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МУҚАДДИМА 

Мубрамияти мавзӯи таҳқиқот. Дар марҳалаи имрӯзаи рушди 

Ҷумҳурии Тоҷикистон таваҷҷуҳ ба бачагоне, ки аз ҳамсолон пеш рафта, 

дорои нишонаҳои зеҳни нодир мебошанд, вазифаи муҳимтарини 

муассисаҳои таълимист. Вобаста ба ин, муаммои лаѐқатмандӣ имрӯз дар 

низоми таҳсилоти ҷумҳурӣ торафт мубрам мегардад. Ин пеш аз ҳама, бо 

эҳтиѐҷ доштани ҷомеа ба шахсияти эҷодкори нотакрор алоқаманд аст. 

Инкишофи низоми кор бо хонандагони лаѐқатманд яке аз вазифаҳои асосии 

илми муосири педагогика ва амалияи таҳсилот дар шароити такмили низоми 

таҳсилоти ҷумҳурӣ ба шумор меравад.  

Оид ба таълиму тарбияи бачагони болаѐқату соҳибистеъдод 

Асосгузори сулҳу ваҳдат, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Паѐми навбатии худ, ба 

Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки санаи 26.01.2021 ироа гардид, қайд 

намуданд: ―Дар байни наврасону ҷавонони мо истеъдодҳои нодир ба воя 

расида истодаанд, ки мо бояд онҳоро ҳамаҷониба дастгириву ҳавасманд 

гардонем‖[104]. Дар партави ин  суханрониҳои сарвари кишвар  зарур аст, ки 

мактаби муосир сифатҳои зудҳаракатӣ, серамалӣ, мустақилию худфаъолиятӣ 

ва эҷодкорию ташаббускориро дар ниҳоди хонандагон рушд диҳад. 

Аз ҷониби омӯзгор фароҳам овардани шароит барои инкишофи 

амалҳои коммуникативӣ ба хонандагони боистеъдод ва лаѐқатманд 

салоҳиятнокии иҷтимоӣ ва пайвастшавии бомувафақияти онҳоро ба гурӯҳи 

ҳамсолон таъмин намуда, имкон медиҳад, ки онҳо бо ҳамсолон ва 

калонсолон таъсири мутақобил ва ҳамкориро ба роҳ монанд. Барои 

муассисаи таълимӣ ҳамчунин зарур аст, ки инкишофи созгори низоми 

амалиѐти таълимии умумиро дар таркиби амалҳои шахсиятӣ, танзимкунанда, 

маърифатӣ ва коммуникативии бачагони боистеъдод ва лаѐқатманд таъмин 

намояд, ки барои мутобиқшавии бомуваффақияти онҳо дар ҷомеа ва 

худтатбиқнамоӣ дар мувофиқат бо талаботи стандарти давлатии таҳсилот 

равона шудааст.  
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Лаѐқатмандӣ - сифати низоми дар тӯли зиндагӣ инкишофѐбандаи 

психика, ки имконияти аз ҷониби инсон ба даст овардани натиҷаҳои нисбат 

ба натиҷаҳои одамони дигар баландтар ва нодирро дар як ѐ якчанд навъи 

фаъолият таъйин мекунад.  

Кӯдаки лаѐқатманд - кӯдаке, ки бо дастовардҳои возеҳ, гоҳо барҷаста (ѐ 

барои ин гуна дастовардҳо заминаҳои ботинӣ дорад) дар ин ѐ он навъи 

фаъолият фарқ мекунад. Синни кӯдакӣ давраи ташаккули қобилият ва 

шахсият аст. Ин давраи равандҳои амиқи ҳамгирошавандаи психикаи кӯдак 

дар заминаи тафриқашавии он аст. Баҳодиҳии кӯдаки мушаххас ҳамчун 

кӯдаки лаѐқатманд ба андозаи назаррас шартан мебошад. Қобилияти 

беҳтарини шогирд нишондиҳандаи бевоситаву кофии дастовардҳои ӯ дар 

оянда буда наметавонанд. Нишонаҳои лаѐқатмандӣ, ки дар синни кӯдакӣ 

зоҳир мегарданд, ҳатто дар сурати фароҳам овардани шароити гӯѐ 

мусоидтарин метавонанд аз байн раванд. Ба назар гирифтани ин ҷиҳат 

ҳангоми ташкили кори амалӣ бо бачагони лаѐқатманд муҳим аст. Бачагони 

лаѐқатманд дар инкишофи худ ба хавфи махсусе дучор мебошанд. Яке аз 

манбаъҳои ин хавф душвориҳои тамос бо ҳамсолон мебошад, ки алалхусус, 

ба бачагони ниҳоят лаѐқатманд хос мебошад.  Зери мафҳуми «лаѐқатмандии 

пинҳон» лаѐқатмандие фаҳмида мешавад, ки дар пешрафти таҳсилот ѐ ягон 

дастовардҳои возеҳи кӯдак ѐ наврас зоҳир намегардад ва барои атрофиѐни 

хонанда ошкор нест. Бар замми ин, бачагони дорои чунин лаѐқатмандӣ аксар 

вақт дар таҳсил ақиб мемонанд.  

Муҳити муассисаҳои таҳсилоти миѐнаи умумӣ бояд ба талаботи 

бачагони лаѐқатманд нисбат ба таҳсил аз ҳисоби омилҳои зерин мутобиқ 

гардонида шавад: интихоби методҳои мувофиқтарини рефлексивии таълим, 

тарбия, инкишоф; дастгирии психологию педагогӣ, ҳуқуқӣ, иҷтимоии 

хонандагон; соҳа, сатҳ, навъи озодонаи кори эҷодӣ. Ҷиҳати рушди 

маънавиѐти таълимгирандагон Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон ―Дар бораи 

маориф‖  омӯзгоронро ӯҳдадор намудааст: ―... қобилияти зеҳнӣ, илмӣ, 

таҳқиқотӣ, ихтироъкории таълимгирандагонро муайян намуда, нисбат ба 



5 
 

онҳо ғамхорӣ кунад ва барои рушди камолоти таълимгирандагон шароит 

фароҳам оварад‖ [62].  

Вобаста ба пешрафти ҷомеа ва ҷаҳони муосир бо Қарори Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 июни соли 2014, №353 «Барномаи давлатии 

дарѐфт ва рушди истеъдодҳо барои солҳои 2015-2020» қабул гардидааст, ки  

мақсади он муҳайѐ намудани шароит барои таълиму тарбия, дарѐфт, дастгирӣ 

ва рушди истеъдоди хонандагон, таъмин намудани шароит барои 

қонеъгардонии эҳтиѐҷоти хонандагони болаѐқат, таҳсилоти босифат, 

муаррифии Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ тавассути иштирок ва 

ғолибияти хонандагон дар озмуну олимпиадаҳои байналмилалӣ, кашфиѐтҳои 

нави илмӣ, баландмазмунии барномаҳои таълимӣ ва ворид намудани усулҳои 

муосири таълим мебошад. Дар Барнома қайд мегардад: «Яке аз вазифаҳои 

афзалиятноки давлат дар соҳаи маориф таъсиси низоми муассири таҳсилот, 

муҳайѐ намудани шароит барои таълиму тарбия, дарѐфт, дастгирӣ ва рушди 

хонандагони болаѐқат мебошад»[12].   

Дар ин ҳуҷҷати муҳими давлатӣ зарурати бунѐди барномаҳо ва 

муассисаҳои таълимии махсус барои бачагони лаѐқатманд таъкид мегардад. 

Бинобар ин, ошкор намудан ва инкишоф додани лаѐқатмандии хонандагон, 

омӯзиши шароит ва омилҳое, ки барои ташаккул ва рушди қобилияти 

зеҳниву эҷодии бачагон мусоидат мекунанд, яке аз муаммоҳои мубрами 

раванди таҳсилот ба шумор меравад.  

Дараҷаи коркарди муаммо. Таълимот ва  ақидаҳо доир ба зарурати 

дар кори таълиму тарбия ба эътибор гирифтани хусусиятҳои руҳӣ, синнусолӣ 

ва фардии бачагон аз давраҳои қадим вуҷуд доштанд. Таҳлили ақидаҳои 

педагогию психологӣ дар асарҳои Шайх Муслиҳиддини Саъдии Шерозӣ 

―Гулистон‖ ва ―Бӯстон‖, Нуриддин Абдураҳмони Ҷомӣ «Ҳафт авранг», 

«Баҳористон», Аҳмади Дониш «Наводир–ул-вақоеъ» нишон медиҳанд, ки ин 

мутафаккирон дар масъалаи муайян кардани таносуби омилҳои табиӣ ва 

иҷтимоӣ дар ташаккули шахс ба таълиму тарбия баҳои баланд дода, ба 
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қонуниятҳои ирсиву заминаҳои табиии инкишоф ташаккули шахсиятро 

тавсия медиҳанд.  

Ҳангоми рӯй овардан ба таърихи педагогикаи мардумони олам маълум 

мегардад, ки аз рӯзи аввали пайдоиши он насли наврас тибқи қобилияту 

заковаташ таълиму тарбия дода мешаванд. Муҳаққиқи тоҷик Қ.Б.Қодиров 

қайд намудааст: «…аз матнҳои китоби муқаддаси зардуштиѐн «Авесто» 

бармеояд, ки гузаштагони мо тибқи қобилият ба фарзандони худ таълиму 

тарбия медоданд» [54,57]. Ин ақида аз тарафи бисѐр  шоирону мутафаккирон 

мавриди баррасию таҳқиқ қарор гирифтааст. Аз ҷумла, олими бузурги тоҷик 

Абӯалӣ ибни Сино дар рисолаи «Тадбири манзил» ба омӯзгорон тавсия 

медиҳад, ки пеш аз ҳама бояд қобилияту рағбати бачагонро омӯзанд ва 

донанд. «Устод, - менависад ӯ, - мехоҳад саноат (фан) биомӯзад, бидонад, ки 

наметавонад ба ҳар шогирд санъатеро таъмин кунад, балки ҳар кадоме аз 

шогирдон завқу шоистагии омӯхтан ва фаро гирифтани санъати махсусеро 

доранд. Бояд ба ҳар кас муносиби завқу истеъдодаш санъат омӯхт, вагарна 

таълиму тарбия натиҷаи матлуб намедиҳад»[7, 39]. 

Аксари педагогони Аврупо низ ақидаи вобаста ба қонуниятҳои табиат 

ташаккул додани шахсияти кӯдакро пеш бурдаанд. Муаммои лаѐқатмандӣ 

дар таҳқиқоти психологию педагогӣ ҳамчун психологияи қобилиятҳо 

коркард шудааст. Консепсияи Б.М.Теплов, ки таҳлили амиқи муаммои 

лаѐқатмандӣ ва қобилиятро амалӣ намудааст, мавқеи хосро ишғол мекунад. 

Ба ақидаи ӯ, зери маҳфуми қобилият хусусиятҳои инфиродию психологие 

фаҳмида мешаванд, ки як инсонро аз дигараш тафовут медиҳанд; на ҳама 

гуна хусусияти инфиродӣ қобилият номида мешаванд, балки чунин 

хусусияте, ки ба иҷрои бомуваффақияти ягон фаъолият мансубанд; мафҳуми 

«қобилият» бо донишҳо, малакаҳо ва маҳорате, ки аллакай дар инсони 

мазкур ҳосил шудаанд, хулоса намешавад [131,15]. Ба ғайр аз комѐбӣ дар 

фаъолият, чунонки  Б.М.Теплов ишора мекунад, қобилият суръат ва осонии 

азхудкунии фаъолиятро муайян мекунад. Инкишофи минбаъдаи ин муаммо 
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ба андозаи бештар дар таҳқиқоти психологии эҷод ва тафаккури эҷодӣ, 

ҳамчунин дар коркарди низомҳои таълими проблемавӣ амалӣ гардид.  

Дар таҳқиқотҳои Л.Ф. Тихомирова ва Басов А.В. нишон дода шудааст, 

ки ҷузъи асосии рафтор, ки устувории организмро ба таъсироти гуногуни 

зараровар таъйин менамояд, фаъолнокии ҷустуҷӯӣ  мебошад. Ин ҷузъ яке аз 

сифатҳои шахсият аст, ки ба муносибати кӯдак ба фаъолияти таълимӣ таъсир 

мерасонад. Л.Ф. Тихомирова дар муҳити иҷтимоие, ки тағйироти зеҳн ва 

эҷодкориро муайян мекунад, ду ҷанбаро муқаррар кардааст: 1) таъсироти 

мутақобили байнишахсӣ; 2) ҷанбаи фаннию иттилоотӣ. Зери ҷанбаи 

таъсироти мутақобили байнишахсӣ хусусият, воситаҳои таъсироти 

мутақобил ва муносибатҳои эмотсионалии субъектҳо фаҳмида мешавад, ки 

аз он ҷумла, дар микромуҳити оила зоҳир мегарданд. Ҷанбаи фаннию 

иттилоотӣ сохтори раванди таҳсилот, шаклҳои таълим ва мундариҷаи 

барномаҳои таълимиро фаро мегирад, ки ба инкишофи қобилияти эҷодӣ 

равона шудаанд [133, 96].      

Муаммои лаѐқатмандӣ аз ҷониби бисѐр психологу педагогҳои хориҷӣ : 

Рубинштейн С.Л., Виготский Л.С., Теплов Б.И., Петровский А.В., Шадриков 

В.Д., Лейтес Н.С., Хуторской А.В. Панов В.И., Савенков А.Н., Орлов В.А., 

Лебедева В.П., Яковлева Е.Л., Юркевич B.C., Матюшкин А.М. мавриди 

таҳқиқ қарор дода шудааст. 

Таҳқиқи баъзе ҷанбаҳои ин муаммо дар  пажӯҳиш ва асарҳои олимони 

ватанӣ, ба монанди М.Лутфуллозода, Ф.Шарифзода, И.Х.Каримова, 

С.Амонов, Ш.А.Шаропов, Н.М.Юнусова, Х.М.Сабурӣ, А.М.Миралиев, 

О.Исломов, А.А.Азизов, М.Д.Ходжаева ва дигарон ба назар мерасанд.  

Тавассути истифодаи тарзҳои гуногуни таълим мо метавонем мактабро 

ба макони илму маърифатомӯзӣ, яъне бо гуфти  академик М. Лутфуллозода 

«...мактабро ба ҷои фароғату инкишофи қобилиятҳо...‖[82,486] табдил диҳем.  

Омӯзиш ва  таҳлили адабиѐти психологию педагогӣ нишон дод, ки 

муҳаққиқон навъу типҳои гуногуни лаѐқатмандии бачагонро, ки майлу 

рағбати хонандагонро ба соҳаи муайяни донишҳо пешбинӣ мекунанд, 
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мавриди омӯзиш қарор дода, барои коркарди тавсифу ташхиси сатҳу 

нишондиҳандаҳои лаѐқатмандии хонандагон кӯшиш намудаанд. 

 Ин таълифот, бешубҳа, ба инкишофи консепсияи педагогии кор бо 

хонандагони лаѐқатманд саҳми муайяне гузоштаанд. Аммо чунон, ки 

амалияи муассисаҳои таҳсилоти миѐнаи умумӣ нишон медиҳад, дар самти 

кор бо хонандагони лаѐқатманд, махсусан, дар ҷанбаҳои ташхис ва 

методикаи кор бо категорияҳои дахлдори бачагон, то ҳол як қатор муаммоҳо 

вуҷуд доранд, ки дар кори омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти миѐнаи умумӣ 

мушкилоти муайянро ба миѐн меорад.  

Мушоҳида ва омӯзиши таҷрибаи кори педагогҳо бо бачагони 

лаѐқатманд нишон медиҳад, ки имрӯз дар ин самт як қатор муаммоҳо 

мавҷуданд. Ин дар набудани ташхиси комплексӣ, тавсиф ва методикаи 

такмилѐфтаи кор бо бачагони лаѐқатманд, ки ба талаботи низоми таҳсилоти 

муосир ҷавобгӯянд, ифода меѐбад. Чунонки таҳлили амалияи муассисаҳои 

таҳсилоти миѐнаи умумӣ нишон медиҳад, ба ин гуна муаммоҳо пеш аз ҳама, 

набудани таҳқиқоти илмӣ ва коркардҳои методӣ оид ба муайянкунии 

ҷиҳатҳои моҳиятии бачагони лаѐқатманд, оид ба ошкор намудани шаклҳо ва 

методикаи такмилѐфтаи кор бо бачагони лаѐқатманди дар муассисаҳои 

таҳсилотии имрӯза таълимгиранда мансуб аст.  

Мубрамии муаммои инкишофи бачагони лаѐқатманд дар замони мо аз 

он ҷиҳат афзун мегардад, ки низоми амалкунандаи кор бо бачагони 

лаѐқатманд дар шароити нави иҷтимоию иқтисодӣ ба такмил ниѐз дорад.  

Бачагон қобилияти потенсиалие доранд, ки на ҳамеша дар таълим 

метавонанд истифода шаванд, зеро стандартҳои давлатии таҳсилот барои 

хонандаи сатҳаш миѐна пешбинӣ гардидаанд, омӯзгорон барои кор бо 

бачагони хурдсоли лаѐқатманд омодагии кофӣ надоранд. Сабаб дар он аст, ки 

барои муайянкунии сатҳи инкишофи лаѐқатмандии хонандагон ва инкишоф 

додани он методикаҳои мувофиқ вуҷуд надоранд, шароити педагогии 

инкишофи бомуваффақияти лаѐқатмандии хонандагони синфҳои ибтидоӣ дар 

муассисаҳои таҳсилоти миѐнаи умумӣ ошкор нагардидаанд.  
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Аз ин ҷо, мавҷудияти ихтилофот ошкор мешавад: мувофиқи анъана 

таълим дар муассисаҳои таҳсилоти миѐнаи умумӣ ба раванди интиқоли 

донишҳо, маҳорату малакаҳо ба хонандагон нигаронида шудааст, дар ҳоле  

ки азхудкунии онҳо инфиродӣ ҷараѐн мегирад; сатҳи инкишофи зеҳн, 

тафаккур ва ҷиҳатҳои дигари психикии мактаббачагон на ҳамеша ба назар 

гирифта мешаванд, ҳамчунин шароити раванди таълим, ки дар навбати худ, 

байни зарурати ба ҳисоб гирифтани хусусиятҳои инкишофи лаѐқатмандии 

хонандагони синфҳои ибтидоӣ ва набудани маҷмӯи воситаҳои ташхиси 

барвақт ва инкишофи онҳо дар шароити раванди педагогии мактаб 

номувофиқатиро ба миѐн меорад.  

Аз ин ҷо, муаммое ба миѐн меояд, ки бо зарурати коркарди 

технологияи педагогии инкишофи лаѐқатмандии хонандагон сатҳи 

инкишофи қобилияти ҳар як кӯдак ба ҳисоб гирифта мешавад ва амалисозии 

онҳо дар раванди таълимии муассисаҳои таҳсилоти миѐнаи умумӣ бо 

фароҳам овардани шароити зарурӣ алоқаманд мебошад. 

Ҳамин тавр, коркарди нокифоя ва набудани таҳқиқоти махсуси муаммо 

дар ин самт муайян намудани мавзӯи таҳқиқоти моро имкон дод: «Имконоти 

педагогии рушди лаѐқатмандии хонандагони синфҳои ибтидоии муассисаҳои 

таҳсилоти миѐнаи умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон».  

Ҳадафи таҳқиқот асосноккунии назариявӣ ва тариқи озмоиш 

санҷидани имконияти педагогии рушди лаѐқатмандии хонандагони синфҳои 

ибтидоӣ мебошад.   

Объекти таҳқиқот: фаъолияти таълимию тарбиявӣ дар синфҳои 

ибтидоии муассисаҳои таҳсилоти миѐнаи умумӣ.   

Предмети таҳқиқот: имконот ва раванди рушди лаѐқатмандии 

хонандагони синфҳои ибтидоии муассисаи таҳсилоти миѐнаи умумӣ.  

Фарзияи таҳқиқот: барои рушди лаѐқатмандии хонандагони синфҳои 

ибтидоӣ мувофиқ ба талаботи имрӯзаи низоми таҳсилоти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон имконият фароҳам меояд, ки: - агар имконоти педагогӣ барои 

муқаррар намудани меъѐрҳо ва нишондиҳандаҳои рушди лаѐқатмандӣ 
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коркард шуда, технологияи педагогии инкишофи онҳо муайян гардад; бунѐди 

амсила ва воситаҳои инкишофи онҳо дар заминаи ба раванди таълим ворид 

намудани супоришҳои махсуси таълимии мувофиқро, ки хусусиятҳои рушди 

хонандагонро дар назар дорад; - кори махсуси педагогӣ бо омӯзгорон, 

роҳбарони синфҳо барои корбарӣ бо бачагони лаѐқатманд ташкил карда 

шаванд; кори мунтазами педагогӣ бо волидайни хонандагон бо мақсади 

фароҳам овардани шароити зарурӣ барои инкишофи бомуваффақияти онҳо 

роҳандозӣ карда, анҷом дода шавад.  

Барои амалӣ намудани ҳадафи гузошта ва санҷидани фарзияи 

пешниҳодшуда вазифаҳои зерини таҳқиқот муайян шуданд:  

- омӯзиш ва асоснок намудани асосҳои назариявии рушди 

лаѐқатмандии хонандагони хурдсол;  

- ошкор кардани имконияти таҳсилот барои инкишофи лаѐқатмандии 

хонандагони хурдсол;  

-  муайян намудани хусусиятҳо ва моҳияти мафҳуми «лаѐқатмандии 

бачагон»;  

- коркарди асосҳои мундариҷавӣ - технологии (меъѐрҳо ва сатҳҳо, 

ташхис, методика)  рушди лаѐқатмандии хонандагони хурдсол; 

- ошкор намудани шароити педагогӣ ва имконият барои раванди 

самарабахши инкишофи лаѐқатмандии хонандагони синфҳои ибтидоӣ; 

- коркард ва тариқи озмоиш санҷидани самарабахшии имконияти 

педагогии амалисозии технологияи имконоти педагогии рушди лаѐқатмандии 

хонандагон.  

Ғояи пешбари таҳқиқот аз он иборат аст, ки технологияи педагогии 

коркардшуда оид ба рушди бомуваффақияти лаѐқатмандии хонандагони 

синфҳои ибтидоӣ бо назардошти талаботи имрӯзаи низоми таҳсилоти 

ҷумҳурӣ барои ташаккули шахсияти пешрафта ва хонандагони фаъолу 

суботкор, омодагии онҳо ба ҳаѐту меҳнат шароити мусоид ва имконият 

фароҳам меорад.  
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Асоси методологии таҳқиқотро матлабҳои фалсафӣ дар бораи 

ҳамбастагии падидаҳои педагогӣ; таълимот оид ба табиати 

фаъолиятмандонаи шахсият ва моҳияти иҷтимоии он; мантиқи диалектикии 

омӯзиши муаммо дар ҳаракати он; дидгоҳҳои ба шахсият нигаронида, 

гносеологӣ, столастикӣ; ҳамчунин назарияи шахсият, таҳқиқоти 

консептуалии назария ва амалияи таҳсилот, таълифоти бунѐдӣ 

(фундаменталӣ) дар соҳаи амсиласозии падидаҳои педагогӣ ташкил 

медиҳанд.  

Асоси назариявии таҳқиқотро ғояҳои пешбари инкишофи шахсият; 

ғояҳои хусусияти эҷодӣ ва интерактивии фаъолияти субъект дар сохтори 

навъҳои гуногуни таълим; назария, методология ва амалияи дидгоҳи 

салоҳиятнокӣ дар таҳсилот; назария ва методикаи идоракунии таҳсилот; 

консепсияи ташаккули омодагӣ ба фаъолияти касбӣ ташкил доданд.  

Барои ҳалли вазифаҳои гузошташуда, маҷмӯи методҳои таҳқиқот, ки 

ҳамдигарро пурра менамоянд, истифода шуданд:  

- таҳлили назариявӣ: таҳлил, синтез, муқоиса, маънидод, ҷамъбаст, 

лоиҳакашӣ, дидгоҳи системавӣ, амсиласозӣ;  

- таҷрибавӣ (эмпирӣ): мушоҳида, суҳбат, тест, анкетагирӣ, ташхиси 

психологӣ, омӯзиши ҳуҷҷатҳо, ҷамъбасти таҷрибаи педагогӣ, озмоиши 

педагогӣ;  

- оморӣ: баҳодиҳии рейтингӣ, дараҷабандӣ, ҷадвалсозӣ, коркарди 

математикӣ ва омории маълумоти дар рафти озмоиш ба даст омада.  

Сарчашмаҳои таҳқиқот: ҳуҷҷатҳои расмии танзимкунандаи 

муносибатҳои тарафайн дар соҳаи таҳсилоти олӣ, миѐна ва ибтидоӣ; 

таълифоти олимон-педагогҳо, файласуфон, ҷомеашиносон, психологҳо, 

олимон-мутахассисони соҳаи таҳсилот; Стандарти давлатии таҳсилоти 

умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон, барномаҳо ва нақшаҳои таълим, китобҳои 

дарсӣ; дастурҳои таълим оид ба педагогика, психология, таърихи педагогика; 

таҷрибаи педагогӣ ва муҳаққиқии муаллиф.  

Марҳалаҳои асосии таҳқиқот:  
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Марҳалаи якум (солҳои 2015-2016) - назариявӣ: дарки асосҳои 

назариявию методологии таҳқиқот; омӯзиши вазъи муамморо дар назария ва 

амалияи таҳсилот фаро гирифт; ҳамчунин мушаххас намудани мавзӯъ 

(объект, предмет), фарзия ва вазифаҳои таҳқиқот амалӣ гардид; озмоиши 

тасдиқкунанда гузаронида шуд; доираи имконияти педагогии татбиқи 

технологияи педагогии инкишофи лаѐқатмандии хонандагони синфҳои 

ибтидоии муассисаҳои таҳсилоти миѐнаи умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

муайян гардид.  

Марҳалаи дувум (солҳои 2017-2018) - озмоишӣ, ки дақиқ намудан ва 

санҷиши озмоишии як қатор имконияти педагогӣ ва методикаи амалисозии 

технологияи педагогии рушди лаѐқатмандии хонандагони синфҳои 

ибтидоиро фаро гирифт; ҳамчунин коркард ва амалӣ намудани амсилаи 

татбиқи технологияи рушди лаѐқатмандии хонандагони синфҳои ибтидоӣ дар 

муассисаҳои таҳсилоти миѐнаи умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон анҷом ѐфт.  

Марҳалаи севум (солҳои 2019-2020) ҷамъбастӣ буда, аз таҳлил ва 

ҷамъбасти натиҷаҳои таҳқиқоти назариявӣ-озмоишӣ, дақиқ намудани 

мантиқи баѐни мавод, баровардани хулосаҳои назариявӣ ва амалӣ, ифодаи 

натиҷаҳои таҳққот иборат буд.  

Пойгоҳи таҳқиқот: мактаб-гимназияҳои №1,4,24-и шаҳри Хуҷанд, 

муассисаи давлатии таълимӣ барои хонандагони болаѐқат дар шаҳри Хуҷанд, 

муассисаҳои таҳсилоти миѐнаи умумии №10,16-и ноҳияи Деваштич ва №15, 

24-и ноҳияи Б.Ғафурови вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон. Бо озмоиши 

педагогӣ 260 хонанда ва 52 омӯзгори синфҳои ибтидоӣ фаро гирифта 

шуданд.  

Навоварии илмии таҳқиқот дар нуктаҳои зерин ифода меѐбад:  

- коркарди сохтори барномаи имконияти педагогии (қоидаҳо ва 

мундариҷа) инкишофи лаѐқатмандии хонандагон;  

- ошкор намудани хусусият ва моҳияти мафҳуми «лаѐқатмандии 

бачагон»;  
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- коркарди асоси мундариҷавӣ-технологии (меъѐрҳо ва сатҳҳо, ташхис, 

методика) инкишофи лаѐқатмандии хонандагони хурдсол;    

- муайян намудани шароит ва имконияти педагогӣ барои раванди 

самарабахши рушди лаѐқатмандии хонандагони синфҳои ибтидоӣ;  

- асоснок намудан ва тариқи озмоиш тасдиқ кардани имконияти 

педагогии амалисозии технологияи педагогии рушди лаѐқатмандии 

хонандагони хурдсоли муассисаҳои таҳсилоти миѐнаи умумии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон.  

Аҳамияти назариявии таҳқиқот:  

- функсияҳо ва қоидаҳои имконияти педагогии рушди лаѐқатмандии 

хонандагони синфҳои ибтидоӣ муайян гардиданд, ки барои аз ҷониби 

хонандагон аз худ намудани донишҳову маҳорати дар фаъолияти ҳаѐти 

минбаъдаи онҳо зарурӣ ва инкишофи қобилияти эҷодии онҳо мусоидат 

менамоянд;  

- мафҳуми «рушди лаѐқатмандии хонандагон» ҳамчун тавсифи ҳамгиро 

инкишофѐбандаи шахсият ифода гардид;  

- робитаҳои қонунӣ, ҳамбастаи байни ҷузъҳои ташкили дидгоҳи ба 

шахсият нигаронида, ки дар таълими хонандагон татбиқ мешавад, ошкор 

шуданд.  

Аҳамияти амалии таҳқиқот дар нуктаҳои зерин ифода меѐбад:  

 - коркарди амсилаи графикӣ, методҳои дидактикӣ бо ҳадафи рушди 

лаѐқатмандии хонандагони синфҳои ибтидоӣ, ҳамчунин татбиқи он дар 

раванди таълими синфҳои ибтидоӣ анҷом ѐфт;  

- тавсияҳои методӣ оид ба рушди лаѐқатмандии хонандагони синфҳои 

ибтидоӣ бо истифодаи воситаҳои инноватсионӣ дар раванди таълим тартиб 

дода шуданд;  

- коркарди низоми меъѐрҳо ва нишондиҳандаҳои рушди лаѐқатмандии 

хонандагони синфҳои ибтидоӣ, ҳамчунин коркарди таъминоти методии он 

амалӣ гардид.  
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Саҳми шахсии унвонҷӯ дар таҳқиқоти мазкур аз инҳо иборат аст: 

иштироки бевоситаи муаллиф дар ҳамаи марҳилаҳои таҳқиқот, дар 

масъалаҳои таҳлилии кори илмӣ, гирд овардани  мавод ва таҳлили амиқи 

адабиѐти илмӣ, шарҳу тафсир ва муқоисаи назарияҳои олимони соҳа; 

коркарди мушоҳида ва таҷрибаву озмоиш бо зикри натиҷаҳои ноилшуда; 

таҳқиқ намудани сохтор ва мундариҷаи корбарӣ бо бачагони болаѐқат; 

муайян кардани имкониятҳои муассисаҳои таҳсилоти миѐнаи умумӣ ҷиҳати 

рушди лаѐқатмандии хонандагони синфҳои ибтидоӣ; коркард ва тариқи 

озмоиш санҷидани сатҳи лаѐқатмандии хонандагони хурдсол дар раванди 

таълим; амалӣ намудани кори таҷрибавию озмоишӣ, мавриди таҳлил ва 

арзѐбӣ қарор додани натиҷаи корҳои таҳқиқотӣ; интишори мақолаҳои илмӣ 

доир ба мавзӯъ ва дар семинару конфронсҳои илмӣ - назариявии 

умумиҷумҳуриявӣ ва донишгоҳӣ ба сифати маърӯза муаррифӣ  намудан. 

Асоснокӣ ва боэътимодии натиҷаҳои таҳқиқоти иҷрошуда бо 

асосҳои назариявии таҳқиқоти бунѐдии фалсафӣ, психологӣ ва педагогӣ, 

истифодаи маҷмӯи ба ҳам алоқаманди методҳои назариявӣ ва амалии ба 

предмет ва вазифаҳои таҳқиқот асосѐфта ифода ѐфтааст, бо методологияи 

илмӣ, низоми методҳо, ки ҳамдигарро пурра мекунанд, бо мувофиқати 

интихоб ба тавсифҳо, санҷидани методикаҳои озмоишӣ дар амалияи кори 

муассисаҳои таҳсилотӣ, коркарди математикии маълумоти эмпирикӣ таъмин 

гардид. Боваринок ва асоснокии натиҷаҳо бо базаи назариявии исботкунанда 

таъмин ва бо таҳқиқотҳои мантиқӣ асоснок карда шудаанд, ки дар онҳо 

корҳои бурдашаванда аз лиҳози экспертӣ баҳогузорӣ шуданд. Дар 

баҳогузорӣ мақсад ва вазифаҳои таҳқиқот оварда шуда, ҳамчунин санҷишҳои 

бевосита гузаронидаву натиҷаҳо ҳосил гардидаанд. 

Нуктаҳои асосие, ки ба ҳимоя пешниҳод мешаванд:  

1. Татбиқи технологияи педагогӣ оид ба рушди лаѐқатмандии 

хонандагони хурдсол дар муассисаҳои таҳсилоти миѐнаи умумии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ба ташкили раванди таълим дар заминаи пайвастагии ҷиҳатҳои 

шахсиятии хонандагон, хусусиятҳои тарбия ва ташаккули таҷрибаи амалии 
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истифодаи онҳо дар ҳалли масъалаҳое, ки дар ҳаѐти мактаббачагон ба миѐн 

меоянд, мусоидат менамояд.  

2. Амсилаи технологияи педагогӣ оид ба рушди лаѐқатмандии 

хонандагони хурдсол дар муассисаҳои таҳсилоти миѐнаи умумии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз ҷиҳати сохтори ҷузъҳои ҳадафмандона, мундариҷавӣ, 

протсессуалӣ ва баҳодиҳӣ-натиҷавиро фаро мегирад, ки ба амалисозии 

функсияи иҷтимоӣ дар таълим, таъмини хонандагон бо донишу малакаҳои 

хусусияташон амалӣ имкон дода, дар онҳо майли доимиро барои андӯхтани 

донишҳои нав инкишоф медиҳад.  

3. Имконияти педагогии татбиқи технологияи педагогӣ оид ба рушди 

лаѐқатмандии хонандагони хурдсол дар муассисаҳои таҳсилоти миѐнаи 

умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон самтгирии фаъолияти омӯзгор ба муқаррар 

намудани қобилият ва имконияти инфиродии хонандагон, таҳрики 

эмотсионалии фаъолнокии маърифатии онҳо ҳангоми ташкили фаъолияти 

эҷодӣ мебошад, ки барои истифодаи тафаккури мантиқӣ ва образноки 

хонандагон, баланд бардоштани мавқеи шахсӣ ва ангезиши онҳо ба таҳсил  

шароит фароҳам меорад.  

Озмоиш ва татбиқи натиҷаҳои асосии таҳқиқот дар ҷаласаҳо ва 

семинарҳои кафедраи педагогикаи иҷтимоӣ ва касбии МДТ ―Донишгоҳи 

давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров‖, дар конференсияҳои 

байналмилалӣ, ҷумҳуриявӣ, умумидонишгоҳӣ ироа гардиданд. Матлабҳои 

асосӣ, натиҷаҳо ва хулосаҳои тадқиқот дар 25 мақолаҳои чопшудаи муаллиф  

инъикос ѐфтааст, ки 6 адади он дар нашрияҳои бонуфузи тақризшавандаи 

КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ВАК-и Федератсияи Русия 

чоп шудаанд.  

Сохтор ва ҳаҷми кор. Диссертатсия аз муқаддима, ду боб, хулоса, 

рӯйхати манбаъҳои истифодашуда, замима иборат буда, 23 ҷадвал ва 19 

расмро дар бар мегирад.  
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БОБИ 1.  РУШДИ  ЛАЁҚАТМАНДИИ ХОНАНДАГОН ҲАМЧУН   

                   МУАММОИ ПЕДАГОГӢ 

1.1. Масъалаҳои рушди  лаѐқатмандӣ дар адабиѐти фалсафию 

педагогӣ 

Тибқи иттилои  адабиѐти фалсафӣ мафҳуми лаѐқатмандӣ ҳамчун 

қобилияти зеҳнӣ ҳанӯз асрҳои IV-V то милод (Ҳиндустон, Хитой) арзи вуҷуд 

намуда буд. Аз ҷониби файласуфон таъкид гардид, ки доираи тафовутҳои 

ақлонӣ фаррох буда, он -  аз дараҷаи баланди лаѐқатмандӣ то ҳудудҳои 

ниҳоии ақибмонии ақлониро фаро мегирад.  Азбаски ин тафовутҳо ҳанӯз дар 

айѐми тифлӣ ба зуҳур меоянд, муҳаққиқон аз замонҳои қадим ба масъалаи 

пайдоиши ин тафовутҳо таваҷҷуҳ зоҳир мекарданд.  

Мувофиқи хулосаи якум онҳо худодод дониста шуданд ва муддати 

дароз лаѐқатмандиро ҳамчун ҳадяи илоҳӣ баррасӣ мекарданд. Рисолаҳои 

Афлотун, Арасту ва пайравони онҳо дар бораи нубуғи файласуфон 

мушоҳидаву қонунияти пайдошавии нубуғро дар бар мегиранд.  

Ба андешаи файласуфи Юнони қадим Суқрот одамон аз якдигар бо он 

фарқ мекунанд, ки то кадом андоза барои шуғл варзидан бо худшиносӣ 

қобилият доранд - «Танҳо як Худо ҳаст - донишҳо ва танҳо як шайтон - 

ҷаҳолат» [54,80]. Бинобар ин, ӯ чунин мепиндошт, ки танҳо «одамони наҷиб» 

метавонанд ба дониш даъво бикунанд. Аммо «кишоварзон ва коргарони 

дигар аз он хеле дуранд, то ки худро бишиносанд… зеро онҳо танҳо ҳаминро 

медонанд, ки ба ҷисм тааллуқ дошта, ба он хизмат мекунад… Бинобар ин, 

агар шинохтани худ нишонаи боақлӣ бошад, ҳеҷ кадоме аз ин одамон бо 

пешаи худ боақл буда наметавонад». Аз ин ҷо, ба коргар, косиб, кишоварз, 

яъне ба тамоми халқ (дар бораи ғуломон ҷойи гап ҳам нест) дониш дастнорас 

мебошад [54, 83]. Албатта, Суқрот таъкид накардааст, ки хирад - як чизи 

усулан (принсипиалӣ) даркнашаванда аст. Ӯ чунин мешуморид, ки «дар умқи 

психикаи ғуломбачаи бесавод ҳам қобилият ба физика, математика ва тамоми 

чизҳои дигар нуҳуфтааст, танҳо бо хирад ва бо муҳаббат ин қобилиятро 

бедор ва ошкор бояд кард» [54, 87]. Қоидаи маъруфи ӯ «Ман фақат ҳаминро 
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медонам, ки ҳеҷ чизро намедонам, дигарон бошанд, ҳатто ҳаминро ҳам 

намедонанд» чунин маъно дорад, ки мутафаккири афинагӣ кӯшиш мекард, ки 

бештар ва амиқтар донад. Питирим Сорокин гуфтори Суқротро чунин шарҳ 

медиҳад: «Касе, ки надонистанашро дарк намудааст, аллакай чизеро медонад 

ва метавонад бештар дониста бошад; ту намедонӣ - пас дониста бигир: 

ҳақиқатро ба даст наовардӣ - пас онро биҷӯй; вақте ки ҷустуҷӯ мекунӣ, он 

аллакай бо туст, танҳо бо рӯйи пӯшида, ки кушодани он ба заҳмати ақлонии 

ту вобаста аст» [54,89].  

Дар Шарқ оид ба тафовутҳои ақлонӣ Абӯнасри Форобӣ навишта буд. 

Ба андешаи ӯ, зеҳн - қисми наҷибтарини рӯҳ аст, ки мавҷуди мукаммал 

мебошад. Ба шарофати он одамон омилҳо ва таъсироти берунаро дуруст дарк 

намуда, аз онҳо таассур мепазиранд. Аммо на ҳар кас ин лаѐқатро дорад. 

Бачагони болаѐқат - файласуфон, хирадмандон, авлиѐҳои оянда, ҷавоҳироти 

зиндаи миллату халқ, ки дорои на танҳо наҷобати рӯҳ, балки имкони ба даст 

овардани сатҳи шуури олӣ: дарки томи ҳаѐт, ҳамчун идомати ниѐгон, рушди 

созгории ақл ва қалб, ҷон ва рӯҳ мебошанд, ки ба онҳо озодона эҷод карданро 

бо гирифтани иттилоот тариқи шабакаи фаросатӣ (интуитивӣ) имкон 

медиҳад [3, 234].  

Аммо ин ҷо бояд тазаккур дод, ки ин ғояҳо ҷудо аз амалияи педагогӣ 

баррасӣ мешуданд. Истеҳсоли ҷамъиятӣ, аз ин ҷо, худи амалияи педагогӣ 

тафриқабахшии дақиқ ва ташхиси қобилиятро талаб надоштанд, бинобар ин, 

ба муаммои нобиғагӣ муҳаққиқон то асри XIX бо мақсади ошкор намудани 

муаммоҳои умумифалсафии эҷод муроҷиат мекарданд. Соҳаҳои асосии 

татбиқи «нубуғ» танҳо санъат ва илм ба ҳисоб мерафтанд. Ишораҳо дар 

бораи лаѐқатмандии амалӣ (сиѐсатмадорон, сарлашкарон) аллакай дар 

таълифоти Арасту вомехӯранд, аммо ин масъала танҳо дар асри XX мавзӯи 

таҳқиқоти ҷиддӣ қарор гирифт.  

Тавре ки манобеи илмӣ иттилоъ медиҳанд, истилоҳи «тахтаи тоза» аз 

ҷониби Арасту пешниҳод гардид. Инкишофи ин ғоя мувофиқи илми 

педагогика ба яке аз асосгузорони фалсафаи Давраи маърифат - Ҷ. Локк 
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тааллуқ дорад. Гоббс низ тарафдори чунин ғояҳо буд. «Тафовутҳо байни 

одамон дар мавриди ақл, - ба ақидаи Гоббс, - дар давоми зиндагӣ ѐ дар 

амалияи муташаккилонаи рӯзмарра бидуни ягон метод ѐ фарҳанги омӯзиш 

(ақли фитрӣ) ба вуҷуд меоянд, ѐ тариқи омӯзиши системавии илмҳо (ақли 

ғайримодарзод) ташаккул меѐбанд» [92, 48]. Тибқи андешаи Гоббс, агар 

одамон дар шароити якхела қарор дода мешуданд, онҳо ақли якхеларо ба 

даст меоварданд. Аммо дар ақл ҷузъе ҳаст, ки аз рӯи он одамон аз якдигар 

хеле фарқ мекунанд. «Аслан, ҳатто на ҷузъи ақлонӣ, балки чизи бо он 

алоқаманд - як навъ фаъолнокӣ, ташаббускорӣ ѐ баръакс, камфаъолӣ, 

бетарафӣ. Сабабҳои тафовути ақлонӣ дар иштиѐқҳо нуҳуфтаанд… зеро 

андешаҳо нисбат ба хоҳишҳо нақши ҷӯяндаҳо ва ҷосусҳоро мебозанд, ки 

роҳҳои расидан ба чизҳои матлубро ҷустуҷӯ мекунанд» [92,54]. 

Тафовутҳои ақлонии байни одамонро Кант низ ба мушоҳида гирифта 

буд. Ба ақидаи ӯ, дар ҳар як инсон аломатҳои ибтидоӣ, объективии қобилият, 

ки ба табиати инсон хосанд, вуҷуд доранд. Инҳо пеш аз ҳама, «аломатҳои 

ҳайвонии инсон ҳамчун махлуқи зинда мебошанд» [48,122]. Ба онҳо Кант 

тамоми фаъолияти ҳаѐтии организми зиндаро мансуб медонад, зеро он 

бидуни иштироки ақл анҷом меѐбад ва бинобар ин озод нест. Ӯ қобилияти 

дарки эҳтиром ба қонуни ахлоқро аломатҳои шахсият меномад. [50, 256]. 

Мафҳуми шахсият ҳамин тавр бо мафҳуми субъекти ахлоқӣ мувофиқат пайдо 

мекунад. 

Аломатҳои зикрѐфта, ки хоси табиати инсонанд, аз он гувоҳӣ медиҳад, 

ки Кант ба андозаи пурра ҷиҳатҳои объективии моҳияти инсонро ба ҳисоб 

мегирад. Аксари онҳо инсонро ҳамчун падидаи табиат тавсиф менамоянд, ки 

ба қонунҳои он тобеъ мебошад.  

Гегел қисман бо ақидаи Кант розист. Ӯ эътироф менамояд, ки инсон як 

ҷузъи табиат буда, маҳз табиат ба ҳар як кас фардият мебахшад. «Мафҳуми 

фардият воқеият аст, он ҳанӯз ҳаракати худро зоҳир накардааст ва ин ҷо 

бевосита ҳамчун ҳастӣ-дар-худ ошкор шудааст» [30,126]. Фардияте, ки 

табиат замина гузоштааст, - ба таъкид меовард Гегел, - дар воқеияти 
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бошууронаи предметӣ (аввал фикран, сипас мушаххас) инкишоф меѐбад. 

«Ҳамин тавр, пеш аз ҳама, табиати аз ибтидо муайяншудаи фардият, моҳияти 

бевоситаи он ҳанӯз бо табиати амалкунандаи он муқаррар нашудааст ва дар 

ин ҳолат он қобилияти махсус, истеъдод номида мешавад» [30,129]. 

Манбаъҳои истеъдод, ба ақидаи Гегел, дар шавқу рағбатҳо ба фаъолият 

нуҳуфтаанд. «Фард намедонад, ки чист, то он вақте ки тариқи амал худро дар 

воқеият татбиқ накунад. Истеъдод чизи дигаре нест, ба ҷуз фардияти 

муайяни ибтидоӣ, ки ҳамчун воситаи ботинӣ ѐ гузариши ҳадаф ба амал 

баррасӣ мегардад» [30,226]. 

Ҳамин тариқ, маҳз шавқмандӣ, худи фаъолияти предметӣ на танҳо ба 

ошкоршавии лаѐқатмандӣ ва истеъдод, балки ба рушди онҳо низ мусоидат 

менамояд. «Ин моҳияти ибтидоӣ ҳамчун маводи додашуда, воқеияте зуҳур 

меѐбад, ки дарѐфтаанд ва бояд тариқи амалиѐт ташаккул ѐбад» [30,128]. 

Аммо оид ба рушди лаѐқатмандӣ Гегел мулоҳизаи комилан қатъӣ 

дорад. «Ба худ хос будани одамонро аз ҳад зиѐд баҳо набояд дод. Баръакс, 

ақидае, ки устод бояд фардияти ҳар як хонандаро дақиқ омӯзад, инкишоф 

диҳад, комилан пуч ва беасос мебошад. Ӯ барои ин кор вақт надорад. Ба худ 

хос будани бачагон дар доираи оила тоқатпазир аст, аммо дар мактаб ҳаѐт аз 

рӯи тартиби муқарраршуда, аз рӯи қоидаҳои барои ҳама умумӣ оғоз меѐбад. 

