  

Зери мафҳуми салоҳият, чунонки А.В. Хуторской тавзеҳ медиҳад, 

талаботи меъёрӣ ба омодагии касбии педагог бояд фаҳмида шаванд, 

салоҳиятнокӣ бошад, сифатҳои аллакай ташаккулёфтаи он аст. Дар баробари 

ин, сохтори салоҳиятнокиро навъҳои фаъолияти касбии мансуб ба он муайян 

мекунанд [173, с. 56]  

Салоҳиятнокии инсон бо фаъолияти ў алоқаманд мебошад, аз ин ҷо, бо 

касби ў низ робита дорад. Бо мақсади иҷрои бомуваффақияти фаъолияти 

касбӣ ба субъекти он зарур аст, ки дорои маҷмўи сифатҳои психофизиологӣ, 

психологӣ ва шахсиятӣ бошад.  

Касби педагогӣ дар як вақт ҳамчун дигаргунсозанда ва идоракунанда 

фаҳмида мешавад. Барои идоракунии раванди инкишофи шахсият 

салоҳиятнок будан зарур аст. Бинобар ин, мафҳуми салоҳиятнокии касбии 

педагог ягонагии омодагии назариявӣ ва амалии онро дар сохтори томи 
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шахсият дар назар дошта, кордонии ўро таъйин менамояд. Фаъолияти 

педагогӣ фаъолияти касбии педагог ҳамчун яке аз навъҳои фаъолияти 

меҳнатии ў мебошад. Дар баробари ин, истилоҳи «педагогӣ» мансубияти 

фардро ба касби педагог ошкор менамояд, ки ба фаъолияти педагогӣ хизмат 

мерасонад. Ҳамин тавр, истилоҳҳои «фаъолияти касбии педагог» ва 

«фаъолияти педагогӣ» аз ҷиҳати маъно якхелаанд. Дар ин замина, 

истилоҳҳои «салоҳиятнокии педагогӣ» ва «салоҳиятнокии касбӣ» метавонанд 

ҳамчун муродиф истифода шаванд. Салоҳиятнокии касбӣ барои тавсифи 

фаъолияти педагогӣ мафҳуми калидӣ ба шумор меравад.  

Аз ин ҷо бармеояд, ки салоҳиятнокӣ ҳамбастагии омодагии назариявӣ 

ва амалии инсон ба фаъолияти педагогӣ буда, салоҳиятнокии касбӣ кордонӣ 

ва маҳорати педагогии омўзгорро ифода менамояд.  

Дар сохтори салоҳиятнокии касбӣ ҷузъҳои касбӣ-мундариҷавӣ, касбӣ-

фаъолиятӣ ва касбӣ-шахсиятӣ фарқ карда мешаванд. Ҷузъи касбӣ-

мундариҷавӣ ё бунёдӣ мавҷудияти донишҳои назариявии педагогро дар 

заминаи аз ҷониби ў муайян гардидани фаъолияти касбиаш дар назар дорад, 

ки бошуурона будани ин фаъолиятро таъмин мекунад.  

Ҷузъи касбӣ-фаъолиятӣ ё амалӣ донишу маҳорати касбиро фаро 

мегирад, ки дар амал санҷида шудаанд ва шахсият онҳоро ҳамчун донишу 

маҳорати самарабахш аз худ кардааст. Ҷузъи касбӣ-шахсиятӣ сифатҳои 

касбӣ-шахсиятиро дарбар мегирад, ки самтгирӣ ва мавқеи педагогро ба 

сифати шахсият, фард ва субъекти фаъолият таъйин менамоянд [90, с. 127]. 

И.П. Подласий якчанд типи салоҳиятнокии касбиро муқаррар кардааст:  

1. Салоҳиятнокии махсус. Педагог сатҳи баланди салоҳиятнокии касбӣ 

дорад, бо худинкишофдиҳӣ машғул мебошад, ҳамчунин муоширатдўстиаш 

инкишоф ёфтааст.  

2. Салоҳиятнокии иҷтимоӣ. Педагог дорои салоҳиятнокии касбии 

муштарак мебошад, барои натиҷаҳои меҳнати худ масъулият ҳис карда, бо 

атрофиён ҳамкорӣ мекунад.  
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3. Салоҳиятнокии шахсиятӣ. Педагог воситаҳои худинкишофдиҳӣ ва 

худифодакуниро медонад, шахсияти ҷолиб аст.  

4. Салоҳиятнокии методӣ. Педагог аз тарзу методои таълим огоҳ аст, 

соҳиби салиқаи (интуиция) интихоби метод мебошад.  

5. Салоҳиятнокии психологию педагогӣ. Педагог оид ба психикаи 

бачагон дониш дорад, сифатҳои инфиродии ҳар як хонандаро муайян карда 

метавонад [133, с. 55]. 

Дар рафти таҳқиқот мо муҳимтарин унсурҳои салоҳиятро мавриди 

таваҷҷуҳ қарор додем. Чунончи, яке аз муҳимтарин унсурҳои салоҳият 

ангезиш мебошад, ки ҳамчун маҷмӯи омилҳои гуногуни психологӣ 

муайянкунанда ва ё ифодагари рафтору фаъолияти инсон ба шумор меравад. 

Маълум мешавад, ки дар ҳолати паст будани дараҷаи ангезиш инкишофи 

қобилияти зеҳнӣ ва малакаҳо дар сатҳи паст сурат мегирад ва дар навбати 

худ, сатҳи пасти қобилияти зеҳнӣ ва идрок ба инкишофи маънавӣ ва 

технологии инсон таъсири манфӣ мерасонад. Ҳамин тавр, ангезиш ва 

тафаккур – унсурҳои асосии салоҳият ба ҳисоб рафта, ба унсурҳои дигари 

салоҳият таъсири назаррас мерасонанд.  

 Алҳол дар педагогикаи муосир оид ба масъалаи аҳамияти ангеза ва 

нақши он дар раванди таълим андешаҳои олимон мухталиф аст ва ин нукта, 

ҳамчун унсури муҳими салоҳияти касбӣ диққати олимони зиёди соҳаи 

педагогикаро ба худ ҷалб намудааст. Масалан, ба андешаи А.Маслоу [110, 

с.130], дараҷаи ангезаро, пеш аз ҳама, талабот муайян менамояд. Ин олим 

талаботҳоро дараҷабандӣ намуда, онҳоро ба зинаҳои пасттарин, ки онро 

асосӣ номидаасту дигареро, то зинаҳои баландтарин – зинаи иҷтимоӣ ё худ 

зинаҳои инкишофдиҳандаи талабот ҷудо намудааст. 

 Олими равоншиноси немис Х. Хенгаузен [201], зери мафҳуми 

“ангеза” талабот, майлу рағбат, водоркунӣ ва кӯшишу ғайратро дар мадди 

назар дорад. Олими дигар – А.К.Маркова зимни таҳлили рафтору кирдори 

шахсони алоҳида ба чунин хулоса омадааст, ки ангеза, ҳамчун омили 
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водоркунанда қарор ва хулосаҳои қабулкардаи инсонро, ки аз ӯ иҷрои 

амалҳои мушаххасро тақозо менамояд, маҳсуб меёбад. Ҳамин тавр, талабот 

дар натиҷаи гузориш ба миён гузоштани мақсадҳои муайян ба вуҷуд 

меомадааст. 

 Ниҳоят, дар тадқиқотҳои В.Д.Шадриков зимни омӯзиш ва таҳлили 

талаботҳои асосии шахс робитаи мутақобилаи ангеза ва этика, маҳорати 

касбӣ ва имконияти қонеъ гардонидани талаботҳои гуногунро муайян карда 

шудааст [182, с. 214]. 

Дар асл калимаи ангеза бо калимаи мотиви забони юнонӣ иртибот 

дошта, ба маъноҳои гирифта шуда, маънояш ба ҳаракат даровардан ва такон 

додан фаҳмида мешавад. Ангеза–қувваи таконбахшест, ки инсонро ба ягон 

амал водор менамояд. Мафҳуми ангеза, ҳамчунин, маъноҳои талабот, майлу 

хоҳиш, ният, шавқу рағбат, кӯшишро фаро мегирад. 

Дар илми равоншиносии муосир ангеза, аз як тараф, ҳамчун низоми 

мураккабу бисёрсатҳаи танзимкунандаи фаъолият ва рафтору кирдори инсон 

арзёбӣ гардида, дар маҷмӯъ муайянкунанда ки талабот, майлу рағбат, кӯшиш, 

мақсад, эҳсосот, меъёрҳо ва дигар арзишҳои инсониро фаро мегирад. Аз 

тарафи дигар, он (ангеза) омили асосии фаъолият ва муайянкунандаи 

рафтору кирдори инсон маҳсуб меёбад. 

Бояд зикр кард, ки ҳар як амал ва рафтори инсон сабаб ва мақсади 

пайдоиши худро дорад, аммо фаъолияти меҳнатӣ танҳо ба ангеза тавъам 

нест. Фаъолияти инсониро, ба ҷузъ ангеза, идрок, тафаккур, маърифат, 

донишу малака, қобилияти фикрронӣ ва баёни матлаб, фаъолнокии ҷисмонии 

ӯ муайян мекунанд. Ангеза бошад, қувваи зеҳнӣ ва ҷисмонии инсонро ба ин ё 

он самт равона карда ҳамзамон, ба интихоби роҳҳои ҳалли масъала таъсир 

мерасонад. Дар баробари ин, маҳсулнокӣ ва суботкории инсон дар ҷодаи 

ҳалли ин ё он масъала аз дараҷа ва сатҳи ангеза вобаста аст. 

Омӯзиш ва таҳлили фаъолияти таълимии хонандагон собит менамояд, 

ки гузориши вазифа ва мақсадҳои мушаххаси таълим омилҳои муҳими 
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барангезанда мебошанд, ки онҳоро (хонандагонро) ба омӯзиши фан водор 

менамояд. Дар баробари ин, маълум гардидааст, ки ҳаргоҳ дарёфти роҳи 

умумии ҳалли ин ё он масъала барои зиёд шудани майлу рағбати хонандагон 

ба омӯзиши фан боис мегардидааст. Инак, аз ин нукта чунин бармеояд, ки 

дарки хусусиятҳои хос ва мӯҳтавои фанни таълимӣ шавқу ҳаваси хонандаро 

зиёд мегардонидааст. 

Ба ҳамин тартиб, аз як тараф, ангеза қувваи таҳриккунандаест, ки ба ин 

ё он амал водор мекунад, аз тарафи дигар, онро бояд дар рафти таълим 

ташаккул дод. Аз ин лиҳоз, масъалаи ташаккули ангеза ба миён меояд, ки 

ҳалли он барои пешбурди раванди таълим хеле муҳим аст. Дар баробари ин, 

ангеза, ҳамчун як қувваи пешбар барои инкишофи салоҳият низ нақши 

муҳим дорад. 

Салоҳият на танҳо ифодагари асосии сатҳи инкишофи зеҳнӣ ва 

эмотсионалии инсон буда, рафтору кирдори ӯро муайян менамояд, балки 

омилест, ки барои мутобиқ шудани шахс ба шароити зиндагӣ ҳидоят 

менамояд. 

Чуноне, ки дар боло қайд шуд, яке аз унсурҳои дигар ва муҳими 

салоҳиятнокӣ тафаккур мебошад, ки омӯзиш ва баррасии он мавзӯи 

тадқиқотҳои илмии олимони шинохтаи соҳаи равоншиносӣ: Д. Дьюи [47], 

А.Н.Лук [105], А.В.Петровский [129], С.Л.Рубинштейн [141], 

М.Г.Ярошевский [154]. В.Д.Шадриков [182] ва дигарон гардидааст. 

Чунончи, аз ҷумлаи ин олимон С.Л.Рубинштейн таъкид намудааст, ки 

“Тафаккур барои дарки воқеият хидмат намуда, худ ҳамчун як дастури амалу 

ҳаракат дар ҷараёни таъсиррасонӣ ба воқеият ташаккул меёбад”. Ва зимни 

гуфтаҳои ин олим С.Л.Рубенштейн фаъолияти зеҳнии инсонро чунин 

ангезаҳо ба монанди кунҷковӣ, доништалабӣ, шавқу ҳавас ба муҳити атроф 

таҳрик мебахшанд. Ва боз дақиқтар афзудааст, ки “Аломати нахустини 

инсони қобили фикрронӣ дарки муаммоҳои мавҷуда асту пайдо шудани 



59 

 

 

саволҳо аз тарафи ӯ аломати нахусти фикрронӣ ва ба вуҷуд омадани фаҳмиш 

дар ӯст” [141, с. 322]. 

Ҳачунин, олимони психолог В.П.Зинченко ва Б.Г.Мешеряков бобати 

тафаккур чунин таърифро пешниҳод намуданд: “Тафаккур қобилияти дарки 

масъала ва ҳалли он аст, ки муваффаққияти ҳама намуди амалҳо ва 

фаъолиятро таъмин менамояд”[62, с. 166]. Ба андешаи олими дигари 

равоншинос В.Ю.Крамаренко ақлу хирад ва зеҳн қобилияти фикрронӣ буда, 

тафаккур – фаъолнокии зеҳнӣ аст. Фаъолияти зеҳнӣ зимни ду самт амалӣ 

мегардидааст. Чунончи, дар самти аввали тафаккур ташаккул ёфта, рӯ ба 

фаъолшавӣ меовараду дар самти дувум он (тафаккур) дар шахс ба қувваи 

ҷамъбасткунандаи ҳама гуна маълумот табдил меёфтааст, ки дорои 

сохторҳои гуногун будааст. 

Ба ҳамин минвол, ташаккули фаъолият бидуни инкишофи қобилияти 

зеҳнии омӯзгори оянда имконнопазир хоҳад буд. Аз ин лиҳоз, дар илми 

педагогика ва равоншиносии муосир ба масъалаи хосиятҳои тафаккур, 

ҳамчун ба шакли фаъоли ақлу хирад ва зеҳни инсон эътибори ҷиддӣ дода 

мешавад. Чунки он, (тафаккур)– воситаи аввалиндараҷаи дарки умумии 

воқеият буда, механизмҳои функсионалии тафаккур ба ҳалли ҳама гуна 

масъалаҳо алоқаманд аст. Ва чунон, ки равоншиноси машҳури рус 

С.Л.Рубенштейн изҳори андеша намудааст тафаккур аз гузориши масъала ва 

ё суолҳо, аз тааҷҷуб ва ё ихтилофот манша мегирад. Ҳамчунин, 

равоншиносони дигар таъкид менамоянд, ки тафаккур ҳамчун воситаи 

психологии мутобиқшавӣ ҳамон вақт ба фаъолият оғоз мекунад, ки, агар 

блокадаи маъмули мутобиқшавӣ ба вуҷуд ояд. Аниқтараш, мувофиқи 

гуфтаҳои олимони равоншинос, фикру андеша аз таҷриба ва донишҳои 

пешина манша мегирад. Ҳама гуна тафаккур аз хулосабандӣ ва натиҷабарорӣ 

ҳосил мешавад ва он чун дар қолаби аз ҷузъ ба кул ва ё баръакс, аз кул ба 

ҷузъ шакл мегирад. Ва дар рисола мо низ бо мақсади омӯзиши роҳҳои 

ташаккул ёфтани салоҳияти омӯзгор ба масъалаи тафаккур, намуд ва 
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хусусиятҳои инкишофи он ва дар ҳамин замина баҳри муайян намудани 

хусусиятҳои фарқкунандаи тафаккури омӯзгори босалоҳият зиёда рӯ 

овардаем. 

Равоншиноси машҳур Е.И.Рогов дар тадқиқоти худ “Шахсияти 

омӯзгор: назария ва амалия” се сатҳи ташаккули тафаккури касбии омӯзгорро 

муайян менамояд: а) сатҳи пасти он (тафаккур), ки зимни он ҳалли масъалаҳо 

аз рӯи қолабҳои маъмулӣ баррасӣ мегардад; б) сатҳи миёна, ки дар ин сатҳ 

мавҷудияти баъзе унсурҳои эҷодӣ дар ҳалли масъалаҳо мавриди назар 

мегардад; в) сатҳи баланд, ки дар ин сатҳ муносибати эҷодкорона дар 

фаъолияти педагогӣ ва ҳалли масъалаҳои педагогӣ дар заминаи таҳлили 

шароити воқеӣ бо усулҳои пешқадам баррасӣ мегардад.  

 Инчунин дар рисолаи илмии Е.И.Рогов нишондодҳои зерини сатҳи 

баланди тафаккури касбии омӯзгор муайян карда шудаанд: - 

мавҷудияти моделҳои мусовии когнитивии ба инкишофи хонандагон ва синф 

нигаронида шуда; -мавҷудияти механизмҳо ва ё атрибутсияҳои 

ташаккулёфтаи педагогӣ, ки ҳамчун унсури муҳими детерминантҳои 

иҷтимоӣ-психикӣ, психо-физиологӣ ва педагогӣ дар омӯзгор амал мекунад;  -

мавҷудият ва ҳам ташаккули механизми инкишофёфтаи пешбиникунандаи 

масъалаҳои педагогӣ дар омӯзгор;  -мавҷудияти рефлексияи ташаккулёфтаи 

педагогӣ ҳамчун унсури тафаккури педагогӣ, дар омӯзгор ва ғ. 

Ба ҷузъ ин, тафаккури педагогӣ аломатҳои зеринро: 

а) дарки вазъи таълим ва тарбия ва татбиқкунонии донишҳои 

назариявиро дар рафти ҳалли ҳадафҳои тарбиявӣ; 

б) дарки манбаҳои мухталифи иттилоотро бо мақсади истифодаи 

минбаъдаи онҳо ҳамчун воситаи таълим ва тарбия; 

в) кӯшиши баҳогузории маводи таълимиро аз нуқтаи назари психологӣ 

– лингвистӣ; 

г) кӯшиши дарки хислат ва рафтори хонандагон ва ҳолати психологии 

онҳоро доро мебошад [140, с. 170]. 
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Бояд гуфт ва ҳам таъкид гардидааст, ки “Сифати омодагии омӯзгор на 

аз миқдори донишу малакаҳои ӯ, балки аз дараҷаи инкишофи хусусиятҳои 

эмотсионалӣ ва ангезадиҳанда, инчунин, аз равандҳои фаъолияти тафаккури 

педагогӣ ва эҷодии ӯ вобаста аст” [140, с.200]. Чунончи, “Тафаккури 

педагогӣ дар сатҳҳои гуногун қарор дорад” – мегӯяд С.Б.Елканов [48, с.63]. 

Сатҳи аввалини тафаккури омӯзгоронро донишҳои методологӣ ва андешаҳои 

педагогӣ ӯ муайян мекунанд. Сатҳи дуюмини тафаккури педагогии омӯзгор 

дар он зоҳир мегардад, ки ӯ ё қобилияти ғояҳои педагогии худро амалӣ 

намуда метавонад ё не. Сатҳи сеюмини тафаккур дар омӯзгор тафаккури 

фаврӣ маҳсуб меёбад. 

Гуфтан ҷоиз аст, ки дараҷаи инкишофи тафаккури омӯзгор ба дараҷаи 

инкишофи қувваи зеҳнии ӯ вобаста аст. Ва бояд тафаккури инкишофёфтаи ӯ 

хусусиятҳои зеринро аз қабили назари интиқодӣ, фаъолнокӣ, ҷаҳонбинии 

васеъ, гиро будани ақл, мушоҳидакорӣ, хотираи педагогӣ, эҷодкорӣ ва 

ғайраҳо мебошад. Ва маҳз дорои чунин тафаккури инкишофёфта будани 

омӯзгор ба салоҳияти касбии ӯ таъсири назаррас мерасонад. Мо низ зимни 

баррасии унсурҳои асосии салоҳияти касбӣ ба чунин хулоса омадем, ки 

тафаккури ангезанда қувваи таҳрикбахш буда, омӯзгорро ба фаъолияти 

босамар ҳидоят менамояд. 

Ба ташаккули тафаккур ва инкишофи он баҳри ҳалли масъалаҳои 

мухталиф кӯшишҳо ба харҷ додаи омӯзгор низ боис мегарданд, ки дар ин 

ҷода ангеза низ нақши муҳим мебозад. Ба ҳамин тартиб яке аз омилҳои 

бартараф кардани мушкилот дар инсон ангеза маҳсуб ёфта, он метавонад 

бевосита ба инкишофи тафаккури зеҳнии инсон таъсири мусбӣ расонад. Аз 

ин ваҷҳ, мо дар чунин андешаем, ки ангеза ба маҳорати педагогии омӯзгор 

низ алоқаи зич дорад. Яъне, ба ақидаи мо, дар омӯзгор, чӣ қадаре ки қувваи 

ангеза зиёд бошад, ҳамон қадар ташаккули маҳорати педагогии ӯ ба тезӣ 

сурат мегираду дар навбати худ, ташаккули маҳорати педагогӣ ба омӯзгори 
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навкор ҳатман барои амалӣ гардонидани ғояҳои педагогии ӯ мусоидат 

менамояд. 

Ҳамин тавр, ангеза, ҳамчун қувваи водоркунанда ва таконбахш, бо 

қувваи зеҳнӣ ва маҳорати педагогии омӯзгор робитаи ногустаниро доро 

мебошад. 

Сеюмин унсури муҳими салоҳияти касбӣ маҳорати касбӣ маҳсуб 

меёбад. Олимон Ф.Н.Гоноболин, Н.В.Кузмина, А.И.Шербаков, Н.Д.Левитов, 

Л.Ф. Моносова салоҳияти касбии омӯзгоронро дар маҳорати баланди 

педагогии онҳо мебинанд, ки ифодакунандаҳои ин нукта, яъне маҳорати 

омӯзгории омӯзгорон дар ҷадвали зерин аз навиштаҷоти онҳо пешниҳод 

гардидааст: Ф.Н.Гоноболин пешниҳоди маводи дастрас; дарки ҳолати 

хонанда; эҷодкорӣ; маҳорати таъсиррасонӣ ба хонанда; муносибати 

хайрхоҳона ба хонанда; риояи одоби муошират; таъмини алоқамандии 

маводи таълимӣ бо ҳаёти рӯзмара. Н.Д.Левитов додани маълумот; дарки 

ҳолати хонанда; 

доштани тафаккури эҷодӣ; фаросатнокӣ; Н.В.Кузмина қобилияти 

диагностикӣ; қобилияти консруктивӣ; қобилияти лоиҳакашӣ; қобилияти 

муошират кардан; қобилияти ташкилотчигӣ. А.И.Шербаков маҳорати вобаста 

кардани функсияҳои иттилоотрасонӣ ва пешбинӣ кардан; муносибати 

эҷодкорона; маҳорати хонандаро ба сифати ҳам объект ва ҳам субъект дидан; 

Л.Ф.Моносова маҳорати лоиҳакашӣ; маҳорати конструктивӣ; маҳорати 

ташкилочигӣ; маҳорати муошират кардан; маҳорати диогностикӣ ва ғ. [ 82, с. 

100]. 

Салоҳиятнокии касбӣ аз рўйи сатҳи ташакккулёбии маҳорати касбӣ-

педагогӣ баҳо дода мешавад. Аз мавқеи функсияҳои асосии амалиётии 

педагоги мактаби касбӣ гурўҳҳои зерини маҳорати касбӣ-педагогиро муайян 

кардан мумкин аст: 

Маҳорати гностикӣ - маҳорати маърифатӣ дар азхудкунии донишҳои 

умумикасбӣ, истеҳсолӣ ва психологию педагогӣ, ки гирифтани иттилооти 
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нав, аз он ҷудо намудани чизи асосӣ ва муҳим, ҷамъбаст ва муназзам 

намудани таҷрибаи педагогии худ, таҷрибаи навоварон ва 

такмилдиҳандагони (ратсионализаторҳо) истеҳсолот.  

Нақши пешбари педагог (шахси калонсол), ки раванди тарбияву 

таълими кўдакро ташкил менамояд, дар таҳқиқоти А.В. Запорожетс, 

П.Я. Галперин, Л.А. Венгер ва дигарон ба андозаи кофӣ ошкор гардидааст. 

С.Л. Рубинштейн борҳо таъкид карда буд, ки раванди педагогӣ шахсияти 

кўдакро ба ҳамон андозае ташаккул медиҳад, ки педагог фаъолнокии ўро 

роҳбарӣ мекунад, на балки иваз менамояд. Хулосаҳои ҳаммонанд дар 

таълифоти В.С. Мерлин, Я. Стреляу, А.Б. Николаева, А.В. Петровский, 

Р. Бернс ва дигарон ҷой доранд. 

Ба ақидаи муҳаққиқони зикршуда, фаъолияти касбии омўзгор бояд бо 

назардошти гуногунии қарина ҳангоми интиқоли донишҳо, бо назардошти 

хусусияти мураккабу комплексии вазъияти таълимӣ, ки кўчонидани 

мустақими донишҳоро ба амалия номумкин мегардонанд, тавсиф ёбад. 

Бинобар ин, имрўз вазифаи омодагии педагогҳо-кордонон (профессионалҳо), 

на балки иҷрокунандагони одӣ ва мутахассисони маҳдуд дар чунин соҳаи 

мураккабе, мисли таълим додани ин ё он фан ба бачагон мубрамии махсус 

пайдо мекунад.  

Равоншиноси маъруфи тоҷик, доктори илмҳои педагогӣ, профессор 

Р. Атаханов дар яке аз мақолаҳояш қайд менамояд: «Омўзгори фаннӣ 

ҳангоми ба нақша гирифтани амалиёти таълимӣ-педагогӣ ҷузъиёти 

таъсироти мутақобили худро бо хонандагон муайян мекунад ва онро ҳам 

барои амалисозии имконияти ҳар як хонанда дар соҳаҳои зеҳнӣ, шахсиятӣ ва 

эмотсионалӣ, ҳам барои такмили фаъолияти касбии худ равона карда, 

хусусиятҳои инфиродӣ-психологии хонандагонро ба ҳисоб мегирад: - дар 

тўли машғулият ба вояҳо тақсим намудани (дозирование) маводи таълимро 

иҷро менамояд;- методҳои таълим ва воситаҳои ба онҳо мувофиқи 

дидактикиро муайян менамояд; - пайдарпаии амалҳои хонандаи мушаххас, 
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гурўҳҳои алоҳидаи хонандагон ва синфро дар маҷмўъ муқаррар мекунад; - аз 

ҷониби хонандагон истифода шудани воситаҳои инфиродии иҷрои 

супоришҳои таълимиро пешакӣ пай мебарад, сермаҳсултарини онҳоро ҷудо 

карда, муносибати худро ба онҳо муайян намуда, хонандагони 

муваффақтаринро ҳавасманд мекунад; - тарзҳои корро оид ба инкишофи 

диққат, хотир ва равандҳои дигари маърифатиро муқаррар менамояд; - 

истифодаи воситаҳои гуногуни ташкили диққати хонандагонро пешбинӣ 

мекунад; - шаклҳои назорат ва баҳодиҳии фаъолият ва рафтори хонандагонро 

дақиқ менамояд; - хусусиятҳои муошират ва эътинои эмотсионалиро дар 

марҳалаҳои гуногуни машғулият «аз сар гузаронида», кўшиш мекунад, ки 

воситаҳои муоширати мусоидаткунандаро истифода барад; - истифодаи 

воситаҳои корро оид ба ташаккули ангезаҳои маърифатӣ ва иҷтимоии 

омўзишро аз хотир намебарорад» [10, с. 100]. 

Махсусияти омодагии педагогҳои касбиро имрўз талабот ба 

дигаргуниҳои куллии низоми мавҷудаи таҳсилот таъйин менамоянд. Вазифаи 

умумитарини фаъолияти педагогӣ дар раванди таҳсилот аз фароҳам овардани 

шароит барои инкишофи мутаносиби шахсият, омодагии насли наврас ба 

меҳнат ва шаклҳои дигари иштирок дар ҳаёти ҷомеа иборат аст. Муҳаққиқон 

самтҳоеро нишон медиҳанд, ки аз рўйи онҳо бояд омодагии касбии 

омўзгорон амалӣ гардад. Дар байни ин самтҳо асосиашон инҳоянд: такмили 

донишҳои педагогҳо оид ба фанне, ки ў таълим медиҳад; инкишофи 

қобилияти коммуникативии омўзгор; инкишофи қобилияти омўзгор ба 

рефлексия, пеш аз ҳама, ҳамчун қобилияти баҳодиҳӣ ба сифатнокӣ ва 

норасоиҳои фаъолияти худ. Таваҷҷуҳи махсус ба муаммои омодагии 

психологии бештар амиқи омўзгор - кордон зоҳир мегардад. Сухан дар бораи 

зарурати таъмини махсуси дар омўзгор ташаккул додани салоҳиятнокӣ 

нисбат ба ҷиҳатҳои гуногуни фаъолияти бисёрамали (бисёрфунксионалӣ) ў 

ҳамчун педагог - кордон меравад. 



65 

 

 

Аммо савол дар бораи он, ки мушаххасан он чӣ тавр бояд таъмин 

гардад, кушода аст. Чунончи, то имрўз масъалаи ҷустуҷўи роҳҳои омодагӣ ва 

бозомўзии касбии педагогҳо мубрам боқӣ мемонад.  

Ҷузъи пураҳамияти сохтори шахсияти педагогро сифатҳои барои касб 

муҳим ташкил медиҳанд. В.Д.Шадриков зери сифатҳои барои касб муҳим 

хислатҳои инфиродии субъекти фаъолиятро дар назар дорад, ки ба 

самарабахшии фаъолият ва муваффақияти азхудкунии он таъсир мерасонанд. 

Ў қобилиятро низ ба сифатҳои барои касб муҳим мансуб медонад. Ба 

ташаккулёбии сифатҳои барои касб муҳим шахсияти педагог маҳсулноки 

фаъолияти педагогӣ вобаста мебошанд [182, с. 33].  

Сифати муҳими касбӣ-педагогӣ тафаккури мантиқӣ ба шумор меравад. 

Тафаккури мантиқӣ сатҳи ташаккулёбии тарзу воситаҳои мантиқии 

тафаккурро ҳамчун маҷмўи амалҳое инъикос менамояд, ки барои иҷрои 

амалиёти таҳлил, синтез, таснифи мафҳумҳо, дарёфти муносибатҳои мантиқӣ 

равона шудаанд.  

Сифатҳои афзалиятнок дар фаъолияти касбӣ-педагогӣ 

(Р.А. Мижериков, М.Н. Ермоленко) фаъолнокӣ, ҳадафмандӣ, ботамкинӣ, 

хоҳиши кор кардан бо мактаббачагон, қобилияти худро гум накардан дар 

вазъияти ғайримуқаррарӣ, ҷозиба, поквиҷдонӣ, адолат, замонавӣ будан, 

инсонпарварии педагогӣ, фазилат, одоби педагогӣ, таҳаммулпазирӣ, 

боинтизомӣ, некбинии педагогӣ мебошанд. Ба ғайр аз ин, ба ин радиф 

сифатҳоеро, мисли серталабӣ, масъулиятшиносӣ, муоширатдўстӣ ворид бояд 

кард. 

Ба сабти касби (профессиограмма) педагог ҳамчунин сифати дигар - 

артистизми педагогӣ ворид мебошад, ки дар қобилияти таҷассуми андешаҳо 

ва таассурот дар образ, рафтор, сухан, ғановати зуҳуроти шахсияти педагог 

ифода меёбад. Омўзиши фаъолияти педагогҳои ҳунарпеша нишон дод, ки 

барои онҳо маъмулан, қабул кардани худ ҳамчун шахсият, тамоюли дарк 

намудани худ ҳамчун соҳиби хислатҳои мусбат, дар иҷтимоъ шаклгирифта, 
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эътимод ба худ ва аҳамияти кори худ, дараҷаи баланди мувофиқати шавқу 

рағбатҳои шахсӣ ва касбӣ, хоҳиши пайваста такмил додани хеш, сатҳи 

баланди самтгирӣ ба фаъолият хос мебошанд. 

Дар баррасии салоҳиятнокии касбии омўзгор шахсияти педагог дар 

мадди аввал қарор дода мешавад. Чунончи, пеш аз ҳама, шахсияти омўзгор - 

тамоюлҳои арзишии ў, идеалҳо, ҳадафҳо ў - моҳияти фаъолияти педагогиро 

таъйин мекунанд. Дар оғози асри ХХ П.Ф. Каптерев махсус таъкид карда 

буд, ки «шахсияти омўзгор дар вазъияти таълим мавқеи аввалро ишғол 

менамояд, ин ё он сифатҳои шахсияти омўзгор таъсири тарбиявии ўро ба 

натиҷаҳои таълим баланд ё пст мекунанд». А.Н. Леонтев қайд кардааст, ки 

инкишофи шахсияти донишҷўй, педагоги оянда - на танҳо андўхтани 

донишҳо, маҳорату малакаҳост. Муҳимтар аз ин, ташаккули соҳаи ангезишии 

шахсияти омўзгорони оянда аст, ки ба он чигунагии аҳамияти донишҳои 

азхудшаванда барои ў, ба чиҳо равона шудани онҳо вобаста мебошад. 

Сифатҳои шахсияти педагог аз сифатҳои касбӣ (ки дар раванди омодагии 

касбӣ азхуд гардида, бо гирифтани донишҳо, маҳорат, воситаҳои тафаккур, 

методҳои махсуси фаъолият алоқаманд аст) ҷудонашаванда мебошанд. Дар 

байни онҳо И.П. Подласий шавқмандӣ ба илм, дўст доштани меҳнати касбии 

худ, фазилат, донистани предмети таълим, методикаи таълими фан, омодагии 

психологӣ, доираи васеи чашмандози фарҳангӣ, маҳорати педагогӣ, 

фарогирии технологияҳои меҳнати педагогӣ, маҳорату малакаҳои 

созмондиҳӣ, одоби педагогӣ, техникаи педагогӣ, донистани технологияҳои 

муошират, санъати суханронӣ ва сифатҳои дигарро зикр мекунад [133, с. 50]. 

Ба ғайр аз сифатҳои шахсиятӣ ва касбӣ педагог бояд дорои як қатор 

маҳорате бошад, ки оид ба салоҳияти фаннӣ-касбии ў гувоҳӣ медиҳанд. 

Шартан ин маҳорат ба навъҳои гностикӣ, созанда (конструктивӣ), ташкилӣ 

ва махсус тақсим карда шудаанд (Е.А. Панко). 

А.С.Макаренко барои педагог зарур будани азхудкунии маҳорати 

педагогӣ, техникаи муоширати педагогиро таъкид мекард: «Қиёфаи инсонро 
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хонда тавонистан зарур аст. Дар фаҳмидани баъзе аломатҳои ҳаракати рўҳ аз 

қиёфаи инсон ҳеҷ найранг, ҳеҷ муаммое нест. Маҳорати педагогӣ аз таҳияи 

овози мураббӣ ва дар идоракунии қиёфаи худ иборат аст. Педагог нақш бозӣ 

накарда наметавонад. Касе, ки нақш бозӣ карда наметавонад, наметавонад 

педагог бошад. Аммо ҳамту бозии саҳнавӣ, зоҳириро иҷро кардан мумкин 

нест. Тасмаи ҳаракатоваре бояд бошад, ки бо ин нақшофарӣ шахсияти зебои 

шуморо мепайвандад. Ман ҳамон вақт устоди ҳақиқӣ шудам, ки ибораи «ин 

ҷо биё»-ро бо 15-20 оҳанг талаффуз карданро омўхтам, вақте ки дар 

гузориши тарзи қиёфа, пайкар, овоз 20 тобиш нишон доданро ёд гирифтам». 

Маҳорати муоширати педагогӣ - муоширати касбии омўзгор (агар он пурра 

ва мувофиқ бошад) бо хонандагон дар раванди таълиму тарбия, ки вазифаҳои 

муайян дошта, барои фароҳам овардани иқлими мусоиди психологӣ, 

беҳтарнамоии фаъолияти таълимӣ ва муносибати байни педагог ва хонанда 

дар дохили коллектив равона гардидааст. Ба иборати дигар, муоширати 

педагогӣ- муоширати педагог бо тарбиягирандагон бо ҳадафҳои педагогӣ.  

Омӯзиш ва таҳлили санади “Талаботи давлатӣ ба ҳадди ақалли мӯҳтаво 

ва сатҳи омодагии хатмкунандагон аз рӯи ихтисоси (0312) 050709 таълим дар 

синфҳои ибтидоӣ (сатҳи баланди маълумоти касбии миёна) аз 1 сентябри 

соли 2002” ҳамин нуктаро ба муайян сохт, ва олимон ҳам дар чунин 

ақидаанд, ки қобилият ва ё маҳорати омӯзгорони фанни фарқ мекардааст. 

Баҳри дақиқ нуктаи мазкур, ба ҷуз таҳлили муқоисавии санади дар боло 

зикргардида ба санади дигари ба он монанд санад таҳти унвони “Талаботи 

давлатӣ ба ҳадди ақалли мӯҳтаво ва сатҳи омодагии хонандагон аз рӯи 

ихтисоси (0309) 05.05.03 технология (сатҳи баланди маълумоти баланди 

касбӣ) аз 1 сентябри 2002 сол” низ мураттаб карда шудааст, ки зимни он дар 

ҷадвали зерин натиҷаи таҳлили муқоисавии омодагии касбии омӯзгорон басо 

возеҳ баррсаӣ шудааст: 

 

Омӯзгори синфи Омӯзгори фанни Махсусиятҳои 
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ибтидоӣ технология омодагии касбии 

омӯзгори синфҳои 

ибтидоӣ 

Бояд фанҳои 

забони русӣ, адабиёти 

бачагона, математика, 

табиатшиносӣ, мусиқӣ, 

информатика, 

математика ва дигар 

фанҳои таълимиро 

донад. 

Бояд фанни 

технологияро таълим 

дода тавонад. 

Бояд аз ҳамаи 

фанҳои таълимӣ 

донишҳои назарии кофӣ 

дошта бошад. 

Бояд аз усулҳои 

таълими тамоми фанҳои 

тадрисшаванда 

бархурдор бошад. 

Бояд усули 

таълими фанни 

технологияро донад. 

Бояд аз лиҳози 

методӣ омодагии комил 

дошта бошад. 

Бояд барномаҳои 

таълимии мактабҳои 

ибтидоиро донад ва 

татбиқ карда тавонад. 

Бояд 

технологияҳои гуногуни 

педагогиро донад ва 

истифода намояд, 

масалан лоиҳакаширо. 

Кор кардан бо 

барномаҳои барои 

синфҳои ибтидоӣ 

таҳияшударо, ки 

муносибати ғайримоддӣ 

ва татбиқи 

технологияҳои 

мухталифи педагогиро 

тақозо менамоянд, низ 

донад. 

Расми 3. Махсусиятҳои омодагии касбии омӯзгори синфҳои 

ибтидоӣ 

Бояд таъкид сохт, ки муқоисаи барномаҳои мухталиф барои муайян 

намудани хусусиятҳои фарқкунандаи талаботҳо оид ба омода кардани 

омӯзгори синфҳои ибтидоӣ ва омӯзгори фаннӣ имкон медиҳад. Аз ҷумла, дар 

барномаҳои мазкур таъкид гардидааст, ки омӯзгори синфҳои ибтидоӣ бояд 

оид ба якчанд фанҳои таълимӣ маълумоти қонеъкунандаи назариявӣ дошта 

бошаду он маълумотро дар шакли дастрас ба хонандагони синфҳои ибтидоӣ 
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пешниҳод карда ҳам тавонад. Дар баробари ин, омӯзгори синфҳои ибтидоӣ 

бояд бо усулҳои фаъоли таълими фанҳо ва технологияҳои педагогӣ мусаллаҳ 

бошад, бо тамоми барномаҳои навтарин ошно бошаду барои фаъолият дар 

тамоми мактабҳо новобаста аз шаклу хусусияташон фаъолият бурда тавонад. 

Метавон таъкид намуд, ки салоҳияти базавӣ, пеш аз ҳама, бо 

махсусиятҳои ихтисоси муайян алоқаманд аст. Дар ҷодаи фаъолияти 

педагогӣ салоҳияти базавӣ дар омодагии психологиву педагогии омӯзгор 

зоҳир мегардад. Дар ин самт метавон қобилияти донишу малакаи омӯзгорро 

дар истифодаи самараноки донишҳо ва технологияи навтарини раванди 

таълим вобаста ба синну соли хонанда номбар кард. 

Зеро салоҳияти махсуси касбӣ ба хусусияти хоси фаъолияти касбӣ рабт 

дорад. Салоҳияти махсуси касбӣ дар омӯзгорон дар натиҷаи ҳосил намудани 

таҷрибаи корӣ зимни ҳалли масъалаҳои педагогӣ инкишоф меёбад. 

Салоҳияти махсуси касбие, ки омӯзгори синфҳои ибтидоӣ дар маҳорати ӯ 

бобати истифода намудани технологияҳои иттилоотӣ дар раванди таълим ва 

бо мақсади ташаккул додани тафаккури мустақилонаи хонандагон, бедор 

намудани шавқу ҳаваси онҳо ба донишандӯзӣ зоҳир мегардад. 

Ҳамаи намуди салоҳиятҳо бо ҳам алоқаманд буда, баробар инкишоф 

меёбанд ва онҳо вобаста ба хусусияти хоси фаъолияти касбии омӯзгори 

фаннӣ татбиқи худро меёбанд. Аз ин бармеояд, ки инкишофи зеҳнии омӯзгор 

ва раванди ташаккули салоҳияти методологии ӯ бо ҳамдигар тавъан 

алоқаманд мебошанд. Ба ибораи дигар, дар ҷараёни ташаккули салоҳиятҳои 

методологӣ тафаккури омӯзгори оянда ҳатман инкишоф хоҳад ёфт. Аз ҷумла, 

дар бобати маърифати методологии омӯзгор олимон В.А.Сластенин ва 

В.Э.Тамарин [150, с.17] дар чунин андешаанд менамоянд, ки маърифати 

методологии омӯзгор дар омодагии ӯ, пеш аз ҳама, барои ҳалли масъалаҳои 

педагогӣ зарурат доранд. Донишҳои методологӣ дар муқоиса бо донишҳои 

фаннӣ дорои хусусияти хулосавӣ буда, он дар раванди фаъолияти педагогӣ 

ба омӯзгор имкон медиҳанд, ки ҳамзамон донишҳои нави назариву амалиро 
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аз ҳисоби омӯзиши мустақилона ба даст оварда, дар раванди таълим 

самаранок истифода карда тавонад. 

Маърифати методологии омӯзгорро олим Е.В.Бережнова [18, с.50] 

баррасӣ намуда, се аломати асосии онро қайд менамояд. Чунончи: 

а) малакаи банақшагирифта твонистани раванди таълим; 

б) малакаи дарк, тавсеа ва ҳалли эҷодкоронаи масъалаҳои педагогӣ; 

в) қобилияти амалӣ гардонидани рефлексияи методологӣ. 