Дар ин ҷо кӯшиш бояд кард, ки бачагон аз мумтозии худ даст кашанд, 

талаботи умумиро иҷро карда тавонанд ва барои ин хоҳиш дошта бошанд, 

натиҷаҳои таҳсилоташонро аз худ намоянд» [30,82]. 

Ҳамин тариқ, Гегел мавҷудияти лаѐқатмандиро эътироф менамояд, 

аммо такмил додани онро комилан рад мекунад. Ӯ боз ҳам ба табиат умед 

мебандад: чи тавре ки он ҳал кунад, ҳамон хоҳад буд - агар дар тақдири кӯдак 

нобиға шудан бошад, ӯ бидуни дахолати низоми таҳсилот низ нобиға 

мегардад[30,89].  

Файласуфони Давраи маърифат (Ҷ.Локк, Д.Дидро, Г.Гелветсий) ба он 

исрор менамуданд, ки табиат ҳадяҳояшро баробар тақсим мекунад. Ҳар як 

инсон метавонад то дараҷаи баландтарини нубуғ рушд ѐбад, гап дар сари 
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шароитест, ки ӯ афтодааст. Таъсироти тарбиявиро онҳо то дараҷаи нерӯи 

олие бардоштанд, ки аз одамон чизи дилхоҳро сохта метавонад [59,48,63].  

Ҳамин тавр, файласуфони томарксистӣ сари тафовути муҳимтарини 

одамоне андеша меронданд, ки ҳатто ба айни ҳамон гурӯҳҳои иҷтимоӣ 

мансубанд. Аммо сабабҳои ин тафовутҳо ба ғайримуқаррарӣ ва нотакрор 

будани сифатҳои психикию ҷисмонии онҳо марбут дониста мешуданд. 

Зимнан дар идеализм диққати махсус ба тафовути қобилияти маънавӣ ва 

талаботи онҳо, дар материализми томарксистӣ - ба тафовутҳои табиию 

фитрӣ, ҷисмонии одамон дода мешуд. Мавҷудияти синфҳои муқобил дар 

ҷомеа бо тафовутҳои байни одамон маънидод мегардид: аз як тараф, онҳое, 

ки табиатан «боғайрат» буда, ба зинаи болоии табақаҳои иҷтимоӣ роҳ 

ѐфтаанд, аз тарафи дигар, одамони «пастсифат», «беқобилият», ки камбағал 

мемонанд.  

Фалсафаи марксистӣ оид ба ин масъала нуқтаи назари дигар дошт. 

Классикони марксизм таъкид менамуданд, ки қобилияти инсон дар 

фаъолияти меҳнатӣ муайян гардида, инкишоф меѐбад [86,10].  

Аҳамияти махсуси фаъолияти меҳнатиро дар раванди ташаккули 

тафаккури инсон ошкор намуда, К.Маркс дар «Капитал» чунин қайд 

кардааст, ки инсон танҳо ба шарофати фаъолияти меҳнатӣ аз олами ҳайвонот 

ҷудо шуд, ҳамчун узви ҷомеа ташаккул ѐфт, тафаккур ва забонашро инкишоф 

дод. Дар раванди истеҳсолот инсон ба табиат фаъолона таъсир расонида, 

онро ба эҳтиѐҷоти худ мутобиқ мегардонад ва ба ҳамин васила худро тағйир 

медиҳад, қобилият ва тафаккурашро инкишоф медиҳад [86,51]. 

Марксистон таъкид месохтанд, ки меҳнат фаъолияти ба мақсад 

мувофиқи инсон аст. Бинобар ин, дар раванди фаъолияти предметӣ инсон на 

танҳо моддаҳои табиат, муносибатҳои ҷамъиятии худро мувофиқи мақсадаш 

дигаргун месозад, балки худро аз предмети фаъолияташ тафовут мебахшад, 

яъне худро субъект, табиатро - объекти фаъолияти худ меҳисобад. Дар рафти 

ин таъсироти мутақобил инсон ҷараѐн ва натиҷаи фаъолияташро дарк 

менамояд, ки дар натиҷаи маърифати инсонӣ имконпазир мегардад. Аз ин ҷо, 
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рушди тафаккур,  қобилияти инсон бо хусусиятҳои табиат ва фаъолияти 

предмети одамон ҷиҳати дигаргун намудани он таъйин мегардад. Ин аз он 

ҷиҳат рӯй медиҳад, ки ташаккули шахсияти субъект дар умум,  аз он ҷумла, 

рушди қобилияти ӯ ба хусусиятҳои раванди таъсироти мутақобили субъект 

бо объекти маърифатшаванда вобаста аст, ки ӯ дар рафти он объектро дарк 

намуда, аз он воситаҳои заруриро ҷиҳати тағйир доданаш дар мувофиқат бо 

эҳтиѐҷоти худ ҷудо мекунад, яъне тағйирѐбии шахсияти субъект, дар 

баробари ин, тафаккур ва қобилияти ӯ дар шакли наву бештар рушдѐфта 

ҷараѐн мегирад.  

Барои назарияи ленинии инъикос фаҳмиши маърифат ҳамчун раванди 

фаъоли дар заминаи фаъолияти амалии одамон анҷомѐбанда хос мебошад 

[75]. Ишора ба ягонагии ботинии инъикоси маърифатӣ ва амалия табиати 

фаъолона, эҷодии раванди маърифатро асоснок менамояд. «Нуқтаи назари 

ҳаѐт, амалия, - ба таъкид меовард В.И.Ленин, - бояд нуқтаи назари аввалин ва 

асосии назарияи маърифат бошад» [75, 145]. Аз ин ҷо хулосае бармеояд, ки 

раванди маърифат низ бояд аз нуқтаи назари амалия баррасӣ гардад, яъне 

нақше, ки он дар фаъолияти одамон бозида, мавҷудияти онро таъмин 

менамояд.   

Аҳамияти амалия дар маърифат пеш аз ҳама, аз он иборат аст, ки дар 

фаъолияти инсон, дар таъсироти мутақобили моддии ӯ бо олам объекти 

маърифат ҷудо карда мешавад, қобилияти маърифатӣ инкишоф ѐфта, объекти 

маърифат ташаккул меѐбад. Ҳамин тариқ, лаѐқатмандӣ дар фаъолияти амалӣ 

пайдо шуда, инкишоф меѐбад.  

Бояд тазаккур дод, ки марксизм тафовутҳои фитрии одамонро рад 

намесозад. Таҳлили корҳои классикони марксизм нишон дод, ки тафовути 

нишонаҳои қобилияти фитрӣ, лаѐқатмандии субъект ҳам ба интихоби 

фаъолияти касбӣ, ҳам ба роҳи меҳнатии инсон, ба мундариҷаи ҳаѐти 

инфиродии ӯ ва ба тақдираш таъсиргузоранд.  

Файласуфони замони муосир низ матлабро дар хусуси мавҷудияти 

тафовутҳои қобилияти маърифатӣ байни одамон дастгирӣ менамоянд, аммо 



22 
 

ҳамзамон чунин мепиндоранд, ки онҳоро таъйинкунандаи тақдири инсон 

ҳисобидан нодуруст аст. Чунончи, ба ақидаи Л.Н.Коган, лаѐқатмандии инсон 

ва такомули он ба шароити иҷтимоӣ вобаста мебошад. Ӯ менависад, ки 

«кашфи фаҳмиши материалистии таърих имкон дод, то аз ҷиҳати илмӣ исбот 

шавад, ки бо вуҷуди аҳамияти қобилияту хусусиятҳои фитрии одамон, 

мавқеи онҳоро дар ҷомеа пеш аз ҳама, ҷойгоҳи ӯ дар низоми муносибатҳои 

ҷамъиятӣ ва тартиби азхудкунии онҳо аз ҷониби шахсият, ҷаҳонбинӣ, дониш, 

меҳнатдӯстии ӯ, яъне сабабҳои иҷтимоӣ муайян мекунанд. Муносибатҳои аз 

ҷониби фард  азхудшуда дар шакли эҳтиѐҷот, қобилият, малакаҳо, маҳорат, 

ҷаҳоншиносӣ, ҳиссиѐти иҷтимоӣ, яъне дар шакли нерӯҳои иҷтимоии инсон 

мавҷудияти инфиродӣ касб мекунанд» [53,45].   

Ба ақидаи Б.М.Кедров, одамон, якум, аз рӯи машғулиятҳои мушаххас 

дар ин ѐ он навъҳои фаъолияти иҷтимоию амалӣ аз якдигар фарқ  мекунанд. 

Маҳдудияти амалияи инфиродии онҳо бо як соҳаи муайян нобаробарии 

ташаккули неруҳои фитрии онҳоро таъйин менамояд. Дувум, ҳар як фард 

муносибатҳои ҷамъиятиро нопурра, қисман аз худ мекунад, зеро амалияи 

инфиродӣ ҳамеша маҳдуд мебошад. Севум, муносибатҳои шахсиятӣ 

метавонанд бо муносибатҳои ҳукмрони ҷамъиятӣ ихтилоф дошта бошанд. 

Чорум, одамон аз ҳамдигар аз рӯи қобилияти фитрӣ фарқ мекунанд, бинобар 

ин, онҳо корҳои мухталифро ба тарзи гуногун иҷро менамоянд [52,265]. Ин 

андешаро ҳанӯз В.И.Ленин такмил дода буд. Ӯ зарбулмасали лотинии «Вақте 

ки ду нафар айнан як корро иҷро мекунанд, он аллакай айнан ҳамон чиз 

нест»-ро оварда, онро чунин шарҳ медиҳад: «Байни ин ду нафар тафовути 

азалӣ ҳаст ва ин тафовут дар воситаи иҷрои айнан як кор, дар равишҳои онҳо, 

дар натиҷаи иҷрои ҳамон як кор зоҳир нашуда наметавонад» [75,265]. 

В.И.Ленин борҳо андешаеро, ки дар давраи коммунизм одамон аз рӯи 

қобилияташон монанд хоҳанд шуд, «сухани пучтарин» номида буд [76,269]. 

Чунонки Б. М.Кедров қайд мекунад, эҳтиѐҷоти фардҳо низ якхела нестанд: 

«Агар фардҳо эҳтиѐҷоти якхела медоштанд, байни онҳо ҳеҷ гуна муносибати 

ҷамъиятӣ пайдо намешуд» [52,211]. 
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Ҳамин тавр, нуктаҳои зикрѐфта ба хулосае мерасонанд, ки имконоти 

потенсиалии фардҳо ҳеҷ гоҳ якхела набуданд ва якхела шуда њам 

наметавонанд. Ҳатто одамоне, ки ба ҳамон як гурӯҳи иҷтимоӣ мансубанд, 

дар шароити мухталифи микромуҳити иҷтимоии ба онҳо ба таври гуногун 

таъсиррасон зиндагӣ мекунанд. «Бинобар ҳамин, шахсият ҳастии инфиродӣ 

ва ченаки инфиродии муносибатҳои ҷамъиятӣ мебошад» [52, 276]. 

Нуктаҳои тазаккурѐфтаи иҷтимоӣ, ки моҳияти фардиятро ташкил 

мекунанд, ба хусусиятҳои нотакрори психикию физиологии фард, қобилияти 

фитрии ӯ, миҷоз, вазъи саломатиаш ва ғ. асар мегузоранд. Дар ягонагӣ ҳамаи 

онҳо тамомияти нотакрор - фардиятро ба вуҷуд меоранд, ки ҳар як инсонро 

аз одамоне, ки зиндагӣ мекарданд ва ҳоло зиндагӣ мекунанд, тафовут 

мебахшад. Чи қадаре ки маҷмӯи неруҳои иҷтимоӣ ва табиӣ ғанӣ бошад, 

ҳамон қадар фардият барҷаста гардида, лаѐқатмандии фард неруманд ифода 

меѐбад, чи қадаре ки он камбағал бошад, худи инсон низ ҳамон қадар содатар 

аст.  

Гузашта аз ин, масъалаи лаѐқатмандии фардро файласуфони муосир аз 

дидгоҳи ҳалли муаммои куллии ҳифзи арзишҳои умумиинсонӣ баррасӣ 

намоянд. Дар таълифоти А.М.Коршунов ва В.В.Мантатов зарурати ҳифзи 

тамаддун - бо тамоми душвориҳо ва ихтилофҳои он - барои ҳаѐт, барои инсон 

таъкид мегардад. Зимнан «потенсиали зеҳнии шахсиятҳои лаѐқатманд, 

кашфиѐт ва технологияҳои илмиро барои расидан ба ин ҳадаф равона бояд 

кард» [64,372]. Ба ақидаи муаллифон, дар муносибатҳои мутақобили илм ва 

ҷомеа лаҳзаи буҳроние наздик аст, ки ба шароити ҳастии ҳам инсон ва ҳам 

табиат бебозгашт дахолат карда мешавад. Фаъолияте, ки талаботи тарзи 

тафаккури фалсафии инсонгароѐнаро татбиқ намекунад, имрӯз барои инсон, 

барои биосфера, барои коинот на танҳо нодаркор, балки хатарнок аст, 

бинобар ин, потенсиали шахсиятҳои лаѐқатмандро ҷиҳати пойдоршавии 

тарзи нави тафаккур татбиқ намудан басо муҳим аст.  

Ин андешаро қаблан В.Г.Афанасев [8,24], Э.В.Ильенков [45,55] ва 

П.В.Копнин [63,6] изҳор карда буданд. Онҳо таъкид месохтанд, ки тафаккури 
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нави иҷтимоӣ - азхудкунии моҳияти раванди инсонгароѐна намудани тамоми 

ҳаѐти ҷамъиятӣ аст. Чунончи, П.В.Копнин ишора кардааст, ки дар соҳаи 

иҷтимоию иқтисодӣ тафаккури нав маънои иҷрои талаботи идоракунии 

халқӣ, ҳадди аксари демократизми ҳаѐти ҷамъиятиро дорад, вақте ки инсон 

худро бунѐдкор эҳсос намуда, барои татбиқи қобилият, истеъдодаш ба 

манфиати ҷомеа кӯшиш мекунад. Шартҳои татбиқи  талаботи мазкурро 

муайян намуда, ӯ навиштааст: «Ташаббус ва эҷодкории оммаро баланд 

бардошта метавонем, агар ба ягонагии табиии манфиатҳои ҷамъиятӣ, 

дастҷамъона ва шахсӣ ноил гардем, агар ҳар як инсон барои вазъи корҳо дар 

коллектив, дар ҷомеа масъулият ҳис намояд, агар таъсири методҳои 

фармондиҳӣ - маъмуриро безарар намудан муяссар гардад. Охир, камбудии 

асосии ин методҳо дар он аст, ки онҳо зуҳуроти эҷодкорӣ, ташаббус ва 

масъулиятшиносиро маҳдуд мекунанд; қобилияту истеъдоди ҳам шахсияти 

алоҳида, ҳам ҷомеаҳои меҳнатиро фурӯ мешинонанд» [63,87]. 

Ин  ақида аз ҷониби К.А.Абишев дастгирӣ ѐфтааст. Ба андешаи ӯ, 

имрӯз ҳамчунин муаммои соҳаи корҳои ғоявию тарбиявӣ оид ба ташаккули 

тафаккури нав - муносибати бодиққат ба инсони воқеӣ, ба ҳисоб гирифтани 

манфиату қобилияти ӯ, яъне фаъолгардонии омили инсонӣ муҳим аст. «Он 

чизе, ки мо зери фаъолгардонии омили инсонӣ мефаҳмем, маънои гардиши 

сиѐсати иҷтимоиро на танҳо ба сӯи омма, балки ба ҳар як шахсияти алоҳида, 

ба фардият, ба потенсиали эҷодии онро дорад» [1,112]. Аз ин ҷо, ҳалқаи 

асосии занҷири идоракунии иҷтимоӣ фаҳмидан ва бомаҳорат истифода 

бурдани қобилият, ангезаҳо ва эҳтиѐҷоти ҳар як корманд, рушди 

ҳамаҷонибаи худи инсон, ошкор намудани боигарӣ ва хусусияти ба худ хоси 

фардият, истеъдод ва лаѐқатмандии ӯ, дар ин замина муттаҳидкунии 

манфиатҳои ҷомеа, коллектив ва шахсият мегардад.  

Ҳамин тавр, муоина ва таҳлили мафҳуми лаѐқатмандӣ дар таълифоти 

фалсафӣ нишон дод, ки ба пайдоиш ва инкишофи феномени мазкур се омил 

таъсир мерасонанд: ирсият, муҳит ва тарбия. Ба ҷузъ ин, тарбия, рушд ва 

кори ҳадафмандона махсусан ҳангоми кор бо бачагони болаѐқат заруранд. 
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Барои баррасии механизмҳои инкишофи лаѐқатмандии мактаббачагони 

хурдсол дар раванди педагогӣ идома додани таҳлил дар соҳаҳои психология 

ва педагогика тақозо мегардад.  

1.2. Мазмун ва моҳияти педагогии тавсифи лаѐқатмандии 

хонандагон 

Фаҳмиши психологии истилоҳи «лаѐқатманд» дар давоми асри XX  

тағйироти назаррас пазируфт.  

Антропологи англис Френсис Гальтон дар китоби худ «Ирсияти 

истеъдод: қонунҳо ва оқибатҳо» қайд мекунад, ки қобилияти фитрӣ дар 

инсон монанди хусусиятҳои симои зоҳирӣ тариқи ворисӣ падидор мешавад. 

Ба сифати далел ӯ таҳлили омории далелҳои тарҷумаиҳолиро меорад. Аз 

ҷониби ӯ 977 нафар одамони барҷаста аз 300 оила ба ташхис фаро гирифта 

шуданд. Сабаби асосии дастовардҳои баландпоя, ба андешаи муҳаққиқ, дар 

худи инсон нуҳуфтааст ва бо роҳи биологӣ аз насл ба насл мегузарад. Барои 

тасдиқи ин андеша ӯ маълумоти таҳқиқоташро  меорад, ки тибқи он ба ҳар 

даҳ нафар одамони маъруф, ки хешу табори машҳур доранд, 3-4 падари 

барҷаста, 4-5 бародари барҷаста, 5-6 писари барҷаста рост меояд [29,159].  

Олим Ф.Гальтон дар инкишофи психологияи лаѐқатмандӣ саҳми бузург 

гузошт. Аз ҷониби ӯ аввалин бор истилоҳи «тест» (аз забони англисӣ, 

маънояш - санҷиш) ба муомилоти илмӣ ворид карда шуд. Барномаи якуми 

таҳқиқотии ӯ (с. 1884) ба омӯзиши сатҳи лаѐқатмандӣ  нигаронида шуд.  Он 

муайян намудани тезии босира ва шунавоӣ, нерӯи ҷисмонӣ ва вақти дохилии 

аксуламалро (яъне, вақте ки аз лаҳзаи додани ишораи пешакӣ муқарраршуда 

то ҷавоби шахси озмудашаванда мегузарад) пешбинӣ мекард. Ба радифи 

хизматҳои Ф.Гальтон иқдоме низ мансуб аст, ки ӯ аввалин шуда дар омӯзиши 

лаѐқатмандӣ  қонуни тақсимоти бузургиҳои тасодуфии Гаусс-Лапласро 

татбиқ намуд. Ӯ ба хулосае мерасад, ки «одамони дорои лаѐқатмандии 

барҷаста аз одамони муқаррарӣ ба ҳамон андозае, ки нодонон аз онҳо 

поѐнтаранд, болотар қарор доранд» [29,11]. 

Ҳамин тавр, Ф.Гальтон «табиати нубуғро инсонӣ гардонид» [29,87] ва 
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нишон дод, ки соҳибистеъдодиро омилҳое муайян мекунанд, ки тариқи 

озмоиш ба таҳқиқ гирифтан мумкин аст.  

Назари Ф.Гальтонро психологи франсавӣ Алфред Бине мавриди 

танқид қарор дод, ки маҷмӯи тарзу усулҳоро барои баҳогузории зеҳни кӯдак 

коркард намуда, ба таъсири омилҳои муҳит диққати махсус медод [172]. 

Таҳлили мундариҷаи ин методикаҳо имкон медиҳад хулоса барорем, ки 

А.Бине таносуби омилҳои ирсият ва муҳитро нисбат ба Ф.Гальтон дигар хел 

баррасӣ менамуд. Ӯ қобилияти зеҳниро на танҳо бо назардошти ташаккули 

функсияҳои муайяни маърифатӣ (аз ѐд кардан, тафриқаи фазогӣ, тахайюл ва 

ғ.), балки фарогирии таҷрибаи иҷтимоӣ (огоҳӣ, донистани маънои калимаҳо, 

қобилият ба арзѐбии ахлоқӣ ва ғ.) баҳо медод.  

Аммо бояд тазаккур дод, ки қариб тамоми супоришҳои ба батареяҳои 

тестии ӯ воридшуда ба типи конвергентӣ мансуб буданд - барои тафаккури 

мантиқии яксамта ва пайдарпай пешбинӣ гардидаанд. Чунонки 

А.И.Савенков ба таъкид меоварад, онҳо барои ошкор намудани як хусусияти 

на он қадар муҳими қобилияти зеҳнӣ нигаронида шудаанд [117,95]. 

Нишондиҳандае, ки аз рӯи методикаҳои мазкур таъйин гардид, 

«коэффитсиенти зеҳн»- IQ  унвон гирифт.  

Психологи маъруф А.Бине дар илм мафҳумҳои «синни ақлонӣ» ва 

«синни хронологӣ»-ро ҷорӣ кард. Номувофиқатии онҳо вобаста ба самтгирӣ 

ва дараҷаашон ѐ ҳамчун лаѐқатмандӣ, ѐ ҳамчун ақибмонии ақлонӣ тасниф 

мегардид [172, 135].  

Дар адабиѐти равоншиносии хориҷӣ истилоҳи «лаѐқатмандӣ» 

маъмулан бо зеҳн айният дода мешавад. Аммо, чунонки С.А.Рубинштейн 

қайд мекунад, «агар зери мафҳуми лаѐқатмандии умумӣ тамоми сифатҳои 

инсон, ки ба онҳо маҳсулнокии фаъолияти ӯ вобаста мебошад, фаҳмида 

шавад, ба он на танҳо зеҳн, балки сифатҳои дигари шахсият, аз он ҷумла, 

сифатҳои мансуб ба ҳиссиѐт, миҷоз – таассурпазирии эмотсионалӣ, қувват, 

суръати фаъолият ва ғ. дохил мешаванд» [115, 45].  

Масъалаи лаѐқатмандии умумӣ ѐ махсус баҳсҳои зиѐдеро ба миѐн 
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овард. Гурӯҳи олимон, аз ҷумла Э.Торндайк лаѐқатмандиро аз маҷмӯи 

қобилияти махсус иборат дониста, лаѐқатмандии умумиро тамоман инкор 

мекунанд [182,88], қисми дигар, аз ҷумла Ч.Спирмен [183], А.Пйерон 

лаѐқатмандии умумиро эътироф менамоянд, аммо онро ба қобилияти махсус 

муқобил мегузоранд. Масалан, Ч.Спирмен онро ҳамчун функсияи махсуси 

системаи марказии асаб маънидод карда, ба ин васила лаѐқатмандиро ба 

сифати константии аз ҷиҳати биологӣ устуворшуда табдил медиҳад.  

Қобилияти инсон воқеан ҳамеша дар ягонагии муайяни сифатҳои умумӣ 

ва махсус зоҳир мегардад. Онҳоро зоҳиран ба якдигар муқобил гузоштан 

мумкин нест, - таъкид менамояд С.А.Рубинштейн. «Миѐни онҳо ҳам тафовут 

ва ҳам ягонагӣ вуҷуд дорад. Ин қоида ҳам ба муносибатҳои мутақобили 

қобилияти ақлонии умумӣ ва махсус, ҳам ба муносибатҳои мутақобили 

лаѐқатмандии умумӣ ва қобилияти махсус дахл дорад. Мавҷудияти 

қобилияти махсус, истеъдоди хосае, ки ба таври барҷаста зоҳир гардидааст, 

дар лаѐқатмандии умумии инсон нақш мегузорад, мавҷудияти лаѐқатмандии 

умумӣ бошад, ба вижагии ҳар як қобилияти махсус таъсиргузор аст. 

Лаѐқатмандии умумӣ ва қобилияти махсус ба ин маънӣ гӯѐ ба якдигар ворид 

мешаванд ва ду қисмати як чизи том мебошанд. Далелҳо гувоҳӣ медиҳанд, 

ки лаѐқатмандӣ бидуни қобилияти махсуси барҷаста ва ташаккулѐфта вуҷуд 

дошта метавонад ва чунин қобилияти махсусе низ ҳаст, ки лаѐқатмандии 

умумии дахлдор ҷавобгӯи онҳо нест» [115, 67].  

Шиносоӣ бо пажӯҳишҳои илмӣ нишон медиҳад, ки амсилаҳои 

назариявии зеҳн ва методикаҳои ташхиси онҳоро Л.Термен, 1916; Ҷ.Равен ва 

Л.Пенроуз, 1936; Р.Амтхауэр, 1953; Р.Кеттелл, 1958; ва диг. такмил додаанд. 

Аммо тамоми супоришҳои тестие, ки ба муайян кардани коэффитсиенти 

зеҳн нигаронида шуда буданд, конвергентӣ боқӣ мемонданд. Чунин тафсири 

маҳдуди мафҳуми «зеҳн» (интеллект) бо пайдоиши кибернетика, зимни 

коркардҳои нахустини консепсияи «зеҳни сунъӣ» бештар тақвият ѐфт. 

Содагии МЭҲ-ҳои аввалин, ки фаъолияташон дар заминаи алгоритмҳои 

одитарин амалӣ мегардид, имкон намедод, ки назди онҳо вазифаҳои эҷодӣ 
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гузошта шаванд, - қайд мекунад А.И.Савенков. «Ҳамаи ин дар ниҳояти кор 

ба тасаввуроти умумӣ оид ба зеҳн таъсир расонид. Аммо ҳамзамон, эҳтиѐҷ 

ба коркарди масъалаи «зеҳни  сунъӣ» норасоиҳои ҷиддиро дар назария ва 

амалияи таҳқиқи зеҳн ошкор намуда, минбаъд омӯзиши онро дар заминаи 

нав ба таври назаррас суръат бахшид» [115, 94].  

Дар назарияи лаѐқатмандии зеҳнӣ боз як дидгоҳе вуҷуд дошт: Зеҳн 

дастгоҳи генотипие мебошад, ки дар синни 8-солагӣ устувор мегардад. 

Бинобар ин, ба шарти дуруст тағйир додан коэффитсиенти зеҳн метавонад ба 

сифати нишондиҳандаи дарозмуддати фаъолияти фард хизмат намояд 

(Г.Мюллер, Э.Торндайк ва диг.). Аз ин ҷиҳат тарафдорони самти мазкур 

таваҷҷуҳи худро ба коркарди методикаҳои ташхисӣ (тестҳо) барои муқаррар 

сохтани коэффитсиенти инкишофи ақлонии кӯдакон равона карданд [176; 

182].  

Ҳамин тавр, то нимаи асри XX лаѐқатмандиро танҳо аз рӯи тестҳои зеҳн 

муқаррар менамуданд. Ин амалия баҳсҳои гуногунро барангехт, зеро ин 

нишондиҳанда дар бобати имконоти аз ҷониби шахсият ба даст овардани 

комѐбиҳо дар оянда, махсусан, дар фаъолияти эҷодӣ иттилооти кам медод.  

Дар байни консепсияҳои муосири хориҷии лаѐқатмандӣ 

маъруфтаринаш назарияи мутахассиси амрикоии машҳур Ҷозеф Рензулли 

дар соҳаи таълими бачагони лаѐқатманд мебошад. Ба ақидаи ӯ, рафтори 

одами лаѐқатманд таъсироти мутақобили се гурӯҳи асосии сифатҳоро 

инъикос менамояд: қобилияти умумӣ ва махсуси аз миѐна болотар, сатҳи 

баланди воридшавӣ ба масъала ва сатҳи баланди эҷодкорӣ. Инсони 

лаѐқатманд ба онҳо соҳиб аст ѐ барои инкишофи ин низоми сифатҳо ва 

татбиқи онҳо дар ҳама гуна соҳаи арзишманди фаъолияти инсонӣ қобил аст.     

Қобили таъкид аст, ки на танҳо омилҳои муайянкардаи Ҷ.Рензулли 

ҷолибанд, балки тарзи маънидоди раванди таъсироти мутақобили байни 

онҳо аз ҷониби ин муаллиф қобили таваҷҷуҳ мебошад. Ин дар нақшаи 

графикии пешниҳоднамудаи ӯ пурра ифода ѐфтааст (расми 1).  

Ба андешаи Ҷ.Рензулли, лаѐқатмандӣ натиҷаи мураккаби ҳамбастагии се 
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омил мебошад [178, 13]. Аммо ӯ пешниҳод мекунад, ки на танҳо ҳамоне, ки 

аз рӯи ҳар се параметр аз ҳамсолонаш бартарӣ дорад, балки он бачае низ, ки 

сатҳи баландро ақаллан аз рӯи яке аз онҳо нишон медиҳад, лаѐқатманд 

шуморида шавад. Доираи ҳайати шахсони соҳибистеъдод дар муқоиса бо он 

фоизи ками бачагон, ки одатан бо ѐрии тестҳои санҷиши зеҳн, эҷодкорӣ ѐ 

тестҳои дастовардҳо ошкор мегарданд, васеътар мешавад. Омилҳои аз 

ҷониби Ҷ.Рензулли муқарраршуда ба аксарияти амсилаҳои муосири 

лаѐқатмандӣ ворид гаштаанд. Чунончи, ба ақидаи мутахассиси маъруфи 

соҳаи лаѐқатмандии бачагон Д.Фелдхунсен, амсилаи Ҷ.Рензулли бояд бо 

«Ман-консепсия» ва «эҳтиром ба худ» пурра гардад. Ӯ пешниҳод мекунад, 

ки на танҳо ба рушди потенсиали зеҳнию эҷодӣ ва қобилияти махсуси кӯдак, 

балки ташаккули «Ман-консепсия» муносибати мусбат ва ангезиши баланд 

зоҳир гардад [142, 54].  

 

 Расми 1. Модели ―Лаѐқатмандӣ – қобилияти зеҳнӣ‖ Дж.Рензелли 

Олими ҳолландӣ Ф.Монке дар таҳқиқоти хеш, ки бо иштироки 772 

навраси 12-15-сола аз 9 мактаби миѐна анҷом дод, амсилаи худро оид ба  

лаѐқатмандӣ истифода  намуд. Ф.Монке пешниҳод мекунад, ки сегонаи 

Ҷ.Рензулли бояд бо омилҳое пурра гардад, ки ба раванди инкишофи 

лаѐқатмандӣ фаъолтар таъсир мерасонанд. Ба модели лаѐқатмандӣ, ки ӯ 

коркард намудааст, секунҷае илова гардид, ки ҳар қуллаи он яке аз омилҳои 

микромуҳит мебошад: оила, мактаб, ҳамсолон [95, 26]. 

Соли 1972 дар гузориши расмии шуъбаи давлатии маорифи ИМА ба 
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конгресс таърифи зерини лаѐқатмандӣ пешниҳод гардид, ки то ҳол мавриди 

истифодаи мутахассисони амрикоӣ қарор дорад: «Хонандагони лаѐқатманд 

ва соҳибистеъдод онҳое мебошанд, ки бо сабаби қобилияти барҷаста ҳамчун 

одамони аз ҷиҳати касбӣ омода ва соҳиби потенсиал барои дастовардҳои 

бузург муайян шудаанд. Барои чунин бачагон барномаҳои таълимии 

тафриқавӣ (ки аз доираи таълими маъмулии мактабӣ берунанд) зарур 

мебошанд, то ки барои амалӣ намудани потенсиали худ имкон пайдо карда, 

дар оянда ба рушди ҷомеа саҳмгузор бошанд. Бачагоне, ки барои 

дастовардҳои бузург моиланд, шояд онҳоро ба зудӣ нишон намедиҳанд, 

аммо соҳиби неру (потенсия) дар ягон  соҳаи зерин буда метавонанд:  

- қобилияти умумии зеҳнӣ;  

- қобилияти мушаххаси академӣ;  

- тафаккури эҷодӣ ѐ сермаҳсул;  

- қобилияти пешвоӣ;  

- маҳорати бадеӣ ва иҷрокунандагӣ;  

- қобилияти психомоторӣ» [134,87]. 

Ба масъалаи лаѐқатмандӣ намояндагони психологияи рус низ таваҷҷуҳ 

зоҳир кардаанд. Аз ҷумла, В.Н.Дружинин дидгоҳҳои аксарияти муаллифони 

мамлакати худ ва хориҷиро нисбат ба масъалаи таносуби зеҳн ва эҷодкорӣ 

таҳлил намуда, се мавқеи асосиро муқаррар намудааст:   

1. Даст кашидан аз ҷудо кардани ин мафҳумҳо.  

2. Байни зеҳн ва эҷодкорӣ муносибатҳои ҳудудӣ вуҷуд доранд. Барои 

зоҳир шудани эҷодкорӣ зеҳни сатҳаш на поѐнтар аз миѐна зарур аст. 

«Эҷодкорони нодон вуҷуд надоранд, аммо одамони баландмаърифате 

ҳастанд, ки эҷодкор нестанд» [38,14].  

3. Зеҳн ва эҷодкорӣ қобилияти мустақил мебошанд. Дар рафти санҷиши 

тестии эҷодкорӣ дар сурати ҳаддалимкон бекор намудани тартиби фаъолият 

натиҷаҳои ченкунии он дар бачагон ба сатҳи зеҳни онҳо вобаста нест [38]. 

Дар бобати масъалаи лаѐқатмандӣ Л.С.Выготский навишта буд: 

«Ҳамаро бо як тарз чен кардан иштибоҳи бузургтарини педагогика аст ва 
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заминаи он ҳатман фардикунониро тақозо менамояд: бошуурона ва дақиқ 

муайян намудани ҳадафҳои инфиродии тарбия барои ҳар як хонанда» [26, 

348]. Вобаста ба ин ӯ пешниҳод менамояд, ки таълимоти анъанавӣ дар 

хусуси лаѐқатмандӣ ҳамчун қобилияти абстрактӣ ва умумӣ бознигарӣ шавад 

ѐ ба он тағйироти ҷиддӣ ворид гарданд.  

Тағйироти назарраси дигар, чунонки Л.С.Выготский ишора менамояд, 

аз иваз кардани мафҳуми лаѐқатмандии умумӣ ва мавҳум бо мафҳуми 

коршоямии махсус ва мушаххас иборат аст. «Ҳама гуна лаѐқатмандӣ ҳатман 

лаѐқат ба ягон чизи алоҳида мебошад. Масалан, агар лаѐқати нависандагӣ 

таҳқиқ мешуд, Толстой яке аз ҷойҳои аввалинро, аммо агар таҳқиқоти 

қобилият ба мусиқӣ, коршоямӣ ба фаъолияти муҳандисӣ, истеъдоди 

математикӣ анҷом меѐфт, яке аз ҷойҳои хоксорона ва шояд, охиринро ишғол 

мекард. Чехов табиби миѐнаҳол, аммо устоди сухан буд.  

Лаѐқатмандӣ на ҳамеша майлу рағбат танҳо ба ягон чиз аст. Исботи 

инро аз таърих метавон дарѐфт. Маълум аст, ки Леонардо да Винчи дар 

бисѐр навъҳои фаъолият истеъдод зоҳир кард: дар рассомӣ, ҳайкалтарошӣ, 

механика, муҳандисӣ ва ғ. А.Грибоедов дар синни 11-солагӣ ба Донишгоҳи 

Москва дохил шуд, дар синни 15-солагӣ ду шуъбаи (суханшиносӣ ва 

ҳуқуқшиносӣ) факултети фалсафаро хатм кард. Ӯ журналисти 

соҳибистеъдод низ буд.  

Дар корҳои дертар анҷомдодаи худ Л.С.Выготский таърифи 

мушаххастари лаѐқатмандиро пешниҳод мекунад: «Ин ҳамбастагии сифатию 

ба худ хоси қобилиятҳост, ки барои иҷрои бомуваффақияти ягон навъи 

фаъолият заруранд» [26, 498]. 

Ба ақидаи мазкур С.Л.Рубинштейн ва Б.М.Теплов тарафдоранд. 

Лаѐқатмандӣ, ба андешаи онҳо, ҳамбастагии сифатию ба худ хоси 

қобилиятҳост (хусусиятҳои фардии психологӣ), ки ба онҳо имкони комѐбӣ 

дар фаъолият вобаста мебошад [115,44; 131,87].  

Муҳаққиқ А.В.Петровский оид ба ин масъала мавқеъ ва назари худро 

дорад. «Қобилият - хусусиятҳои психологии инсон, ки ба онҳо 
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муваффақияти азхудкунии донишҳо, маҳорату малакаҳо вобаста мебошад, 

аммо онҳо маънои мавҷудияти донишҳо, маҳорату малакаҳоро надоранд» 

[34,345]. Ба ақидаи ӯ, роҳи дурусттарини муайянкунии қобилият ошкор 

намудани динамикаи комѐбиҳои кӯдак дар раванди таълим мебошад. Чунин 

роҳи муайянкунии сатҳи қобилиятро Л.С.Выготский ҳамчун методи 

муайянкунии минтақаи рушди наздиктарин ифода карда буд. «Агар дар 

тестҳои психологӣ, ки дар мувофиқат бо талаботи қатъии илмӣ таҳия 

шудаанд, амсиласозии шартҳои муҳимтарини рушди инсон муяссар гардида, 

динамикаи азхудкунии донишу маҳорат пай бурда шавад, чунин озмоишҳо 

ба тезӣ чен кардан ва ифода намудани сатҳи қобилияти инсонро имкон дода, 

ба ҳамин васила ба амалия ѐрӣ мерасонанд» [27, 465].  

Дар идома ӯ таърифи истеъдодро меорад. «Истеъдод - мувофиқати 

қобилиятҳост, ки ба инсон бомуваффақият, мустақилона ва мумтоз иҷро 

кардани ягон фаъолияти мураккаби меҳнатиро имкон медиҳад»  [27,469]. 

Зикр бояд кард, ки А.В.Петровский дар ин маврид «истеъдод»-ро ҳамчун 

мафҳуми бо «лаѐқатмандӣ» ҳаммаъно истифода мебарад. Ӯ чунин 

мешуморад, ки мафҳуми лаѐқатмандӣ барои тавсифи бачагон бештар 

мувофиқ аст, зеро фаъолияти кӯдак бо назардошти синни ӯ бо комѐбӣ, 

мустақилият, мумтозии нисбӣ фарқ мекунад [34, 102].  

Албатта, бо ин таъриф розӣ шудан мумкин аст, чунки ҳолатҳои 

«хомӯшшавии» лаѐқатмандии кӯдакон дар давраи балоғати онҳо маълуманд. 

Лев Толстой доир ба вундеркиндҳо чунин андеша изҳор кардааст: «Чандин 

бор ман бо онҳо рӯ ба рӯ шудам ва чандин бор фиреб хӯрдам!... Не! Ман 

акнун ба ҳеҷ кас ва ба ҳеҷ чиз бовар надорам. Бигзор аввал ба воя расанд ва 

қувват гиранд, сипас исбот кунанд, ки онҳо оташи тарфи пуч нестанд!...» 

[25,14]. Маълум аст, ки суръати рушди синнусолӣ - нобаробар: мушоҳидаи 

як зумра психологҳо (В.В.Давидов, Н.С.Лейтес) аз болои пешрафти 

хонандагон дар тӯли якчанд сол бо падидаҳое, мисли тезшавӣ ѐ сустшавии 

равнақи ақлонӣ, «парвозҳо»-и ногаҳонӣ ѐ ақибмонӣ рӯ ба рӯ мекунанд, 

зимнан ҳар кас муҳлатҳои ба худ хоси синнусолӣ дорад [27;74]. Ин ҳолат дар 
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шароити нисбатан якхелаи таълиму тарбия низ ошкор мегардад. Чунин 

тафовутҳо байни бачагон имкон медиҳанд, ки дар хусуси типҳои гуногуни 

рушди синнусолӣ сухан ронда шавад. Дар заминаи ин мушоҳидаҳо 

Н.С.Лейтес чунин фарзияи пайдоиши лаѐқатмандиро пешниҳод кардааст: 

«Калиди фаҳмиши равнақи барвақти зеҳн дар он аст, ки дар натиҷаи рушди 

босуръати бачагон, дар як вақт наздикшавӣ, сипас якҷояшавии ҳассосияти 

синнусолӣ, сифатҳои лаѐқатмандии синнусолӣ, ки аз давраҳои гуногуни 

бачагӣ бармеоянд, рӯй медиҳад. Ин бошад, яқинан, ба муддати муайяне гӯѐ 

ба дучандшавӣ, ҳатто тақвияти чандкаратаи заминаҳои рушди зеҳн оварда 

мерасонад» [72, 87]. 

Аммо сарфи назар набояд кард, ки лаѐқатмандии синнусолӣ на ҳамеша 

беасар мегузарад-он ба тарзи муайяне ба қобилияти инкишофдиҳанда таъсир 

мерасонад. Дар аксари бачагони зеҳнашон барвақт равнақѐфта ҷиҳатҳои 

хуби ақлоние, ки дар давраи рушди босуръат ошкор шудаанд, ба андозае 

боқӣ монда, афзунтар мегардад. Чунонки мутахассиси соҳаи бачагони 

болаѐқат Н.Н.Ускова таъкид менамояд, ғайримуқаррарӣ будани чунин 

бачаҳо башоратдиҳандаи воқеии имконоти махсуси онҳо мегардад, яъне 

хусусиятҳои лаѐқатмандии бачагона аз имтиҳони вақт мегузаранд [137, 4]. 

Лаѐқатмандӣ дар маҷрои таҳлили тафовутҳои тафриқавӣ низ баррасӣ 

гардидааст, ки бо муайянкунии қобилияти умумӣ ва махсус алоқаманд 

мебошад. Ин консепсия аз ҷониби Б.М.Теплов пешниҳод гардида, дар Русия 

бештар густариш ѐфт (Б.М.Теплов, Н.С.Лейтес, В.А. Крутетский ва диг.).  

Муҳаққиқ Б.М.Теплов ҳамчунин матлаберо пешниҳод намуд, ки тибқи 

он истеъдод асосан серпаҳлу мебошад. Ба маънои томаш лаѐқатмандии 

умумӣ ѐ махсус вуҷуд  надорад, балки ҷиҳатҳои бештар умумӣ ѐ бештар 

махсуси лаѐқатмандӣ мавҷуданд. Таҳлили маводи эмпирӣ нишон медиҳад, 

ки зуҳур ѐфтани қобилияти барҷаста дар як навъи фаъолият зимни таълиму 

тарбияи дуруст боиси таҳрики рушди доираи қобилиятҳо дар маҷмӯъ 

мегардад [131, 41]. 

Ба муаммои лаѐқатмандӣ педагогҳои ҳамаи давру ҳалқҳо низ таваҷҷуҳ 
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зоҳир кардаанд. Я.А.Коменский дар «Дидактикаи бузург» бачагонро аз рӯи 

қобилияти ақлониашон тавсиф менамояд. «Қобилияти баъзеҳо бурро, 

дигарон - кунд, баъзеҳо - чандиру мулоим,   дигарон - сахт ва якрав аст. 

Баъзеҳо ба донишҳо ба хотири дониш рӯй меоранд, дигарон ба кори 

механикӣ шавқу рағбат доранд. Аз қатори дуқабатаи қобилиятҳо 

мувофиқати шашкаратаи онҳо ба вуҷуд меояд:  

1. Бачагон бо ақли бурро ба дониш майл дошта қобиланд. Онҳо 

алалхусус ба машғулиятҳои таълимӣ қобилият доранд, барои онҳо  ғизои 

илмӣ махсусан зарур аст.  

2. Хонандагон бо ақли бурро, аммо сустҳаракат. Онҳоро шитобонидан 

зарур аст.  

3. Хонандагон бо ақли бурро, аммо белаҷому якрав.  

4. Бачагони гапдаро ва кунҷков, аммо сустҳаракат ва заиф.  

5. Бачагони кундзеҳн, бетараф ва суст.  

6. Кундзеҳн бо фитрати вайрон ва хашмгин» [55, 111]. 

Педагогҳои барҷаста, равшанфикрон, олимони Тоҷикистон низ ба 

масъалаҳои тафовутҳои ақлонии одамон ва тарзу воситаҳои рушди 

қобилияту истеъдодҳо дар фаъолият дахолат намудаанд.  

Ба андешаи педагоги тоҷик Маҷидова Б. қобилияти хонандагон дар 

фаъолияти амалӣ ошкор мешавад. Дар китоби «Педагогикаи томактабӣ» ӯ 

чунин меоварад: «Кори амалӣ оид ба санъати тасвирӣ ба шумо дараҷаи 

хотираи биноии кӯдак, он хусусиятҳоеро, ки ӯ диққат дода, дар хотир 

мегирад, нишон медиҳад. Шумо ишораҳоро оид ба  қобилияти ӯ дар айни 

замон ба даст меоред ва барои шумо ҳалли масъалае осон мегардад, ки бо 

кадом суръат курси расмкаширо бояд ба роҳ монед ва ба кадом ҷиҳатҳо 

эътибор диҳед» [83,44]. 

Муҳаққиқ А.Диваев аҳли ҷомеаро барои рушд додани лаѐқатмандии 

кӯдак дар оила даъват мекард. Бозиро ӯ дар ин маврид воситаи асосӣ 

мешуморад. Қобилият ва майлу рағбатҳои бачагон маҳз дар бозӣ, дар 

ҷунбуҷӯл бо бозичаҳо зоҳир гардида такмил меѐбанд. Ба ақидаи ӯ, барои ин 
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бозичаҳои қимат ҳатмӣ нестанд - «Онҳо моро ба олами андешаву хоҳишҳои 

бачагон ҳидоят намекунанд. Ин бозичаҳо бо равиши фабрикаҳо коркард 

мешаванд; ба соҳаи бачагӣ онҳо аз берун ворид мегарданд, бинобар ин, аз 

завқу рағбати бачагон дида, бештар завқи истеҳсолкунандагони худро 

таҷассум мекунанд. Бозичаҳои бачагони даштнишин тамоман дигар хел 

мебошанд. Дар ин ҷойҳо кӯдак худаш бозичаро аз гил дар шакли уштур ѐ асп 

месозад, бинобар ин, онҳо маҳсули фаъолияти эҷодии ӯ, истеъдоди ӯ 

мебошанд» [36, 2].  

Қобили тазаккур аст, ки ба масъалаҳои лаѐқатмандӣ дар таълифоти 

педагог ва маорифпарвари барҷаста Аҳмади Дониш таваҷҷуҳи зиѐд дода 

шудааст. Ба ақидаи ӯ, «инсон - махлуқи дараҷаи олист. Ӯ аз лаҳзаи ба дунѐ 

омаданаш ба эҷодкорӣ, ба ҳунари муайян таъйин мегардад. Яъне ҳар кас ба 

ягон чизи муайян майлу рағбат, истеъдод зоҳир менамояд: яке - ба илм, 

дигаре - ба мӯзадӯзӣ, севумӣ - ба ҳукмронӣ, касе - ба чорводорӣ, касе - ба 

косибӣ, касе - ба қаламкашӣ, касе - ба табибӣ, касе - ба тиҷорат, касе - ба 

сухангӯӣ» [7,162]. Ҳамин тариқ, дар осори ӯ мавҷудияти лаѐқатмандӣ таъкид 

мегардад, ки онро муайян намуда, дар давоми зиндагӣ ривоҷу равнақ додан 

мумкин аст. Бинобар ин, дар ин самт нақши муҳим ба мактаб тааллуқ дорад. 

«Маҳз мактаб бояд дар ҳар як кӯдак рағбату кӯшишро ба санъат бедор 

намояд, қобилияти эҷодии ӯро инкишоф диҳад… Он заминаҳои фаъолияти 

мустақилонаи эҷодиро гузошта, барои зоҳир намудани қобилияту 

лаѐқатмандии фитрӣ, машғул шудан бо кори дӯстдошта имконияти густурда 

фароҳам меорад. Маҳз омӯзгор бояд қобилият ва майлу рағбати ҳар як 

хонандаро ошкор намояд. Агар  ӯ хонандагонашро хуб донад, он гоҳ самт 

бахшидани фаъолияти онҳо дар дарс ва вақти фориғ аз он душвор нахоҳад 

буд» [7, 163]. 

Ба андешаи мо, муҳим он аст, ки М.Лутфуллоев зимни кор бо бачагони 

лаѐқатманд аз омӯзгор умедҳои зиѐд дорад: «Чизеро, ки дар кӯдак ошкор 

мекунанд, ҳамон сифатҳо ва қобилиятҳо инкишоф хоҳанд ѐфт. Бинобар ин, 

вазифаи омӯзгор - ошкорсозӣ ва такмил додани сифату қобилияти мусбат ва 
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бартараф намудани хислатҳои манфӣ мебошад» [79,287]. 

Бо ин ақида педагоги дигари маъруф Ф.Шарифзода низ розӣ аст: 

«Омӯзгор барои хонандагонаш ҷавобгар аст. Агар кӯдак беморнамо ва заиф 

бошад, ин на ба худи ӯ, балки ба мураббӣ вобаста аст; агар кӯдак ақлан суст 

бошад, ин на гуноҳи ӯ, балки гуноҳи омӯзгор аст; агар дар кӯдак истеъдодҳо 

ошкор нагарданд, ӯ гунаҳкор нест, балки боз ҳам омӯзгор ва мураббӣ» 

[158,299]. 

Доир ба масъалаҳои лаѐқатмандӣ мақолаи Д.И. Фелдштейн «Оид ба 

нақши мактаб дар шинохтан ва инкишоф додани қобилияти махсуси 

хонандагон» ба табъ расида буд ва он таваҷҷуҳи ҳамаи психологону ва 

педагогҳои Тоҷикистонро ба ин масъала ҷалб намуд. Дар мақола дараҷаи 

нокифояи коркарди муаммои мазкур дар назария ба таъкид омада, навъҳои 

гуногуни қобилияти хонандагон ва донишҷӯѐн, ҳамчунин воситаҳои такмил 

додани онҳо аз ҷониби педагог баррасӣ гардидаанд. Дар он ҳамзамон ба 

масъалаҳои кори омӯзгор бо мактаббачагони лаѐқатманду боистеъдод ва 

рушди ҳаматарафаи шахсият аҳамияти махсус дода шудааст. «Ҳамаи ин 

мавод, - қайд мекунад Д.И.Фелдштейн, - бояд барои омодагии педагогҳои 

оянда дар мактабҳои олӣ истифода шаванд; азхудкунии ин гуна мавод бояд 

ба нақшаи кори ҳар як мактаби оммавӣ бо мақсади саривақт, ҳаддалимкон 

барвақттар дарѐфтани қобилияти хонандагони лаѐқатманд ворид карда 

шавад» [143,17]. 

Қобили зикр аст, ки ба ошкорсозии лаѐқатмандии хонандагон дар 

мактаб академик М.Лутфуллоев аҳамияти махсус медод. «Мактаб - ибтидои 

ҳамаи оғозҳо, аз ин ҷо роҳ на танҳо ба саҳроҳо ва сехҳо, на танҳо ба санъат, 

балки ба лабораторияи олимон сар мешавад, дар ин ҷо майлу рағбатҳои 

Менделеевҳо ва Ломоносовҳои оянда тавлид мешаванд. Чӣ қадар муҳим аст 

дар хотир доштан, ки ба хонандагони имрӯза лозим меояд, ки фардо асрори 

қаъри заминро кушоянд, ба оламҳои нав парвоз кунанд, технологияи 

комилан нави истеҳсолотро бунѐд ва аз худ намоянд! Инро бояд онҳое дар 

хотир доранд, ки китобҳои дарсӣ менависанд, барномаву нақшаҳо таҳия 
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мекунанд ва онҳое, ки меомӯзонанд. Аз ин ҷо, дар мактаби муосир 

шароитеро фароҳам овардан зарур аст, ки дар онҳо бачагони мо истеъдоду 

қобилияти хешро вусъат бахшида тавонанд» [79, 48]. 

Омӯзиши таърихи афкори ниѐгон далолат бар он мекунад, ки 

қофиласолори назми аҷам, устод Рӯдакӣ дар синни ҳафтсолагӣ «Қуръон»-ро 

азбар кардаву шоири Мирзо Абдулқодири Бедил дар даҳ солагӣ шеър эҷод 

мекард. Яъне гуфтан мумкин аст, ки аломат ва нишондиҳандаҳои қобилияти 

эҷодӣ дар синни 7-10 солагӣ камубеш зоҳир гардида, дар синни 17-18 - 

солагӣ ташаккул меѐбад. 

Мавҷудияти тафовутҳои инфиродӣ ва дар ин замина гузаронидани 

корҳои дахлдор бо хонандагони лаѐқатманд дар вақташ аз ҷониби педагог ва 

психологи маъруф Д.И. Фелдштейн таъкид гардид. Ӯ навишта буд: 

«Шароити мусоиди муҳити ҷамъиятӣ рушди ҳама гуна имконияти дар кӯдак 

додашударо таҳрик бахшида, онҳоро бо мундариҷаи мувофиқ мукаммал 

месозанд» [143,24]. Бинобар ин, барои кори бомуваффақият «аз рӯзҳои аввал 

омӯзгор бояд дар самти ошкор намудани хусусиятҳо ва холигоҳҳо дар 

донишҳои ҳар як хонанда кор барад. Зимнан на танҳо муаммоҳои ҳар яки 

онҳо, балки сабабҳои пайдоиши онҳоро муайян бояд кард. То даме ки 

омӯзгор ин масъалаҳоро барои худ равшан насозад, ин муаммоҳоро дуруст 

«шифо» бахшида наметавонад» [143,27].   

Таълифоти олимони тоҷик, ки ба масъалаҳои инкишофи навъҳои 

алоҳидаи лаѐқатмандӣ бахшида шудаанд, қобили таваҷҷуҳанд. Чунончи, Р. 

Амонов дар таълифоташ «Нақш ва аҳамияти каломи бадеъ дар мактаби 

ибтидоӣ» роҳҳои кор бо хонандагонеро, ки дар соҳаи адабиѐт 

лаѐқатманданд, тавзеҳ медиҳад: «Хонандагоне ҳастанд, ки на танҳо ба дарку 

ҳифзи каломи бадеъ майлу рағбат доранд, балки шеър ва ҳикояҳои хурд низ 

менависанд… Педагог бояд аз рӯи имконият ин ҳолатро дар кори таълимиву 

тарбиявӣ истифода барад, хонандагонро ба роҳи дуруст ҳидоят намуда, 

завқашонро ташаккул диҳад… Ҳам дар вақти дарс, ҳам берун аз он омӯзгор 

бояд барои озодона фикрашонро баѐн кардани хонандагон фазои мувофиқро 
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фароҳам орад… Имконияти хешро кӯдак асосан дар вақти фориғ аз мактаб 

амалӣ мегардонад: дар бозиҳо, дар театр, дар қироат ва навиштани шеърҳо» 

[5,88]. 

Профессор М.Р.Юлдошева дар таълифоташ ба тарбияи бачагони дар 

мусиқӣ лаѐқатманд аҳамияти махсус додааст. «Дар байни навъҳои гуногуни 

санъат мусиқӣ бо сатҳи баланди мураккабӣ фарқ мекунад: барои машғул 

шудан бо он лаѐқатмандии хос зарур аст» [166,425]. Ба андешаи мо нуктае 

низ муҳим аст, ки барои инкишофи лаѐқатмандӣ кор аз рӯи нақша, 

ҳадафмандона, дарозмуддат зарур мебошад. «Мусиқачӣ будан душвор аст. 

Ин ихтисос меҳнати фидокоронаи тоқатфарсоро тақозо менамояд. Доштани 

ин ѐ он қобилият - танҳо ибтидои тамоми кор аст. Агар саъю кӯшиш 

набошад, истеъдоди фитрӣ пажмурда мегардад» [166,428].  

Муқаррар сохтани омили ангезавӣ дар баробари омили асбобӣ бо он 

тавзеҳ меѐбад, ки муаллифон баррасии лаѐқатмандиро дар ду ҷанба: 

«метавонам» ва «мехоҳам» пешниҳод менамоянд.  

Ҷузъи асбобӣ тамоми чизҳои ба доираи қобилият мансубро (аз ҷумла, 

зеҳн, эҷодкорӣ ва ғ.) гирд меоварад. 

Ҷанбаи ангезавӣ маъмулан 5 аломати асосиро фаро мегирад:  

1) ҳассосияти баланди интихобӣ ба тарафҳои гуногуни фаъолияти 

ашѐӣ;  

2) шавқу рағбати барҷаста ба ин ѐ он навъи машғулият ѐ соҳаҳои 

фаъолият, иштиѐқи аз ҳад зиѐд ба мавзӯъ (предмет);  

3) эҳтиѐҷоти маърифатии сатҳаш баланд;  

4) афзал донистани иттилооти таноқузӣ (парадоксӣ), пурихтилоф ва 

номуайян;  

5) муносибати сахти танқидӣ ба натиҷаҳои меҳнати худ, тамоюл ба 

гузоштани ҳадафҳои хеле душвор, кӯшиш ба мукаммалӣ [166,12]. 

Ҳамин тавр, педагогҳо ва психологҳо лаѐқатмандиро ҳамчун 

хусусияти инсон баррасӣ мекунанд, ки дар қобилияти ӯ ба иҷрои 

бомуваффақияти якчанд ѐ як қатор амалҳо, ҳамчунин барои ноилшавӣ ба 
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натиҷаҳои баланд дар навъҳои алоҳидаи фаъолият зуҳур меѐбад. Амсилаҳои 

алоҳидаи бачагони лаѐқатманд коркард шудаанд, баъзе нишонаҳои 

лаѐқатмандӣ ошкор гардидаанд. Гузашта аз ин, аксарияти олимон ба як-ду 

нишондиҳанда таваҷҷуҳи махсус зоҳир менамоянд: асосан ба қобилияти 

зеҳнӣ ѐ эҷодкорӣ. Вале мо ба хусусияти бачагони синни хурди мактабӣ такя 

намуда, инкишоф додани қобилияти маърифатӣ ва лаѐқатмандии умумии 

зеҳниро муҳим мешуморем, ки ҳамчун тавсифи том баромад карда, на танҳо 

қобилияти зеҳнӣ ва эҷодкориро дар назар дорад. Аз ин ҷо, зарурати 

фаҳмидани моҳияти мафҳуми «лаѐқатмандии хонандаи хурдсол» бо 

тарҳрезии амсилаи томи назариявии он ба миѐн меояд.  

 

1.3. Хусусиятҳои лаѐқатмандии хонандагон ва рушди фаъолияти 

таълимии онҳо 

Таҳлили муаммои лаѐқатмандӣ, ки мо дар сатҳи методологӣ 

гузаронидем, нишон дод, ки бачагони лаѐқатманд хусусияти фарқкунанда 

доранд, ки дар монанд набудани онҳо ба ҳамсолони «муқаррарӣ» - ашон 

ифода меѐбад.  

Аммо истилоҳи «лаѐқатмандӣ» (одаренность) ба наздикӣ арзи вуҷуд 

намуд. Дар фарҳангҳои тафсирӣ чунин мафҳум вуҷуд надорад. Дар онҳо 

истилоҳҳои «қобил» ва «боистеъдод» ба назар мерасанд. Бояд гуфт, ки ин 

мафҳумҳои ҳамчун муродифи вожаи «лаѐқатманд» ба кор рафта дараҷаи 

зуҳурѐбии қобилиятро инъикос мекунанд. Чунончи, дар фарҳанги тафсирии 

В.Дал «қобил» (способный) ҳамчун «ба ягон чиз короям ѐ моил, чаққон, 

босалиқа» тавзеҳ ѐфтааст [121,94]. Дар баробари калимаи «қобил» 

мафҳумҳои «зирак, айѐр, мутобиқшаванда» (способливый ва способляться) 

истифода мешаванд. Дар ин замина маҳорати аз ӯҳдаи коре баромадан, 

кореро анҷом дода тавонистан (способиться) аз ҳамин мафҳумҳо бармеояд. 

«Қобил» дар ин маврид ба маънои «моҳир» фаҳмида мешавад, мафҳуми 

«маҳорат» (умение) дар фарҳанг ҷой надорад. Ҳамин тавр, мафҳуми «қобил» 

ба воситаи таносуби комѐбиҳо дар фаъолият муайян мегардад.  
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Ҳангоми муайянкунии мафҳуми «истеъдод» дар фарҳанги калимаҳои 

хориҷӣ хусусияти фитрӣ доштани он таъкид ѐфтааст. Истеъдод ҳамчун 

«қариҳа барои ягон кор, қариҳа бошад, ҳамчун қобилияти худодод» тафсир 

шудааст [121,94]. Ба иборати дигар, истеъдод - қобилияти фитрии худодод 

аст, ки комѐбиҳои назаррасро дар фаъолият таъмин менамояд. Дар фарҳанги 

калимаҳои хориҷӣ ҳамчунин омадааст, ки истеъдод (юн. talanton) - «сифати 

барҷастаи модарзод, қобилияти махсуси фитрӣ» [121,94]. Аз ин ҷо бармеояд, 

ки лаѐқатмандӣ ҳамчун ҳолати истеъдод, ҳамчун дараҷаи зоҳиршавии 

истеъдод баррасӣ мешавад.  

Истилоҳи «лаѐқатмандӣ» дар адабиѐти илмӣ вақте ба муомилот ворид 

гардид, ки педагогика ва сипас психология ба сифати илмҳои мустақил 

мавқеъ пайдо карданд.  

Дар фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ (2010)  истилоҳи ―лаѐқат‖  бо 

лафзи арабӣ ― ت ياق   лоиқ будан, сазоворӣ, шоистагӣ, арзандагӣ ва -― ل

қобилиятнокӣ, қобилият; лаѐқатманд ―ت ياق ند ل  лаѐқатнок, лаѐқатмандӣ ‖م

ت― ياق ندي ل ت―  лаѐқатманд будан, болаѐқатӣ, ―лаѐқатнок‖ аз арабӣ ‖م ياق اك ل  ‖ن

- болаѐқат, қобил, мустаид; аз ӯҳдаи ҳама кор мебаромадагӣ, ӯҳдабаро; 

истеъдод  ―عداد ت س  тавоноӣ дар коре, қобилият, лаѐқат; истеъдод доштан  ‖ا

соҳиби қобилият будан, лаѐқат доштан, соҳиби истеъдод, лаѐқатманд, 

истеъдоднок ―اك عدادن ت س عداد― боистеъдод, болаѐқат, боистеъдод ‖ا ت س اا  ‖ب

соҳибистеъдод, истеъдоднок; қобилиятнок, болаѐқат; боистеъдодӣ 

عدادي― ت س اا  боистеъдод будан, истеъдоднокӣ; қобилиятнокӣ, лаѐқатмандӣ ‖ب

тасниф дода шудааст [140,708]. 

Истилоҳи ―нобиға‖ бо лафзи арабӣ ― غه اب  соҳиби ҳуш ва истеъдоди - ― ن

фавқулода, одами дорои истеъдоди  барҷаста ва дар илму фазл ягонаи замони 

худ [140,923] шарҳ дода шудааст. 

Дар фарҳанги забони тоҷикӣ (1969) истилоҳи «истеъдод‖- омода 

шудан, тайѐр будан; омодагӣ, муҳайѐ, истилоҳи ―лаѐқат‖ - сазоворӣ, 

шоистагӣ, аҳамият ва арзандагӣ шарҳ ѐфтааст[139,498].  
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Дар фараҳанги тоҷикӣ- русӣ (2006) – болаѐқат, боистеъдод 

(талантливый; способный; одарѐнный); закитабъ (умный, одарѐнный, 

сообразительный; «заковат» (дарование, одарѐнность, талант), «заковатманд» 

(даровитый; одарѐнный, талантливый);  «заковатмандона» (даровито, 

одарѐнно, талантливо); «нобиға» ( талантливый, выдающийся человек, гений 

современности) шарҳ дода шудааст [141,92]. 

Решаи калимаи «лаѐқатмандӣ» (одаренность) дар забони русӣ «дар» 

(ҳадя, ато) аст. Дар забонҳои русӣ ва англисӣ (gifted) он як маъноро ифода 

мекунад. Аз ин ҷо фаҳмиши ягонаи он бармеояд, ки ба маъноҳои гуногун 

тафсир намудани падидаи ифодакунандаи онро истисно мекунад. Ин калима 

таъкид менамояд, ки дар психикаи инсон як чизе ҳаст, ки ӯ «сазовор 

нагаштааст», «кор накардааст», ин чизест, ки ба ӯ «ҳадя шудааст». Эътирофи 

ин нукта «заминӣ» ѐ «худодод» будани онро исбот месозад [121,94].  

Аммо баррасии мафҳуми лаѐқатмандӣ аз чунин мавқеи беҳаракат  

(статикӣ) қариб маъное надорад, бинобар ин, дар илмҳои муосири 

психология ва педагогика лаѐқатмандӣ ҳамчун падидаи мутаҳаррик 

(динамикӣ) баррасӣ мегардад. Психикаи инсон - натиҷаи таъсири 

мутақобили равандҳои ба камол расидани биологӣ ва омӯхтан мебошад. Аз 

лаҳзаи тавлид ин равандҳо дар хатти ягонаи инкишоф пайваст мешаванд. 

Бинобар ин, лаѐқатмандӣ хулосаи мураккаби таъсироти мутақобили ба 

душворӣ пешгӯишавандаи омилҳои генотипӣ ва муҳитӣ мебошад. Эътирофи 

имконпазир будани мавҷудияти худи «ҳадя» эътирофи факти мавҷудияти 

тафовути инфиродӣ аст, ки сабабгори он на танҳо таъсири муҳит ва тарбия, 

балки омилҳои дигари ба мо номутеъ мебошад.   

«Тафаккури инсонӣ, қобилият ба эҷодкорӣ худ ба сари худ яке аз 

ҳадяҳои бузурги табиатанд, - қайд менамояд А.И.Савенков. - Табиат ба ҳар 

як инсон ҳадяро мебахшад. Аммо андешае низ яқин аст, ки ҳадяҳои худро 

табиат баробар тақсим накарда, ба касе  бештар, ба дигаре  камтар мебахшад. 

Ҳамонеро лаѐқатманд меноманд, ки ҳадяи ба ӯ додашуда, лаѐқати  ӯ аз 

имконияти миѐна бартарӣ дорад» [116, 87].   
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Дар хориҷа, аз ҷумла, дар Русия тӯли 20 соли охир матлабҳои зерини 

консептуалӣ оид ба лаѐқатмандӣ коркард шуданд:  

1. Консепсияи муносибати синнусолӣ ба феноменҳои лаѐқатмандии 

зеҳнӣ, ки Н.С.Лейтес дар ҳудуди психологияи синнусолӣ ва психологияи 

тафовутҳои инфиродӣ коркард намудааст. Тибқи ин дидгоҳ заминаҳои 

махсуси ботинии инкишофи қобилият вуҷуд доранд, ки ба синни бачагӣ 

хосанд. Н.С.Лейтес  дар ин маврид мафҳуми «лаѐқатмандии синнусолӣ» - ро 

ворид мекунад, ки дар ҷараѐни фароҳам омадани заминаҳои синнусолии 

лаѐқатмандӣ ба зуҳур меоянд. Бо ин истилоҳ ба он нукта таваҷҷуҳ равона 

мегардад, ки имконияти ғайриодии кӯдак дар ин ѐ он марҳалаи синнусолӣ 

ҳанӯз маънои онро надорад, ки дар солҳои минбаъда ҳамин сатҳ ва ба худ 

хос будани имконияти ӯ боқӣ мемонад. Муносибати синнусолӣ пойгоҳи 

воқеиро барои кори амалӣ бо бачагоне фароҳам меорад, ки дар онҳо 

аломатҳои қобилияти фитрӣ ошкор гардидаанд. Он водор менамояд, ки ба 

имконияти пешгӯишавандаи ченкуниҳои ташхисӣ дуруст муносибат карда 

шавад [72, 271]. 

2. Муносибат ба лаѐқатмандӣ ҳамчун зуҳури иқтидори эҷодии инсон, 

ки аз лиҳози назариявӣ А.М.Матюшкин коркард намуда, ҳамкоронаш онро 

амалан дар муассисаҳои таълимии типи гуногун  татбиқ кардаанд. 

Лаѐқатмандиро онҳо ҳамчун сатҳи баланди иқтидори эҷодӣ мефаҳманд, ки 

пеш аз ҳама, дар фаъолнокии баланди таҳқиқӣ ифода меѐбад.   

Мувофиқи ин дидгоҳ барвақт ва барҷаста зоҳир гардидани аломатҳои 

зикршудаи лаѐқатмандӣ заминаи таълими минбаъдаи эҷодӣ ва рушди 

эҷодиро фароҳам меоранд. Бинобар ин, масъалаҳои барвақт ошкор намудани 

лаѐқатмандии кӯдак ва коркарди методҳои психологӣ ва дидактикии ҳифз 

намудани иқтидори эҷодии онҳо нақши махсусро касб мекунанд [90,54]. 

Бо ин мақсад B.C.Юркевич талабот ба маърифатро «ядро» - и  

асосии зеҳнӣ - шахсиятии инкишофи лаѐқатмандии умумӣ ва шарти 

принсипиалии рушди имконияти гуногуни зеҳнӣ ва эҷодии кӯдак меномад. 

Аз тарафи ӯ нишон дода шуд, ки инкишофи номусоиди ин талабот на танҳо 
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ба пастшавии сатҳ ва суръати рушди қобилияти гуногун, балки ба 

вайроншавиҳои шахсиятии возеҳ боис мегардад. Ба ҷуз ин, дар таҳқиқоти 

B.C.Юркевич шаклҳои камфаъол ва фаъоли талаботи  маърифатӣ мавриди 

омӯзиш қарор гирифтанд.  

Шакли камфаъол дар андӯхтани одии иттилооти аллакай вуҷуддошта 

ифода ѐфта, амалан ба шаклҳои анъанавии (дидактикӣ) таълим нигаронида 

шудааст.  

Рафтори фаъолонаи муҳаққиқона дар аксари ҳолатҳо ба амалисозии 

ин талабот дар зуҳуроти гуногуни  фаъолнокии эҷодӣ оварда мерасонад. 

Минбаъд ҳангоми динамикаи мувофиқи рушди шахсиятӣ ва зеҳнӣ ин 

фаъолнокӣ ба фаъолияти эҷодии ҳадафмандона бадал мешавад [167,21]. 

3. Моҳияти назарияи динамикии лаѐқатмандӣ, ки аз ҷониби Ю.Д. 

Бабаева дар қаринаи инкишофи ғояҳои  Л.С.Выготский коркард шудааст,  аз 

нуктаҳои зерин иборат  мебошад:  

- фаҳмиши лаѐқатмандӣ ҳамчун сифати инкишофѐбандаи шахсияти 

том (Психологияи хориҷӣ лаѐқатмандиро ба қисми зеҳнӣ ва қисмҳои 

таркибии дигар ҷудо мекунад);  

- баҳогузории лаѐқатмандӣ аз нуқтаи назари мавҷудияти монеаҳои 

психологӣ, ки зоҳиршавӣ ва инкишофи онро душвор мегардонанд ва ѐ боиси 

феномени диссихрония мешаванд [26,36].  

Лаѐқатмандӣ тавсифи тағйирнопазир нест ва он дар тӯли зиндагӣ 

тағйиру таҳаввул мепазирад. Аз ин дидгоҳ вазифаи асосӣ аз баррасии 

лаѐқатмандӣ на ҳамчун нишондиҳандаи шахшудаи шахсиятӣ, балки ҳамчун 

иқтидори ҳамеша дар ҳаракат, дар инкишоф, бинобар ин, муттасил 

тағйирѐбанда иборат аст. Ба андешаи А.И.Савенков, ин дар мадди аввал на 

муаммои таълими бачагони лаѐқатманд, балки муаммои рушди 

лаѐқатмандии бача, инкишофи иқтидори ҳар як кӯдакро ба миѐн мегузорад 

[118]. Мо бо ин ақида розӣ ҳастем ва чунин меҳисобем, ки қабл аз машғул 

шудан ба таълим ва инкишоф додани ҳар як хонандаи хурдсол иқтидори ӯро 

омӯхтан зарур аст.  



44 
 

Аз лиҳози таҳқиқ ин назария бо ошкор намудан ва омӯхтани сифатҳои 

ба худ хоси навъҳои гуногуни лаѐқатмандӣ, коркарди методҳои мувофиқи 

ташхиси онҳо, таҳлили пайдоиши лаѐқатмандӣ ва механизмҳои мушаххаси 

психологии инкишофи он, омӯзиши хусусиятҳои шахсиятии кӯдаки 

лаѐқатманд марбут аст. Феномени диссинхрония дар инкишофи лаѐқатмандӣ 

ҳаматарафа омӯхта шуда, муаммои ошкор намудан ва ривоҷ додани 

лаѐқатманди иҷтимоӣ таҳлил гардид, махсусияти инкишофи эмотсионалии 

бачагони лаѐқатманд, хусусиятҳои ташаккули Ман-консепсияи онҳо ва ғ. 

мавриди омӯзиш қарор гирифтанд.  

4. Дидгоҳи экопсихологӣ нисбат ба инкишофи лаѐқатмандӣ, ки 

В.В.Панов дар доираи экопсихологияи рушди инсон (равандҳои психикӣ, 

ҳолатҳо ва шуури ӯ) коркард намуда, лаѐқатмандиро ҳамчун шакли махсуси 

зоҳиршавии табиати эҷодии психика баррасӣ менамояд. Бинобар ин, 

лаѐқатмандӣ ҳамчун сифати ташаккулѐбандаи системавии психика баромад 

мекунад, ки дар таъсироти мутақобили фард бо муҳити таҳсилот (оила, 

мактаб ва ғ.) ба вуҷуд омада, шакли рушди баланди равандҳо ва ҳолатҳои 

психикиро дар шуури хонанда касб менамояд. Аз ин ҷо бармеояд, ки 

вазифаи асосии таҳсилоти муосир (пеш аз ҳама педагог) бунѐди муҳити 

таҳсилотии типи инкишофдиҳанда (эҷодӣ)  аст, яъне муҳите, ки ба бартараф 

намудани монеаҳои психологии инкишофи хонанда ва ба ин васила, ошкор 

гардидани мабдаи эҷодии соҳаҳои психикаи ӯ мусоидат менамояд [105, 35]. 

5. Дидгоҳи психикию дидактикӣ нисбат ба таълим ва инкишофи 

бачагони лаѐқатманд дар шароити мактаби таҳсилоти умумӣ, ки 10 соли 

охир зери роҳбарии муштараки  В.П. Лебедева, В.А. Орлов ва В.И. Панов 

дар Маркази ташаккули комплексии шахсият коркард мешавад, аз 

истифодаи тарҳрезӣ ва амсиласозии муҳити таҳсилот ҳамчун методи асосии 

таҳсилоти инкишофдиҳанда иборат аст, ки имкони ошкорсозӣ, таълим ва 

рушди бачагони лаѐқатмандро дар шароити мактаби умумӣ таъмин 

менамояд [105, 17]. 

Психологияи муҳити таҳсилот (тарҳрезӣ, амсиласозӣ, озмоиш) бо 
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ҳамин мантиқ аз ҷониби В.А.Левин [70,18], ташхиси таъсири он ба рушди 

маърифатӣ, шахсиятӣ ва ҷисмонии бачагон - аз ҷониби С.Д.Дерябо [35,21] 

коркард шудаанд.  

Меҳваре ки дидгоҳҳои назариявии зикршударо муттаҳид менамояд, 

муносибат ба лаѐқатмандӣ ҳамчун раванди рушди томи шахсият ва шуури 

бачагони лаѐқатманд аст, ки иқтидори эҷодии онҳоро амалӣ месозад.  

Бинобар ин В.В.Панов ба сифати ҷиҳати асосии лаѐқатмандӣ 

фаъолнокии эҷодии инсонро  ҳамчун зуҳури табиати эҷодии психика ва 

инкишофи он муайян кардааст. Аз ин нуқтаи назар лаѐқатмандӣ дар 

ҷанбаҳои зерин ифода меѐбад:  

- хосияти системавии психика, ки дар натиҷаи таъсироти мутақобили 

фаъолиятмандонаи маърифатӣ ва ѐ дигар байни фард ва муҳити таҳсилот;  

- хусусияти инкишофѐбандаи (ташаккулѐбанда) психика, ки барои 

зоҳиршавӣ ѐ рушди он шарти зарурӣ на танҳо мавҷудияти нишонаҳои 

қобилияти фитрӣ, балки муҳити таҳсилотии мувофиқ (вариативӣ ва 

инкишофѐбанда) мебошад, ки навъҳои дахлдори фаъолиятро дар бар 

мегирад (ҷанбаи экопсихологии лаѐқатмандӣ);  

- тавсифи инфиродии инкишофи маърифатӣ, эмотсионалӣ ва 

шахсиятии хонанда, ки дар ҳамбастагии инфиродию ба худ хоси сифатҳои 

соҳаҳои маърифатӣ, эмотсионалӣ ва шахсиятии фард ифода меѐбад, ки ноил 

гардидани ӯро ба натиҷаҳои баланди рушди қобилият дар навъҳои барои 

ҷомеа муҳими фаъолият таъмин менамояд [105,42].   

Ҳамин тавр, ба андешаи В.В.Панов лаѐқатмандӣ хосияти системавии 

психика мебошад, ки зимни мавҷудияти шароити мувофиқи муҳит зоҳир 

гардида инкишоф меѐбад.  

Н.С.Лейтес таснифоти  дидгоҳҳои гуногунро нисбат ба ин муаммо 

анҷом дода, фарқ кардани се категорияи бачагони лаѐқатмандро пешниҳод 

менамояд:  

1. Хонандагон бо равнақи барвақти зеҳн. Барои чунин бачагон суръати 

тези таълимгирӣ дар мактаб хос мебошад. Бархе аз онҳо (вундеркиндҳои 
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зеҳнӣ) аз ҷиҳати ақлонӣ босуръат инкишоф меѐбанд ва аз ҳамсолон хеле пеш 

мераванд. Хусусиятҳои ақли онҳо то дараҷае ҳайратангез мебошанд, ки 

онҳоро надидан ғайриимкон аст. Маъмулан чунин бачагон дар 3-4 - солагӣ 

хондан, навиштан ва ҳисоб карданро меомӯзанд. Сипас ба ягон соҳаи дониш 

шавқманд гардида, дар он хеле пеш мераванд. Мумкин аст, ки як шавқмандӣ 

бо дигараш иваз шавад, аммо майлу рағбати пурзӯри онҳо ба машғулияти 

ақлонӣ доимист. Ҳолатҳои на он қадар назарраси лаѐқатмандии бачагон низ 

ҷой доранд. Бачагоне низ ҳастанд, ки қобилияти ғайримуқаррариро дар 

синни калонтар зоҳир мекунанд.  

2. Бачагоне, ки қобилиятро ба илмҳои алоҳидаи мактабӣ ва навъҳои муайяни 

фаъолият (аз он ҷумла, беруназмактабӣ) равшан зоҳир мекунанд. Ба чунин 

бачагон аксар вақт сатҳи муқаррарии умумии рушди зеҳн ва майлу рағбати 

махсус ба ягон соҳаи санъат, илм ва техника хос мебошад. Қобилияти махсус 

дар он навъҳои фаъолият  барвақт зоҳир мегардад, ки аломатҳои махсуси 

қобилият (мусиқавӣ, бадеӣ) ѐ сифатҳои зоҳирии ақл тақозо мешаванд. Дертар 

онҳо дар ҷое ба зуҳур меоянд, ки таҷрибаи муайяни ҳаѐтӣ зарур аст. Масалан, 

маълум аст, ки қобилияти мусиқавию бадеӣ барвақт ошкор мегардад. 

Лаѐқатмандии дурахшони Мотсарт аллакай дар 3-4 - солагиаш маълум 

гардид. Қобилияти барҷастаи мусиқавии шахсиятҳои маъруф Вадим Репин ва 

Женя Кисин барвақт зуҳур ѐфтанд. И.Е.Репин ва В.А.Серов дар 6-солагӣ 

худро ҳамчун рассомони боистеъдод муаррифӣ намуданд, Карл Брюллов дар 

9-солагӣ ба Академияи рассомӣ дохил шуд. Дар синни хурдсолӣ қобилияти 

математикии Паскал, Лейбнитс, Гаусс ва Софя Ковалевскаяро ошкор 

намуданд. Вале баъзе навъҳои қобилият, чунончи, бадеӣ нисбатан дертар 

зоҳир мешаванд. Ҳатто дар нависандагони барҷаста он дар шакли камубеш 

ташаккулѐфта дар синни 17-18 - солагӣ дарѐфт мешуд. Дар синни мактабӣ 

шавқмандӣ ба адабиѐт, майлу рағбат ба фаъолияти адабӣ ишора ѐфта 

метавонанд, аммо ба андешаи Н.С.Лейтес, И.В.Дубровина, М.К.Акимова, 

Е.М.Борисова ин хусусиятҳоро ҳатман чун аломати қобилияти барҷастаи 

адабӣ баррасӣ кардан лозим нест [73; 110]. 
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3. Бачагон бо аломатҳои имконпазири (потенсиалии) лаѐқатмандӣ. Ба 

чунин бачагон онҳоеро мансуб донистан мумкин аст, ки аз рӯи инкишофи 

умумӣ аз ҳамсолонашон дар пеш намеистанд. Аммо онҳоро ба худ хос 

будани кори ақлониашон тафовут мебахшад. Ин ба худ хос будан дар 

мумтозӣ ва мустақилияти мулоҳизаронӣ, дар ғайримуқаррарӣ будани 

дидгоҳҳо оид ба масъалаҳои гуногун ва ғ. ифода меѐбад. И.В.Дубровина 

тазаккур медиҳад, ки шояд ин хусусиятҳои кӯдак ба қобилияти баланди ӯ 

ишора менамоянд, ки барои рушди онҳо дар мактаб ҳоло шароит вуҷуд 

надорад [111].  

Мутахассиси дигари соҳаи психологияи зеҳн М.А.Холодная ба таъкид 

меовард, ки чунин категорияҳо бояд шашто бошанд [150,19]: 

- бачагони зирак;  

- хонандагони барҷаста;  

- эҷодкорон;  

- босалоҳият;  

- боистеъдод;  

- хирадманд.  

Ин рӯйхат, ба андешаи мо, аз ҳад зиѐд тафриқа шудааст. Дар амалия 

одатан се категорияро ҷудо мекунанд, ки Н.С.Лейтес зикр намудааст. Аммо 

ба андешаи А.И.Савенков, боз як категория - лаѐқатмандии академиро илова 

бояд сохт. Аз ин ҷо, ба андешаи ӯ, аксар вақт чунин бачагонро лаѐқатманд 

меҳисобанд:  

- бачагон бо нишондиҳандаҳои баланд аз рӯи тестҳои махсуси зеҳн 

(IQ); 

- бачагон бо сатҳи баланди қобилияти эҷодӣ;  

- бачагоне, ки дар ягон соҳаҳои фаъолият ба комѐбиҳо ноил 

гардидаанд (мусиқачиҳо, рассомон, математикҳо, шоҳмотбозони ҷавон ва ғ.- 

онҳоро маъмулан боистеъдод меноманд);  

- бачагоне, ки дар мактаб хуб таҳсил мекунанд (лаѐқатмандии 

академӣ).  
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Лаѐқатмандии академӣ дар бомуваффақият ҷараѐн гирифтани таълим 

аз рӯи фанҳои алоҳида зоҳир мегардад. Он бештар хусусӣ, хос мебошад. 

Бачагон бо чунин навъи лаѐқатмандӣ дар фанҳои математика ѐ забони 

хориҷӣ, физика ѐ биология  натиҷаҳои баландро -  аз рӯи осонӣ, амиқӣ, 

тезҳаракатӣ нишон дода метавонанд ва баъзан дар фанҳои дигар, ки чунин 

осон дарк наменамоянд, пешрафташон на он қадар хуб аст. Хос будани 

майлу рағбатҳо дар соҳаи нисбатан маҳдуд, чунонки Ю.Д.Бабаева қайд 

менамояд, ҳам дар мактаб ва ҳам дар оила муаммоҳоро ба миѐн меорад. 

«Волидайн ва омӯзгорон аксар вақт аз он норизо ҳастанд, ки кӯдак дар 

тамоми фанҳо баробар пешрафти хуб дорад, лаѐқатмандии ӯро эътироф 

кардан намехоҳанд ва барои дарѐфти имконияти дастгирӣ ва инкишофи 

лаѐқати махсуси ӯ кӯшиш намекунанд» [10, 90].  

Намунаи лаѐқатмандии академӣ лаѐқатмандӣ дар омӯхтани математика 

аст. Психолог В.А.Крутетский бачагонро бо ин навъи лаѐқатмандӣ 

ҳаматарафа омӯхта, чунин сохтори қобилияти математикиро пешниҳод 

менамояд:  

А) ба даст овардани иттилооти математикӣ (қобилият ба дарки 

зоҳирии маводи математикӣ, сарфаҳм рафтан ба сохтори зоҳирии масъала);  

Б) коркарди такрории иттилооти математикӣ, ки дар ҷанбаҳои зерин 

ифода меѐбад:  

- қобилият ба тафаккури мантиқӣ дар соҳаи таносубҳои сифатӣ ва 

фазогӣ, рамзҳои рақамӣ ва аломатӣ; қобилияти фикрронӣ бо рамзҳои 

математикӣ;  

- қобилият ба ҷамъбасти тез ва густурдаи объектҳои математикӣ, 

муносибатҳо ва амалиѐт;   

- қобилият ба хулоса кардани раванди мулоҳизаронии математикӣ ва 

низоми амалиѐти дахлдор; қобилияти фикрронӣ бо сохторҳои хулосашуда; 

- чандирии равандҳои фикрронӣ дар фаъолияти математикӣ;  

-  кӯшиш ба возеҳӣ, содагӣ, сарфакорона ва оқилона будани қарорҳо;  

- қобилият ба азнавсозии тезу озодонаи самтгирии раванди фикрронӣ, 
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иваз намудани рафти мустақими фикрронӣ ба рафти чаппаи он (баргарданда 

будани раванди фикр ҳангоми мулоҳизаронии математикӣ).  

В) ҳифзи  иттилооти математикӣ. Хотири математикӣ - хотири 

ҷамъбастӣ ба таносубҳои математикӣ, тавсифҳои типӣ, нақшаҳои 

мулоҳизаронӣ ва исботҳо, методҳои ҳалли масъалаҳо ва принсипҳои 

муносибат ба онҳо.  

Г) ҷузъи умумии синтетикӣ. Тамоюли  математикии зеҳн [65,369]. 

Мушоҳидаҳо аз он далолат медиҳанд, ки навъи эҷодии лаѐқатмандиро 

махсус баррасӣ бояд кард. Оид ба зарурати фарқ кардани ин навъи 

лаѐқатмандӣ баҳсҳо вуҷуд доранд. Моҳияти ихтилофи назарҳо дар он аст, ки 

баъзе мутахассисон чунин мешуморанд, ки эҷодкорӣ унсури ҷудонопазири 

тамоми навъҳои лаѐқатмандӣ мебошад, ки наметавонанд бидуни ҷузъи эҷодӣ 

тасаввур шаванд.  Чунончи, А.М.Матюшкин таъкид менамояд, ки танҳо як 

навъи лаѐқатмандӣ - эҷодӣ вуҷуд дорад: агар эҷод набошад, дар бораи 

лаѐқатмандӣ сухан рондан маъно надорад. «Лаѐқатмандиро бо хусусиятҳои 

худи фаъолияти эҷодӣ, зуҳуроти эҷод, амалкарди «инсони эҷодкор» 

алоқаманд бояд кард» [89,55]. Таълифоти Н.С.Лейтес, Б.М.Теплов, 

В.А.Крутетский, Н.Н.Поддъяков ва дигаронро ба таҳлил гирифта, ӯ сохтори 

синтетикии лаѐқатмандии эҷодиро пешниҳод намуд. Ба он қисмҳои зерин 

дохил мешаванд:  

- нақши бартаридоштаи ангезиши маърифатӣ;  

- фаъолнокии эҷодии таҳқиқӣ, ки дар ошкорсозии чизи нав, гузориш ва 

ҳалли муаммо ифода меѐбад;  

- имконияти расидан ба қарорҳои аслӣ (оригиналӣ);  

- имконияти пешгӯӣ ва пешакӣ фаҳмидан;  

- қобилият ба бунѐди намунаҳои (эталон) идеалӣ, ки баҳоҳои баланди 

ахлоқӣ ва зеҳниро таъмин менамоянд [89,56]. 

Бо ин ақида В.А. Моляко розӣ аст. Таҳқиқоти ӯ имкон доданд, ки дар 

низоми потенсиали эҷодӣ қисмҳои таркибии зерин муайян шаванд:  

-  аломатҳои қобилият, майлҳое, ки дар ҳассосияти бештар, 
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интихобкории муайян, имтиѐзҳо, инчунин дар мутаҳаррикии  равандҳои 

психикӣ зоҳир мегарданд;  

- шавқу рағбат, самтгирии онҳо, басомад ва муназзамии зоҳиршавии 

онҳо, бартарии шавқҳои маърифатӣ;  

- донишдӯстӣ, кӯшишҳо барои бунѐд ва эҷоди чизи нав, майлу рағбат 

ба ҷустуҷӯву ҳалли муаммоҳо;  

- зуд аз худ кардани иттилооти нав, сохтани майдонҳои (массивҳо) 

ассотсиативӣ;  

- майлу рағбат ба муқоисаҳо, ҳосил кардани маҳакҳо барои интихоби 

минбаъда;  

- зоҳир намудани зеҳни умумӣ - зуд фаҳмидан, тез баҳо додан ва 

интихоби роҳи ҳал, дурустии амалиѐт;  

- обуранги эмотсионалии равандҳои алоҳида, муносибати 

эмотсионалӣ, таъсири эҳсосот ба баҳодиҳии субъективӣ, интихоб, имтиѐз;  

- суботкорӣ, ҳадафмандӣ, қатъият, меҳнатдӯстӣ, муназзамӣ дар кор, 

қабули ҷасуронаи қарорҳо;  

- эҷодкорӣ - маҳорати якҷоя кардан, дарѐфтани шабоҳат, таҷдид 

намудан; майлу рағбат ба ивазкунии вариантҳо, сарфаҷӯӣ дар қарорҳо, 

истифодаи оқилонаи воситаҳо, вақт;  

- бофаросатӣ (интуитивизм) - майлу рағбат ба баҳогузорӣ, қарорҳо, 

пешгӯиҳои босуръат;  

- азхудкунии нисбатан тези маҳорат, малакаҳо, тарзҳои азхудкунии 

техникаи меҳнат, ҳунар;  

- қобилият ба коркарди стратегияҳо ва тактикаҳои шахсӣ зимни ҳалли 

муаммоҳои нави махсус ва вазифаҳо, ҷустуҷӯи раҳоӣ аз вазъияти мураккаб, 

ғайриқолабӣ, ғайриодӣ [95, 18]. 

Олимон Д.В.Яртсев, Д.Г.Ганелин ҳаққонияти мавҷудияти 

лаѐқатмандии эҷодиро ҳамчун навъи алоҳида, мустақил исрор мекунанд. 

«Мо тарафдори он ақидаем, ки эҷодкорӣ омили асосии мустақили 

лаѐқатмандӣ аст, ки ҳамчун замина ва натиҷаи муҳимтарини таълим зоҳир 
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мегардад» [169,56]. Ба сифати асос онҳо амсилаи қисматдори 

(компонентдор) эҷоди К.Урбанро гирифтанд [136,45]. Аммо дар рафти кор 

он ба таври назаррас густариш ѐфт. Мувофиқи амсилаи мазкур шаш қисмати 

асосии он дар се андоза ва муҳити гуногун: инфиродӣ, гурӯҳӣ ва ҷамъиятӣ 

ба зуҳур меоянд:  

1. Пойгоҳи умумии иттилоотӣ ва фикрӣ: тафаккури мета-когнитивӣ, 

танқидӣ ва инкишофдиҳанда; мулоҳизаронӣ; тафаккури мантиқӣ; таҳлил; 

синтез; низоми шабакавии хотир; захираи баланди когнитивӣ.  

2. Пойгоҳи донишҳо ва маҳорати махсус: азхудкунии донишҳои хоса; 

малакаҳо дар соҳаҳои махсуси тафаккур (эҷодӣ); сохторҳои инкишофѐфта, 

тақсимшуда ва тафриқавии когнитивию репрезентативӣ  дар соҳаи 

мушаххаси предметӣ;  

3. Тафаккури дивергентӣ ва амалиѐти дивергентӣ: инкишоф,  

дақиқсозӣ, аслият, ассотсиатсияҳои дур; таҷдиди сохтор, бозмуайянсозӣ; 

чандирӣ; равонӣ; ҳассосияти баланд нисбат ба муаммо ва ихтилофҳои 

ботинӣ ва нуҳуфта.  

4. Кушода будан, таҳаммул ба номуайянӣ: кушода будан барои 

таҷриба; майл ба бозӣ; озмоишкорӣ; омодагӣ барои таваккал; як навъ 

бачарафторӣ; нонконформизм; худидоракунӣ; маҳорати фароғатѐбӣ; 

зарофат.  

5. Ангезаҳо ва ангезиш: эҳтиѐҷи инкишофѐфта ба маърифат; талабот ба 

навгонӣ; донишдӯстӣ; майлу рағбат ба интиқоли донишҳо; худмуайянкунӣ; 

талабот ба идоракунӣ ва густариши имконияту воситаҳо; эътироф аз ҷониби 

атрофиѐн.  