Дар тадқиқоти худ Е.В.Бережнова, ҳамчунин сатҳи пасти маърифати 

методологии донишҷӯёнро таъкид намудааст. Ба ақидаи ин педагог 

донишҷӯёни муассисаҳои таълимии миёнаи омӯзгорӣ, одатан, донишҳои 

педагогии худро дар амал кам татбиқ менамоянду дар ҳалли масъалаҳои 

педагогӣ душворӣ мекашанд ва ё барои баланд бардоштани савияи донишҳои 

методологии худ кам кӯшиш ба харҷ медиҳанд, ки воқеан ҳам, ин вазъият ба 

самаранокии раванди таълим бевосита таъсир мерасонад. 

Маърифати методологии омӯзгорро донишҳои баланди методологии ӯ 

намоиш медиҳанд, ки ин нукта, ба маҳорати гузориши мақсадҳои мушаххас, 

пешниҳоди принсипҳои таълим, асосноккунии методҳои педагогӣ, маҳорати 

дарк ва тавсеаи вазифаҳои педагогӣ, ҳалли эҷодкоронаи масъалаҳои 

педагогӣ, рефлексияи методологии ӯ алоқаманд аст. 

“Маърифати методологии омӯзгор шакли махсуси шуури педагогиест, 

ки тафаккури ӯро идора намуда, дар раванди фаъолияташ барои муайян 

намудани мақсад ва принсипҳои муҳимтарин, интихоб ва дигаргунсозии 

мӯҳтавои таълим, созмони шароит ва воситаҳои ташаккулдиҳандаи шахсияти 

хонанда истифода мегардад” [105, с.111]. 

Ба андешаи олими дигар А.А.Орлов тафаккури педагогӣ ба талаботҳое, 

ки нисбат ба фаъолияти педагогӣ гузошта мешавад, вобаста аст. Аз ин лиҳоз, 

омӯзгор на танҳо барандаи донишҳои таълимиву маърифатӣ, балки барандаи 

маданияти пешқадам ва ташкилкунандаи фаъолияти хонандагон дар рафти 

дарс ва берун аз он мебошад. 
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Дар бобати тафаккури омӯзгор сухан ронда В.В. Краевский қайд 

менамояд, ки дар шароити кунунӣ тафаккури омӯзгор гузаришро аз навъи 

меъёриву тавсифӣ ба таҳлили креативӣ тақозо менамояд. [75, с.108] 

Ҳамин тавр, омӯзиш ва баррасии асарҳои илмии олимони номбаршуда 

собит менамояд, ки салоҳияти методологӣ бояд фарогирандаи хусусиятҳои 

зерин: банақшагирӣ, пешбиникунӣ, таҳлилгароӣ, рефлексиявӣ, системнокӣ, 

дорои назари интиқодӣ будан, креативнокӣ, мақсаднокӣ ва ғайра бошад. 

Аммо аломатҳои ташаккулёбии салоҳияти методологиро дар омӯзгор 

метавон аз рӯи дорои малакаҳои зерин буданаш муайян кард: муайян карда 

тавонистани ихтилофот дар маводи таълимӣ; дарк намуда тавонистани 

муаммоҳо (ё худ фарзияҳо); гузориши мақсад ва пешгӯӣ карда тавонистани 

муаммоҳо; пешниҳоди роҳҳои ҳалли масъалаҳои ба таълиму тарбия иртибот 

дошта; тартиб дода тавонистани ҳар гуна нақшаҳои фаъолиятӣ; дар 

сарчашмаҳо (маъхазҳои илмию методӣ) муқаррар намуда тавонистани 

ҷанбаҳои волотарин; ҳамеша мусаллаҳ будан бо усулҳои самараноки таълим, 

коркард ва тасниф карда тавонистани маълумоти гирдовардашуда; ҷудо 

карда тавонистани далелҳо ва андешаҳои беҳтарин;натиҷагирӣ карда 

тавонистан аз таҷрибаи дигарон бобати муқоиса, ҷамъбаст, тасниф, 

мушаххасгардонӣ ва хулосабарорӣ; маҳорати шарҳ дода тавонистан, исбот ва 

рад кардани ақидаву андешаҳои гуногунмазмун; муқаррар карда тавонистани 

унсурҳои робитаи байни фанҳо; пешниҳоди ғояҳо (ва ё фарзияҳо) ва татбиқи 

эҷодкоронаи онҳо, ба хусус ҳангоми баёни мавзӯъ; дарёфти далелҳо бо 

мақсади ҳалли масъалаҳои маърифатӣ; маҳорати фикру ақидаҳои хешро 

ҳимоя карда тавонистан; маҳорати ташкили фаъолияти эҷодии хеш ва 

хонандагон; дорои фикрронии мантиқӣ будан; истифодаи технологияҳои 

муосири таълим дар раванди таълим; таҳлили фаъолият ва таҷрибаи дигарон 

бо мақсади истифода кардан дар раванди фаъолияти омӯзгории хеш; изҳори 

андешаҳои мустақил дар доираи ҳама гуна масъалаҳои ба таълиму тарбия 
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иртибот дошта; ниҳоят, баҳогузории беғаразона ба дониш ва маҳорату 

малакаи шогирдон, ҳамчунин ҳамкорон. 

Инак, ҳама воситаҳои ташаккули салоҳияти методологӣ, дар боло 

номбар гардида, бояд асоситаринашон дар ҳар як омӯзгори навкор зуҳур 

гардида бошад. Чунки маҳз дорои чунин хусусиятҳо будан омӯзгорро ҳамчун 

донандаи донишҳои амиқи методологӣ муаррифӣ менамояд. Аз ҷумла дар ин 

бобат пешниҳодоти О.Е. Лебедева муҳимияти маҳз дорад. Ба андешаи ин 

олим, сатҳи аввалиндараҷаи дониш ва маърифати омӯзгор – ин доро будани ӯ 

ба маълумотҳои зарурӣ оид ба фаъолияти педагогӣ маҳсуб меёбад. Яъне дар 

навбати аввал, омӯзгори ҷавон маҳз бо истифода аз маълумотҳои бобати 

фаъолияти педагогӣ андӯхташудааш, таҷрибаи ҳаётӣ ва зимни омӯзиши 

сарчашмаҳои асосӣ масъалаҳои педагогиро ҳал менамояд. Дар сатҳи дуюм, 

ки онро донишҳои функсионалӣ (вазифавӣ)-и омӯзгор номидан мумкин аст, 

мустақилонаи дастёб шудани ӯ роҳҳои ҳалли масъалаҳои педагогӣ вобаста ба 

вазъияти мушаххас ва дар асоси меъёр ва қавоиди мавҷуда, яъне бо роҳи 

истифодаи на танҳо сарчашмаҳои асосӣ, балки зимни рӯ овардани ӯ ба 

сарчашмаҳои дигари соҳавӣ ва азхудкунии донишҳои волотари методологӣ 

ба назар мерасад. Дар сатҳи сеюм – сатҳи баландтарин маърифат (дониш, 

маҳорат ва малака) дар омӯзгор ташаккул меёбад ва маҳз ҳамин нукта 

аломати воқеии салоҳиятнокии ӯ дар ҷодаи омӯзгорӣ ва таълиму тарбияи 

хонандагон маҳсуб хоҳад ёфт. Ба ин сатҳ интихоби роҳҳои аз нуқтаи назари 

илмӣ асоснокшуда, татбиқи якчанд меъёр ва стандартҳои баландтарин, 

истифодаи бозёфтҳои илмии навтарин, дар асоси таҷрибаи ба даст омада 

ҳосил намудани маҳорати педагогӣ, истифодаи усулҳои таълимии илман 

асоснокшуда низ ҳама ворид мешаванд. Аммо тавре таҳияҳо собит 

менамоянд, аксари донишҷӯёни коллеҷҳои педагогӣ маъмулан дар сатҳи 

якум ва дуюми қарор доранду бас. 

Бояд зикр кард, ки салоҳияти умумимаърифатӣ ва методологӣ ба ҳам 

робитаи мутақобила доранд. Чунончи, агар истифодаи салоҳияти 
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умумимаърифатӣ дар раванди татбиқи донишҳои назариявӣ вобаста ба ҳалли 

масъалаҳои педагогӣ имконият диҳад, салоҳияти методологӣ барои татбиқи 

эҷодкорона истифода намудани донишҳо дар таҷрибаи амалӣ мавриди 

истифода хоҳад буд. 

Маълум аст, ки вазифаи асосии маълумотҳои педагогӣ, пеш аз ҳама ба 

донишҷӯён омӯзонидани роҳҳои ҳалли масъалаҳои аввалиндараҷаи педагогӣ 

мебошад, то ки қобилияти фиккронии онҳо-омӯзгори ояндаро инкишоф 

диҳад. Тафаккури омӯзгор-педагог метавонад эмперикӣ, (таҷрибавӣ) ва 

назариявӣ бошад. Тафаккури эмперикӣ ба омӯзгорон барои ҳалли масъалаҳои 

мушаххас, тасниф, шарҳ ва тавсифи онҳо кӯмак мерасонад, ки чунин 

тафаккур дар онҳо, хусусан, дар раванди таҷрибаи омӯзгорӣ ташаккул 

меёбад. Тафаккури назариявӣ бошад ба омӯзиш ва баррасии маълумотҳои 

илмию методӣ алоқаманд буда, ба ҳар як омӯзгор барои ҳалли масъалаҳои 

нисбатан мураккаб зарурат доранд. Ба ифодаи дигар, агар мавҷудияти 

тафаккури эмперикӣ аз дороии омӯзгор ба сатҳои якум ва дуюми донишҳои 

педагогии ӯ шаҳодат диҳанд, тафаккури назариявӣ аломати бо донишҳои 

методологӣ мусаллаҳ будани ӯст. Аз ин рӯ лозим аст, ки барои тафаккури 

касбии омӯзгори ояндаро ташаккул додан ӯро мебояд на танҳо бо усулҳои 

таълим, балки бо методологияи ҳалли муаммоҳои педагогӣ ҳам мусаллаҳ 

намуд. 

Ҳамин тавр, салоҳиятро дар шакли як низоми муайян тасаввур намуда, 

метавон унсурҳои он ва аҳамияти онҳоро дар ҷараёни таълим ва омодакунии 

омӯзгори синфҳои ибтидоӣ тавзеҳ дод, ки он ҳама (унсурҳо) барои ҳалли 

ҳама гуна масъалаҳои педагогӣ муҳиммияти беҳадро доро мебошанд. 
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1.3. Методикаи таълими математика дар муассисаҳои таълимии 

миёнаи умумӣ бо истифода аз технологияи иттилоотӣ 

Дар солҳои охир муассисаҳои таълимии миёнаи умумӣ бобати 

омодасозии мутахассисони гуногунсоҳа аҳамияти бештарро доро шуда 

истодаанд. Зеро омода кардани мутахассисони баландихтисос низ метавонад 

ба суръати рушди иқтисодии кишвар ва сатҳи зиндагии мардум таъсири 

назаррас расонад. Чунки норасоии кадрҳо ва сатҳи касбияти онҳо дар 

шароити кунунӣ яке аз масъалаҳои ҳалталаби соҳаи хоҷагии халқи 

ҷумҳуриамон ба шумор меравад. Аз ҷумла, гузариш ба парадигмаи нави 

маориф, ки асоси онро маълумоти фундаменталӣ ва инсонгароӣ ташкил 

менамояд, мақсадҳои сифатан нави таҳсилот, принсипҳои интихоб, ба як 

низом ва сохтори муайян даровардани донишҳоро тақозо менамояд. Аз ин 

лиҳоз, дар замони муосир мутахассиси муассисаҳои таълимии миёнаи умумӣ 

бояд шахси эҷодкор бошад, аз ӯҳдаи ҳалли масъалаҳои мураккаб баромада 

тавонад, дар ҳолатҳои зарурӣ қарорҳои ғайримаъмули қабул карда тавонад, 

тавассути худомӯзӣ сатҳи дониши худро мунтаззам такмил диҳад. 

Мусаллам аст, ки донишҳои математикӣ яке аз омилҳои муҳими омада 

кардани муттахассиси соҳибкасб маҳсуб меёбад. Вале ҳалли ин масъала 

солҳои зиёд диққати олимонро ҷалб карда бошад ҳам, то ҳол масъалаи 

баланд бардоштани сатҳи таълими ин фанни дақиқ бо вуҷуди таълифоти 

зиёди илмию методӣ, китобҳои дарсӣ ва таҳияи барномаҳои навин ба дараҷаи 

бояду шояд ҳалли худро наёфтааст. Аз ин нуқтаи назар, системаи методии 

таълими математика дар муассисаҳои таълимии миёнаи умумӣ бо 

назардошти вазъ ва талаботи имрӯза бояд тағйир пазирад.  

Ҳангоми асосноккунии назариявию методологии минбаъдаи методикаи 

таълими математика ҳамчун илм заиф будани пойгоҳҳои муайяни 

назариявие, ки имрўз мавҷуданд, ошкор гардид. Сабаб на танҳо дар норасоии 

донишҳои илмӣ ё омилҳои ин соҳа (мавҷудияти олимони сершуморе, ки дар 

лабораторияҳои гуногун кор мекунанд, институтҳои илмӣ-таҳқиқотӣ, 
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кафедраҳо, донишкадаҳо ва донишгоҳҳои таълимӣ, мавҷудияти таҳқиқоти 

дахлдор ва ғайра ҳолати баръаксро нишон медиҳад). Дар мо чунин 

тасаввурот ҳосил шуд, ки то ҳол нақши методология дар асосноккунии 

назариявии объект ва предмети маърифати фаъолияти методӣ-математикӣ, 

яъне методологияи худи методикаи математика амиқ дарк нашудааст. [124, с. 

15]. 

Олимони тоҷик низ оид ба масъалаҳои ҷорӣ намудани воситаҳои 

иттилоотӣ-иртиботӣ дар раванди таълим таҳқиқотҳои илмӣ анҷом додаанд. 

Аз ҷумла, таҳқиқоти илмии Ф.Ф. Шарипов оид ба “Хусусиятҳои педагогии 

ташаккули фарҳанги иттилоотии донишҷӯён дар азхудкунии курси 

информатика” [185], С.О. Латипов оид ба “Шартҳои педагогии ташаккули 

салоҳиятнокии иттилоотии донишҷӯёни донишгоҳ дар шароити низоми 

кредитии таълим” [100], А.Р. Мирзоев оид ба “Асосҳои дидактикии тайёрии 

донишҷӯёни донишгоҳҳои Тоҷикистон дар истифодаи технологияҳои 

иттилоотӣ-иртиботӣ” [113], О.В. Ҷӯраева дар хусуси “Шартҳои педагогии 

истифодаи воситаҳои технологияҳои иттилоотӣ-иртиботӣ дар таълими 

забони русӣ дар донишгоҳ” [1], Х.Ю. Ҷӯраева дар бораи “Роҳҳои татбиқи 

принсипҳои дидактикӣ дар таълими компютерии мактабҳои Ҷумҳурии 

Тоҷикистон” [42], С.А. Ахмедова “Информатизация исследовательской 

деятельности студентов педагогических колледжей” [11], Б.Р. Шарипов 

“Формирование профессионально- ориентационной самообразовантельной 

деятельности студентов вузов в условиях коммуникационных технологий” 

[185], Э.С. Ризоев “Теоретико- методические основы применения 

информационно- коммуникационных технологий при обучении высшей 

математике в условиях кредитной системы обучения в высших учебных 

заведениях” [139], Ш.Ҳ. Бобоева “Методикаи истифодаи технологияҳои 

муосири иттилоотӣ- иртиботӣ дар раванди таълими фанҳои графикии 

донишгоҳҳо омӯзгорӣ” [22] бахшида шудаанд. Лозим ба таъкид аст, ки 

методикаи истифодаи воситаҳои компютерӣ дар таълими фанҳои мухталиф 
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мавҷуданд, аммо методикаи таълими фанҳои геометрияи тасвирӣ ва 

нақшакашии компютерӣ таҳия карда нашудааст. 

Масалан, зимни аз омӯзиш ва таҳлили махсусиятҳои низоми таълими 

математика дар замони муосир бармеояд, ки дар онҳо талаботи умумӣ нисбат 

ба натиҷаҳои азхудкунии барномаҳои таҳсилот ва салоҳияти касбии омӯзгор 

дар Стандарти давлатии маълумот муқаррар гардидааст. 

Стандарти давлатӣ мақсадҳои глобалии таҳсилотҳоро муқаррар 

менамояд. Вале сохтор ва мӯҳтавои таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбиро 

модели нақшаи таълимии муассисаҳои таҳсилоти ибтидоии касбӣ ва миёнаи 

касбӣ, ҳамчун ҳуҷҷати Стандарти давлатӣ, муайян менамояд. Дар он (нақшаи 

таълим), инчунин, талабот ба аксари барномаи таълимӣ дар иртибот ба 

шаклҳои гуногуни таҳсилот низ пешниҳодҳо шудааст. 

Гуфтан ҷоиз аст, ки махсусиятҳои инкишофи маълумоти касбии миёна 

дар замони муосир зарурати баҳисобгирии тамоюлҳои инкишофи таҳсилоти 

касбӣ, ва пеш аз ҳама, декларатсияи Болония ва Копенгагин, инчунин, 

воридшавии онро ба фазои умумиаврупоии таҳсилот тақозо менамояд. Ин 

чунин маънӣ дорад, ки гузариш ба стандартҳои умумиҷаҳонӣ дар фазои 

маорифи Тоҷикистон ногузир аст. Чунки муносибатҳои анъанавӣ ба мазмун 

ва мӯҳтавои таҳсилот дар муассисаҳои таълимии Тоҷикистон ба талаботҳои 

замони муосир ҷавобгӯ нестанд. Бинобар ин, зарурати коркарди принсипҳои 

нави муносибат ба мазмун ва мундариҷаи таҳсилот дар замони муосир 

масъалаи бебаҳо хоҳад буд. Ва бояд эътироф намуд, ки имрӯзҳо дар ин самт 

корҳои зиёди таҳқиқотӣ анҷом ёфта истодаанд, ки натиҷаҳои онҳо ҳангоми 

таҳияи Стандартҳои давлатии минбаъда ба инобат гирифта хоҳанд шуд. 

Ҳамчунин, зарур аст, ки моделҳои таҳсилот, ки муайянкунандаи 

салоҳиятҳои омӯзгор ва хонандагон мебошанд, таҳия карда шаванд. Аз 

ҷумла, масъалаи асосие, ки ҳангоми модернизатсияи таълими фанни 

математика бояд ба инобат гирифта шавад, ин масъалаи расидан ба стандарти 

базавии математика мебошад, ки бо омилҳои зерин алоқаманд аст: 
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а) ба миқдори соатҳои мувофиқи Стандарти давлатӣ барои таълими 

фанни математика муқарраршуда. Аммо, зимни таҷрибаҳо бармеояд, ки 

миқдори соатҳои таълимӣ барои дар сатҳи зарурӣ омӯзонидани фанни мазкур 

кифоя нестанд; 

б) ба афзоиши муттасили миқдори воҳидҳои дидактикии фанни 

математика; 

в) ба зиёд шудани ҳаҷми кори мустақилона дар баробари афзудани 

ҳаҷми корҳои беруназсинфӣ аз фанни математика. 

Чуноне, ки мутахассисон-методистони маъруф борҳо таъкид намуданд, 

яке аз самтҳои асосии модернизатсияи таҳсилот бояд баланд бардоштани 

сатҳи таълими фанни математика бо мақсади инкишофи интелектуалии 

мутахассиси оянда, таҳкими тафаккури математикии ӯ, аз худ намудани 

асосҳои методологии фаъолият, ки барои ташаккули касбият ва худомӯзӣ, 

мутобиқшавӣ ба шароитҳои динамикии истеҳсолот муҳим аст, мебошад. Аз 

ин рӯ, дар шароити имрӯза ҳамчун омили муҳими омода кардани мутахассис 

ҳаёт аз ӯ (мутахассис) донишҳои фундаменталии тахассусмандӣ, хусусиятҳои 

шахсӣ, маданияти баланд ва инкишофи зеҳнии волоро тақозо мекунад. 

Бахусус, дар ин бобат яке аз мушкилоти таъмини таълими математика 

ҳангоми гузариш ба зинаҳои дигари таҳсилот, пеш аз ҳама, ба номутобиқатии 

мазмун ва мундариҷаи фанни математика дар муассисаҳои таълими 

муассисаҳои таълимии миёнаи умумӣва олӣ мебошад, ки ин нукта низ 

набояд аз мадди назар дур монад. Бояд зикр кард, ки гузариш аз мактаб ба 

донишгоҳ аз лиҳози таълими математика як андоза ба низом даромадааст, 

аммо барои муассисаҳои таълимии миёнаи умумӣин масъала то ҳол ҳалли 

худро наёфтааст. Аз ин лиҳоз , талаботи асосӣ ба таълими математика дар 

муассисаҳои таҳсилоти касбӣ дар мувофиқа ба самти ихтисос бояд пурзӯр 

карда шавад. Пеш аз ҳама, зарур аст, ки масъалаҳои математикӣ бояд бо 

назардошти ихтисос тартиб дода шаванд. 
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Бо вуҷуди он ки ошкор намудани асосҳои метологии методикаи 

таълими математика унсури зарурии афкори илмӣ мебошад, дар ин маврид то 

ҳол таҳқиқоти махсус анҷом наёфтаанд, ки самтҳои таҳқиқоти минбаъдаро 

дар ин соҳаи донишҳо муайян намоянд. Маълум мешавад, ки дар дастурҳои 

муосири таълим оид ба методикаи математика барои донишҷўёну омўзгорон 

масъалаҳои робитаи мутақобили методика бо илмҳои ташкилкунандаи асоси 

илмии он ба таври кофӣ баррасӣ нашудаанд, дар аксари датурҳои таълим 

бошад, масъалаҳои методикаи таълими математика умуман инъикос 

наёфтаанд [125, с.12]. 

Вобастакунии донишҳои математикӣ бо фанҳои тахассусӣ низ бо 

назардошти ихтисос, донишу малакаи мутахассиси оянда дар фаъолияти 

минбаъдаи касбӣ, бояд ҳамчун масъалаи муҳим, зина ба зина дар раванди 

таҳсилот амалӣ гардонида шавад. Чунки маҳз, ба ҳамин тартиб метавон 

самтҳои зерини такмили мӯҳтавои донишҳои математикиро дар муассисаҳои 

таълими касбӣ муайян кард: 

а) Мутахассисгардонии мақсади таълими фанни математика дар 

низоми таҳсилоти миёнаи касбӣ; 

б) Таҳияи барномаи умумии намунавӣ барои ихтисоси мазкур; 

в) Зиёд намудани миқдори соатҳои таълимии фанни математика бо 

назардошти ихтисос; 

г) Дар Стандарти давлатӣ бояд ҳадди аққали талабот- “воҳидҳои 

базавии” фанни математика вобаста ба самтҳои табиӣ–илмӣ ва гуманитарӣ ба 

таври возеҳ муайян карда шавад; 

д) Ташаккули минбаъдаи салоҳияти базавӣ математикӣ дар донишҷӯён; 

е) Муайян намудани ҳадди аққали донишҳои математикӣ бо 

назардошти хусусияти муассисаи таълимӣ; 

ё) Фундаментализатсиякунонии таълими математика дар муассисаҳои 

таълимии касбӣ; 
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ж) Вобастакунии донишҳои назарӣ бо амалия, таъмини алоқаи назария 

ва амалия; 

з) Мувофиқа кунонидани мӯҳтавои таълими математика дар зинаҳои 

муассисаи таълимии миёнаи касбӣ ба барномаҳои мактаби олӣ ва ғ. 

Сифати таҳсилотро аксар вақт шакли ташкили раванди таълим, ки 

маҷмӯи шакл ва методҳои таълими фанҳоро фаро мегирад, муайян менамояд, 

ки ташкили раванди таълим, дар муассисаҳои таҳсилотӣ касбӣ дар шаклҳои 

аудиторӣ ва берун аз он сурат мегираду дар навбати худ, таҳти мафҳуми 

шакли таълим ташкили кори гурӯҳи, фронталӣ ва инфиродӣ бо хонандагон 

дар мадди назар аст. Аз ин лиҳоз, лозим аст, ки барномаҳои таълимии тибқи 

Стандартҳои нави давлатӣ бояд бо назардошти самтҳои дар боло зикр шуда 

таҳия гардида, барои баланд бардоштани сифати таълими математика 

мусоидат кунад. Бинобар ин, мазмун ва мундариҷаи таълими математика 

бояд тамоми ҷабҳаҳоеро, ки барои такомули шахсият, худомӯзӣ, қобилияти 

дигаргун кардани самти фаъолият бо назардошти талаботи замони муосир ва 

такмили доимии донишу малака боис мегардад, фаро гирад. Яъне, аз ин 

нуқтаи назар, раванди таълими математика дар муассисаҳои таҳсилоти 

миёнаи касбӣ бояд хусусиятҳои нави ба талаботи замони муосир ҷавобгӯро 

касб намояд. Ин нукта дар дастури методии “Таълими математика дар 

муассисаҳои таълимии миёнаи махсус бо истифода аз технологияи 

иттилооотӣ”, ки зимни он сохтори ягонаи ба омӯзиш ва ҳосил намудани 

малака дар соҳаи математика ва технологияи иттилооотӣ нигаронидашуда 

барраси гардидааст, ҳамчунин, дар он маҷмӯи вазифаҳо, методҳо, шаклҳо ва 

воситаҳои таълим бо истифода аз техникаи ҳисоббарор ва телеиртиботӣ 

дақиқ карда шудаанд. 

Бояд донист, ки зимни курси методикаи таълими математика барои 

донишҷӯёни муассисаҳои таълимии миёнаи махсус бо истифода аз 

технологияи иттилоотӣ мақсад ва вазифаҳои таълими математика асоснок 

гардида, истифодаи принсипҳои дидактикӣ мушаххас ва мураттаб карда 
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шуда, дар иртибот ба шаклҳои ташкили дарс, метод ва воситаҳои таълим, 

усулҳои бедор кардани шавқу ҳаваси хонандагон равшанӣ андохта шудааст. 

Имрӯз, дар шароити кунунии ҷаҳонишавӣ чунин зарурат пеш омадааст, 

ки мақсад ва вазифаи таълими математика дар муассисаҳои таълимии касбӣ 

бо истифода аз технологияи иттилоотӣ бояд дар самтҳои зерин: 

(умумимаърифатӣ, инкишофдиҳанда ва тарбиявӣ) мушаххас карда шавад. 

Чунки: 

1. Омӯзиши математика, ҳосил намудани донишу малака дар соҳаи 

математика ва технологияҳои иттилоотиву иртиботии барои азхудкунии 

минбаъдаи фанҳои умумикасбӣ ва тахассусӣ зарурат дошта, бо мақсади ба 

роҳ мондани фаъолияти касбӣ ва идомаи таҳсилоти бефосила, омӯзиши 

усулҳои илмии дарки воқеият ва эвристикаҳои махсус бо мақсади истифодаи 

онҳо дар ҳаллу фасли масъалаҳои математика низ зарурати маҳзро доро 

хоҳад буд. 

2. Ташаккули фаҳмиши методологии математикӣ ва нақши он дар 

рушди илму техника ва истеҳсолоти замони муосир, дарки соҳаҳои гуногуни 

математика, ҳамчун забони универсалӣ, ба мутахассис яке аз воситаи сохтани 

моделҳои ҳодисаҳо, зуҳурот ва падидаҳои мухталиф гардида, фаҳмиши 

математикаии бо ғоя ва методҳои математикӣ афзун хоҳад кард. 

3. Фаҳмишҳои математикӣ, ҳамчунин, бобати инкишофи 

интелектуалии хонандагон, таффакури мантиқии онҳо, доир ба фазо ва вақт, 

маданияти алгоритмӣ, тафаккури интиқодӣ бо мақсади пешбурди фаъолияти 

минбаъда, идомаи таҳсил ва рушду такомули шахсӣ-ҳамаро фаро хоҳад 

гирифт ва ғ. 

Ба таъкид метафон афзуд, ки технологияҳои иттилоотӣ бо мақсад ва 

вазифаҳои таълим низ робитаи ногусастанӣ дорад. Зеро мутобиқи гуфтаҳои 

мутахассисон, дар навбати худ дар шароити иттилоотони ҷомеа, ки 

таҳсилотро низ фаро гирифтааст, истифодаи технологияи иттилоотӣ ба 

мақсад ва вазифаҳои таълими математика таъсир мерасонад, зеро имрӯз 
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зарурати омода кардани мутахассиси бо донишҳои замонавӣ мусаллаҳ бояд 

аз технологияҳои навтарин на фақат огоҳӣ огоҳӣ дошта бошад, балки дар 

раванди фаъолияти касбиаш аз онҳо истифода карда ҳам тавонад. 

Дониш ва татбиқи амалӣ, ки ҷузъи технологияҳои педагогӣ мебошанд, 

барои азхудкунии фаъолияти иттилоотии омӯзгор такони нав фароҳам 

оварда, маҳорат, фарҳанги иттилоотиро баланд мебардоранд ва сифати 

ҷудонашавандаи муаллими муосир мебошанд [136, с.15]. 

Акнун пӯшида нест, ки мазмун ва мундариҷаи таълим усулҳои таълими 

математикаро, методҳо бошанд воситаҳои таълими математикаро бо 

истифода аз технологияҳои иттилоотӣ муайян менамоянд. Ҳамчунин, ҳоло ба 

сифати воситаҳои таълими математика интернет-шабакаҳо, курсҳои 

дистансионӣ ё ба истилоҳ фосилавӣ, системаҳои автоматии таълимӣ дар 

асоси технологияҳои мултимедиявии гиперматнӣ, системаҳои компутерии 

методӣ амал мекунад. Ҳамчунин истифодаи воситаҳои номбаршуда дар 

раванди таълимии математика дар муассисаҳои таълимии миёнаи 

умумӣбоиси ба вуҷуд омадани шаклҳои нави таълим ба истифода аз 

технологияҳои компутерӣ ва фосилавӣ ба монанди лексияҳои компутерӣ, 

таҷрибаи компутерӣ, тренинг, форумҳои математикӣ ва ғайра гардидаанд, 

вале онҳо, яъне истифодаи воситаҳои технологияи иттилоотӣ, дар 

муассисаҳои мазкур дар сатҳи гуногун: базавӣ, умумикасбӣ ва махсус нақши 

амалии худро меёбанд. 

Албатта ҳар як сатҳи омӯзишро дар муассисаҳои номбаршуда мақсад 

ва вазифаҳои таълими математика ва махсусиятҳои тахассусии он муайян 

менамояд. Истифодаи ин ё он технологияи иттилоотӣ дар таълими 

математика низ аз мақсад ва вазифаи онҳо вобаста буда, дар навбати худ 

зуҳуроти шаклҳои нави онҳо боиси пайдо шудани вазифаҳои нав низ дар 

таълими математика мегарданд. Ба андешаи мо, ки ин нуктаро мутахассисон 

низ таъкид намуданд мо, яке аз моделҳои афзалиятноки таҳсилоти ибтидоӣ 

ва миёнаи касбӣ – модели интергратсияи шаклҳои рӯзона ва фосилавии 
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таълим мебошад, ки истифодаи он барои донишҷӯёни ғоибхон низ мувофиқи 

мақсад аст [121 с.74]. Чунки модели мазкур имкон медиҳад, ки маводи 

таълимӣ дар шакли бастаҳои алоҳида вобаста ба ин ё он ихтисос пешниҳод 

гардад ва ё худ бо мақсади пурра кардани холигиҳо дар ин ё он соҳаи илм ва 

ё такмили дониши аз рӯи шавқу ҳавас бологирифта ба донишҷӯён тавассути 

курсҳои электронии фанҳо пешниҳод гардад. 

Албатта, зарур аст, ки мӯҳтавои маводи таълимӣ барои донишҷӯёни 

муассисаҳои таълимии миёнаи касбӣ бояд ба Стандарти давлатии маълумот 

мутобиқ ва ба самти ихтисос вобаста карда шуда бошад. Аз ин рӯ, 

хусусиятҳои мавзӯиву сохтории фанни математика бояд пурра ба истифодаи 

технологияи иттилоотӣ нигаронида шуда, масъала ва машқҳои дар он 

пешбинишуда ба самти ихтисос вобастагӣ дошта бошанд. 

Фанни математика дар муассисаҳои ибтидоии таҳсилоти касбӣ ва 

миёнаи таҳсилоти касбӣ бо назардошти самти ихтисоси таҳсилоти касбӣ 

таълим дода мешавад. Барои ҳамин ҳам, бояд донист, ки: 

а) Математика, ҳамчун фанни базавӣ, яъне асосӣ, таълим дода мешавад 

(ҳангоми аз худ намудани касбҳои МИТК ва ихтисоси ММТК самтҳои табиӣ-

илмӣ; аз худ намудани касбҳои ихтисосҳои гуманитарии ММТК). 

б) Математика, ҳамчун фанни тахассусӣ, таълим дода мешавад (барои 

ихтисосҳои МИТК-ро ва ММТК самти техникӣ ва иҷтимоӣ-иқтисодӣ). 

Омӯзгори ММТК-ро низ зарур аст, ки бо назардошти хусусиятҳои ин ё 

он ихтисос, тамоюлҳои муосири соҳаи маориф фаъолияти педагогии худро 

ба роҳ монад [34, с.3]. 

Барои баланд бардоштани сатҳу сифати раванди таълиму тарбия, 

ҳамчунин, зарур аст, ки ба иттилооти таҳсилот, такмили методикаи таълими 

фанҳо, минбаъд тақвият бахшидан ба барномаҳои ҳамгиро ва байнифаннӣ 

эътибори ҷиддӣ дода шавад. 

Гуфтан ҷоиз аст, ки вобаста ба самти ихтисос – гуманитарӣ ва ё дақиқ 

ин ё он самтҳои афзалиятноки омӯзиши технологияи иттилоотиро ҷудо 
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мекунанд. Чунончи, агар дар раванди таълими ихтисосҳои гуманитарӣ фанни 

информатика, асосан, ба омӯзонидани махсусиятҳои кор кардан бо компутер 

нигаронида шуда бошад, дар раванди таълим ихтисосҳои математикӣ, дар 

баробари тарзи истифодаи кор кардан бо компутер, махсусиятҳои 

барномасозӣ, системаҳои компутерӣ ва телеиртиботӣ, автоматикунонии 

истеҳсолот мавриди омӯзишу амиқ қарор дода мешавад. Яъне зимни омили 

мазкур самтҳои асосии истифодаи технологияи иттилоотӣ дар таълими 

фанни математика ва ихтисосҳои мухталиф баррасӣ карда шавад. 

Истифодаи технологияҳои иттилоотӣ дар ҷараёни таълим, махсусан, 

дар робита ба ихтисосҳои техникӣ дар шароити кунунӣ ба худ аҳамияти 

махсусро касб кардааст, зеро дорои дониши усулҳои муосири компутерии 

коркарди иттилоот ва малакаи истифодаи он будан дар фаъолияти минбаъдаи 

касбии ҳар як омӯзгор ҳоло яке аз талаботҳои асосии ихтисосҳои техникӣ 

мебошад, ки дар Стандартҳои давлатии таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ 

низ ин нукта таъкид гардидааст. Барои ҳамин ҳам, ба донишҷӯёни 

ихтисосҳои техникӣ зимни методикаи зерини истифодаи технологияҳои 

иттилоотӣ барои дар сатҳи баланд аз худ намудани системаи донишҳои 

математикӣ, ташаккули малакаи таҳқиқи математикии воқеият, татбиқи 

донишҳои назарӣ дар фаъолияти минбаъдаашон ҳатман мусоидат менамояд. 

Зиёда аз ин, хатмкунандагони чунин муассисаҳои таълимӣ на фақат бо 

донишҳои математикӣ, ҳамчунин дар омӯзиши як қатор фанҳои, дигар низ 

дар вобастагӣ бо донишҳои истифода карда тавонистани технологияи 

иттилоотӣ малака ҳосил намуда, фаъолияти касбии хешро ҳаматарафа 

тақвият хоҳанд бахшид. 

Ҳамзамон, ногуфта намонад, ки дақиқ ба роҳ мондани таълими 

математика ба донишҷӯёни муассисаи таълимии миёнаи умумӣ манбаи 

илмии омӯзиши фанҳои умумитехникӣ ва махсус хоҳад буд. Во бояд таъкид 

сохт, ки омӯзиши фанни математика дар муассисаи таълимии миёнаи умумӣ 

аз ду ҷиҳат муҳим аст. Чунончи, онҳо аз як тараф, агар ҳамчун фанни 
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мустақил омӯзонида ва таълим дода шаванд, аз тарафи дигар, ҳамчун аппарат 

дар раванди таълимӣ мавриди истифода қарор мегиранд. Ба ибораи дигар, 

математика, ҳамчун фан дар байни фанҳои дигар қобилияти ҳамгиросозиро 

доро мебошад ва тавассути он дар байни фанҳои гуногун метавон робита ба 

вуҷуд овард. 

Гуфтан ба маврид аст, ки истифодаи технологияи иттилоотӣ дар 

таълими фанни математика барои донишҷӯёни ихтисоси гуманитарии 

муассисаи таълимии миёнаи умумӣ низ аҳамияти хоса дорад. Вале, азбаски 

барои ихтисосҳои гуманитарӣ фанни математика фанни тахасусӣ маҳсуб 

намеёбад, дар методикаи таълими он низ дар муқоиса бо ихтисосҳои техникӣ 

дигаргунӣ ба назар мерасад. 

Раванди таълими фанни математика дар раванди таълим ихтисосҳои 

гуманитарӣ бо хусусиятҳои зерин фарқ мекунад: сатҳи нисбатан пасти 

омодагии базавии донишҷӯён аз фанни математика; паст будани талабот ба 

омӯзиши математика; миқдори ками соатҳои таълимии фанни математика; 

ташаккул наёфтани фаҳмиши донишҳои математикӣ ҳамчун системаи ягона. 

Ин ҳама фарқиятҳо таъқозо мекунад, ки таълими математика дар ихтисосҳои 

мазкур бо роҳу усулҳои андаке дигар ба роҳ монда шавад. 

Методикаи таълими математика дар муассисаҳои таҳсилоти миёна бояд 

ба талаботҳои се дараҷаи Стандарти таҳсилот ҷавобгӯ бошад. Чунончи: 

1. Стандарти давлатии маълумот барои маълумоти миёнаи умумӣ; 

2. Стандарти давлатии маълумот барои маълумоти миёнаи касбӣ аз рӯи 

ихтисоси дараҷаи базавӣ; 

3. Стандарти давлатии маълумот барои таҳсилоти миёнаи касбӣ аз рӯи 

ихтисоси дараҷаи баланд [32 с.86] 

Вобаста ба сатҳи омодакунии мутахассисисон сатҳи зерини истифодаи 

технологияи иттилоотӣ низ дар мадди назар аст: 

1. Сатҳи буҷавӣ таълими анъанавиро тибқи принсипи донишҳои 

фундаменталӣ: Дар ин самт донишҷӯён дар бобати имкониятҳои истифодаи 
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технологияи иттилоотии мухталиф дар иртибот омӯзиши фанни математика 

маълумот пайдо мекунанд. Технологияҳои мазкур ҳамчун воситаи татбиқи 

методикаи анъанавии таълим, барои истифодаи слайдҳо, китобҳои таълимии 

электронӣ, технологияҳои CD-ROM, системаҳои компутерии назорати дониш 

ва тасҳеҳи раванди таълим мавриди истифода қарор дода мешаванд. Таълими 

фосилавии фанни математика тавассути технологияи иттилоотӣ барои 

ташкили кори мустақилонаи донишҷӯён ба роҳ монда мешавад. 

2. Сатҳи базави ё худ умумикасбӣ таълими фанни математикаро, 

ҳамчун фанни ҳамгиро, вобаста ба самти ихтисос дар назар дорад: Нақши 

асосиро дар ҷараёни ин навъи таълим технологияҳои иттилоотӣ мебозанд. 

Дар раванди ин навъи таълим системаҳои компутерии математикӣ 

муҳаррирони ҷадвалҳо ва нақшаҳо, муҳитҳои (среды) барномавӣ оид ба 

математика бо мақсади ҳалли масъалаҳои марбут ба ихтисос мавриди 

истифода қарор дода мешаванд, ки боиси баланд шудани шавқу ҳаваси 

муҳассилин ба омӯзиши фанни математика мегардад. 

Сатҳи базавӣ – ва умумикасбии истифодаи технологияи иттилоотӣ 

натанҳо дар раванди таълими балки барои математика, тамоми ихтисосҳо 

пешбинӣ шудааст. 

3. Сатҳи махсус хусусияти илмӣ-тадқиқотии раванди таълимро дар 

назар дорад. Сатҳи махсус барои истифодаи васеи донишҳои математикӣ 

ҳангоми сохтани моделҳо бо истифода аз системаҳои барномасозӣ зарурат 

дорад. 

Олими маъруфи тоҷик С.В. Сафаров дар рисолаи номзадиаш қайд 

мекунад:  

Принсипи кифоягии иттилоот. Дар сурати тамоман вуҷуд надоштани 

иттилоот дар бораи объект амсиларо сохтан ғайриимкон аст. Ҳангоми 

мавҷудияти иттилооти пурра амсиласозӣ маъное надорад. Сатҳи кифоягии 

иттилоот вуҷуд дорад, ки ҳангоми ноил гардидан ба он амсилаи низомро 

сохтан мумкин аст.  
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Принсипи иҷрошавандагӣ. Амсилаи сохташаванда бояд ба ҳадафи 

таҳқиқот ноил гардиданро то интиҳои вақт таъмин намояд.  

Принсипи сершумории амсилаҳо. Ҳама гуна амсилаи мушаххас танҳо 

баъзе ҷиҳатҳои низоми воқеиро инъикос мекунад. Барои таҳқиқоти пурра як 

қатор амсилаҳои раванди таҳқиқшавандаро сохтан зарур аст, зимнан ҳар як 

амсилаи баъдӣ бояд амсилаи қаблиро дақиқтар намояд. 

Принсипи системанокӣ (муназзамӣ). Низоми таҳқиқшавандаро дар 

шакли маҷмўи зернизомҳои якҷоя амалкунанда тасаввур метавон кард, ки бо 

методҳои стандартии математикӣ амсиласозӣ мешаванд. Дар баробари ин, 

хусусиятҳои низом ҷамъи сифатҳои унсури он нестанд.  

Принсипи параметризатсия. Баъзе зернизомҳои низоми 

амсилашавандаро фақат бо ягона параметр метавонанд муайян шаванд: 

вектор, матритса, график, формула. 

Амсиласозии компютерии низомҳо аксар вақт ҳалли муодилаҳои 

дифференсиалиро тақозо менамояд. Методи муҳим методи шабакаҳо (сетка) 

мебошад, ки методи ҳосили тарҳи ниҳоии Эйлерро дарбар мегирад. Методи 

мазкур аз он иборат аст, ки минтақаи тағйироти муттасили як ё якчанд 

аргументро бо маҷмўи ниҳоии гиреҳҳое иваз мекунанд, ки шабакаи якандоза 

ё бисёрандозаро ҳосил намуда, бо функсияи аргументи дискретӣ кор 

мекунанд, ки тахминан ҳисоб кардани ҳосилҳо ва интегралҳоро имкон 

медиҳад. Зимнан, афзоишҳои беохир ками функсияи f = f(x, у, z, t) ва 

афзоишҳои аргументҳои он бо ҳосилҳои тарҳи хурд, аммо ниҳоӣ иваз карда 

мешаванд [144, с. 14]. 

Сатҳи мазкур барои ихтисосҳои техникӣ ва иқтисодиву–иҷтимоӣ низ 

пешбинӣ шудааст. Ниҳоят, ин сатҳ махсус ба тақвияти донишу малакаи 

марбут ба соҳаи тахассус нигаронида шудааст. Дар заминаи ин сатҳ 

интихоби масъалаҳо, технологияҳои ҳалли онҳо ва татбиқи амалии донишҳои 

назарӣ бояд бо назардошти ихтисос сурат гирад. 
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Албатта, лозим ба таъкид аст, ки мазмун ва мӯҳтавои таҳсилоти миёнаи 

математикиро аксар вақт талаботи замон, аз ҷумла, эҳтиёҷоти фанҳои дигари 

таълимӣ муайян менамоянд. Аз ин бармеояд, ки математика калиди фанҳои 

дигар буда, дониши аз ин фан андӯхташуда ба кас барои ҳалли муаммоҳои 

соҳаҳои мухталиф имкон медиҳад. 

Ба ҷуз ин ҳама таъкидҳои дар боло омада, моделсозии математикӣ яке 

аз ҷабҳаҳои муҳими кори мутахассиси замони муосир мебошад. Бинобар ин, 

ҳосил намудани малакаҳои моделсозии математикӣ барои омӯзиши фанҳои 

дигар ва ба роҳ мондани фаъолияти касбӣ муҳим буда, ба мутахассисон-

омӯзгорони оянда омӯзонидани чунин амал яке аз вазифаҳои асосии таълими 

математика дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ маҳсуб меёбад. 

У.Т. Қурбонова қайд менамояд, ки тамоюлҳои инкишофи соҳаи 

таҳсилоти олии касбӣ дар асри XXI пеш аз ҳама, вобаста ба ҷорӣ намудани 

технологияҳои нави иттилоотию коммуникатсионӣ ҳам ба раванди 

фаъолияти таҳсилотӣ, ҳам ба ҳайати педагогӣ, ки онро амалӣ мегардонад, 

талаботи нави махсусро пеш мегузоранд. Яке аз сабабҳои асосии чунин 

вазъият он аст, ки ба сифати таълим дар мактаби олӣ ва сатҳи технологии он 

пайдо шудани мутахассисони сатҳи кордониашон баланд вобаста мебошад, 

ки бо назардошти стратегияи рушди самтҳои гуногун ва талаботи илм, 

техника ва технология дар бозори меҳнат дархост мешаванд [92, с. 20]. 

Аммо дар муассисаи таълимии миёнаи умумӣ таълими математика на 

танҳо хусусияти умумикасбӣ, балки тахассусиро низ дорад. Вазифаи асосии 

таълими математика дар муассисаҳои таълимии мазкур омода кардани 

донишҷӯён ба омӯзиши бошууронаи фанҳои умумикасбиву тахассусӣ ва ба 

фаъолияти амалӣ мебошад. Бояд, дар навбати аввал, дар чунин таълимгоҳҳо 

мутахассисони оянда бо моделҳои математика, ки зуҳурот ва ҷараёнҳои 

мухталифро шарҳ медиҳанд, мусаллаҳ гардонида шаванд. Ба ин гуна моделҳо 

мафҳумҳои асосии математика ба монанди бузургӣ, адад, функсия, 

математика, шакл, муодила, интеграл ва ғайра дохил мешаванд. Масалан 
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сохтани модели мафҳумҳои гуногуни математикӣ, химиявӣ, биологӣ ба 

монанди суръат, ҳаракати механикӣ, суръати ҷараёни реаксия, қувваи барқ, 

тағйирёбии миқдори заряд, суръати афзоиши бактерияҳо ва ғайраҳоро ба 

мутахассисон омӯзонидан зарурат дорад, ки ин нукта дар раванди корашон 

як қисмати муҳими фаъолияти онҳо хоҳад буд. 

Зиёда аз ин, дар донишҷӯён бояд донишу малакаи барои таҳқиқи 

моделҳои математикӣ зарурро, ки дар фанҳои умумикасбӣ ва ихтисосӣ 

истифода мешаванд, мебояд талқин кард. Масалан, малакаи таҳқиқи 

функсияҳо, ҳалли муодилаҳо, нобаробариҳо ва системаҳо бо истифода аз 

технологияи иттилоотиро. Ҳамчунин, зарур аст, ки ба донишҷӯён роҳу 

усулҳои созмондиҳӣ ва таҳқиқи моделҳои оддитарини математикии ба 

зуҳурот ва ҷараёнҳои воқеӣ хос ҳам дастрас карда шавад. Ҳамин тавр, агар ба 

таври мухтасар ифода намоем, сатҳои асосии истифодаи технологияи 

иттилоотӣ инҳоянд: 

1. Омӯзиши моделҳои математикие, ки зуҳурот ва ҷараёнҳои дар 

фанҳои мухталиф омӯхташавандаро тасвири менамояд. 

2. Ташаккули донишу малакаҳои барои таҳқиқи моделҳои математикӣ 

зарурӣ бо истифода аз технологияи иттилоотӣ 

3. Бо истифода аз компутер сохтани моделҳои оддитарини 

математикии ҳодисаҳо ва ҷараёнҳо, ки сатҳи зарурии омӯзиши маводи 

таълимро таъмин менамоянд. 

Дар воқеъ, мутахассисисони дорои маълумоти миёнаи махсус 

кормандони соҳаи интелектуалӣ буда, фаъолияти онҳо асосан ба ҳалли 

масъалаҳои алгоритмӣ, ки ба санҷиш, интихоб ва истифодаи роҳи беҳтарини 

ҳалли масъала аз миёни тамоми роҳҳои ҳалли он нигаронида шудааст, 

алоқаманд аст. Аз ин рӯ, дар замони муосир барои ихтисосҳои гуманитарӣ 

нақши боризро маҳз математика, ҳамчунин аслиҳаи инкишофдиҳанда, ки 

барои ташаккули фикрронии мантиқӣ (таҳлил, хулосабарорӣ, таҷрид ва 

ғайра) тафаккури алгоритмӣ, инкишофи тасаввуроти фазоӣ зарур аст, бештар 
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касб менамояд. Зеро амалҳои математикӣ на танҳо дар соҳаи табиатшиносӣ 

ва техникӣ, балки дар соҳаи сотсиология, тиб низ ба таври васеъ истифода 

мешаванд. Ҳамчунин, мақсад ва вазифаҳои асосӣ истифодаи технологияи 

иттилоотӣ дар раванди таълими математика инҳоанд: таълимӣ, назоратӣ-

баҳогузорӣ, иттилоотӣ–маълумотӣ, намоишӣ, моделсозӣ, ҳисобкунӣ, 

иттилоотӣ, ки шарҳашонро дар зер меоварем. Чунончи: 

1. Вазифаи таълимӣ омӯзиш, ҳосил намудани малакаи фаъолияти 

таълимӣ ва ё амалиро дар назар дорад. Яъне зимни вазифаи таълимӣ 

технологияҳои иттилоотӣ ба донишҷӯён имкон медиҳанд, ки дар бобати 

маводи таълимӣ аз фанни математика тасаввуроти комил пайдо кунанд, то ки 

барояшон осон гардад, дониш ва малакаҳои математикаро ба як сохтор ва 

низом дароварда, раванди таълимро ба таври инфиродӣ ба роҳ монда 

тавонад. 

2. Вазифаи назоратӣ-баҳогузорӣ назорати сатҳи азхудкунии маводи 

таълимӣ ва ё худомӯзиро дар назар дорад. Зимни чунин вазифа технологияи 

иттилоотӣ ба мутахассис имкон медиҳад, ки ба таври оперативӣ ва 

объективона сатҳи дониши донишҷӯёнро оид ба донишҳои зерин муайян 

карда тавонад: 

 таърифи мафҳумҳои фундаменталии курс, бобҳо, мавзӯъҳоро; 

 қоидаҳо, алгоримтҳо, қонунҳо,формулаҳоро; 

 алгоримтҳо ва ҳалли масъалаҳои намунавиро; 

3 Вазифаи иттилоотӣ – маълумотии технологияи компутерӣ дар он 

зоҳир меёбад, ки тавассути он донишҷӯён маълумотҳои нав пайдо мекунанд 

ва, дар айни ҳол, малакаи ба як низом даровардани онҳоро ҳосил менамояд. 

Масалан доир ба таърихи фанни математика, ҳаёти олимон, пайдоиши 

мафҳумҳои математикӣ ва ғ. 

4 Вазифаи намоишдиҳии технологияи иттилоотӣ дар намоиши тасвири 

объектҳои ҳодисаҳои ҷараёнҳо бо мақсади омӯзиш ва таҳқиқи онҳо ифода 

меёбад. Дар ин раванд технологияи иттилоотӣ имкон медиҳад, ки мафҳумҳои 
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математикӣ, формулаҳо, теоремаҳо ва исботи онҳо, нақшаҳои дар иртибот ба 

масаъалҳои геометрӣ таҳия шуда ба таври визуалӣ намоиш дода шаванд. 

5 Вазифаи моделсозӣ иборат аз сохтани модели объектҳо, ҳодисаҳо, 

ҷараёнҳо бо мақсади омӯзиш ва таҳқиқи минбаъда мебошад. Яъне зимни 

чунин технологияи иттилоотӣ барои сохтани графикҳои дорои функсияҳои 

мухталиф ва таҳқиқи онҳо, баррассии муодилҳо ва нобаробариҳо ҳамчун 

модели ҳодисаҳои воқеӣ ва ҷараёнҳо ва омӯзиши моделҳои интерактивии 

стереометрӣ имкон медиҳад. Гузаронидани корҳои лаборатории виртуалӣ ба 

истифода аз барномаҳои таълимии навъи “Физика”, “Математикаи зинда”, ки 

барои сохтани нақшаҳои “хуб”, “зинда” кардани онҳо ва дақиқ чен кардани 

дарозӣ, масоҳат ва кунҷҳо имкон медиҳад. 

6 Вазифаи ҳисобкунӣ ба автоматикунии ҳисобҳои гуногун ва 

амалиётҳои мураккаб нигаронида шуда, барои гузаронидани таҷрибаҳои 

ададӣ (оморӣ) ва рамзӣ аз рӯи мавзӯъҳои гуногуни алгебра имкон медиҳад. 

 Инак, дар зер мутахассисон ба чанд роҳу воситаҳо ва шаклу 

принсипҳои таълими математика рӯшани меандозем: 

 а) Усулҳои таълими математика бо истифода аз технологияи 

иттилоотӣ. Зери мафҳуми усулҳои таълими математика дар муассисаҳои 

таълимии миёнаи махсус “усули инкишофи фаъолияти омӯзгор, донишҷӯ ва 

муҳтавои фанни математика” фаҳмида мешавад [133, с157]. Яъне раванди 

таҳсилоти фанни математика дар муассисаҳои таълимии миёнаи махсус бо 

истифода аз технологияи иттилоотӣ робитаи мутақобилаи таълим, омӯзиш ва 

мӯҳтавои математикиро тавассути компутер дар назар дорад. Вале зимни 

мӯҳтавои математикӣ иҷрои вазифаҳои дидактикӣ бо истифода аз компутер 

(баланд бардоштани сатҳи донишу малака бо истифода аз практикуми 

электрониву компутерӣ, технологияҳои фосилавӣ, ташаккули савияи дониш 

математикӣ бо истифода аз гипер-медиа-технологияҳо) дар мадди назар аст. 

Ҳамчунин масъалаҳои дидактикиро метавон, дар шакли масъалаҳои 

математикӣ ба воситаи технологияи иттилоотӣ ҳосилшаванда, ки ба 
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масъалаҳои самти ихтисос вобастагӣ дорад, пешниҳод намуд. Инак, ҳоло 

фаъолияти донишҷӯ ба фаъолияти маърифатие табдил ёфтааст, ки он дар 

муҳити омӯзиши компутерӣ сурат мегирад. Ва ин нукта ба онҳо – 

омӯзгорони оянда имконияти истифодаи усулҳои гуногуни дидактикиро 

дастрас менамояд, ки дар натиҷа шавқу ҳаваси донишҷӯён ба омӯзиши 

математика афзуда, фаъолияти маърифатиашон баланд гардида, барои ба 

таври самаранок гузаронидани корҳои таълимиву тарбиявиашон тариқи 

ҳамешагӣ заминаи такягоҳӣ мегарданд. Ва бояд афзуд, ки бо назардошти 

аҳамияти калонро касб кардани истифодаи технологияи иттилоотӣ дар 

муассисаҳои таълимии миёнаи махсус ҳамчунин, аз рӯи усули мантиқӣ-

алгоритмӣ мувофиқи мақсад фаъолият варзидан дониста мешавад [97 с. 84]. 

Зери мафҳуми алгоритм, чунон ки мусаллам аст, нишондоди мақбули 

умумгашта ва якмаъно, ки ҷараёни тағйири муттасили маълумотҳои авваларо 

бо натиҷаҳои матлуб муайян мекунад, фаҳмида мешавад [98, с.108]. 

Иҷрои саҳеҳ ва дақиқи алгоритм бошад, ҳамеша ба ҳалли ҳама гуна 

масъалаҳои ба ҳамон як синф таалуқдошта, вобастаги дорад. Дар соҳаи 

математика ҳалли масъалаҳои алгоритмӣ дар иртибот ба синфҳои гуногун 

баррасӣ гардидаанд, ки омӯзиши онҳо ҳатмист. Ва бояд дар назар дошт, ки 

пайдо намудани малака бобати коркард ва татбиқи алгоритмҳо на танҳо 

барои инкишофи тафаккури математикӣ ва донишу малакаҳо аз фанни 

математика зарур аст, балки барои омӯзонидан ва ҳалли масъалаҳои техникӣ 

низ донишҳои алгоритмӣ аҳамият дорад [99, с.56]. 

Бояд донист, ки то ба имрӯз ду усули таълими алгоритм маълум аст. 

Чунончи: 

а) усули фаҳмонидан ва шарҳи алгоритмҳои тайёр  

б) бо усули омода кардани хонандагон ба кашфи алгоритмҳои зарур. 

Зимни усули якум зиёд намудани ҳаҷми иттилооти азхудкардаи 

донишҷӯён дар мадди назар аст, аммо дар ин раванд фаъолнокӣ ва 

таффакури эҷодии онҳо маҳдуд мемонад. Дар ин ҳолат воситаҳои 
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технологияҳои иттилоотӣ барои намоиши тамоми алгоритм ва ё қисматҳои 

он, дар шакли электрони таъсис додани базаи масъалаҳои алгоритмӣ дар 

синфи муайян, ки ба он донишҷӯён минбаъд бевосита муроҷиат карда 

метавонад, инчунин, ҳамчун воситаи назорати азхудкунии муттасили амалҳо 

дар алгоритм истифода мешаванд. Барномаҳои компутерӣ ба донишҷӯён 

имкон медиҳанд, ки масъалаҳои математикиро бо истифода аз моделҳои 

инкишофёбанда ҳал намоянд ва ҳисоббарории ададӣ ва рамзиро мустақилона 

коркард намоянд. 

Дар таълими ба ном стереометрии донишҷӯён истифодаи барномаи 

комплекси таълими–методии “математикаи зинда” низ аҳамияти калон 

дорад. Бо истифода аз имкониятҳои чунин барномаи мазкур омӯзгор 

метавонад алгоритмҳои тайёри ҳалли масъала ва ё исботи теоремаро 

истифода намояд ва худ низ алгоритмҳои нав таҳия намояд. Имкониятҳои 

чунин барнома бошад барои истифода намудан аз зинаҳои интерактивӣ ва 

расмҳои динамикӣ дар пешниҳод намудани алгоритмҳо ба донишҷӯён низ 

имкон медиҳад. Дар баробари ин, ба воситаи ин барнома метавон ба шарҳи 

ҳар як қисмати алгоритм бори дигар баргашт. Ва бояд гуфт, ки ин гуна 

алгоритмҳо ҳангоми баёни мавзӯи нав ва гузаронидани машғулиятҳои 

инфиродӣ ба таври самаронок истифода мешаванд. Масалан, дар расми 2 як 

қисми истифодаи методи “кунҷи дупаҳлӯ” нишон дода шудааст. Ҷараёни 

сохтани (тариқи хаттӣ) кунҷи дупаҳлӯ қадам ба қадам нишон дода шудааст, 

ки онро метавон дар рафти баёни мавзӯи ба донишҷӯён пешниҳод кард. 

Ҳамчунин, метавон ба ҳар як қадами алгоритм такрор ба такрор баргашт. Дар 

лаҳзаҳои зурурӣ омӯзгор инчунин метавонад яке аз қадамҳои алгоритмро 

рӯйпӯш намуда, дараҷаи азхудкунии мавзӯъро дар заминаи дониши 

донишҷӯён санҷад. 

Усули дуюми таълими алгоритм усули эверистки таълим маҳсуб 

меёбад, ки зимни ин усул татбиқи ҳар се марҳилаи омӯзиши маводи 
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математикӣ: муайян намудани қадамҳои алоҳидаи алгоритм, тавсеа ва 

пешниҳоди он дар мадди назар аст. Чунончи: 

Дар давраи аввал воситаҳои технологияи иттилоотӣ бояд ҳамчун 

воситаи дидактикии омӯзгор истифода шаванд. 

Дар давраи дуюм технологияи иттилоотӣ барои аз худ намудани 

пайдарҳами масъалаҳои алгоритм ва тавсеаи он истифода мешавад. Дар ин 

давраи татбиқи алгоритм истифодаи воситаҳои барномавӣ оид ба математика 

барои ҳалли масъалаҳо мувофиқи мақсад аст. Истифодаи шаклҳои 

математикӣ ҳангоми омӯзиш ва ҳалли масъалаҳои намунавии алгоритми 

барои ташаккули талаботи донишҷӯ марбут ба омӯзиши амиқи фан ва баланд 

бардоштани маҳсулнокии кори ӯ мусоидат мекунад. 

Ҷанбаи дуюми усули мантиқӣ–алгоритмӣ дар сохтани алгоритми 

таълим бо истифода аз технологияҳои иттилоотӣ, яъне тавсифи фаъолияти 

таълимии омӯзгор тавассути нишондодҳои навъи алгоритмӣ, мусоидат 

мекунад. Гуфтан зарур аст, ки ҷараёни воқеии таълим аз амалҳои муайяне, ки 

тавассути он омӯзгор масъалаҳои дидактикиро ҳал менамояд, иборат аст. 

Масалан гузориши масъала, овардани мисолҳо, намоиши маводи аёнӣ, ҳалли 

масъалаҳо ва ғайра. 

Раванди мазкурро метавон таҳлил кард ва қисматҳои таркибии онро 

муайян намуд ва як қисми раванди таълими хонандагони алоҳидаро дар 

шакли “алгоритми таълим” ва ё нақшаи методӣ низ метавон пешниҳод гардад 

[111, с. 56]. 

Барои сохтани алгоритм бояд мақсад ва вазифаҳои таълим, мӯҳтавои 

фан, фаъолияти хонандагон дар ҷодаи азхудкунии мавзӯъ, фаъолияти 

омӯзгор дар самти ташкили дарс бо истифода аз компутер мавриди таҳлили 

ҳамаҷониба қарор дода шавад. 

Бояд гуфт, ки усули эверестикӣ имкониятҳои технологияи иттилоотиро 

бо мақсади татбиқи фаъолияти эврестикӣ истифода намуда, системаи нави 
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амалҳоро ба вуҷуд меорад ва ё қонуниятҳои қаблан ношиноси объектҳои 

математикиро кашф менамояд. 

Таҳқиқотҳои солҳои охир манфиатнокии истифодаи васеи усули 

таълими эвристикиро дар омӯзиши фанни математика аз тарафи хонандагон 

собит менамоянд. Татбиист, ки дар ин маврид дар назди хонандагон бояд 

танҳо ҳамон масъалаҳо гузошта шаванд, ки барои онҳо фаҳмо бошанд ва ба 

ҳалли он комёб шуда тавонанд. 

Мутаасифона, татбиқи усули эвристикӣ дар муқоиса бо усули шарҳи-

аёнӣ вақти зиёди раванди таълимро тақозо менамояд. Дар баробари ин, 

контенгенти муассисаҳои таълимии мазкур метавонад дар истифодаи усули 

мазкур мушкилӣ кашад. Маҳз истифодаи воситаҳои технологияи 

иттилоотиву иртиботӣ барои татбиқи самаранокии усули эвристикӣ имкон 

медиҳанд. 

Ҳамзамон, яке аз лаҳзҳои муҳими фаъолияти таълимии донишҷӯён дар 

машғулиятҳои фосилавӣ “кашфи” ин ё он роҳи ҳалли масъала мебошад. Дар 

сурати номукаммал будани дониши муҳассилин барои ҳалли масъала ва 

исботи назария, хонандагон метавонанд донишҳои худро мустақилона пурра 

намуда, бо истифода аз технологияҳои гиперматнӣ ва мултимедиявӣ, 

имкониятҳои муҳити геометрӣ ва таҷрибаи мошинӣ барои худ ин ё он 

хусусиятҳоро кашф намоянд ва муҳиммияти омӯзиши онро дарк кунанд. Дар 

ин ҳолат вазифаи асосии омӯзгор дар интихоби воситаҳои технологияи 

иттилоотӣ, ташкил ва раҳнамои кори донишҷӯ зоҳир мегардаду бас. 

Усули таҳқиқотии таълим дар муассисаҳои таълими миёнаи махсус дар 

заминаи истифодаи технологияи иттилоотӣ фаъолияти мустақилонаи эҷодии 

донишҷӯёнро дар ҷараёни гузаронидани таҳқиқотҳои илмӣ дар доираи 

мавзӯи муайян таъмин менамояд. Татбиқи усули мазкур боис мегардад, ки 

дар муқоиса бо дигар усулҳо ин раванди таълим нисбатан шавқовар 

гузаронида шуда, хусусияти таҳқиқотиро касб намояд. Усули таҳқиқотӣ 
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омӯзиши объектҳо ва ҳодисаҳоро дар ҷараёни таъсир расонидан ба онҳо дар 

муҳити компутерӣ дар назар дорад. 

Таҳқиқотҳо самаранокии истифодаи усули таълими-барномавиро дар 

заминаи истифодаи технологияҳои фосилавӣ дар ҷараёни ташкили кори 

мустақилонаи донишҷӯёни муассисаҳои таълимии миёнаи умумӣаз фанни 

математика собит менамояд. Азбаски миқдори зиёди соатҳои таълимӣ 

фаъолнокии донишҷӯёнро дар омӯзиши тамоми мавзӯъҳо пешбинӣ 

менамояд, назорати фаъолнокии донишҷӯён дар ин ҷода хеле мушкил аст. 

Усули компутерии моделсозӣ ва таҷрибаи мошинӣ дар муассисаҳои 

таҳсилоти миёнаи махсус, ҳамчун усули таҳқиқ ва кашфиёт, асосан, дар 

заминаи истифодаи технологияи иттилоотӣ, арзёбӣ мегардад. Ба ин ё он 

зуҳурот бахшидани шакли визуалӣ омӯзиши мавзуъро нисбатан осон карда 

ва барои дарки моҳияти онҳо кӯмак мерасонад. Ин нукта бахусус, барои 

донишҷӯёне, ки тафаккури абстрактивиашон дар сатҳи зарурӣ инкишоф 

наёфтааст, зарурати баландро тақозо мекунад. Дар раванди таълим таҷрибаи 

компутерӣ ҳангоми сохтани модели математикии ҳодисаҳо, ҷараёнҳои воқеӣ 

ва омӯзиши хусусиятҳои онҳо истифода мешавад. Истифодаи воситаҳои 

технологияи компутерӣ имкониятҳои моделсозии математикиро тақвият 

бахшида, барои сохтани моделҳои иттилоотӣ бо мақсади интихоби роҳи 

беҳтарини ҳалли масъала имкон медиҳад. 

Модели компутерӣ як гурӯҳи моделҳои рамзӣ мебошад, ки тавассути 

он ҷараёнҳои иттилоотӣ дар шакли объектҳои мухталиф тасвир меёбад. 

Ҳангоми омӯзонидани махсусиятҳои моделсозӣ модел на танҳо ҳамчун 

воситаи дарки воқеият, балки ҳамчун усули азхудкунии хусусиятҳои асосӣ ва 

қонунияти ҳодисаҳои воқеӣ баромад мекунад. 

Истифодаи усули моделсозии компутерӣ ва дар яклухтии том бо 

таҷрибаи мошинӣ донишҷӯёнро ба фаъолияти таҳқиқотӣ водор менамояд. 

Инчунин, усули мазкурро метавон барои иҷрои мақсадҳои зерин истифода 

намуд: 
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 намоиши объектҳои математикӣ (масалан, тасаввути воситаҳои 

графикӣ) бо мақсади тавсеаи донишҳо ва инкишофи тафакурӣ фазоӣ; 

 санҷиши қарори бо усули оддӣ қабул кардашуда ва тасвири 

графикии он, бо мақсади дар як вақт нишон додани роҳҳои гуногуни ҳалли 

масъала (ададӣ, таҳилӣ ё графикӣ); 

 сохтани алгоритми амалҳо (дар заминаи омӯзиши мустақилонаи 

функсияҳои нави системаи математикӣ); 

 гузаронидани тадқиқоти иловагӣ (инкишофи салоҳияти таҳқиқоти – 

эвристикӣ); 

 намоиши муаммо ва ҷустуҷӯи роҳи ҳалли он. 

Фанни математикаи муассисаҳои таълимии миёнаи умумӣомӯзиши як 

қатор мафҳумҳо, далелҳо ва усулҳоро низ пешбинӣ менамоянд, ки истифодаи 

онҳо омодагии пешакиро тақозо менамоянд. Баъзан истифодаи онҳо ба 

ҳисоббарориҳои зиёди математикӣ вобаста аст, ки вақти зиёдро талаб 

мекунад. Маъмулан барои бартараф кардани ин муаммо аз ҳисобброриҳои 

тайёр истифода мекунанд, то, ки иҷрои мустақилонаи чунин ҳисоббарориҳо 

барои хонанда ҷолибтар аст. Компутер дар ин ҳолат барои мустақилона ва бо 

сарфаи вақту қувваи хонандагон иҷро кардани амалҳои мазкур кӯмак 

мерасонанд. 

Барои хонандагон хеле муҳим аст, ки таълими ин ё он фан ба самти 

ихтисос вобаста бошад. Аз ҷумла, усули таҳлили ҳолатҳои воқеӣ аз усулҳои 

фаъоли таълим маҳсуб меёбад, ки мақсади асосии он ба донишҷӯён 

омӯзонидани усулҳои таҳлили маълумот, муайян кардани муаммоҳои асосӣ, 

роҳҳои алтернативии ҳалли масъала, арзёбии онҳо, таҳияи барномаи амалҳо 

бо истифода аз технологияҳои иттилоотӣ мебошад. 

Б) Воситаҳои таълими математики бо истифода аз технологияи 

иттилоотӣ. Воситаҳои асосии таълими математика бо истифода аз 

технологияи иттилоотӣ дар муассисаҳои таълимии миёнаи махсус инҳоянд: 

а) барономаҳои автоматии таълимӣ дар заминаи технологияи гиперматнӣ ва 
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мултимедиявӣ; б) китобҳои дарсии чопӣ, в) интернет-манбаҳои таълимӣ (аз 

ҷумла, курсҳои фосилавии таълими математики); г) системаҳои компутерии 

математикӣ. 

Барномаҳои автоматии таълимии муосир (китобҳои электронӣ), пеш аз 

ҳама, китоби электронии таълимии дар сатҳи баланди илмӣ ва методӣ 

таҳиягардида, маҳсуб ёфта, ки пурра ба талаботи Стандарти давлатии 

маълумот ҷавобгӯ аст. 

Китобҳои таълимии электронӣ – ҳамонҳое мебошанд, ки китобҳои 

дарсии чопиро пурра ва ё қисман иваз намуда, расман ба сифати китоби 

дарсӣ эътироф шудаанд. Аз ҷумла, китобҳои таълимии электронии фанни 

математика шакли электронии китобҳои дарсии чопӣ мебошанд, ки чунин 

хусусиятҳои зеринашон бартарии онҳоро аз китобҳои дарсии чопӣ нишон 

медиҳанд: 

- ихчамии ғунҷоиш дар ҳофизаи компутер ва ё дигар воситаҳои 

интиқолии ахбор; имконияти ворид намудани тағйирот; имконияти ташкили 

омӯзиши муттасили мавод бо истифода аз гипперишораҳо; имконияти 

истифодаи воситаҳои зиёди мултимедиявӣ; имконияти ташкили робитаи 

интерактивӣ байни хонандагону китоби дарсӣ; гирифтани маълумот 

новобаста аз дурии масофа бо истифода аз воситаҳои телеиртиботӣ (донишҷӯ 

метавонад, ба маводи таълимӣ ҳам дар дохили муассисаи таълимӣ ва ҳам 

берун аз он муроҷиат кунад); 

- Таълими электронӣ - таълимест, ки тариқи компютер бо ёрии хотир 

ва платформаи мултимедавии CD-ROM (ва тавассути манбаъҳои дигари 

ҳаммонанд), интернет, ҳамчунин интранет, бо мавҷудияти вазифаву 

хусусиятҳои зерин амалӣ мегардад: 

- фаро гирифтани маводе, ки ба таълим тааллуқ дорад; 

- истифодаи методҳои маъмули таълим, аз қабили мисолҳо ва машқҳо;  

- татбиқ намудани унсурҳои медиа ва иттилоот, мисли тасвир, 

калимаҳо ва ғ.;  
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- ҳосил кардан ё мустаҳкам намудани донишҳо, малакаҳо, қобилияти 

нав дар хонандагон.  

- Курсҳои таълими онлайнии e-learning (таълими электронӣ), ки 

тавассути нутқ, мисолҳо, расмҳо, аксҳо, аниматсия ва ғ. амалӣ мегарданд 

[119, с. 20]. 

Инчунин китобҳои электронии замони муосирро метавон дар ҳалли 

масъалаҳои зерин низ истифода намуд: 

- фардикунонӣ ва ё тафриқаи раванди таълим; 

- намоиши визуалии иттилооти таълимӣ (моделҳои интерактивии 

компутерӣ, графики функсияҳо, шаклҳои стереометрӣ, буришҳо ва ғайра); 

- сохтани моделҳои ҷараёнҳо, ҳодисаҳо ва имитатсияи онҳо; 

- назорат ва иҷрои масъалаҳо ва муайян кардани хатоҳо дар заминаи 

робитаи дутарафа (ҳангоми мавҷудияти масъалаҳое, ки дар онҳо интихоби 

ҷавоби дуруст аз байни якчанд ҷавобҳо пешбинӣ шудааст ва ё масъалаҳое, ки 

ҷавоби онҳо метавонад дар шакли ададӣ ва ё матнӣ ифода ёбад, масъалаҳои 

ҷавобашон бо формула ифодаёфта ва ғайра); 

- худназоратӣ ва тасҳеҳи фаъолияти таълимӣ; 

- инкишофи шакли муайяни тафаккур (аёнӣ, назариявӣ); 

- водор намудани донишҷӯён бо омӯзиши амиқи фан ва ғ. 

В) Шаклҳои асосии таълими математика бо истифода аз технологияҳои 

иттилоотӣ. Шаклҳои асосии таълими математика бо истифода аз 

технологияҳои иттилоотӣ дар муассисаҳои таълимии миёнаи махсус: дарсҳои 

лексионӣ, машғулиятҳои амалӣ ва корҳои мустақилона мебошанд, ки бояд бо 

истифода аз технологияи иттилоотӣ ва Интернет-захираҳо гузаронида 

шаванд. 

Г) Қонуниятҳо ва приснипҳои таълими математика бо истифода аз 

технологияи иттилоотӣ. Қонуниятҳои таълим робитаҳои асосӣ ва зарурии 

шартҳо ва натиҷаҳои онро ифода мекунад. Вале мувофиқи таъкиди олимон, 
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принсипҳое, ки аз ин қонуниятҳо бармеоянд, стратегияи умумии ҳалли 

масъалаҳои таълимро муайян мекунанд [150, с. 165]. 

Бояд гуфт, ки дар заминаи баррасии махсусиятҳои истифодаи 

технологияи иттилоотии таълим ва методикаи таълими математика дар 

муассисаҳои таълимии миёнаи махсус қонуниятҳои зерини ҷараёни таълими 

математика муқаррар карда шудаанд: 

Қонунияти 1. Истифодаи технологияи иттилоотӣ ва иртиботӣ дар 

раванди таълими математика барои инкишофи қобилияти муҳассилин ва 

тафаккури эҷодии онҳо шароит фароҳам меоварад ва, дар айни замон, барои 

омода кардани мутахассисони зинаи миёна, ки аз усулҳои математикии 

сохтани моделҳо бархурдор мебошанд, мусоидат мекунад. Татбиқи 

қонунияти мазкур имкон медиҳад, ки донишҷӯён бо истифода аз технологияи 

муосири иттилоотӣ ва телеиртиботӣ ҳисоббарориҳои математикӣ ва такмили 

натиҷаҳоро ба субут расонад. 

Қонунияти 2. Пешниҳоди маълумот бо истифодаи воситаҳои 

технологияи иттилоотӣ, ки барои ташаккули маърифати алгоритмии 

донишҷӯён мусоидат мекунад. 

Қонунияти 3. Истифодаи усулҳои нави таълими фанни математика дар 

заминаи технологияи иттилоотӣ, ки барои баланд бардоштани фаъолнокии 

муҳассилин ва бедор кардани шавқу ҳаваси онҳо зарурат боис дорад. 

Қонунияти 4. Имконияти ба воситаи компутер нишон додани маводи 

таълимӣ ва тамоми паҳлуҳои объектҳои математикӣ, ки барои инкишофи 

тасаввуроти фазоии донишҷӯён шароити мусоидро фароҳам меоварад. 

Қонунияти 5. Истифодаи технологияи иттилоотӣ дар заминаи 

алгоритми амалҳо, усули интерактивии таълим, воситаҳои гуногуни санҷиш, 

таъмини робитаи мутақобила дар марҳилаҳои гуногуни раванди таълим, ки 

яке аз омилҳои муҳими баланд бардоштани савияи дониши муҳассилин дар 

натиҷаи омӯзиши мустақилонаи маводи таълим маҳсуб меёбад. 
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Қонунияти 6. Технологияҳои иттилоотӣ ва иртиботӣ ба 

интенсификатсияи раванди таълим, ки дар муассисаи таҳсилоти миёнаи 

махсус мусоидат мекунад. 

Қонунияти 7. Технологияи иттилоотӣ барои дар иртибот бо фанҳои 

ҳамгиро табиӣ-илмӣ, умумикасбӣ ва тахассусӣ омӯзонидани фанни 

математика, робитаи ногусастании донишҳои фундаменталӣ ва амалияи 

таълими фан, ки ин ҳама дар муассисаҳои таълимии миёнаи умумӣмусоидат 

менамоянд. 

Қонунияти 8. Ба роҳ мондани самаранокии таълими математика барои 

донишҷӯёни муассисаҳои таълимии миёнаи умумӣбо истифода аз 

технологияи иттилоотӣ, ки ин нукта ба коркарди методикаи таҳияи маводи 

таълимӣ ва имконияти кор бо моделҳои интерактивии мафҳумҳои 

математикӣ вобастагии қавӣ дорад. 

Қонунияти 9. Самаранокии таълими математика бо истифода аз 

технологияи иттилоотӣ барои донишҷӯёни муассисаҳои таълимии миёнаи 

умумӣдар сурате метавон ташкил намуд, ки агар дастрасии маводи таълим, 

мутобиқгардонии ҷараёни таълим ба хусусиятҳои инфиродии муҳассилин, 

омодагии омӯзгор дар ҷодаи татбиқи усулҳои нави таълим ҳамеша дар як 

вақт қоим оянд. 

Присипҳои ташкили раванди таълими фанни математикаро дар 

муассисаҳои таҳсилоти миёнаи махсус, ки аз принсипҳои умумидидактикии 

назарияи таълим бармеоянд, шартан ба гурӯҳҳои зерин тасниф намудан 

мумкин аст: 

 дидактикӣ (илмият, томият, аёният, дастрасӣ, мутобиқати татбиқи 

усулҳои мухталифи таълим ва мӯҳтавои маводи таълимӣ ба синну соли 

муҳассилин, таъминоти робитаи мутақобила); 

 технологӣ (системнокӣ, сохтани моделҳои фаъолияти таълимии 

донишҷӯён, муоширати ғайримустақими субъектҳои асосии раванди таълим, 
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хусусияти интерактивӣ доштани ҷараёни таълим, пайдарҳамӣ ва 

алоқамандии фанҳо, хусусияти эргонометрии таълим); 

 равонӣ-педагогӣ (мотиватсияи таълим, мутобиқгардонӣ ба 

хусусиятҳои инфиродии муҳассилин, мустақилият ва фаъолнокии донишҷӯён 

дар ҷараёни дарс, худбаҳодиҳӣ ба фаъолият ва масъулияти шахсӣ, 

дифференсиатсия ва фардикунонии таълим); 

 ташкилӣ-иртиботӣ (дастрасии озод ба маводи иттилоотӣ ва таълимӣ, 

тақсимшавии субъектҳои ҷараёни таълим, фаъолияти инфиродӣ ва гурӯҳӣ, 

робитаи мутақобилаи субъектҳои раванди таълим дар ҳолати воқеӣ ва бо 

мурури вақт). 

Принсипҳои методии таълими математикаро барои донишҷӯёни 

муассисаҳои таълимии миёнаи умумӣниз мебояд донист, ки инҳоянд: 

1. Принсипи ба эътибор гирифтани мӯҳтавои маводи таълимӣ. Дар 

рафти таълими фанни математика бо истифода аз технологияи иттилоотӣ 

бояд принсипҳо ва ё хусусиятҳои хоси маводи таълимӣ ба эътибор гирифта 

шавад, то ки таълими мафҳумҳои математикӣ, роҳҳои ҳалли масъалаҳо, 

исботи онҳо ба таври самаранок ва дар сатҳи зарурӣ омӯзонида шаванд. 

Интихоби технологияҳо дар раванди таълими математика аз мӯҳтавои 

маводи таълимӣ вобаста аст. Масалан барои омӯзонидани мафҳумҳои 

стереометрӣ истифодаи муҳити геометрӣ мувофиқи мақсад аст, барои 

таълими мафҳумҳои алгебра бошад, лозим аст, ки бастаҳои компутерии 

математикӣ истифода шавад. 

2. Принсипи тақсимбандии маводи таълимӣ. Принсипи мазкур яке аз 

принсипҳои муҳими таълими математика дар муассисаҳои таълимии миёнаи 

умумӣмаҳсуб меёбад, зеро аксари донишҷӯёни муассисаҳои мазкур дар 

ҳолати қисмат кардани маводи таълимӣ онро беҳтару хубтар аз бар 

менамоянд. Коркарди маводи таълимии фанни математика бо истифода аз 

технологияи иттилоотӣ бояд дар асоси принсипи барномасозии сершоха ва 

модулҳои таълимӣ амалӣ гардад. 
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3. Принсипи таълими алгоритмӣ. Равоншиносон таъкид менамоянд, ки 

барои донишҷӯён иҷро кардани амалҳои алгоритми дорои иҷроиши 

мушаххасдошта нисбатан осон аст. Истифодаи технологияи иттилоотӣ дар 

раванди чунин таълим бояд бо назардошти принсипи мазкур (алгоритмӣ) 

сурат гирад. Зиёда аз ин принсипи мазкур коркарди алгоритми фаъолияти 

педагогии омӯзгорро бо назардошти имкониятҳои зеҳниву ҷисмонии 

хонандагон дар мадди назар дорад. 

4. Принсипи пайдарҳамӣ ва муттасилии таълим. Татбиқи комили 

системаи методҳои таълими математика вобаста ба самти ихтисос истифодаи 

пурраи тамоми рукнҳои онро дар ҳамаи зинаҳои таълими математика ва дар 

асоси принсипи пайдарҳамӣ ва муттасилии таълим тақозо менамояд. 

Принсипи мазкур пайиҳам омадани зинаҳои омӯзиши фанҳоро дар раванди 

таълим пешбинӣ менамояд. Ташкили самараноки раванди таълим аз 

ивазшавии пайдарҳам ва мақсадноки зинаҳои таълим вобаста аст, ки бояд бо 

мукаммалӣ ва ғановати худ тавсиф ёбад.  

5. Принсипи таълими ҳамгиро Махсусиятҳои инкишофи илму техника, 

интесификатсияи истеҳсолот ва баландшавии сатҳи илмии он дар замони 

муосир ба “синтези донишу малакаҳои умумикасбӣ, умумитехникӣ ва 

махсуси хонандагон” оварда расонид [92,с. 162], ки дар шароити таълими 

фанни математикаи хусусияти касбидошта масъалаи татбиқи принсипи 

таълими ҳамгироро ба мадди аввал мегузорад, ки “мутобигардонии омӯзиши 

назарияҳо, қонунҳо, мафҳумҳои барои фанҳои наздик, принсипҳои 

умимиилмии методологӣ ва методҳои омӯзиш умумиро низ дар назар дорад” 

[8, с. 65]. 

6. Омили мазкур барои татбиқи пурраи вазифаи методологии 

математика мусоидат намуда, имкон медиҳад, ки хонандагон оид ба робита 

ва алоқамандии назарияҳои илмӣ ва усулҳои дарки воқеият хулосаҳо 

бароварда, дар тафаккурашон манзараи комили инкишофи ҷаҳонро эҳё 

намоянд. Аз ин лиҳоз, бо назардошти он, ки тамоми фанҳои умумикасбӣ ва 
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тахассусӣ дорои заминаҳои фундаменталианд дар алоқамандӣ таълим додани 

онҳо, бо фанҳои математика, бешубҳа, натиҷаҳои назаррас хоҳад дод. 