6. Тамаркуз дар вазифа: тамаркуз ба мавзӯъ / вазъият/ объект/ 

маҳсулот; қатъият ва суботкорӣ дар иҷрои супориш; баргузиниш;  

шавқмандӣ; ҳадафгузории ботинӣ барои ҷустуҷӯ ва дарѐфти вазифаҳо; 

қобилияти тобоварӣ ба шиддати баланди ақлонӣ [136,74]. 

Гузашта аз ин, пажӯҳишгарони номбурда чунин мушуморанд, ки 

лаѐқатмандӣ аз қобилияти ҳосилкунӣ, пешниҳод сохтани ғояҳои нав, кашф 
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намудан ѐ бо қобилияти ҳайратангез иҷро кардан, истифода намудани чизи 

аллакай офарида бармеояд.  

Ҳамчунин, таҳқиқоти Ю.Д.Бабаева, Н.С.Лейтес, Т.М.Марютина, 

А.А.Мелик-Пашаев ва Л.В.Попова нишон медиҳанд, ки бачагон бо 

самтгирии эҷодӣ аксар вақт дорои як қатор хусусиятҳои рафтор мебошанд, 

ки онҳоро аз гурӯҳ фарқ карда, дар омӯзгорону атрофиѐн эҳсосоти манфиро 

бармеангезанд:  

- набудани таваҷҷуҳ ба қоидаҳои рафтор ва обрӯю эътибор;  

- мустақилияти назаррас дар мулоҳизаронӣ;  

- ҳисси нозуки зарофат;  

- набудани таваҷҷуҳ ба тартибот ва ташкили «зарури» - и кор;  

- миҷози барҷаста.  

Ба мақсад мувофиқ будани лаѐқатмандии эҷодӣ ҳамчун навъи алоҳида, 

ба андешаи Ю.Д.Бабаева, бо он муайян мегардад, ки «барномаҳои 

стандартии таълим ва раванди таълим барои зоҳир шудан ва инкишофи он 

имконияти кам медиҳанд» [10,57]. 

Дар айни замон тафриқабахшӣ аз рӯи ҷанбаҳои лаѐқатмандии зеҳнӣ ва 

эҷодӣ идома дорад. Дар ин маврид Б.М.Теплов навишта буд: «Имконияти 

бомуваффақият амал кардан дар соҳаҳои гуногун пеш аз ҳама, бо 

мавҷудияти баъзе ҷиҳатҳои умумии лаѐқатмандӣ тавзеҳ меѐбад, ки барои 

навъҳои гуногуни фаъолият аҳамият доранд. Дар ҳамин матлаб маркази 

муаммои лаѐқатмандони серпаҳлу қарор дорад» [131, 31].  

Дар психологияи муосир намунаи дидгоҳ роҷеъ ба серпаҳлуии 

лаѐқатҳо консепсияи К.Тейлор мебошад. Дар он кӯшиши муайян намудани 

навъҳои нави лаѐқатмандӣ амалӣ нагардида, таваҷҷуҳ ба ифодаѐбии махсуси 

он ҷалб мегардад. Дар ибтидо дар консепсияи К.Тейлор гӯѐ ду соҳаи 

муқобил вуҷуд доштанд- лаѐқатмандии академӣ ва эҷодӣ. Сипас 

лаѐқатмандии эҷодӣ ба ҳашт навъ ҷудо карда шуд. Он метавонад дар 

тафаккури сермаҳсул, қабули қарорҳо. пешгӯӣ, муошират, банақшагирӣ, ба 

амал баровардан ѐ иҷро намудани қарорҳо,  ба роҳ мондани муносибатҳои 
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тарафайн ва  дида тавонистани имконият ба зуҳур ояд. Се навъи охирини 

истеъдод (мувофиқи истилоҳоти К.Тейлор) барои амалӣ намудани ғояҳо 

муҳиманд. Зоҳиршавии истеъдод ба таври хеле маҳдуд маънидод мегардад. 

Чунончи, муошират ҳамчун маҳорати ифода намудани андешаву ҳиссиѐт ба 

тарзи  барои дигарон фаҳмо тавзеҳ меѐбад; дида тавонистани имконият - 

маҳорати дарѐфти имконият ва муносибатҳои тарафайн, ки барои дигарон 

аѐн аст. Мувофиқи консепсияи серпаҳлуии истеъдод тамоми паҳлуҳои он 

метавонанд ба як одам хос бошанд. Бо сабаби дараҷаи гуногуни ифодаѐбӣ 

онҳо симои нотакрори ӯро ташкил медиҳанд. Ҳамзамон, ҳар яке аз 

истеъдодҳо метавонад хусусияти муҳимтарин ва воситаи татбиқи имконияти 

фардӣ гардад.  

Лозим ба таъкид аст, ки консепсияи мазкур ҳамчунин ба зарурати 

ташкили таълим ба тарзе, ки ягон истеъдод нодида намонад ва беқадр 

нагардад, қобили таваҷҷуҳ мебошад.  

Ҳамин тавр, таҳлили назариявии адабиѐти психологӣ - педагогӣ имкон 

дод, ки самтҳои асосии омӯзиши лаѐқатмандии бачагон муқаррар гарданд:  

- дар маҷрои лаѐқатмандии зеҳнӣ - Г.Айзенк, Р.Амтхауэр, С.Барт, 

Д.Векслер, Ф.Вернон, Р.Кеттел, Ч.Спирмен, Л.Термен, Л.Терстоун, 

В.Н.Дружинин, В.Д.Шадриков, М.А.Холодная ва диг.;  

- лаѐқатмандии эҷодӣ - Дж.Гилфорд, П.Торренс, А.М.Матюшкин, 

В.В.Панов, Д.В.Яртсев, Д.Г.Ганелин, А.Куатова ва диг.;  

- серпаҳлуии лаѐқатмандӣ - К.Тейлор, Б.М.Теплов;  

- муносибати ҳамгиро ба омӯзиши лаѐқатмандии шахсият дар маҷмӯъ - 

Ҷ.Рензулли, Б.Блум, Н.С.Лейтес, Ю.Д.Бабаева, И.С.Аверина, 

Д.Б.Богоявленская, А.Б.Брушлинский, А.И.Савенков, B.C.Юркевич, 

Е.Щебланова, А.В.Хуторской, Д.Л. Рикбаева ва диг.  

Солҳои охир роҷеъ ба муаммои лаѐқатмандӣ як қатор корҳои 

диссертатсионӣ ба дифоъ расиданд, ки дар онҳо таърихи масъалаи мазкур 

баррасӣ гардид, муаммои омодагии омӯзгор барои кор бо мактаббачагони 

лаѐқатманд ба миѐн гузошта шуд, нишондиҳандаҳои алоҳидаи падидаи 
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мазкур, асосан қобилияти зеҳнӣ ва эҷодӣ мавриди омӯзиш қарор гирифтанд, 

шартҳои педагогии инкишофи онҳо дар синни томактабӣ, наврасӣ, синни 

мактабии болоӣ ошкор гардиданд [35; 126]. Миқдори назарраси 

диссертатсияҳо оид ба инкишофи қобилият ба ин ѐ он фанни таълимӣ ҳимоя 

шудаанд [126]. Корҳои илмии алоҳида оид ба инкишофи лаѐқатмандии 

бачагон дар муассисаҳои таҳсилоти иловагӣ анҷом ѐфтанд [108; 148].  

Бояд таъкид намуд, ки муаммои инкишофи хонандагони хурдсол танҳо 

аз мавқеи муносибати инфиродӣ ва инкишофи қобилияти эҷодӣ ва зеҳнии 

хонандагон баррасӣ гардидааст [108; 148]. Бинобар ин, мо набудани амсилаи 

назариявии хонандаи хурдсоли лаѐқатманд ва номукаммалии таърифҳои дар 

айни замон вуҷуддоштаи лаѐқатмандиро қайд менамоем, ки ин падидаро бо 

назардошти як-ду қобилияти кӯдак баррасӣ мекунанд. Ба андешаи мо, ин 

нокифоя мебошад. Мо чунин мешуморем, ки лаѐқатмандии хонандаи 

хурдсол - маҷмӯи сифатҳои психика, ки муваффақияти иҷрои фаъолиятро ба 

шарофати ангезиши мусбат, сатҳи баландтари инкишофи равандҳои 

психикиро нисбат ба меъѐри синнусолӣ, фаъолнокии баланд, доираи васеи 

донишҳое ки аз ҳудуди барномаи таълим мебарояд, маҳорати истифодаи ин 

донишҳоро дар ҳама гуна вазъият таъмин менамояд.  

Дар муайян намудани бачагони лаѐқатманд чиро дар назар бояд дошт? 

Зимни ҷавоб додан ба ин савол нишондиҳандаҳои лаѐқатмандиро ошкор 

бояд кард.  

Ҳангоми омӯзиши лаѐқатмандии бачагон Н.С.Лейтес ба хулосае расид, 

ки онҳо аз «ҳамсолони муқаррарӣ» бо нишондиҳандаҳои зерин фарқ 

мекунанд:  

- майлу рағбат ба меҳнати зеҳнӣ;  

- кӯшиш ба ҷаббидани донишҳои нав, иттилооти нав.  

«Ин эҳтиѐҷ дар бачагони гуногуни лаѐқатманд як хел зоҳир мегардад: 

«гуманитарҳо» , «техникҳо», математикҳо ва биологҳо, дорои хислатҳо ва 

миҷозҳои гуногун» - таъкид менамояд Н.С.Лейтес [73, 44].  

Тадқиқотҳои гуногун нишон медиҳанд, ки маҳз майлу рағбат ба 
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маърифат, эҳтиѐҷ ба донишандӯзӣ ба андозаи бештаре масъулияти сатҳи 

инкишофи қобилияти ақлониро ба дӯш доранд. Маҳз ба шарофати талаботи 

ҷиддӣ нисбат ба маърифат дар бачагон қобилият инкишоф меѐбад, зимнан 

чи қадаре ки ин талабот пурқувват бошад, ҳамон қадар қобилият беҳтар 

инкишоф меѐбад.  

Ҷиҳатҳои асосии талаботи маърифатӣ, ба ақидаи А.М.Матюшкин, 

чунинанд:  

1.  Талабот ба иттилооти нав. Он метавонад дар шаклҳои гуногун 

зоҳир гардад:  

- дар таҳрики нав (ранги нави предмет, овози ғайриинтизор, шакли 

ғайримуқаррарӣ);  

- дар дониши нав оид ба предмет (таъйиноти он, сохти он);  

- дар низоми нави тасаввурот оид ба олам (донишҳои илмӣ, илм дар 

маҷмӯъ);  

Бачагони лаѐқатманд воситаҳои гуногуни қонеъ намудани талаботи 

худро ба маърифат дармеѐбанд (аз одитарин то мураккабтарин). Вобаста ба 

ин воситаҳо А.М.Матюшкин сатҳҳои рушди талаботи маърифатиро низ 

муайян кардааст:  

Сатҳи  «талабот ба таассурот», ки он дар синни навзодӣ пайдо 

мешавад. Талаботи кӯдаки навзод ба маърифат бо шақилдоқ, овози нави 

ғайримуқаррарӣ қонеъ мегардад. 

Сатҳи донишдӯстӣ. Он аввалин бор дар синни томактабӣ ба вуҷуд 

меояд. Синни аз 2 то 5- солагӣ - барои он синни «чарогӯяк» унвон 

гирифтааст, ки кӯдак ба чизҳо ва падидаҳои ҳархелаи соҳаҳои гуногуни 

олами атроф шавқу рағбат зоҳир менамояд. Дар ин марҳала ӯро ҷавобҳои 

шахсони калонсол қонеъ мегардонанд. Дар синни хурди мактабӣ кӯдаки 

лаѐқатманд аллакай хеле фаъолона кӯшиш ба харҷ медиҳад, ки ба саволҳояш 

ҷавоб ѐбад, асрори олами атрофро дарк намояд.  

Сатҳи фаъолияти ҳадафмандонаи маърифатӣ. Ин сатҳи 

баландтарини инкишофи талаботи маърифатӣ буда, он дар наврасон ѐ 
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хонандагони синфҳои болоӣ пайдо мешавад. Хонанда дар соҳаи махсуси 

донишҳо кӯшиш зоҳир мекунад, дар ин замина шавқу рағбат ва қобилияти ӯ 

арзи вуҷуд менамоянд, ривоҷу равнақ ѐфта, мустаҳкам мегарданд [90, 55].  

Ҳамин тавр, талаботи маърифатӣ дар инсон аз лаҳзаи тавлид ба зуҳур 

омада, хислати ҷудонашаванда дар тӯли зиндагиаш мебошад. Бо ин нукта 

В.С.Юркевич  розӣ шуда, тазаккур медиҳад, ки талабот ба маърифат вобаста 

ба синну сол ба таври принсипиалӣ тағйир меѐбад. «Сатҳҳои бештар 

мураккаби талаботи маърифатӣ ҷойи сатҳҳои одитарро мегиранд» [167, 87].  

Вале мо чунин меҳисобем, ки ҳамзамон бо тафовутҳои синнусолӣ 

тафовутҳои назарраси инфиродӣ низ вуҷуд доранд. Баъзе хонандагони 

хурдсол дар 8-9 - солагӣ метавонанд дар сатҳи талабот ба таассурот истанд, 

дигарон бошанд, ки онҳоро лаѐқатманд меномем, ба сатҳи баландтарини 

қонеъ намудани талаботи маърифатӣ мегузаранд.  

Таҳқиқотҳои B.C. Юркевич нишон медиҳанд, ки қуллаи маърифат 

барои як қисм бачагони синни томактабӣ филмҳои тасвирӣ ва афсонаҳои 

содатарин мебошанд, бачагони лаѐқатманд бошанд, мехоҳанд, ки 

барномаҳои маърифатиро тамошо ва гӯш кунанд (баъзан аллакай худашон 

китобчаҳои хусусияташон маърифатиро мехонанд). Бархе аз хонандагони 

хурдсол ба маводи таълим аз сабаби нав, назаррас будани он рағбат зоҳир 

намоянд, дигарон - лаѐқатмандон - ба донишҳо ва воситаҳои гирифтани онҳо 

таваҷҷуҳ доранд. Зимнан фаъолияти маърифатӣ бо ҳадафи муайян, дақиқ 

ифодаѐфта амалӣ мегардад.  

2. «Қонеънашаванда» будани талаботи маърифатӣ.  

Хонандае, ки ба олами ҳайвонот шавқ дорад, дар хусуси он китобҳо 

мехонад ва боз ҷустуҷӯ мекунад. Бо мутолиаи ҳар китоби нав талабот нисбат 

ба дониш меафзояд. Ниҳоят зиѐд будани маърифат номумкин аст. Ба инсон 

донишҳои нав, таҳрикҳои нав қариб барои ҳар як лаҳзаи ҳаѐташ заруранд. 

Бидуни ин бачаи лаѐқатманд ба маънои томаш бемор мешавад.  

Талаботи маърифатӣ - яке аз талаботест, ки онро пурра қонеъ 

наметавон кард. Дар ин ѐ он шакл инсон ҳамеша ба иттилооти нав мӯҳтоҷ 
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аст: ѐ мураккабтар (навъҳои гуногуни маърифат), ѐ аз ҳама сода.  

3. Самтгирии талаботи маърифатӣ ба раванди маърифат.   

«Беғаразӣ» - и талаботи маърифатӣ, нигаронида шудани он асосан ба 

раванд, на ба натиҷа - хусусияти муҳимтарини ин талабот аст». - қайд 

мекунад А.М.Матюшкин. - «Ба шарофати он пажӯҳишҳои таҳқиқоти илмие 

имконпазир гаштанд, ки танҳо баъди садсолаҳо арзиши амалии худро собит 

намуданд ва ба шарофати ҳамин олимон таҳқиқотеро анҷом медиҳанд, ки 

натиҷаҳояшон ба насли оянда маълум хоҳанд шуд» [88, 98]. Кӯдаки 

лаѐқатманд, ки ба фан шавқ дорад, аз ҳар як супориши нав хушҳол мегардад. 

Аммо ӯ ҳеҷ  хурсанд нахоҳад шуд, агар ба ӯ ҳалли тайѐрро пешниҳод 

намоянд. Қаноатмандӣ аз раванди идрок ба ҳар як инсон шинос буда, ин 

хусусияти барҷастаи талаботи маърифат аст.  

4. Робитаи зич бо эҳсоси мусбат. Ҳисси қаноатмандӣ, нишот, ки 

фаъолияти дар заминаи талаботи маърифат иҷрошуда пайдо мешавад, онро 

аз фаъолияти маърифатие, ки аз талаботи дигар бармеояд, тафовут медиҳад. 

Агар хонандаи хурдсол барои сазовори таҳсин гардидан ѐ гирифтани баҳои 

хуб бо камоли ғайрат машғули дарс бошад, ин ба талаботи маърифат тааллуқ 

надорад. Хонандаи хурдсоли дигар китобро ба даст мегирад ва то дар ѐфтани 

посух ба саволҳое, ки рағбат дорад, ҳама чизро фаромӯш мекунад. Ӯ бо 

хоҳиши худ бо ин кор машғул аст, чунки он барояш писанд буда, эҳсосоти 

дурахшони мусбатро бармеангезад, ки ин талаботи маърифатӣ мебошад. 

«Нишотро дар лаҳзаи фаъолияти маърифатӣ, ки маҳз талаботи 

маърифатӣ ба миѐн меорад, сабт намудан мумкин аст. Як қатор 

нишондиҳандаҳои физиологӣ (электроэнтсефалографӣ, биохимиявӣ) аз он 

гувоҳӣ медиҳанд, ки дар лаҳзаи шиддати зеҳнӣ якҷоя бо қитъаи майнаи сар, 

ки бо кори ақлонӣ машғул аст, ҳамеша маркази эҳсосоти мусбат низ ангезиш 

меѐбад (ба шарте, ки чунин шиддати ақлониро маҳз  талабот ба маърифат ба 

вуҷуд оварда бошад)» - ба таъкид меоварад А.М.Матюшкин [90,89]. Дар 

бархе аз одамон ин робита то дараҷае мустаҳкам ва нерӯманд аст, ки маҳрум 

сохтан аз фаъолияти зеҳнӣ онҳоро ба  ҳолати вазнин мерасонад.  
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Далели робитаи талаботи маърифатӣ бо эҳсосоти мусбат барои корҳои 

зерин ниҳоят муҳим аст:  

- ташхиси характери фаъолияти маърифатӣ (чаро он анҷом меѐбад);  

- коркарди стратегия ва тактикаи зарурии инкишофи талаботи 

маърифатӣ.  

Ба андешаи Л.И.Божович, Л.А., Н. С. Лейтес, кунҷкобӣ  - иштиѐқ ба 

навгонӣ, таҳрики зеҳнӣ, ки ҳамчун талабот ба «таассуроти ақлонӣ» муайян 

гардидааст, барои ҳар як кӯдаки солим хос мебошад [74,67]. Ин талабот ба 

таассуроти ақлонӣ таҷридан ба донишдӯстӣ мегузарад, ки одатан ҳамчун 

сатҳи дувуми инкишофи талаботи маърифатӣ баррасӣ менамоянд. Кунҷкобӣ 

ѐ фаъолнокии ақлониро (зеҳнӣ) дар шакли умумитарин ҳамчун омехтаи 

мураккаби қобилияти ақлонӣ ва омилҳои ангезишӣ (мотиватсионӣ) тасаввур 

метавон кард. Ташаккули донишдӯстӣ танҳо ба туфайли боз як хусусияти 

муҳим, ки дар баъзе таҳқиқот қайд шудааст - қаноатмандӣ аз шиддати 

ақлонӣ ва эҳсоси мусбати бо он алоқаманд имконпазир мегардад.  

Ҳамин тавр, зимни тарбияи хонандаи хурдсоли лаѐқатманд хеле муҳим 

аст, ки кунҷкобӣ сари вақт ба донишдӯстӣ табдил ѐбад,  муҳаббат ба дониш 

бошад, ба ташкилаи устувори психикӣ - талаботи маърифатӣ бадал шавад.  

Аммо дар қисми бештари хонандагон кунҷкобӣ - кӯшиши таҳқиқ 

намудани олами атроф - пурра ба донишдӯстӣ бадал нашуда мемонад. 

Кӯдаки болаѐқат маҳдуд намудани ҷустуҷӯяшро таҳаммул намекунад. Ин 

хислат дар ӯ хеле барвақт зоҳир мегардад. ва дар тамоми марҳалаҳои 

зиндагӣ он чун ҷиҳати муҳими фарқкунандаи ӯ боқӣ мемонад. Н.С.Лейтес 

таъкид менамуд, ки «талаботи махсус ба ҷустуҷӯи ақлонӣ, сарбории ақлонӣ 

ба хонандагони хурдсоли лаѐқатманд бештар хос мебошад, ҳатто ба онҳое, 

ки қобилияти ғайримуқаррариашон якбора мушоҳида намешавад. Ба андозаи 

назаррасе ба туфайли ҳамин сатҳи баланди қобилияти маърифатӣ таъмин 

мешавад» [74,54]. 

Ба ақидаи Н.Ф.Тализина, дар шароити таълими одии мактабӣ дар 

аксарияти хонандагон то худи ба итмом расонидани мактаби ибтидоӣ 
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ангезаҳои таълимӣ-маърифатӣ дар сатҳи паст қарор доранд. «Аз ҷумла, 

ҳатто дар хонандагони синфи 3-юм шавқоварии мавод, ки аз мундариҷаи он 

бармеояд, дар ангезиш ҷойи аввалро ишғол мекунад. Дар онҳо шавқу 

рағбати типи назариявӣ, фаъолнокии эҷодӣ аз ҳама камтар инкишоф ѐфтааст. 

Дар синфи 1-ум хонандагонро сатҳи иҷрокунандагии амалиѐт қонеъ 

мегардонад, дар синфи 3-юм бошад, ин чиз мушоҳида намешавад» [128,154]. 

Дар хонандагони хурдсоли лаѐқатманд шавқу рағбати таълимӣ-

маърифатӣ на танҳо мавқеи пешбарро ишғол мекунанд, балки хусусияти 

назариявӣ доранд. Онҳоро робитаҳои сабабу натиҷа ва пайдоиши ашѐҳо 

шавқманд месозад. Онҳо дар фаъолияти ҷустуҷӯие, ки қарорҳои эҷодиро 

тақозо менамояд, фаъол мебошанд. Супоришҳои душвор онҳоро ба ҳарос 

намеандозанд, баръакс, он барои омӯзиши маводи алҳол номаълуми нав 

таҳрик мебахшад, ҳатто агар он аз ҳудуди барнома берун бошад.  

Ҳамин тавр, шавқу рағбат ва қобилияти хонандагони хурдсоли 

лаѐқатманд ҷиҳатҳои махсус доранд:  

- устувории шавқу рағбатҳо - он дар суботкории хос барои расидан ба 

ҳадаф, садоқат ба кор зоҳир мегардад;  

- вусъати шавқу рағбатҳо.  

Аммо аксари хонандагони лаѐқатманд дар бештари мавридҳо зери 

таъсири ҳидояти калонсолон доираи шавқу рағбатҳояшонро маҳдуд карда, 

дар ягон самт ба комѐбиҳои бузург ноил мегарданд (математика, мусиқӣ, 

шоҳмот ва ғ.).  

Дар таълифоташ А.И.Савенков таъкид менамояд, ки бачагони 

лаѐқатманд бо  сабаби бисѐр амалҳоро тавонистан одатан мехоҳанд, ки 

худро дар соҳаҳои гуногун озмоянд. Ин аксаран ба парокандашавии қувват, 

аз нигоҳи калонсолон, ба харҷи камсамари он оварда мерасонад. Харҷи 

камсамари нерӯ аз лиҳози назариявӣ имконпазир аст, аммо вусъати шавқу 

рағбатро ҳамчун падидаи аз ибтидо ба кӯдаки лаѐқатманд хос, ки аз доираи 

имконияту универсализми ӯ бармеояд, бо кӯшиши равона сохтани ғайрати ӯ 

ба як маҷро ҷиҳати ба даст овардани натиҷаи фаврӣ (ғолибият дар озмунҳо) 
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маҳдуд накарда, балки инкишоф дода, дастгирӣ бояд кард [118; 119]. 

Ба рушди ақлонӣ на ҳама гуна фаъолияти зеҳнӣ, балки маҳз ҳамоне 

мусоидат менамояд, ки онро талаботи маърифатӣ ба миѐн овардааст. 

инкишофи кӯдаки лаѐқатманд бидуни ҷалби рағбатҳо ва талаботи ӯ ба ин 

раванд ғайриимкон аст.  

Мутобиқан, яке аз нишондиҳандаҳои асосии лаѐқатмандӣ шавқу 

рағбат ва таваҷҷуҳ ба фаъолияти эҷодӣ ва маърифатӣ мебошад.  

Сазовори таъкид аст, ки ҳар як кӯдаки лаѐқатманд беҳамто буда, ӯ 

соҳиби доираи васеи шавқу рағбатҳост, фараҳмандона бо кори дӯстдошта, 

фанни писандидааш машғул мешавад. Аллакай аз рӯзҳои аввал дар ниҳоди ӯ 

муносибати махсус ба фаъолияти таълимӣ зоҳир мегардад.  

То лаҳзаи рафтан ба мактаб кӯдаки лаѐқатманд аллакай субъекти 

навъҳои гуногуни фаъолият мебошад. Ба ҷуз ин, дар охири синни томактабӣ 

эҳтиѐҷ ба татбиқи худ ҳамчун субъект ва барои густариши ин соҳаи 

татбиқкунӣ ташаккул меѐбад. Маҳз ҳамин талабот омодагии психологии 

кӯдакро ба таълими мактабӣ таъйин менамояд.  

Муҳаққиқ А.И. Савенков таъкид намудааст, ки фаъолияти таълимӣ дар 

синни хурди мактабӣ пешбар буда, он ба ташаккули асосҳои тафаккури 

назариявии кӯдаки лаѐқатманд мусоидат менамояд, ки дар заминаи он 

тамоми омӯзиши минбаъда ва инкишофи когнитивии инсон бунѐд мегардад.  

Равандҳои таълим дар вазъияти иҷтимоии комплексии мактаб сурат 

гирифта, танҳо бо аҳамияти когнитивӣ маҳдуд нестанд. Онҳо дар хонандаи 

хурдсоли лаѐқатманд хусусиятҳои зеринро ташаккул медиҳанд:  

- сатҳи баландтари инкишофи худшиносии иҷтимоии ӯ;  

- сатҳи баландтари бо иҷтимоъ муайяншавандаи инъикоси одамони 

дигар (дар функсияҳои иҷтимоӣ ва сифатҳои шахсӣ);  

-  сатҳи баландтари инъикоси воқеият, ки ба таҷрид (абстраксия) ва 

ҷамъбаст асос меѐбад;  

- қобилият ба ширкат, ба маҳорати муҳокима ва мулоҳиза кардани 

консепсияи фаъолияти худ дар нақшҳои иҷтимоии пешбинишуда;  
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- чунин навташкилаҳо, мисли худтанзимкунии равандҳои психикӣ 

(азхудкунӣ, эҷод ва ғ.), тартиб додани нақшаи ботинии амалиѐт, мулоҳизаву 

баҳодиҳии рафтори худ» [118, 34].  

Ташкили фаъолияти ақлонии хонандагонро бо ду роҳ амалӣ кардан 

мумкин аст:  

Роҳи якум ҳамчун маҷмӯи амалиѐти хуб коркардшуда, ки дар вазъияти 

пешакӣ муайянгардида истифода мешаванд. Кӯдаки муқаррарӣ метавонад 

натиҷаҳои хубро дар таълим ноил гардад, агар қатъиян аз рӯи дастурамали 

омӯзгор амал намояд. Аммо дар ин сурат хонандагони хурдсол танҳо он 

чизеро, ки қобиланд, такрор карда метавонанд. Чунин шароит дар кӯдаки 

лаѐқатманд ҳисси муқобилатро бедор мекунад. Ӯ роҳҳои наву 

ғайриинтизори ҳалли масъалаҳоро ѐфтан мехоҳад ва метавонад. Ӯ ҳамзамон 

ба муаммоҳо ҳассосияти баланд дорад.  

Қобилияти дидани муаммо дар он ҷоест, ки дигарон ягон душвориро 

намебинанд, дар ҷоест, ки ҳама чиз гӯѐ равшан аст - яке аз сифатҳои 

муҳимтарине, ки офарандаи ҳақиқиро аз инсони одӣ тафовут медиҳад. «Дар 

байни сифатҳое, ки ба кӯдаки лаѐқатманд хос мебошанд, ҳассосияти баланд 

нисбат ба муаммоҳо маъмулан яке аз ҷойҳои асосиро ишғол мекунад» - қайд 

менамояд А.И.Савенков [118, 21]. Дар вақташ Афлотун таъкид сохта буд, ки 

маърифат аз ҳайрат ба чизи муқаррарӣ оғоз меѐбад. Ҳассосияти баланд ба 

муаммоҳо дар ҳама гуна фаъолияти эҷодӣ зарур аст ва он сифати инсонест, 

ки мустақилона андеша меронад. Аммо табиати ин мустақилият дар 

бачагони лаѐқатманд ва офарандагони калонсол гуногун аст. «Ин сифат 

ҳамонеро фарқ мекунонад, ки бо ҳалли зоҳирии муаммо аз ҷониби каси 

дигар қаноатманд шуда наметавонад, ҳамонеро, ки барои бартараф намудани 

андешаи ҳукмрон қобил аст, новобаста аз обрӯву эътиборе, ки онро 

пуштибонӣ мекунанд» - таъкид менамояд А.И.Савенков [118,22]. 

Инкишоф ѐ фурӯнишониро В.И.Панов, А.И.Савенков, B.C.Юркевич, 

пеш аз ҳама, бо характери таълим алоқаманд мешуморанд. Мундариҷаи 

шахшуда, ки бо афзалияти методҳои тазаккурии (репродуктивӣ) таълим 
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ҳамроҳ аст, омили асосиест, ки ҳассосияти баланди бачагонаро ба муаммо 

фурӯ менишонад. Ва баръакс - таълими проблемавии ба кори мустақилона, 

таҳқиқии кӯдак нигаронида қобилияти мазкур ва ҳамчунин сифатҳои барои 

эҷодкор зарурро инкишоф медиҳад.  

Роҳи дигари ташкили фаъолияти таълимӣ аз инкишофи тафаккури 

мустақилона иборат аст, ки ба кашфи чизи нав, расидан ба ҷамъбастҳои нав 

қобил аст.  

Ин роҳи душвортарин аст, вале чунонки С.Л.Рубинштейн таъкид 

менамуд, он дар кори таълим, такомул ва тарбияи хонандагони хурдсол 

пешбар аст [115]. Барои амалисозии ин роҳ таълими проблемавӣ хизмат 

карда метавонад, ки асосҳои онро М.И. Махмудов, А.М. Матюшкин ва 

дигарон коркард намудаанд [91,51; 90,166]. 

Бояд гуфт, ки раванди азхудкунии донишҳои нав дар таълими 

проблемавӣ ҳамчун кашфи субъективии онҳо аз ҷониби хонандагон бо ѐрии 

омӯзгор амалӣ мегардад. Сатҳи олитарини таълими проблемавӣ таълими 

эҷодӣ мебошад - хонандагони хурдсоли лаѐқатманд дар ҷустуҷӯ ва ифода 

намудани муаммоҳо, сипас дар ҳалли онҳо фаъолона ширкат меварзанд. 

«Намунаи таълими эҷодӣ роҳбарӣ ба ҷустуҷӯи эҷодии хонандаи хурдсоли 

лаѐқатманд буда метавонад, вақте ки ҳалли ягон муамморо омӯзгор ба як 

қатор зермуаммоҳо тақсим менамояд - зинаҳое, ки ҳалли онҳоро кӯдак 

мустақилона меѐбад» [89,30].  

Таълими эҷодӣ дар хонандагони лаѐқатманд шавқу рағбатро 

барангехта, барои андешаронӣ аз рӯи қолабҳои қабулшуда маҷбур 

намесозад. Он ба дарѐфти тарзҳои ғайриқолабии ҳал, таҳияи фарзияҳои 

гуногун ва тасдиқи онҳо ҳавасманд менамояд. Дар чунин дарсҳо кӯдаки 

лаѐқатманд дилгир намешавад, чунки ин гуна машғулиятҳо ба зуҳурѐбии 

истеъдоди ӯ мусоидат мекунанд.  

Мисоли дигари таълими эҷодӣ ташкили машқи махсус дар ҳалли 

масъалаҳои ҳарчи бештар гуногун, дар гузориши онҳо, дар кашфи иттилоот, 

табдилдиҳии он ва ғ. мебошад. Зимнан дар таълими эҷодӣ шаклҳои гуногуни 
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методи «ҳуҷуми зеҳнӣ» истифода мешаванд, ки дар онҳо раванди 

пешниҳоди ғояҳо аз танқиди онҳо ҷудо карда шудааст. Барои идоракунӣ ва 

самтбахшии «ҳуҷуми зеҳнӣ» қоидаҳои гуногун таҳия мешаванд, ки 

пайдарпаии пешниҳоди ғояҳо, воситаҳои якҷоякунии онҳоро таъйин 

менамоянд. Дар раванди чунин амали омӯзгор хонандагон бо хурсандӣ ба 

чунин саволҳо ҷавоб медиҳанд:  

- «Инро бо чӣ иваз кардан мумкин аст?» 

- «Бо чӣ якҷоя намудан мумкин аст?» 

- «Чӣ мешавад, агар инро кам, ѐ зиѐд намоем, ѐ тоб диҳем?».  

Ин маҳорат тавассути фарогирии низоми томи амалиѐти фикрӣ - 

стратегияҳои ташкили диққат дар раванди таҳқиқ ва ҳалли муаммоҳо ба даст 

меояд. Омӯзгор мавзӯи дарсро ҳамчун намунаи таҳқиқи ягон муаммо 

пешниҳод мекунад, бачагони лаѐқатманд бошанд, зимни ҳалли гурӯҳии як 

қатор муаммоҳои дигар мустақилона тарзи нишондодаи ӯро истифода 

мебаранд.  

Ҳамин тариқ, хонандагони хурдсоли лаѐқатманд як қатор воситаҳои 

таҳқиқи муаммоҳоро аз худ мекунанд:  

- баҳодиҳии фоида, зарар ва натиҷаҳои ҷолиби ғояҳои гуногун;  

- муайян намудани тамоми қоидаҳое, ки бо ғоя алоқаманданд;  

- муайян намудани тамоми оқибатҳои амалиѐт ва рӯйдодҳои гуногун;  

- таҳлили ҳадафҳои амалҳо ва қарорҳо;  

- ташкили банақшагирӣ;  

- муайянсозии афзалият;  

- ошкор намудани алтернативаҳо;  

-  ҳосил намудани қарорҳо;  

-  ба назар гирифтани дидгоҳҳои гуногун.  

Дар чунин машғулият онҳо вақтро сермаҳсул мегузаронанд. Аз чунин 

дарс нисбат ба дарси аз рӯи барномаи анъанавӣ гузаронида бештар баҳра 

гирифтан мумкин аст.  Иттилооте, ки кӯдаки лаѐқатманд ба даст меорад, он 

хонандаи хурдсолро ба таҳқиқоти минбаъда, ба ҷустуҷӯи мустақилонаи 
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донишҳо равона созад.  

Аҳамияти худтатбиқнамоӣ дар раванди ҳалли вазифаи таълимӣ 

шавқмандии кӯдаки лаѐқатмандро ба натиҷаҳои он тавлид месозад. Ин аз 

ташаккул ѐфтани талаботи хонандагони лаѐқатманд ба худтағйирдиҳӣ 

гувоҳӣ медиҳад, ки хоҳиши устувор ва торафт афзуншавандаи омӯхтанро 

таъйин мекунад.  

Ҳамин тавр, ҷудо кардани нишондиҳандаи дувуми лаѐқатмандӣ - 

муносибат ба таълим зарур мегардад.  

Раванди донишҳоро аз худ намудани кӯдаки лаѐқатманд бо эҳсосоти 

махсус хеле зиѐд ба назар мерасад. Ин ҳам қаноатмандӣ аз худи раванди 

маърифат, ҳам гирифтани донишҳои нав ва ҳам кӯшиш барои ноил гардидан 

ба натиҷаҳои баланд дар шуғли писандида мебошад.  

Мусаллам аст, ки бачагони лаѐқатманд нисбат ба худ муносибати 

танқидӣ доранд. Чунин функсияи баҳодиҳиро аксари пажӯҳишгарон қайд 

кардаанд (Матюшкин А.М., Тэкэкс К. ва диг.) [90,24; 135,56]. Қобилият ба 

баҳодиҳӣ маҳсули тафаккури танқидӣ буда, ин қобилият имконияти арзѐбии 

маҳсулоти фаъолияти худ, ҳамчунин фаҳмиши ҳам андешаву рафтори худ, 

ҳам амалҳо ва ҳам андешаву кирдори одамони дигарро пешбинӣ менамояд.  

А.М.Матюшкин тазаккур медиҳад, ки «қобилияти баҳодиҳӣ 

имконияти худбасандагӣ, худназорат, ба худ, ба қобилияту қарорҳои худаш 

бовар кардани кӯдаки лаѐқатмандро таъмин намуда, ҳамин тариқ 

мустақилият, монанд набудан ва сифатҳои дигари зеҳниву шахсиятии ӯро 

таъйин мекунад» [90, 36]. 

Гузашта аз ин, ба андешаи А.И.Савенков ва В.В.Панов барои бачагони 

лаѐқатманд чунин зуҳуроти эмотсионалӣ, мисли перфексионизм - кӯшиши 

расонидани маҳсули ҳама гуна фаъолияти хеш то мувофиқат ба талаботи 

баландтарин хос мебошад. Ин сифат бо қобилияти баҳодиҳӣ робитаи қавӣ 

дошта, дар кӯшиши бачаи лаѐқатманд ба камолот, дар хоҳиши бурда 

расонидани маҳсули ҳама гуна фаъолияти худ то мувофиқат ба намунаҳо 

(ахлоқӣ, эстетикӣ, зеҳнӣ ва ғ.) алоқаманд мебошад. Талаботи ботинӣ ба 
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мукаммалии маҳсулоти фаъолияти хеш ба бачагони лаѐқатманд аллакай дар 

марҳалаҳои нахустини синнусолӣ хос мебошад. Ин наврасон бидуни расидан 

ба натиҷаи ҳаддалимкон баланд қаноатманд намешаванд. Ба стандартҳои 

баланди шахсӣ, ки ба садоқати амиқ нисбат ба ғоя пурра мувофиқ аст, аксар 

вақт ҳисси қонеъ нашудан ҳамроҳ аст. Ҳиссиѐти мазкур метавонад ба 

ташаккули «Ман-консепсия» дар маҷмӯъ таъсири манфӣ расонад. Бинобар 

ин, ба андешаи А.Маслоу, К.Роджерс барои худифодакунии бачагони 

лаѐқатманд, барои ошкор гардидани потенсиали ботинии онҳо шароит 

фароҳам овардан муҳим аст [175; 179]. Кӯшиш барои худифодакунӣ - 

хоҳиши инсон барои доимо таҷассум намудан, амалӣ кардан, ташхис 

намудани худ, қобилияти худ, моҳияти худ аст. Дар бачагони лаѐқатманд, ки 

барои худмуайянкунӣ майл доранд, ба андешаи А.Маслоу, ангезиши рафтор 

аксар вақт хурсандӣ аз истифодаи қобилияти худ мебошад ва онҳо бо ҳамин 

хусусияташон аз бачагоне фарқ мекунанд, ки барои қонеъ гардонидани 

талаботи худ дар чизи барояшон норасо кӯшиш менамоянд [175,71].  

Аз ин ҷо ҳассосият нишондиҳандаи севумест, ки лаѐқатмандии 

хонандаи хурдсолро муайян мекунад.  

Бачагони лаѐқатманд бо сабаби ғайримуқаррарӣ будани андешаронӣ, 

озодона будани мулоҳизаҳо, доираи фарохи донишҳояшон аксар вақт дар 

маркази диққати ҳамсолон қарор мегиранд. Фикри онҳоро ба инобат 

мегиранд, онҳо ба ин ѐ он андоза пешбари коллективи бачагон мебошанд.  

Пешбар - шахсиятест, ки аъзои боқимондаи гурӯҳ ҳуқуқи ӯро барои  ба 

дӯши худ гирифтани қарорҳои масъул эътироф мекунанд, ки ба манфиатҳои 

онҳо дахл намуда, самту хусусияти фаъолияти тамоми гурӯҳро муайян 

менамоянд.  

Дар муошират бо ҳамсолон кӯдаки лаѐқатманд аксар вақт нақши 

роҳбар ва созмондеҳи бозиву корҳои гурӯҳ ѐ синфро ба зимма мегирад. 

Бинобар ин, В.В.Панов ва В.С.Юркевич ба сифати яке аз ҷиҳатҳои муҳими 

бачагони лаѐқатманд кӯшиши фармон додан ба бачагони дигарро муайян 

кардаанд [105; 167]. 
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Бо ин ақида А.И.Савенков розӣ нест. «Мушоҳидаҳои мо ба хулосае 

мерасонанд, ки қобилияти созмондеҳии бо ҳамин роҳ зоҳиршаванда дар 

аксари мавридҳо аз зоҳиршавии қобилияти мазкур дар калонсолон моҳиятан 

фарқ мекунад. Онҳо одатан на ба имконияти талқинкунанда, на ба маҳорати 

исрори ақидаи худ ва на ба қобилияти созиш бо бачагони дигар такя 

мекунанд. Сабаби асосии майли кӯдаки лаѐқатманд ба фармондеҳӣ ба 

ҳамсолон - бартарии зеҳнӣ  ва чандирию тезии тафаккури  ӯст. Ӯ дараҷаи 

самарабахшии амалиѐти бозиро аз дигарон хубтар тасаввур мекунад, 

хатоҳои имконпазир ва номувофиқатии рафтори иштирокчиѐни бозиро 

пешгӯӣ менамояд, гӯѐ онҳоро пешгирӣ карда, мавқеи пешбарро ба ӯҳда 

мегирад» [118, 23]. Ин дар сатҳи синни болоии томактабӣ равшан зоҳир 

мегардад. Дар хонандагони хурдсол - идома медиҳад А.И.Савенков, - ин 

вазъият як андоза тағйир меѐбад. Як қисми бачагони лаѐқатманд ба бозиҳои 

коллективӣ шавқу рағбатро гум карда, бозиҳо ва машғулияти инфиродиро 

афзалтар мешуморанд [118,25]. 

В.И.Петрушин сифатҳои зерини шахсиятро ҳамчун ҷиҳатҳои манфии 

бачагони лаѐқатманд муқаррар намудааст:  

- худпарастӣ ва қобилият надоштан ба қабули нуқтаи назари каси 

дигар, бахусус, агар ӯ аз ҷиҳати зеҳнӣ заифтар бошад;  

- адоват нисбат ба мактаб, агар барномаи таълим дилгиркунанда ва 

бемароқ бошад;  

- ақибмонӣ дар инкишофи ҷисмонӣ дар муқоиса бо ҳамсолон, зеро 

бачаи лаѐқатманд машғулияти зеҳниро афзал медонад. Аз ин ҷо набудани 

маҳорати иштирок дар бозиҳои варзишии коллективӣ;  

- набудани фарҳанги муошират ва хоҳиши ба анҷом расонидани фикри 

ҳамсуҳбат, зеро аз нахустин вожаҳо моҳияти муамморо дарк мекунад;  

- кӯшиши буридани суханронии ҳамсуҳбат ва ислоҳи ӯ дар ҷараѐни 

суҳбат, агар ӯ ба хатоҳои мантиқӣ роҳ диҳад ѐ дар калимаҳо задаро нодуруст 

гузорад;  

- кӯшиши ҳамеша ҳақ баромадан дар баҳс аз сабаби набудани 
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конформизм ва қобилият ба созишкорӣ;  

- саъю кӯшиши фармондеҳӣ ба ҳамсолон - дар акси ҳол бо онҳо дилгир 

мешавад [106,54]. 

Ба ақидаи мо, ин хулосаҳо аз ҳад зиѐд қатъӣ мебошанд, зеро тамоми 

бачагонро зери як стандарт қарор додан мумкин нест. Дар ин маврид сатҳи 

тарбиятдидагии кӯдак, донишу маҳорат, типи миҷоз ва ҳатто фарҳанги 

рафтори ӯро ба назар бояд гирифт. Азбаски аксари бачагони лаѐқатманд ба 

ҷузъ барнома чизҳои зиѐди шавқоварро медонанд, диққати ҳамсолонро 

беихтиѐр ҷалб мекунанд. Бинобар ин, дар байни лаѐқатмандон пешбарони 

ғайрирасмӣ зиѐд вомехӯранд. Ба онҳо бо мақсади гирифтани дониш баъзан 

ѐрӣ моил мешавад. Хонандагони хурдсоли лаѐқатманд ба фаҳмидани он, ки 

барои ҳамсуҳбат чӣ зарур аст, қобиланд. Онҳо маводи мураккабро дар шакли 

дастрас пешниҳод карда метавонанд, зеро ба он хуб сарфаҳм мераванд. Онҳо 

қобиланд, ки бисѐр касонро аз пасашон баранд, ба кори худ шавқманд 

намоянд, зеро худашон ба ин муаммо саргарманд ва то дараҷаи таассуб ба он 

рағбат доранд.  

Дар адабиѐти марбутаи илмӣ ҳамзамон бо мафҳуми «лаѐқатмандии 

пешбар» ҳамчунин мафҳумҳои «лаѐқатмандии иҷтимоӣ», «зеҳни иҷтимоӣ» 

истифода мешаванд.  

Яке аз кӯшишҳои нахустини ченкунии зеҳни иҷтимоӣ ба Т.Хант (1928) 

мансубият дорад. Ӯ тестро барои «ошкор сохтани қобилияти сарукор доштан 

бо дигарон» коркард намуд [147,54]. Аз рӯи маълумоти Т.Хант зеҳни 

иҷтимоӣ то 17-18-солагӣ инкишоф меѐбад ва пешгӯикунандаи хуби 

комѐбиҳо дар таълим мебошад. Таърифи камолоти иҷтимоӣ, ки ӯ пешниҳод 

намудааст, чунин садо медиҳад: ин қобилияти истисноии ба роҳ мондани 

муносибати тарафайни баркамол бо одамони дигар мебошад.  

Дар ин маврид яктарафа будани ин таърифро бояд таъкид сохт, зеро 

хусусияти комплексии ин қобилият равшан аст.  

Н.С.Лейтес дар он ақида мебошад, ки унсурҳои сохтории 

лаѐқатмандии иҷтимоӣ, аз қабили идрок, рафтори барои ҷомеа муфид, 
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мулоҳизаҳои ахлоқӣ, маҳорати созмондиҳӣ ва ғайра аз ҳамдигар фарқ 

мекунанд. Лаѐқатмандии иҷтимоӣ, бешак, заминаи муваффақияти назаррас 

дар соҳаҳои мухталиф буда, он мавҷудияти қобилияти фаҳмидан, дӯст 

доштан, ҳамдардӣ ва муросо кардан бо одамони дигарро дар назар дорад. 

Ҳамин тавр, мафҳуми лаѐқатмандии иҷтимоӣ соҳаи васеи зуҳуротро фаро 

мегирад, ки бо осонии барпо намудан ва сифати баланди муносибатҳои 

байнишахсӣ иртибот доранд. Ин хусусиятҳои бачаи лаѐқатманд имкон 

медиҳанд, ки ӯ пешбар бошад, яъне лаѐқатмандии пешбариро зоҳир намояд.  

Н.С.Лейтес ҷиҳатҳоеро муайян кардааст, ки аз лиҳози иҷтимоӣ хоси 

бачагон мебошанд:  

- Онҳо одатан аз бобати ҷисмонӣ ҷаззобанд ва симои зоҳирии бонизом 

доранд;  

-  Онҳоро аксарияти одамоне, ки мешиносанд, мепазиранд. Ин ба таври 

возеҳ ба ҳамсолон ва инчунин одамони калонсол мансуб аст.  

- Онҳо одатан бо чорабиниҳои гуногуни ҷамъиятӣ машғуланд ва дар 

ташкилу гузаронидани онҳо саҳми назаррас мегузоранд.  

- Онҳоро ҳамчун ҳакамон ѐ  «таъйинкунандагони сиѐсат» дар гурӯҳ 

мешиносанд.  

- Онҳо бо ҳамсолон ва шахсони калонтар ҳамчун баробари худ 

муносибат карда, ба муносибатҳои ғайрисамимӣ, сунъӣ ѐ ҳомиѐна 

муқобилат нишон медиҳанд.  

- Рафтори онҳо хусусияти кушод дорад - онҳо кӯшиш намекунанд, ки 

«намо» - ро нишон диҳанд.  

- Онҳо аз баѐни фикрашон наметарсанд, аммо инро дар мавридаш иҷро 

мекунанд. 

- Онҳо муносибатҳои мутақобили давомдорро бо одамон нигоҳ 

медоранд ва ҳусни таваҷҷуҳи дӯстонаро зуд иваз намекунанд.  

- Онҳо рафтори сермаҳсули дигаронро таҳрик мебахшанд.  

- Онҳо серғайратанд ва гӯѐ қобилияти ғайримуқаррарии аз ӯҳдаи ҳама 

гуна вазъияти иҷтимоӣ баромаданро таҷассум менамоянд, зимнан ин корро 
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бо риояи одоб, рафтор, бо зарофат, амиқ рафтан ба моҳияти масъала иҷро 

мекунанд [72, 94]. 

Дар тамоми таърифҳои лаѐқатмандии пешбарӣ чизи асосӣ он аст, ки 

маҷмӯи муайяни маҳорати пешбар барои гурӯҳ ноилшавӣ ба ҳадафҳои 

гузоштаро зимни қаноатмандӣ аз якдигар ва ҳисси худтатбиқнамоии шахсӣ 

имкон медиҳад.  

 

Ҳамин тавр, пешбариро нишондиҳандаи чоруми бачагони 

лаѐқатманд донистан мумкин аст.  

Яке аз хусусиятҳои фарқкунандаи фаъолияти бачагони лаѐқатманд 

қобилияти онҳо ба тафаккури назариявӣ ва мавҳум (абстрактӣ) мебошад.  

Дар психология дер боз андешае роиҷ буд, ки хонандагони хурдсол ба 

таври аѐнӣ - образнок фикр меронанд: бо такя ба образҳо ва ашѐи 

мушаххасе, ки дар фаъолияти амалӣ истифода мешаванд; тафаккури мавҳум 

ба хонандагони синни хурди мактабӣ дастрас нест.  

Ба андешаи А.М.Матюшкин, ин амалиѐти фикрӣ ҳангоми ҳалли 

вазъияти проблемавӣ равшантар ошкор мегардад. Дар натиҷаи таҳлили 

вазъияти проблемавӣ моҳияти масъала ифода меѐбад. Ин маънои онро дорад, 

ки дар шароити мазкур пешакӣ ба қисмҳо ҷудо кардани чизи маълум 

(додашуда) ва номаълум (матлуб), ҳамчунин муайян намудани талабот 

(ҳадаф) муяссар гардид.  

Барои ҳалли масъала ба хонандаи хурдсоли лаѐқатманд якҷоя кардани 

тамоми тарзҳои аз ин пеш маълуми амалиѐт (яъне синтез кардани онҳо), 

санҷидани муассирии онҳо дар ҳолати мазкур, интихоби тарзи нави амал бо 

назардошти ҳадафи гузошта ва шартҳои масъала зарур аст [88, 67].  

Чунин ақидаро А.И.Савенков низ тарафдорӣ намуда, таъкид мекунад, 

ки хонандагони хурдсоли лаѐқатманд ба осонӣ аз ӯҳдаи ҳалли масъалаҳо 

баромада, гоҳо роҳҳои ғайриинтизори ҳалро пешниҳод менамоянд [117,54]. 

Қобилияти пешниҳоди ғояҳои нави ғайриинтизор, ки аз ғояҳои ба ҳама 

маълум, мақбули умум, забонзад фарқ мекунанд, мумтозии (оригинал 
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будани) тафаккур номида мешавад [88, 47]. Ин қобилият дар тафаккур ва 

рафтори кӯдаки лаѐқатманд ҳангоми муошират бо ҳамсолон ва калонсолон, 

дар ҳама гуна навъи фаъолият зоҳир мегардад. Мумтозии тафаккур, ба 

андешаи А.И.Матюшкин, дар фаъолнокии эҷодӣ зоҳир мегардад, ки дар 

ошкор намудани чизи нав, дар гузориш ва ҳалли муаммо ифода меѐбад. Бо 

ин нуқтаи назар В.И.Петрушин розӣ аст. «Ба бачагони лаѐқатманд 

«беназирии тафаккур» хос мебошад, - менависад ӯ, - «беназирии тафаккур 

бошад, мумтозӣ ва нотакрории қарор аст» [106, 91]. 

Амалия нишон медиҳад, ки хонандагони хурдсоли лаѐқатманд гоҳо 

роҳҳои то дараҷае ғайриодии ҳалро пешниҳод мекунанд, ки бо ин на танҳо 

ҳамсолон, балки омӯзгоронро дар ҳайрат мегузоранд. Масалан, аслият 

(мумтозӣ) дар характер ва мавзӯи расмҳо, иншои қиссаҳо, сохтан ва 

маҳсулоти дигари фаъолияти бачагон равшан зоҳир мешавад. Н.С.Лейтес, 

А.С.Савенков, А.М.Матюшкин мумтозии тафаккурро ҳамчун яке аз 

хусусиятҳои асосии тафаккури инсони аз лиҳози эҷодӣ лаѐқатманд баррасӣ 

менамоянд. Аммо зимнан қайд мекунанд, ки дар радифи қобилияти 

ҳосилкунии ғояҳои мумтоз тарзи дигари эҷод - коркарди ғояҳои вуҷуддошта 

низ ҳаст. Агар тарзи якум дар эҷодиѐти илмӣ ва техникӣ махсусан қадр 

гардад, тарзи дувум - дар эҷоди бадеӣ арзиш дорад [74; 117; 90].  

Бояд тазаккур дод, ки тафаккури мумтоз ҳамеша ғайриқолабӣ буда, он 

бо эҷодкорӣ, маҳорати дарки чизҳои муқаррарӣ бо тарзи ғайримуқаррарӣ, 

дида тавонистани чизи нав дар чизи кӯҳна тафовут дорад.  

Тафаккури қолабӣ- ҷустуҷӯ дар ҳамон як самт, мушаххас намудани 

ҳамон як падида далел буда, тафаккури ғайриқолабӣ - кӯшиши ѐфтани чизи 

нав дар самти дигар мебошад.  

Ба ақидаи Э.Боно, чор принсипи асосии тафаккури ғайриқолабӣ вуҷуд 

доранд, ки инҳоянд:  

- дарки ғояҳои ҳукмрон ва қобилияти аз онҳо даст кашидан;  

- ҷустуҷӯи дидгоҳҳои гуногуни алтернативӣ нисбат ба падидаҳо;  

- озодшавӣ аз назорати қатъии тафаккури қолабӣ;  
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- истифодаи фурсати муносиб [173, 54]. 

Хонандагони хурдсоли лаѐқатманд ба масъалаҳои типи дивергентӣ 

майл доранд.  

Истилоҳҳои «тафаккури дивергентӣ» ва «масъалаҳои дивергентӣ» аз 

ҷониби Ҷ. Гилфорд пешниҳод гардиданд. Зери масъалаҳои типи дивергентӣ 

ӯ супоришҳои аз ҷиҳати самтгирӣ гуногуни проблемавӣ, эҷодиро мефаҳмид. 

«Хусусияти асосии ин масъалаҳо дар он зоҳир мегардад, ки онҳо ҷавобҳои 

дурусти зиѐдро иҷозат медиҳанд» [31,21]. Кӯдаки лаѐқатманд дар фаъолияти 

эҷодӣ маҳз бо ҳамин гуна супоришҳо бармехӯрад.  

Олимон Д.Гилфорд, А.И.Савенков боз як хусусияти тафаккури 

бачагони лаѐқатманд - чандириро ба таъкид меоваранд. Сатҳи баланди 

чандирии тафаккур падидаи нодир аст, ифодаи ниҳоии тазоди он - сустии 

тафаккур кам мушоҳида мегардад. Хонандагони хурдсоли лаѐқатманд 

қобиланд, ки предметҳои мушаххасро фикран истино намоянд, робитаву 

муносибатҳои ба нигоҳи муқаррарӣ ноаѐнро ҷудо кунанд. Ба туфайли ин 

онҳо аз маҳорати зерин бархурдоранд:  

- ѐфтани монандиҳо дар он ҷое, ки маъмулан дида намешаванд;               

- дидан, ѐфтани роҳи ҳалли муаммо. Барои ин онҳо иттилооти гуногун, 

аз ҷумла, ба назар бемуносибатро истифода мебаранд. 

Ҳамин тавр, хонандаи хурдсоли лаѐқатманд қобил аст, ки нисбат ба 

ҳамсолони «муқаррарӣ»-и худ робитаҳо ва муносибатҳои байни падидаҳо, 

чизҳо, рӯйдодҳоро сермаҳсултар дарк намояд ва ин робитаҳо метавонанд 

ғайримаъмулӣ ва аз одат берун бошанд.  

Хусусиятҳои фаъолияти фикрии хонандагони хурдсол ҳамчунин ба 

ҳассосияти кӯдак, донишу таҷрибаи ӯ, таносуби сохторҳои мундариҷавӣ ва 

амалиѐтӣ иртибот доранд. Дар хонандагони хурдсоли лаѐқатманд тезии 

ҷараѐнгирии ҳатто амалиѐти мураккаби фикрӣ ба қайд гирифта мешавад.  

На танҳо хонандагони синфҳои болоӣ, балки поѐнӣ низ қобиланд, ки 

дар маводи дастрас ҷиҳатҳои асосии падидаҳо ва далелҳои алоҳидаро 

муайян карда, ба ҷамъбастҳои нав ноил гарданд. Озмоиши бисѐрсолаи 
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психологию педагогии В.В.Давидов, Л.В.Занков ва психологҳои дигар собит 

менамояд, ки ҳатто хонандагони хурдсол метавонанд дар шакли ҷамъбастӣ 

маводи бештар мураккабро аз сатҳе, ки то солҳои наздик тасаввур мешуд, аз 

худ намоянд. Тафаккури хонандагони лаѐқатманд то ҳол захираҳо ва 

имконияти фароху нокифоя истифодашаванда дорад. Яке аз вазифаҳои 

асосии педагогика ва психология - то охир ошкор намудани ин захираҳо ва 

дар заминаи онҳо самарабахш ва эҷодӣ намудани таълим мебошад [27; 41]. 

Ҳамин тавр, амалиѐти сатҳи инкишофашон баландро 

нишондиҳандаи панҷуми лаѐқатмандӣ ҳисобидан мумкин аст.  

Дар раванди маърифат ва фаъолият кӯдак миқдори зиѐди таассуротро 

қабул мекунад. Аксари барангезандаҳо зимнан ба майнаи сар баробар таъсир 

мерасонанд, вале шуур тамоми объектҳои даркшаванда ва андешидаро бо 

возеҳияти якхела инъикос карда наметавонад. Барои кӯдак аз лиҳози 

биологӣ ва иҷтимоӣ возеҳ инъикос намудани як-ду барангезандаи асосӣ 

муҳим аст, ки алҳол ба узвҳои эҳсос таъсир мерасонанд.  

Мутаассифона, дар психологияи илмӣ таърифи ягонаи диққат вуҷуд 

надорад. Он чун шарти зарурии ҳама гуна фаъолият, ҳам худназорат, ҳам 

ҳолати инсон ва ҳам самтгирӣ ва тамаркузи фаъолияти ба объекти воқеӣ ѐ 

идеалӣ (тасаввуршуда) фаҳмида мешавад. Сершумор будани таърифҳо 

мураккабӣ, сермаъноӣ ва бисѐрчении диққатро таъйин мекунад, ки дорои 

мундариҷаи худ набуда, дар самаранокии идрок, хотир ва тафаккур зоҳир 

мегардад. Амалан тамоми равандҳои фикрӣ аз диққат оғоз меѐбанд, ки он 

амалҳои зеринро муайян мекунад: кӯдак чиро аз олами атроф ҷудо мекунад, 

мебинад, мешунавад, дар хотир нигоҳ медорад, чиҳо ва чӣ тавр ба низоми 

донишҳои ӯ дохил мешаванд.  

Диққати бачагони синни хурди мактабӣ на он қадар устувор аст - 10-20 

дақиқа, ҳаҷми кам дорад - 2-3 аломат, ба он тақсимшавии суст ва гузариши 

мушкил бо бартарии диққати беихтиѐр хос мебошад.  

Аммо фаромӯш набояд кард, ки ҳар як кӯдак маводи таълимиро дар 

дарс ба таври худ дарк менамояд. Бо вуҷуди он ки хонандагони хурдсол тез-
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тез диққаташонро ба ҷойи дигар равона месозанд, ҳамсолони лаѐқатманди 

онҳо қобиланд, ки дар супориши барояшон ҷолиб диққаташонро тамаркуз 

намоянд ва аз он дар тӯли дарс ѐ то ба охир иҷро кардани он дур нашаванд.  

Чунин тамаркузи сахти диққат дар хонандаи хурдсоли лаѐқатманд бо 

иштиѐқ нисбат ба кор, шавқмандии амиқ ба фан алоқаманд мебошад. Аз ин 

ҷо хислати фарқкунандаи кӯдаки лаѐқатманд, мисли майлу рағбат ба 

супоришҳои мураккаб ва нисбатан давомдор бармеояд. Сифати мазкурро ба 

ақидаи А.И.Савенков мусбат номидан мумкин нест. «Он боиси душвориҳое 

мегардад, ки кӯдаки лаѐқатманд ҳангоми таълим дар мактаби одӣ дучор 

мешавад» [118,114]. Маълум аст, ки омӯзгор ҳамеша  хонандаи муқаррариро 

ба назар мегирад. Дар аксарияти хонандагони хурдсол бошад, ҳамеша 

калавишҳои шиддати диққат вуҷуд дорад. Махсусан, онҳо зимни фаъолияти 

якнавохт аѐнанд. Бо мақсади кам кардани калавиши диққат омӯзгор кӯшиш 

менамояд, ки фаъолиятро гуногун созад: вазифаҳои нав ба навро мегузорад, 

методу тарзҳои иҷрои амалҳоро бо навбат  иваз мекунад. Ин бошад, кӯдаки 

лаѐқатмандро на ҳамеша қонеъ мегардонад. Барои пайдо кардани имконияти 

идома додани иҷрои супориши барояш ҷолиб ба  ӯ беихтиѐр лозим меояд, ки 

диққати тағйирѐбанда ва ихтиѐриро аз худ намояд. Он дар як қатор 

объектҳои тамаркуз мешавад. Диққат доимо аз як чиз ба чизи дигар равона 

мегардад. Дар натиҷа иттилооти зиѐд ва бештар гуногун дарк мегардад. 

Тақсимоти диққат ба кӯдаки лаѐқатманд  имкон медиҳад, ки дар як вақт 

якчанд амалро иҷро намояд: супориши шавқоварро ба иҷро расонидан, 

омӯзгорро гӯш кардан, қоидаҳои имлоро ба хотир овардан ва ғ.  

Ивазшавии самти диққат низ муҳим аст - қасдан интиқол додани он аз 

як объект ба дигараш ҳам дар тӯли як шакли фаъолият ва ҳам зимни гузариш 

аз як навъи фаъолият ба дигараш. Маҳорати мазкур дар хонандагони 

хурдсоли лаѐқатманд суст инкишоф ѐфтааст, вале ин хусусиятро дар раванди 

таълим тариқи машқ ривоҷ додан мумкин аст.  

Ҳаҷми диққат яке аз ҷиҳатҳои муҳимтарини хусусияти инфиродии 

хонандагони хурдсоли лаѐқатманд аст. Ин сифат бо миқдори объектҳое 
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муайян мегардад, ки дар як вақт бо диққат фаро гирифтан мумкин аст. Дар 

муқоиса бо ҳамсолони муқаррарӣ ҳаҷми диққати хонандагони лаѐқатманд 

баландтар аст - 5 объект ва бештар аз он. А.М.Матюшкин инро чунин тавзеҳ 

медиҳад, ки онҳо ба сохторбандии мавод, ошкор намудани робитаҳо ва 

муносибатҳои мутақобили дохилии онҳо қобилият доранд [90,33]. 

Аммо ба таври дақиқ муайян кардан душвор аст, ки аз ҳисоби кадом 

нишондиҳандаҳои диққат комѐбӣ дар фаъолияти хонандагони хурдсоли 

лаѐқатманд таъйин мегардад. Аксар вақт онҳо якдигарро мукаммал 

месозанд: ҳаҷм - бо ивазшавӣ, ивазшавӣ - бо тақсимот ва ғ. Инкишофи 

сифатҳои гуногун  метавонад ҳам нисбатан мустақилона ва  ҳам бо якдигар 

алоқаманд сурат гирад.  

Ҳамин тавр, сифатҳои диққат дар хонандагони хурдсоли лаѐқатманд ва 

муқаррарӣ ба дараҷаи гуногун инкишоф ѐфтаанд. Аксарияти хонандагони 

хурдсол ба осонӣ диққаташонро ба як сӯй равона месозанд ва ҳатто зимни 

хуб муташаккил будани диққат аксар вақт ҳаҷми ками онро соҳибанд. 

Бачагони лаѐқатманд бошанд, дорои диққати хеле устуворанд, аммо 

тағйирдиҳии самти диққаташон бад аст. Онҳо метавонанд бедиққат низ 

бошанд.  Масалан кӯдак саргарми ягон амал аст, тамаркузи аз ҳад зиѐди ӯ ва 

ивазшавии сусти диққат сабабгори тамоми ҳолатҳои нобобе мебошанд, ки ӯ 

дучоромаданаш мумкин аст.  

Тадқиқотҳои А.М. Матюшкин тасдиқ менамоянд, ки дар бачагони 

лаѐқатманд инкишофи диққат аз рӯи тамоми нишондиҳандаҳо одатан 

баландтар буда, нисбат ба хонандагони хурдсоли муқаррарӣ хусусияти 

бештар мураккаб ва ихтилофнок дорад [90,36]. Вобаста ба ин, 

нишондиҳандаи шашуми лаѐқатмандӣ диққат мебошад.  

Яке аз хусусиятҳои фарқкунандаи бачагони лаѐқатманд хотири хуб 

доштани онҳост. Дар натиҷаи ҳаѐти муқаррарӣ, фаъолияти таълимӣ, 

хусусиятҳои низоми асаб дар кӯдак хусусиятҳои инфиродӣ ва типологии 

хотир шакл мегиранд.  

Бояд гуфт, ки хусусиятҳои инфиродии хотир бо хусусиятҳои шахсият 
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алоқаманд буда, хотири кӯдаки лаѐқатманд хусусияти интихобӣ дорад. Он 

чизеро, ки ба рағбату  талаботаш мувофиқ аст, ӯ зуд ва мустаҳкам ба хотир 

мегирад.  

Тафовутҳои инфиродӣ дар ҷиҳатҳои хотири бачагони лаѐқатманд 

дарѐфт мешаванд, ки тез ба хотир гирифтан, устувор ҳифз шудан ва осон 

такрор намудан хоси онҳоянд.  

Ф.И.Фрадкина бар он аст, ки чунин мувофиқати бахотиргирии  тез бо 

фаромӯшкунии оҳиста беҳтарин аст: «Бачагони лаѐқатманд маводро хеле тез 

ба хотир мегиранд. Баъди як бор шунидан ѐ хондан мавод муддати дароз 

мустаҳкам ҳифз гардида,  дар лаҳзаи даркорӣ осон (зимнан пурра ва бехато) 

такрор мешавад» [146,44]. 

Тафовути инфиродии хотири бачагони лаѐқатманд дар ҳамин низ 

зоҳир мегардад, ки қисме аз онҳо маводро оид ба дигарон - оид ба 

математика ѐ забони руси (англисӣ) - ро беҳтар дар хотир мегиранд. Ин 

хусусияти ба худ хоси қобилиятро таъмин менамояд, ки дар навбати худ ба 

ҷиҳатҳои дигари шахсиятӣ: муносибат ба фан, шавқу рағбати омӯзишӣ 

вобаста мебошад.  

Ҳамчунин В.И.Петрушин ақида дорад, ки инкишофи хотир ба он 

шакли фаъолият вобаста мебошад, ки хонандаи хурдсоли лаѐқатманд вақти 

бештарро ба он ҷудо мекунад. Агар кӯдак ба математика таваҷҷуҳ  дошта 

бошад ва ӯ шавқмандона бо он машғул шавад, ӯ рақамҳо ва формулаҳоро 

беҳтар дар хотир мегирад. Агар хонанда ба рассомӣ шавқу рағбат зоҳир 

намояд, ранги ашѐ, мавқеи онҳоро дар фазо беҳтар ба хотир мегирад. 

Хонандаи хурдсоли лаѐқатманд, ки шавқмандона асбоби мусиқиро 

менавозад, мусиқиро дӯст медорад - пеш аз ҳама, оҳангу овозҳоро дар хотир 

нигоҳ медорад [106,45].  Хусусиятҳои инфиродии хотир дар тарзҳои 

азѐдкунии мавод низ зоҳир мегарданд. Тафовутҳо бо он муайян мегарданд, 

ки чӣ гуна ва бо ѐрии кадом таҳлилкунандаҳо (анализатор) дар хотир 

гирифтан ва такрори мавод анҷом меѐбад.  

Тафовут дар воситаҳои азѐдкунӣ асоси тақсимотро ба типҳои хотир 
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ташкил медиҳад. Типҳои хотири бачагони лаѐқатманд ба хусусияти 

модарзоди низоми олии асаб пайвастагӣ доранд, ки дар раванди фаъолият 

инкишоф меѐбанд.  

Типи босиравии хотир чунин аст, ки ба кӯдак барои азѐдкунӣ дидани 

матне, ки бояд аз худ шавад, зарур аст.  

Типи сомеавии хотир дар он зоҳир мегардад, ки барои азѐдкунӣ ба 

кӯдак шунидани мавод зарур аст.  

Типи ҳаракатии хотир дар он ифода меѐбад, ки барои дар хотир нигоҳ 

доштан ба кӯдак таҳлилгари ҳаракатро истифода бурдан лозим аст. Ин гуна 

бачагон калимаро пичирросзанон талаффуз мекунанд. Барои беҳтар дар 

хотир нигоҳ доштан онҳо расми ягон чизро мекашанд ѐ менависанд (ақаллан 

бо ангушт дар ҳаво), гоҳо амалҳои меҳнатиро иҷро мекунанд [106, 191]. 

Типҳои холиси хотир хеле нодир буда, типҳои мобайнӣ нисбатан 

беҳтар густариш ѐфтааанд: босиравӣ - сомеавӣ, босиравӣ - ҳаракатӣ ва 

ҳаракатӣ - сомеавӣ.  

Барои хонандаи хурдсол, ба андешаи Ф.И.Фрадкина, хотири беихтиѐр 

хос мебошад. «Беихтиѐр ба хотир гирифтан барои хонандагони хурдсол - 

роҳи беозори воридшавӣ ба олами донишҳост», - навиштааст А.М. 

Матюшкин. - Он барои осону озодона ташаккул ѐфтани равандҳои тафаккур 

ва воситаҳои фаъолияти таълимӣ, бартараф шудани коршоямии пасти 

аксарияти бачагон, ки бисѐр вақт бо сустшавии диққат, ба тарафи дигар 

равона гардидани он зоҳир мешавад, имкон медиҳад…. Кори зеҳнӣ аз болои 

мавод, фаъолнокии бачагон ҳамон вақт, ки вазифаи махсуси дар хотир 

гирифтани он намеистад, боиси дар хотир ҳифз гардидани мавод мешавад. 

Ҳама чиз ба он вобаста аст, ки амалиѐти кӯдак, ки дар рафти он бахотиргирӣ 

анҷом меѐбад, чӣ тавр ташкил гардида, ба чӣ равона шудааст [90,112].  

Аммо дар хонандагони хурдсоли лаѐқатманд аллакай хотири ихтиѐрӣ 

ташаккул ѐфта, онҳо қобиланд, ки ҳаҷми калони маводро ба осонӣ дар хотир 

гиранд. А.И.Савенков таъкид менамояд, ки афзалияти кӯдаки лаѐқатмандро 

бештар на ҳаҷми калони иттилооти дар хотир нигоҳдошта, балки 
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самарабахшии таъсири механизмҳои амалиѐтии қобилияти ҷисмонӣ таъмин 

месозад. Ба онҳо қабл аз ҳама, таснифот, сохторсозӣ, муназзамгардонӣ ва ғ. 

мансубанд. «Синтези қобилияти ҷисмонӣ бо сифатҳои фавқуззикр боиси 

пайдоиши кӯшиши дар бачагони лаѐқатманд аксар вақт мушоҳидашаванда 

ба таснифот, ба категорияҳо ҷудо кардани иттилоот, таҷриба, ғояҳо 

мегардад. Дар амалия ин аксаран дар шакли тамоил ба ҷамъоварӣ 

(коллексиякунӣ)     ифода меѐбад» [119,24]. 

Бачагони лаѐқатманд атрофиѐнро бо маҳорати дар хотир нигоҳ 

доштани фактҳо, рӯйдодҳо, рамзҳои абстрактӣ, аломатҳои гуногун ва чизҳои 

зиѐд дар ҳайрат мегузоранд. Ин қобилиятро Н.С.Лейтес, А.И.Савенков, 

М.А.Холодная муҳимтарин индикатори лаѐқатмандӣ меноманд.  

Дар ин замина мо мавҷудияти хотири хуб инкишофѐфтаро 

нишондиҳандаи ҳафтуми лаѐқатмандӣ мешуморем.  

Кӯдаки лаѐқатмандро тахайюли бой низ фарқ мекунонад. 

Образҳои тахайюлро одатан ба ду навъ тақсим мекунанд. Як қисми 

онҳо - образҳои предметҳои вуҷуддошта ѐ падидаҳои дар табиат рӯйдиҳанда, 

аммо дар амалияи ҳаѐтии кӯдак дучорнашаванда мебошанд. Инҳо образҳои 

объектҳое мебошанд, ки хонандаи хурдсол дарк намекард ва аз ҷониби ӯ дар 

заминаи тавсифи шифоҳӣ ва тасаввуроту донишҳояш офарида мешаванд. 

Инҳо образҳои тахайюлии ба истилоҳ бозофаранда мебошанд. Образҳои 

дигар - образи он объектҳоеанд, ки алҳол вуҷуд надоранд. Инҳо образҳои 

тахайюли эҷодӣ мебошанд.  

Барои аксарияти хонандагони хурдсол тахайюли бозофаранда хос 

мебошад, хонандагони хурдсоли лаѐқатманд бошанд, ба ҷуз ин навъи 

тахайюл соҳиби тахайюли эҷодӣ низ ҳастанд.  

Ба эҷод, чунонки  Н.С.Лейтес, Ю.Д.Бабаева, В.C.Юркевич [74;10;167] 

таъкид мекунанд, инкишофи мушоҳидакорӣ, осонии якҷоякунии иттилооти 

аз хотир гирифташуда, омодагӣ ба шиддати иродавӣ, ҳассосият ба пайдоиши 

муаммо мусоидат менамоянд. Тамоми ин сифатҳо, чунонки дар боло 

тазаккур ѐфт, дар хонандаи хурдсоли лаѐқатманд вуҷуд доранд.  
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Мусаллам аст, ки ба солҳои бачагӣ осонии одаткунӣ ба чизҳои аз одат 

берун, серҳаракатии тахайюл хос мебошанд. Бачагӣ бо кӯшишҳои эҷодии 

муттасил, ки беихтиѐр ва ҳаѐтан заруранд, аҷиб аст. Навгонии чизи 

даркшаванда, бозиҳо ва машғулияте, ки ба тахайюл такя мекунанд, аз кӯдаки 

лаѐқатманд фаросату ихтироъкориро талаб мекунанд.  

Эҷодкории хонандагони хурдсоли лаѐқатманд тарзи махсуси ақл, 

сифати махсуси равандҳои ақлониро пешбинӣ менамояд. Зимнан, дар 

раванди эҷоди хонандаи хурдсоли лаѐқатманд - дар ҳама гуна соҳаи 

фаъолият - тахайюл, фаросат, ҷузъҳои даркнашавандаи фаъолнокии ақлонӣ 

аҳамияти махсус доранд.  

Психологҳо ба омӯзиши шахсиятҳои эҷодкор таваҷҷуҳи зиѐд зоҳир 

мекунанд (хислатҳо, ҳадафҳои ботинӣ, ангезишҳо, тарзи рафтор), то ки 

хусусиятҳои барои зуҳуроти эҷодӣ мусоидаткунандаро ошкор намоянд. 

Н.С.Лейтес аҳамияти сифатҳоеро, мисли мустақилияти ақлонӣ, ҷасорати 

андеша, омодагӣ ба шиддати иродавӣ, самтгирии шахсият ба эҷодро бо 

далелҳои мӯътамад  исбот намуд [74].  

Барои мо қайд кардан муҳим аст, ки чунин сифатҳо метавонанд дар 

солҳои ба балоғат расидан равшан зоҳир гарданд. Хусусияти фаъолнокии 

ақлонии бачагон ба густариш ва амиқрафти ҷустуҷӯйҳо, ба «ҷаҳишҳо ба 

номаълум» водор менамояд. Маҳз кӯшишҳои эҷодӣ ба талаботи онҳо барои 

шиддати ақлонӣ, рушди ақлонӣ мувофиқат дорад. Аз ҳамин ҷост, ки 

нишондиҳандаи ҳаштуми лаѐқатмандӣ мавҷудияти тахайюли эҷодӣ дар 

хонандагони хурдсол мебошад.  

Барои он ки хонандаи хурдсоли лаѐқатманд ҳамчун шахсият 

бомуваффақият хонад ва инкишоф ѐбад, ӯ бояд соҳиби доираи муайяни 

донишҳое бошад, ки ба ӯ муқаррар кардани чигунагии амалиѐти барои қонеъ 

намудани ин ѐ он талабот зарурро имконият медиҳанд.  

Дониш шахсияти кӯдакро ташаккул медиҳад, мавқеи ӯро дар синф, 

ҷомеа муайян мекунад. Дар раванди таълими мактабӣ кӯдак донишҳояшро 

сармашқи фаъолияти худ қарор медиҳад, аммо ӯ на танҳо ба онҳо такя 
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менамояд, балки ҳамроҳи онҳо ба роҳи нав, роҳи таҳлили фикрӣ, муқоиса, 

муттаҳидсозӣ, барпо намудани муносибатҳои мантиқӣ меравад, ки дар ин 

раванд низоми муносибатҳои ӯ ба воқеияти атроф, рафтору амал ва тамоми 

фаъолияти психикиаш тағйир меѐбанд.  

Низоми ҷамъбастшудаи нишондиҳандаҳои фаннии ташаккули 

донишҳоро ба таври зерин пешниҳод метавон кард:  

Донистани мафҳумҳо:  

  - шинохтан ва муайян кардани мафҳумҳо (муқоисаи истилоҳҳо ва 

таърифҳо, тарҳрезии таърифҳо, мафҳумҳо);  

- ошкор намудани ҳаҷми мафҳумҳо (тавсифи феҳрасти объектҳо ѐ 

падидаҳое, ки мафҳуми мазкур инъикос менамояд);  

- муқаррар кардани мантиқи робитаҳои байни мафҳумҳо дар нақшаи 

мафҳумҳо (ҷудо кардани робитаҳои дараҷавӣ ва ассотсиативӣ байни 

мафҳумҳо, тарҳрезии нақшаҳои мантиқан ботартиби истилоҳӣ);  

- тавсифи амалҳое, ки аз мундариҷаи мафҳум (тавсифи қарорҳои амалӣ 

ва зеҳнӣ, ки дар заминаи мундариҷаи мафҳум иҷро мегарданд) бармеояд. 

Фарогирии далелҳо:  

  -донистани далелҳо (тавсифи далелҳо, муайян кардани муносибати 

онҳо ба қаринаи маводи омӯхташаванда, вақт ва ғ.); 

- муқаррар намудани мантиқи робитаи тарафайни байни далелҳо (ҷудо 

кардани робитаҳои дараҷавӣ ва ассотсиативии байни онҳо).  

Фарогирии назарияҳо:  

- шинохтани назария (муайян кардани муносибати назария ба қаринаи 

маводи омӯхташаванда);  

- ошкор намудани мундариҷаи назария (тавсифи нуктаҳои асосӣ, 

исботҳо, хулосаҳо);  

- тавсифи амалиѐте, ки дар заминаи назария сурат мегиранд 

(тасаввурот оид ба татбиқи амалӣ, имконияти пешгӯӣ ва ғ.).  

Фарогирии қонуният ва қоидаҳо:  

- шинохтани қоида, қонуният (муайян кардани муносибат ба қаринаи 
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маводи омӯхташуда);  

- ифода намудани қонуният, қоида;  

- ошкор намудани мундариҷаи қоида, қонуният (тавсифи моҳият, 

шароит ва ҳудуди зоҳиршавӣ, татбиқ);  

- тавсифи амалиѐти алоқаманд бо истифодаи қоида, қонуният.  

Фарогирии методҳо ва тартиб: 

- шинохтани метод, тартиб дар қаринаи маводи омӯхташуда;  

- ошкор намудани мундариҷаи метод, тартиб (тавсифи амалиѐте, ки 

моҳияти метод, тартиб ва пайдарпаии истифодаи онҳоро ташкил медиҳанд);  

- тавсифи шартҳои истифодаи метод, тартиб. 

Феҳрасти мазкур нишон медиҳад, ки дар маърифати хонандаи 

хурдсоли лаѐқатманд гузариши тағйироти миқдорӣ ба тағйироти сифатӣ рӯй 

медиҳад. Аз андӯхтани далелҳои алоҳидаи илмӣ фикр ба фарзия, ба исботи 

он, ба хулоса ва ҷамъбаст ҳаракат мекунад.  

Ҳанӯз К.Д.Ушинский чунин мешуморид, ки фаъолияти таълимӣ 

ҳатман мубориза ва бартараф намудани монеаҳо аст. Ӯ таъкид менамояд: 

«Ҳеҷ фаъолиятро бидуни монеа ва бартарафсозии воқеии онҳо тасаввур 

наметавон кард. Фаъолияти беғайратона бошад, таҳаммули фаъолияти каси 

дигар аст» [59,257].  

Кӯдаки лаѐқатманд бо шавқмандӣ душвориҳоро бартараф менамояд. 

Бинобар ин, раванди азхудкунии донишҳо осону бемонеа ҷараѐн мегирад. 

Аммо хонандаи хурдсоли лаѐқатмандро на ҳамеша он ҳаҷми донишҳое, ки 

мактаб пешбинӣ менамояд, қонеъ мегардонад. Дар ин сурат ӯ ба худомӯзӣ 

рӯй меорад. Аммо на ҳамеша кӯдаки лаѐқатманди синни хурди мактабӣ 

барои мустақилона ба даст овардани иттилооти шавқовар қобилият дорад. 

Ҳамин тавр, вазифаи бознигарии барномаҳои таълим барои бачагони 

лаѐқатманд ба миѐн гузошта мешавад.  

Аз ин ҷо нишондиҳандаи нӯҳуми лаѐқатмандӣ, ба андешаи мо, 

мавҷудияти сатҳи баланди донишҳоест, ки аз доира минимуми барномавӣ 

мебарояд.  
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Сатҳи баланди дониши маводи барномавӣ ҳамчунин мавҷудияти 

ҷаҳоншиносии густурдаи хонандаи хурдсоли лаѐқатмандро дар назар дорад.  

Хонандагони лаѐқатманд нисбат ба маводе, ки шавқ доранд, хеле 

ҳассосанд. Дар маҷрои иттилоотии васеъ чизеро, ки онҳоро ба ҳаяҷон 

меорад, пай мебаранд. Ин аксар вақт беихтиѐр сурат мегирад. Донишҳои дар 

рафти таҳсилоти мактабӣ бадастомада дар машғулиятҳои мустақилонаи 

иловагӣ, дар раванди иштирок дар маҳфилҳо ва машғулиятҳои махсус, 

хондани адабиѐти иловагӣ пурра мешаванд. Бинобар ин, хонандагони 

хурдсоли лаѐқатманд на танҳо соҳиби донишҳои бой, балки густурда ва 

ҳаматарафа мебошанд. Ин, ба ақидаи В.В. Панов, А.Н. Савенков, B.C. 

Юркевич ба туфайли равандҳои хуб инкишофѐфтаи психикӣ (хотир, диққат, 

тафаккури мантиқӣ) имконпазир мегардад. Донишҳои худро бачагони 

лаѐқатманд метавонанд дар бозиҳо ва мусобиқаҳои гуногуни зеҳнӣ истифода 

ва амалӣ намоянд. Аксар вақт онҳо ғолибони чунин чорабиниҳо мешаванд.  

Ҳамин тавр, нишондиҳандаи даҳуми хонандагони хурдсоли 

лаѐқатманд ҷаҳоншиносӣ аст.  

Дар баробари ин, М.А. Холодная, А.Н. Савенков, В.В. Панов қайд 

мекунанд, ки аксар вақт дар хонандагони лаѐқатманд шавқи маърифатӣ ба 

ягон соҳаи муайяни фаъолият равона мешавад. Аз ин ҷо, оид ба пурдонии 

хонандаи хурдсоли лаѐқатманд дар соҳаи муайян сухан рондан дуруст 

мебошад. Агар хонандаи лаѐқатманд ба забоншиносӣ шавқманд бошад, ӯ аз 

хусусиятҳои забон дар сатҳи барои синни худаш кофӣ хуб огоҳ аст. Агар 

кӯдак ба соҳаи мантиқӣ-математикӣ майл дошта бошад, он гоҳ амалан 

тамоми чизҳо, падидаҳо  ва муносибати байни онҳоро ӯ ба забони 

математикӣ (забони ба ӯ наздиктарин) мегардонад.  

Аксарияти бачагони лаѐқатманд дар соҳаи бадеӣ истеъдод доранд. 

Тамоми вақти фароғати худро онҳо ба машғулияти дӯстдошта сарф 

мекунанд: ба осорхонаву намоишҳо мераванд, адабиѐти дахлдорро мутолиа 

менамоянд, мустақилона эҷод мекунанд. Дар чунин навъҳои фаъолият 

шахсият, фардияти онҳо татбиқ мегардад. Мутаносибан, пурдонии чунин 
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бачагон дар соҳаҳои санъат то сатҳи баланд инкишоф ѐфтааст. Онҳо 

метавонанд бо донистани тарҷумаи ҳоли эҷодкорони бузург, хусусиятҳои 

махсуси эҷодиѐти онҳо, дониши таърихи офаридани ин ѐ он шоҳкорӣ 

ҳамсолон ва омӯзгоронро «дар ҳайрат гузоранд».  

Ҳамин тавр, ҷудо кардани нишондиҳандаи лаѐқатмандӣ - пурдонӣ 

зарур аст.  

Бачагони лаѐқатманд соҳиби захираи бойи донишҳои эмпирӣ ва 

назариявӣ мебошанд. Дар заминаи ин донишҳо онҳо дидгоҳи худро ба 

воқеияти атрофашон ташаккул медиҳанд. Низоми томи дидгоҳҳои илмӣ, 

фалсафӣ, иҷтимоӣ - сиѐсӣ, ахлоқӣ, эстетикӣ ба олам ҷаҳоншиносии инсонро 

ташкил медиҳад.  

Маъмулан ақидае вуҷуд дошт, ки асосҳои ҷаҳоншиносӣ дар синни 

миѐна ва болои мактабӣ шакл мегиранд. Аз ҷумла, Э.И.Моносзон зикр 

менамояд, ки «то охири синни миѐнаи мактабӣ дар инсон донишу ақидаҳое 

пайдо мешаванд, ки онҳо инъикоси воқияти объективӣ, натиҷаи таҷрибаи 

коллективӣ ва инфиродӣ мебошанд» [145, 46]. Зимнан ӯ таъкид месозад, ки 

донишҳо бояд донишҳои барои инсон муҳим бошанд, яъне барои ӯ мазмуни 

субъективӣ, шахсиятӣ касб намоянд. «Ақидаҳо - як чизи дониста ва 

фаҳмидашаванда, донишҳое мебошанд, ки ба мавқеи ботинии шахсият 

гузаштаанд» [145, 59]. 

Мо тарафдори андешаем, ки ақидаҳо функсияи танзимкунандаро иҷро 

карда, тамоми сохти маънавии шахсият - самтгирии он, тамоюлҳои арзишӣ, 

шавқу рағбат, хоҳишҳо, ҳиссиѐт ва рафторро таъйин мекунанд. Онҳо дар худ 

амри амал карданро дар мувофиқат бо талаботи объективии пешрафти 

ҷамъият, зарурати аз ҷониби инсон идрокшуда фаро мегиранд. Аммо мо 

чунин меҳисобем, ки асосҳои ҷаҳоншиносии бачагони лаѐқатманд 

барвақттар - дар синни хурди мактабӣ шакл мегиранд.  

Шуури кӯдаки лаѐқатманд  метавонад дар мафҳумҳо, мулоҳизаҳо, 

фарзияҳо, назарияҳое амал намояд, ки робитаву муносибатҳои асосӣ, 

қонунии воқеияти объективиро инъикос мекунанд.  
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Ба фаҳмиши хонандагони хурдсоли лаѐқатманд баъзе робитаҳо ва 

ҳамбастагиҳо дар падидаҳои табиат ва ҷомеа, ки хусусияти ҷаҳоншиносӣ 

доранд, дастрас мебошанд. Ба онҳо тасаввуроти ибтидоӣ оид ба тағйироти 

мавсимӣ дар ҳаѐти табиат, ягонагии моддии олам ва инкишофи доимии он, 

ихтилофҳои иҷтимоӣ ва ғ. тааллуқ доранд. Ба ҷуз ин, чунонки таҳқиқоти 

А.И.Савенков нишон медиҳад, дар бачагони лаѐқатманди синни хурди 

мактабӣ худогоҳии шахсияти худ вуҷуд дорад. Дар онҳо Ман-консепсия, 

худбаҳодиҳӣ, сатҳи иддао, идеалҳо ва тамоюлҳои арзишӣ ташаккул ѐфтаанд. 

Онҳо роҷеъ ба маънии зиндагии худ, мавқеашон дар олам ва рисолати худ 

андеша мекунанд [119, 37]. 

Дар ин замина, нишондиҳандаи дувоздаҳуми лаѐқатмандӣ 

мавҷудияти ҷаҳоншиносӣ мебошад.  

Сохтори фаъолияти таълимӣ аз нуқтаи назари ҳайати он бояд на танҳо 

ҷузъҳои ангезишӣ, психологӣ ва мундариҷавӣ, балки протсессуалӣ ва 

рафториро дар бар гирад.  

Моҳияти омӯзиш дар он зуҳур меѐбад, ки хонандаи хурдсоли 

лаѐқатманд на танҳо донишҳои таълимиро аз худ мекунад, балки воситаҳои 

татбиқи онҳоро дар амалия фаро мегирад, яъне дар ӯ маҳорати дахлдор 

ташаккул меѐбад.  

Дар раванди кор дар дарс кӯдаки лаѐқатманд ба таври кофӣ фаъол аст. 

Ин фаъолнокӣ, чунонки Ю.З.Гилбух ва А.И.Доровской қайд мекунанд, 

метавонад дохилӣ бошад, ҳамчунин дар берун зоҳир шавад [33; 37]. Чунонки 

болотар қайд гардид, дар ҳама гуна кор хонандагони хурдсоли лаѐқатманд 

кӯшиш менамоянд, ки ба натиҷаҳои баланд ноил гарданд. Бинобар ин, ӯ 

суботкорона вазифаҳои дар наздаш гузоштаро амалиѐт паси амалиѐт ҳал 

карда, ба сӯи ҳадаф меравад. Ӯ барои гирифтани донишҳои нав, воситаҳои 

нави амалиѐт шавқманд аст. Мушкилоти пайдошаванда ӯро ба ҳарос 

намеафкананд, баръакс - шавқашро ба супориш афзун менамоянд. 

Фаъолнокии беруна аз хоҳиши бо дигарон тақсим кардани кашфиѐти худ 

бармеояд. Хонандагони лаѐқатманд аксаран ҳалҳои ғайриинтизорро 
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меѐбанд, ки барои ҳамсолони «муқаррарии» онҳо ноаѐнанд. Аммо шавқу 

рағбат ба супориш дар хонандаи хурдсоли лаѐқатманд метавонад аз ҳудуди 

вақти барои иҷрои супориш ҷудошуда барояд. Он гоҳ фаъолнокии кӯдак ба 

мавқеи дохилӣ мегузарад, ки дар бештарин маврид ба талаботи омӯзгор 

мувофиқ нест. Аммо кӯдаки лаѐқатманд то супориши шавқоварро иҷро 

намуда, талаботи маърифатиашро қонеъ насозад, бо кори дигаре машғул 

шуда наметавонад [33;37]. 

Ҳамин тавр, нишондиҳандаи сенздаҳуми лаѐқатмандӣ фаъолнокии 

хонандаи хурдсол мебошад.  

Дар раванди таълими ибтидоӣ яке аз анвои маҳорати асосиро маҳорати 

гуфтор ҳисобидан мумкин аст. Бо сабаби доираи фарохи донишҳо, хоҳиши 

ба атрофиѐн тақсим кардани он, амалияи бойи муошират хонандагони 

хурдсоли лаѐқатманд хуб сухан ронда метавонанд. Онҳо фикрашонро паѐпай 

ва бомантиқ баѐн мекунанд. Дар нутқи онҳо мафҳумҳои асосӣ пайгирӣ 

мешаванд. Омодагии дуруст ҷавоб додан ба саволҳои омӯзгор барои онҳо 

бозии матлуби ақлонӣ, мусобиқа мебошад. Онҳо на танҳо бо калонсолон 

(гоҳо ҳатто ношинос), балки ҳамсолон низ борағбат муошират мекунанд. 