Ҳамчунин зарур аст, ки таҳлили назариявии равандҳои интегратсия ва 

тафриқаи фанҳои таълимӣ бояд, бо назардошти он, ки “алоқамандии фанҳо 

ҳамчун яке аз категорияи педагогӣ маҳсуб меёбанд, барои муайян намудани 

муносибатҳои синтезӣ ва интегративии объектҳо, ки дар шакл ва методҳои 

раванди таълиму тарбия инъикос ёфта, вазифаҳои таълимӣ ва тарбиявиро 

тавъам иҷро менамоянд” амалан ҳам истифода ё худ санҷида шаванд. 

Лозим ба таъкид аст, ки барои донишҷӯ-мутахассиси оянда – 

донистани мазмуну мӯҳтавои фанни математика, интихоби мафҳумҳои 

математикӣ, методҳо, умумият ва тафсили маълумот, интихоби мисолҳои 

барои ҳалли масъалаҳои марбут ба самти ихтисос басо муҳим аст. Дар 

баробари ин, ҳангоми муайян намудани мундариҷаи фанни математика бояд 

тасаввур намуда тавонад, ки интегратсияи фанҳо тавассути умумияти 

элементҳои мӯҳтавои фанни математика ва фанҳои ихтисосӣ таъмин гардида, 

тафриқаи онҳо низ дар чаҳорчӯбаи фаннҳои дигар мутобиқи таснифоти 

дидактикии маводи таълимӣ аз нуқтаи назари муҳимият, муттасилӣ, 

инчунин, бо назардошти хусусиятҳои фардии муҳассилин муайян карда 

мешаванд. Ба андешаи мо, ҳамчунин лозим аст, ки дар раванди таълими 

фанни математика он ҳама тамоми моделҳое, ки дар раванди таълими фанҳои 

умумикасбӣ мавриди истифода қарор дода мешаванд, низ бояд ба инобат 

гирифта шаванд. 

7. Принсипи асоснокӣ ва вобастакунии таълими математика ба самти 

ихтисос. Дар замони муосир “асоснокии раванди таълим дар заминаҳои 

донишҳои амиқи ҳаматарафа, ташаккули маънавиёти умумӣ, инкишофи 

тафаккур ва фаъолият зоҳир мегардад”. Аммо дар навбати худ тахассусмандӣ 

ворид намудани маводи аҳамияти касбӣ доштаро ҳам тақозо менамояд. Аз ин 

нуқтаи назар, мо таҳқиқоти худро дар доираи он, ки мутобиқшаваии 

системаи таълими математика барои донишҷӯёни муассисаҳои таълимии 
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миёнаи умумӣбояд ба принсипи асоснокӣ ва вобастакунии таълими 

математика ба самти ихтисос ҷавобгӯ бошад, яъне алоқамандии фанни 

математикаро бо фанҳои умумикасбӣ ва тахассусӣ таъмин намуда тавонад, 

баррасӣ намудем. 

Ҳамин тавр, ин ҳама принсипҳои пешниҳодгардида, ки тавсиф ва 

моҳияташонро дар боло зикр намудем, талаботҳои асосии таълими фанни 

математикаро дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи махсус, ҳамзамон, дар 

шароити иттилоотонии раванди таълим инъикос намуда, самаранокии 

машғулиятҳоро доир ба он таъмин менамояд. Ва, албатта, ҳамеша бояд дар 

мадди назар дошт, ки татбиқи системаи методии таҳиягардида танҳо дар 

заминаи истифодаи васоити технологияи иттилоотӣ имконпазиру натиҷанок 

ва судманд хоҳад гашт. 
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Хулосаи боби якум 

 Бо баробари инкишофи илму техника ба раванди таълим воситаҳои 

техникии нав ба нав ворид шуда истодаанд, ки барои ҳалли масъалаҳои 

педагогӣ хело муҳим ва зарур буда дар мавқеи фаъолияти омӯзгор роли 

калонро мебозад. 

 Бояд таъкид намуд, ки дар таҳқиқоти бештар ба воситаи техникии 

таълим, ки то имрӯз дар раванди таълим зиёда ба диапроекторҳо ва сабти 

садо эътибори бештар медиҳанд, аммо воситаҳои техникии дигар аз қабили 

диафилмҳо ва кинофилфҳо, ки имрӯз аҳамияти худро гум кардаанд ба доираи 

таҳқиқот ворид нестанд. Сарфи назар аз ин, ҳоло бо вуҷуди аз байн рафтани 

телевизионҳои марказии таълимӣ, омӯзиш ба баррасии нақши телевизионҳои 

спутникии таълим, ки имрӯзҳо хело рушд кардааст, барои муайян намудани 

ҷанбаҳои мухталифи воситаҳои техникии таълим аҳамияти хоса пайдо 

намудааст. 

 Дар раванди дарсҳои озмоишӣ-таълимӣ ҳангоми истифодаи воситаҳои 

техникии таълим 88% хонандагон ба таври муфассал мавзӯи навро дар 

дафтарҳояшон сабт намудаанд ва фақат 12%-и онҳо аз ӯҳдаи иҷрои 

машғулиятҳо набаромаданду халос ва ниҳоят варид намудани воситаҳои 

техникии таълим ба раванди таълим аз омӯзгор дониши амиқи имкониятҳо ва 

ошкор намудани нуқснҳоро аз омӯзгор тақозо менамояд. 

 Барои пурра намудан ва тақвият бахшидани раванди таълим 

имтифодаи салоҳиятнок мавқеи хоса дорад, яъне салоҳият бо вуҷуди 

маъниҳои гуногунро доро будан, он ҳама дар доираи мавҳуми салоҳият ба 

алоқаманди пайдо карда дар яклухтии том яъне маънои дигареро тақвият 

бахшида маънои ҳамдигарро пурра менамояд. 

 Мо низ зимни баррасии унсурҳои асосии салоҳияти касбӣ ба чунин 

хулоса омадем, ки он тафаккури ангезанда қувваи таҳриқбахш буда, 

омӯзгорро ба фаъолияти босамар ҳидоят менамояд. 
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 Дар рисолаи худ ба мо муяссар гардид, ки модели ташаккулдиҳии 

салоҳияти касбии омӯзгорони синфҳои ибтидоиро тавассути технологияҳои 

муосир тартиб диҳем, зеро он барои дар сатҳи талаботҳои замони муосир 

ҷавобгӯ ба роҳ мондани раванди таълиму тарбия ва ташккули салоҳияти 

комили ҳар як омӯзгор мусоидат менамояд. 

 Аз ҳамин сабаб мо низ дар ҳамин боби рисола махсусиятҳои ташакули 

салоҳияти касбии омӯзгорро мавриди таҳлил ба баррасии ҳамаҷониба карор 

дода, дар заминаи он асосҳои назариявии ташаккули салоҳияти касбии 

омӯзгорро бо маъзахҳои илмӣ ва педагогиву психологӣ пешниҳод намудем. 
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БОБИ II. САМАРАНОКИИ ТАШАККУЛИ САЛОҲИЯТИ КАСБИИ 

ОМӮЗГОРИ ОЯНДА ТАВАССУТИ ТАЪЛИМИ МАТЕМАТИКА БО 

ИСТИФОДА АЗ ТЕХНОЛОГИЯҲОИ ИТТИЛООТӢ 

2.1. Технологияи ташаккули салоҳияти касбии омӯзгори ояндаи 

синфҳои ибтидоӣ тавассути фанни “Методикаи таълими математика” 

Технологияи ташаккули салоҳияти касбӣ бо мақсади ба даст овардани 

ҳадафҳои муайян ва ноил шудан ба натиҷаҳои мушаххас таҳия ва коркард 

мегардад. Бо вуҷуди ин омилҳои зиёде мавҷуданд, ки ба натиҷаҳои он 

метавонанд таъсир расонанд, зеро дар раванди таълим, монанди истеҳсолот, 

ба вуҷуд овардани айнан ҳамон вазъият имконнопазир аст. Аз ин нуқтаи 

назар истифода намудани ин ё он технология дар ҳамон як шакл ва намуд 

ғайриимкон аст. Омилҳои асосии таъсиррасон инҳоянд: 

1) табиати инсон мисли коинот аст, онро ба пуррагӣ бо тамоми 

ҷузъиёташ дарк кардан хеле мушкил аст, аз ин рӯ омӯзгор доимо бо 

субъектҳое рӯ ба рӯ мешавад, ки дараҷаи тафаккур ва фаҳмишашон 

мухталифанд. Технология бошад корро бо “маводи” муайян ва мушаххас 

тақозо менамояд. 

2) ҳар як технология дар асоси таҷрибаи нафаре таҳия мегардад, 

такрори таҷрибаи муаллифи “технология” маънӣ надорад, зеро омӯзгори 

ҳақиқӣ–шахсиятест, ки ба фаъолияти педагогӣ эҷодкорона муносибат карда, 

“технологияҳои фаъолияти педагогии худро” ихтироъ менамояд. 

3) аксар вақт технологияҳо ба шакли муайяни тафаккур нигаронида 

шудаанд. Масалан: технологияҳои педагоги машҳур В.Ф. Шаталов [188] ба 

инкишофи тафаккури мантиқӣ мусоидат менамояд ва ба равияҳои 

гуманитарӣ мутобиқ нест. 

4) технологияҳо вақт ва хароҷоти зиёди моддиро тақозо менамоянд. 

Масалан: технологияи Ю.Л.Троитский [161, с.195] ташкили фаъолияти 

таълимиро дар заминаи сарчашмаҳо дар назар дорад. Мутобиқи технологияи 

мазкур омӯзгорро лозим аст, ки дар бойгониҳо ба маводҳои гуногунжанр кор 



108 

 

 

карда, онро дар шакли ба донишҷӯён дастрас пешниҳод намояд. Дар асл, 

омӯзгор метавонад аз ӯҳдаи он барояд, аммо татбиқи он вақти зиёдро тақозо 

менамояд, дар ҳоле, ки ба дӯши омӯзгор вазифаҳои дигари зиёде вогузор 

мешаванд. Бинобар ин технологияи мазкур самаранок буда наметавонад. 

Аз ин бармеояд, ки технологияи раванди таълимро ҳар як омӯзгор бояд 

бо назардошти хусусиятҳои гурӯҳи таълимӣ ва сатҳи умумии донишу 

қобилияти зеҳнии донишҷӯён ба роҳ монад. Дар маҷмӯъ технологизатсия, 

яъне ба технологияҳо мутобиқ гардонидани раванди таълим метавонад ба 

самаранокии раванди таълим таъсири назаррас расонад. Аз ин рӯ омӯзиш ва 

таҳлили ҳамаҷонибаи самаранокии технологияҳои педагогӣ, омилҳои 

таъсиррасони он, роҳ ва усулҳои таҳия ва коркарди он яке аз ҳадафҳои 

муҳими педагогикаи замони муосир маҳсуб меёбад. 

Зимни коркарди технологияи таълим омӯзгор бояд дурнамои 

инкишофи салоҳияти касбиро, ки дар натиҷаи гузаронидани маҷмӯи корҳои 

санҷишӣ муайян мегардад, ба инобат гирифта, мақсад ва вазифаҳои қаблиро 

мушаххас гардонад. Дар илми педагогика онро “доираи инкишоф” низ 

меноманд, ки аз якчанд сатҳ иборат аст: 

-доираи таълими вариативӣ (аз рӯи низоми Л.В.Занков мутобиқи он ба 

донишҷӯён дар асоси маълумотҳои пурраи аз тарафи омӯзгор пешниҳод 

гардида дар ҳамкорӣ бо омӯзгор метавонанд нуқтаҳо ва маълумотҳои 

заруриро аз бар намоянд); 

-доираи таълими фаъол, ки дар он донишҷӯён таҳти роҳбарии омӯзгор 

хулосабарорӣ намуда, методҳоро муайян менамоянд; 

-доираи фаъолияти мустақилонаи эҷодӣ. Дар ин ҷода донишҷӯён 

мустақилона методҳоро аз худ менамоянд.  

Дар таҷрибаи педагогӣ омилҳои зиёде маҷуданд, ки ба татбиқи 

технологияҳо метавонанд халал ворид намоянд: 
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1. Сатҳи дониши муҳассилин гуногун аст, аз ин ҷо масъалаи 

мутобиқгардонии усулҳои ташаккули малакаи мақсадгузорӣ ва омилҳои 

ангезабахш ба фаъолияти таълимӣ бармеояд. 

2. Дар ҳолати дар низоми анъанавии таълим фаъолият бурдани 

муассисаи таълимӣ, ба роҳ мондани усули фаъолгардонии донишҷӯён дар 

таълими як фанни алоҳида мушкилоти зиёди психологиро ҳангоми гузариши 

донишҷӯён аз як низом ба низоми дигар ба вуҷуд меорад. 

3. Зиёд шудани сарбории омӯзгор: омӯзгори фаннӣ бо якчанд гурӯҳҳо 

кор мекунад ва аксар вақт танҳо як соли таҳсил, дар ҳоле, ки татбиқи низоми 

нави таълим такмили доимии донишҳоро, бахусус психологиро тақозо 

менамояд. Дар баробари ин, омӯзгорро зарур аст, ки пешрафти донишҷӯёнро 

дар фосилаи муайяни вақт мушоҳида намояд. 

Бо вуҷуди ин инкишофи бемайлони илму техника омӯзгорро вазифадор 

менамояд, ки технологияҳои навтарини таълимро аз худ намуда, дар ҷараёни 

фаъолияти педагогии худ самаранок истифода намояд. Таҳлилҳо нишон 

доданд, ки омӯзгороне, ки дар фаъолияти педагогии худ аз технологияҳо 

истифода намуда, натиҷаҳои хуб ба даст меоранд, аллакай ба низоми 

анъанавии таълим баргашта наметавонанд, зеро истифодаи технологияҳо на 

танҳо барои инкишофи донишҷӯён, балки барои инкишофи шахсияти 

омӯзгор ва маҳорати касбии ӯ мусоидат менамоянд. 

Муайян кардани дараҷаи ангеза барои муқаррар намудани самти 

минбаъдаи фаъолият кӯмак мерасонад. Агар дараҷаи ангеза баланд бошад, 

дар назди омӯзгор вазифаи дар ҳамон сатҳ нигоҳ доштани он меистад, ки 

вазифаи хеле мураккаб аст. 

Агар дараҷаи ангезаи донишҷӯён паст бошад, омӯзгорро зарур аст, ки 

усулу воситаҳои баланд бардоштани онро дарёфт намояд. Дар ҳар ду ҳолат 

сатҳи инкишофи дараҷаи донишҷӯён бояд доимо дар мадди назари омӯзгор 

бошад. 
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Ба андешаи мо усули асосии таълими инкишофдиҳанда–муаммогузорӣ 

буда, усули асосии тадрис–таҳқиқотӣ пазируфта шудааст, ки яке аз шаклҳои 

самараноки он муколама, яъне усули интерактивии таълим маҳсуб меёбад. 

Бояд зикр кард, ки технологияи таълим бояд бо назардошти тамоми унсурҳои 

таҳия гардад. 

Ҷараёни ташаккули маҳорати касбии омӯзгори ояндаи синфҳои 

ибтидоӣ ҳосил намудани донишҳои амиқи назарӣ аз соҳаҳои мухталифи 

илмӣ, ба монанди таърих, равоншиносӣ, педагогика ва гузаришро аз як сатҳ 

ба сатҳи баландтар дар назар дорад. Алҳол ҷараёни ташаккули салоҳияти 

касбиро дар мисоли таълими фанни “Методикаи фанни математика” баррасӣ 

менамоем. Бояд қайд кард, ки технологияи таълими “Методикаи таълими 

математика” бо истифода аз унсурҳои технологияҳои инкишофи аз тарафи 

олимон коркардшуда таҳия гардида, дар он ба муҳайё намудани шароитҳои 

мусоид барои татбиқи технологияҳои инкишофдиҳӣ эътибор дода шуд. 

Хусусияти умдаи методикаи таълими математика (МТМ) он аст, ки 

илми мазкур бевосита бо амалияи таълими математика дар муассисаҳои 

таълимии гуногун (мактабҳо, ОКТ, техникумҳо, мактабҳои олӣ) алоқаманд 

мебошад. Матлабҳои консептуалии ин илм (мафҳумҳо, далелҳо, қонуният, 

назарияҳо) маҳз дар амалияи таълим коркард мешаванд, аммо «амалия 

воқеан ба илми бунёдӣ, қатъӣ сохташуда, исботкунанда ниёз дорад, онро 

бошад, бидуни тамоюлҳои боэътимоди методологӣ инкишоф додан 

ғайриимкон аст» [24, с.67]. Бинобар ин, ақидае, ки методология барои 

омўзгор дар кори ў ҳатмӣ нест (инро мушоҳида, пурсишнома ва суҳбатҳо бо 

омўзгорони математика нишон дод), беасос мебошад.  

Таҳқиқоти анҷомдодаи мо нишон дод, ки дар як қатор ҳолатҳо 

омўзгорон зери методологияи таълими фанни худ танҳо маънои ибтидоии 

мафҳуми методология - дониш оид ба методро мефаҳманд.  

Воқеан, метод ба маънои умумитарин дар адабиёти фалсафӣ ҳамчун 

воситаи ноил шудан ба ҳадаф ва ҳамчун воситаи маърифат тавзеҳ мегардад. 
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Метод ҳамчун воситаи маърифат тарзи дар тафаккур такрор намудани чизи 

омўхташаванда, шарти муҳими гирифтани донишҳои нав дар бораи объекти 

таҳқиқот мебошад. Амалияи кори илмӣ-таҳқиқотӣ нишон медиҳад, ки 

воситаҳои дигар, ҳам назариявӣ ва ҳам амалии расидан ба ҳадаф вуҷуд 

доранд.  

Одатан методологияро ба ду маъно истифода мебаранд: якум - маҷмўи 

воситаҳо, методҳо, тарзҳое, ки дар ягон илм истифода мешаванд; дувум - 

соҳаи дониш, ки воситаҳо, заминаҳо ва принсипҳои ташкили фаъолияти 

маърифатӣ ва амалӣ- тағйирдиҳандаро меомўзад [127, с. 258]. Аз ин ҷо, 

методика нисбат ба методология мавқеи тобеъро ишғол мекунад. Бинобар ин, 

агар методология танҳо ҳамчун таълимот дар бораи методҳо фаҳмида шавад, 

ин маънои маҳдуд намудани предмет ва вазифаҳои методологияро дорад.  

Дар таълифоти файласуфон оид ба мундариҷаи худи метология 

дидгоҳи ягона вуҷуд надорад. Шояд, ин бо дараҷаи коркарди худи 

методология дар ҷанбаи назариявӣ алоқаманд аст, ки мувофиқи таъкиди худи 

файласуфон, дар ин маврид он аз амалия ақиб мемонад. Дар таълифоти 

сершумори илмӣ оид ба унсурҳои таркибии мундариҷаи методология, 

таъйиноти он, вазифаҳое, ки методология ҳал мекунад, роҷеъ ба он ки оё 

барои тамоми илмҳо, барои тамоми соҳаҳои маърифат методологияи ягона 

бояд бошад ё ҳар як илми махсус методологияи худро дорад, ақидаи ягона 

нест. Бо назардошти ин муаммоҳо тафсирҳои гуногуни мафҳуми 

«методология», ҳам ба маънои маҳдуд ва ҳам васеъ вуҷуд доранд.  

Азбаски фаҳмиши маъно ва мазмуни методология барои намояндагони 

тамоми илмҳо муҳим аст, мо ба ҳамон таълифоте муроҷиат кардем, ки 

ҷанбаи назариявии методологияро дар шакли умумитарин пурратар тавсиф 

мекунанд. Пас, ҳадафи мо аз коркарди дастгоҳи категориалии методология 

иборат набуда, балки бо ҳидояти принсипҳо ва методҳои он муайян кардани 

хусусиятҳои асосии методикаи таълими математика ҳамчун илм мебошад.  
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Аз ҷумла, файласуф П.К. Анохин бо такя ба амалияи истифодаи 

истилоҳи методология таърифи васеътарро пешниҳод менамояд: 

«методология - дониши илмӣ (низоми назариявӣ) оид ба фаъолият дар соҳаи 

муайян, воситаҳо, натиҷаҳо ва методҳои ин фаъолият» [4, с. 74]. Агар ин 

таърифро ҳамчун асос қабул намоем, методологияи умумиро, ки дониши 

илмиро меомўзад, сохтор, ташаккул, инкишоф ва амалкарди он, ҳамчунин 

методологияи махсус (хусусӣ)-ро, фаъолияти илмиро дар соҳаи муайяни 

донишҳо меомўзад, аз ҳам ҷудо кардан мумкин аст. Аз ин ҷо бармеояд, ки 

методологияи умумии илм нисбат ба методологияи хусусӣ (махсус) тартиби 

дараҷанок ҳосил менамояд. Ҳамин тавр, методологияи умумӣ ҳамчун 

падидаи куллӣ тамоми ғановати метологияи инфиродӣ, алоҳидаро таҷассум 

мекунад, дар айни замон, ҷузъ бидуни кулл вуҷуд дошта наметавонад, кулл 

бидуни ҷузъ, бинобар ин, дар шароити маълум ҷузъ на танҳо бо кулл 

алоқаманд аст, балки ба он мегузарад.  

Ба муаммоҳои асосие, ки методология меомўзад, инҳоро мансуб 

донистан мумкин аст: тавсиф ва таҳлили марҳалаҳои таҳқиқоти илмӣ, 

таҳлили забони илм; ошкор намудани соҳаи татбиқшавии амалиёт ва 

методҳои алоҳида (тавзеҳ, исбот, озмоиш); таҳлили принсипҳои таҳқиқот, 

дидгоҳҳо ва консепсияҳо, ки инро аксари муҳаққиқот қайд мекунанд. 

Методологияи умумӣ дорои методҳои худ аст, ки ба онҳо таҳлили 

категориалӣ, синтези назариявӣ, амсиласозӣ, дидгоҳи системавӣ, 

идеализатсия, гузариш аз таҷридӣ ба мушаххас ва ғайраро мансуб медонанд.  

Нуктаҳои зикршуда ба андешае водор менамоянд, ки методологияи 

таълими математика бо назарияи таълими фанни математика зич алоқаманд 

аст. Дарвоқеъ, методологияро ҷудо аз низоми мавҷудаи назариявии таълими 

математика (ки дар доираи он таҳқиқоти таҷрибавӣ-озмоишӣ ва илмӣ-

назариявӣ анҷом меёбанд) коркард намудан мумкин нест. Ба маънои 

васеътарин, вазифаи методологияи таълими математика омўзиши равандҳои 

таҳқиқотест, ки дар методика рўй медиҳанд. Он кўшиш менамояд, ки 
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принсипҳои умумии таҳқиқоти илмиро дар ин соҳа кор карда барояд, роҳҳои 

умумӣ, қонунияти инкишоф ва амалкарди методикаро ошкор созад. Вазифаи 

МТМ бо ин маҳдуд нагардида, дарк намудани чигунагии МТМ ҳамчун соҳаи 

илм, нишон додани сифату муносибатҳоеро, ки онро аз дигар илмҳо тафовут 

мебахшанд, ҷойгоҳи он дар низоми илмҳо, дуруст муайян кардани мазмун, 

аҳамият ва самти ҷустуҷўи илмӣ дар ин соҳа, таълимот дар бораи таносуби 

қисмҳои методика, тартиби таҳқиқи онҳо аст. Бинобар ин, масъалаҳои 

методологии методикаи таълими математика - масъалаҳои на танҳо ба 

методҳои таълим (таърифи маҳдуди методологияи МТМ), ки роҷеъ ба ин 

болотар сухан рафт, балки ба назарияи МТМ дар маҷмўъ дахл доранд.  

Вақте ки мо таъкид менамоем, ки МТМ дорои методологияи худ аст, аз 

ин барнамеояд, ки дар методологияи он унсурҳои бо илмҳои дигар алоқаманд 

вуҷуд надоранд. Чунонки болотар қайд гардид, дар методологияи МТМ 

муаммоҳои фалсафие ҳастанд, ки ҳам ба таҳқиқоти илмӣ, ҳам ба таҳсилоти 

математикӣ дар маҷмўъ дахлдор мебошанд. МТМ мафҳумҳои психологию 

педагогӣ ва мафҳумҳои дигари умумии илмиро истифода мебарад, он мисли 

аксари фанҳо методҳои умумиро корбаст мекунад: мушоҳида, озмоиш, 

хулосаҳои мантиқӣ (муқоиса, таҳлил ва синтез, ҷамъбаст ва махсусгардонӣ, 

таҷрид ва мушаххасгардонӣ ва ғ.). Методикаи математика баъзе методу 

воситаҳои барои илмҳои дигар хосро инкор намекунад. Ба сифати намунаи 

чунин воситаи методӣ фаъолияти сарчашмашиносӣ хизмат карда метавонад, 

ки бомуваффақият дар фаъолияти таҳқиқотии олим-методист ва омўзгори 

амалкунанда, ҳамчунин дар ҷанбаи методии омодагии омўзгори ояндаи 

математика татбиқ кардан мумкин аст. Намунаи дигари чунин навъи кори 

методӣ дар соҳаи таълими математика коркард ва таҳлили маводи воқеӣ 

мебошад. 

Ба радифи вазифаҳои методологии методикаи таълими математика, ба 

ақидаи мо, муаммоҳои аввалиндараҷаи методикаро, ки ба лаҳзаи ҷорӣ ва 

ояндаи дур тааллуқ доранд, ҳамчунин баҳодиҳии зарурат ва аҳамияти 
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баррасии онҳоро мансуб бояд донист. Ин муаммо ба хусус дар замони ҳозира 

мубрам аст, вақте ки дар миқёси калон тафриқаи дониши методӣ густариш 

меёбад, ки таҳсилоти математикиро дар типҳои гуногуни мактабҳо бо 

самтҳои ҳархелаи омодагӣ ба назар мегирад.  

Ҳамин тавр, мо таърифи зерини методологияи методикаи таълими 

математикаро ҳосил намудем: методологияи методикаи таълими математика 

- таълимот дар бораи методикаи математика ҳамчун илм, объекти он - 

омўзиши таълими математика дар муассисаҳои таҳсилот бо тамоми 

равандҳои дар он рўйдиҳанда.  

Азбаски методикаи математикаро мо ҳамчун илми ҳамгиро тавсиф 

менамоем, математика, педагогика ва психология низ нисбат ба методика 

асоси методологиро ташкил медиҳанд. Асоси умумии методологияи 

методика, монанди тамоми илмҳои таркибии он, фалсафа ба шумор меравад. 

Фалсафа дар маҷмўъ бо ҷамъбасти амалияи маърифати илмӣ ва коркарди 

методи куллии маърифат машғул гардида, инъикос, назарияи олами 

объективӣ, ҷамъбасти маърифати воқеият мебошад, бинобар ин, ба он нақши 

методологияи умумиилмӣ мансуб аст. Принсипҳо ва методҳои фалсафӣ, ки 

ҷамъбастшуда мебошанд, дар ҳар як илми махсус барои асоснок намудани 

хулосаҳои назариявии он, дарки дурнамои инкишофи он корбаст мешаванд. 

Хусусияти донишҳои методологӣ дар меъёрӣ будани онҳо зоҳир мегардад. 

Дар амалияи таълими математика дар мактабҳо, омўзишгоҳҳои касбӣ-

техникӣ ва мактабҳои олӣ вазъияте ба миён омадааст, ки гўё мавзўи 

(предмет) методикаи таълими математика танҳо методҳои таълими 

математика мебошанд, дар ҳоле ки мавзўи методикаи математика тамоми 

раванди таълими математика (ҳадафҳо, мундариҷа, методҳо, шаклҳои ба роҳ 

мондан, фаъолияти субъектҳои таълим ва ғ.) ба шумор меравад. Эҳтимол, дар 

ҳамин замина як қатор олимон пешниҳод кардаанд, ки методикаи математика 

- дидактикаи математика номида шавад (масалан, Н.В. Метелский). Вобаста 

ба ин, И.Д. Зверев аз «Хрестоматияи методикаи таълими биология» иқтибосе 
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меорад, ки дар он таъкид шудааст: «ворид намудани истилоҳи нав 

(дидактикаи таълими ин ё он фан) метавонад зарар оварад, зеро решаҳои 

таърихии методика ҳамчун илм нобуд карда мешаванд». Ин нукта ба ҳар як 

методика дахл дорад ва бо он розӣ нашудан мумкин нест. 

Зимни ҳалли ин муаммо мантиқи худи методикаи таълими 

математикаро ҳамчун илм ба назар бояд гирифт. Дар муқоиса бо педагогика 

ва психология, ки дорои дастгоҳи мафҳумию категориявии нисбатан устувор 

мебошанд, дар методика то ҳол чунин низоми истилоҳӣ пурра шакл 

нагирифтааст ва ҷустуҷўи ҳалли ин муаммо идома дорад. Методикаи 

математика - илми мураккабе аст, предмети таҳқиқи он - раванди таълими 

математика мураккаб мебошад, дар он низоми калони мафҳумии навъи 

таҷрибавӣ (эмпирӣ) мавҷуд аст, ки дар раванди муттасили мураккабшавӣ ва 

такмил қарор дорад.  

МТМ барои омўзгор ҷиҳати ба роҳ мондани раванди таълим дастгоҳи 

муқтадири методиро фароҳам меорад; оид ба таъмини амалисозии ҳадафҳои 

он тавсияҳо медиҳад; методу воситаҳои таълимро бо назардошти махсусияти 

мундариҷаи маводи омўзишӣ, дараҷаи омўхта шудани он пешниҳод мекунад; 

низоми машқу масъалаҳо ва воситаҳои онро таъйин менамояд; роҳҳои 

беҳтарини тарҳрезии дарсҳоро аз рўйи ҳар як силсилаи таълим муайян 

мекунад. Ба радифи муҳимтарин вазифаҳои МТМ таҳрики фаъолияти 

маърифатии муҳассилро бо воситаҳои таълим, ташкил ва идоракунии 

фаъолияти онҳо, аз ҷумла, худташкилкунӣ ва худидоракуниро мансуб 

донистан мумкин аст. 

Ҳамин тавр, методикаи таълими математика ҳамчун илм аз як тараф, 

дар ҷойи пайвастшавии математика, дидактика, назария таълим ва 

психология ба вуҷуд омада, аз тарафи дигар - илмҳои зикршударо ҳамчун 

унсурҳои сохторӣ фаро мегирад. Худи таърифи МТМ ҳамчун илми ҳамгиро 

нисбат ба мавзўи омўзиши он дидгоҳи диалектикиро тақозо менамояд. 
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Фалсафа ба тамоми илмҳое, ки методикаро ташкил медиҳанд, ҳамчун илм 

дар бораи қонунҳои инкишоф (ҷомеа, инсон, тафаккур) муносибат дорад.  

Дар назди методикаи таълими математика муаммоҳои муайяне 

меистанд, ки бояд аз мавқеи се функсияи таълим ҳал шаванд. Моҳияти ин 

муаммоҳо нуктаҳои зерин ташкил мекунанд:  

1. Муайян намудани ҳадафҳо, вазифаҳое, ки дар назди омўзгор ҳангоми 

ба хонандагон омўзонидани математика ҳамчун фанни таълим меистанд.  

2. Муайян кардани мундариҷаи фанни математика дар мувофиқат бо 

ҳадафҳои гузошта ва талаботи дидактикӣ.  

3. Коркарди методҳо, воситаҳо, шаклҳои таълиме, ки ба мундариҷаи он 

мувофиқанд.  

4. Омўзиши раванди таълими математика.  

5. Омўзиши раванди азхудшавии фанни математика аз ҷониби 

хонандагон. 

Ба омўзгори оянда донистан зарур аст, ки яке аз принсипҳои таълими 

инкишофдиҳанда ташаккули тарзҳои ҷамъбастшудаи фаъолияти ақлонӣ 

мебошад, ки ба ду гурўҳ тақсим шудаанд - навъҳои алгоритмӣ ва эвристӣ 

(ғайриалгоритмӣ). Ин ду воситаи фаъолият дар ҳалли масъалаҳои 

математикии мактабӣ васеъ истифода мешаванд. Ба дараҷаи омодагии 

омўзгор барои амалисозии масъалаи мазкур бомуваффақият татбиқ намудани 

хатти нисбатан нави курси математикаи мактаби таҳсилоти миёнаи умумӣ - 

хатти алгоритмӣ вобаста мебошад, ки хатти мундариҷавӣ-методии 

(ҳисобкунӣ, функсионалӣ, муодилаҳо ва нобаробариҳо, табдилҳои баробар ва 

ғ.) курси мактабии математикаро пурра карда, бо таъсири мутақобил 

менамояд. Бинобар ин, ҳангоми ташаккул додани фарҳанги алогоритмӣ 

ҳадафҳои ташаккули алгоритмҳоро дар назар бояд дошт: 

А) алгоритм ҳамчун воситаи таълими математика; 

Б) алгоритм ҳамчун яке аз мафҳумҳои математикаи муосир; 
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В) алгоритм ҳамчун марҳалаи омодакунанда ба омўзиши асосҳои 

информатика ва техникаи ҳисоббарор.  

Ба ҳар сурат, мундариҷаи курси мактабии математика бояд ба 

ташаккули фарҳанги алгоритмӣ мусоидат намояд ва дар курси методикаи 

таълими математика функсияҳои методии истифодаи алгоритмҳоро муайян 

кардан лозим аст. 

Яке аз принсипҳои муҳими таълими математика характери тарбиявии 

он мебошад, ки дорои ҷиҳатҳои хоси алоқаманд бо табиати худи илми 

математика мебошад. Нуктае, ки омўзиши математика дар мактаб ба 

фарҳанги хонандагон таъсир расонида, онро такмил медиҳад, бетардид аст. 

Барои исбот аз маърўзаи В.Сервэ дар Конференсияи XIX байналмиллалӣ оид 

ба маорифи халқ иқтибос меорем, ки таъсири таҳсилоти мактабии 

математикаро ба хонандагон ва дар маҷмўъ ба фарҳанги умумиинсонии шахс 

возеҳ ифода менамояд: «Дар байни сифатҳои зеҳние, ки математика 

инкишоф медиҳад, онҳое бештар зикр мешаванд, ки ба тафаккури мантиқӣ 

мансубанд: мулоҳизаронии дедуктивӣ, қобилият барои таҷрид, ҷамъбаст, 

махсусгардонӣ, қобилияти фикрронӣ, таҳлил, танқид. Машқ дар математика 

барои ҳосил намудани ҷиҳатҳои ратсионалии фикр ва ифодаи он: тартиб, 

дақиқӣ, возеҳӣ, кўтоҳӣ мусоидат мекунад. Он тахайюл ва фаросатро 

(интуитсия) тақозо менамояд. Он объективият, поквиҷдонии зеҳнӣ, завқ ба 

таҳқиқро фароҳам оварда, ба ин васила, барои ҳосилшавии зеҳни илмӣ 

мусоидат менамояд. 

Омўзиши математика шиддати доимӣ, диққат, қобилияти тамаркуз, 

исроркориро талаб карда, малакаҳои хуби корро мустаҳкам менамояд. 

Ҳамин тавр, математика нақши муҳимро ҳам дар инкишофи зеҳн ва 

ҳам дар ташаккули характер иҷро мекунад Ҳарчанд ба пурра муайян кардани 

нақши математика дар соҳибмаълумотии математикии мактаббачагон даъво 

надорад, бо вуҷуди ин, он баъзе сифатҳои асосии ба хонанда хосро нишон 

медиҳад, ки бо ёрии математика ташаккул додан мумкин аст. 
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Яке аз сифатҳои хоси илми математика дар муқоиса бо илмҳои дигар 

таҷридӣ будани мафҳумҳо ва қонунияти он мебошад. 

Бинобар ин, аз дидгоҳи асосноккунии фалсафии математика 

муносибати мафҳумҳо ва қонунияти математикӣ ба воқеият масъалаи муҳим 

мебошад, яъне мундариҷаи объективии дониши математикӣ аз чиҳо иборат 

аст. Дарки ин масъала на танҳо хусусияти фалсафӣ - методологӣ дорад, ки аз 

таҳлили мафҳумҳои ибтидоии муҳим, принсипҳо ва методҳои 

созмондиҳандаи таҳкурсии математика иборат аст, балки хусусияти муҳими 

таълимӣ дорад. 

Объектҳои математикӣ дар заминаи таҷрид аз мундариҷаи мушаххаси 

воқеият ташаккул меёбанд. Аммо ин чунин маъно надорад, ки онҳоро 

бевосита ба воқеият нисбат додан ва дар соҳаҳои гуногуни фаъолияти 

илмиву амалӣ татбиқ намудан ғайриимкон аст. Азбаски олами воқеӣ аз 

хосияту муносибатҳои сифатӣ ва миқдорӣ, мундариҷавӣ ва зоҳирӣ, ҷузъӣ ва 

умумӣ, ки дар ягонагӣ вуҷуд доранд, тасаввуроти мувофиқ оид ба онҳо танҳо 

ба шарти корбурди дурусти методҳои математикӣ ва методҳои дигари 

махсусу илмии маърифат имконпазир аст. 

Тасаввуроти таҷридии математика ҳангоми таълими математика дар 

мактаби таҳсилоти умумӣ аҳамияти бештар касб мекунад. Дар шароити 

таҳсилоти математикӣ дар мактаб ба татбиқи математика дар соҳаҳои 

гуногуни илм, техника ва соҳаҳои дигари фаъолияти инсон таваҷҷуҳи махсус 

зоҳир мегардад [125, с. 100]. 

М.Нугмонов қайд мекунад: «Омўзиши математика дар мактаб пурра 

кардани таҷридҳои математикиро бо мундариҷаи воқеӣ тавассути тавзеҳи 

далелҳо, мафҳумҳо, қонунияти назарияи математика тақозо менамояд. Барои 

чунин андешае асос вуҷуд дорад, ки математика худ имкон надорад, ки 

муаммоҳои марбут бо соҳаи таҳсилоти математикиро ҳал намояд. Ҳалли ин 

муаммоҳо ба доираи салоҳияти методикаи таълими математика тааллуқ 

дорад. Табиист, ки муаммоҳои мазкурро ҳал намуда, МТМ ба моҳият ва 
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табиати худи таҷриди математикӣ такя мекунад. Маҳз аз ҳамон далеле, ки 

математика бо «таҷридсозии таҷридҳо» машғул аст, имконияти густурдаи 

истифодаи он дар соҳаҳои гуногуни фаъолияти инсон бармеояд» [125, с. 65]. 

Фаҳмиши моҳияти таҷридҳои математикӣ дар ҳалли муаммои 

таҳсилоти математикӣ дар мактаби муосир муҳим аст, ки бо фаъолият оид ба 

таълими математика робитаи ҷудонопазир дорад. Қайд метавон кард, ки ҳеҷ 

гуна илми дигар то андозаи математика ба мафҳумҳои таҷрид, қонуният, 

назарияҳо муроҷиат намекунад. 

Мураккабии таҷридҳои математикӣ ва ошкор намудани табиати онҳо 

ҳамеша мавзўи баҳси файласуфон, математикҳо, мантиқшиносон ва 

намояндагони соҳаҳои дигари дониши илмӣ, ки методҳои математикиро дар 

таҳқиқоти худ истифода мебаранд, қарор доранд. 

Чунонки маълум аст, таҷридкунӣ воситаи ҳаматарафаи (универсалӣ) 

умумии фикрист, ки асоси маърифатро ташкил мекунад. Маънои таҷридкунӣ 

фикран ҷудокунӣ, тақсим, ба қайд гирифтани ҷиҳатҳо, сифатҳо, аломатҳои 

чизи (падида, раванд) мушаххас ва дар як вақт дуршавӣ аз ҷиҳатҳо, сифатҳо, 

аломатҳои дигари ҳамин чиз (падида, раванд) мебошад. Ба худ хос будани 

таҷридҳои математикӣ ба хусусиятҳои хоси математика ҳамчун илм вобаста 

мебошад, ки муносибатҳои сифатӣ ва шаклҳои фазогии олами воқеиро 

инъикос мекунанд. 

Махсусияти таҷридҳои математикӣ ва муносибати онҳо ба воқеият бо 

тасаввуроти муайян оид ба мавзўи математика ҳамчун илм дар инкишофи 

таърихии он бевосита алоқаманданд. Ф.Энгелс мавзўи математикаро чунин 

муайян карда буд: «Объекти математикаи соф шаклҳои фазогӣ ва 

муносибатҳои миқдории олами воқеӣ мебошанд» [198, с. 37]. 

Дарвоқеъ, таърихан математика ҳамчун инъикоси муносибатҳои 

сифатӣ ва шаклҳои фазогии олами воқеӣ ба вуҷуд омад. Тасаввуроти 

ибтидоии математикӣ (масалан, мафҳумҳо дар бораи адади томи мусбат, 

ададҳои касрӣ ва ғ.) мувофиқи маълумоти мутахассисони соҳаи таърихи 
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математика ва асосноккунии фалсафии математика (А.Д. Александров, 

Н.И. Жуков, А.Н. Колмогоров, Г.Б. Матвиевская, И.П. Молодший, 

Ю.Е. Петров, Б.А. Розенфелд, Г.И. Рузавин, К.А. Рибников, П. Юшкевич, 

С.А. Яновская ва диг.) аз амалияи ҳисобкунии предметҳо (яъне маҷмўъҳои 

дискретӣ) ва ченкунии бузургиҳои фазогӣ: масофа, майдон, ҳаҷмҳо пайдо 

шуд. Таърихи математика гувоҳӣ медиҳад, ки танҳо баъди гузаштани давраи 

муайяни таърихӣ дар математика муносибатҳои миқдорӣ ҷудо аз воқеият, дар 

заминаи ошкор намудани қонунияти дохилии ададҳои аслӣ (ҷуфт ва тоқ, сода 

ва таркибӣ, беинтиҳоии потенсиалии ададҳои бемаҳдудият афзуншаванда ва 

ғ.) ва омўзиши қонунияте, ки бо тақсимшавии беинтиҳои бузургиҳои 

муттасили геометрӣ омўхта мешавад.  