Нутқи зебо, боэътимод ва дуруст диққати аксари ҳамсинфони кӯдаки 

лаѐқатмандро ҷалб мекунад. Аз нутқи ӯ бисѐр чизҳои нав ва шавқоварро 

фаҳмидан, ба саволҳои изтиробангез ҷавобҳо дарѐфтан, ҳамчунин бо ӯ баҳс 

кардан ва ба дониши нав расидан мумкин аст. Нутқи хуб инкишофѐфта 

натиҷаи тафаккури хуб рушдѐфта мебошад [30; 46]. Бинобар ин, маҳорати 

гуфторро нишондиҳандаи чордаҳуми лаѐқатмандӣ шуморидан мумкин 

аст.  

Хонандагони хурдсоли лаѐқатманд на танҳо бо нутқи хуб 

инкишофѐфта, балки маҳорати хуб рушдѐфтаи таълимию маърифатӣ 

таваҷҷуҳро ҷалб менамоянд.  

Дар натиҷаи машқҳои пайвастаи хониш дар кӯдаки лаѐқатманд 

техникаи баланди хониш инкишоф ѐфта, аксаран он аз меъѐрҳои синнусолӣ 

зиѐдтар аст. Равонии хониш бо фаҳмиши чизи хондашуда ҳамроҳ аст. Ба 
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дарки бошууронаи матни хондашаванда на танҳо ҷудо кардани калимаҳои 

овозӣ, балки воҳидҳои маъноии калонтари матн низ ѐрӣ мерасонанд. 

Бошуурона ҷудо кардани воҳидҳои маъноии матн аз ҷониби хонандаи 

лаѐқатманд ба фаҳмидани муносибатҳое, ки онҳоро ба вуҷуд меоранд, асос 

меѐбад: хусусан, муносибатҳои предикативии байни унсурҳои гуфтор 

(ҷумла).  

Машқҳои пайвастаи хониш ба инкишофи тезбинии имлоӣ - маҳорати 

дидани орфограммаҳо дар калимаҳо мусоидат менамояд. Дар онҳо хотири 

босиравӣ ба калимаҳои душворнавис хуб рушд ѐфтааст. Бинобар ин, аксаран 

хонандаи хурдсоли лаѐқатманд ҳанӯз қоидаҳоро надониста, калимаҳоро 

босаводона менависад. Бо мурури замон босаводӣ бо донистани қоидаҳои 

имло мустаҳкам шуда, навиштан бошууронаву босаводона мегардад.  

Дар дарсҳои математика маҳорату малакаҳои ҳисобкунӣ ташаккул 

меѐбанд. Одатан хонандагон таносубҳои математикиро зуд дарк мекунанд - 

барои онҳо анҷом додани амалиѐт бо ададҳои дурақама, бисѐррақама (ба 

андозаи мураккаб шудани маводи таълим) душвор нест. Зимнан суръати 

иҷрои супоришҳо ба андозаи кофӣ баланд аст. Дар давоми як дарс онҳо 

қобиланд, ки нисбат ба ҳамсолони муқаррариашон се маротиба зиѐдтар 

мисолу масъалаҳоро ҳал намоянд [65;103;105].  

Ҳамин тавр, маҳорати таълимӣ-маърифатӣ нишондиҳандаи 

понздаҳуми лаѐқатмандӣ мебошанд.  

Бо назардошти гуфтаҳои боло нишондиҳандаҳои аз ҷониби мо 

ҷудошуда шахсияти хонандаи хурдсоли лаѐқатмандро тавсиф карда, амсилаи 

идеалии онро муаррифӣ менамояд. Онҳоро дар панҷ қисм муттаҳид 

мекунанд: шахсиятӣ - ангезишӣ, психологӣ, мундариҷавӣ, протсессуалӣ ва 

рафторӣ.  

Аз ҷадвали 1 аѐн аст, ки қисми шахсиятӣ-ангезишӣ нишондиҳандаеро, 

мисли шавқу рағбат ба фаъолияти маърифатӣ ва эҷодӣ, муносибат ба таҳсил 

ва эҳсосотӣ будан, равона месозад. Қисми психологӣ тафаккури мантиқӣ, 

диққат, хотир ва тахайюлро фаро гирифта, қисми мундариҷавӣ бо донишҳои 



86 
 

таълимӣ, дидгоҳ, фаросат ва ҷаҳоншиносӣ муаррифӣ гардида, қисми 

протсессуалӣ пешбарӣ ва фаъолнокии хонандаи хурдсолро фаро гирифтааст. 

(ниг. ба замимаи 1) 

                        Хулосаи боби якум. 

Омӯзиши вазъи коркарди муаммои лаѐқатмандӣ дар сатҳи методологӣ 

ва психологию педагогӣ нишон дод, ки пайдоиш ва рушди лаѐқатмандӣ дар 

фаъолияти амалии субъект бо объекти мушаххас рӯй медиҳад, ки барои 

субъкт ҳамчун объекти маърифат ва фаъолият баромад мекунад.  

Мо таҳлили адабиѐти фалсафӣ, психологӣ ва педагогиро анҷом додем. 

Моҳияти мафҳуми «лаѐқатмандӣ» аз ҷиҳати назариявӣ таҳқиқ гардид, 

ҷиҳатҳои хоси он муайян гардиданд. Дар заминаи назарияи мазкур амсилаи 

кӯдаки лаѐқатманд сохта шуд. Он ҷузъҳои зеринро дар бар мегирад: 

ангезишӣ-шахсиятӣ, психологӣ, мундариҷавӣ, протсессуалӣ, рафторӣ.  

Ҳар яке аз ин ҷузъҳои сифатӣ бо як қатор нишондиҳандаҳои миқдорӣ 

муайян гардида, дар маҷмӯъ, сатҳи баланди инкишофи лаѐқатмандии 

хонандаро инъикос менамояд.  

Мо тарафдори андешаем, ки ақидаҳо функсияи танзимкунандаро иҷро 

карда, тамоми сохти маънавии шахсият - самтгирии он, тамоюлҳои арзишӣ, 

шавқу рағбат, хоҳишҳо, ҳиссиѐт ва рафторро таъйин мекунанд. Онҳо дар худ 

амри амал карданро дар мувофиқат бо талаботи объективии пешрафти 

ҷамъият, зарурати аз ҷониби инсон идрокшуда фаро мегирад. Аммо мо 

чунин мепиндорем, ки асосҳои ҷаҳоншиносии бачагони лаѐқатманд 

барвақттар - дар синни хурди мактабӣ шакл мегиранд.  

Дар асоси таҳлили осори муҳаққиқон бармеояд, ки натиҷаи шуури 

кӯдаки лаѐқатманд  баҳои муайян, як навъ дониши фаъолият аст. Ин дониш 

метавонад ба соҳаи шуури рӯзмарра, муқаррарӣ мансуб бошад. Инчунин 

метавонад дар мафҳумҳо, мулоҳизаҳо, фарзияҳо, назарияҳое амал намояд, ки 

робитаву муносибатҳои асосӣ, қонунии воқеияти объективиро инъикос 

мекунанд.  

Ҳамин тавр, омӯзиш ва таҳлили ғояҳои муҳаққиқони ин соҳа  
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(А.И.Савенков, В.В.Панов, М. Карне, К.Тэкэкс) ба он ишора мекунанд, ки 

дар хонандагони хурдсоли лаѐқатманд аллакай асосҳои ҷаҳоншиносии 

муқаррарӣ ва илмӣ замина гузошта мешаванд. Ин олимон дар бачагони 

синни хурди мактабӣ мавҷудияти нуқтаи назари шахсиро ба бисѐр 

падидаҳои олами атроф қайд мекунанд. «Онҳо қобиланд, ки ба тамоми 

рӯйдодҳо баҳо диҳанд, онҳо аз гуфтани фикрашон наметарсанд, баръакс, 

барои фаҳмидани сабаби  рӯйдодҳо азм доранд» [117, 87]. 

Олимон таъкид мекунанд, ки низоми шахсии бачагони лаѐқатманди 

синни хурди мактабӣ хеле густурдаанд. Онҳо беадолатии ҷамъиятиро тез 

дарк мекунанд, нисбат ба худ ва дигарон талаботи баланд муқаррар намуда, 

ба ҳақиқат, адолат, созгорӣ ва табиат ба зудӣ вокуниш нишон медиҳанд.  

Таҳлили қобилияти хонандагони хурдсоли лаѐқатманд ба хулоса 

меорад, ки онҳо на танҳо бо нутқи хуб инкишофѐфта, балки бо маҳорати хуб 

рушдѐфтаи таълимию маърифатӣ таваҷҷуҳи атрофиѐнро ҷалб мекунанд.  

Бачагони лаѐқатманд соҳиби бағочи бойи донишҳои эмпирӣ ва назариявӣ 

мебошанд. Дар заминаи ин донишҳо, онҳо дидгоҳи худро ба воқеияти 

атрофашон ташаккул медиҳанд. Низоми томи дидгоҳҳои илмӣ, фалсафӣ, 

иҷтимоӣ- сиѐсӣ, ахлоқӣ, эстетикӣ ба олам ҷаҳоншиносии инсонро ташкил 

медиҳад. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 
 

БОБИ II. ТЕХНОЛОГИЯИ ПЕДАГОГИИ РУШДИ ЛАЁҚАТМАНДИИ 

ХОНАНДАГОНИ ХУРДСОЛ ДАР РАВАНДИ ТАЪЛИМ 

2.1  Шароит ва омилҳои педагогии рушди лаѐқатмандии 

хонандагон дар раванди таълим  

Муайян намудани хусусиятҳои лаѐқатмандӣ  фарзияеро ба миѐн 

меорад, ки методикаи ташхиси лаѐқатмандии хонандагони хурдсол зарур аст, 

ки он барои ба даст овардани маълумоти пурра ва боэътимод оид ба ҳолати 

ҷузъҳо ва нишондиҳандаҳои лаѐқатмандӣ имкон медиҳад. Дар ин замина 

ҳадафи ошкор намудани гурӯҳи бачагоне, ки аз ҳамсолон ба таври назаррас 

пеш рафтаанд, амалӣ мегардад. Ба мақсад мувофиқ будани ташхиси барвақт 

ва корбарӣ бо чунин бачагон аз ҷониби В.В.Панов, Ю.Д.Бабаева, 

B.C.Юркевич, С.Д.Дерябо, В.А.Левин исбот шудааст [10;35;70;105;167].  

Муҳаққиқ Е.Шебланова зарур будани корро аз рӯи барномаҳои махсус 

на танҳо бо 1-3% «вундеркинд»-ҳои хеле лаѐқатманд, балки бо 10-30% 

бачагоне, ки сатҳи инкишофашон аз сатҳи миѐнаи синни мазкур болотар аст, 

таъкид менамояд [164,12]. Зимни таълими анъанавӣ дар муассисаҳои 

таҳсилоти миѐнаи умумӣ қобилияти чунин бачагон аксар вақт ба инобат 

гирифта намешавад, баъзан ҳатто  саркӯб мегардад. Ба андешаи мо, сабаб дар 

он аст, ки барои ошкор ва татбиқ намудани ин иқтидор шароити махсуси 

тарбияву таълим, воситаҳои махсусе тақозо мешаванд, муаллимони 

амалкунанда бошанд, чунин иттилоотро дар ихтиѐр надоранд. Гуфтан 

мумкин аст, ки кор бо хонандагони хурдсол номуташаккилона сурат мегирад, 

ҳар омӯзгор онро ба таври худ амалӣ менамояд.  

Инкишофи бомуваффақияти лаѐқатмандии хонандагони хурдсол он гоҳ 

имконпазир мегардад, ки дар раванди таълими мактаб ташхиси пешакӣ 

анҷом меѐбад ва аз мо ҳалли вазифаҳои зеринро тақозо менамояд:  

- коркард намудани методикаи ташхиси лаѐқатмандии хонандагони 

хурдсол;  

- муайян намудани вазъи ибтидоии сатҳи лаѐқатмандии хонандагони 

хурдсоли мактабҳои таҳсилоти умумӣ;  
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- муқаррар намудани вобастагии байни сифати таълим ва сатҳи 

инкишофи лаѐқатмандии хонандагон;  

- коркарди методикаи инкишофи лаѐқатмандии хонандагони хурдсол.  

 Ҳалли ин вазифаҳо ташкил ва баргузор намудани озмоиши 

тасдиқкунандаро оид ба муайян кардани сатҳи лаѐқатмандии хонандагони 

хурдсол ва озмоиши ташаккулдиҳандаро бо мақсади инкишофи 

лаѐқатмандии ошкоршуда таъйин намуд.  

Дар боби 1-ум мо чунин ҷузъҳои лаѐқатмандии хонандаи хурдсолро 

муайян кардем: ангезишӣ-шахсиятӣ, психологӣ, мундариҷавӣ, протсессуалӣ 

ва рафторӣ. Донистани ҷузъҳои мазкур махсусан барои омӯзгорони синфҳои 

ибтидоӣ зарур аст, зеро амалияи муосири таҳсилот дидгоҳи ба шахсият 

нигаронидаро тақозо намуда, муаммои коркарди методикаи ташхиси 

лаѐқатмандии хонандагони хурдсолро ҳамчун қисми ҷудонашавандаи 

раванди махсуси педагогӣ ба миѐн мегузорад. Зарур аст, ки аллакай дар 

марҳалаҳои нахустини таълим бачагони лаѐқатманд дарѐфт гарданд, то ки 

дар кори минбаъда методу воситаҳои  самарабахш истифода шаванд, 

бачагони лаѐқатманд ба барномаҳои таълимии махсус интиқол ѐбанд. 

Ташхиси пешакӣ ва саривақтӣ имкон медиҳад, ки мушкилоти бисѐре дар 

таълими бачагони лаѐқатманд бартараф шаванд.  

Методикаҳои ташхиси феномени мазкур, ки айни замон вуҷуд доранд, 

тартиб додани манзараи пурраи лаѐқатмандии кӯдакро имкон намедиҳанд. Аз 

онҳо оид ба ду-се қобилияти кӯдак тасаввурот ҳосил намудан мумкин аст. Ба 

андешаи мо, ин нокифоя аст ва санҷиши ташхисӣ бояд ҳаматарафа, 

комплексӣ бошад. Ба ғайр аз сатҳи инкишофи қобилияти зеҳнӣ бояд 

қобилияти эҷодӣ, инкишофи равонӣ-иҷтимоӣ мавриди  омӯзиш қарор  гирад, 

яъне ҳаддалимкон доираи  васеи қобилияти кӯдак фаро гирифта  шавад.  

Ҷанбаи сифатии баҳодиҳиро низ фаромӯш набояд кард, ки ба принсипи 

арзѐбии комплексӣ мансуб мебошад. Сухан дар бобати ошкор намудани 

таносуби сатҳҳои инкишофи функсияҳо ва қобилияти алоҳида дар сохтори 

психикаи кӯдаки мушаххас меравад.  
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Омӯзгор барои он ки дар самти ошкор намудани бачагони лаѐқатманд 

самарабахш кор барад, ӯ бояд донад, ки тамоми хонандагонро аз рӯи кадом 

сатҳи инкишофи лаѐқатмандӣ тақсим кардан мумкин аст. Бо ин мақсад мо 

дар асоси озмоиши фикрӣ бачагонро аз рӯи панҷ сатҳи лаѐқатмандӣ тақсим 

намудем: паст, нокифоя, миѐна, кофӣ, баланд.   

Сатҳи паст. Ба он шавқу рағбати ноустувор ба фаъолияти маърифатӣ 

ва эҷодӣ хос мебошад. Бачагон бо чунин сатҳи инкишоф кори механикӣ, 

қатъиян муайяншударо афзал медонанд. Бинобар ин, ба таҳсил ҳамчун чизи 

ногузир, бидуни шавқу рағбати махсус муносибат мекунанд. Онҳо аз 

нокомиҳо ва хатоҳо дар кор  сахт мутаассир намешаванд. Ислоҳи хатоҳоро ба 

рафиқон вогузор менамоянд. Дар онҳо кӯшиши пешбар будан ба назар 

намерасад. Равандҳои психикӣ дар онҳо суст инкишоф ѐфтаанд. Чунин 

бачагон ҳаҷми пурраи дониши барномаи таълимро на ҳамеша фаро мегиранд. 

Кам мутолиа мекунанд, бинобар ин, доираи назар ва фазилаташон 

(эрудитсия) инкишоф наѐфтаанд. Аммо дар раванди  кор фаъолнокӣ  зоҳир 

мекунанд. Онҳо аз ҷавобҳои нодуруст ва носаҳеҳ, ифода карда 

натавонистани фикри худ нороҳат намешаванд. Дар баробари ин, сатҳи 

баланди инкишофи маҳорати таълимӣ-маърифатӣ ба назар мерасад: онҳо 

алгоритми иҷрои супоришҳои муайянро дар хотир мегиранд (роҳи ҳалли 

масъала, таҳлили ҷумла ва ғ.).  

Сатҳи нокифоя. Ба он мавҷудияти шавқу рағбат ба фаъолияти 

маърифатӣ ва эҷодӣ хос мебошад. Бачагон ба супориши ғайримуқаррарӣ 

дарҳол шавқманд гардида, барои иҷрои он кӯшиш мекунанд. Ин кор бо 

сабаби инкишофи нокифояи равандҳои психикӣ, ҳаҷми нокифояи донишҳои 

таълимӣ на ҳамеша ба онҳо муяссар мегардад. Ҳарчанд онҳо аз нокомиҳо 

сахт андӯҳгин мешаванд, ин ба муносибаташон ба таҳсил таъсир мерасонад. 

Онҳо кӯшиш мекунанд, ки аз иҷрои супоришҳои мураккабе, ки маҳорати 

таҳлилро талаб мекунанд, дурӣ ҷуста, иҷрои супоришҳои нисбатан содаро 

афзал медонанд, то ки аз раванди омӯзиш  қаноатмандӣ эҳсос намоянд. 

Баъзан ин гуна бачагон бисѐр мутолиа мекунанд, бинобар ин, доираи назари 
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онҳо метавонад инкишофѐфта бошад. Аммо сатҳӣ ва рӯякӣ будани дарки 

чизи хондашуда ба назар мерасад. Дар тарафи дигари  ҷузъиѐти дурахшону 

рангин чизи асосиро дида наметавонанд. Онҳо донишҳояшонро дар худ 

пинҳон намедоранд - дар раванди таълим фаъолона кӯшиш мекунанд, ки ба 

омӯзгору ҳамсолон ифшо намоянд. Дар рафти чунин кор на танҳо донишҳои 

гирифтаи кӯдак, балки малакаҳои гуфтории ӯ мукаммал мешаванд. Маҳорати 

таълимӣ - маърифатӣ метавонад то автоматизм расида бошад, аммо бо сабаби 

инкишофнаѐфта будани маҳорати таҳлил аксари бачагон донишҳояшонро 

дар шароити нав, ғайристандартӣ татбиқ карда наметавонанд.  

Ба сатҳи миёна бачагонеро мансуб донистан мумкин аст, ки ба 

фаъолияти маърифатӣ ва эҷодӣ шавқу рағбати устувор доранд. Онҳо ба 

хондан муносибати ҷиддӣ доранд: серғайрат ва босуботанд. Ба туфайли ин 

дар навъҳои муайяни фаъолият ба натиҷаҳои баланд ноил гардида 

метавонанд. Нисбат ба натиҷаҳои фаъолияти худ хеле ҳассосанд, зеро ҳама 

гуна супоришро дақиқ иҷро мекунанд. Аз ҷиҳати психологӣ сатҳи ба таври 

кофӣ баланди инкишофи хотирро қайд кардан мумкин аст, зеро ин гуна 

бачагон аксари маводи таълимро аз ѐд мекунанд. Дигар равандҳои 

маърифатӣ дар онҳо нокифоя инкишоф ѐфтаанд. Ҳаҷми донишҳои таълимии 

ин бачагон ба талаботи барнома мувофиқ аст. Дар соҳаҳои гуногуни 

фаъолият доираи назари густурда доранд. Он на танҳо дар дарсҳо, балки дар 

вақти берун аз дарс ғанӣ мегардад: ҳангоми тамошои барномаҳои 

телевизионӣ ва намоишҳо, иштирок дар маҳфилҳо ва бахшҳо. Бачагон дар 

раванди машғулиятҳои таълимӣ донишҳояшонро бомуваффақият татбиқ 

мекунанд. Ба ин маҳорати гуфтории хуб инкишофѐфта мусоидат менамояд. 

Чунин бачагон аксар вақт донишҳои гирифтаашонро дар раванди таълим ба 

кор бурда метавонанд, зеро маҳорати умумитаълимиро аз худ кардаанд. 

Аммо набудани маҳорати таҳлил мушоҳида мешавад, ки аксар вақт боиси 

душвориҳо дар раванди таълим мегардад.  

Сатҳи кофӣ бо мавҷудияти тамоми нишондиҳандаҳои ҷузъи 

шахсиятӣ-ангезишӣ муайян мешавад: дар баробари шавқу рағбат ба 
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фаъолияти маърифатӣ ва эҷодӣ, муносибати мусбат ба таълим, бетараф 

набудан ба натиҷаҳои фаъолияти худ, кӯшиш барои пешбар гардидан пайдо 

мешавад. Дар самти психологии сатҳи кофии инкишоф тамоми амалиѐти 

тафаккур, тахайюли бой, ҳаҷми кофии хотир ба назар мерасад, дар баробари 

ин диққат вазъиятӣ ва ноустувор аст. Ин гуна бачагон дорои он ҳаҷми 

донишҳо мебошанд, ки барномаи таълим пешбинӣ намудааст, аммо барои 

ҷустуҷӯи мустақилонаи донишҳо эҳтиѐҷро ҳис мекунанд. Ин эҳтиѐҷ дар 

раванди мутолиаи китобҳо, тамошои барномаҳои телевизион, иштирок дар 

факултативҳо қонеъ мегардад. Аммо ин донишҳо ҳанӯз муназзам нестанд, 

бинобар ин, дар бораи мавҷудияти фазилати махсус сухан рондан мумкин 

нест. Дар чунин бачагон асосҳои ҷаҳоншиносӣ ташаккул меѐбанд, ҳарчанд 

сатҳи маишии инкишофи он ба назар мерасад. Дар ҷузъи протсессуалӣ 

тамоми нишондиҳандаҳои лаѐқатмандӣ ҳузур доранд: фаъолнокии сатҳаш 

баланд, маҳорати гуфторӣ ва таҳлил, маҳорати таълимӣ-маърифатӣ.  

Сатҳи баланд таносуби идеалии тамоми нишондиҳандаҳои 

лаѐқатмандӣ мебошад. Зимнан ҳар як нишондиҳанда дар сатҳи баланди 

инкишоф қарор дорад. Ин модели идеалии хонандаи хурдсол аст.  

Дар идома мо нишондиҳандаҳои муайяншударо аз рӯи сатҳ тақсим 

кардем, ки дар ҷадвали 2 инъикос гардидааст. (ниг. ба замимаи 2)  

Барои омӯхтани зуҳуроти нишондиҳандаҳои лаѐқатмандӣ мо 

методикаи ташхисро коркард намудем, ки дар ҷадвали 3 инъикос ѐфтааст. 

Барои ҳосил намудани тасаввуроти пурра ва боэътимод дар бораи 

лаѐқатмандии хонандагони хурдсол ва омӯхтани ҳар як нишондиҳанда мо 

маҷмӯи методҳоро ба кор бурдем. Масалан, барои омӯхтани шавқу рағбат ба 

фаъолияти маърифатӣ ва эҷодӣ мо пур кардани варақаҳои шавқу рағбати 

бачагон, методи суҳбат ва анкетагирӣ; барои омӯхтани амалиѐти тафаккур - 

методҳои иҷрои машқҳо, ҳалли масъалаҳо, иншо, суҳбатро истифода 

намудем.  

Омӯзиши таҷрибаи кор дар мактаб нишон дод, ки сатҳҳои инкишофи 

лаѐқатмандии хонандагон фарқ мекунанд. Бо мақсади санҷидани ин фарзия 
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дар пойгоҳи мактаб-гимназияҳои № 1,4, 24-уми шаҳри Хуҷанд озмоиши 

тасдиқкунанда баргузор шуд. Дар рафти он (солҳои 2014-2015) хонандагони 

синфҳои 2-юм (ҳамагӣ 229 нафар) бо мақсади дарѐфти бачагони лаѐқатманд 

таҳқиқ карда шуданд. Ба андешаи омӯзгорон дар ҳар яке аз ин синфҳо 

хонандагоне буданд, ки аз ҷиҳати инкишоф аз ҳамсолон дар сафи пеш қарор 

доштанд.  

Дар раванди озмоиши тасдиқкунанда маълум шуд, ки дар ҳар як 

хонандаи хурдсол тамоми нишондиҳандаҳои лаѐқатмандӣ мавҷуданд, аммо 

сатҳи зоҳиршавии онҳо гуногун сурат мегиранд. Бинобар ин, мо вазъи ҳар як 

нишондиҳандаро аз рӯи ҷадвали 5 хол мавриди омӯзиш қарор додем. Пас аз 

ин ҳамаи бачагон вобаста ба ҷамъи  холҳое, ки дар рафти озмоиш ба даст 

оварданд, ба  панҷ сатҳ тақсим карда шуданд:  

15-27 хол - сатҳи паст;  

28 - 39 хол - сатҳи нокифоя; 

40 - 51 хол - сатҳи миѐна; 

52-63 хол - сатҳи кофӣ; 

64-75 хол - сатҳи баланд.  

Ҷадвали 3. 

Методикаи комплексии ташхиси 

 лаѐқатмандии хонандагони хурдсол 

№ Нишондиҳан- 

диҳандаҳои 

лаѐқатмандӣ  

Методҳои таҳқиқ 

1 Шавқу рағбат ба 

фаъолияти 

маърифатӣ ва 

эҷодӣ 

Варақаи шавқу рағбат, майлҳои кӯдак, анкетагирӣ, 

суҳбат 

2 Муносибат ба 

таҳсил 

Анкетагирӣ, суҳбат, омӯзиши ҳуҷҷатҳои мактаб 

3 Эҳсосият Анкетагирӣ, суҳбат, мушоҳида 

4 Пешбарандагӣ Таҳқиқоти иҷтимоъсанҷӣ (сотсиометрӣ), анкетагирӣ  
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5 Амалиѐти 

тафаккур 

Методи иҷрои машқҳо, ҳалли масъалаҳо, иншо, 

суҳбат 

6 Диққат Методи иҷрои машқҳо, мушоҳида, омӯхтани навъ, 

ҳаҷм, тамаркуз, устуворӣ, тақсимот ва кӯчидани  

диққат  
7  Хотир Методи иҷрои машқҳо, мушоҳида, омӯхтани навъ, 

ҳаҷми хотир 

8 Тахайюл Методи иҷрои машқҳо, иншо, омӯзиши маҳсули 

фаъолияти эҷодии мактаббачагон,  супориш аз 

методикаи  ―Ҳайвоне, ки вуҷуд надорад‖ 

9 Супоришҳои 

таълимӣ 

Бурришҳои назоратӣ аз рӯи фанҳо, омӯзиши 

ҳуҷҷатҳои мактаб  

10 Доираи назар Анкетагирӣ, омӯзиши ҳуҷҷатҳои мактаб, супориш аз  

методикаи Векслер 

 

 
11 Фазилат  Мусобиқаи зеҳнӣ,  омӯхтани ҳуҷҷатҳои мактаб 

12 Ҷаҳоншиносӣ Навиштани иншо, мушоҳида, суҳбат 
13 Фаъолнокӣ Омӯхтани маҳсули фаъолият, мушоҳида, анкетагирӣ 

14 Маҳорати гуфтор 

 

Навиштани иншо, мушоҳида, анкетагирӣ, супориш аз  

методикаи ―Инкишофи нутқ‖ 

15 Маҳорати 

маърифатӣ-

таълимӣ. 

Санҷидани техникаи хониш, тезбинии имлоӣ, 

суръати малакаҳои ҳисобкунӣ, омӯзиши ҳуҷҷатҳои 

мактаб 

  

Дар идома таҳлили натиҷаҳои ташхиси лаѐқатмандии хонандагони 

мактаб-гимназияи  №4 анҷом ѐфт. Чунин кор дар гимназияҳои №1ва №24 низ 

гузаронида шуд. Маълумоти ҷамъбастӣ дар ҷадвали 19 пешниҳод 

гардидаанд.  

Ҷузъи ангезишӣ-шахсиятии лаѐқатмандӣ нишондиҳандаҳоро дар бар 

мегирад: шавқу рағбат ба фаъолияти маърифатӣ ва эҷодӣ, муносибати  

таҳсил ва эҳсосият.  

Бо мақсади омӯзиши шавқу рағбатҳо ба фаъолияти маърифатӣ ва эҷодӣ 

суҳбат, анкета, варақаи шавқу рағбат таҳия гардидаанд.  

Дар заминаи иттилоотӣ мо сатҳи инкишофи шавқу рағбати ҳар як 

хонандаро муайян намудем:   
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Сатҳи паст - 1 хол: хонанда ба маводи таълим шавқу рағбаташро суст 

зоҳир мекунад, ҳатто барои гирифтани ҳаҷми пойгоҳие, ки дар барнома 

муқаррар гардидааст, кӯшиш намекунад, ҳама навъи супоришҳо ва 

вазифаҳои фармудаи омӯзгор барояш вазнин мебошанд.  

Сатҳи нокифоя - 2 хол: хонанда кори қадам ба қадамро зери назорати 

бевоситаи шахси калонсол иҷро менамояд, барои ҷустуҷӯи маводи иловагӣ 

ташаббус зоҳир намекунад.   

Сатҳи миѐна - 3 хол: хонандаи хурдсол иҷрои кореро афзал медонад, 

натиҷаи он дақиқ ба нақша гирифта  шудааст ва зери роҳбарии шахси 

калонсол анҷом меѐбад, иттилооти иловагии тасодуфан ба даст омадаро дар 

хотир мегирад (аз барномаҳои телевизионӣ, гуфтугӯҳо ва ғ.), танҳо бо 

нишондоди омӯзгор иттилоотро мустақилона ба даст оварда метавонад; 

доираи шавқу рағбатҳояш маҳдуд аст.  

Сатҳи кофӣ - 4 хол: хонанда фаъолияти мустақилонаи эҷодиро афзал 

медонад, ки сарфи нерӯи зеҳниву вақти зиѐдро талаб менамояд, бо маводи 

таълим берун аз  барнома машғул мешавад, аммо ин номунтазам ва бидуни 

система рӯй медиҳад; васегии доираи шавқу рағбатҳо ва ноустувории онҳо, 

ҷустуҷӯи соҳаҳои шавқовари донишҳо ба назар мерасад.  

Сатҳи баланд - 5 хол: хонандагони мазкур низ фаъолияти мустақилонаи 

эҷодиро афзал медонад, ки сарфи зиѐди нерӯи зеҳнӣ ва вақтро талаб 

менамояд, бо маводи таълим берун аз  барнома машғул мешавад, дар вақти 

холӣ бо соҳаи барояш шавқовари донишҳо  мунтазам машғул мегардад; 

васегии доираи шавқу рағбатҳо ва устувории онҳо ба назар мерасад.  

Маълумоти ба даст омадае, ки дар ҷадвали 4 оварда шудаанд, дар бораи 

мавҷудияти шавқу рағбат ба фаъолияти маърифатӣ ва эҷодӣ гувоҳӣ 

медиҳанд. Аммо сатҳи инкишофи онҳо гуногун аст. Шавқу рағбат ба илмҳои 

гуманитарӣ ва варзиш бартарӣ доранд. 31,6% хонандагон ба коре, ки 

натиҷааш дақиқ барномарезӣ шудааст, майл доранд, 37,7%  хонандагони 

хурдсол нисбат ба фаъолияти мустақилонаи эҷодие, ки сарфи нерӯву вақти 

зиѐдро талаб мекунад, кори марҳалавиро бо роҳбарии омӯзгор  афзалтар  
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мешуморанд. Танҳо 30,7% хонандагон барои машғул шудан бо маводи 

таълимии берун аз барнома ҳангоми фориғ аз таҳсил майлу рағбат зоҳир 

намуданд.  

Барои таҳқиқи муносибат ба таҳсил мо методҳои омӯзиши ҳуҷҷатҳои 

мактаб, анкетагирӣ аз волидайн ва суҳбат бо бачагонро истифода бурдем. 

Методи омӯзиши ҳуҷҷатҳои мактаб бештар объективӣ буд. Мо дафтарҳои 

корӣ ва рӯзномаҳои хонандагони хурдсол, дафтарҳои синфӣ ва парвандаҳои 

шахсиро омӯхтем, ки омӯзгор таҳия менамояд. Дар ин замина оид ба 

муносибати хонандагон ба таҳсил тасаввурот ҳосил шуд.  

Ҷадвали 4.  

Сатҳи инкишофи шавқ ба фаъолияти маърифатӣ 

 ва эҷодӣ дар марҳалаи тасдиқкунандаи озмоиш (бо %) 

Синф 

Сатҳ 

3б 3в 3г Ҳамагӣ  

Паст 12,2 13,4 12,5 13 

Нокифоя 26,1 24,5 24,3 24,7 

Миѐна 30,4 27,6 36,4 31,6 

Кифоя 19,0 20,3 11,5 16,9 

Баланд 12,3 14,2 15,3 13,8 

 

Суҳбат бо бачагон барои тасҳеҳи ин маълумот мусоидат кард. Сипас аз 

волидайн низ анкета гирифта шуд. Маълум шуд, ки аксари волидайн сатҳи 

имконияти бачагонро баланд мешуморанд ѐ ба ин масъала муносибати 

объективӣ надоранд. Сабаби номувофиқ будани баҳоҳо ба андешаи мо дар он 

аст, ки волидайн барои муқоисаи комѐбиҳои кӯдаки худ бо ҳамсолонаш 

имконият надоранд.  

Сатҳи инкишофи нишондиҳандаи мазкур бо тарзи зерин муайян 

гардид:  

Сатҳи поѐн - 1 хол: хонанда ба раванди таълим комилан шавқу рағбат 

надорад, беғайрату бесубот аст, сабаби рафтору кирдорашро фаҳмонида 

наметавонад.  
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Сатҳи нокифоя - 2 хол: хонандаи хурдсол барои гирифтани донишҳо 

танҳо зери назорати шахси калонсол кӯшиш менамояд, босубот нест, на 

ҳамеша имконияташро барои азхудкунии маводи дуруст баҳо дода 

метавонад.  

Сатҳи миѐна - 3 хол: майлу рағбат ба донишҳо танҳо бо гирифтани 

баҳои баланд ва баҳо аз ҷониби шахси калонсол маҳдуд мегардад, хонанда 

аксар вақт босубот ва боғайрат аст, аммо баъзан сатҳи имконияти 

таълимиашро баланд мешуморад.  

Сатҳи кофӣ - 4 хол: дар хонанда кӯшиши гирифтани донишҳои нав 

мушоҳида мешавад. Зимнан ба сифати ангезиш ҳам хоҳиши гирифтани баҳои 

баланд, ҳам гирифтани иттилооти иловагӣ дар соҳаи шавқовари донишҳо 

баромад мекунанд.  

Сатҳи баланд - 5 хол: дар кӯдак кӯшиши гирифтани донишҳои нав 

барҷаста зоҳир шудааст: хонанда ҳамеша дар ҷустуҷӯи эҷодӣ аст, 

рефлексияро амалӣ менамояд.  

Натиҷаҳои ҳосилшуда дар ҷадвали 5 инъикос ѐфтаанд.  

Ҷадвали 5.  

Сатҳи инкишофи муносибат ба таълим  

дар марҳалаи тасдиқкунандаи озмоиш (бо %) 

Синф 

Сатҳ  

2б 2в 2г Ҳамагӣ 

Паст 4,6 3,0 2,9 3,5 

Нокифоя 25,9 23,4 25,6 24,9 

Миѐна 28,6 29,2 30,8 29,6 

Кофӣ 30,7 34,4 30,3 31,8 

Баланд 10,2 10,0 10,4 10,2 

 

Эҳсосият бо ѐрии методҳое, мисли мушоҳида, анкетагирӣ аз волидайн 

ва суҳбат бо бачагон таҳқиқ гардид. Мушоҳида дар дарсҳои математика, 

забони русӣ, хониш ва ҳангоми кори беруназсинфӣ гузаронида шуд. 

Дарсҳоро омӯзгорони фанҳои гуногун мегузаштанд. Дар раванди мушоҳида 
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мо қайд намудем, ки бачагон ба вазифаҳои наздашон гузошта чӣ гуна 

вокуниш нишон медиҳанд, эродҳои омӯзгорро чӣ хел қабул мекунанд, 

супоришҳоро то кадом дараҷа босифат иҷро менамоянд, оѐ  соҳиби 

рефлексия мебошанд, баъди эродҳои омӯзгор барои беҳтар намудани 

корашон мекӯшанд. Сипас бо бачагон суҳбат баргузор шуд, ки дар  муайян 

намудани сатҳи эҳсосият кӯмак расонид.  

Сатҳи паст - 1 хол: хонанда ба ҳама гуна машғулият, ба натиҷаҳои 

фаъолияташ бепарвост.  

Сатҳи нокифоя - 2 хол: кӯдак на ҳама вақт аз нокомиҳо мутаассир 

мегардад ва барои ислоҳи хатоҳояш кӯшиш намекунад.  

Сатҳи миѐна - 3 хол: хонанда аз хатоҳои дар раванди таълим роҳдода 

хеле мутаассир мешавад, ки аксуламали манфӣ: гиря, аз омӯзгор хафа шудан 

ва ғайраро ба миѐн меорад. Аммо кӯдак барои ислоҳи вазъияти ба миѐн 

омада ангезаи кофӣ надорад. 

Сатҳи кофӣ - 4 хол: хонанда аз нокомиҳо ҳангоми таълим ва берун аз 

он сахт мутаассир мегардад. Сабаби онҳоро муайян карда метавонад, аммо на 

ҳамеша барои бартараф намудани онҳо мекӯшад.  

Сатҳи баланд - 5 хол: кӯдак вазифаҳои гузоштаро ҳамеша бодиққат гӯш 

мекунад, барои иҷрои онҳо дар сатҳи баландтарин кӯшиш менамояд, агар ин 

муяссар нагардад, сахт мутаассир мешавад, ки дар ислоҳи хатоҳо, 

расонидани маҳсули фаъолият то натиҷаҳои баландтарин ифода меѐбад.  

Натиҷаҳое, ки дар ҷадвали 6 инъикос гардидаанд, нишон медиҳанд, ки 

бачагон ҳастанд, ки танҳо барои гирифтани баҳо ѐ ҷазо надидан аз омӯзгор 

(волидайн) кор мекунанд. Чунин бачагон (68,2%) барои ноил шудан ба 

натиҷаҳои баланд шавқманд нестанд. Аммо 31,8% хонандагони хурдсол 

кӯшиш менамоянд, ки супоришро дар сатҳи баландтарин иҷро намоянд ва 

агар ин муяссар нагардад, аз нокомӣ хеле мутаассир мешаванд. Ин бачагон 

на ба хотири баҳо, балки барои фаҳмидани моҳияти супориш ва расидан ба 

эҳсоси ботинии қаноатмандӣ натиҷаро беҳтар кардан мехоҳанд 
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Ҷадвали 6.  

Сатҳи инкишофи эҳсосият  

дар марҳалаи тасдиқкунандаи озмоиш (бо %) 

Синф 

Сатҳ 

Уровни 

2б 2в 2г Ҳамагӣ  

Паст 12,6 13,7 14,0 13,4 

Нокифоя 26,7 27,4 26,5 26,9 

Миѐна 28,4 26,1 29,3 27,9 

Кофӣ 22,2 21,6 20,4 21,4 

Баланд 10,1 11,2 9,8 10,4 

 

Кор оид ба ошкор намудани ҷузъи психологӣ анҷом дода шуд. Барои 

ҳосил намудани манзараи пурра мо ҳолати нишондиҳандаҳои хусусияти 

психика, мисли тафаккури мантиқӣ, диққат, хотир ва тахайюлро пайдарпай 

омӯхтем.  

Барои омӯзиши сатҳи амалиѐти мантиқии хонандагони хурдсол ҷиҳати 

ҳалли масъалаҳо, навиштани иншо, иҷрои супоришҳо мо аз тесте ки дар 

асоси принсипи  Р.Амтхауэр таҳия шудааст, истифода  бурдем, ки он 4 

субтестро бо 10 санҷиш дар бар мегирад [171].  

Субтести якум сатҳи воқиф будани онҳо,  дуюм - маҳорати тасниф, 

сеюм - маҳорати ҷамъбаст,  чорум - маҳорати интихоби монандиҳоро имкон 

дод.  

Таҳлили таҳқиқоти гузаронида (ҷадвали 7) нишон дод, ки дар 

хонандагони синфи 2-юм маҳорати ҷамъбасткунӣ бештар инкишоф ѐфтааст. 

Ба ин барномаи синфҳои ибтидоӣ мусоидат менамояд, ки дар он  супоришҳо 

барои инкишофи ин маҳорат пешбинӣ гардидаанд. Амалиѐти дигари 

тафаккур камтар инкишоф ѐфтаанд. Дар сатҳи поѐнтарин маҳорати дарѐфти 

монандиҳо қарор дорад. Сабаб ба андешаи мо дар он аст, ки аксари 

хонандагон маҳорати аз предметҳои воқеӣ таҷрид (тасаввурот) карданро 

надоранд. Аз ин ҷо, ҳангоми корбарӣ барои ислоҳи ин вазъият ба инкишофи 

ин амалиѐти тафаккур таваҷҷуҳи махсус зоҳир бояд кард.  
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Ҷадвали 7.  

Сатҳи инкишофи тафаккури мантиқии хонандагони хурдсол дар 

марҳалаи тасдиқкунандаи озмоиш (бо %) 

Синф 

Сатҳ 

2б 2в 2г Ҳамагӣ 

Паст 7,8 9,6 11,2 9,5 

Нокифоя 35,9 37,0 36,9 36,6 

Миѐна 30,6 31,2 33,1 31,6 

Кофӣ 23,5 20,9 18,8 21,1 

Баланд 2,2 1,3 0 1,2 

 

Дар марҳалаи дигари кор омӯзиши диққат анҷом ѐфт. Аввал мо кӯшиш 

намудем, ки ҳаҷми диққати хонандагони хурдсолро муайян намоем. Барои ин 

8 варақа бо нуқтаҳои дар онҳо тасвиршуда нишон дода шуданд. Ба 

хонандагон супориш дода шуд, ки дар ду варақаи дилхоҳ ҷойгиршавии 

нуқтаҳоро ба хотир гиранд. Натиҷаҳо аз рӯи нақшаи зерин баҳогузорӣ 

шуданд:  

ҳаҷми пасти диққат - 1 хол - 0 нуқта;  

ҳаҷми нокифояи диққат - 2 хол: 1 нуқта;  

ҳаҷми миѐнаи диққат - 3 хол: 2-3 нуқта;  

ҳаҷми кофии диққат - 4 хол: 4 - 5 нуқта;  

ҳаҷми баланди диққат - 5 хол: 6 нуқта ва зиѐдтар. 

Дар рафти санҷиш маълум гардид, ки  аксари бачагон натиҷаҳои аз 

миѐна поѐнтарро нишон доданд, бинобар ин, мо барои муайян намудани 

дараҷаи мушоҳидакории хонандагони синфи 2-юм кӯшиш намудем. Бо ин 

мақсад мо супоришро аз методикаи Л.М.Фридман, Т.А.Пушкина, 

И.Я.Капулович «Хатоҳоро ислоҳ бинамо» ба кор бурдем [44,58]. Ба бачагон 

матне пешниҳод гардид, ки дар он хатоҳо ба назар мерасиданд. Корҳо аз рӯи 

формулаи зерин санҷида шуданд:  

А- В  

 С 
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А - шумораи хатоҳое, ки дуруст дарѐфт гардидаанд; 

В - шумораи хатоҳое, ки нодуруст ислоҳ шудаанд;  

С - шумораи умумии хатоҳои воқеие, ки дар супориш ҷой доштанд.  

Ба воситаи ин формула мо коэффитсиенти сатҳи устувории диққатро 

муайян намуда, дар мувофиқат бо онҳо 5 гуруҳи хонандагонро ҷудо кардем:  

0- 0,2 - сатҳи пасти устувории диққат;  

0,3 - 0,4 - сатҳи нокифоя; 

0,5 - 0,6 - сатҳи миѐна; 

0,7 - 0,8 - сатҳи кофӣ; 

0,9 - 1 - сатҳи баланд. 

Натиҷаҳои ба даст омада (ҷадв.8) ба хулосае мерасонанд, ки диққати 

74% хонандагон ба инкишоф ниѐз дорад. 

Ҷадвали 8. 

Сатҳи инкишофи диққати хонандагони хурдсол  

дар марҳалаи тасдиқкунандаи озмоиш (бо %) 

Синф 

Сатҳ  

2б 2в 2г Ҳамагӣ 

Паст 6,4 7,6 13,5 9 

Нокифоя 28,3 30,9 32,8 31 

Миѐна 37,7 35,2 29,4 34 

Кофӣ 27,6 26,3 24,3 26 

Баланд 0 0 0 0 

 

Барои гирифтани иттилооти бештар ба таври объективӣ мо тести Тулуз 

- Пйеронро истифода бурдем [170]. Он имкон медиҳад, ки ҳаҷму сифати 

диққати ихтиѐрӣ (устуворӣ, тақсимот, кӯчидан) муайян гардида, ҳамчунин 

суръати равандҳои психикӣ чен карда шаванд.   

Бачагон варақаҳои махсусро пур мекарданд, ки дар онҳо 10 сатри корӣ 

ҷойгиранд. Дар ҳар як сатр чорхонаҳоеро, ки ба намунаҳо монанданд, хат 

задан лозим буд. Барои ҳар як сатр 1 дақиқа ҷудо мешавад. Ҳангоми 

ҷамъбасти натиҷаҳо миқдори умумии коркардшуда (хатоҳо низ) ва миқдори 

хатоҳо ҳисоб карда шуданд.  
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Ҳисоб кардани ду нишондиҳандаҳо ҳатмӣ буд: суръати иҷрои тест ва 

дақиқии иҷрои тест (ѐ нишондиҳандаи тамаркузи диққат). Суръати иҷрои 

тест хусусияти психикии кӯдак - коркарди иттилоотро инъикос менамояд. 

Дақиқии иҷрои тест сатҳи инкишофи тамаркузи диққат ѐ бодиққатиро 

инъикос менамояд.  

Суръати иҷрои тест аз рӯи формулаи зерин муайян гардид:  

V - суръати иҷрои тест, п - адади сатрҳои корӣ. 

Xt - миқдори аломатҳои коркардшуда дар сатр. 

Коэффитсиенти дақиқии иҷрои тест (ѐ нишондиҳандаи тамаркузи 

диққат) аз рӯи формулаи зерин ҳисоб карда шуд:  

V-а 

К = - (3,4) 

V- суръат; 

а - миқдори миѐнаи хатоҳо дар сатр;   

п - миқдори сатрҳои корӣ; 

Yj - миқдори хатоҳо дар сатр. 

Марҳалаҳои дигари кор аз таҳқиқи хотири хонандагони хурдсол иборат 

буд. Бо ин мақсад мо дар ду самт кор бурдем: ҳаҷми хотири кӯтоҳмуддати 

хонандагони синфи сеюмро омӯхтем, сатҳ ва хусусиятҳои инкишофи 

навъҳои гуногуни хотири хонандагон - биноӣ, шунавоӣ, таҳрикиро таҳқиқ 

намудем.  

Аввал мо типи хотирро таҳқиқ кардем. Маълум шуд, ки хотири биноӣ - 

шунавоии онҳо бештар инкишофѐфта мебошад. Ин махсусиятро ба назар 

гирифта, мо корро оид ба омӯзиши ҳаҷми хотири кӯтоҳмуддат идома додем. 

Таҳқиқоти мазкур аз се марҳала иборат буд. Дар ҳар як марҳала ба бачагон ба 

хотир гирифтани маводи гуногуни таҳрикӣ пешниҳод мегардид.  

Дар рафти таҳқиқот муайян гардид (ҷадв. 9), ки хотири 40,4% 

хонандагони хурдсол хеле заиф инкишоф ѐфтааст, 50,3% хонандагон тарзҳои 

ҳифзи дарозмуддати иттилоотро фаро нагирифтаанд, 9,3% бошанд, ин 
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маҳоратро дар амалия  на ҳамеша татбиқ карда метавонанд. Ба ғайр аз ин, мо 

ягон хонандаи сатҳи инкишофи хотирааш комилро ошкор накардем. 

Барои омӯзиши тахайюл мо супоришҳоро аз методикаҳои Торренс 

«Шаклҳои нотамом» ва «Образи графикӣ», методикаи Ҷ.Гилфорд «Сохтани 

ибораҳо»  истифода бурдем [183,42; 31,73]. 

Ҷадвали 9.  

Сатҳи инкишофи хотири хонандагони хурдсол  

дар марҳалаи тасдиқкунандаи озмоиш (бо %) 

Синф 

Сатҳ 

2б 2в 2г Ҳамагӣ 

Паст 10,7 14,2 23,3 16 

Нокифоя 19,6 24,7 28,9 24,4 

Миѐна 67,6 48,6 34,6 50,3 

Кофӣ 2,1 12,5 13,2 9,3 

Баланд 0 0 0 0 

 

Натиҷаҳо дар ҷадвал оварда шудаанд, ки нигоҳи умумӣ ба он барои 

хушбинӣ асос намедиҳанд, зеро дар 46,4% хонандагони хурдсод инкишофи 

тахайюл дар сатҳи миѐна қарор дорад, 31,9% хонандагон ба тарзи қолабӣ 

андеша меронанд, дар 11%-и хонандагон бошад, кӯшиши эҷодкорӣ умуман 

вуҷуд надорад. Чунин далеле, ки фақат 10,7% бачагон мулоҳизаронии ҷолибу 

ғайримаъмулиро нишон доданд, ба иҷрои супоришҳои пешниҳодшуда  

эҷодкорона муносибат карданд, боиси нигаронии ҷиддии мо гардид. Ин 

нигарониро мо бо он алоқаманд мешуморем, ки 89,3% хонандагон ба раванди 

маърифатӣ низ муносибати ғайриэҷодӣ доранд.  

Ҷадвали 10.   

Сатҳи инкишофи тахайюли хонандагони хурдсол  

дар марҳалаи тасдиқкунандаи озмоиш (бо %) 

Синф 

Сатҳ 

2б 2в 2г Ҳамагӣ 

Паст 7,3 7 19,5 11,2 

Нокифоя 29,3 24,8 39,3 31 

Миѐна 47,6 51,5 30,7      43,2 
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Кофӣ 15,8 16,7 10,5  14,6 

Баланд 0 0 0 0 

 

Дар идома мо вазъи ҷузъи мундариҷавиро мавриди омӯзиш қарор 

додем. Барои ошкор намудани сатҳи донишҳои таълимии хонандагони 

хурдсол мо буришҳои назоратиро оид ба фанҳо (математика, забони модарӣ) 

гузаронида, ҳуҷҷатҳои мактаб: журналҳои синфӣ ва дафтарҳои хонандагонро 

аз назар гузаронидем. Аз натиҷаҳои таҳқиқоти дар ҷадвали 11 овардашуда 

маълум гардид, ки 47,3% хонандагон ҳаҷми кофии донишҳоро дар ҳудуди 

барномаи мактаб аз худ кардаанд. Аммо чунин далел ташвишовар аст, ки дар 

синфҳои гимназиявӣ 20,8% хонандагон донишҳои таълимиро дар сатҳи паст 

ва нокифоя фаро гирифтаанд.  

Ҷадвали 11.  

Сатҳи инкишофи донишҳои таълимӣ  

дар марҳалаи тасдиқкунандаи озмоиш (бо %) 

Синф 

Сатҳ 

2б 2в 2г Ҳамагӣ 

Паст 0 6,1 10,7 5,6 

Нокифоя 7,6 13,2 24,6 15,2 

Миѐна 43,4 25,6 26,8 31,9 

Кофӣ 35,7 40,8 27,9 34,8 

Баланд 13,3 14,3 10,0 12,5 

 

Дар идома доираи назари хонандагони хурдсол омӯхта шуд.  Барои 

таҳқиқи он мо аз саволҳои методикаи Векслер, омӯзиши ҳуҷҷатҳои мактаб 

истифода бурда, аз волидайн анкета гирифтем.  

Анкета барои волидайн аз чунин саволҳо иборат буд:  

- Фарзанди шумо дар кадом машғулиятҳои иловагӣ иштирок мекунад?  

- Фарзандатон чиҳоро мутолиа мекунад?  

- Шумо барои фарзандатон мутолиаи кадом китобҳои бачагонаро 

пешниҳод мекунед? 

-  Вақти фароғатро шумо ҳамроҳ чӣ тавр мегузаронед?  

- Фарзанди шумо кадом барномаҳои телевизиониро тамошо мекунад?  
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- Шумо якҷоя бо ӯ кадом барномаҳои телевизиониро тамошо мекунед?   

- Оѐ шумо ва фарзандатон ин ѐ он барномаҳои телевизионӣ ѐ ҳикояҳоро 

муҳокима менамоед?  

Бо мақсади аниқ кардани иттилооти ба даст омада мо ҳуҷҷатҳои 

мактабро омӯхтем. Журналҳои синф барои муайян намудани маҳфилу 

факултативҳое, ки бачагон иштирок мекарданд, имкон доданд; варақаҳои 

хонанда ѐрӣ доданд, ки кадом китобҳоро мутолиа намудани бачагон 

муқаррар гардад. Ҳамчунин барои  муайян намудани доираи шавқу 

рағбатҳои хонандагон бо бачагон ва омӯзгорон суҳбатҳо баргузор шуданд.   

Маълумоти ҳосилшударо таҳлил намуда, сатҳи инкишофи доираи 

назарро муайян намудем:  

сатҳи паст -  1 хол: доираи назар хеле маҳдуд аст, зеро кӯдак китоб, 

маҷалла мутолиа намекунад, балки танҳо барномаҳои телевизионии 

дилхушкунандаро тамошо мекунад;  

сатҳи нокифоя - 2 хол: доираи назар маҳдуд аст, кӯдак аз соҳаҳои 

алоҳидаи илм донишҳои ноустуор дорад, аммо онҳо хусусияти маишӣ дошта, 

баъзан хато мебошанд;  

сатҳи миѐна - 3 хол: доираи назар ҳанӯз ба таври кофӣ густурда нест, 

дар соҳаҳои алоҳидаи илм донишҳо вуҷуд доранд, аммо ба низом дароварда 

нашудаанд. Кӯдак асосан китобҳои дилхушкунанда мутолиа мекунад, 

иттилоотро асосан аз барномаҳои телевизионӣ аз худ менамояд;  

сатҳи кофӣ - 4 хол: доираи назар ба таври кофӣ густурда мебошад, зеро 

кӯдак адабиѐти маърифатиро мутолиа намуда, барномаҳои телевизиониро 

гуногунсамтро  тамошо мекунад, як қисми иттилоотро аз муошират бо 

калонсолон ва бачагон мегирад. Аммо донишҳояш ҳоло ба низоми муайян 

дароварда нашудаанд; 

сатҳи баланд - 5 хол: доираи назар хеле густурда буда, кӯдак аз соҳаҳои 

гуногуни донишҳо огоҳ аст, зиѐд мутолиа мекунад, барномаҳои маърифатиро 

тамошо карда, иттилоот пайдо мекунад, барои барррасии он бо калонсолону 

бачагон кӯшиш менамояд, донишҳояш ба низом дароварда шудаанд.  
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Аз ҷадвали 12 аѐн аст, ки 30,7% хонандагон ба ғайр аз фарогирии 

маводи барномаи таълим доираи назари густурдаро нишон доданд, 23,7% дар 

соҳаҳои алоҳидаи илм донишҳои пароканда доранд (номуназзам будани ин 

донишҳо ба мушоҳида расид), 45,6% хонандагон ба саволҳое, ки мо медодем, 

амалан сарфаҳм намерафтанд.  

Дар идома мо вазъи яке аз нишондиҳандаҳои лаѐқатмандӣ –фазилатро 

муайян кардем. Бо ин мақсад ҳуҷҷатҳои мактабро омӯхта, маълумоти 

мусобиқаи зеҳнии дар мактаб баргузоршударо истифода бурдем. Он 

супоришҳоро оид ба олами атрофи мо, адабиѐт, математика, забонҳои русӣ, 

тоҷикӣ ва англисиро дар бар мегирифт. Намунаҳои супоришҳо ва тартиби 

таҳқиқот дар китоби дарсии электронӣ «Инкишофи лаѐқатмандии 

мактаббачагони хурдсол» муаррифӣ гардидаанд. 

Ҷадвали 12.  

Сатҳи инкишофи доираи назари хонандагони хурдсол  

дар марҳалаи тасдиқкунандаи озмоиш (бо %) 

 

Синф 

Сатҳ 

2б 2в 2г Ҳамагӣ 

Паст 14,1 26,7 27,0 22,6 

Нокифоя  16,8 24,5 27,6 23 

Миѐна 28,2 27,4 15,5 23,7 

Кофӣ 23,6 14,1 18,2 18,6 

Баланд 17,3 7,3 11,7 12,1 

 

Аз ҷадвали 13 аѐн аст, ки 27,4% хонандагони хурдсол аз соҳаҳои 

гуногуни илм огоҳии кофӣ доранд, ки ба ин кори мустақилона дар самти 

шавқовар, мутолиаи адабиѐти махсуси дахлдор, тамошои барномаҳои 

телевизионии маърифатӣ, иштирок дар маҳфилҳо, хобби (аз ҷумла, 

ҷамъоварии чизҳои шавқовар) ва ғайра мусоидат мекунанд.  

                                                                                            Ҷадвали 13.  

Сатҳи инкишофи фазилати хонандагони хурдсол  

дар марҳалаи тасдиқкунандаи озмоиш (бо %) 
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Синф 

Сатҳ 

2б 2в 2г Ҳамагӣ 

Паст 20,3 18,6 30,4 23,1 

Нокифоя  28,6 27,1 27,6 27,8 

Миѐна 10,2 37,4 17,3 21,7 

Кофӣ 18,5 10,5 16,5 15,2 

Баланд 22,4 6,4 8,2 12,2 

Аммо қайд бояд кард, ки 50,9%  хонандагон  кам мутолиа мекунанд ва 

бо худомӯзӣ машғул нестанд. Ба андешаи мо, дар кори минбаъда ба  чунин 

хонандагон махсус таваҷҷуҳ зоҳир бояд кард: тавсия намудани рӯйхати 

адабиѐт, иштирок дар маҳфилҳои фаннӣ ва ғ.  

Сипас дар самти омӯзиши ҷаҳоншиносии хонандагон кор анҷом дода 

шуд. Дар ибтидо мо ба бачагон навиштани иншоро дар мавзӯи «Борон ва 

аҳамияти он дар табиат ва ҳаѐти инсон» пешниҳод намудем. Чунин методро 

Э.И.Моносзон дар китоби «Ташаккули ҷаҳоншиносии илмии хонандагон» 

пешниҳод мекунад [145,25]. Мо ба бачагон фаҳмонидем, ки иншоро чӣ тавр 

бояд навишт, ҳангоми навиштан чиро инъикос бояд кард. Барои бачагоне, ки 

амалӣ намудани супориш душворӣ мекашиданд, мо варақаҳоро бо нақшаи 

иншо тақсим кардем:  

1. Борон чист?  

2. Сабаби пайдоиши он.  

3. Борон чӣ манфиат меорад?  

Баҳодиҳии корҳо бо чунин тарз анҷом ѐфт:  

1 хол - кӯдак фикрашро дар дафтар умуман ифода карда натавонист;  

2 хол - кӯдак аз нақшаи пешниҳодшуда истифода бурда, ба саволҳои 

гузошташуда бо як ҷумла ҷавоб дод; 

3 хол - кӯдак аз нақшаи пешниҳодшуда истифода бурд, аммо ҷавобҳоро 

дар асоси мулоҳизаронӣ ва донишҳои худ тарҳрезӣ намуд. Супоришҳои 

иҷрошуда дар сатҳи ҷаҳоншиносии маишӣ (маъмулӣ) қарор доранд. Зимнан 

дар робитаҳои сабабу натиҷа ва тарзи ифода ба хатоҳо роҳ дода шуда, 

муназзамии нақл вайрон шудааст;  
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4 хол - иншо бе ѐрии нақша навишта шудааст. Мулоҳизаронӣ дар асоси 

донишҳои мавҷудае, ки характери илмӣ доранд, сурат гирифтааст. Бача 

кӯшиш менамояд, ки робитаҳои сабабу натиҷаро ошкор намояд, аммо баъзан 

ба хатоҳо роҳ медиҳад;  

5 хол - иншо бе ѐрии нақша навишта шудааст ва намуди нақли 

мураттабро дорад. Бача оид ба мавзӯи мазкур  донишҳои гуногунро (аз 

маводи барномавӣ ва маълумоти иловагӣ) нишон медиҳад. Робитаҳои сабабу 

натиҷа возеҳ ба назар мерасанд. Таснифоти падидаҳо анҷом ѐфтааст.  

Сипас мушоҳидаи бачагон дар чорабинии беруназсинфӣ «Оѐ шумо 

медонед?» сурат гирифт. Ин чорабинӣ аз ҷониби роҳбари синф дар ҳар як 

синф алоҳида гузаронида шуд. Ба бачагон пешниҳод гардид, ки андеша 

ронда, ба чунин саволҳо ҷавоб диҳанд:  

- Чаро шамол мевазад?  

- Чаро об ях мебандад? 

- Чаро шабу рӯз иваз мешаванд?  

- Чаро фаслҳои сол иваз мешаванд?  

- Чаро шабона дар осмон ситораҳо намоѐн мешаванд, онҳо аз куҷо 

пайдо мешаванд?  

- Ҳаѐт дар рӯи замин аз куҷо пайдо шуд?  

- Инсон чӣ тавр пайдо шудааст? ва ғ.  

Баъди ин чорабинӣ мо бо бачагон суҳбат гузаронидем, ки барои дақиқ 

кардани натиҷаҳо бояд мусоидат намоянд. Дар рафти суҳбат мо кӯшиш 

намудем, муайян созем, ки чаро бачагон ин гуна ҷавобҳоро доданд. Масалан, 

аксари бачагон бовар доранд, ки инсонро Худо офаридааст. Чунин 

тасаввуроти онҳо зери таъсири калонсолон ҳосил гардидааст. 

Натиҷаҳо дар ҷадвали 14 инъикос шудаанд. Онҳо гувоҳӣ медиҳанд, ки 

6,5 % бачагон ба олам дидгоҳи хос ва низоми арзишҳои худро дошта, 

ҳамчунин ҷойи хешро дар ин олам дарк мекунанд. Дар 32,9% хонандагони 

хурдсол танҳо ибтидои ташаккули асосҳои ҷаҳоншиносиро қайд кардем: 

донишҳо дар сатҳи маишӣ қарор дошта, ҳоло ба низом дароварда нашудаанд. 
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Аммо дар қисми назарраси хонандагон ҳатто асосҳои ҷаҳоншиносӣ ташаккул 

наѐфтаанд, ки ба андешаи мо, норасоии ҷиддӣ нест, зеро аслан онҳо бояд то 

охири синни хурди мактабӣ ташаккул ѐбанд. 

                                                                                           Ҷадвали 14.  

Сатҳи инкишофи ҷаҳоншиносии хонандагони хурдсол  

дар марҳалаи тасдиқкунандаи озмоиш 

  Синф 

  Сатҳ 

2б 2в 2г Ҳамагӣ 

Паст 14,7 30,4 38,7 27,9 

Нокифоя 31,2 39,5 27,2 32,7 

Миѐна 34,5 22,6 17,6 24,9 

Кофӣ 13,6 4,3 6,2 8,0 

Баланд 6,0 3,2 10,3 6,5 

 

Марҳалаи дигари кор омӯзиши яке аз нишондиҳандаҳои ҷузъи 

протсессуалӣ - маҳорати гуфтор (нутқ) буд. Бо ин мақсад супоришҳои 

методикаи аз ҷониби маркази «Доро» пешниҳодгардида ва мушоҳидаи 

бачагон истифода шуданд.   

Мувофиқи ин методика нишондиҳандаи ҷамъбастии «Инкишофи нутқ» 

аз ҷамъи холҳо барои иҷрои супоришҳои се тест ҳосил мегардад:  

1. «Антонимҳо дар нутқ»: интихоби антонимҳо (ҳадди аксар 4 хол).  

2. «Таснифот дар нутқ»: пурра кардани гурӯҳҳои таснифотӣ (ҳадди 

ақал 4 хол); ѐфтани калимаи хулосакунанда (ҳадди ақал 4 хол).  

3. «Соҳиб будан ба нутқи ихтиѐрӣ»: тасҳеҳ, барқарорсозӣ, пурракунии 

ҷумлаҳо (ҳадди ақал 4 хол).  

Баҳои ҳадди ақал барои маҳорати гуфтор - 20 хол.  

Сатҳи пасти инкишофи маҳорати гуфтор - 12 хол ва поѐнтар;  

Сатҳи нокифоя - 13-14 хол;  

Сатҳи миѐна - 15-16 хол;  

Сатҳи кофӣ - 17-18 хол;  

Сатҳи баланд - 19-20 хол.  
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Ба ғайр аз ин, сатҳи инкишофи маҳорати гуфтор дар раванди мушоҳида 

ва суҳбат бо бачагон баҳогузорӣ шуд. Маҳорати сохтани ҷумлаҳо, додани 

ҷавобҳои муфассал, маҳорати асоснок намудани гуфтори худ, хулосабарорӣ, 

маҳорати баҳс ва исбот кардан ба қайд гирифта мешуд [113; 159]. 

Бо мақсади санҷидани боэътимодии натиҷаҳои ҳосилшуда мо ба анкета 

барои волидайн саволҳои зеринро дохил намудем:  

- Фарзанди ман захираи зиѐди калимаҳо дорад ва фикрашро хуб ифода 

карда метавонад. Агар ҷавоб «ҳа» бошад, мисолҳо оред.  

- Фарзанди ман дар боғчаи бачагон хонданро ѐд гирифт. Агар ҷавоб 

«ҳа» бошад, китобҳоеро номбар кунед, ки ӯ мутолиа кардааст.  

- Фарзанди ман ташнаи мутолиа мебошад (- ҳа; - не).  

- Китобҳоеро номбар кунед, ки ӯ дар тӯли 6 моҳ мутолиа кардааст.  

Маълумоти ҳосилшуда дар ҷадвали 15 инъикос шудаанд. Онҳо гувоҳӣ 

медиҳанд, ки 26,5% хонандагони хурдсол дар сатҳи хуб сухан меронанд: 

фикрашонро ба тарзи шифоҳӣ ва хаттӣ ифода мекунанд, барои тавсифи 

эҳсосоту таассуроташон ва ғайра калимаҳои даркориро меѐбанд. 39,6% на 

ҳамеша ба ин муваффақ мешаванд. Ба андешаи мо, сабаб дар он аст, ки 

ҳаҷми донишҳои онҳо нокифоя аст. Ташвишовар он аст, ки 33,9% на ҳамеша 

барои ифодаи андешаҳояшон калимаҳои даркориро интихоб карда 

метавонанд. Аксари онҳо дар интихоби антонимҳо, калимаҳои 

хулосакунанда душворӣ мекашанд, ҳамчунин дар нутқ ба хатоҳо роҳ 

медиҳанд. Ба ақидаи мо, ин натиҷаи норасоии таҷрибаи гуфтории 

хонандагон, қабул кардани намунаҳои таҳрифшудаи нутқ (аз ҷумла, нутқи 

волидайн ва ҳамсолон) мебошад.   

 Ҷадвали 15.  

Сатҳи инкишофи маҳорати хонандагони хурдсол дар гуфтор  

дар марҳалаи тасдиқкунанди озмоиш (бо %) 

Синф 

Сатҳ 

2б 2в 2г Ҳамагӣ 

Паст 0 6,2 14,5 6,9 

Нокифоя 29,9 22,8 28,1 27,0 
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Миѐна 36,5 45,7 36,5 39,6 

Кофӣ 31,4 25,3 12,5 23,0 

Баланд 2,2 0 8,4 3,5 

 

Маҳорати таълимӣ- маърифатӣ аз рӯи фанҳои математика, забони 

модарӣ, санъати тасвирӣ ва меҳнат бо назардошти талаботи стандарти 

давлатии таҳсилоти Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳқиқ гардидаанд. Натиҷаҳо дар 

ҷадвали 16 оварда шудаанд. Аз он аѐн аст, ки 56% хонандагони хурдсол 

донишҳояшонро дар амалия татбиқ мекунанд, зимнан дар вазъияти 

ғайристандартӣ бе ѐрии омӯзгор амал карда метавонанд. Барои татбиқ 

намудани донишҳо дар амалия 25% хонандагони сатҳи миѐна низ қобилият 

доранд. Аммо онҳо аз рӯи алгоритми коркардшуда амал мекунанд: начандон 

дуршавӣ аз он, тағйирѐбии зоҳирии супориш барои онҳо душворӣ пеш 

меорад. Мушоҳидаҳои мо ҳамчунин нишон дод, ки 19% хонандагони 

хурдсол на ҳамеша донишҳояшонро истифода бурда метавонанд, зеро онҳо 

ба низом дароварда нашудаанд ва ягон хонандае ба назар нарасид, ки 

воситаҳои татбиқи донишҳоро тамоман намедонад. 

Ҷадвали 16.   

Сатҳи инкишофи маҳорати таълимӣ - маърифатии 

 хонандагони хурдсол дар марҳалаи тасдиқкунанди озмоиш (бо %) 

Синф 

Сатҳ 

2б 2в 2г Ҳамагӣ 

 
Паст 6,2 0 0 0 

Нокифоя 10,5 16,6 29,8 19 

Миѐна 21,9 32,3 19,8 25 

Кофӣ 31,3 32,3 27,2 31 

Баланд 30,1 18,8 23,2 25 

Омӯзиши фаъолнокии хонандагони хурдсолро мо бо ѐрии мушоҳида, 

омӯзиши маҳсули фаъолияти эҷодӣ ва анкетагирӣ аз волидайни хонандагон 

анҷом додем. Мушоҳида дар вақти таълим ва берун аз таълим сурат гирифт. 

Ҳангоми таълим хоҳиши иҷрои супориши дар назди синф: инфиродӣ ва 

супориши сатҳаш мураккабтар ба қайд гирифта шуд ва берун аз таълим мо 

дараҷаи машғулшавиро доир ба кори беруназсинфӣ ба назар гирифтем 
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(иштирок дар намоиш (спектакл), нашри газетаҳо, машғулияти фоиданоки 

ҷамъиятӣ).  

Маълумоти иловагиро мо бо ѐрии омӯзиши ҳуҷҷатҳои мактаб - 

рӯзномаҳои омӯзгор ва хонандагон, журнали синфӣ ҷамъ овардем. Ба ғайр аз 

ин, дар анкетае, ки барои волидайн пешниҳод гардид, чунин савол дода шуд:  

- Оѐ фарзанди  шумо дар таҳсил, дар корҳои хона шавқу рағбатҳояш 

фаъол аст? Мисолҳо оваред.  

Тартиби баҳодиҳӣ дар китоби дарсии электронии «Инкишофи 

лаѐқатмандии хонандагони хурдсол» тасвир гардидааст. Натиҷаҳои таҳқиқот 

дар ҷадвали 17 сабт шудаанд. Аз он бармеояд, ки 43% хонандагон дар таълим 

ва берун аз он фаъолнокии баланд зоҳир мекунанд, барои иҷрои супоришҳои 

ҷамъиятӣ кӯшиш менамоянд ва худашон машғулияти ба ҷамъият фоиданокро 

меѐбанд. 26,3% хонандагон на ҳамеша фаъолнокии баланд зоҳир мекунанд,  

аз супоришҳои ҷамъиятӣ даст мекашанд. Кам зоҳир намудани фаъолнокӣ дар 

фаъолияти таълимӣ ба 30,7% хонандагон хос мебошад. Ба ғайр аз ин, онҳо 

дар кори беруназсинфӣ иштирок намекунанд.  

Ҷадвали 17.  

Сатҳи инкишофи фаъолнокии  хонандагони хурдсол 

 дар марҳалаи тасдиқкунанди озмоиш (бо %) 

Дар идома мо нишондиҳандаи лаѐқатмандӣ - пешбарандагиро таҳқиқ 

намудем. Бо ин мақсад мо таҳқиқоти иҷтимоъсанҷӣ гузаронидем. Дар 

раванди он «ситораҳо» ѐ пешсафони синф муайян шуданд. Ба бачагон 

навиштани номи се нафарро, ки ба зодрӯзашон таклиф кардан мехоҳанд, бо 

онҳо супориши хонагиро иҷро кардан мехоҳанд, киро барои иҷрои супориши 

Синф 

Сатҳ 

2б 2в 2г Ҳамагӣ  

Паст 18,8 8,4 15,6 14,0 

Нокифоя 14,6 15,6 23,0 16,7 

Миѐна 18,6 30,3 25,0 26,3 

Кофӣ 30,4 31,3 10,4 24,0 

Баланд 17,6 14,4 26,0 19,0 
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меҳнатӣ ҳамчун ѐрирасон интихоб мекунанд (аз як то се нафар аз рӯйи 

афзалият).  

Тамоми маълумот ба ҷадвали 18 дохил карда шуданд, ки дар заминаи он 

мо сотсиограмма сохтем. Маълум шуд, ки дар синфҳо пешбарони расмӣ 

(19%) ва ғайрирасмӣ (15,5%) ҳастанд. Ҳамчунин «аутсайдер» (ақибмондаҳо) 

- 6,8% ҳузур доранд. 

Ҷадвали 18.  

Сатҳи инкишофи пешбарӣ дар хонандагони хурдсол 

 дар марҳалаи тасдиқкунанди озмоиш (бо %) 

Синф 

Сатҳ 

2б 2в 2г Ҳамагӣ 

Паст 14,8 5,7 0 6,8 

Нокифоя 27,0 21,9 29,3 26,0 

Миѐна 25,0 39,7 33,3 32,7 

Кофӣ 15,4 14,5 16,6 15,5 

Баланд 17,8 18,2 20,8 19,0 

 

Ҳамин тавр, мо тамоми нишондиҳандаҳоеро омӯхтем, ки сатҳи 

инкишофи лаѐқатмандии хонандагонро муайян мекунанд. Натиҷаҳои 

фосилавиро мо ба ҷадвалҳои ҷамъбастӣ ворид намудем. Дар асоси 

маълумоти ҳосилшуда тамоми бачагон вобаста ба ҷамъи баллҳои дар рафти 

озмоиш гирифтаашон ба панҷ сатҳ тақсим шуданд (ҷадвали 19).  

Натиҷаҳо ба омӯзгор имкон медиҳанд, то таҳлил намоянд, ки кадом 

нишондиҳандаҳо дар хонандаи хурдсол хуб инкишоф ѐфтаанд, кадом 

нишондиҳандаҳо ислоҳро тақозо мекунанд. Дар заминаи ин маълумот 

омӯзгор метавонад кори минбаъдаашро тарҳрезӣ намояд.  

Ҷадвали 19.  

Ҷадвали ҷамъбастии сатҳи инкишофи лаѐқатмандӣ  

дар марҳалаи тасдиқкунанди озмоиш (бо %) 



114 
 

 

  Диаграммае, ки дар поѐн оварда шудааст (расми 2) имкон медиҳад, ки 

дар хонандагони хурдсол сатҳҳои гуногуни лаѐқатмандӣ ба назар мерасанд. 

Зимнан дар ҳар як мактаб дар ҳар як сатҳи лаѐқатманди миқдори тақрибан 

якхелаи хонандагон пайгирӣ мешаванд. Қисми зиѐди хонандагони синфҳои 

2-юм дар сатҳи миѐна (32%), нокифоя (18%) ва паст (10%) қарор доранд. 

Яъне 60% дар сатҳи миѐна ва поѐнтар аз он қарор доранд. Танҳо 25% 

хонандагон дар сатҳи кофӣ ва 15% дар сатҳи баланд қарор доранд, яъне 

онҳоро лаѐқатманд шуморидан мумкин аст, зеро дар онҳо барҷаста зоҳир 

гардидани тамоми нишондиҳандаҳои хоси лаѐқатмандӣ мушоҳида мешавад.  

 

Расми 2. Диаграммаи ташаккулѐбии сатҳи лаѐқатмандии хонандагони 

хурдсол.  

Ин гуна тафовутро дар сатҳи инкишофи лаѐқатмандии хонандагони 

хурдсол мо чунин маънидод менамоем: якум, бачагоне, ки 34%-ро ташкил 

доданд, заминаҳои ирсии лаѐқатмандӣ доранд - мо дар натиҷаи муошират бо 
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  2а 2б 2в 2б 2в 2г 2а 2б 2в 

Паст 9,3 10,4 10,4 9,4 10,4 11,5 9,3 10,4 9,2 

Нокифоя 17,4 17,6 15,2 18,3 18,6 17,6 16,1 17,6 16,0 

Миѐна 33,1 32,2 33,1 32,7 31,2 33,1 33,2 32,2 33,3 

Кофӣ 25,5 27,0 27,1 25,3 27,0 24,2 26,2 27,0 27,0 

Баланд 14,7 12,8 14,2 14,3 12,8 13,6 15,2 12,8 14,5 
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волидайн чунин хулоса кардем (сатҳи баланди зеҳн, доираи назари густурда, 

таҷрибаи ғанӣ, касберо интихоб кардаанд, ки бо амалиѐти зеҳнӣ ва эҷод 

алоқаманд аст); дуюм, ин бачагон аз хурдсолӣ ба соҳаҳои гуногуни фаъолият 

ҷалб шудаанд - дар маҳфилҳо (шоҳмот, тарроҳӣ, саводи компютерӣ, рақс, 

санъати тасвирӣ) иштирок карда, ба намоишҳо, музейҳо ва ғ. мераванд; 

сеюм, ба бачагони мазкур таълиму тарбия дар мактаб таъсири назаррас 

расонд - ҳамкорӣ бо омқзгорон ва роҳбари синф, худомӯзӣ, иштироки 

фаъолона дар кори беруназсинфӣ ва ғ.  

Бо мақсади санҷидани объективӣ будани натиҷаҳо мо ҳакамони 

мустақил - омӯзгорони фаннии соҳибтаҷрибаи аз ҷониби педагогҳо-устодон 

эътирофшуда, методистҳоро аз шуъбаи маорифи шаҳр ҷалб намудем. Онҳо 

маҳсули фаъолияти эҷодии хонандагонро арзѐбӣ намуда, баҳои коршиносиро 

гузоштанд (аз рӯи ҷадвали панҷхола), ки сатҳи инкишофи ҳар як 

нишондиҳанда, ҳамчунин сатҳи инкишофи лаѐқатмандии ҳар як хонандаро 

дар маҷмӯъ муайян мекунанд. Баҳоҳои коршиносон ба сатҳҳои инкишофи 

лаѐқатмандӣ ба натиҷаҳое, ки мо дар рафти озмоиш ба даст овардем, 

мувофиқ буданд.   

Дар идома мо фарзияе пеш овардем, ки агар дар хонанда тафаккури 

мантиқӣ, хотир, диққат, шавқу рағбат ба фаъолияти эҷодӣ ба таври кофӣ 

инкишоф ѐфта бошанд, комѐбиҳои ӯ дар таълим низ баланд хоҳанд буд. Бо 

мақсади санҷидани ин фарзия дар асоси формулаи Ч.Спирмен вобастагии 

иртиботи мутақобили (коррелятсия) байни пешрафти хонандагони хурдсол 

сифати донишҳо ва сатҳи инкишофи лаѐқатмандӣ муқаррар гардид [180]. Мо 

коэффитсиенти баланди иртиботи мутақобилро ҳосил кардем: + 0,9961588, 

ки оид ба таъсири бевоситаи инкишофи лаѐқатмандӣ ба сифати таҳсил 

гувоҳӣ медиҳад.  

Натиҷаи таҳқиқот нишон доданд, ки дар байни хонандагони хурдсол 

гурӯҳи начандон калони бачагон ҳастанд, ки лаѐқатманд номидан мумкин 

аст. Аммо  имрӯз дар муассисаҳои таҳсилоти миѐна ва махсус танҳо кӯшиши 

интихоб ва дар идома бо таълими махсус фаро гирифтани бачагони 
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лаѐқатманд амалӣ мегардад, зеро методикаи амалкунандаи ташхис ва 

инкишофи лаѐқатмандӣ вуҷуд надорад. Бинобар ин, амалиѐти омӯзгорон 

ҳангоми амсиласозии раванди педагогӣ, муайян намудани шароити беҳтарин 

номуташаккилона мебошанд.  

Таҳлили натиҷаҳои озмоиши тасдиқкунанда моро ба чунин хулосаҳо 

мерасонад:  

- дар мактаб хонандагони хурдсоле таҳсил мекунанд, ки дорои сатҳи 

баланди лаѐқатмандӣ мебошанд;  

- сатҳи баланди лаѐқатмандӣ номуташаккилона  инкишоф намеѐбад, 

балки кори мақсаднокро тақозо мекунад;  

- дар мактаб хонандагони барои инкишофи лаѐқатмандӣ потенсиал 

дошта мавҷуданд, ки анҷом додани кори мақсаднокро барои инкишофи он 

тақозо менамояд;  

- байни сатҳи лаѐқатмандӣ ва сифати таҳсил вобастагии мустақим 

вуҷуд дорад;  

- ташхиси лаѐқатмандии хонандагони лаѐқатмандро қисми зиѐди 

омӯзгорон дар заминаи хулосабарории худ анҷом медиҳанд, зеро методикаи 

зарурии муайян намудани лаѐқатмандии хонандаи хурдсолро фаро 

нагирифтаанд; 

- омодагии ҳадафмандонаи омӯзгорон барои кор ба бачагони 

лаѐқатманд зарур аст (мусаллаҳ намудани онҳо бо методикаи ташхис ва 

методикаи инкишофи лақатмандии хонандагони хурдсол).  

Ҳамин тавр, дар заминаи таҳлили маълумоти озмоиши тасдиқкунанда 

мо дар бораи зарурати коркарди методикаи инкишофи лаѐқатмандии 

хонандагони хурдсол дар раванди педагогии мактаб хулоса баровардем.  

Чунин инкишоф пеш аз ҳама, бевосита дар раванди таълим сурат 

мегирад. Ин тақозо менамояд, ки на танҳо методикаи инкишофи 

лаѐқатмандии хонандагони хурдсол коркард шавад, балки имконияти фанҳои 

таълимии дар мактаби ибтидоӣ омӯхташаванда барои инкишофи 

лаѐқатмандии хонандагон муайян гарданд. 
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2.2. Самарабахшии педагогии рушди лаѐқатмандии хонандагони 

синфҳои ибтидоӣ дар раванди таълим 

Дар боло мо зарурати ташхиси саривақтии хонандагони хурдсолро дар 

раванди педагогии мактаб исбот намудем. Натиҷаҳои озмоиши 

тасдиқкунанда андешаи моро оид ба он, ки дар мактабҳо бачагони 

лаѐқатманд таҳсил мекунанд, тасдиқ намуданд. Аммо кор набояд танҳо бо 

дарѐфти онҳо маҳдуд гардад. На танҳо сари вақт ошкор намудан, балки 

инкишоф додани қобилияти хонандагони хурдсол низ муҳим аст.  

Ҳама гуна инкишоф дар фаъолият сурат мегирад. Фаъолияти асосии 

хонандагони хурдсол таълимгирӣ мебошад, ки на фақат раванди азхудкунии 

низоми донишҳо, маҳорату малакаҳо, балки раванди инкишофи умумӣ, 

ташаккули шахсияро пешбинӣ менамояд. Маҳз дар фаъолияти таълимӣ пеш 

аз ҳама,  инкишофи лаѐқатмандии хонандагон бояд сурат гирад. Саволе ба 

миѐн меояд: «Курси мактаби ибтидоӣ барои ин кадом имкониятро фароҳам 

меорад?».  

Таъйиноти асосии мактаби ибтидоӣ аз он иборат аст, ки ба бачагон 

хондан, навиштан ва ҳисобкунии бошуурона, нутқи дуруст омӯзонида 

шаванд; дар хонандагон муносибати бомасъулият ба меҳнат, завқи хуби 

адабӣ парварида шаванд; бо воситаҳои ҳар як фанни таълимӣ сифатҳои 

беҳтарини ахлоқӣ, муҳаббат ба Ватан, халқи худ, забон, арзишҳои маънавӣ ва 

табиати он, муносибати боэҳтиром ба халқҳои дигар ва фарҳанги миллии 

онҳо тарбия гарданд; ба инкишофи ҳаматарафа ва мутаносиби хонандагони 

хурдсол, ошкор намудани қобилияти онҳо мусоидат карда шавад.  

 Ин вазифаҳоро бояд фанҳои зерини мактаби ибтидоӣ: забони модарӣ, 

забони русӣ, забони англисӣ, математика, табиатшиносӣ, санъати тасвирӣ ва 

меҳнат, тарбияи ҷисмонӣ иҷро намоянд.  

Барномаи давлатии омӯзиши забони модарӣ дар синфҳои поѐнии 

мактаб се курси ба ҳам алоқаманд, аммо дорои мустақилияти муайянро 

пешбинӣ менамояд:  

1. Саводомӯзонӣ, хониши беруназсинфӣ ва инкишофи нутқ.  
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2. Хониши бадеӣ (синфӣ ва беруназсинфӣ) ва инкишофи нутқ.  

3. Фонетика, лексика, грамматика, имло ва инкишофи нутқ.  

Асоси ин курсҳоро инкишофи нутқ ташкил медиҳад. Дар баробари ин, 

курси ибтидоии забони тоҷикӣ иҷрои вазифаҳои асосии зеринро пешбинӣ 

менамояд:  

 ташаккули тасаввуроти муҳимтарини ахлоқӣ ва эстетикӣ, азхудкунии 

арзишҳои ахлоқии умумиинсонӣ;  

 инкишофи қобилияти эҷодӣ;  

 ғанӣ гардонидани тасаввуроти мушаххаси бачагон оид ба воқеияти 

атроф, инсон, табиат ва ҷомеа;  

 инкишофи тафаккури мантиқӣ ва образнок;  

 азхудкунии тарзу воситаҳои имконпазири кори мустақилона;  

  инкишофи шавқу рағбати устувор ба машғулияти таълимӣ, китоб.  

Забони тоҷикӣ ҳам барои хонанда ва ҳам барои омӯзгор на танҳо дар 

синфҳои ибтидоӣ, балки дар давоми таҳсил дар мактаби умумӣ фанни 

мушкилтарин ба ҳисоб меравад. Дар баробари ин, курси забони тоҷикӣ ҳам 

барои инкишофи зеҳнии хонанда ва ҳам барои инкишофи лаѐқатмандии онҳо 

имконияти зиѐдеро фароҳам меорад.  

Барои бачагони синни томактабӣ ва мактабӣ тамоюл ба забон хос 

мебошад. Онҳо осон ва бомайлу рағбат калимаҳои нав ва ифодаҳо, таркибҳои 

гуногуни лингвистиро аз худ мекунанд. Бе  заҳмати махсус дар онҳо дарки 

хуби нутқ тариқи шунидан, тарзи талаффуз ташаккул меѐбад. Аммо тамоюл 

ба забон, ба ҳам омадани шароити мусоиди дохилӣ барои ташаккули 

мукаммали нутқ - падидаи муваққатӣ мебошад. Имконияти тез аз худ 

намудани шаклҳои забонӣ бо гузашти солҳо коҳиш меѐбад. Бар замми ин, 

агар ташаккули нутқ бо ягон сабабе сари вақт амалӣ нагардад, инкишофи он 

дар идома хеле мушкил мегардад. Майнаи комилтар ва таҷрибаи андӯхтаи 

ҳаѐт барои азхудкунии ибтидоии нутқ омили таҳрикбахшанда нестанд [80].  

Ба ҳамин монанд идрок, диққат, шаклҳои тафаккур - аѐнию амалиѐтӣ, 

аѐнию образнок, лафзию мантиқӣ инкишоф меѐбанд. Хусусиятҳои 
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синнусолии инкишофи лаѐқатмандӣ ва зеҳни бача, натиҷаҳои таҳқиқоти 

олимони зерин В.В.Панов, А.И.Савенков, B.C.Юркевич, С.Д.Дерябо 

[35;105;119;167], таҷрибаи кори амалии педагогӣ - ҳамаи ин бунѐди низоми 

инкишофи комплексии лаѐқатмандии хонандагони хурдсолро дар раванди 

таълими забони тоҷикӣ имкон медиҳад.   

Низоми мазкур чунин амалисозии раванди таълимро пешбинӣ 

менамояд, ки зимни он дар ҳар як марҳалаи сохтории забони модарӣ, дар 

рафти омӯзиши маводи забоншиносӣ ва дар пойгоҳи он тамоми 

нишондиҳандаҳои лаѐқатмандии хонандаи хурдсол баробар ташаккул ѐфта, 

мукаммал мегарданд. Ин дар муқоиса бо низоми анъанавӣ, бо роҳи ворид 

намудани иловаҳои муайяне ба мундариҷа ва ташкили раванди таълим 

муяссар мегардад.  

Пурракунии мундариҷа аз ҳисоби амалиѐти зерин анҷом меѐбад:  

- ворид намудани луғати иловагӣ ҳангоми кори луғавӣ-имлоӣ, 

мустаҳкамкунӣ, такрор ва ҷамъбасти маводҳои омӯхташуда;  

- бештар намудани доираи истифодаи зарбулмасалҳо, мақолҳо, 

ибораҳои фразеологӣ дар марҳалаҳои гуногуни дарс;  

- густариш додани ҳаҷми кор бо мафҳуму истилоҳҳо;  

- ба мундариҷаи дарсҳо ворид намудани матнҳои гуногуннавъи 

хусусияташон тарбиявӣ-маърифатӣ.  

Мундариҷаи таҷдидшудаи таълим ба инкишофи лаѐқатмандӣ 

густариши доираи назари хонандагон мусоидат мекунад, дониши онҳоро оид 

ба олами атроф амиқ мегардонад, ба инкишофи кӯдак ҳамчун шахсият ѐрӣ 

медиҳад, фаъолияти ақлонии бачагонро таҳрик мебахшад, сермаҳсул  

истифода бурдани хусусиятҳои синни хурди мактабиро барои инкишофи 

мукаммали қобилияти гуфтории хонандагон имкон медиҳад.  

Тағйироти назаррас дар ташкили раванди таълими забони модарӣ низ 

пешбинӣ мешаванд. Онҳо бо амалӣ намудани як қатор принсипҳои нави 

гузаронидани дарсҳо, тағйири методикаи гузаронидани ҳар як марҳалаи 

сохтории дарс дар тамоми синфҳои мактаби ибтидоӣ алоқаманданд.  
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Дар баробари принсипҳои маъмулӣ, Г.А.Бакулина чунин принсипҳои 

навро мансуб медонад, ки ба инкишофи лаѐқатмандӣ мусоидат мекунанд:   

- принсипи таъсири ҳаматарафаи инкишофдиҳанда ба зеҳни хонандаи 

хурдсоли лаѐқатманд. Омӯзгор дар рафти кори таълимию тарбиявӣ дар 

дарсҳо аз тарзу воситаҳо ва  машқҳое истифода мебарад, ки дар раванди 

иҷрои онҳо дар хонандагон на танҳо донишҳо, маҳорату малакаҳои 

забоншиносӣ ташаккул меѐбанд, балки як қатор нишондиҳандаҳои 

лаѐқатмандӣ ҳосил шуда, такмил меѐбанд. Таркиби  онҳо метавонад гуногун 

бошад, аммо аз ҷиҳати миқдор - на камтар аз чор нишондиҳанда. Масалан, 

инкишофи тафаккури лафзию мантиқӣ, диққат, хотир, қобилияти гуфторӣ; 

- принсипи дидгоҳи амалгароѐна ба таълим. Он чунин ташкил ва 

гузаронидани дарсҳои забони модариро пешбинӣ менамояд, ки дар натиҷаи 

онҳо бачагони лаѐқатманд роҳҳои ғайримаъмулии ба худ хоси ҳалли 

масъалаҳоро амалӣ менамоянд, фаъолияти фикрии онҳо то ҳадди аксар фаъол 

гардида, нишондиҳандаҳои дигари лаѐқатмандӣ такмил меѐбанд;  

- принсипи ҷавоби асоснок, ки шарҳи пурра, пайдарпай, далелноки 

фикрро аз ҷониби хонандагони лаѐқатманд дар раванди иҷрои тамоми 

машқҳо ѐ аксари машқҳои забони модарӣ пешбинӣ менамояд. Он 

мувофиқати серталабии боақлона ва таҳаммулу эҳтироми амиқ ба шахсияти 

ҳар як кӯдак, андешаву нуқтаи назари ӯ; таъмини таваҷҷуҳро аз ҷониби 

хонандаи лаѐқатманд ба суханону амалҳои омӯзгор; муносибати 

боэҳтиромро ба ҷавобҳо, андешаву эҳсосоти ҳамсинфон тақозо менамояд. Ба 

иборати дигар, кӯдаки лаѐқатманд набояд тобеи омӯзгор ѐ муаллифи дастури 

таълим бошад. Озодии психологӣ, фазои рафоқату боварӣ ба ӯ имкон 

медиҳад, ки дар ҷустуҷӯи ғояву супоришҳои нав собитқадам бошад [11]. 