Мафҳумҳои пайваста ташаккулёбандаи математикӣ дар рамзҳо 

(символҳо) ва таърифҳои расмӣ таҷассум меёбанд, ки ба таҷридҳои 

ҷамъбастӣ оварда мерасонад. Дар пойгоҳи ин таҷридҳо, ҳамчунин қонунияти 

дохилимантиқӣ ҳосилшавии минбаъдаи таҷридҳои нави математикӣ рўй 

медиҳад. Ҳамчун намуна тасаввурот дар бораи ададҳои манфӣ, 

ирратсионалӣ, комплексӣ ва ададҳои дигар метавонад хизмат намояд. Бо 

ҳамин роҳ як қатор назарияҳои математикӣ ба вуҷуд омаданд (назарияи 

ададҳо, назарияи маҷмўъҳо, назарияи гурўҳҳо, геометрияи таҷридии 

алгебравӣ, геометрия ғайриевклидӣ, таҳлили функсионалӣ ва ғ.). Ба андозаи 

инкишоф то таҷридҳои олитари робитаи назарияҳои математикӣ бо амалия, 

бо воқеият торафт бавосита мегардад. Математика бештар бо тарҳрезии 

дохилисохтории мавзўи худ машғул мешавад, робитаи он бо амалия асосан 

тавассути илмҳои дигар амалӣ мегардад. Яъне дар математика инъикоси 

мувофиқи қонунияти объективии муносибатҳои миқдорӣ ва шаклҳои 

фазогии воқеият дар асоси таҳлили мантиқии далелҳои дохилиматематикӣ 

бидуни муроҷиат ба воқеияти амалӣ (эмпирӣ) сурат мегирад. Ин ва 

имконияти дохилии эвристӣ барои инкишофи нисбатан мустақилонаи илми 

математика дар гузашта ва ворид гардидани методҳои он ба тамоми соҳаҳои 
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илм, техника, истеҳсолот, идоракунӣ ва муҳими иҷтимоӣ дар замони ҳозира 

такони пурқуввате бахшид. 

Раванди воридшавии математика ба соҳаҳои дигари фаъолияти инсон 

дар як вақт бо пайдоиши (чунонки болотар қайд шуд) фанҳои мустақили 

математикӣ, мисли назарияи маҷмўъ, мантиқи математикӣ, назарияи 

эҳтимолият ва омори математикӣ, назарияи алгоритмҳо, назарияи иттилоот, 

ҳисобкунии амалиётӣ, нахарияи бозиҳо, таҳлили функсионалӣ ва ғайра дар 

дохили математика сурат гирифт, ки дар соҳаҳои дигари донишҳо ва техника 

татбиқи амалӣ дарёфтанд.  

Ба гуфтори дурусти А.Д.Александров «математика ҳамчун методи 

ифодаи қонунияти миқдорӣ, ҳамчун дастгоҳи тарҳрезӣ ва коркарди 

назарияҳо, ҳамчун воситаи ҳалли вазифаҳо баромад мекунад». Чунонки аён 

аст, ин ҷо шаклҳои фазогие, ки математика меомўзад (ба андешаи Энгелс), 

зикр намегарданд. Аммо ин бо таърифи додаи Энгелс ихтилоф надорад, 

«зеро шаклҳои фазогӣ дар математика (алгебра, геометрияи таҳлилӣ) тариқи 

муносибатҳои миқдорӣ, пеш аз ҳама, таносуби ададҳо омўхта мешаванд» 

[198, с.23]. Вобаста ба ин, А.Н. Колмогоров дуруст қайд мекунад, ки шаклҳои 

фазогиро ҳамчун навъи хусусии муносибатҳои миқдорӣ баррасӣ бояд кард, 

агар истилоҳи мазкур васеъ тафсир гардад. 

Дуруст аст, ки дар бахшҳои математикаи муосир, мисли мантиқи 

математикӣ, топология, алгебраи умумӣ, таҳлили функсионалӣ робитаро бо 

муносибатҳои миқдорӣ ва шаклҳои фазогии объектҳои воқеӣ мушоҳида 

кардан душвор аст. Масалан, дар мантиқи математикӣ шаклҳои хулосаи 

мантиқӣ, дар геометрия фазоҳои n - ченака омўхта мешаванд, ки ба маънои 

муқаррарии калима, дорои шаклҳои маъмулии фазогӣ ва муносибатҳои 

миқдорӣ нестанд, ҳарчанд ки дар воқеият намунаҳо доранд.  

Ҳамин тавр, андешае ҳосил мешавад, ки бо вуҷуди як қатор фанҳои 

математикии нисбатан мустақил, бо вуҷуди номуттаҳидии зоҳирии қисмҳои 

худ, математика дар маҷмўъ илми том бо методҳои хоси ҳисобкунӣ, 
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мулоҳизаронӣ, исботҳо ва забони худ боқӣ мемонад [72, с.21] ва ягонагии он 

ба худи моҳияти математика асос меёбад. 

Вобаста ба инкишофи математика ва пайдо шудани соҳаҳои нави он, 

олимон кўшиши бо дидгоҳи нав муайян кардани мавзўи математикаро амалӣ 

менамоянд. Аз ҷумла, кўшиши таҳлили мавзўъ ва сохтори математика ба 

гурўҳи математикҳо бо тахаллуси Н. Бурбаки тааллуқ дорад. Аз нуқтаи 

назари онҳо, математика - илм дар бораи сохторҳои математикӣ, дар бораи 

тартиби дараҷавии (иерархия) сохторҳо мебошад: «ягона объектҳои 

математикӣ сохторҳои математикӣ мегарданд» [25, с.36]. 

Аммо чунонки бисёр олимон қайд мекунанд (А.Д. Александров, 

Б.В. Гнеденко, А.Н. Колмогоров ва диг.) ҳар дафъа ақидаи Ф. Энгелс дар 

бораи мавзўи математика дуруст эътироф мегардад. Танҳо тасаввуроти 

одамон дар бораи синфи муносибатҳои миқдорӣ ва шаклҳои фазогӣ ғанӣ 

мегарданд. Муайян намудани мавзўи математикаи муосир аз баъзе ҷиҳатҳо 

таърифи ибтидоии онро пурра мекунад, бинобар ин, ба «дидгоҳи ченкунӣ» 

(метрикӣ) набояд муқобил гузошта шавад (Г.И. Рузавин). 

Тасаввуроти мавҷудаи олимонро оид ба мавзўи математикаи муосир 

таҳлил карда, мо ба андешае расидем, ки он дар мақолаи А.Д. Александров 

«Математика» пурраву мухтасар баён гардидааст, ки таърифи математика 

ҳамчун илм оварда шуда, хусусияти умумитарини он қайд шудаанд: 

«Математика илм дар бораи шаклҳо ва муносибатҳое, ки бо дур шудан 

(таҷрид) аз мундариҷаи онҳо баррасӣ мешаванд. Мавзўи аввалин ва асосии 

математикаро муносибатҳо ва шаклҳои фазогӣ ташкил медиҳанд. Ба ғайр аз 

муносибат ва шаклҳои фазогӣ дар математика муносибату шаклҳои дигар, аз 

ҷумла, дар мантиқи математикӣ - шаклҳои хулосаи мантиқӣ, дар геометрия - 

фазоҳои n - ченака омўхта мешаванд. Умуман, ба мавзўи математика ҳама 

гуна шаклу муносибатҳои воқеият дохил шуда метавонанд, ки аз лиҳози 

объективӣ дорои чунин дараҷаи мустақилияти мундариҷа мебошанд, ки 

метавонанд аз он пурра таҷрид гардида, дар мафҳумҳо чунон дақиқ, бо нигоҳ 
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доштани чунон ғановати робитаҳо инъикос ёбанд, ки барои инкишофи соф 

мантиқии назария замина фароҳам меоранд. 

Математика ҳамчун илм дар бораи шаклҳои мантиқан имконпазир, соф 

(яъне аз муҳтаво таҷридшуда) ё низоми муносибатҳо тавсиф меёбад, зеро 

шакл - низоми муносибатҳои қисмҳои чизи том буда, таносуб дар математика 

ҳамеша ҳамчун низоми муносибатҳои байни ягон навъ объектҳои 

таҷридшуда иштирок менамояд.  

1. Шакле, ки аз мундариҷа таҷрид шудааст, ҳамчун объекти мустақил 

зоҳир мегардад, бинобар ин, мавзўи бевоситаи математика инҳо мебошанд: 

ададҳо, на ин ки маҷмўи чизҳо, шаклҳои геометрӣ, на балки ҷисмҳои воқеӣ.  

2. Натиҷаҳои математика - теоремаҳо бо роҳи хулосабарории мантиқӣ 

аз мафҳумҳои асосӣ ва далелҳо ҳосил мешаванд, истинод ба таҷриба далели 

математикӣ қабул карда намешавад. Ин хусусият мисли хусусияти қаблӣ ба 

ҳеҷ ваҷҳ чунин маъно надорад, ки математика мафҳумҳоро аз таҷриба 

намегирад ва он ба воқеият дахл надорад. 

3. Хусусияти нисбии математика бебаҳс ва тағйирнопазир будани 

хулосаҳои он мебошад. 

4. Барои математика мавҷудияти як қатор зинаҳои таҷрид ва 

ҳосилшавии мафҳумҳои нав дар асоси мафҳумҳои қаблан шаклгирифта хос 

мебошад. 

5. Хусусияти математика ҳамчунин ҳаматарафа (универсалӣ) будани 

истифодаи он мебошад. 

6. Математика дар байни илмҳои дигар мавқеи хосро ишғол мекунад, 

зеро шаклу муносибатҳои дар табиат, ҷомеа, ҳамчунин дар тафаккур 

дучоршавандаро таҳқиқ намуда, он аз мундариҷаи он дур мешавад, бо 

назардошти далелҳое, ки дар дохили он раво мебошанд, мушоҳида ва 

озмоишро истисно менамояд. Бинобар ин, онро ба табиатшиносӣ ё фанҳои 

ҷамъиятӣ мансуб донистан мумкин нест».  
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Таҷрибаи таълими математика, ҳамчунин таҷрибаи шахсии муаллиф 

нишон медиҳад, ки математикаи мактабии муосир ҳамчун низом ба талаботе, 

ки ҷомеа дар пеши таҳсилоти математикӣ дар муассисаи таҳсилоти миёнаи 

умумӣ гузоштааст, ҷавобгўй мебошад. Ин таҷриба аз ҷумла, нишон медиҳад:  

1. Омодагии математикӣ барои фаҳмиши принсипҳои сохт ва 

истифодаи техникаи муосир, дарки мафҳуму ғояҳои иомӣ зарур аст.  

2. Математика барои фаъолияти ҳаррўзаи амалии инсон муҳим аст, он 

забони илм ва техника мебошад.  

3. Бо ёрии математика бисёр падидаву равандҳои дар табиат ва ҷомеа 

рўйдиҳанда мавриди амсиласозӣ ва омўзиш қарор гирифта, пешгўӣ 

мешаванд.  

4. Математика яке аз фанҳои такявӣ дар муассисаи таҳсилоти миёнаи 

умумӣ мебошад: он омўзиши фанҳои дигарро (физика, химия, асосҳои 

информатика ва техникаи ҳисоббарор, нақшакашӣ ва ғ.) таъмин мекунад. 

5. Математика ба ташаккули ҷаҳоншиносии илмии хонандагон мусодат 

намуда, ба ҳамин васила, тафаккури диалектикии онҳоро ташаккул медиҳад. 

6. Математика ҷиҳатҳои ахлоқии шахсият (исроркорӣ, ҳадафмандӣ, 

фаъолнокии эҷодӣ, меҳнатдўстӣ, интизом, тафаккури танқидӣ) ва маҳорати 

далелнок ҳимоя кардани фикру ақидаҳои худро инкишоф медиҳад. 

7. Математика доираи назари хонандагонро густариш мебахшад, 

қобилияти эҷодии мактаббачагонро инкишоф медиҳад. 

8. Омўзиши математика ба ташаккули маҳорату малакаҳои меҳнати 

ақлонӣ (ба нақша гирифтани кор, ҷустуҷўи роҳҳои оқилонаи иҷрои он, 

баҳодиҳии танқидии натиҷаҳо), барои возеҳу пурра, мухтасар баён намудани 

андешаҳои худ, андўхтани малакаҳои иҷрои дақиқу босаводонаи сабтҳои 

математикӣ мусоидат мекунад. 

9. Математика тафаккури мантиқиро инкишоф дода, ба ҳамин васила, 

ба ташаккули тафаккури илмӣ-назариявии хонандагон мусоидат менамояд. 
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10. Математика ба тарбияи эстетикии хонандагон саҳми назаррас 

мегузорад.  

11. Математика таҳкурсии таҳсилоти политехникии мактаббачагон 

мебошад. 

Математика ин функсияҳоро иҷро намуда, ҳамчун асоси методологии 

методикаи таълими математика хизмат мекунад. Он имкон медиҳад, ки аз 

тамоми мундариҷаи илмӣ варианти беҳтарини мундариҷаи фанни таълимӣ 

интихоб шавад. Бинобар ин, барои МТМ муаммои мундариҷаи таълим дар 

мактаб (мактаби олӣ) моҳиятан муаммои «табдили» математика ҳамчун 

фанни илмӣ ва ба фанни таълимӣ мебошад. 

Ин вазифаи МТМ-ро ба таври ҷамъбастӣ ҳамчун муаммои методологие 

баррасӣ кардан мумкин аст, ки моҳияти он аз тағйир додани сохтори 

назариявии дар натиҷаи таҳқиқоти соҳаи математика ҳосилшуда ба фанни 

таълимӣ (ё фанҳои таълимӣ) иборат аст, ки дар муассисаҳои таҳсилот 

(новобаста аз типи муассиса) омўхта мешавад. Агар дар пеши аҳли илм 

муаммои муназзам гардонидани (систематизатсия) донишҳои математикӣ бо 

мақсади таълими математика ба насли наврас гузошта шавад, он гоҳ 

муаммои методӣ ба миён меояд, ки интиқоли мундариҷаи илми математика 

ба мундариҷаи фанни таълимӣ ба миён меояд. Маҳз дар раванди табдили 

дониши илмии математикӣ ба дониши таълимӣ нақши метологии методикаи 

таълими математика, ба хусус, дастгоҳи таҳқиқотии он равшан зоҳир 

мегардад.  

Ҳарчанд муаммои баррасишаванда барои МТМ хеле муҳим аст, аммо 

таҳлили таҳқиқот дар ин соҳа нишон медиҳад, ки то ҳол тартиби дақиқи 

илмии табдил додани донишҳои математикӣ ба донишҳои таълимӣ коркард 

нашудааст, меъёрҳои якмаънои тарҳрезии фанни таълимӣ оид ба математика 

муқаррар нашудаанд.  

Ба андешаи мо, ҳангоми баррасии ин муаммо пеш аз ҳама, як омили 

муҳимро дар назар бояд дошт: дар марҳалаи мазкури таҳсилоти математикии 
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мактабӣ (мактаби асосӣ) сухан дар бораи таҷдиди пурраи мундариҷаи 

таълими математика намеравад, зеро аз рўйи анъанаи таърихан шаклгирифта 

ғояҳо, далелҳо, матлабҳо, назарияҳои асоси нигоҳ дошта мешаванд. Аммо 

пайдоиши тамоилҳои гуногун дар соҳаи таҳсилот (аз ҷумла, таҳсилоти 

математикӣ) ва мутаносибан, ҳадафҳои ин тамоилҳо бознигарии мундариҷа, 

дар як қатор мавридҳо мундариҷаи нави таълими математикаро тақозо 

менамояд, ки амалисозии он бидуни донишҳои асосноки методӣ ғайриимкон 

аст. Бинобар ин, аз лиҳози назариявӣ нуктаи принсипиалӣ он аст, ки чунин 

низоми хос чӣ тавр ба вуҷуд меояд ва барои ҳосилшавии он мундариҷаи 

илми математика кадом марҳалаву давраҳоро бояд гузарад.  

Ҳангоми ҳалли ин муаммо мо дорои сохтор будани худи назарияи 

математикӣ ва мураттабии дониши илмиро (математикӣ) ба назар мегирем. 

Ба ақидае такя менамоем, ки муттаҳид ва ташкил намудани донишҳои 

математикӣ ба низоми ягона муаммои хусусии илми математика аст, 

муназзам гардонидани онҳо бошад, аксар вақт бо мақсади бунёди манзараи 

бисёрҷиҳатаи объекти омўхташавандаи математика гузаронида мешавад. 

Мундариҷаи дониши илмӣ оид ба математика (донишҳои алоҳидаи 

назариявӣдар назар дошта мешаванд) - донишҳои математикии муназзам ва 

пайдарпай баёнгардида, ки моҳият ва мантиқи худи математика (ё 

назарияҳои математикӣ)-ро ба худ тобеъ менамоянд. Аз ин дидгоҳ баёни 

мундариҷаи илмии математика (ё назарияҳои кинематикӣ) вазифаи хусусии 

математика ҳамчун илм мебошад, зеро дар ҳама гуна илм тамоюле вуҷуд 

дорад, ки аз мантиқан мураттаб ва муназзам намудани маводи таҳқиқшуда 

иборат аст.  

Ба ақидаи мо, мураттабии баёни мундариҷаи илмии назарияи илмӣ ва 

методикаи таълими математика маҳз дар ҳамин нукта зоҳир мегардад. Фарқи 

асосӣ дар он аст, ки методикаи таълим ба андозаи маълум методикаи баёни 

донишҳои илмиро оид ба математика истифода бурда, онро ба ҳадафҳои 

муассисаҳои таҳсилот мувофиқ мегардонад. То он вақт, ки нияти баёни 
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назария бо мақсади таълим мавҷуд набошад, МТМ ба сохтори дохилии 

назарияҳои математикӣ дахолат карда наметавонад. Бинобар ин, заминаи 

асосӣ (мантиқӣ) барои ҳадафҳои таълим - баёни мавзўи илмии (ё мавзўъҳои 

илмӣ) оид ба математика аст. Аммо ин замина ба ҷанбаи ирсӣ ва мантиқии 

гузориши муаммои методии мундариҷаи таълими математика ишора 

мекунад, бинобар ин, мо маҷбурем, ки матлабҳои ибтидоии як андоза 

дигаргунро ҳамчун асос қабул намоем, ки ба андешаи мо, дар муайянкунии 

мундариҷаи курси мактабӣ ҳалкунанда мебошанд.  

Матлаби 1. Математика маҷмўи мафҳумҳо, далелҳо, қонуният, 

назарияҳое мебошад, ки як қисми мероси фарҳанги инсониятро ташкил 

медиҳанд. 

Матлаби 2. Азхудкунии донишҳои математкикӣ ҳамчун қисми 

таҷрибаи иҷтимоӣ шарти зарурии инкишофи фарҳанги моддӣ ва маънавӣ 

мебошад. 

Матлаби 3. Таълими математика ҳамчун падидаи иҷтимоӣ ба суръат 

гирифтани раванди азхудкунии донишҳои математикӣ мусодат мекунад.  

Матлаби 4. Дар раванди таълими математика такрори донишҳои 

андўхта ва дар рафти амалия санҷидашуда рўй медиҳад.  

Матлаби 5. Дар шароити таълими мактабӣ омўзиши ҳаматарафаи 

донишҳои математикии андўхташуда ғайриимкон аст.  

Матлаби 6. Ғояҳо, принсипҳо, методҳо, матлабҳои асосие, ки дар 

мундариҷаи курси мактабии математика дар маҷмўъ муайян шудаанд.  

Идомаи марҳилаи аввали ташаккули салоҳияти касбии омӯзгори 

ояндаи синфҳои ибтидоӣ, омӯзонидани технологияи таълими фанни 

математика дар мактабҳои ибтидоӣ мебошад. Дар ин самт дар баробари 

дигар фанҳои таълимии бахши математика, нақши муҳимро таълими фанни 

“Методикаи таълими математика” дорад. Бояд тазаккур дод, ки то ин дам 

масъалаи истифода ва татбиқи технологияҳои таълими фанни мазкур аз 

тарафи олимон мавриди пажуҳиши ҳаматарафа қарор дода нашудааст. Дар 
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барномаҳои мактабҳои ибтидоӣ рисолаҳои илмии олимон танҳо баъзе 

ҷанбаҳои масъалаи мазкур вобаста ба мавзӯи илмӣ таҳқиқ гардидаанд. Аз ин 

рӯ масъалаи таҳияи дастури методии таълими фанни мазкур ба миён омад. Бо 

ин мақсад сарчашмаҳои зиёди илмиву методӣ мавриди омӯзиш ва баррасии 

қарор дода шуданд. Дар маводи методии дар маҷаллаи “Паёми маориф” (аз 

ноябри соли 2001, №22) таҳти унвони “Методикаи таълими математика” 

“Масъалаҳои асосии омӯзиши таълим дар мактабҳо” нашршуда муҳимияти 

таъсири эмотсионаливу этикии фанни мазкур махсус қайд карда шудааст, ки 

тавассути истифодаи самараноки технологияҳои инкишоф ба он ноил шудан 

мумкин аст. 

Дар баробари ин ба коркарди Методикаи таълими математика омилҳои 

зерин боис гардидаанд: 

 мақсад ва вазифаҳои таълим; 

 предмети соҳаи махсуси илм; 

 муносибати нав дар соҳаи маориф; 

 нақши фан дар соҳаи илм ва ҷомеа; 

 дастовардҳои нави соҳаи психология, педагогика, аз ҷумла 

дидактика ва информатика. 

Асоси мазмуну мӯҳтавои фанҳои математикаро ғояҳои олимони 

шинохтаи соҳаи педагогика М.А. Бантова ва Л.С. Зазнобина муаллифони 

китоби таълими “Методикаи таълими математика дар синфҳои ибтидоӣ” 

ташкил мекунад. Дар китоби таълимии мазкур барнома ва нақшаи намунавии 

дарсҳои математика ба таври мукаммал пешниҳод гардидаанд, аммо на ҳамаи 

мавзӯъҳо ба стандрати давлатӣ мутобиқанд. Бояд қайд кард, ки аксари 

муассисаҳои таълимӣ аз рӯи барномаҳое, ки бо маводи таълимиву методӣ 

таъминанд, ҷараёни таълимро ба роҳ мемонанд. Ин гуна барномаҳо хеле 

зиёданд ва омӯзгор метавонад вобаста ба салоҳияти худ яке аз онҳоро 

истифода намояд [15, 54, с. 191, 15]. 
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Дар таҳияи барномаҳо ва китобҳои таълимиву методӣ метавонанд 

ҳамчун сарчашмаи муҳими коркарди усулҳои таълими математика баромад 

кунанд. Курси таҳиягардида на танҳо омӯзонидани воситаҳои методиро ба 

омӯзгорони оянда, балки технологияҳои педагогиро дар таълими фанҳои 

математика, дар назар дорад. 

Курс тибқи нақшаи зерин таҳия гардид: омӯзонидани донишҷӯён бо 

усулҳои омӯзиш ва дарки илми математика, мақсад ва вазифаҳои фанни 

математика ва курси пропедевтикативӣ, омӯзиши методҳо ва усулҳои 

таълими фаннҳои математика, маводи барномавӣ ва технологияҳои педагогӣ. 

Ҷараёни таълими омӯзгори оянда дар барномаи ғояи ташаккули 

омӯзгорӣ дорои технологияи шахсии таълим ба роҳ монда мешавад. 

Технологияи педагогӣ як низоми муайяни фаъолияти таълимиест, ки 

муносибати конструктивӣ ва ботадбиронаро дар ташкили раванди таълим дар 

назар дорад. Таълими усулҳои таҳия ва татбиқи технологияҳо аз рӯи 

алгоритми зерин сурат гирифт: 

- муҳайё кардани шароит барои омӯзиш ва аз худ намудани 

технологияҳои яке аз фанҳои бахши математика; 

- омӯзиши назарияҳо; 

- таҳлили интиқодии назария ва амалия. 

Дар машғулиятҳои фанҳои математика унсурҳои технологияи 

Ю.М.Троитский истифода карда шуд. Ба донишҷӯён пешниҳод гардид, ки: 

- фарзияҳои худро оид ба ҳодиса ва равандҳои таърихӣ дар заминаи 

омӯзиши сарчашмаҳо пешниҳод намоянд; 

- яке аз бобҳои китоби таълимии дастнависро таҳия намоянд ва ғайра.  

Барои гузаронидани машғулиятҳо аз рӯи технологияи Ю.Л.Троитский 

лоиҳа ва тавсияҳои методӣ барои таҳия ва коркарди дастнависи китоби 

таълимӣ пешниҳод гардидаанд (Замимаи 2). Баъдан дар машғулиятҳо оид ба 

методикаи таълими фанҳои математика донишҷӯён назарияҳои технологияи 

мазкурро мавриди омӯзиш қарор доданд. Баъдан ба донишҷӯён супориш дода 



130 

 

 

шуд, ки машғулиятҳоро аз рӯи технологияи Ю.Л.Троитский ва маводи 

назариро таҳлил намуда, андешаҳои худро оид ба ҷиҳатҳои манфӣ ва мусбии 

технологияи мазкур иброз намоянд.  

Тибқи мулоҳизаронии донишҷӯён бартарии технологияи мазкур дар 

интихоби озоди мавзӯъҳо буда, он барои омӯхтани фан бидуни як навъ 

фишори идеологии олимону математикон ва дар ин замина ҳосил намудани 

ҳисси ҳуввияти миллӣ имкон медиҳад. 

Камбудиҳои технологияи мазкурро бошад донишҷӯён дар нуқтаҳои 

зерин мебинанд: барои омода кардани маводи таълимӣ аз рӯи технологияи 

Ю.Л.Троитский ба омӯзгор зарур аст, ки вақт ва маблағи муайян сарф 

намояд. Зимни истифодаи технология Ю.Л.Троитский ба низоми муайяни 

таълим, яъне мураттабии он халал ворид мегардад [161, с. 51]. 

Технологияи В.Ф.Шаталов дар машғулиятҳои фанҳои математикӣ 

қисман пешниҳод гардида, бо мақсади муҳайёсозии иттилоот истифода шуд. 

Ба донишҷӯён супориш дода шуд, ки маълумотро зимни баёни мавзӯъ ва кор 

дар шакли нақша ва расм пешниҳод намоянд. Дар рафти машғулиятҳо аз 

фанни “Методикаи таълими математика” донишҷӯён дар асоси омӯзиши 

ғояҳои педагогии В.Ф.Шаталов нақшаи дарсҳои синфҳои ибтидоиро дар 

мавзӯи додашуда бо истифода аз аломатҳои шартӣ ва нақшаҳо тартиб 

доданд. 

Баъдан ба донишҷӯён супориш дода шуд, ки дар бобати бартарӣ ва 

камбудиҳои технологияи В.Ф.Шаталов ибрози андеша намоянд. Зимни 

таҳлил донишҷӯён муқаррар намуданд, ки аломатҳои шартӣ барои дар шакли 

мӯъҷаз ва ё батафсил пешниҳод кардани маълумот барои хонандагони 

хурдсол имкон медиҳад, аммо на ҳамаи маълумотҳоро метавон дар шакли 

аломатҳо пешниҳод кард ва ин омил метавонад барои хотираи хонандаро бо 

маълумоти нозарур пур кардан боис гардад. Инчунин тибқи мулоҳизаронии 

донишҷӯён технологияи мазкур кори эҷодии омӯзгорро тақозо менамояд, ки 

ин ҳам ҷолиби диққат аст. 
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Супориши дигари ба донишҷӯён пешниҳодгардида, аз худ намудани 

методикаи такмили маҳорати педагогӣ мебошад, ки мақсади онро метавон 

дар ду нуқтаи асосӣ арзёбӣ намуд: 

1. ба донишҷӯён пешниҳод намудани воситаҳои психологии инкишофи 

шахсияти худ, дарки мавқеи худ дар дар ҷомеа ва қонуниятҳои инкишофи 

ҷомеа, хислатҳои одамони дигар; 

2. ба донишҷӯён фаҳмонидани фарқи эътибор ва манзалати ин ё он 

технологияи педагогӣ аз зарурати он [188, с. 58] 

Машғулиятҳо оид ба такмили маҳорати педагогӣ барои тамоми фанҳо, 

аз ҷумла фании Методикаи таълими математика таҳия гардиданд. Баъдан ба 

донишҷӯён супориш дода шуд, ки афзалият ва камбудиҳои ин ё он 

методикаро муқаррар намоянд. Зимни таҳлили машғулиятҳо донишҷӯён 

ҷиҳатҳои хуби дарсро дар озод будани фазо, имконияти баробар иштирок 

кардан, фаъолгардонӣ ва хулосабарорӣ дар заминаи омӯзиши сарчашмаҳои 

мухталиф ифода намуданд. 

Таҳлили ҷиҳатҳои манфии машғулиятҳо дар байни донишҷӯён баҳси 

зиёдро ба вуҷуд овард. Муносибати донишҷӯён ба баҳогузорӣ мухталиф 

буда, як қисми донишҷӯён баҳогузориро воситаи муҳими инкишофи ангеза 

арзёбӣ намуданд, қисми дигарашон баракс ташаккул ва инкишофи ангезаро 

зарур нашумориданд. Инчунин ба андешаи як гурӯҳи донишҷӯён ин гуна 

машғулиятҳо барои такмили минбаъдаи донишҳои назарӣ мусоидат 

наменамояд, гурӯҳи дигарашон баръакс машғулиятҳои маҳорати педагогиро 

барои гирифтани донишҳои нав муҳим арзёбӣ намуданд.  

Татбиқи амалии технологияҳо, омӯзиши назария ва таҳлили минбаъдаи 

он ба донишҷӯён барои на танҳо муайян кардани афзалиятҳо ва камбудии 

технологияҳои мазкур, балки барои ташаккули тафаккури интиқодии онҳо 

мусоидат намуд. 

Аз омӯзиш ва баррасии технологияҳои мухталифи таълим ба чунин 

хулосае омадан мумкин аст, ки: 
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1. ба роҳ мондани раванди таълим аз рӯи як технология ғайриимкон 

аст. 

2. донишҷӯён бояд ба тамоми навгониҳои методӣ ва технологӣ нигоҳи 

интиқодӣ дошта бошанд, то ки тақлиди кӯр-кӯрона накарда, технологияҳоро 

мутобиқи мақсад ва вазифаҳои таълим истифода намоянд ва дар заминаи 

донишҳои ҳосилшуда технологияи худро таҳия намоянд. 

Бояд қайд кард, ки бо вуҷуди аҳамияти назаррас доштан, 

технологияҳои таълим наметавонанд тамоми масъалаҳои раванди таълимро 

ҳал намоянд. Аз ин нуқтаи назар омӯзгорро лозим аст, ки аз тамоми 

технологияҳои таълим бархурдор бошад ва аз истифодаи самараноки онҳо 

барояд. Дар баробари ин омӯзгор бояд дар асоси дониш ва таҷрибаи 

ҳосилгардида технологияи худро таҳия намуда, барои пешравии илми 

педагогӣ саҳмгузор бошад. 

Зимни таҳияи технологияҳои шахсии таълим ба донишҷӯён тавсия 

шуд, ки: 

1) маҷмӯи метод ва усулҳои баланд бардоштани сатҳи инкишофи 

ангезаи донишҷӯёнро самаранок истифода намояд; 

2) дар татбиқи мақсади асосии раванди таълим саҳмгузор бошанд 

(мақсади омӯзгор–фармоиши давлат, мақсади донишҷӯ–инкишофи шахсияти 

худ); 

3) супориш ва машқҳои намудашон гуногунро барои интихоб 

пешниҳод намоянд. Озодии интихоб масъулиятро бештар мегардонад. Дар 

навбати худ масъулиятшиносӣ хислати муҳими мутахассиси босалоҳият аст. 

4) муаммоҳоро дарк намоянд. Агар донишҷӯ худро ҳамадон эҳсос 

намояд, рушду такомули минбаъдаи ӯ зери шубҳа мемонад. Зиёда аз ин, 

донишҳои хуби назарии донишҷӯ наметавонад дар бобати баланд будани 

салоҳияти касбии ӯ дарак диҳад, зеро танҳо қоибилияти тез ва босифат ҳал 

кардани муаммоҳо метавонад нишондиҳандаи салоҳияти касбӣ бошад. Бо ин 

мақсад дар рафти тадрис масъалаҳои мушаххас ва воқеӣ гузошта мешаванд; 
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5) омилҳои самарабахши таълимро истифода намоянд, аз ҷумла 

истифодаи самараноки донишҳои муҳасиллин, ба инобат гирифтани шавқу 

ҳаваси онҳо, сарфаи вақт ва воситаҳо. Аксари технологияҳо бинобар ба 

эътибор нагирифтани омилҳои номбаршуда татбиқи пурраи худро наёфтанд; 

6) мустаҳкам кардани робитаи мутақобила. Дар ин ҷода омӯзгор бояд 

сатҳи идрок, майлу рағбат ва омодагии донишҷӯёнро ҳаматарафа омӯзад. 

7) татбиқи қоидаи “миёнаи тиллоӣ”. Дар рафти тадрис омӯзгор бояд 

сатҳи дониш ва малакаи тамоми донишҷӯёнро ба инобат гирад ва дар 

заминаи ҳамкории муштарак раванди таълимро ба роҳ монад. Дар акси ҳол 

якдигарфаҳмӣ ба даст намеояд.  

Дар ин қисмат давраҳои санҷишҳои таҷрибавӣ–озмоиширо оид ба 

ташаккули салоҳияти касбии омӯзгори ояндаи синфҳои ибтидоиро баррасӣ 

менамоем. Бо ин мақсад натиҷаҳои гурӯҳҳои гуногун мавриди таҳлил қарор 

дода шуд. Дасрҳои аввалини озмоишӣ собит намуданд, ки дар муқоиса бо 

дигар фанҳои таълими фанни математика, донишҳои васеи назариявӣ ва 

малакаҳои дар шакли муъҷаз ва мушаххас пешниҳод намудани маводро 

тақозо менамояд. Дар баробари ин, ҳуҷҷатҳои барномавӣ муносибати 

фаъолонаро дар таълими фанни математика ба хонандагони синфҳои 

ибтидоӣ дар назар дорад, аммо аксар вақт донишҷӯён ба истифодаи усулҳои 

анъанавии таълим майл доранд. Аз ин рӯ дар нақшаҳои тавзеҳии онҳо 

истифодаи усулҳои технологияҳои муосир ба назар намерасад. Ин хусусият 

ба давраи аввали таҷриба хос аст, зеро донишҷӯён алҳол аз технологияҳои 

гузаронидани машғулиятҳо бархурдор нестанд. 

Дар рафти дарсҳои озмоишӣ инчунин масъалаи инкишофи ангеза ба 

миён омад, ки ба он кӯшиши донишҷӯён ба гирифтани баҳои баланд боис 

гардид. Дар рафти таҳлили дарсҳо маълум гардид, ки донишҷӯён камбудиҳои 

худро эҳсос намекарданд ва маҳаки асосии онҳо гирифтани баҳои баланд 

маҳсуб меёфт. Бинобар ин, лозим омад, ки донишҷӯёнро бештар ба 

гирифтани донишҳои воқеӣ ва ҳосил кардани малакаи касбӣ водор намоем. 
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Бо мақсади ташаккули малакаи таҳия ва коркарди нақшаи дарсҳо аз 

методикаи Ф.Н. Гонобалин истифода шуд. Бояд зикр кард, ки барои мутобиқ 

гардонидани он ба мақсад ва вазифаҳои озмоишҳои таҷрибавӣ чанд 

тағйиротҳо ворид карда шуд. Ба донишҷӯён дар машғулиятҳои методикаи 

таълими фанни математика супориш дода шуд, ки матнҳои мазмун ва 

мӯҳтавои гуногундоштаро аз сарчашмаҳои мухталиф бодиққат омӯхта, 

супоришҳои зеринро иҷро намоянд:  

1) мутобиқати матнҳоро ба синну соли хонандаи хурдсол муайян 

кунанд. 

2) матнҳоро ба якчанд қисмҳои мантиқӣ ҷудо намоянд; 

3) мафҳумҳои асосии барои азхудкунӣ муҳимро ҷудо кунанд; 

4) дар асоси якчанд матнҳои сатҳашон мухталиф матни барои фаҳмиши 

хонандаи хурдсол дастрасро тартиб диҳанд; 

5) тарзи гузаронидани дарсро бо истифода аз матни тартибдода баён 

кунанд; 

6) кадоме аз супоришҳои дар боло зикршуда барояшон мушкил буд 

муайян кунанд. 

Ҷадвали 3. 

№ савол 

Миқдори донишҷӯён [33] 

Пурра иҷро карданд Қисман иҷро 

карданд 

Иҷро карда 

натавонистанд 

1 19 8 6 

2 23 9 1 

3 15 14 4 

4 17 9 7 

5 20 10 3 

Расми 4. Ҷадвали натиҷаҳои иҷрои супоришҳо дар гурӯҳи озмоишӣ 

Таҳлили натиҷаҳои супоришҳо нишон дод, ки сатҳи дониши 

донишҷӯёни курси сеюми факултети педагогии МДТ “Донишгоҳи давлатии 

Хуҷанд ба номи академик Б.Ғафуров” оид ба математика дар сатҳи зарурӣ 

буда, аз методикаи истифода ва татбиқи донишҳои назарӣ бархурдор 

ҳастанд. 
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Таҳия ва коркарди нақшаи дарси математика дар якчанд давра сурат 

гирифт: 

1. Донишҷӯён қабл аз таҳияи нақша-конспекти дарси математика доир 

ба мавзӯъ на кам аз се сарчашмаро мавриди омӯзиш қарор доданд. 

2. Матнро мутобиқ гардониданд. 

3. Лоиҳаи пешакии дарси математикаро таҳия намуданд. 

4. Нақшаи дарсро дар зергурӯҳҳо бо мақсади муайян кардани 

камбудиҳо ва ворид кардани тағйирот муҳокима намуданд 

5. Дарси ҳар як донишҷӯро дар зергурӯҳҳо муҳокима намуданд. 

6. Дарсҳои баргузоршударо таҳлил намуданд. 

7. Пас аз таҳлили дарсҳо рефлексия гузарониданд. 

Баргузории чунин машваратҳои методӣ барои омода кардани 

донишҷӯён ба гузаронидани дарсҳои озмоишӣ кӯмак мерасонад. Зимни 

таҳияи нақшаи дарси математика диққати асосӣ ба ташаккул ва инкишофи 

малакаи гузориши мақсадҳо ва инкишофи ангеза дода мешавад. 

Ҳамин тавр маълум мегардад, ки усулҳои ташаккули ангеза ва 

малакаҳои касбӣ дар технологияҳои мавриди таҳлил қарор дода шуда мавқеи 

худро доро мебошанд. 

 

2.2. Модел ва бозиҳои дидактикӣ бо истифодаи технологияҳои 

муосир дар таълими математика  

Имрӯзҳо дар педагогикаи муосир ба таҳия ва коркарди модели 

ташаккулдиҳии салоҳияти касбии омӯзгор диққати махсус дода мешавад, то 

ки барои дар сатҳи талаботҳои замони муосир ҷавобгӯ ба роҳ мондани 

раванди таълиму тарбия ва ташаккули салоҳият ва шахсияти комили ҳар як 

омӯзгор мусоидат намоянд. Мо низ дар ҳамин боби якуми рисола 

махсусиятҳои ташаккули салоҳияти касбии омӯзгорро мавриди таҳлил ва 

баррасии ҳамаҷониба қарор дода, дар заминаи он асосҳои назариявии 

пешбурди салоҳияти касбии омӯзгорро ба маъҳазҳои илмӣ ва педагогиву 
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психологӣ пешниҳод намудем. Аз ҷумла, дар асоси далелҳои илмии 

пешниҳодгардида кӯшиш ба харҷ дода шуда, раванди санҷишҳои таҷрибавӣ-

озмоишӣ таҳия ва коркард гарданд. Дар ҳамин боб, махсусан ду нуқтаи асосӣ 

дар мадди назар буд. Чунончи: 

1. Салоҳияти касбиро метавон дар шароити таълим ташаккул дод, аммо 

сатҳу сифати он ба талаботҳои замонавӣ ҷавобгӯ буда наметавонад. 

2. Бо вуҷуди дар назарияи педагогӣ мавҷуд будани ғояи ташаккули 

салоҳияти касбӣ, бидуни муносибати фаъолона ба раванди таълим, ки шарти 

асосии ташаккули салоҳияти касбӣ маҳсуб меёбад, инкишоф додани 

салоҳиятҳои касбӣ ғайриимкон аст. 

Бахусус, бояд таъкид кард, ки муносибати фаъолона ба раванди таълим 

дар таҷрибаи таълимии муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ба назар расад 

ҳам на дар зинаҳои дигари системаи маориф татбиқи худро ёфтааст. Аз ин рӯ 

таҳлилҳо собит менамоянд, ки гузариш ба муносибати фаъолона амалӣ 

гардонидани чандин омилҳоро тақозо менамояд. Чунончи: 

- мураттаб гардонидани мундариҷаи фанҳои таълимӣ; 

- беҳтар гардонидани муҳити психологии раванди таълим; 

- бавуҷуд овардани шароитҳои мусоидатро барои фаро гирифтани 

салоҳияти умумии касбӣ; 

- суботкорона ташхис намудани раванди таълим ва ғ. 

Ҳамчунин, таҳлил ва баррасии робитаи мутақобилаи салоҳиятҳои 

асосӣ, базавӣ ва фаннӣ собит намуд, ки салоҳиятҳои мазкурро дар як вақт 

метавон мутобиқ ба тамоми фанҳо ташаккул дод. Чунончи дар рафти 

санҷишҳои таҷрибавӣ-озмоишӣ маълум гардид, ки дараҷаи пасти ангезаи 

донишҷӯёни бахши синфҳои ибтидоӣ нисбат ба фаҳмиши омӯзгорони 

фаннҳои математика номукаммалтар буда онҳо дар раванди ташкил ва 

баргузории дарсҳои таҷрибавӣ аз фанҳои дар синфҳои ибтидоӣ таълим 

додашаванда душворӣ мекашанд. 
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Дар рафти санҷишҳои таҷрибавӣ-озмоишӣ бо маслиҳатҳои пешакӣ 

раванди таълиму тадрис дар заминаи муносибати конструктивии фаъолона ба 

роҳ монда шуд. Аз ҷумла, санҷишҳои таҷрибавӣ-озмоишии таъсис додашуда 

бо мақсадҳои зерин гузаронида шудаанд: 

- санҷиши фарзияи пешниҳодшуда; 

- таҷдиди методикаҳо дар ҷараёни таҳияи технологияи таълим; 

- апробатсияи ё худ санҷидани воқеиятпазирии модели раванди 

ташаккули салоҳияти касбии омӯзгори синфҳои ибтидоӣ. 

Вазифаҳои санҷишҳои таҷрибавӣ-озмоишӣ: 

а) Муайян кардани самаранокии коркарди моделҳои ташаккули 

салоҳияти касбии омӯзгорон дар синфҳои ибтидоӣ;  

б) Мураттабсозии ҷараёни таълим дар асоси истифодаи технологияи 

муосир. 

в) Санҷидани натиҷаи коркарди технологияи педагогӣ бо мақсади 

ташаккул додани салоҳияти касбии омӯзгорон дар синфҳои ибтидоӣ в ғ. 

Марҳилаҳои санҷишҳои таҷрибавӣ-озмоишӣ чунин буданд: 

Марҳилаи аввал ё худ ибтидоӣ иҷрои вазифаҳои диагностикӣ, яъне 

ташхис, пешгӯӣ ва ташкилиро дар назар дошт. Дар марҳилаи мазкур 

дурустии муаммоҳо (фарзияҳо) амиқ гардонида шуда, барномаи санҷишҳои 

таҷрибавӣ-озмоишӣ низ мураттаб карда шуд. 

Дар марҳилаи дуюм усулҳои ташаккули ангезаи омӯзиши фанҳои 

математика ва пешбурди фаъолияти таълимӣ, малакаҳои когнитивӣ, 

методологӣ, махсус ва касбӣ мавриди истифода қарор дода шуда, ҷараёни 

таълим дар заминаи истифодаи технологияи муосир таҳия ва коркард гардид; 

тавассути тестҳо, назарсанҷиҳо ва супоришҳо дигаргуншавии 

тағйирёбандаҳо (ангеза, сатҳи дониши математика ва малакаҳои 

номбаршуда) ба мушоҳида гирифта шуд. 

Дар марҳилаи ниҳоӣ–санҷишӣ ва таҳлилӣ ҳисоби математикӣ ва 

таҳлили фаъолияти санҷишӣ-таҷрибавӣ баррасӣ карда шуд. Ва бояд 
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хотиррасон кард, ки дар ин марҳила (ниҳоӣ) ба сифати воситаҳои ташхис 

пурсишномаҳо, тестҳо, супоришҳо аз китобҳои дарсӣ, корҳои санҷишӣ, 

мусоҳибаҳо, саволу ҷавоб зимни омодагӣ ба дарсҳои таҷрибавӣ, таҳлили 

дарсҳои таҷрибавӣ ва ғайра истифода карда шуданд. 

Ҳамчунин бо мақсади муайян кардани натиҷаҳои бадастомада 

тағйирёбандаҳои вобаста ва мустақил муайян карда шуданд. Ба сифати 

тағйирёбандаҳои мустақил методҳо барои ташаккули салоҳияти касбӣ 

истифодашаванда муайян карда шуданд. Ҳамчун тағйирёбандаҳои вобаста 

нуқтаҳое, ки барои мутахассиси оянда муҳим маҳсуб меёбанд, ба монанди 

ангеза, сатҳи дониш, малакаҳои махсуси касбӣ, методологӣ ва асосӣ низ 

муайян карда шуданд.  

Дар рафти санҷишҳои таҷрибавӣ-озмоишӣ принсипҳои муносибати 

фаъолона ба раванди ташкили ҷараёни таълим ба эътибор гирифта шуд, ки аз 

нуктаҳои зерин иборатанд: 

- таҳлили сарчашмаи пайдоиши маълумотҳо бо мақсади хубтар аз бар 

кардашуданашон; 

- ба эътибор гирифтани хусусияти умда ва умумии ҳосил намудани 

донишҳо; 

- ба роҳ мондани раванди таълим дар асоси усули дедуктивии идрок ва 

ғайра. 

Ҳамчунин, дар рафти таҳқиқот аз усулҳои муқаррарсозӣ, ташаккулдиҳӣ 

истифода карда шуд. 

Бояд таъкид сохт, ки барномаи таҷрибаи ташаккулдиҳӣ низ якчанд 

марҳила фаро мегирад. Чунончи, дар марҳилаи аввал вазифаи ташаккули 

ангезаи ба таълим водоркунанда ва ташаккули ангезаи таълимӣ, малакаҳои 

когнитивӣ, методологӣ ва махсуси касбӣ дар машғулиятҳои фанни 

математика муайян карда шуд. Дар марҳилаи дуюм дар маркази диққат роҳу 

усулҳои ташаккули малакаҳои касбӣ қарор дода шудааст. Дар марҳилаи 

ниҳоӣ омӯзиш ва таҳлили малакаҳои донишҷӯён бо мақсади ба онҳо муайян 
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кардан ва шарҳи махсусиятҳои салоҳиятҳои когнитивӣ, методологӣ, 

салоҳияти касбӣ ва ғ. тағйиротҳо дар онҳо таъсис дода шуда буд. 

Лозим ба таъкид аст, ки санҷишҳои таҷрибавӣ-озмоишӣ яке аз усулҳои 

асосии ташаккулдиҳии салоҳияти касбии омӯзгори оянда буда, ҳамзамон ин 

раванд ҷараёни ташаккул ва инкишофи хусусиятҳои касбӣ ва шахсии 

донишҷӯёнро ба таври возеҳ намоиш медиҳад. Ин омил имкон медиҳад, ки 

ҳангоми зарурат ҷараёни таълим саривақт тағйир дода шавад. 

Ҳамин тавр, дар рафти санҷишҳои таҷрибавӣ-озмоишӣ фаъолияти 

таълимию, амалии донишҷӯён мавриди таҳлил қарор дода шуда, ҳамзамон аз 

рӯи имкон ба мундариҷаи фанни таълимӣ тағйиротҳо низ ворид карда шуд, 

то ки донишҷӯ (муаллими оянда) аз малакаҳои касбӣ бархурдор гардад. 

Барои муйян кардани хатти инкишофи ташаккули салоҳияти касбии 

омӯзгори оянда салоҳиятҳои методологӣ, психолого-педагогӣ ва фаннӣ 

нишондиҳандаҳои он (яъне салоҳиятнокӣ) ҳам дар гурӯҳҳои назоратӣ ва ҳам 

гурӯҳҳои озмоишӣ муайян карда шуданд, ки натиҷаҳои он дар ҷадвали зерин 

инъикоси худро ёфтаанд: 

Ҷадвали 4. 

Тавсифи дараҷаи босалоҳиятӣ 

т/р Сатҳҳо I. Нишондиҳандаи босалоҳияти методологӣ 

1.  салоҳият 

Ташаккул ёфтани малакаи гузориши мақсадҳои 

педагогӣ; гузоштани рефлексия; ҳалли масъалаҳо 

дар заминаи асосноккунии илмӣ ва интихоби роҳи 

дурурсти ҳалли он; дарки муаммоҳо; истифодаи 

сарчашмаҳои боэътимоди илмӣ; доштани тамоми 

малакаҳои фаъолияти омӯзгории ба ғояҳо ва 

принсипҳои илмӣ асосёфта; донистани на танҳо 

маълумотҳо, қоидаҳо ва меъёрҳои илмӣ, балки 

мусаллаҳ будан бо тамоми назарияҳо ва 

консепсияҳо; истифодаи эҷодкоронаи технологияҳои 

муосир; фаъолнокӣ; бархурдор будан аз стандартҳои 

олии фарҳангу маданият 

2.  Функсионалӣ 
Зоҳирпарастӣ дар гузориши мақсадҳои 

педагогӣ; истифодаи сарчашмаҳои маъмули 

иттилоотӣ, истинод ба сарчашмаҳои берун аз 
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мактабӣ, таҷрибаи шахсӣ; амалӣ гардонидани 

фаъолият педагогӣ зимни такя ба дастурҳо; қисман 

истифода намудани технологияҳои таълим дар 

ҷараёни тадрис; рафтор ва муносибати оддӣ; тез 

мутобиқ шудан вобаста ба вазъияти пешомада. 

3.  Оддӣ 

Сатҳи инкишофи зеҳнии паст; муаммоҳоро дар 

асоси меъёрҳои додашуда ба таври якранг ҳаллу 

фасл намудан; каммутолиа; маълумотҳоро ҳамчун 

сарчашма истифода намудан; рафтору муносибат 

меъёрӣ; ба шароитҳои нави иҷтимоӣ нисбатан суст 

мутобиқ гардидан; нисбатан паст будани сатҳи 

донишҳои маданӣ ва фарҳангӣ. 

т/р Сатҳҳо II.Нишондиҳандаҳои салоҳияти психологӣ-

педагогӣ 

1.  салоҳиятнокӣ Дорои дараҷаи баланди ангеза будан нисбат ба 

фаъолияти таълимӣ; интихоб карда тавонистани 

модели таълим бо назардошти вазъияти педагогӣ; 

омода будан ба ҳалли масъалаҳо, қонеъ гардонида 

тавонистани талаботҳои шахсии фарҳангӣ; муайян 

карда тавонистани мавқеи худ дар низоми таълим; 

интихоб карда тавонистани технологияи таълим; 

омода будан ба ҳамкорӣ; мусаллаҳ будан бо 

принсипҳо ва қонуниятҳои соҳаи маориф; инкишоф 

дода тавонистани хусусиятҳои шахсӣ; омода будан 

ба тағйирёбии шароит; таҳлил карда тавонистани 

вазъияти педагогӣ; таҳия карда тавонистани 

технологияи шахсии ташкили ҷараёни таълим. 

2.  Функсионалӣ  Дорои сатҳи зарурии ангеза будан; ташаккули 

малакаи таҳияи нақшаи тавзеҳии дарсҳо ва 

чорабиниҳои беруназсинфӣ; мусаллаҳ будан бо 

мафҳумҳои психологиву педагогӣ; истифодаи 

сарчашмаҳои илмии соҳаи психология ва педагогика 

бо мақсади такмили маҳорати касбӣ; маҳорат 

доштан бобати ҳалли масъалаҳои сатҳашон гуногун. 

3.  Оддӣ  Сатҳи ангеза паст; нисбат ба касбӣ омӯзгорӣ 

шавқу ҳавас дорад; 

Т/р Сатҳҳо III. Нишондиҳандаҳои салоҳияти фаннӣ 

1.  салоҳиятӣ  Дарки масъалаҳои илми таърих, фаҳмиши 
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методҳои дарки таърихӣ; дорои қобилияти таҳияи 

корҳои курсӣ ва рисолаҳои хатм будан бо истифода 

аз донишҳои фаннӣ ва психологиву педагогӣ; 

мусаллаҳ будан бо усулҳо ва технологияҳои таълими 

фанни математика; татбиқи донишҳои назарӣ ва 

такмили маҳорати касбӣ  

2.  Функсионалӣ  Истифода карда тавонистани сарчашмаҳои 

мухталифи сатҳашон гуногун; қобилияти тартиб 

додани тезисҳо, рефератҳо ва аннотатсияҳоро 

доштан; мусаллаҳ будан бо мафҳумҳои соҳаи 

математика; қобилияти сабти лексияҳои шифоҳиро 

доро будан; иштирок дар муколама ва баҳсҳо зимни 

такя намудан ба донишҳои аз фанҳои математика 

гирифташуда. 

3.  Оддӣ  Пешниҳоди маълумот аз рӯи фаҳмиш; истифода 

карда тавонистани маводи таълимӣ; дорои фаҳмиши 

мафҳумҳо ва категорияҳои асосии соҳаи математика 

(давра, марҳила ва ғ.) будан; пешниҳоди посухҳои 

батафсил; дорои малакаи фишурданависӣ будан;  

Расми 5. Ҷадвали Тавсифи дараҷаи босалоҳиятӣ 

Таъкид менамоем, ки малакаҳои дар ҷадвал нишондодашудаи сатҳи 

салоҳиятнокии омӯзгори ояндаи синфҳои ибтидоӣ зимни баргузории: 

а) машғулиятҳо оид ба фанни математика; 

б) машғулиятҳо оид ба “методикаи таълими математика” 

в) зимни дарсҳои таҷрибавӣ муқаррар карда шуданд. 

Бо мақсади таҳия ва коркарди модел ташаккул додани салоҳияти 

касбии омӯзгори синфҳои ибтидоӣ тавассути технологияҳои муосир дар 

рафти санҷишҳои таҷрибавӣ-озмоишӣ, пеш аз ҳама, ба шароитҳои ташаккули 

салоҳияти касбӣ, марҳилаҳо, ташхис, иштирокчиёни раванди таълим ва 

нақши онҳо, инчунин, ба хусусиятҳои сохтории салоҳияти касбӣ эътибор 

дода шуда, дар заминаи таҳлилҳо муайян карда шуд, ки ҷараёни ташаккули 

маҳорати касбии омӯзгорони оянда ҳатман бояд дар асоси муносибатҳои 

конструктивӣ ва фаъолона ба роҳ монда шавад. 
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Қайд кардан ҷоиз аст, ки шароитҳои номбаршуда ба иштирокчиёни 

ҷараёни таълим дар муассисаҳои олӣ имкон медиҳанд, ки дар мавқеи 

субъекти таълим баромад кунанд, яъне омӯзгор ҳамчун созмондиҳандаи 

раванди таълим, донишҷӯ бошад ҳамчун иштирокчии фаъоли он. 

 

Расми 6. Модели марҳилаҳои ташаккули салоҳияти касбии 

омӯзгори фанни математикаи синфҳои ибтидоӣ 

Инак, модели дар боло пешниҳодгардида марҳилаҳои ташаккули 

салоҳияти касбии омӯзгори фанни математикаи синфҳои ибтидоиро 

мушаххас гардонида, муҳимияти гузаронидани ташхиси марҳилаҳоро низ 

тақозо менамояд. Зеро, чунон ки мушоҳида мекунем, ин дар модел 

дараҷабандии ҳадди ақали салоҳиятҳо нишон дода шудаанд, ки ҳар кадом 
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дар рафти санҷишҳои таҷрибавӣ-озмоишӣ ба ташаккул ва инкишофи 

хусусиятҳои шахсиву касбӣ ва дар натиҷа баҳри баланд шудани сатҳи 

маҳорати касбӣ низ оварда мерасонанд. 

Бояд қайд кард, ки мафҳуми салоҳияти фаннӣ шояд на он қадар саҳеҳ 

бошад. Чунки, агар зери мафҳуми салоҳияти касбӣ донишҷӯ малакаҳо ва 

усулҳои фаъолиятро, ки дар ин ё он соҳаи илм бо назардошти стандарти 

давлатии таълимии таҳсилоти олии касбии муассисаҳои таълимӣ муқаррар 

гардидааст, фаҳмида шавад, хусусиятҳои салоҳияти фаннӣ дар он зоҳир 

мегардад, ки он танҳо дар фаъолияти амалӣ ва дар асоси салоҳияти 

психологиву педагогӣ зоҳир мегардад, зеро дар ин раванд сухан дар бораи 

омӯзгори оянда меравад. 

Сатҳи баланди салоҳияти фаннӣ ва психологӣ-педагогиро донишҷӯ 

метавонад, танҳо дар ҳолати мусаллаҳ будан бо малакаҳои методологӣ ноил 

гардад, зеро донишҷӯ ҳамчун мутахассиси касбӣ бояд аз уҳдаи таълими 

тамоми фанҳо, аз ҷумла, математика ҳам барояд. Чунин аҳвол ва дар 

шароити имрӯза маҳз салоҳияти методологӣ бештар, ҳамчун салоҳияти 

муҳими касбӣ, дар самти омода кардани омӯзгорони синфҳои ибтидоӣ арзёбӣ 

мегардад. Аз ин нуқтаи назар, дар рафти санҷишҳои таҷрибавӣ-озмоишӣ мо 

диққати асосиро ба ташаккули салоҳияти методологӣ дода омӯзгорони 

ояндаи синфҳои ибтидоӣ равона сохтем. 

Бояд зикр кард, ки аз тарафи А.В.Хуторский соли 2003 мураттабсозии 

фанҳои таълимӣ бо назардошти ташаккули салоҳияти асосӣ пешниҳод 

гардида буд. Мувофиқи ақидаҳои ин олим, мазмуну мундариҷаи фанни 

математика низ имкон медодаанд, ки дар омӯзгор дар баробари салоҳияти 

асосӣ салоҳияти метадологӣ низ ташаккул ёбад. 

Маълум аст, ки донишҳои назариявиро оид ба психология ва 

педагогика донишҷӯ зимни омӯзиши фанҳои мазкур ҳосил менамояд. Аммо 

дар рафти санҷишҳои таҷрибавӣ-озмоишӣ мо раҳнамоӣ намудем, то ки дар 

заминаи донишҳои психологиву педагогӣ маҳорати касбии донишҷӯён низ 
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сайқал ёфта, дар онҳо барои ташаккули малакаҳои зарурӣ шароитро фароҳам 

оварад [174, с. 206]. 

Ҳамин тавр, муайян кардани салоҳиятҳо барои ташаккули донишу 

малакаҳои муайян, ба хусус салоҳияти касбии омӯзгори синфҳои ибтидоӣ 

хеле муҳим арзёбӣ мегардад. Ҳамчунин бояд зикр кард, ки дар чаҳорчӯбаи 

санҷишҳои таҷрибавӣ-озмоишӣ ҳосил намудани тамоми салоҳияти касбӣ 

ғайримкон аст. 

Дар раванди таҳқиқот мо зимни такя намудан ба назарияи олимон 

Г.Л. Илин, П.М. Якобсон, А.К. Маркова дараҷаи ангеза ва роҳҳои ташаккул 

ва инкишофи онро муайян намудем. Назарияҳои психологии олимон 

Д. Халперн ва М.А. Холодова бошад ба мо барои муайян намудани роҳҳои 

ташаккул ва инкишофи тафаккури омӯзгори ояндаи синфҳои ибтидоӣ кӯмак 

расониданд. 

Дар рафти санҷишҳои таҷрибавӣ-озмоишӣ марҳилаҳои ташаккули 

салоҳияти касбии омӯзгори ояндаи синфҳои ибтидоӣ муайян карда шуданд 

(Ниг. ба ҷадвали 7). Чунончи, дар марҳилаи аввали санҷишҳои таҷрибавӣ-

озмоишӣ зимни баргузории дарсҳои таҷрибавӣ муайян карда шуд, ки сатҳи 

салоҳияти касбии донишҷӯён асосан, ба сатҳи оддӣ ва қисман функсионалӣ 

мувофиқ аст. 

Аз ин лиҳоз, бо мақсади баланд бардоштани сатҳи касбии омӯзгорони 

ояндаи синфҳои ибтидоӣ баҳри ташаккули ангезаҳо ва шавқу ҳаваси чунин 

омӯзгорон нисбат ба фанҳои математика дар онҳо бобати ташаккул додани 

малакаҳои когнитивӣ, методологӣ ва махсуси касбӣ эътибори ҷиддӣ дода 

шуд. Аз ҷумла нишондиҳандаҳои дар ҷадвали 7 омада маълум мегардад, ки 

дар солҳои таҳсили 2017-2018 хеле баланд шудани малакаҳои касбии 

донишҷӯён ба назар мерасад. Барои асоснок гардонидани муҳимияти таъсиси 

санҷишҳои таҷрибавӣ-озмоишӣ дар соли таҳсили 2018-2019 озмунҳои 

озмоишӣ гузаронида шуд, ки дар он гурӯҳи донишҷӯёни ихтисоси омӯзгори 
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синфҳои ибтидоӣ (низоми таълими конструктивӣ ва фаъолона), ва аз 

факултаи педагогӣ ширкат варзиданд. 

Ҳамин тавр, чунин модели ташаккули салоҳияти касбии омӯзгори 

синфҳои ибтидоӣ таҳия ва коркард гардида, бо мақсади муайян кардани 

самаранокии модели пешниҳодгардида дар чанд марҳила санҷишҳои 

таҷрибавӣ-озмоишӣ муқаррар таъсис дода шуданд. 

Мавқеи бозӣ дар раванди таълим. Хонандагони муосир созандагони 

фаъоли оянда буда, бар зимаи онҳо иҷрои вазифаҳои муҳими хусусияти 

умумибашаридошта гузошта шудааст, ки аз ӯҳдаи он танҳо талабагони 

озодфикру эҷодкор ва масъулиятшинос баромада метавонанд. Дар миёни 

воситаҳои гуногуни тайёр намудани хонандагон ба ҳаёту фаъолият дар 

шароитҳои мураккаб ҷойгоҳи муҳимро бозӣ ишғол мекунад. Тавассути бозӣ 

бачагон метавонанд миқдори зиёди вазифаҳои маърифативу мушкилро, ки ба 

имкониятҳои синнусолии онҳо мувофиқат доранд, ҳал карда метавонанд. Дар 

ин бобат Г.В. Плеханов чунин қайд карда буд: “Бозӣ ин ҳосили меҳнатест, ки 

ба ӯ пеш аз вақт зарур аст.” 

Истифодаи маҳдуди бозӣ дар раванди таълим ба назари мо бо 

тасаввуроти маъмули зерин алоқаманд аст: мактаб – муассисаи ҷиддӣ аст ва 

бозӣ дар он танҳо дар ҳаҷми маҳдуд ҷоиз аст: дар фосилаи байни 

машғулиятҳои ҷиддии таълимӣ ва меҳнатӣ. Бозӣ воситаи нисбии 

таъсиррасонӣ буда, дар он бача худро объекти таъсиррасонии маърифатию 

тарбиявии калонсолон наҳисобида, балки ӯ субъекти комилҳуқуқи фаъолият 

ҳисобида мешавад. Барои ҳамин ҳам дар раванди бозӣ хонандагон фаъолона 

барои гузоштани супоришҳои фаъолияти минбаъда иштирок намуда, худ 

барои бартараф кардани мушкилоти хониш кӯшиш мекунанд. Бозӣ ин танҳо 

воситаи дилхушӣ набуда, балки воситаи воридкунии хонандагон ба 

фаъолияти маърифатӣ маҳсуб меёбад. 

Солҳои охир омӯзгорони эҷодкор тибқи фанҳои гуногун дар раванди 

таълим бозиҳои гуногунро ба кор мебаранд. Масалан, бозӣ (драма) дар 
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дарсҳои адабиёт ва таърих; бозӣ – чистонҳо ё муаммоҳо дар дарсҳои 

математика, физика ва нақшакашӣ; викторинаҳо, ребусҳо ва кросвордҳо дар 

дарсҳои забони модарӣ ва хориҷӣ. 

Бозӣ имрўз мубрам аст, зеро мактаббачагони муосир бо иттилоот аз ҳад 

зиёд пур карда шудаанд. Дар тамоми дунё, аз ҷумла, дар Тоҷикистон муҳити 

предметӣ-иттилоотӣ пайваста густариш меёбад. Вазифаи муҳими мактаб 

инкишофи маҳорати баҳодиҳӣ ва интихоби мустақилонаи иттилооти 

гирифташаванда ба шумор меравад. Барои инкишоф додани чунин маҳорат 

бозии дидактикӣ ёрӣ мерасонад, ки амалияи ба худ хоси истифодаи 

донишҳои дар дарс ва берун аз гирифта хизмат мекунад. 

Бозӣ шакли табиии таълим мебошад. Он як қисми таҷрибаи ҳаётии 

хонандаро ташкил мекунад. Донишҳоро тавассути бозӣ интиқол дода, 

педагог на танҳо шавқу рағбати ояндаи мактаббачаро ба назар мегирад, балки 

шавқу рағбати имрўзаашро қонеъ мегардонад. Омўзгоре, ки бозиро истифода 

мебарад, фаъолияти таълимиро бо назардошти мулоҳизаҳояш (калонсолона) 

дар бораи рифоҳ, тартиб ва мувофиқат ба мақсад ташкил менамояд. Аз 

сабаби муносибатҳои мутақобили шаклгирифтаи қолабиаш бо шахси 

калонсон, кўдак на ҳамеша моҳияти субъективи худро зоҳир карда 

наметавонад. Дар бозӣ бошад, ў ин муамморо тариқи сохтани воқеияти худ, 

офардани олами худ ҳал мекунад. 

Дар бозӣ эҳтиёҷоти асосии хонанда ифода мешаванд. Пеш аз ҳама, 

қайд кардан муҳим аст, ба мактаббача кўшиш ба мустақилият, иштироки 

фаъолона дар ҳаёти калонсолон хос мебошад. Дар бозӣ кўдак ба 

калонсолоне, ки образи онҳо дар таҷрибааш ҳифз шудаанд, тақлид мекунад 

ва нақшеро ба худ мегирад. Бозикунон кўдак мустақилона амал карда, 

хоҳишҳо, тасаввурот, ҳиссиёташро озодона ифода менамояд [12, с.8]. 

Бозӣ ба бачагон ҳисси қаноатмандӣ ва хурсандиро аз фарогирии 

донишҳо меорад, ки ба шарофати ғайрииҷборӣ будани таъсири ҳақиқии 

баъзе воситаҳои асроромези расидан ба натиҷаҳо рўй медиҳад. Дар раванди 
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бозӣ дар бачагон тафаккури зудҳаракат, бо назардошти ҳуқуқ ба иштибоҳ 

эҳсоси озодона ҷустуҷўй кардани роҳҳои ҳалли вазифаҳои таълимӣ ташаккул 

меёбад [184, с. 12]. 

Аз сабаби он, ки қариб дар ҳамаи соҳаҳои фаъолияти истеҳсолӣ 

техникаи компютерӣ ҷорӣ гардидааст, ҳангоми таълим дар мактаб зарурати 

истифодаи бозиҳои компютерӣ ба миён меояд. Компютеркунонии истеҳсолот 

ва соҳаи идоракунӣ дар навбати худ талаб мекунад, ки ҳар як одам бо 

компютер муносибат карда тавонад. Барои ин доштани малакаи бозӣ дар 

компютер хеле зарур аст. Бозӣ ҳамчун воситаи омӯзиш дар раванди таълиму 

тарбия як қатор функсияҳоеро иҷро мекунад, ки онҳоро бо усулҳои 

фаҳмондадиҳӣ аз қабили “мушоҳида намо - такрор намо – дар ёд гир” амалӣ 

кардан мумкин аст. 

Дар раванди таълим функсияҳои асосии бозиро чунин номбар намудан 

мумкин аст: бозӣ соҳаи ҳиссии хонандаро бой карда, ба ӯ қувваи фикрӣ ва 

ҳиссӣ мебахшад. Бозиҳои дидактикӣ бошанд, аз бисёр ҷиҳат назар ба дигар 

востаҳои омӯзиш ба инкишофи идроки хислатҳои алоҳидаи зуҳурот ва 

объекти олами ашёҳо мусоидат мекунанд. Ҳангоми бозӣ хонандагон озодона 

аз ашёҳо (бозиҳо) истифода мебаранд, ки ин имкон медиҳад ҳиссиёти 

биноиву шунавоии онҳо инкишоф ёбад. Истифодаи таҷрибаи мушоҳидаи 

олами ашёҳо ва зуҳурот дар бозиҳои дидактикӣ ба идроки аниқ, инкишофи 

мушоҳидакорӣ, ки дар навбати худ асоси донишдӯстӣ мегардад, мусоидат 

менамояд. Дар бозиҳои дидактикӣ иштирок карда, хонандагон аз худи 

фаъолияти бозингарӣ (бозинамоӣ) лаззат ва завқ мебардоранд. Л.С. 

Виготский қайд карда буд, ки ин лаззату завқро иштирокчиёни бозӣ аз он ҳис 

мекунанд, ки агар бозӣ бисёр навигариҳо дошта бошад [30, с. 200]. 

Ҳангоми бозӣ ба назар, чунин мерасад, ки хонандагон машаққатҳои 

зиёди муаллимро мушоҳида намекунанд. 

Дар машғулиятҳои муқаррарӣ хонандагон супоришҳои аз тарафи 

омӯзгорон додашударо ҳал менамоянд. Ҳангоми истифодаи бозӣ чун воситаи 
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таълим хонандагон супоришҳои таълимиро ҳамчун супоришҳои шахсӣ ба 

ҳисоб мегиранд ва қабул мекунанд. 

Ҳамчунин бозиҳои дидактикӣ барои идораи раванди баландбардории 

қувваи ҳаётии хонандагон, раҳоӣ ё халосӣ ёфтан аз ҳолати норозигӣ аз 

ноомади кор (бахт), сустӣ ва ғайраҳо аҳамияти хеле муҳим доранд. 

Дар ҳолати бодиққат омӯхтани бозиҳои дидактикӣ онҳоро метавон 

бомувафаққият дар ҳамаи марҳилаҳои раванди дарки асосҳои илм истифода 

намуд. Ҳамчунин онҳоро метавон дар ҷорӣ намудани роҳу усулҳои ташкили 

фаъолияти маърифатии хонандагон (мактаббачагон) истифода бурдан 

мумкин аст. 

Чунин меҳисобем, ки бозиҳо дар раванди таълим метавонанд воситаи 

ҳалли на танҳо супоришҳои (вазифаҳои) умумӣ бошанд, балки онҳо боиси 

ҳалли вазифаҳои маҳдуд низ шуда метавонанд. Чунин бозиҳои метавонанд 

дар дарс ҳамчун дастгоҳи машқ истифода шаванд, агар дар назди хонанда 

вазифаи ба дараҷаи муайяни аниқ, дақиқ иҷро намудани вазифаи таълимӣ 

истода бошад. Инҳо чунин бозиҳоянд: ба аз худ кардан ягон малакаҳои нав ё 

донишҳои нав нигаронида ё равона карда нашудаанд (масалан, карточкаҳои 

гуногун, таҳияи ягон расм бо роҳи воридкунӣ ба таркиби элемент, рангкунӣ 

ва ғайраҳо).  

Олимони маъруфи тоҷик Ф. Шарифзода ва А.М. Миралиев оиди 

бозиҳои дидактикӣ ҳамчун воситаи таълим чунин изҳори ақида кардаанд: 

“Бозиҳои дидактикӣ - воситаи муҳими педагогии фаъолсозии ҷараёни 

таълим ба ҳисоб мераванд. Дар раванди бозиҳои дидактикӣ хонанда бояд 

амалиётеро иҷро намояд, ки шабеҳи он дар фаъолияти касбии мавсуф ҷой 

дорад. Дар натиҷаи такрори ин бозиҳо дониш ва маҳорату малакаҳо андӯхта 

мешаванд. Ҳамзамон инкишофи шахсият сурат гирифта, таҷрибаи шеваҳои 

нави кор пайдо мешавад. 

Технологияи бозиҳои дидактикӣ аз се давра иборат аст: 

1.Омодагӣ; 
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2. Баргузорӣ; 

3.Таҳлил ва натиҷагирӣ. 

Ҳангоми баргузории бозиҳои дидактикӣ чунин шаклҳои кор пешбинӣ 

мегардад: 

1. Тадвину таҳияи бозиҳо; 

2. Вориди бозӣ шудан; 

3.Мубоҳисаи байнигурӯҳӣ. 

Мӯҳтавои бозиҳои дидактикӣ иборат аст аз: 

1. Тадвину таҳияи сенария, нақшаи бозиҳои дидактикӣ, тавсифи умумии 

бозиҳо, мӯҳтавои дастуру роҳнамоиҳо: омодасозии таъминоти моддӣ; 

2. Тарҳи масъалаҳо, максадҳо, шароит; дастуру роҳнамоӣ. Тартиби 

баргузории бозӣ, қоидаҳо, тақсими нақшаҳо, таҳияи гурӯҳҳо, машварат; 

3.Кор бо сарчашмаҳо; тренинг; «ҳуҷуми мағзӣ»; 

4. Баромади гурӯҳ; ҳимояи натиҷаҳо; қоидаи мубоҳиса; кори экспертҳо; 

5. Аз бозӣ берун шудан; таҳлил; арзёбӣ ва худбаҳодиҳии кор; натиҷагирӣ 

ва хулосабарорӣ; тавсиянома” [187, с. 200]. 

Бозиҳое, ки мо дар раванди дарсҳои математика мавриди истифода 

қарор медиҳем, пеш аз ҳама барои бедор намудани шавқу завқи хонандагони 

хурдсол ба математика мебошад. Маълум аст, ки маҳз аз сабаби мураккаб 

таълим додани математика хонандагони хурдсол бештар ба фанҳои 

гуманитарӣ ва шеърхониву афсонагӯӣ моил гардида, дар хурдсолӣ ба 

математика он қадар таваҷҷӯҳ зоҳир наменамоянд. Аз ин сабаб, боиси коҳиш 

ёфтани теъдоди хонандагон нисбат ба омӯзиши фанҳои дақиқ аз ҷумла 

математика мегардад. Бозиҳое, ки мо пешниҳод менамоем, ки маҳз барои 

осон намудани роҳи ворид гардидани хонандагон ба ҷаҳони фанҳои дақиқ 

мебошад. Ин бозиҳо собит месозанд, ки омӯзиши математика хеле сода буда, 

танҳо аз хонандагон шавқ ва ҳавасро талаб менамояд. Бозиҳои мазкур дар 

рушди тафаккури метематикӣ ва дақиқназарии хонандагон заминаи мусоид 

фароҳам меоваранд. Маълум аст, ки ҷавҳари математикаро муносибати 
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дуруст ва мушаххаси рақамҳои маълум ва номаълум ташкил медиҳад. Ана 

ҳамин муносибатҳоро бо бозиҳои омӯзишӣ дар зеҳни хонандагон ҷойгир 

намудан маҳорат ва малакаи касбии омӯзгорро тақозо менамояд. Аз ҷониби 

дигар бозиҳои мазкур барои истироҳати хонандагон дар танаффусҳо низ 

муфид мебошад. Дар ҷомеаи имрӯз исбот шудааст, ки кӯдакони асри ХХ1 

бояд дар вақти истироҳат низ дар омӯзиш машғул бошанд. Аз ҳамин рӯ, 

бозиҳои математикӣ фанни ҷолиб ва шавқангез будани математикаро ба 

хонандагони хурдсол собит менамоянд. Ин бозиҳо дарбаргирандаи мазмун ва 

мафҳумҳои мантиқӣ буда, на танҳо ба афкори математикии хонандагон 

таъсир мерасонанд, балки дар инкишофи ҷаҳонбинии онҳо тавассути 

рақамҳо низ судманд мебошанд.  
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2.3. Таҳлили рафти санҷишҳои таҷрибавӣ-озмоишӣ ва натиҷаҳои он 

Дар рафти санҷишҳои таҷрибавӣ-озмоишӣ ҷараёни ташаккули 

салоҳияти касбии омӯзгори ояндаи синфҳои ибтидоӣ мавриди таҳлили 

ҳамаҷониба қарор дода шуд. Қаблан дар қисмати назарии кор оид ба 

салоҳиятҳои асосӣ ба монанди методологӣ (асосӣ), психологию педагогӣ 

(базавӣ) ва махсуси касбӣ ва унсурҳои асосии салоҳияти касбӣ: ангеза, 

тафаккур ва малакаҳо (когнитивӣ, методологӣ, махсус ва касбӣ) мавриди 

баррасӣ қарор додем. Чуноне, ки маълум гардид шартҳои асосии ташаккули 

салоҳияти касбӣ – таҳия ва коркарди раванди таълим, истифодаи самараноки 

технологияҳои инкишоф ва муносибати босалоҳияти омӯзгор ба фаъолияти 

педагогӣ мебошанд. Дар рафти санҷишҳои таҷрибавӣ-озмоишӣ раванди 

таълим дар заминаи муносибати конструктивӣ ва ботадбирона ба роҳ монда 

шуд, яъне мазмун ва мундариҷаи фанҳои таълимӣ на мақсад, балки ҳамчун 

воситаи ташаккули шахсияти хонанда арзёбӣ гардид. Раванди таълим бо 

назардошти сатҳи дониш ва маърифат, дараҷаи инкишофи ангеза ва 

малакаҳои ташаккулёфта ба роҳ монда шуд. 

Дар марҳилаи аввал, дар ҷараёни тадриси фанҳои ҷамъиятӣ, диққати 

асосӣ ба ташаккули ангеза ва инкишофи он, ки тавассути баланд бардоштани 

ҳисси худшиносӣ ва ҳуввияти миллӣ дар рафти тадриси фанҳои риёзӣ ба даст 

меояд, равона гардид. Бояд таъкид кард, ки дар ҳолати ноил нашудан ба ин 

мақсад дар марҳилаҳои минбаъда ҳал кардани ин масъала хеле мушкил аст, 

зеро дар марҳилаҳои дуюм ва сеюм вазифаи дигар ба сатҳи сифатан баланд 

расонидани ангеза ба миён меояд. Сатҳи пасти ангезаҳои ба омӯзиши фанҳои 

риёзӣ водоркунанда метавонад ба ташаккули сифатҳои касбӣ таъсири 

назаррас расонад. Барои муайян кардани он робитаи функсионалии 

унусурҳои салоҳият мавриди омӯзиш қарор дода шуд. Маълум гардид, ки 

қобилияти баланди зеҳнӣ барои ба даст овардани донишҳои васеъ ва такмили 

малака мусоидат мекунад, аммо на ҳамеша он метавонад шавқу рағбати 

донишҷӯёнро ба омӯзиши фан зиёд гардонад. Дар баробари ин, малакаҳо 
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ҳамчун воситаи ошкор ва муайян кардани дараҷаи ангеза ва сатҳи дониш 

баромад карда метавонанд. 

Дар марҳилаи аввали ҷараёни ташаккули салоҳияти касбӣ ба воситаи аз 

бар намудани мазмун ва мӯҳтавои фанни таълимӣ, пеш аз ҳама малакаҳои 

махсуси касбӣ ташаккул меёбанд, ки ба ҳосил намудани донишҳои зарурии 

фаннӣ нигаронида шудааст. Инчунин, диққати асосӣ дар ин марҳила ба 

ташаккули салоҳияти методологӣ зоҳир карда шуд. Бояд қайд кард, ки аксари 

малакаҳои махсуси касбӣ ва методологӣ мутобиқат доранд. Масалан: 

1. Дар гирифтани маълумот аз сарчашмаҳои мухталиф: мисолу 

масъалаҳо, осорхонаҳо, китоб, Интернет ва ғ. 

2. Дар пешниҳоди маълумот дар шакли нақша, ҷадвал, тезис. 

Дар марҳилаи аввал омӯзгорро зарур аст, ки тамоми шароитҳоро барои 

ҳосил намудани салоҳияти асосӣ, ки дар натиҷаи дар сатҳи зарурӣ аз худ 

намудани фан ба вуҷуд меояд, муҳайё намояд. Дар марҳилаи мазкур донишҷӯ 

дар баробари омӯзгор субъекти раванди таълим маҳсуб ёбад ҳам, мавқеи 

нисбатан фаъолро ишғол менамояд. Дар ин ҷода рефлексия ба донишҷӯ 

имкон дод, ки муваффақиятҳои худро дар соҳаи математика ба хубӣ дарк 

намояд ва малакаҳои гузориши мақсадҳо, ноил шудан ба онҳо ва 

худназоратиро ҳосил намояд. 

Ҳамин тавр, дар марҳилаи аввали ҷараёни ташаккули салоҳияти касбӣ 

дар навбати аввал ба ташаккули ангезаи барои омӯзиши амиқи фан 

водоркунанда эътибор дода шуда, ба донишҷӯён донишҳои муҳими назарӣ аз 

фанҳои математикӣ дода шуд. Инчунин яке аз вазифаҳои ин марҳила 

ташаккули малакаҳои махсуси касбӣ ва қисман методологӣ дар донишҷӯён 

маҳсуб меёфт. Дараҷабандии салоҳиятҳо аз рӯи муҳимият дар ин давра чунин 

сурат гирифт: 

1. фаннӣ 

2. методологӣ 

3. психологиву педагогӣ 
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Дар марҳилаи дуюм ангеза асосан на бо мақсади водор кардан ба 

омӯзиши амиқи фанҳои таълимӣ, балки барои ташаккули малакаҳои касбӣ 

инкишоф дода мешуд. Дар машғулиятҳо аз фанни «Методикаи таълими 

математика» дар асоси донишҳои психологии муҳассилин усулҳои 

ташаккули ангеза дар хонандаи хурдсол дар рафти тадриси фанни 

математика баррасӣ гардиданд. Донишҳои математикӣ тавассути 

супоришҳои зерин такмил дода шуданд: 

1. тартиб додани мисолу масъалаҳои математикӣ; 

2. таҳияи лоиҳаи дарс; 

3. тартиб додани тезауруси мафҳумҳои математикӣ; 

4. истифодаи усулҳои фаъоли ташкили кори мустақилонаи хонанда. 

Марҳилаи дуюми ташаккули салоҳияти касбӣ хусусиятҳои худро доро 

аст. Дар ин марҳила салоҳияти методологӣ ба мақоми аввал гузошта 

мешавад. Дар рафти омӯзиши методикаи таълими фанни математика 

донишҷӯён бо истифода аз донишҳои андӯхтаи худ аз фанни педагогика, 

психология, лоиҳаҳои эҷодӣ, нақшаҳои дарсҳо, муаррифиҳо, асбобҳои аёнӣ 

бо истифода аз воситаҳои техникии таълим таҳия намуда, технологияҳоро 

мавриди таҳлил қарор доданд. Омӯзиш ва баррасии вижагиҳои малакаи 

мақсадгузорӣ дар дарсҳои синфҳои ибтидоӣ ба донишҷӯён имкон медиҳад, 

ки малакаи мазкурро дар фаъолияти минбаъдаи худ татбиқ намоянд. 

Истифодаи рефлексия бошад ба донишҷӯён имкон дод, ки ҷараёни 

гузаришро аз малакаҳои умумӣ ба махсуси касбӣ мушоҳида намуда, 

малакаҳои дар марҳилаи якум ташаккулнаёфтаро инкишоф ва такмил диҳанд 

ва мавқеи субъектро ишғол намояд. Дар ин давра салоҳиятҳо аз рӯи 

муҳимияташон чунин дараҷабандӣ шуданд: 

1. методологӣ; 

2. психологию педагогӣ ва фаннӣ. 

Муҳимияти баланд бардоштани дараҷаи ангезаро муносибати 

сохтакоронаи баъзе аз омӯзгорон ба фаъолияти педагогӣ водор менамояд, 
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зеро дараҷаи баланди ангеза ба омӯзиши фанҳои риёзӣ метавонад дар 

донишҷӯён ҳисси баланди масъулиятшиносӣ ва мустақилиятро тарбия 

намояд. Дар навбати худ сатҳи баланди дониш ва ташаккули малакаҳои 

махсуси педагогӣ ва ташкилотчигӣ имкон дод, ки донишҷӯён бо сарфаи вақт 

ба гузаронидани дарсҳои озмоишӣ омодагӣ гиранд ва ба худ боварӣ пайдо 

кунанд. Ташаккули малакаи дуруст гузоштани мақсадҳои педагогӣ боис 

гардид, ки нақшаи дарсҳои озмоишӣ аз тарафи субъектҳои таълим хуб таҳия 

гардида, натиҷаҳои ба даст омада онҳоро қонеъ гардонанд. Бояд қайд кард, 

ки дар тамоми марҳилаҳои ҷараёни ташаккули салоҳиятнокӣ рефлексия 

вазифаи таҳлил ва батанзимдарории раванди таълимро иҷро мекард. Аз ин 

нуқтаи назар метавон ба хулосае омад, ки ҳар қадаре ки унсурҳои 

салоҳиятнокӣ инкишоф ёбанд, ҳамон қадар шахсияти донишҷӯ ҳамчун 

омӯзгор ва педагоги ҳақиқӣ равшантар зоҳир мегардад. Дар ин марҳила 

дараҷабанди салоҳиятҳоро метавон чунин ифода кард: 

1. методологӣ; 

2. психологиву педагогӣ; 

3. фаннӣ. 

Ба ҳамин тартиб дар рафти санҷишҳои таҷрибавӣ-озмоишӣ, ки тӯли се 

сол идома ёфт, ҷараёни ташаккули маҳорати касбии омӯзгорони ояндаи 

синфҳои ибтидоӣ ба воситаи баргузории дарсҳои озмоишӣ мавриди омӯзиш 

ва таҳлили ҳамаҷониба қарор дода шуд. Ба сифати гурӯҳи назоратӣ 

донишҷӯёни курси сеюми Донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар шаҳри 

Панҷакент интихоб гардида буданд. Тағйиротҳои ҷиддӣ дар ташаккули 

малакаҳои касбӣ дар гурӯҳҳои назоратӣ ба амал наомаданд. 

Ҳамчунин, бозиҳои дидактикӣ барои идораи раванди баландбардории 

қувваи ҳаётии хонандагон, раҳоӣ ё халосӣ ёфтан аз ҳолати норозигӣ аз 

ноомади кор, сустӣ ва ғайраҳо аҳамияти хеле муҳим доранд. 

Дар ҳолати бодиққат омӯхтани бозиҳои дидактикӣ онҳоро метавон 

бомувафаққият дар ҳамаи марҳилаҳои раванди дарки асосҳои илм истифода 
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намуд. Ҳамчунин, онҳоро метавон дар ҷорӣ намудани роҳу усулҳои ташкили 

фаъолияти маърифатии хонандагон истифода бурд. 

Чунин меҳисобем, ки бозиҳо дар раванди таълим метавонанд воситаи 

ҳалли на танҳо супоришҳои (вазифаҳои) умумӣ бошанд, балки онҳо боиси 

ҳалли вазифаҳои маҳдуд низ шуда метавонанд. Чунин бозиҳои метавонанд 

дар дарс ҳамчун дастгоҳи машқ истифода шаванд, агар дар назди хонанда 

вазифаи ба дараҷаи муайяни аниқ, дақиқ иҷро намудани вазифаи таълимӣ 

истода бошад. Инҳо чунин бозиҳоянд: ба аз худ кардани ягон малакаҳои нав 

ё донишҳои нав нигаронида ё равона карда нашудаанд (масалан, карточкаҳои 

гуногун, таҳияи ягон расм бо роҳи воридкунӣ ба таркиби элемент, рангкунӣ 

ва ғайраҳо).  

Бозиҳое, ки мо дар раванди дарсҳои математика мавриди истифода 

қарор медиҳем, пеш аз ҳама барои бедор намудани шавқу завқи хонандагони 

хурдсол ба математика ва умуман ба раванди таълим мебошад. Маълум аст, 

ки маҳз аз сабаби мураккаб таълим додани математика хонандагони хурдсол 

бештар ба фанҳои гуманитарӣ ва шеърхониву афсонагӯӣ моил гардида, дар 

хурдсолӣ ба математика ба таври кофӣ таваҷҷӯҳ зоҳир наменамоянд. Аз ин 

сабаб, боиси коҳиш ёфтани теъдоди хонандагон нисбат ба омӯзиши фанҳои 

дақиқ, аз ҷумла математика мегардад. Бозиҳое, ки мо пешниҳод менамоем 

маҳз барои осон намудани роҳи ворид гардидани хонандагон ба ҷаҳони 

фанҳои дақиқ мебошад. Ин бозиҳо собит месозанд, ки омӯзиши математика 

хеле сода буда, танҳо аз хонандагон шавқ ва ҳавасро талаб менамояд. 

Бозиҳои мазкур дар рушди тафаккури метематикӣ ва дақиқназарии 

хонандагон заминаи мусоид фароҳам меоваранд. Маълум аст, ки ҷавҳари 

математикаро муносибати дуруст ва мушаххаси рақамҳои маълум ва 

номаълум ташкил медиҳад. Ана ҳамин муносибатҳоро бо бозиҳои омӯзишӣ 

дар зеҳни хонандагон ҷойгир намудан маҳорат ва малакаи касбии омӯзгорро 

тақозо менамояд. Аз ҷониби дигар бозиҳои мазкур барои истироҳати 

хонандагон дар танаффусҳо низ муфид мебошад. Имрӯз исбот шудааст, ки 
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кӯдакони асри ХХI бояд дар вақти истироҳат низ дар омӯзиш машғул 

бошанд. Аз ҳамин рӯ, бозиҳои математикӣ фанни ҷолиб ва шавқангез будани 

математикаро ба хонандагони хурдсол собит менамоянд. Ин бозиҳо 

дарбаргирандаи мазмун ва мафҳумҳои мантиқӣ буда, на танҳо ба афкори 

математикии хонандагон таъсир мерасонанд, балки дар инкишофи 

ҷаҳонбинии онҳо тавассути рақамҳо низ судманд мебошанд. 

Қабл аз оғози санҷишҳои таҷрибавӣ-озмоишӣ, дар рафти гузаронидани 

дарсҳои озмоишӣ аз фанни математика донишҷӯён дар натиҷаи паст будани 

донишҳо аз фанни математика бо мушкилоти зиёд рӯ ба рӯ шуданд. Дар 

рафти тадрис мавқеи асосиро омӯзгор (донишҷӯи таҷрибаомӯз) ишғол намуд. 

Дар ҷараёни тадрис миқдори зиёди аёният истифода шуда, асосан аз усули 

баён ва кор бо китоби дарсӣ истифода шуд. 

Дар марҳилаи дуюм бештар ба баланд бардоштани дараҷаи ангеза ва 

истифодаи самараноки технологияҳои инкишоф эътибор дода шуд. Дар ин 

марҳила донишҷӯён ҷараёни тадрисро аз рӯи низоми Л.В.Занков, мактаб ва 

инчуни низоми анъанавӣ ба роҳ монданд. Бархе аз донишҷӯён усулҳои нави 

таълимро кор карда баромаданд. 

Дар марҳилаи сеюм донишҷӯён асосан усулҳои инкишофи ангеза, 

усулҳои нави таълим, рефлексия, усулҳои таълими коллективона истифода 

намуданд. Дар баъзе мавридҳо дар якҷоягӣ мақсад ва вазифаҳои дарсро 

муайян намуданд. Тамоми системаҳои таълимро, аз ҷумла системаи 

Д.Б.Элконин ва В.В.Давидовро истифода бурда тавонистанд. Аллакай дар ин 

давра донишҷӯён барои маслиҳатҳои методӣ камтар муроҷиат менамуданд. 

Дар ҷадвали 6 таҳлили муқоисавии сатҳи салоҳият ва малакаҳои касбии 

донишҷӯён оварда шудааст. 

Ҷадвали 6.  

Марҳилаҳои 

фаъолияти 

таҷрибавӣ-

озмоишӣ 

Сатҳи 

ташак-

кулёбӣ 

Тавсифи сатҳи ташаккулёбӣ 
Малакаҳои 

ташаккулёфта 
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Якум  ибтидоӣ Сатҳи пасти ангеза ва ё мавҷуд 

набудан он; сатҳи пасти 

инкишофи зеҳнӣ; масъалаҳоро аз 

рӯи меъёр ва қолабҳои додашуда 

ҳал менамояд; дониши кофӣ 

надорад; маълумот ва фаҳмиши 

сатҳӣ дорад; ба шароитҳои нав 

хеле суст мутобиқ мешавад; сатҳи 

маданият оддӣ аст. 

Сатҳи дониш оид ба 

фанҳои таърих ва 

ҷомеашиносӣ кофӣ нест; 

Дар ҷараёни дарс нақши 

асосиро омӯзгор иҷро 

менамояд; дар дарс 

аёният аз ҳад зиёд 

истифода мешавад; 

усули асосӣ баён ва кор 

бо китоби дарсӣ; мақсад 

ва вазифаҳои дарс тибқи 

низоми анъанавӣ 

муқаррар мегардад; 

изтироб ва ҳаяҷони зиёд 

зимни тадриси фан. 

Дуюм Функсио-

налӣ 

Ангеза дар сатҳи зарурӣ ташаккул 

ёфтааст; сарчашмаҳои боэътимод 

истифода мешавад; таҷрибаи 

шахсӣ; бо мафҳумҳои илмӣ 

мусаллаҳ аст; фаъолияти худро 

тибқи дастурҳои методӣ ба роҳ 

монда метавонад; дар рафти 

тадрис қисман аз технологияҳо 

истифода менамояд; рафтор 

меъёрӣ; тез мутобиқ мешавад. 

Истифодаи усулҳои 

ташаккули ангеза; 

унсурҳои технологияҳои 

инкишоф; истифодаи 

низоми мухталифи 

таълим, аз ҷумла низоми 

Л.В.Занков, мактаб 2100 

ва низоми анъанавӣ; 

татбиқи усулҳои нави 

таълим. 

Сеюм  Босало-

ҳият 

Дараҷаи баланди ангеза; ҳалли 

масъалаҳо дар асоси интихоби 

илман асоснок; дарки муаммоҳо; 

истифодаи сарчашмаҳои нави 

илмӣ; мустақилона тартиб додани 

супоришҳо; мусаллаҳ будан бо 

усулҳои мухталифи фаъолият, ки 

ба ғоя ва принсипҳои илмӣ асос 

меёбад; мусаллаҳ будан бо 

мафҳумҳо, қавоид ва меъёрҳои 

илмӣ ва инчунин назарияҳо ва 

консепсияҳо; истифодаи 

эҷодкоронаи технологияҳо; ба 

вуҷуд овардани шароит барои 

дигарон; фаъол будан; ошно будан 

бо маданият ва фарҳанги баланд.  

Аз усулҳои ташаккули 

ангеза, усулҳои нави 

таълим, рефлекияҳо, 

усулҳои коллективонаи 

таълим зиёл истифода 

мебаранд; дар якҷоягӣ 

мақсад ва вазифаҳоро 

муайян мекунанд; 

тамоми низоми 

таълимро, аз ҷумла Д.Б. 

Элконин ва В.В. 

Давыдовро истифода 

карда метавонад. 

 

Расми 7. Ҷадвали таҳлили муқоисавии сатҳи ташаккули салоҳият 

ва малакаҳои касбии донишҷӯён дар марҳилаҳои мухталиф бо 

нишондоди меъёр 
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Таҳлили муқоисавӣ ба мо имкон дод, ки зоҳир гардидани ин ё он 

салоҳиятро дар фаъолияти мушаххаси донишҷӯён мушоҳида намоем. 

Ҳамин тавр рафти санҷишҳои таҷрибавӣ-озмоиширо метавон чунин 

натиҷагирӣ кард: муайян кардани самти инкишоф барои таҳлили ҷараёни 

таълим дар гурӯҳҳои таҷрибавӣ муҳим аст; сатҳи инкишофи қобилияти 

зеҳнии муҳассилинро метавон тавассути гузаронидани тестҳо, корҳои 

санҷишӣ муайян кард; амиқгардонӣ ва тавсеаи донишҳо оид ба фанҳои 

математика ва такмили малакаҳои махсуси касбӣ бояд ба омода кардани 

омӯзгори оянда ба фаъолияти босамари педагогӣ нигаронида шавад. Дар 

рафти санҷиш натиҷаҳои малака ва донишҳо ҳамчун нишондиҳандаи 

ибтидоӣ қабул гардида, барои тағйир ва якхела кардани он аз ҳисоби омӯзиш 

ва татбиқи усулҳои намунавии фаъолят кӯшиш ба харҷ дода шуд. Аз ин 

нуқтаи назар новобаста аз натиҷаҳо самтҳои дигари инкишоф ба инобат 

гирифта шуданд. Самти таълими вариативии инкишофро ҳамчун сатҳе, ки 

тавассути ҳамкорӣ бо ҳамсолон ба даст меояд, арзёбӣ менамоянд, ки 

интихоби якчанд вариантҳоро дар назар дорад. Самти мазкур мувофиқи 

мақсад ва вазифаҳои таълим ба вуҷуд оварда шуд: шаклҳои мухталифи 

супоришҳо пешниҳод мегардид, дар ҷодаи фаъолияти таълимӣ кӯмаки 

методӣ расонида мешуд. Барои ташаккули самти фаъоли таълим ҳамкорӣ ва 

муносибатҳои субъект-субъект пешниҳод гардид, ки бо ин мақсад фазои озод 

ва ҳамдигарфаҳмӣ ташаккул меёбад. Бояд зикр кард, ки танҳо дар сурати 

мавҷуд будани ин гуна муносибатҳо метавон ба сатҳи нисбатан баланд – 

муносибати эҷодкорона ба фаъолияти омӯзгорӣ гузашт, ки барои ҳосил 

кардани донишу малакаҳои нав дар донишҷӯ ва гузаронидани рефлексияҳо 

мусоидат менамояд. 

Мақсади асосии таҳқиқот таҳия ва коркарди модели раванди 

ташаккули салоҳияти касбии омӯзгори ояндаи синфҳои ибтидоӣ бо 

истифодаи технологияҳои муосири таълимӣ (дар раванди таълими фаннҳои 

ба математика алоқаманд) маҳсуб меёбад. Бо мақсади расидан ба ҳадафҳои 
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таҳқиқот сараввал ба омода кардани дастурҳои методӣ барои фанни 

«Методикаи таълими фанни математика» эътибор дода шуд, аммо дар рафти 

пажӯҳиш маълум гардид, ки таълими фанни мазкур натиҷаи самарабахш 

намедиҳад ва танҳо боиси сербор шудани донишҷӯ мегардад. Ба барномаи 

фанни мазкур усулҳо ва унсурҳои технологияҳои инкишоф ворид карда 

шуданд, аммо ин натиҷаҳои дилхоҳро ба бор наовард, аз ин рӯ зарурати 

таҷдид ва такмили мазмун ва мундариҷаи фанни математика ба миён омад. 

Маълум гардид, ки дар натиҷаи муносибати ягона ба мӯҳтавои фанни 

математика ва методикаи таълим метавонад ба натиҷаҳои хуб расонад. 

Дар рафти озмоиш усулҳои санҷиш ва муайянкунии малакаҳое, ки 

махсус ташаккул дода шуданд, коркард шуданд. Инчунин дар рафти озмоиш 

бо мақсади тарбия намудани ҳисси масъулиятшиносӣ дар донишҷӯён ва 

малакаҳои таҳқиқотӣ ба донишҷӯён супориш дода шуд, ки ҷараёни 

инкишофи малакаҳои ҳосилкардаи худро зери назорат гирифта, барои 

инкишофи минбаъдаи худ саҳм гузоранд. 

Аммо тамоми технологияҳои мавҷудаи педагогӣ дар баробари 

муваффақиятҳо камбудиҳо низ доранд ва пайдо шудани технологияҳои нав 

ба нави таълим ин нуктаро собит менамоянд. Бояд зикр кард, ки комилан ва 

ба дараҷаи олӣ татбиқ намудани ин ё он технологияи таълим ғайриимкон аст. 

Аз ин рӯ, зимни коркади технологияҳо ҳамчун асос бояд ин ё он принсипи 

таълим гузошта шавад. Таҳқиқоти мо дар асоси принсипи таълими 

инкишофдиҳанда ба роҳ монда шуд. Муттаҳид намудани ду унсури муҳими 

раванди таълим: машғулиятҳо аз фанни математика, методикаи таълими 

фанни математика ва таҷрибаи дарсҳои озмоишӣ ба мо имкон дод, ки низоми 

таълимро дар заминаи муносибати конструктивӣ ва ботадбирона ба роҳ 

монем. Таҳлили махсусиятҳои раванди таълими фанни математика дар 

заминаи технологияҳои инкишофдиҳанда (дар соли таҳсили 2018-2020) 

нишон дод, ки дар заминаи технологияҳои инкишоф аз рӯи технологияҳои 

мухталиф донишҷӯён фаъолияти омӯзгории худро ба роҳ мемонанд. Ҳамин 



160 

 

 

тавр дар рафти санҷишҳои таҷрибавӣ-озмоишӣ маълум гардид,ки хусусияти 

асосии салоҳият дар мустақилият ва муносибати эҷодкоронаи донишҷӯён 

зоҳир мегардад. 

Дар таҳқиқоти мазкур барои барои тасдиқ ва асосноккунии тағйиротҳо 

дар баҳоҳои соҳибшудаи донишҷӯён, ки натиҷаҳои ба даст овардашударо 

ташкил медиҳанд, аз методҳои омори математикӣ истифода шудааст. Пеш аз 

оғози таҷрибаҳои педагогӣ гуруҳҳои назоратӣ ва озмоишӣ интихоб карда 

шуда буданд. Дар қадами аввал, таҳлили омории натиҷаи анкетиронии 

гуруҳҳои назоратӣ (иборат аз 47 нафар) ва озмоишӣ (иборат аз 57 нафар) 

иҷро карда шуд. Ба сифати фарзияи сифрӣ : «Тавофут байни гуруҳҳои 

санҷишӣ ва озмоишӣ оид ба шавқу ҳавас ба омӯзиши математика мавҷуд 

нест» қабул карда шуд. Ба сифати фарзияи алтернативӣ инкори фарзияти 

сифрӣ, яъне : «Гуруҳҳои озмоишӣ ва назоратӣ аз нуқтаи назари шавқу 

ҳавас ба омӯзиши математика фарқи назаррас доранд» қабул карда шуд. 

Барои тасдиқи дурустии фарзияи сифрии  аз меъёри омории -квадрати 

Пирсон истифода бурда шуд.  

Натиҷаҳои умумикардашудаи ба дастомада (аз рӯи салоҳиятҳо) дар 

ҷадвали 16 оварда шудаанд. Гурӯҳбандии натиҷаҳои бадастовардашуда аз 

рӯи системаи чор-зинагӣ амалӣ карда шуд. Зинаи якум – зинаи «паст» – 

донишҷӯ мафҳумҳои асосии пешкашшударо медонад, вале оид ба онҳо ягон 

маълумоти иловагӣ гуфта наметавонад; зинаи дуюм – «миёна» - донишҷӯ оид 

ба масъалаҳо ва саволҳои додашуда маълумоти назариявӣ дорад ва онҳоро 

айнан нақл карда метавонад; зинаи сеюм – «кифоя» – донишҷӯ оид ба 

масъалаҳои пешкашшуда маълумоти кофӣ дорад ва масъалаҳои ба он 

монандро пешкаш карда метавонад, ҳаллҳои ёфташударо дар шароитҳои 

монанд истифода бурда метавонад; зинаи чорум – «баланд» – донишҷӯ 

донишҳои хуро дар амалия ва шароитҳои гуногун татбиқ карда метавонад, 

вазифаҳои ғайриодиро иҷро карда метавонад. 
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Ҷадвали 8.  

 Миқдори донишҷӯ дар гуруҳҳои 

назоратӣ озмоишӣ 

Паст 3 10 

Миёна 16 26 

Кифоя 18 15 

Баланд 10 6 

Ҳамагӣ: 47 57 

Расми 9. Ҷадвали натиҷаҳои умумикардашудаи (аз рӯи салоҳиятҳо) 

гуруҳҳои назоратӣ ва озмоиши пеш аз оғози таҷриба 

 

Қимати  аз рӯи формулаи 

 

ҳисоб карда шудаанд, ки дар ин ҷо  ва  мувофиқан миқдори 

донишҷӯёни меъёри мувофиқ дар гуруҳҳои назоратӣ ва озмоишӣ соҳибшуда, 

 ва  миқдори донишҷӯён аз рӯи меъёрҳои алоҳида мебошанд. Қимати 

критикии -ро барои сатҳи муҳимияти  ва миқдори дараҷаи 

озоди  (дар ин ҷо,  – миқдори гуруҳҳои 

тадқиқшаванда ва  – миқдори критерияҳои тадқиқшаванда мебошанд) 

бо истифода аз ҷадвал муайян кардан мумкин аст: . [155, с. 125]. 

Азбаски қимати  аст, бинобар он барои инкор 

намудани фарзияти  ягон асос мавҷуд нест ва онро қабул намудан мумкин 

аст. 

Ҳамин тавр, таҳлили оморӣ тавассути меъёри муносибатии Пирсон 

( ) собит менамояд, ки фарқиятҳои назаррас байни гурӯҳҳои таҷрибавӣ ва 

назоратӣ аз нуқтаи назари инкишофи ангеза дар омӯзиши фанни математика 

ба назар намерасанд ва сатҳи тайёрии ин гуруҳҳо «оморӣ якхела» мебошанд. 
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Барои муайян намудани фарқияти гурӯҳҳои таҷрибавӣ ва назоратӣ бояд 

дар охири соли таҳсил аз усулҳои омори математикӣ истифода бурда, 

боъэтибор будани «баландшавии баҳоҳоро» муайян кард. Бо ин мақсад, бо 

назардошти он, ки «баландшавии» баҳоҳо ҳам дар гуруҳи озмоишӣ ва ҳам 

дар гуруҳи назоратӣ ба назар мерасад, ҳисобкуниҳои омории дар боло 

овардашуда барои ҳамаи гуруҳҳо гузаронида шуданд ва боэътибор будани 

тағйиротҳо дар гуруҳи озмоишӣ тасдиқ ва барои гуруҳи назортӣ рад карда 

шуданд. Ҳисоббарориҳо дар асоси баҳоҳои ба даст овардаи ҳар як донишҷӯ 

гузаронида шуданд. Таҳлилҳои омории минбаъда танҳо барои гуруҳҳои 

озмоишӣ оварда шудаанд. 

Гарчанде, ки таҳлили муқоисавии ҷадвалҳои нишондиҳандаҳои сатҳи 

дониш ва саводнокии донишҷӯён тағйиротҳои назаррасро дар ташаккули 

малакаҳои номбаршуда собит намоянд ҳам, иқтидори меъёри -квадрат 

барои тасдиқи боэътимод будани фарқиятҳо имкон намедиҳад. Ба назари мо 

барои муайян кардани фарқияти гурӯҳҳои тарҷрибавӣ ва назоратӣ дар 

интиҳои соли таҳсил истифода намудани меъёри Стюдент нисбатан мувофиқ 

аст [155, с. 293-305]. Дар ҷадвали поён нишондиҳандаҳое, ки аз рӯи он 

фаъолияти донишҷӯён баҳогузорӣ карда шуда буданд, инчунин, маълумоти 

оморӣ барои гуруҳи озмоишӣ дар як соли таҳсил гирифта шуда буданд, 

оварда шудааст. 

Ҷадвали 9.  

Малакаҳо 

Миқдори донишҷӯи 

дорои салоҳиятҳо бо % 

Дар оғози 

сол 

Дар 

интиҳои 

сол 

Муайян карда тавонистани нуктаҳои асосии матн 

ва ё мавод 
98 98 

Истифодаи қайдҳои мухтасар 76 90 

Муайян кардани алоқамандии зуҳуротҳо  73 85 

Пешниҳоди маводи таълимӣ дар шакли: 

 Ҷадвал 
53 62 
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 Расмҳо 

 Нақшаҳо 

 Рамзҳои графикӣ 

Истифодаи маълумотҳои библиографӣ 52 65 

Истифодаи сарчашмаҳои илмӣ 57 70 

Истифодаи адабиёти иловагӣ  69 85 

Тасвияти мақсадҳо дар дарсҳои таълимӣ 53 72 

Тасвияти мақсадҳои корҳои мустақилона 39 48 

Фишурданависӣ 87 93 

Тартиб додани нақшаи баромад 66 79 

Навиштани маърӯза 82 90 

Навиштани аннотатсия  47 53 

Навиштани тақриз 50 63 

Хулосабарорӣ  75 86 

Гузориши саволҳо  68 77 

Таҳлил ва арзёбии посухҳои ҳамсабақон ва 

омӯзгор 
71 79 

Иштироки фаъолона дар семинар 56 67 

Додани маълумоти шифоҳӣ 73 80 

Додани маълумоти мантиқан саҳеҳ 71 82 

Нигоҳи шахсӣ ба ҳодисаҳо 40 53 

Истифодаи аёният дар баёни мавзӯъ 56 64 

Ташкили муҳити кории худ 75 92 

Назорати рафтор ва амалҳои худ 85 98 

Тасниф ва мураттабсозии маълумоти дар дарс 

пешниҳодгардида 
62 71 

Расми 10. Ҷадвали нишондиҳандаҳо баҳодиҳӣ ба салоҳиятҳо 

(когнитивӣ, методологӣ, махсуси касбӣ) дар гурӯҳи озмоишӣ дар аввал 

ва интиҳои соли таҳсили 2018-2019 

Боэътимод будани фарқияти баҳо дар аввал ва интиҳои сол барои ҳар 

як гуруҳҳо дар асоси меъёри Стютенд таъмин карда шуд. Барои ҳар як 

ҷадвали таҳияшуда фарзияи сифрии : «афзуншавии баҳоҳо оморӣ 

боэътимод намебошанд ва хусусияти тасодуфӣ доранд» қабул карда шуда, 

фарзияти алтернативӣ : « афзуншавии баҳоҳо мақсаднок мебошанд» қабул 

карда шуда буданд. 

Меъёри эмеприкии Стюдент аз рӯи формулаи 
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ҳисоб карда шудааст, ки дар ин ҷо  ва  мувофиқан қимати миёнаи миқдори 

донишҷӯён аз рӯи ҳамаи нишондодҳо дар аввали соли таҳсил ва дар охири 

соли таҳсил,  ва  – миқдори нишондодҳо ( ),  ва  – 

мувофиқан дисперсияи миқдори донишҷӯён аз рӯи ҳамаи нишондодҳо дар 

аввали соли таҳсил ва дар охири соли таҳсил мебошанд. Барои натиҷаҳои дар 

ҷадвали 17 овардашуда  баробар аст. 

Қиматҳои ёфташудаи  бо қиматҳои критикии меъёри Стюдент  

муқоиса карда шуда, дар асоси муқоиса боъэтимодии қабули фарзияти сифрӣ 

ё рад намудани фарзияти сифрӣ (дар ин ҳолат фарзияти алтернативӣ  

қабул карда мешавад) ба амал оварда мешавад. Қимати  аз ҷадвали 

[Суходольский, с. 430] муайян карда шуд ва он ба  барои миқдори 

дараҷаҳои озоди  ва сатҳи муҳимияти  баробар 

аст. 

Азбаски  аст, бинобар он собит мегардад, ки 

«баландшавии нишондиҳандаҳои салоҳият» дар гуруҳи озмоишӣ мақсаднок 

аст ва беҳтар будани усули пешниҳодшавандаро нишон медиҳад. 

Таҳлили омории натиҷаҳо нисбат ба малакаҳои алоҳидаи донишҷӯёни 

гуруҳи озмоишӣ низ гузаронида шуданд, зеро таҳлил ва умумигардонии 

натиҷаҳо тағйирёбии онҳоро нишон доданд (ҷадвали 10). 

Ҷадвали 10.  

Малакаҳои касбӣ 

Миқдори донишҷӯи дорои малакаҳо бо 

% 

соли 

таҳсили 

2017-2018 

(36 нафар) 

соли таҳсили 

2018-2019 

(33 нафар) 

соли 

таҳсили 

2019-2020 

(30 нафар) 

1 Коркади усулҳои нави таълим 14 42 62 
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2 Тартиб додани нақшаи дарс 39 63 87 

3 Коркади супоришҳои эҷодӣ 29 48 70 

4 Тартиб додани саволҳо 31 52 72 

5 Муколама кардан 18 35 59 

6 Кор кардан бо барномаҳои 

мухталиф 
1 21 50 

7 Истифодаи унсурҳои 

технологияҳои инкишоф 
20 39 59 

8 Истифодаи аёният дар рафти 

тадрис: 
   

8.1 муаррифӣ 51 71 85 

8.2 барномаҳои компютерӣ – 6 30 

8.3 барномаҳои мобилӣ 17 35 59 

Расми 11. Ҷадвали нишондиҳандаҳои тағйироти малакаҳои касбии 

омӯзгорони ояндаи сифҳои ибтидоӣ дар солҳои таҳсили 2017-2020 

(гуруҳи озмоишӣ) 

Таҳлили омории маълумотҳои дар ҷадвали 18 ба даст овардашуда 

тавассути табдилдиҳии кунҷии Фишер ( ) гузаронида шуд. Табдилдиҳии 

кунҷии Фишер барои муқоисаи ду ҳиссаҳои фоизии маҷмуъҳои вобаста ва 

новобаста истифода бурда мешавад. Ба сифати маълумотҳои воридотӣ 

натиҷаҳои донишҷӯён дар аввали соли таҳсил ва дар интиҳои соли таҳсил 

истифода бурда шудаанд. 

Дар қадами аввали таҳлили оморӣ фарзияҳо қабул карда мешаванд. Ба 

сифати фарзияи сифрӣ  тасдиқоти «ҳиссаи донишҷӯёне, ки дорои малакаи 

мухсус шуданд то таҷриба ва пас аз таҷриба баробар аст». Фарзияти 

алтернативӣ  дар ин ҳолат чунин мешавад: «ҳиссаи донишҷӯёне, ки дорои 

малакаи мухсус шуданд пас аз таҷриба нисбат ба ҳолати то таҷриба зиёд 

аст». 

Барои ҳар як малакаҳои касбии дар ҷадвал овардашуда қиматҳои  аз 

рӯи натиҷаҳои дар аввал ва охири сол соҳибшудаи донишҷӯён ҳисоб карда 

шуданд: 
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Дар ин ҷо,  индекс барои нишон додани натиҷаҳо дар аввали соли 

таҳсил ва  индекс барои нишон додани натиҷаҳо дар охири соли таҳсил, 

 – ҳиссаи донишҷӯёни ба малакаҳои махсус соҳибшуда мебошанд. Аз рӯи 

ин қиматҳо барои ҳар як малака қимати -эмперикӣ аз рӯи формулаи зерин 

ҳисоб карда мешаванд: 

 

ки дар ин ҷо  ва  мувофиқан миқдори донишҷӯён дар аввал ва интиҳои 

соли таҳсил мебошанд. 

Қиматҳои ҳисобкардашудаи ,  ва  дар ҷадвали 19 оварда 

шудаанд. 

 

Ҷадвали 11.  

№ 
Малакаҳои 

касбӣ 

Соли таҳсил 

2018-2019 2019-2020 

      
1 Коркади 

усулҳои нави 

таълим 

0,763786 1,418695 2,717468758 1,418695 1,840729 1,672994 

2 Тартиб додани 

нақшаи дарс 
1,346703 1,847023 2,076018878 1,847023 2,394008 2,168318 

3 Коркади 

супоришҳои 

эҷодӣ 

1,110242 1,540489 1,785257396 1,540489 1,982313 1,751448 

4 Тартиб додани 

саволҳо 
1,171371 1,601104 1,783127053 1,601104 2,056314 1,804511 

5 Муколама 

кардан 
0,841069 1,29457 1,881750103 1,29457 1,772154 1,893205 

6 Кор кардан бо 

барномаҳои 

мухталиф 

0 0,957266 3,972064318 0,957266 1,570796 2,432111 

7 Истифодаи 

унсурҳои 

технологияҳои 

инкишоф 

0,913333 1,357051 1,841158636 1,357051 1,772154 1,64552 

8 Истифодаи 

аёният дар 

рафти тадрис: 
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8.1 муаррифӣ 1,570796 1,97571 1,6801424 1,97571 2,394008 1,658187 

8.2 барномаҳои 

компютерӣ 
0 0,49748 2,06423619 0,49748 1,159279 2,623455 

8.3 барномаҳои 

мобилӣ 
0,841069 1,29457 1,881750103 1,29457 1,772154 1,893205 

Расми 12. Ҷадвали қиматҳои кунҷҳо  ва  ва қимати  

 

Дар қадами ояндаи таҳлили оморӣ қиматҳои ҳисобкардашудаи  бо 

қимати -критикӣ:  (барои сатҳи муҳимияти ) [Попова 

Г.И. Высшая математика и математическая статистика] муқоиса карда 

шуданд. Чӣ хеле ки аз ҷадвал дида мешавад, ҳамаи қиматҳои  аз қимати 

 калон мебошанд ва асос барои рад намудани фарзияти сифрӣ  ва 

қабул намудани  аст. Яъне, таҳлили оморӣ собит менамояд, ки миқдори 

донишҷӯён, ки дорои малакаи мухсус шуданд пас аз таҷриба боэътимод зиёд 

аст. 

Усули дигари муқосаи натиҷаҳо диаграмма мебошад, ки афзуншавии 

нишондаҳоро ба таври возеҳ намоиш медиҳад (расми 13). 
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Расми 13. Диаграммаи тағйирёбии малакаҳои касбии омӯзгори ояндаи 

синфҳои ибтидоӣ 

Босалоҳиятӣ низоми мураккаби хислатҳои шахсият маҳсуб меёбад, ки 

дар инкишоф ва такомулист. Аз ин нуқтаи назар муқаррар намудани сатҳи 

воқеии босалоҳиятӣ, инчунин сарҳад ва ҳудуди онҳо хеле мушкил аст. 

Бинобар ин натиҷаҳо нисбӣ арзёбӣ мегарданд. 
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Хулосаи боби дуюм 

Мафҳуми технологияи информатсиониро дар ЮНЕСКО чунин шарҳ 

доданд: – технологияи информатсиони ин комплекси маводҳои илмиест, ки 

технологияи худро дошта, бо методҳои худ дар ташаккули раванди 

психологӣ, педагогӣ ва соҳаи илмҳои тахассусӣ лозим аст. Барои он ки дар 

замони зуд тағйирёбандаи муосир хонанда бояд: дар шароитҳои гуногуни 

ҳаёт талаботҳои худро қонеъ гардонида тавонад; системаи дониши зарурии 

тадрисиро барои ҳалли проблемаҳо ба даст оварда тавонад; барои ғолиби 

ғояҳои фикрронӣ гардидан имконият дошта бошад; таҳкими мутобиқшавӣ 

дар муҳити тағйирёбии иттилоотро доро бошад; Ҳамчун шахсият, қобилияти 

ташаббускорӣ, эҷодӣ ва рақобатпазирӣ дошта бошад. 

Инчунин, онро низ бояд донист, ки дар раванди таълими синфҳои 

ибтидоӣ чунин методҳоеро бояд истифода бурд, ки онҳо ба азхудкунии 

мавзӯъ, роҳҳои дурусту мустақилона иҷро намудани вазифаҳо ва баланд 

бардоштани қобилияти эҷодиву тафаккури хонандагони синфҳои ибтидоӣ 

кӯмак расонанд. Аз ҷумла чунин методҳои таълимро дар раванди такя 

намудан ба технологияи информатсионӣ истифода бурдан мумкин аст. 

Дар робита ба ин, маҷмӯи донишҳои барномавие, ки имрӯз дар 

мактабҳо ҷорианд, ба талаботи нави ҷомеаи муосир ҷавобгӯ нест. Дарсро чи 

гуна метавон шавқовар ва кафолатнок таъсис дод, то ки хонандагон маводи 

онро низ бошавқ омӯзанд? Ин нуқта муаммоест барои муаллимони синфҳои 

ибтидоӣ зимни ҳама гуна омодагӣ ба гузарондани дарсҳо, ки мунтазам ба он 

дучор мешаванд. 

Дар воқеъ, дарсҳои ҳозиразамонро бидуни истифодаи воситаҳои 

технологияи муосир тасаввур намудан мушкил аст. Маълум аст, ки солҳои 

пеш омодасозии айёният вақт ва меҳнати зиёди муаллимро талаб мекард. 

Акнун технологияи иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ ба кӯмаки муаллим 

омаду меҳнати ӯро андаке сабук ҳам намуд. 

Барои татбиқи модели мазкур методҳо, бо мақсади: 
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- ташаккули омилҳои ангезабахши фаъолияти таълимӣ, ҳамчун сохтори 

таркибии салоҳиятнокӣ ва фаъолият ва ҳамчун шарти татбиқи муносибати 

фаъолона ва воситаи баландбардории салоҳиятнокии касбӣ; 

- ташаккули малакаҳои методологӣ, когнитивӣ ва махсуси касбии 

омӯзгори ояндаи синфҳои ибтидоӣ бо мақсади баланд бардоштани сатҳи 

дониш, инкишофи кобилияти зеҳнӣ ва малакаҳои касбӣ.  

Гуфтан ҷоиз аст, ки тамоюли умумии истифодаи технологияи 

иттилоотӣ дар соҳаи маориф дар таълими математика низ рӯз то рӯз инъикос 

ёфта истидааст. Яъне лозим аст, ки дар муаррифии маводи математика 

ҳамчун илм бояд ҳатман маводи айёнӣ истифода гардад. Ин нукта махсусан, 

дар ҷараёни таълими фанни математика дар синфҳои ибтидоӣ зарурат дорад. 

Зеро математика фаннест, ки ба хонанда имконияти пурра истифода кардани 

тахтаи электрониро ёд медиҳад. 

Ҳамин тавр, натиҷаи омӯзиш ва таҳлили ҳаматарфаи масъалаи мавриди 

назар муайян намуд, ки дар педагогикаи ватанӣ масъалаи салоҳияти 

омӯзгории муаллимони оянда зимни истифодаи технологияҳои муосир дар 

раванди дарсҳо ҳоло дуруст коркард нагардидааст. 
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Хулосаи умумӣ 

Таҳқиқи назарии масоили ташаккули салоҳияти касбии омӯзгорони 

ояндаи синфҳои ибтидоӣ бо истифодаи технологияҳои муосир (дар раванди 

таълими математика) имкон дод, ки муносибат, шартҳо, марҳилаҳо, мавқеи 

субъектҳои раванди таълим, сохтори салоҳияти касбии омӯзгори ояндаро 

фаро мегирад. 

Зери мафҳуми салоҳиятнокии муаллимони ояндаи синфҳои ибтидоӣ 

кулли донишҳои фардӣ, ки дар натиҷаи дараҷаи баланди ангеза ба даст 

меояд, фаҳмида мешавад. Муносибати салоҳиятнокии омӯзгорӣ муаллимони 

оянда дар ҷараёни фаъолияти таълимиву илмӣ-таҳқиқотӣ ташаккул ёфта, дар 

ҳосил намудани донишу малакаҳои ташкили фаъолияти омӯзгорӣ ва махсус, 

ба даст овардан ва ғанӣ гардонидани таҷрибаи шахсӣ, ки шарти муҳимми 

инкишофи шахсият ва сатҳи касбии муҳассилин мебошад, зоҳир мегардад.  

Сатҳи салоҳияти касбии муаллимони ояндаи синфҳои ибтидоӣ аз 

махсусиятҳои ташкили раванди таълим, аз ҷумла, аз маҳорату малакаи 

истифодаи технологияи муосир вобаста буда, самаранокии онро зимни 

шароитҳои зерин таъмин менамояд, агар: 

- дастгирии педагогӣ дар ҷодаи ҳосил намудани донишу малакаҳои 

таҳқиқоти ба роҳ монда шавад; 

- ғанӣ гардонидани раванди тадрис бо шаклҳои мухталифи 

супоришҳо, ки хусусияти эҷодӣ ва таҳқиқотӣ доранд, таъмин карда шавад; 

- баланд бардоштани потенсиали шахсии муаллимони оянда тавассути 

истифодаи технологияҳои инкишофи таълим, ба роҳ монда шавад. 

Барои расидан ба мақсади таҳқиқот ҳалли вазифаҳои зерин ба назар 

гирифта шудааст: 

1. Шарҳи моҳияти педагогии салоҳияти омӯзгории муаллимони оянда 

дар асоси омӯзиш ва баррасии сарчашмаҳои илмӣ, додани таърифи 

салоҳиятнокии омӯзгории муаллимони оянда бо истифода аз технологияҳои 

муосир. 
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2. Асоснок намудан ва ба таври амалӣ (таҷрибавӣ) муайян намудани 

роҳу усулҳои инкишофи салоҳияти омӯзгорони ояндаи синфҳои ибтидоӣ дар 

раванди таълими фанни математика; 

3. Муайян намудани маҳак ва меъёрҳои муайянкунандаи салоҳияти 

омӯзгории муаллимони ояндаи синфҳои ибтидоӣ дар рафти таълими фанни 

математика бо истифода аз воситаҳои технологияи муосир. 

Дар ҷараёни таҳқиқи рисола усули муқоисавӣ-таҳлилӣ, таҳлили 

назариявии сарчашмаҳои илмии фалсафӣ, психологиву педагогӣ, китобҳои 

методӣ ва рисолаҳои диссертатсионии марбут ба мавзӯи таҳқиқот мавриди 

истифода қарор дода шудааст. Илова бар ин, дар раванди муқараркуниву 

таълими аз усулҳои мушоҳида, пурсиши афкори донишҷӯёну омӯзгорон ва 

дараҷабандӣ, таҳлили пажўҳишҳо ва корҳои эҷодии донишҷӯён, 

гузаронидани тестҳо, таҳлили оморӣ истифода карда шуд. 

Бо истифода аз методҳо ва унсурҳои технологияҳои инкишоф 

технологияи педагогии ташаккули салоҳияти касбии омӯзгори ояндаи 

синфҳои ибтидоӣ таҳия ва коркард гардид. 

Бо мақсади муайян намудани дигаргуниҳо дар малакаҳои касбии 

омӯзгорони оянда тамоми ҷараёни ташаккули салоҳияти касбӣ мавриди 

омӯзиш ва таҳлили ҳаматарафа қарор дода шуд. Таҳлили муқоисавии 

нишондиҳандаҳои ташхис ва ҳисобҳои математикӣ самаранокии технологияи 

пешниҳодгардидаро дар инкишофи салоҳияти касбии омӯзгори ояндаи 

синфҳои ибтидоӣ собит намуд. 

Бо назардошти гуфтаҳои боло чунин пешниҳодҳо тавсия дода мешавад: 

1. Барои ташаккули салоҳияти касбии омӯзгорони синфҳои ибтидоӣ дар 

раванди таълими математика технологияҳои иттилоотии муосир, ки дар 

диссертатсия пешниҳод карда шудааст, тавсия карда мешавад. 

2. Дар такмили ихтисоси муаллимон истифодаи бозиҳои дидактикӣ, ки 

дар телефонҳои мобилӣ пешниҳод гардидаанд, омўзонида шавад.  
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3. Ба омӯзгорони фанни математика дар такмили ихтисос омӯзонидани 

барномаи мобилии “Математикаи шавқовар”, ки барои ташаккул ёфтани 

салоҳияти омӯзгорон ёрӣ медиҳад, ташкил карда шавад.  

4. Барои омӯзгорони ояндаи фанни математика ташкил намудани маҳфил 

барои омӯзонидани барномаи мобилии “Математикаи шавқовар”. 

5. Барои ташаккули салоҳияти касбии омӯзгории ояндаи фанни 

математика бозии “драма, мушоҳида намо - такрор намо – дар ёд гир, 

карточкаҳои гуногун, таҳияи ягон расм бо роҳи воридкунӣ ба таркиби 

элемент, рангкунӣ ва ғайраҳо” тавсия дода мешад. 
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Замимаи №1 

Намунаи истифодаи технологияҳои иттилоотии муосир дар 

раванди таълими математика 

Дар зери мафҳуми технологияҳои иттилоотӣ дар раванди таълим 

маҷмӯи воситаҳои техникӣ ва технологӣ фаҳмида мешаванд. Пеш аз ҳама, ин 

раванд истифодабарии компютерҳои фардӣ, таҷҳизотҳои мобилӣ, таъминоти 

барномавӣ, шабакаи Интернет ва таҷҳизотҳои махсусро дар назар дорад. Дар 

замони муосир ташаккуулёбии системаи нави таълим, ки ба воридшавии 

фазои ҷаҳонии иттилоотӣ-таълимӣ нигаронидашуда, мушоҳида мешавад. 

Таҳқиқотҳои навтарин нишон медиҳанд, ки дониши шахсоне, ки тавассути 

технологияи иттилоотии муосир омӯзонида шудаанд нисбат ба шахсоне, ки 

дар ҷараёни таълим компютер истифода набурда буданд фарқияти куллӣ ба 

назар мерасад. Бинобар ин, технологияи иттилоотӣ пуркунандаи раванди 

таълим ба ҳисоб нарафта, ҳамчун ҷузъи ҷудонашавандаи онро бояд ташкил 

диҳад. 

Ҷорикунии технологияҳои иттилоотӣ тавассути воситаҳои иттилоотию 

коммуникатсионӣ амалӣ мешавад. Агар таъмини воситаҳои техникии таълим 

дар муассисаҳои таълимии ҷумҳурӣ масъалаҳои ба таври кифоя ҳалшуда ба 

ҳисоб равад, таъмини барномавии раванди таълим масъалаи ҳалталаб ба 

ҳисоб меравад. Инчунин, воситаҳои техникии нави таълимӣ, аз қабили 

таҷҳизотҳои мобилӣ низ раванди таълимро шавоқовар ва завқи хонандагонро 

ба он баланд бардошта метавонад. 

Истифодаи технологияҳои иттилоотӣ дар раванди таълим ба 

воридкунии технологияҳои иловагии интерактивӣ мусоидат мекунад. 

Афзалияти технологияҳои интерактивии таълим аз баланд намудани сифати 

омӯзиши маводҳои таълимӣ, бедоркунии шавқ ба таълим, ташкили 

муносибати боваринок иборат аст. Алалхусус, ҷорикунии технологияҳои 

интерактивӣ дар раванди таълим ба ташаккулёбии эҷодкорӣ, қобилияти 

пешниҳоди нуқтаи назар ва ба ташкили фаъолияти фикрии хонандагони 
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синфҳои ибтидоӣ мусоидат менамояд. Дар маҷмуъ, нисбат ба методикаҳои 

анъанавии таълим, онҳо ба ташаккулёбии интеллектуалии хонандагон … 

Аз тарафи дигар, баъзе аз камбудиҳои ҷорикунии технологияҳои 

интерактивӣ ба раванди таълимро, ки муаллиф муайян намудааст, дар 

намуди зерин овардан мумкин аст: 

 Таъсири манфӣ ба организм ва психикаи одам. Истифодаи тӯлонии 

компютерҳо ба пайдо шудани норасоӣ дар аппарати ҳаракатӣ, пайдо шудани 

гипертония, хирашавии ҷашм ва ғайра оварда мерасонад. Дар натиҷа, 

аломатҳои қайдшуда ба дипрессия оварда метавонанд; 

 Аспекти техникӣ нисбат ба ташкилдиҳандаи шахсӣ дар раванди 

таълим волотар истода метавонад; 

 Дастрасии иловагӣ ба маълумоте, ки ба раванди таълим алоқаманд 

нестанд; 

 Бисёре аз хонандагон афзалияти худро ба хусусиятҳои 

дилхушкунанда равона мекунанд ва аз раванди таълим дур мемонанд; 

 Мавҷуд набудани муносибати «зинда» ва алоқаи бевосита; 

 Дар ҳолати ҷой доштани таълими фосилавӣ, фаъолияти хонанда бе 

назорат гузошта мешавад. 

Иттилоотонии раванди таълим яке аз самтҳои афзалиятноки раванди 

иттилоотонии ҷамъият ба ҳисоб рафта, талаботҳои нав ба сифатҳои касбӣ ва 

сатҳи тайёрии омӯзгорон, ба ҷабҳаҳои методӣ ва ташкилии истифодаи онҳо 

дар раванди таълимро мегузорад. 

Мафҳуми «технологияҳои иттилоотӣ» вобаста ба равандҳои нигоҳдорӣ, 

интиқол ва коркарди маълумот истифода бурда мешавад. Дар раванди 

таълим технологияҳои иттилоотӣ бо худ маҷмӯи методҳо ва воситаҳои 

таълим, ки барои ташаккул додани дониш, малака ва салоҳиятҳои муайян дар 

хонандаҳо ба шумор мераванд. Дар шароити компютерикунонии раванди 

таълим иштирокчии нав – компютер бо таъминоти барномавии махсус ва 

воситаҳои телекоммуникатсионӣ пайдо мегардад. Сатҳи маданияти 
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иттилоотии омӯзгор – ин маҳорати кор бо маълумот дар компютер бо 

истифода аз методҳо ва воситаҳои муосир ба шумор меравад. 

Зарурати ташаккулдиҳии сатҳи кифояи тайёрии омӯзгорон ворид 

намудани тағйирот ба мундариҷа ва технологияҳои таълимро водор 

менамояд, то ки дар хонандагон салоҳиятҳои касбӣ ва умумифарҳангӣ 

ташаккул дода шаванд. Дар айни замон таълими салоҳиятнок яке аз 

асоситарин самти тағйирдиҳии раванди таълим баромад менамояд. Таълими 

салоҳиятнок – низоми афзалиятноки гузариши раванди таълим ба таълими 

мақсаднок: худомӯзишӣ, худмуайянкунӣ, худташаккулдиҳӣ ва 

ташаккулдиҳии инфиродӣ мебошад. Салоҳиятҳо нисбат ба донишазхудкунӣ 

характери ба амалия ингаронидашударо соҳиб аст, яъне салоҳиятнокӣ ин 

маҷмуи донишҳо дар амалия ба ҳисоб меравад. 

Омӯзгорон дар шароити нави таълим бояд ба истифодаи васеи 

технологияҳои иттилоотии муосир барои таълими хонандагон тайёр бошанд. 

Албатта, чунин тайёрӣ бояд дар вақти таҳсил дар донишгоҳ оғоз шуда, дар 

раванди фаъолияти касбӣ давом дода шавад. Амаликунии он дар курсҳои 

такмили ихтисос низ мувофиқи мақсад аст. 

Барномаҳои таълимии нав воридкунии методологияҳои нави 

таълимиро ба раванди таълим талаб мекунанд, ки истифодаи васеи 

технологияҳои мултимедиро дар бар мегирад. 

Афзалияти истифодаи мултимеда чунин муайян карда мешавад, ки 

технологияи иттилоотии компютерӣ имконияти фаъолкунии ҳамаи каналҳои 

интиқоли маълумотро фароҳам меоварад, зеро он дар системаи компютерӣ 

матн, овоз, видео, расмҳои графикӣ ва аниматсияро муттаҳид мекунад. 

Дар таҷрибаи кории омӯзгорон се ҷабҳаи истифодабарии 

технологияҳои мултимедиро қайд намудан мумкин аст: тайёркунӣ ва 

истифодаи маводҳои дидактикии электронӣ; истифодабарии таъминоти 

барномавии махсус; истифодабарии сарчашмаҳои интернетӣ. Бинобар ин, 
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қайд кардан зарур аст, ки омӯзгорон аз ҷабҳаҳои қайдшуда бархурдор 

бошанд. 

Дар гузаштаи наздик, дар раванди таълимии мактабӣ аз тарафи 

омӯзгорон ҷадвалҳо, расмҳо дар тахтаи синфӣ, маводҳои дастисоз васеъ 

истифода бурда мешуданд. Чунин воситаҳои аёнии таълим камбудиҳои хоси 

худро дорост. Масалан, муҳтавои ҷадвалҳо дар бисёр ҳолатҳо ба барнома 

мувофиқ нестанд, ё ин ки баъзе мавзуъҳҳо тамоман дар бар намегиранд. 

Маълумотҳое, ки дар намуди видеофилмҳо пешниҳод карда мешаванд дорои 

маълумоти изофагӣ мебошанд ва маълумоти кам ва мушахасси барои 

омӯзиши мавзуи муайян лозимбударо дар бар доранд. Воситаҳои аёнии 

дастисоз низ камбудиҳо доранд, зеро онҳо мувофиқи маҳорати омӯзгорон 

тайёр карда мешаванд. 

Барои бартараф намудани ин камбудиҳою мушкилиҳо ва 

матобиқгардонии воситаҳои айёнӣ ба талаботҳои барномаҳои таълимии нав 

таъминотҳои барномавии компютерии махсусгардонидашуда истифода бурда 

мешаванд. Вобаста ба самти тайёркунии воситаҳои айёнӣ гуруҳи алоҳидаи 

таъминоти барномавии компютерӣ истифода бурда мешавад. 

Барои таҳияи маводҳои дидактикии электронӣ барномаҳои Microsoft 

PowerPoint ва ё Microsoft Publisher, инчунин, LibreOffice Impress, Keynote-ро 

истифода бурдан мумкин аст. Бо ёрии ин барномаҳо маводҳои дидактикиро 

дар намуди муаррифӣ барои ҳар як мавзуи дарсӣ таҳия намудан мумкин аст. 

Дар тайёр намудани муаррифиҳо кори мустақилонаи ҳар як омӯзгор мавқеи 

муҳимро дорад. 

Ба мақсад мувофиқ будани истифодаи муаррифиро чунин муайян 

намудан мумкин аст: 

 Имконитяи нишон додани доираи васеи расмҳои таълимӣ; 

 Тасвири маълумоти ранга, мултимедиа, ки ба соҳаи эмотсионалии 

хонандагон таъсир мерасонанд ва ба пурзӯршавии диққати бешуурона 

мусоидат мекунад ва фаъолияти таълимӣ-донистагириро фаъол мегардонад. 
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 Мавҷуд будани имконияти дар як вақт тасвир намудани маводи 

таълимии расмӣ ва суханронӣ, ки эътиборнокии маълумоти овардашударо 

баланд мекунад ва имконияти ҷалб намудани диққати хонандагон ба ҷойҳои 

асосии маълумоти таълимиро фароҳам меорад. 

 Сарфа намудани миқдори зиёди вақт ва қувваи омӯзгор дар вақти 

гузаронидани дарс. 

Камбудиҳои асосии маводҳои дидактикии таълимӣ – ин зарурати сарф 

намудани вақти зиёд барои сохтани онҳо ба ҳисоб меравад. Омӯзгорони 

ҷавон, ки ҳоло бонки кифояи маводҳои расмӣ, аниматсионӣ, расмҳои ранга, 

маводҳои видеоиро надоранд, бояд аз сарчашмаҳои гуногуни маълумотӣ: 

Интернет, муарифиҳои омӯзгорони соҳибтаҷриба, сомонаҳои таълимӣ ва 

ғайра истифода баранд. Ҳамин тариқ, бонки зарурии воситаҳои айёнии 

заруриро ташкил намудан мумкин аст. 

Яке аз ҷабҳаҳои дигари истифодаи технологияҳои иттилоотӣ дар 

раванди таълим – истифодаи тахтаҳои интерактивӣ ба ҳисоб меравад. Яке аз 

муаммоҳои истифодабарии муарифӣ дар ҷараёни баёни мавзуи дарсиро 

мувофиқат набудани каналҳои визуалӣ ва аудиалии хонандагон ташкил 

медиҳад. Барои бартараф намудани ин муаммо истифодаи тахтаҳои 

интерактивӣ авлотар ҳисобида мешавад. 

Ба он нигоҳ накарда, ки имрӯз аксари муассисаҳои таҳсилоти умумӣ бо 

тахтаҳои интерактивӣ муҷаҳҳаз шудаанд, истифодарии онҳо дар раванди 

таълим беҳбудиро металабад. Дар ин ҷода салоҳиятҳои махсуси касбии 

омӯзгорон нақши муҳим мебозад. Зеро, тахтаҳои интрактивӣ ин экрани 

сенсорӣ, ки ба компютер пайваст карда шудааст ва тасвири компютер ба 

тахтаи интерактивӣ тавассути видеопроектор амалӣ мешавад. Яъне, тахтаи 

интерактивӣ, компютер ва проектор дар ҳамҷоягӣ воситаи техникии 

таълимро ташкил медиҳанд. Истифодабарии он қобилиятҳои техникии 

муайян ва истифодабарии таъминоти барномавии махсусгардонидашударо 

талаб мекунад. 
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Намунаҳои зиёди таъминоти барномавӣ барои истифодаи тахтаи 

интерактивӣ мавҷуд аст. Ба монанди таъминоти барномавии дигар онҳо ҳам 

тафсирҳои пулакӣ ва ҳам ройгонро доранд. Дар шароити кунунии маданияти 

истифодабарии таъминоти барномавӣ дар Ҷумҳурӣ, истифодаи таъминоти 

барномавии ройгон тавсия дода мешавад. 

Дар асоси таҳлили амиқи барномаҳо муаллиф истифодабарии барномаи 

OpenBoard [м2]-ро тавсия медиҳад. 

OpenBoard таъминоти барномавии компютерии кроссплатформавӣ 

(яъне, онро дар платформаҳои гуногун ба мисоли тафсирҳои гуногуни 

системаи оператсионии Windows, Linux ва MacOS истифода бурдан мумкин 

аст) мебошад ва истифодабарии он ройгон аст. Ин барнома махсус барои 

истифодаи он дар муассисаҳои таълимӣ сохта шудааст. 

Ба ғайр аз функсияҳои стандартии истифодаи тахтаи синфӣ, OpenBoard 

имконияти истифодабарии фаврии маводҳои мултимедии шаклашон гуногун, 

ба мисоли расмҳо, ҷадвалҳо, захираҳои овозӣ, видео ва ғайраро фароҳам 

меорад. 

Яке аз имкониятҳои фарқкунандаи OpenBoard аз барномаҳои монанд 

дар он аст, ки дар баробари истифодаи таъминоти барномавӣ имконияти 

истифода бурдани элементҳои интерактивӣ низ мавҷуд аст. Албатта, ба ғайр 

аз бедор намудани шавқи хонандагон ба омӯзиши фанни таълимӣ, 

элементҳои интерактивӣ қобилияти мустақилона иҷро намудани вазифаҳо аз 

тарафи хонандагонро фароҳам меорад. 

Элементҳои интерактивии истифодашаванда хусусияти бозиро доранд. 

Ин хусусият ба ҷалб намудани хонанда ба иҷрои кори мустақилона нақши 

муҳим мебозад. Дар расми поёнӣ намунаи элементи интерактивии Tic Tac toe 

оварда шудааст. 
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Расми поёнӣ. Намуди зоҳирии элементи интерактивии Tic Tac toe 

Аз расм дидан мумкин аст, ки майдони бозӣ ба 9 майдончаҳои хурд 

тақсим шудаанд ва дар он бозингар бояд рамзҳои Х ё О гузорад. Лекин, 

барои гузоштани рамз дар майдонча бозингар аввал бояд мисоли дар он 

навишташударо дуруст ҳал намуда, ҷавобро дохил кунад. Дар сурати 

нодуруст будани ҷавоб имконияти гузоштани рамз ба бозингари дигар дода 

мешавад. Бозингар бурд мекунад, агар се рамзҳои он дар як хати рост хобанд. 

OpenBoard элементҳои дигари интерактивиро доро аст, ки маҳз барои 

воридкунии элементҳои интерактивӣ дар раванди таълим пешбинӣ шудаанд. 

Элементҳои интерактивии OpenBoard дар асоси Web-технологияҳо бо 

забони барномасозии JavaScript таҳия шудаанд. Ин маънои онро дорад, ки 

матни аввалаи ин барнома-элементҳо кушода аст ва дар асоси онҳо 

элементҳои нав ва ё онҳоро бо осонӣ иваз намудан мумкин аст. Яъне, ҳар 

омӯзгор метавонад элементҳои интерактивиро мувофиқи хоҳиши худ танзим 

намояд. Истифодаи Web-технологияҳо имкон медиҳанд, ки барнома ва 

элементҳои истифодашаванда дар платформаҳои гуногун, аз ҷумла Windows, 

MacOS, Linux, Android ва ғайра истифода бурда шаванд. 

Ба ғайр аз сохтани маводҳои дидактикии электронӣ ва ташкили бонки 

маводҳои таълимӣ омӯзгор бояд истифодаи таъминоти барномавии тайёрро 

низ дар раванди таълим ба роҳ монад. Дар ин радиф таҳияи таъминоти 
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барномавии худсохт ва ё бо ворид намудани тағйиротҳои камтарин ба 

шароити гуногун мутобиқшаванда нақши муҳимро мебозад. Мавҷудияти 

миқдори зиёди барномаҳои таълимӣ, аз як тараф дар ҳалли ин масъала ёрӣ 

диҳад, аз тарафи дигар, пинҳон будани матни аввалаи онҳо дар 

мутобиқкунии онҳо ба шароитҳои гуногуни таълимӣ монеа мегардад. 

Бинобар ин, таҳия ва дастгирии барномаҳои озодасос дар соҳаи маориф 

масъалаи хеле актуалии ҷаҳонӣ ба ҳисоб меравад. Муҳаққиқони соҳа дар ин 

ҷода барномаҳои зиёдеро таҳия ва паҳн кардаанд, ки онҳо дар раванди 

воридкунии технологияҳои иттилоотӣ ба раванди таълимро осон мекунанд. 

Ба сифати мисол, барномаи интерактивии «Викторина»-ро, ки намуди 

зоҳириаш дар расми поёнӣ 2 оварда шудааст, метавон ёдрас шуд. 

 

Расми поёнӣ 2. Намуди зоҳирии барномаи «Викторина» 

Аз расм дидан мумкин аст, ки барномаи компютерӣ дар жанри бозӣ 

ташкил шудааст. Дар бозӣ се нафар иштирок мекунанд ва ҳар яке мувофиқан 

номҳои «Бозингари сурх», «Бозингари зард» ва «Бозингари сабз»-ро доранд. 

Иштироки омӯзгор ҳамчун ровӣ ба нақша гирифта шудааст. Дар қисмати 

чапи оинаи асосии барнома номҳои категорияҳои саволҳо ҷойгир шуда, 

барои ҳар як категория саволҳо бо нишон додани арзиши ин савол ҷойгир 
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карда шудаанд. Бозингар дар вақти гардиш метавонад саволи ба дилхоҳ 

категория тааллуқ дошта ба вазни дилхоҳ доштаро интихоб намояд. Барои 

соҳиб шудан ба арзиши саволи интихобшуда, вай бояд ба саволи 

гузошташуда ҷавоби дуруст диҳад (ниг. қисмати болоии расми поёнӣ 3). 

 

Расми поёнӣ 3. Оинаи муколамавии барномаи «Викторина» 

Пас аз сипарӣ гаштани вақти муайяншуда бозингар бояд ҷавоб ба 

саволи гузошташударо пешкаш намояд. Дар қисмати поёнии оинаи 

муколамавӣ ҷавоби дурустро ровӣ нишон медиҳад ва онро бо ҷавоби 

бозингар муқоиса намуда, арзиши саволро ҳамчун хол ба бозингар ҳисоб 

мекунад. 

Дар ин ҷо бояд қайд карда шавад ки дар ҳолати нодуруст будани 

ҷавоби бозингар, ҷавоби дурустро ровӣ метавонад аз бозингарҳои дигар 

пурсад ва холҳои мувофиқро ба бозингари дигар ҳисоб намояд. 

Таъминоти барномавӣ ҳамчун пойгаҳи додаҳо дилхоҳ пойгаҳи додаҳои 

таҳти унвони quiz, ки дар системаи идоракунии пойгаҳи додаҳои MySQL 

сохта шудааст, истифода мебарад. Чунин архитектура имкон медиҳад, ки 

дилхоҳ истифодабаранда дар компютери худ СИПД-ро насб намуда, 

ҷадвалҳои мувофиқро ташкил кунад ва маълумоти дар оинаҳои барнома 
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тасвиршавандаро мувофиқи методикаи таълими фанни худ ва ё усулҳои хоси 

худ ба роҳ монад. Ба ғайр ивази категорияҳо, саволҳо ва арзиши ҳар як савол, 

дар пойгаҳи додаҳо имконияти ивазкунии тартиби саволҳои арзишашон 

гуногунро нишон додан мумкин аст. Яъне, худи таъминоти барномавӣ қишри 

болоиро ташкил дода, муҳтавои барнома дар пойгаҳи додаҳо ташкил карда 

мешавад. 

Дар баробари самтҳои дигари истифодабарии технологияи иттилоотӣ 

дар равади таълими мактабӣ истифодабарии захираҳои интернетиро қайд 

кардан зарур аст. Имконияти баромадан ба шабакаи глобалии Интернет 

ташкили захираи маълумотии ҷустуҷӯиро фароҳам меорад. Воситаҳои 

телекоммуникатсионии шабакаи Интернет на танҳо васеъ намудани доираи 

имкониятҳо, балки маънои анаъанавии раванди таълим ҳамчун 

интиқолдиҳии донишро иваз мекунад. Истифодабарии захираҳои интернетӣ 

бидуни ташаккулёбии чунин хусусиятҳои шахсӣ, ба монанди масъулиятнокӣ, 

ташкилотчигӣ, саъю кӯшиш ба худинкишофдиҳӣ, мустақилият ва баланд 

бардоштани маҳорати касбӣ ғайриимкон аст. 

Ҳамин тариқ, истифодабарии воситаҳои муосири технологияи 

иттилоотӣ-коммуникатсионӣ самаранокии раванди таълимро баланд 

мебардорад. Технологияи иттилоотиро ҳамчун комплекси воситаҳои таълим 

дида баромадан мумкин аст, ки аз ҷиҳати технологӣ дар компютер инъикос 

мешавад. Имкониятҳои ин технология ҳамаи дигар воситаҳои таълимиро 

ҷамъ намуда, дар заминаи онҳо таҳияи технологияҳои навро фароҳам 

мерорад. 

Ҷорӣ намудани технологияи иттилоотӣ дар раванди таълим ҳамчун 

мақсади асосӣ дида баромада нашуда, балки яке аз воситаҳои дарккунии 

табиат; ҳамчун сарчашмаи иловагии маълумот аз рӯи фанҳои алоҳида; 

воситаи худомӯзии хонандагонро таъмин менамояд. 

Мақсади асосии истифодабарии технологияи иттилоотӣ дар раванди 

таълимро баланд намудани ҳавасмандии омӯзгорони синфҳои ибтидоӣ дар 
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фаъолияти таълимӣ-маърифатии онҳо, тайёрии бомақсади онҳо дар ташкили 

корҳои таълимӣ дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ташкил медиҳад. 

Таъминоти барномавии мобилии «Математикаи шавқовар» 

Интихоби таҷҳизотҳои мобилӣ ҳамчун платформа барои сохтани 

барномаи таълимӣ аз маъмул будани чунин намуди таҷҳизотҳо ва шавқу 

рағбати калон зоҳир намудани хонандагони синфҳои ибтидоӣ ба онҳо 

асоснок карда мешавад. Дар ҳақиқат, насли наврас дар истифодабарии 

таҷҳизотҳои электронӣ қобилиятҳои ғайриодӣ ва кунҷковӣ зоҳир менамоянд. 

Масъалаи равонакунии чунин қобилиятҳо дар таълими фанҳо масъалаи 

аёнест, ки ҳалли он дар амалия татбиқ намудани технологияҳои муосири 

иттилотиро талаб менамояд. Яъне, таҳияи таъминоти барномавии таълимӣ 

бояд ҳам методикаи таълим ва ҳам татбиқи технологияҳои муосири 

таълимиро дар бар гирад. 

Таҷҳизоти мобилӣ дар асоси системаҳои амалиётӣ фаъолият мебарад. 

Системаҳои амалиётии маъмул Android, Windows Phone ва iOS ба ҳисоб 

мераванд. Таҷҳизотҳои мобилие, ки дар СА Windows Phone ва iOS фаъолият 

мебаранд, аз сабаби нархи гарон доштан дастраси омма нестанд. Таҷҳизотҳои 

мобилӣ дар асоси СА Android нисбатан дастрас буда, зиёда аз 75% бозори 

системаҳои амалиётиро аз худ намудааст [https://gs.statcounter.com/os-market-

share/mobile/worldwide(10122020)]. 

Системаи амалиётии Android нисбат ба дигар системаҳои амалиятӣ 

афзалиятҳои зеринро дорад: 

1. Системаи амалиётии Android азодасос мебошад, яъне, истифодаи он 

тамоман ройгон аст; 

2. Android озодии истифодаи захираҳои таҷҳизотро ба пуррагӣ дастгирӣ 

менамояд. Ин имкон медиҳад, ки дилхоҳ барнома дилхоҳ имкониятҳои 

техникии таҷҳизотро бидуни риояи сатҳи дастрасӣ истифода бурда тавонад, 

яъне таълифи барномаро барои таҷҳизот осон ва дастрас гардонад; 
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3. Бартараф намудани хатогиҳо дар кори системаи амалиётӣ ба таври 

фаврӣ амалӣ мегардад; 

4. Истифодабарандагони Android метавонанд дар таҷҳизот дилхоҳ 

таъминоти барномавиро насб гардонида мавриди истифода қарор диҳанд; 

5. Намуди зоҳирӣ ва принсипи кории системаи амалиётиро мувофиқи 

хоҳиши худ куллан тағйир диҳанд, яъне, истифодаи ҳуруфҳои гуногун ва ба 

омма дастрас бо услуби дилхоҳ имконпазир аст; 

6. Интиқоли маълумот, аз ҷумла интиқоли таъминоти барномавӣ байни 

таҷҳизотҳои гуногун ба осонӣ амалӣ мегардад. Бинобар ин, паҳншавии 

барнома бо суръати тез мегузарад; 

7. Ба таҷҳизоти ба системаи амалиётии Android асосёфта пайвасткунии 

таҷҳизотҳои дигар (иловакунии захираи хотира, саҳфакалид, принтер ва 

ғайра) қулай ва осон амалӣ мешавад; 

8. Идоракунии таъминоти барномавии дар таҷҳизот насбшуда озодона 

амалӣ мегардад, ягон маҳдудият ба азнавнасбкунӣ, ҷойгиркунии барнома дар 

захираи хотиравии дигар мавҷуд нестанд. 

Афзалиятҳои қайдшуда асос барои интихоби системаи амалиётии Android 

барои таълифи таъминоти барномавии таълимӣ барои хонандагони синфҳои 

ибтидоӣ ва мутобиқкунии он аз тарафи омӯзорони ояндаи синфҳои ибтидоӣ 

мегардад. 

Дар доираи тадқиқотҳои диссертатсионӣ ва натиҷаҳои марҳилавии ба 

даст овардашуда таҳияи қолаби таъминоти барномавии таълимӣ амалӣ карда 

шуд. Талаботҳо барои барномаи таҳияшаванда дар асоси таҳлили муқоисавии 

ҷиҳатҳои мусбӣ ва бартарафкунии камбудиҳои қайдшуда муайян карда 

шуданд. Бар замми ин, кӯшиш ба харҷ дода шудааст, ки барнома пас аз ворид 

намудани тағйиротҳои камтарин ба шароитҳои дигари таълимӣ мутобиқ 

карда шавад. 

Барномаи таълимӣ бо номи «Математикаи шавқовар» дар намуди бозии 

таълимӣ таҳия карда шудааст. Бозӣ кардан барои хонандагон на танҳо 
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машғулияти писандида аст, балки услуби нави таълимӣ ба ҳисоб меравад. Он 

натанҳо воситаи дилхушкунии хонандагон, балки барои азхудкунии 

барномаҳои таълимӣ ва ташаккули шахсияти хонандагон манфиатовар аст. 

Усулҳои гуногуни бозӣ дар раванди таълим на танҳо ташаккулёбии шахсиро, 

балки сифати таълимро низ баланд менамояд. Он таассуроте, ки хонандагон 

дар вақти бозӣ аз худ мекунанд, дар хотираи онҳо нақш мегузорад. 

Барномаи таълимии таҳияшуда барои ташкили кори мустақилонаи 

хонанда пешбинӣ шудааст. Пойгаҳи додаҳои ҷамъовардашуда барои ташкили 

кори мустақилонаи хонандагони синфҳои 1, 2, 3 ва 4 аз фанни математика 

мутобиқ карда шудааст. Мисолу масъалаҳои ҷамовардашуда методикаҳои 

гуногуни таълимиро фарогир буда, барои машқи фаъолияти фикрии 

донистагирӣ, фаҳмидагирӣ ва татбиқ дар хонандагони синфҳои ибтидоӣ 

равона карда шудаанд. Барои омӯзорони ояндаи синфҳои ибтидоӣ маводи 

дидактивӣ ба ҳисоб рафта, онҳо метавонанд барномаро барои таълими дигар 

фанҳо ва ё ҷабҳаҳои дигари таълими мавзӯъҳо бо роҳи иваз намудани 

пойгаҳи додаҳо мутобиқ намоянд ё ин ки барномаҳои дигари ба он монандро 

сармашқи фаъолияти омӯзгории худ гардонанд. 

Барномаи мазкур дар нуқтаи хизматрасонии Play Market ба таври 

ройгон дастрас аст. Онро аз ҳаволаи 

https://play.google.com/store/apps/details?id=intellect.for.pupils ё бо истифода аз 

системаи ҷустуҷӯи тавассути дархости «Математикаи шавқовар» дастрас ва 

насб намудан мумкин аст. 

Барои ба ҳолати ҷисмонӣ ва руҳии хонандагон таъсири манфӣ 

нарасонидани истифодаи барномаи таълимӣ он бояд вақти истифодаи 

барномаро ба таври худкор идора намояд. Барои ин дар барнома маҳдудияти 

вақти истифодабарӣ пешбинӣ шудааст. Дар ҳолати ғайризикр барномаро дар 

муддати 30 дақиқа бефосила истифода бурдан мумкин аст. Пас аз сипари 

гардидани ин муддати вақт он ба таври худкор иҷрои машқи варзишӣ ё 

фосилаи истироҳатро муайян мекунад ва идома додани раванди бозиро боз 
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медорад. Ин ҳолат ба пайдо гардидани гипертония, хирашавии чашм ва 

умуман, асабонӣ гардидани хонандагон монеа мегардад. 

Барои муайян намудани саҳми омӯзгор дар таълим, идоракунии сатҳи 

иштироки омӯзгор дар раванди таълим дар барнома маҳдудиятҳои иҷрои 

марҳилаҳои гуногуни вазифаҳо пешбинӣ шудаанд. Масалан, барои 

хонандагони синфи якум дастрас набудани ҳалли масъалаҳои синфи чор, ё ин 

ки, ҷой додани масъалаҳо бо ҷавобҳои нодуруст намунаҳои чунин 

маҳдудиятҳо ба шумор мераванд. Ин маҳдудият барои аз байн бурдани 

волоияти аспекти техникӣ нисбат ба ташкилдиҳандаи шахсӣ мусоидат 

менамояд ва хонандаро водор менамояд, ки барои таҳлили вазъияти ба 

миёномада ба омӯзгор муроҷиат намояд. 

Маҳдудиятҳои қайдшуда имконияти идоракунии сарфаи вақт аз тарафи 

хонандагони синфҳои ибтидоӣ фароҳам меоранд ва ҷиҳатҳои манфии 

истифодабарии воситаҳои муосири иттилоотиро аз байн мегирад. 

      

а)                                   б) 

Расми 21.1. а) Оинаи асосии барномаи «Математикаи шавқовар»; б) Оинаи 

танзимот 
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Дар расми 21.1а. намуди зоҳирии оинаи асосии барнома тасвир карда 

шудааст. Қисми болоии экран барои нишон додани категорияҳои асосии 

масъалаҳо (дар ҳолати умумӣ, категорияҳои асосӣ аз рӯи соли таҳсил: синфи 

1, 2, 3 ва 4 ташкил медиҳанд) истифода бурда шудааст. Ин қисм дар асоси 

элементи идоракунии рӯйхат бо имконияти ғеҷонидани элементҳо ба таври 

горизонталӣ таҳия шудааст. Номгӯи категорияҳои асосӣ дар пойгаҳи додаҳо 

нигоҳ дошта мешаванд, ва бинобар ин, иваз намудани категорияҳо 

имконпазир аст. 

Қисмати поёнии оинаи кориро менюи барнома ташкил медиҳад. Он аз 

се бандҳо: масъалаҳо, оғоз ва танзимот иборат аст. Банди менюи 

«Масъалаҳо» маҳз оинаи асосии барномаро ташкил медиҳад. Банди менюи 

«Оғоз» барои оғози бозӣ, яъне ҷавоб додан ба масъалаи навбатии то ин дам 

ҷавоби дуруст доданашуда истифода бурда мешавад. Тавассути банди менюи 

«Танзимот» оинаи муколамавии танзимкунандаро кушодан мумкин аст 

(расми 21.1б). 

Дар оинаи танзимот ҳодисаҳои овозӣ ва мусиқаро фаъол ё ғайрифаъол 

намудан мумкин аст. Агар калиди фаъолкунандаи банди «Омор» пайваст 

бошад, омори ҷавобҳо бурда мешавад. Дар акси ҳол, имконияти ҳамроҳкунии 

амалҳои иҷрошуда ва ҳисобкунии омори умумии истифодабарӣ дастнорас 

мегардад. Банди «Забон» тавассути рӯйхати кушодашаванда (ниг. расми 

21.2б) имконияти интихоб намудани забони оинаҳои истифодабарии 

барномаро фароҳам меорад. Қисмати поёнии оинаи танзимотро тугмаҳо бо 

ҳаволаҳо барои гузоштани маълумот оид ба барнома дар шабакаҳои 

иҷтимоии маъмул истифода бурда шудааст. 

Қисмати мобайнии оинаи асосиро элементи идоракунии рӯйхати амудӣ 

ташкил медиҳад. Дар он рақамаҳои тартибии масъалаҳое, ки ба категорияи 

дар боло интихобшуда дохил мешаванд, инъикос карда шудаанд. Барои ҳар 

як масъала ҳолати он тасвир карда шудааст. Масъалаҳое, ки бо шашкунҷаи 
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сабз ишора шудаанд, пештар ҳал карда шудаанд. Дар қисмати рости поёнии 

шашкунҷа адади кӯшиши ҷорӣ инъикос карда шудааст. 

Масъалаҳое, ки бо шашкунҷаи сурх ишора карда шудаанд барои ҳал 

намудан дастрас мебошанд. Масъалаҳои бо шашкунҷаи сиёҳтоб ишорашуда 

(дар қисми рости болоӣ нишонаи махкамро доранд) барои ҳал намудан 

дастнорас мебошанд. Барои пайдо намудани дастрасӣ ба ҳалли онҳо, аввал 

бояд масъалаҳои дастрасро дуруст ҳал намуд. Миқдори масъалаҳои дастрас 

ва муайянкунии масъалаҳои барои ҳал дастнорас тавассути параметри дар 

пойгаҳи додаҳо нигоҳдошташуда муайян карда мешаванд. 

Оинаи маълумотии оморӣ дар намуди пӯшида, дар қисмати поёнии 

оинаи асосӣ ҷойгир карда шудааст. Онро тавассути пахш намудани 

фармоиши «Омор» дар қисми поёнии оинаи асосӣ фаъол намудан мумкин аст 

(расми 21.2а). Дар он омори умумии мисолу масъалаҳои ҳал кардашуда аз 

рӯи ҳамаи категорияҳо бо фоизҳо тасвир карда мешаванд. 

Рӯйхати амудӣ бо ишораҳои рақами тартибии масъалаҳо барои ҳар як 

категорияҳо дар алоҳидагӣ амал мекунанд. Яъне, рӯйхат барои синфи якум 

бо рӯйхат барои синфҳои дигар алоқаманд нест ва новобаста аз онҳо муайян 

карда мешавад. 
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а)          б) 

Расми 21.2. а) Оинаи омор; б) оинаи ҳалли масъала дар барномаи 

«Математикаи шавқовар» 

Пас аз интихоби рақами тартибии масъала оинаи ҳал пайдо мегардад 

(расми 21.2б). Барои ҳалли масъалаи гузошташуда 30 дақиқа ҷудо карда 

мешавад (ин муддати вақт низ дар пойгаҳи додаҳо оварда шудааст ва онро 

иваз намудан мумкин аст). Оинаи масъалаҳо шартан ба чор қисм ҷудо карда 

шудааст. Қисмати болоӣ – қисмати оморӣ ба ҳисоб рафта дар он (аз чап ба 

рост) ҳисобкунаки вақт барои ҳалли масъала бо нишон додани вақти 

боқимонда тасвир карда шудааст. Дар ҳолати ба итмом расидани ин вақт яке 

аз кӯшишҳо хориҷ карда мешавад. Дар қисмати марказӣ миқдори кӯшишҳо 

(«дилчаҳо»)-и балдор («тангачаҳо») тасвир карда шудааст. Агар ин миқдор аз 

сифр калон бошад, барои ҷавоби дуруст балҳои муайян дода мешаванд. Пас 

аз ба итмом расидани кӯшишҳо ба ҷавоби дуруст бал илова карда намешавад. 

Дар тарафи рости майдони оморӣ миқдори тангачаҳо оварда шудааст. 
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Қисмати дуюми мобайнӣ, ки қариб тамоми оинаи масъаларо дар бар 

мегирад, барои тасвири шарти масъала истифода бурда шудааст. Он дар 

асоси элементи WebKit таҳия шудааст ва имконияти калонтар ё хурдтар 

намудани андозаи ҳуруфи матнро соҳиб мебошад. 

Дар поёни шарти масъала қисмати ҷавоб ҷойгир карда шудааст. Он 

барои ворид намудани ҷавоб ба масъала пешбинӣ шудааст. Миқдори 

майдонҳои барои ҷавоб пайдошаванда ба миқдори рақамҳои ҷавоби дуруст 

мувофиқ аст ва ба таври худкор муайян карда мешавад. Миқдори рақамҳои 

ҷавобро пешкаш намудан хусусияти дидактикӣ дошта, барои ёрии амалӣ ба 

истифодабаранда ҷойгир карда шудааст. Аз тарафи дигар, чунин рафтор ба 

осон гардидани ҳалли масъала ва идоракунии намуди эстетикии барнома 

равона карда шудааст. 

Қисмати чоруми поёнӣ барои чидани ҷавоб ба масъала пешбинӣ 

шудааст. Вобаста ба ҷавоби дуруст ба масъала, ки дар пойгаҳи додаҳо оварда 

мешавад, он аз тугмаҳои рақамӣ ё ҳарфӣ иборат мебошад ва ба таври худкор 

сохта мешавад. Дар ҳолати ҷавоби дуруст рақамӣ будан, дар он ҳамаи 

рақамҳои даҳӣ тасвир карда мешаванд. Дар ҳолати аз ҳарфҳо иборат будани 

ҷавоб тугмаҳо аз ҳарфҳои ҷавоб ва тасодуфӣ, ки барои чидани ҷавоби дуруст 

кифоя мебошанд, тартиб дода мешавад. Ба ғайр аз тугмаҳои рақамию ҳарфӣ, 

боз ду тугмаҳои ёрӣ дар ҷустуҷӯи ҷавоб ҷойгир шудаанд. Тугмаи болоӣ 

барои тасвири яке аз рақам/ҳарфи тасодуфии ҷавоб, ва тугмаи поёнӣ барои 

тасвири пурраи ҷавоб пешбинӣ шудаанд. Истифодаи ин тугмаҳо дар асоси 

тангачаҳои соҳибшудаи истифодабаранда ба роҳ монда мешаванд ва барои 

ҳар яке миқдори мувофиқи тангачаҳои соҳибшуда кам карда мешаванд. Чӣ 

хеле ки аллакай қайд шуда буд, истифодабаранда бо ҷавобҳои дурусти худ 

бидуни ёрӣ ба тангачаҳо соҳиб шуда метавонад. 

Барнома дорои якчанд оинаҳои модалӣ низ аст. Оинаи модалии «Ҷавоб 

нодуруст» (расми 21.3а) дар вақти ворид намудани ҷавоби нодуруст ба 

масъала пайдо мегардад ва имконияти аз сари нав ҷавоб додан ба масъалаи 
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ҷориро пешкаш мекунад. Оинаи модалии «Ҷавоби дуруст» (расми 21.3б) дар 

ҳолати ҷавоби дурусти истифодабаранда тасвир карда мешавад ва имконияти 

гузариш ба масъалаи рақами тартибиаш навбатиро фароҳам меорад. Оинаи 

модалии «Масъалаи ҷавобдошта» (расми 21.3в) барои хотирасон намудани 

истифодабаранда оид ба ҷавоби дуруст доштани масъалаи мазкур истифода 

мешавад. Он имкониятҳои гузариш ба масъалаи рақами тартибиаш навбатӣ 

ва аз нав ҷавоб додан ба масъалаи мазкурро пешкаш менамояд. Дар ҳолати аз 

нав ҷавоб додан ба масъала тангачаҳои ҳавасмандӣ ҳисоб карда намешаванд. 

      

а)        б)        в) 

Расми 21.3. а) оинаи модалии «Ҷавоб нодуруст»; б) оинаи модалии «Ҷавоби 

дуруст»; в) оинаи модалии «Масъалаи ҷавобдошта» 

Азбаски, истифодаи тӯлонии таҷҳизоти мобилӣ ба организм ва ҳолати 

руҳии хонандагони синфҳои ибтидоӣ таъсири манфӣ расонида метавонад, 

бинобар он, дар барнома маҳдудияти истифодабарӣ аз рӯйи вақт гузошта 

шудааст. Дар ҳолати ғайризикр муддати ин вақт ба 30 дақиқа баробар аст. Бо 

гузашти муддати вақти нишондодашуда фаъолияти барнома қатъ карда 
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мешавад (расми 21.4) ва танаффус ба муддати 10 дақиқа пешбинӣ карда 

шудааст. Миқдори вақт дар пойгаҳи додаҳо нигоҳ дошта мешавад ва онро бо 

осонӣ иваз кардан мумкин аст. Ҳисобкунии вақт бидуни баназаргирии вақти 

таҷҳизот амалӣ гардидааст, яъне иваз намудани вақт дар таҷҳизот ба 

ҳисобкунӣ таъсир намерасонад. 

 

 

 

Расми 21.4. Танаффус дар вақти истифодабарии барномаи 

«Математикаи шавқовар» 