Барои амалисозии низоми муносибати комплексӣ ба инкишофи 

лаѐқатмандии хонандагони хурдсол дарсҳои анъанавии забони модарӣ 

(омӯзиши маводи нав, мустаҳкамкунии донишҳо, дарсҳои ҷамъбастии 

назоративу санҷишӣ, омехта) бо нигоҳ доштани тамоми марҳалаҳои асосӣ 
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(дақиқаҳои ҳусни хат, кори луғавӣ-имлоӣ, варзиш ва ғ.) истифода мешаванд. 

Аммо супоришҳо ва воситаҳои иҷрои онҳо тағйир меѐбанд.  

Истифодаи дидгоҳи мазкур ба омӯзгор имкон медиҳад, ки тамоми 

нишондиҳандаҳои лаѐқатмандии хонандагони хурдсолро самараннок 

инкишоф диҳад.  

Хониши бадеӣ дар синфҳои ибтидоӣ ҳамчун қисми ҳатмии барномаи 

таълими забони модарӣ баррасӣ мегардад. Фанни мазкур на танҳо аҳамияти 

таҳсилотӣ дорад, балки барои инкишофи лаѐқатмандии хонандагони хурдсол 

имконияти зиѐдро фароҳам меорад.  

Вазифаҳои таълими забони модарӣ такмили минбаъдаи малакаи 

ибтидоии хондан, дурустӣ, равонӣ, бошуурона ва ифоданок будани он; 

ташаккули дарки пурраи асари бадеӣ аз ҷониби хонанда; дар онҳо инкишоф 

додани ҳиссиѐти ахлоқӣ-эстетикӣ ва завқи бадеӣ; азхудкунии маҳорати кор 

бо матн; ҷалби фаъолонаи хонандагон ба мутолиаи китобҳо ва дар ин замина 

ғанӣ гардонидани дониши онҳо оид ба олами атроф ба ҳисоб мераванд.  

Доираи васеи вазифаҳои таълими забони модарӣ дар заминаи маводи 

барномавӣ оид ба хониш амалӣ мегардад, ки асосан аз асарҳои адабиѐти 

бадеӣ, илмӣ-оммавии тоҷикӣ ва русӣ, осори эҷодиѐти шифоҳии халқ фароҳам 

омадааст. Аммо ба дарсҳо васеъ ҷалб намудани асарҳои нависандагони 

маҳаллӣ, истифодаи маводи кишваршиносӣ мувофиқи мақсад аст. Ба 

инкишофи лаѐқатмандии хонандагони хурдсол аз ѐд кардани шеърҳо ва 

порчаҳои бадеӣ на танҳо аз китоби дарсӣ, балки аз китобҳои хониши 

мустақилона мусоидат менамоянд. Ш.А.Амонашвили натиҷабахшии баланди 

баргузор намудани лаҳзаҳои бадеиро дар ҳар як дарс таъкид мекунад [4]. 

Мундариҷаи чунин ҳар як лаҳзаҳои адабиро дар дарсҳо маҳз бачагон интихоб 

мекунанд: онҳо бо қаноатмандӣ шеърҳоеро қироат мекунанд, ки эҳсосоти 

мусбаташонро барангехта, мутаассир намуданд. Кӯдак мехоҳад, ки аз ин гуна 

шеър ҳамсинфонаш низ огоҳ бошанд, аз он бори дигар таассурот бардорад ва 

ягон чизи навро дарѐбад. Чунин кор, ба андешаи мо, ба инкишофи тамоми 
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нишондиҳандаҳои лаѐқатмандии хонандаи хурдсол, махсусан, шавқу рағбати 

ӯ ба фаъолияти маърифатию эҷодии ӯ мусоидат менамояд.  

Инкишофи амиқтари тамоми нишондиҳандаҳои лаѐқатмандӣ дар 

дарсҳои хониши беруназсинфӣ имконпазир мебошад. Ҳадафи он - шиносоии 

амиқтари хонандагон бо адабиѐти бачагон ва китоб, таъмини инкишофи 

мукаммали бадеии хонандагон, барои бачагон кушодани олами арзишҳои 

ахлоқӣ-эстетикӣ ва фарҳанги маънавӣ, дар онҳо ҳосил намудани завқи бадеӣ, 

асосҳои ҷаҳоншиносӣ, ташаккул додани фарҳанги эҳсосот, муошират.  

Ҷанбаи мусбати барномаи хониши адабӣ вариативнокии он мебошад. 

Маҳз он ба инкишофи сарчашмаҳои эҷодӣ дар ташкили хониши 

мустақилонаи бачагон мусоидат менамояд, ба омӯзгор имкон медиҳад, ки на 

танҳо имконияти воқеии синф, ҳар як хонанда, балки талаботи бачагони 

лаѐқатмандро ба назар гирифта, барои ҳар як кӯдаки лаѐқатманд озодии 

интихоб ва мутолиаи китобҳоро бо такя ба намунаи барҷастаи бадеӣ фароҳам 

меорад. 

Азбаски асоси барномаи забони модариро маҳорати коммуникативӣ 

ташкил медиҳад, дар дарсҳои хониши синфӣ ва беруназсинфӣ қисми 

зиѐдтари вақт барои фаъолияти нутқи хонандагон ҷудо мешавад.  Бачагон 

гӯш кардан, гуфтан, эҷод карданро меомӯзанд. Аммо барои ин дар дарсҳо 

манъкуниҳо бояд ҳар чи камтар бошанд. Бачагони лаѐқатмандро тарзе бояд 

омӯзонд, ки барояшон шавқовар бошад. Бинобар ин, омӯзгор бояд на ба 

сифати назоратгар, балки роҳбаре, ки эҷодкории бачагонро таҳрик мебахшад, 

баромад намояд.  

Дар ин гуна дарсҳо ҳамкорӣ имконпазир аст, ки эҷодкориро на танҳо аз 

бачагон, балки аз омӯзгор низ тақозо менамояд.  

Дарсҳои забони модарӣ ба омӯзгор имкони ташаккул додани  шахсияти 

кӯдаки лаѐқатмандро фароҳам меоранд, ки дар ҳаѐти ҷамъиятӣ, муоширати 

шахсӣ барои дарки дурусти иттилоот, мулоҳиза намудани он, таъсир 

расонидан ба эҳсосоту андешаҳои атрофиѐн, ҳимояи нуқтаи назари худ, ба 

назар гирифтани ақидаҳои дигарон қобилият дорад [80,75]. 
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Дар раванди инкишофи лаѐқатмандии хонандагони хурдсол фанни 

математика мавқеи асосиро доро мебошад. Маҳз ҳамин фанни таълимӣ дар 

инкишофи тафаккури мантиқии бачагон, тарбияи сифатҳои тафаккури илмӣ, 

аз қабили нигоҳи танқидӣ ва хулосабарорӣ, ташаккули қобилияти таҳлил ва 

синтез, маҳорати пешниҳод ва ифода намудани фарзияи мантиқан асоснок ва 

ғайра саҳми назаррас дорад. Дар дарсҳои математика сифатҳои ақл ва нутқ, 

мисли саҳеҳиву дақиқӣ тарбия карда мешаванд.  

Ҳадафҳои асосии курси математика - таъмини босаводии ададии 

хонандагон ва маҳорати анҷом додани тамоми амалиѐти арифметикӣ  дар 

соҳаи ададҳои томи ғайриманфӣ; ташаккул додани малакаҳои кор дар 

микрокалкулятор ва МЭҲ-ҳои одитарин; мусоидат ба инкишофи 

математикии ибтидоӣ, ки маҳорати мушоҳида ва муқоиса, таҳлил, анҷом 

додани ҷамъбастҳои одитарин ва маънидоди онҳоро тариқи мисолҳои 

мушаххаси одитарин, яъне инкишоф додани хотир ва нутқи математикиро 

дар бар мегирад. Ин имкон медиҳад, ки хонандагон озодона ба қонунҳои 

одитарини математикии воқеияти атроф сарфаҳм раванд, донишҳои 

андӯхтаро ҳангоми омӯзиши минбаъдаи курси математика истифода баранд. 

Ин асоси ташаккули тафаккури математикӣ гардида, ҷиҳати баланд 

бардоштани сатҳи фарҳанги математикии тафаккур замина фароҳам меорад.  

Мундариҷаи курси ибтидоии фанни математика омӯзиши маводи 

арифметикӣ, алгебравӣ ва геометриро пешбинӣ менамояд. Аммо мундариҷаи 

мазкурро бо масъалаҳо ва супоришҳои  мундариҷавӣ-мантиқӣ пурра кардан 

мумкин аст. Ҳалли ин масъалаву супоришҳо ба дониши маводи арифметикӣ, 

алгебравӣ ва геометрӣ такя карда, низоми томест, ки барои бевосита 

инкишоф додани равандҳои маърифатии хонандагон - идрок, диққат, 

тафаккур, хотир, тахайюл, ҳамчунин шавқу рағбат ба математика ва илм 

нигаронида шудааст.  

Амалисозии низоми мазкур барои дар бачагони лаѐқатманд ташаккул 

додани маҳорати мушоҳида ва муқоиса, дида тавонистани умумият дар 

маводҳои аз ҳам тафовутдошта, ҷудо кардани чизи асосӣ аз дувумдараҷа, 



124 
 

дарѐфтани қонунмандӣ ва хулоса баровардан, сохтани фарзияҳои одитарин, 

санҷидани онҳо, бо мисолҳо нишон додан, анҷом додани таснифоти 

объектҳо, мафҳумҳо аз рӯи асоси додашуда, ҷамъбаст ва истифодаи 

донишҳои математика дар амалия нигаронида шудааст.  

Иҷрои муназзами супоришҳои ҳадафмандона интихобшудаи 

мундариҷавӣ-мантиқӣ, дар мавриди ҳалли масъалаҳои ғайристандартӣ 

тамоми нишондиҳандаҳои лаѐқатмандӣ дар бачагон инкишоф меѐбад. Иҷрои 

ин навъи супоришҳо кӯшишҳои пайвастаи ақлонӣ, таҳлили амиқтар ва 

гуногунҷанбаи робитаҳои байни бузургиҳо, фаъолгардонии донишҳо, зоҳир 

кардани ташаббуси эҷодиро тақозо менамояд. Дар раванди иҷрои чунин 

супоришҳо хонандагони хурдсоли лаѐқатманд тарзу роҳҳои математикиро 

ҳамчун методҳои муайян аз худ намуда, аҳамияти амалии математикаро 

амиқтар дарк мекунанд [103]. 

Инкишофи лаѐқатмандии хонандагони хурдсол дар дарсҳои «Олами 

атрофи мо» низ имконпазир аст. Ҳадафи фанни мазкур ба хонандагон додани 

маълумоти одитарин дар бораи табиати зинда ва ғайризинда, меҳнати 

одамоне, ки дар атрофи мактаб ва шаҳр (вилоят, ҷумҳурӣ) мекунанд, дар 

бораи дигаргуниҳои табиат; ғанӣ намудани таҷрибаи шахсии бачагон бо 

тасаввурот тариқи якҷоя бо онҳо гузаронидани мушоҳидаи падидаҳои 

табиати зинда ва ғайризинда; ошкор намудани баъзе робитаҳои мутақобили 

барои ин синну сол дастраси ашѐ ва падидаҳои табиат; нишон додани 

таъсири дигаргуниҳои табиат ба меҳнати инсон; ба хонандагон додани баъзе 

донишҳо оид ба ҳифзи табиат, шинос кардани онҳо бо чорабиниҳое, ки 

ҷиҳати ҳифзи табиат дар маҳалли мазкур гузаронида мешаванд (вилоят, 

ҷумҳурӣ); додани донишҳои ибтидоии гигиенӣ; ташаккул додани муносибати 

инсонии хонандагон ба табиати зинда ва ғайризинда, тарбия кардани ҳисси 

зарурати муносибати эҳтиѐткорона ба он; дар бачагон бедор намудани майл 

ба шафқат, ба иштироки бевосита дар ҳифзи табиат мебошад.  

Дар рафти шиносоӣ бо маводи мазкур на танҳо инкишофи умумии 

хонандагон, балки инкишофи лаѐқатмандии онҳо имконпазир аст. Якум, 
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фанни «Табиатшиносӣ (Олами атрофи мо)» аз рӯи мундариҷа фанни 

силсилаи илмҳои табиӣ ба шумор меравад, бинобар ин, дар раванди омӯзиши 

он хонандагон бо методҳое шинос мешаванд, ки ба илмҳои мазкур хос 

мебошанд: мушоҳидаи бевоситаи ашѐву падидаҳо дар табиат, ашѐи табиӣ ва 

тасвири онҳо дар дарсҳо, амалисозии озмоиши одитарини таълимӣ, инчунин 

иҷрои корҳои мустақилона ва амалӣ дар дарс ѐ экскурсия. Ҳамаи ин ба 

ташаккули ҷаҳоншиносӣ, тасаввуроти яклухт дар бораи муҳити табиӣ ва 

иҷтимоӣ мусоидат менамояд. Қайд бояд кард, ки ташаккули ҷаҳоншиносии 

хонандагони хурдсол дар заминаи дарки ҳиссии ашѐву падидаҳо сурат 

мегирад. Яъне тамоми маълумот дар бораи табиат ва ҷомеа дар дарсҳо бояд 

аз ҷиҳати эмотсионалӣ рангин бошанд ва тариқи образҳо ифода ѐбанд [94]. 

Аз ин ҷо имконияти дувуми инкишофи лаѐқатмандӣ бармеояд. Он дар 

робитаҳои байнифаннӣ (дарсҳои табиатшиносӣ, забони модарӣ, санъати 

тасвирӣ ва меҳнат, мусиқӣ) нуҳуфтааст. Таҳқиқоти Н.Ф.Виноградова ва 

Т.А.Куликова самарабахшии дарсҳои ҳамгироиро барои инкишофи 

нишондиҳандаҳои лаѐқатмандӣ, ки мо муайян кардем, исбот мекунанд [23]. 

Севум, инкишофи лаѐқатмандии хонандагони хурдсол дар дарсҳои 

табиатшиносӣ тариқи тарбияи экологӣ имконпазир аст. Аз ин ҷо, низоми 

чорабиниҳои экологиро коркард бояд намуд, ки на танҳо ба инкишофи 

умумии хонандагон, балки ба инкишофи лаѐқатмандии онҳо мусоидат 

менамоянд.  

Гузаронидани ин корро аҳамияти тарбиявӣ ва инкишофдиҳандаи 

дарсҳои табиатшиносӣ тақвият мебахшад. Он ба ташаккули ҷаҳоншиносӣ 

мусоидат намуда, мушоҳидакорӣ, тафаккури мантиқӣ ва нутқ, сифатҳои 

мусбати ахлоқӣ (муносибати башардӯстона ба табиат, некхоҳӣ, шафқат, 

муҳаббат ва муносибати боэҳтиѐт ба табиат, эҳтиром ба меҳнат ва маҳсули 

меҳнати инсон ва ғ.), эҳсосотро инкишоф мебахшад, як қатор маҳорату 

малакаҳои меҳнатиро ташаккул медиҳад.  

Дарсҳои санъати тасвирӣ ва меҳнат низ ба инкишофи умумӣ ва 

лаѐқатмандии хонандагони хурдсол мусоидат менамоянд, зеро барои 
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мулоҳизаронӣ маводи зиѐди ҳиссиро фароҳам меоранд. Я.А. Коменский дар 

«Дидактикаи бузург» қайд карда буд: «Ҳамаи чизҳоро то ҳадди имкон барои 

бо эҳсосот дарк намудан пешниҳод бояд кард: дидашавандаро - барои бо 

чашмон дарк намудан, шунидашавандаро - бо сомеа, бӯйҳоро - бо шомма, ба 

мазза мансубро - бо зоиқа, ба ламскунӣ дастрасро - тариқи ламскунӣ, зеро 

маърифат аз эҳсосот оғоз меѐбад, эҳсосот онро тасдиқ намуда, ба хотир 

интиқол медиҳад» [55,12]. 

Аз ин ҷо бармеояд, ки барои кор бо бачагон маводи гуногуннавъ ва 

тарзҳои коркарди онҳоро пешниҳод намудан зарур аст. Инкишофи 

нишондиҳандаҳои лаѐқатмандии хонандагони хурдсол бештар самарабахш 

хоҳад буд, агар кори амалӣ барои ҳар як хонандаи лаѐқатманд ба таври 

инфиродӣ интихоб гардида, бо маводи назариявӣ тақвият дода шавад. 

Зимнан дар хотир бояд дошт, ки потенсиали тарбиякунанда ва 

инкишофдиҳандаи машғулиятҳои санъати тасвирӣ ва меҳнат паст мешавад, 

агар хонандаи хурдсоли лаѐқатманд маҷбур аст, ки танҳо «зери диктакунии» 

омӯзгор аз рӯи присипи «мисли ман иҷро бикун» кор кунад, нақши 

иҷрокунандаеро иҷро намояд, ки барои зоҳир намудани тахайюли хеш, ифода 

кардани андешаву эҳсосоташ дар раванди кор имконият надорад. Албатта, 

фаъолияти тақлидӣ дар марҳалаҳои нахустини таълими ҳатто хонандагони 

лаѐқатманд мумкин аст, аммо истифодаи барзиѐди он сатҳи фаъолияти 

зеҳнии хонандагон, шавқу рағбати онҳоро ба фаъолияти маърифатӣ ва эҷодӣ 

паст карда, бачагонро беғайрату беҳавсала мегардонад. Истифодаи варақаҳои 

дастурӣ ва технологии махсус коркардшуда ба хонандагони хурдсол имкон 

медиҳад, ки мустақилона фаъолият намуда, сатҳи мураккаби кори ояндаро 

интихоб намоянд ва дар ин замина  «кори зеҳн ва кори дастон»-ро муттаҳид 

намояд [94,15]. 

Чунин дидгоҳ ба ташаккули маҳорати банақшагирии фаъолияти худ ва 

малакаҳои худназораткунии хонандагони лаѐқатманд нигаронида шудааст. 

Ҳангоми тайѐр кардани ягон маснуот кӯдаки лаѐқатманд пайдарпаии иҷрои 

амалҳо, тартиби корро бо асбоб меомӯзад. Гузашта рафтани ягон амали хурд 
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ѐ интихоби асбобе, ки айни замон даркор аст, дарҳол ба натиҷаҳои кор 

таъсир мерасонад. Хонандаи хурдсоли лаѐқатманд дар низоми талаботи ба 

таври аѐнӣ ифодаѐфта амал мекунад, вариантҳои амалҳоро интихоб ва 

муқоиса мекунад, роҳҳои оқилонаи иҷрои супоришро интихоб менамояд, 

натиҷаи ҳосилшударо бо натиҷаи банақшагирифта муқоиса карда, ба он баҳо 

медиҳад. 

Ин ба ташаккули қобилияти банақшагирӣ, «дарунакӣ», дар нақшаи 

ботинӣ иҷро намудани амалиѐтро дар  хонандагони хурдсол мусоидат 

менамояд, ки ба таъкиди А.В.Савенков, М.М.Безруких, Ефимов К.В. дар 

инкишофи шахсияти кӯдаки лаѐқатманд муҳим мебошад [119; 16]. 

Дарсҳои мусиқӣ ва тарбияи ҷисмонӣ ба инкишофи умумии хонандагон 

мусоидат мекунанд. Дар раванди гузаронидани онҳо нуктаҳои дар боло 

гуфташударо ба назар гирифта, махсусан, дидгоҳи  инфиродиро нисбат ба 

хонандагони хурдсоли лаѐқатманд амалӣ бояд кард. Ҳангоми кор бо чунин 

бачагон сари супоришҳо ва воситаҳои иҷрои онҳоро дақиқтар андешидан 

лозим аст. Пайгирӣ бояд кард, ки сифатҳои шахсияти бачагони лаѐқатманд 

чӣ гуна тағйир меѐбанд, то ки сари вақт ба рафти кор бо онҳо ислоҳ 

дароварда шавад.  

Ҳамин тавр, омӯзиши стандартҳои давлатии ҳатмӣ, нақшаҳои таълим, 

барномаҳои кории таълим, адабиѐти таълимӣ-методӣ ва махсус оид ба як 

қатор фанҳои таълимӣ, таҳлили имконияти фанҳои таълимӣ барои инкишофи 

лаѐқатмандии хонандагон ба мо имкон дод, ки мундариҷа ва методикаи кор 

оид ба инкишофи лаѐқатмандии хонандагони синфҳои ибтидоиро дар 

шароити раванди воқеии педагогии мактаб коркард намоем. 

Чунончи, масалан, дар дарсҳои забони модарӣ инкишофи ҷузъҳои 

ангезишӣ-шахсиятӣ, психологӣ, мундариҷавӣ ва протсессуалии лаѐқатмандӣ 

имконпазир аст.  

Барои амалӣ намудани вазифаи мазкур типҳои анъанавии дарсҳоро 

(омӯзиши маводи нав, мустаҳкамкунии донишҳо, дарсҳои ҷамъбастии 

санҷишию назоратӣ, омехта) бо нигоҳдории тамоми марҳалаҳои асосӣ 
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(дақиқаҳои имло, кори луғавӣ - имлоӣ, варзиш) истифода мешаванд. Аммо 

методикаи гузаронидани ҳар як марҳалаи дарс тағйир дода шуда, ба 

марҳилаи сафарбаркунӣ таваҷҷуҳи махсус зоҳир мегардад.  

Ҳадафи марҳалаи сафарбаркунии ҳар як дарс - ҷалб намудани кӯдак ба 

кор. Ба мундариҷаи он се гурӯҳи машқҳоро дохил кардан мувофиқи мақсад 

аст, ки амалиѐти гуногунро бо ҳарфҳо (тасвири графикӣ, аломатҳои шартӣ, 

намунаҳои тасаввуршаванда) дар назар доранд [159]. Машқҳо барои 2 - 4 

дақиқаи ҳар як дарс пешбинӣ гардида, вазифаи онҳо такмили яке аз навъҳои 

тафаккури кӯдак: аѐнию амалӣ, аѐнию образнок ѐ лафзию мантиқӣ мебошад. 

Якҷоя бо  тафаккур ҳамчунин диққат, хотир, таҳайюл, қобилияти гуфторӣ 

инкишоф меѐбанд. Дар ҳар як дарс як гурӯҳи машқҳо истифода мешавад.  

Дар супоришҳое, ки ба инкишофи тафаккури аѐнӣ-амалӣ нигаронида 

шудаанд, маводи ҳарфӣ (хаттӣ) дар шакли тасвири графикии ҳарфҳо дар 

варақаҳое истифода мешавад, ки бачагон ҷойи онҳоро иваз карда метавонанд, 

яъне бо онҳо амалҳои воқеиро анҷом медиҳанд. Бо мурури замон бачагон ба 

иҷрои супоришҳои мураккабтар мегузаранд: миқдори варақаҳо бо ҳарфҳо ва 

вариантҳои ҷойивазкунии онҳо зиѐдтар мешавад. Дар  баробари ин, бачагон 

вариантҳои супоришҳоро дар ҳар як марҳалаи мураккабшавии онҳо фикр 

мекунанд. 

Ҳангоми иҷрои супоришҳо барои ташаккули тафаккури аѐнӣ-образнок 

хонандагон бо ҳарфҳо фикран амалиѐт анҷом дода, дар тасвири воқеӣ мавқеи 

онҳоро тағйир намедиҳанд. Амалиѐт бо образҳои идеалӣ ба инкишофи 

чандирии зеҳнӣ, рефлексия, маҳорати далелноку бо исбот амал кардан 

мусоидат менамояд [159]. 

Супоришҳое, ки ба инкишофи тафаккури лафзию мантиқӣ нигаронида 

шудаанд, на бо ҳарфҳо, на бо намунаҳои фикрии онҳо амалиѐти бевоситаро 

пешбинӣ намекунад. Онҳо хонандаи хурдсоли лаѐқатмандро водор 

менамоянд, ки бо аломатҳои шартии ҳарфҳо (масалан, рақамҳо) амалиѐт 

анҷом диҳанд. Ин гуна супоришҳо дар бачагон маҳорати дақиқ, пайдарпай, 

бо далел ифода намудани фикрашонро ташаккул медиҳанд [159]. 
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Супоришҳое, ки ба инкишофи лаѐқатмандӣ равона шудаанд, барои 

афзудани шавқу рағбати хонандагони хурдсол ба дарсҳои забони модарӣ ва 

фаъолнокии маърифатию эҷодии онҳо мусоидат мекунанд.  

Аз дарсҳои нахустин типи амалиѐти якҷояи маҳсулноки таълимӣ дар 

низоми «омӯзгор - хонанда» фароҳам меояд, ки зимни он фаъолияти 

мустақилона, эҷодии хонанда то ҳадди ниҳоӣ фаъол мегардад, зеро аз иҷрои 

якҷояи супоришҳо бо омӯзгор ӯ ба амалҳои мустақилонаи маърифатӣ ва 

зарурати қабули қарорҳои инфиродӣ мегузарад. Истифодаи супоришҳои 

ишорашуда омӯзгорро аз зарурати ҷустуҷӯи машқҳои дигар барои ҳалли яке 

аз масъалаҳои инкишофи лаѐқатмандӣ - сафарбаркунӣ ва инкишофи диққати 

хонандагони хурдсол озод менамояд. Иҷрои супоришҳои ҳар яке аз 3 гурӯҳ 

шунаво ифода намудани мулоҳизаронии мантиқӣ, далелнок, муфассалу 

пайдарпай, номбаркунии натиҷаро тақозо менамояд. Супоришҳое, ки ба 

инкишофи тафаккури аѐниву образнок ва лафзиву мантиқӣ нигаронида 

шудаанд, маҳорати амалиѐт бо образҳо, дар сатҳи таҷридҳои (абстраксия) 

мантиқӣ мулоҳиза ронданро ташаккул медиҳад. Аллакай дар синфи якум 

бачагон бо сохти ҷумҳаҳои содаву мураккаби навъашон гуногун шинос шуда, 

бо роҳи таҷрибавӣ малакаи сохтани онҳоро аз худ мекунанд, дар амалия 

истифода бурдани онҳоро меомӯзанд. Бо ѐрии ин гуна супоришҳо донишҳои 

таълимиро оид ба қисмҳои фанни забони модарӣ густариш додан мумкин 

аст: синоним (зиндагӣ мекунад, вуҷуд дорад ва ғ.); антоним (калон-хурд, 

баланд - паст ва ғ.); азхудкунии маънои луғавии калимаҳои нав (мутақобил, 

мобайнӣ ва ғ.). Дар маҷмӯъ, ин барои инкишофи нутқи хонандагони 

хурдсоли лаѐқатманд заминаи мусоидро фароҳам меорад.  

Сохтор ва методикаи гузаронидани дақиқаи имло тағйир ѐфтанд. Дар 

сохтор он ду марҳала вуҷуд доранд: тайѐрӣ ва иҷро. Марҳалаи тайѐрӣ дар 

навбати худ, аз ду қисм иборат аст:  

1) муайян ва ифода намудани мавзӯи вобаста ба имло аз ҷониби 

хонандагони хурдсоли лаѐқатманд;  
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2) аз ҷониби бачагон таҳия шудани нақшаи амалиѐти дарпешистода оид 

ба навиштани ҳарфҳо ва унсурҳои онҳо;  

Дар қисми якуми марҳалаи тайѐрӣ хонандагон бо ѐрии усулҳои махсус 

коркардшудае, ки аз дарс то дарс тағйир меѐбанд, ҳарф (ҳарфҳо)-и барои 

навиштан пешбинишударо мустақилона муайян мекунанд [80]. Масалан, 

омӯзгор ба бачагон супориш медиҳад: «Исми хосро муайян кунед. Ҳарфи 

ҳамсадои якуми решаи ин калимаро ҷудо намоед. Он кадом ҳарф аст?»: 

кӯҳнавард, духтарча».  

Барои иҷрои ин кор дар хонандагони лаѐқатманд диққат, тафаккури 

мантиқӣ сафарбар шуда, донишҳо ва маҳорати қаблан андӯхтааш мустаҳкам 

мегарданд.     

Барои гузаронидани қисми дувуми марҳалаи тайѐрӣ омӯзгор дар тахтаи 

синф силсилаи ҳарфҳоро (ѐ ҳарфҳо ва унсурҳои онҳо) ки барои ҳар як дарс аз 

рӯи принсипи нав тартиб дода мешаванд, навишта, ба хонандагон супориши 

навбатиро пешниҳод мекунад. Масалан, «Тартиби навиштани ҳарфҳоро дар 

силсилаи мазкур муайян намоед: Рра Рре Ррё Рр...».  

Бачагони лаѐқатманд системаи сабтро дар натиҷаи шунидан тавзеҳ 

медиҳанд: «ҳарфи Р ва ҳарфи хурди р бо ҳарфҳои садонок аз рӯи тартиби 

ҷойгиршавӣ дар алифбо бонавбат оварда шудаанд».  

Дар марҳалаи иҷро хонандагон дар дафтар қатори оғозшударо навишта, 

мувофиқи алифбо онро то охири сатр мустақилона идома медиҳанд.  

Ҳамин тавр, дар омӯзиши имло нишондиҳандаҳои лаѐқатмандӣ, мисли 

тафаккури мантиқӣ, диққат, хотир, тахайюл, шавқу рағбат ба фаъолияти 

маърифатӣ ва эҷодӣ, фаъолнокӣ инкишоф ѐфта, донишҳои таълимӣ, 

маҳорати гуфторӣ ва таълимӣ-маърифатӣ такмил меѐбанд.  

Дар самти кори луғавӣ-имлоӣ низ сохтору методикаи гузаронидани 

дарс тағйир пазируфтанд. Ба тағйироти сохторӣ ворид намудани қисми хурди 

сафарбаркунӣ мансуб аст. Он пеш аз шиносоии хонандагон бо маънои 

луғавии калимаи нав дода мешавад. Бо ѐрии супоришҳои махсус, ки 

сифатҳои зеҳнии хонандагони хурдсоли лаѐқатмандро инкишоф медиҳанд, 
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хонандагон калимаеро муайян мекунанд, ки онро муфассал шинохтан дар 

назар аст. Масалан, омӯзгор хабар медиҳад: «Калимаи наве, ки шумо имрӯз 

шинос мешавед, дар занҷири ҳарфҳо пинҳон шудааст. Онро бодиққат аз 

назар гузаронида, дар он ҳиҷоҳоро бо тартиби зайл ѐбед: ҲС - ҲС - ҲСҲ. 

Онҳоро аз рӯи тартиби зикршуда гузошта, калимаро меѐбед».  

Шиносоӣ бо маънои луғавии калимаи омӯхташаванда бо методи 

қисман ҷустуҷӯӣ амалӣ мегардад, ки ҳангоми он хонандагони лаѐқатманд 

таърифҳоро тартиб дода, мафҳум ва аломати асосии ин ѐ он предмети бо 

калимаи нав ифодашударо дармеѐбанд. Ин дар фазои муоширати омӯзгору 

хонандагон, ҳамчунин бачагон бо якдигар сурат мегирад, ки дар раванди он 

ҷустуҷӯй, муқоиса, ҷамъбаст амалӣ мегарданд. Баъди анҷоми кор 

хонандагони лаѐқатманд маънои пурраи луғавии калимаи навро зикр 

мекунанд.  

Барои ворид намудани калимаи нав ба луғати фаъоли бачагони 

лаѐқатманд олим Г.А. Бакулина як қатор тарзҳоеро коркард намудааст, ки 

ҳар яке аз онҳо тарафи муайяни тафаккури кӯдакро такмил медиҳад.  

Тарзи  якум - муқоисаи ду калимаи омӯхташудае, ки байни якдигар аз 

рӯи маъно алоқаманд нестанд, бо мақсади дарѐфти миқдори ҳар чи бештари 

аломатҳои асосӣ ва дувумдараҷа. Он муқоисаи ашѐҳо, муқаррар намудани 

робитаҳои ассотсиативии байни мафҳумҳоро омӯзонида, раванди фаҳмидан, 

дарк намудан ва дар хотир нигоҳ доштани калимаҳои навро беҳтар 

мегардонад, маҳорати дуруст ифода намудани фикрҳои худро ҳосил 

менамояд.  

Тарзи дувум - ҷустуҷӯи чизҳои муқобил тариқи муқоисаи аломатҳои 

асосӣ ва дувумдараҷаи онҳо. Ин тарз аз лиҳози инкишофи тахайюл, 

мушоҳидакорӣ, азхудкунии малакаҳои таҳлили ибтидоӣ, ҳамчунин такмили 

нутқи хонандагони лаѐқатманд самарабахш мебошад.  

Тарзи севум - ҷустуҷӯи калимаи севум, ки ду калимаи омӯхташударо, 

ки аз рӯи маъно алоқаманд нестанд, муттаҳид менамояд. Дар чунин вазъият 

хонандагони лаѐқатманд робитаҳои ғайричашмдоштро ҷустуҷӯй мекунанд; 
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онҳо дидани олами атрофро аз нуқтаи назари ғайримаъмулӣ меомӯзанд, дар 

онҳо тахайюл ва тафаккури мантиқӣ инкишоф меѐбанд.  

Тарзи чорум - истисно кардани калимаи барзиѐд аз се калимаи 

имконпазир - ба инкишофи қобилияти таҳлил, синтез ва тасниф намудан дар 

хонандагони лаѐқатманд мусоидат менамояд.  

Тарзи панҷум - ҷустуҷӯи ҳалқаҳои мобайние, ки аз рӯи маъно ду 

калимаи барои хонандагони лаѐқатманд шинос ва ду калимаи дар дарси 

мазкур омӯхташударо муттаҳид мекунанд. Фарқи муҳими ин тарз аз тарзи 3-

юм аз он иборат аст, ки дар ин маврид чор калимаи асосӣ бояд исм бошанд.  

Тарзи шашум - тартиб додани ҷумла бо ворид намудани ду-се калимаи 

омӯхташуда.  

Тарзи ҳафтум - ѐфтани вариантҳои истифодаи воқеӣ ва фантастикии 

предмет - маҳорати гуфторӣ, диққат, тахайюл, фазилат ва доираи назари 

хонандагони хурдсоли лаѐқатманд инкишоф меѐбанд.  

Тарзи ҳаштум - аз дидгоҳҳои гуногун муқоиса кардани ибораҳои 

фразеологӣ, мақолҳо, зарбулмасалҳо, ки ба таркиби онҳо калимаҳои 

омӯхташаванда дохил мешаванд. Ин тарз на фақат нишондиҳандаҳои 

ангезишӣ-шахсиятӣ ва психологии лаѐқатмандии хонандаи хурдсолро 

инкишоф медиҳад, балки ба густариши фазилати онҳо, шиносоӣ бо унсурҳои 

фолклор мусоидат менамояд [11,13]. 

Истифодаи амалии тамоми тарзҳо дар дарсҳо ба омӯзгор имкон 

медиҳад, ки якҷоя бо хонандагон масъалаҳои забоншиносиро мунтазам ҳал 

намояд, зеро дар ҳар як вазъият аз хонандагони хурдсол мулоҳизаронӣ, исбот 

ва ҳалли мушаххас талаб карда мешаванд. Истифодаи оқилонаи ҳар як тарз 

омили муҳимтарини инкишофи тамоми нишондиҳандаҳои лаѐқатмандии 

хонандагони хурдсол мебошад.  

Ба ғайр аз ин, таҳрики самарабахши инкишофи ҷузъҳои психологӣ, 

мундариҷавӣ ва протсессуалӣ аз ҳисоби густариш додани соҳаи истифодаи 

методҳои ҷустуҷӯӣ, қисман ҷустуҷӯӣ, проблемавии омӯзиши маводи нави 

таълимӣ таъмин мегардад. Ҷорӣ намудани онҳо аз шиносоӣ бо мафҳумҳои 
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нахустини грамматикӣ, қоидаҳои имло, аломатҳои китобатӣ ва қоидаҳои 

дигар дар синфи 1-ум оғоз ѐфта, зимни омӯзиши минбаъдаи забони модарӣ 

дар мактаби ибтидоӣ идома меѐбад.  

Дар низоми анъанавии таълим барои омӯзиши маводи нави таълимӣ 

баъзан методи қисман ҷустуҷӯӣ -  фаъолияти якҷояи ҷустуҷӯии омӯзгор ва 

хонандагон ҳангоми шиносоӣ бо мафҳум ѐ қоидаи нави забоншиносӣ 

истифода мешавад. Саволҳои дақиқ ифодашудаи омӯзгор бо ҷавобҳои 

хонандагон тарзе иваз мешаванд, ки дар охири мулоҳизаронӣ - ҷустуҷӯй 

хонандагон мустақилона ба хулосаи зарурӣ мерасанд.  

Ҳангоми кор бо хонандагони хурдсол татбиқи методи проблемавӣ 

дуруст ва натиҷабахш аст. Ин метод аз ҷониби омӯзгор фароҳам овардани 

вазъияти проблемавӣ ва  таҳқиқи онро аз ҷониби хонандагони хурдсол 

пешбинӣ менамояд.  

Ба миѐн овардани вазъияти проблемавӣ якчанд сатҳро фаро мегирад: 

баланд, миѐна, паст. Сатҳи проблеманокӣ аз лиҳози дараҷаи ҷамъбастӣ 

будани масъалаи аз ҷониби хонандагон барои ҳал пешниҳодшуда ва дараҷаи 

ѐрӣ аз тарафи омӯзгор фарқ мекунанд. Дар сатҳи баланд ва кофии инкишофи 

лаѐқатмандӣ омӯзгор ба хонанда кӯмак намерасонад ѐ вобаста ба мураккабии 

супориши пешниҳодшуда ноаѐн як маротиба кӯмак мерасонад. Дар сатҳи 

миѐна омӯзгор 2-3 маротиба ноаѐн кӯмак мерасонад - чунин масъалаи 

проблемавӣ ба хонандагони хурдсоле пешниҳод мегардад, ки дар сатҳи 

миѐнаи инкишофи лаѐқатмандӣ қарор доранд. Дар сатҳи пасти проблеманокӣ 

кӯмак расонидан тариқи саволу супоришҳое ба роҳ монда мешавад, ки бо 

иҷрои онҳо хонандагони хурдсоли дар сатҳи нокифоя ва пасти инкишофи 

лаѐқатмандӣ қарордошта ба хулосаи даркорӣ мерасанд.  

Истифодаи методҳои таҳқиқотӣ аз омӯзгор кӯшиши зиѐдро дар 

омодагӣ ба машғулият ва вақти иловагиро дар дарс тақозо менамоянд. Аммо 

ин самарабахш инкишоф додани тамоми нишондиҳандаҳои лаѐқатмандиро 

имкон медиҳад: хонандагони хурдсол иштирокчиѐни фаъоли раванд 

мешаванд, дар онҳо боварӣ ба қувваи хеш пайдо мешавад; иштирок дар 
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ҷустуҷӯй аз онҳо фаъолияти бошиддати ақлонӣ, маҳорати дуруст ифода 

намудани андешаҳои худро талаб мекунад;  раванди маърифатиро фаъол 

гардонида, азхудкунии озодонаи амалҳои таҳлилӣ - синтетикиро таъмин 

намуда, фикрронии бомантиқро меомӯзонад [108,14]. 

Ҳангоми мустаҳкамкунии маводи таълим имконияти инкишофи 

тамоми нишондиҳандаҳои лаѐқатмандӣ тариқи интихоби махсус ва 

ҷобаҷогузории маводи забонӣ дар машқҳои луғавӣ-имлоӣ вуҷуд дорад [159]. 

Ҳамин тавр, инкишофи лаѐқатмандии хонандагони хурдсол дар 

раванди таълими забони модарӣ, бо роҳи ғанӣ гардонидани мундариҷаи он ва 

такмили воситаҳои фаъолияти амалии хонандагони лаѐқатманд дар дарс 

сурат мегирад. Зимнан, таълими барвақти бачагон амалӣ намегардад, ҳаҷми 

маводи таълим афзун намешавад. Омӯзгор танҳо афзалияти инкишофи 

лаѐқатмандии хонандагонро дар мавриди  азхудкунии курси забони модарӣ, 

ки дар хусусияти психикӣ-физиологии синни хурди мактабӣ вуҷуд доранд, 

ҳарчи бештар истифода мебарад.  

Инкишофи лаѐқатмандии хонандагони хурдсол дар дарсҳои забони 

модарӣ, дар шароити кори амиқи бошуурона бо асари бадеӣ,  сурат мегирад. 

Ба андешаи мо, дар ин маврид на миқдори асарҳои бадеии дар давоми дарс 

мутолиашуда, балки сифати кор бо онҳо муҳим аст. Ин ҳадаф ба шарте амалӣ 

мегардад, ки педагог дар тамоми навъҳои кори таълимӣ - тарбиявӣ методу 

воситаҳои таҳрикбахшандаи равандҳои мураккаби маърифатӣ: таҳлил, 

ҷамъбаст, баҳодиҳии падидаҳо ва ғайраро интихоб намуда, махсусияти 

онҳоро аз худ намояд; ба фаъолияти мустақилонаи хонандагони лаѐқатманд, 

ки ба эҷодкорӣ нигаронида шудааст, мусоидат кунад.  

Истифодаи вазъияти проблемавӣ масъалаи муҳим боқӣ мемонад. 

Хонандагони лаѐқатманд бо қобилияти шифоҳӣ ва хаттӣ ифода намудани 

фикрашон, муносибаташон ба муаллифи асар, сужа, қаҳрамонҳои бадеӣ 

имтиѐз доранд. Ин диққат, тафаккури мантиқӣ, маҳорати гуфторӣ ва 

таълимӣ-маърифатиро инкишоф медиҳад. Кашидани расми чизи зикршуда,  

ороиши китобчаҳои хурд ба инкишофи диққат, тахайюл, шавқу рағбат ба 
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фаъолияти маърифатию эҷодӣ, фаъолнокии хонандагони хурдсол мусоидат 

менамояд.   

Ҳангоми кори анъанавӣ бо асари бадеӣ барои хонандагон маъмулан 

нақши шунавандагони камфаъол ҷудо мешавад, ки  дастурҳои мушаххаси 

омӯзгорро иҷро мекунанд. Хонандагони хурдсоли лаѐқатманд бошанд, барои 

аз паси худ бурдани ҳамсолон дар кори фаъолона бо матн қобиланд. Бинобар 

ин, ба онҳо додани мустақилияти бештар  мувофиқи мақсад аст. Масалан, 

хонандагони лаѐқатманд метавонанд дар бораи муаллиф иттилоот ҷамъ 

оваранд, маънои калимаҳоро аз луғат ѐбанд, расмҳои намоишдиҳандаро 

тайѐр кунанд, нақшаи манзаравии асарро таҳия намояд. Ҷалб намудани 

хонандагони лаѐқатманд барои таҳияи намоишҳои китоб - мавзӯӣ, муаллифӣ, 

аз рӯи жанрҳо, навъҳои нашриѐт; ба ҷобаҷогузории китобҳо дар китобхонаи 

синф; тартиб додани варақаҳои содатарин оид ба китобҳои маҳбуб, таъмири 

китобҳо мувофиқи мақсад аст. Ба ғайр аз ин, чунонки хонандагони 

лаѐқатманди синфҳои 3-4 қобилият доранд, ки дарс-ҳисобот, маҳфилҳои 

фаннӣ , викторинаҳои бадеии одитаринро омода ва баргузор намоянд. Ба 

монанди: сабти рӯзнома, иштирок дар барномаҳои  адабӣ –бадеӣ, ташкили 

саѐҳат ба ҷойҳои таърихӣ ва ғ. Чунин навъҳои кор ҷаҳоншиносии 

хонандагони хурдсолро ташаккул дода, ба инкишофи доираи назар ва 

фазилат, маҳорати таълимӣ-маърифатии онҳо мусоидат менамоянд. 

Омӯзгорони соҳибтаҷриба А.М.Пешковский, Е.Н.Илйина, 

М.А.Рибникова, В.И.Яковлева маслиҳат медиҳанд, ки бо тамоми воситаҳо 

ҳавасманд гардонидани хонандагонро ба навъҳои гуногуни фаъолияти эҷодӣ 

- аз навиштани нақлҳои хаттӣ ва иншоҳое, ки барномаи мактаб пешбинӣ 

менамояд, то эҷоди шеърҳо, ҳикояҳои сода, тасвири чизи мушоҳидашуда, 

лавҳаҳои пейзажӣ ва ғайра ҳидоят намудан лозим аст [107,168]. 

Масалан, дар синфи 4-ум барои омӯзиши шеърҳо дар баҳор аз рӯи 

барнома 5 соат пешбинӣ гардидааст. Барои инкишофи маърифат, тахайюл, 

диққат, маҳорати гуфтор шинос кардани хонандагони лаѐқатманд бо асосҳои 

назм ва пешниҳод кардани эҷоди мустақилонаи шеъри хурд дар бораи 
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зимистон мувофиқи қофияи додашуда мувофиқи мақсад аст. Чунин 

машғулият барои инкишофи шавқу рағбат ба фаъолияти маърифатӣ ва эҷодӣ, 

фаъолият ва мустақилияти хонандагон мусоидат менамояд. Ба ғайр аз ин, дар 

заминаи чунин таҷрибаҳои эҷодӣ таассуроте, ки дар шуури хонандаи 

лаѐқатманд ҳангоми мутолиаи асарҳои бадеӣ  ҳосил мешаванд, амиқтару 

ҳиссӣ мегарданд.  

Барои инкишофи лаѐқатмандӣ дарсҳои ҳамгироӣ  имконияти зиѐдро 

фароҳам меоранд. Дар ин маҷро дар дарсҳои забони модарӣ супоришҳои 

эҷодӣ бамаврид мебошанд:  

- Аз асари мутолиашуда интихоб намудани порча барои нақли хаттӣ, ки 

дар дарси забони модарӣ гузаронида мешавад ва бояд бо  мавзӯи муайяни 

грамматикӣ- имлоӣ алоқаманд бошад.  

- Тартиб додани нақшаи ҳикояи ҳаҷман хурд ѐ порча аз матни ҳаҷмаш 

калон. Барои беҳтар тасаввур намудани композитсия тартиб додани нақшаи 

он, сипас навиштани ҳикояе, ки ба намунаи ибтидоӣ баробар аст (дар ҳикоя 

бояд расмҳо оварда шаванд).  

- Аз ҳаѐти хеш вазъиятеро тасаввур кардан, ки қисми хотимавии он бо 

иқтибоси ҳикмати масал анҷом ѐбад. (Бачагон ҳикояи худро менависанд ѐ 

мундариҷаи онро дар расми кашидаашон ифода мекунанд).  

Ворид намудани ин гуна супоришҳо ба дарсҳои анъанавии забони 

модарӣ ба инкишофи нишондиҳандаҳои ангезишӣ-шахсиятӣ,  психологӣ, 

мундариҷавӣ, протсессуалӣ ва рафтории лаѐқатмандӣ мусоидат менамояд.  

Инкишофи нишондиҳандаҳои лаѐқатмандии хонандагони хурдсол дар 

дарсҳои математика дар ҳолате имконпазир аст, ки агар мундариҷаи курси 

ибтидоии математика (омӯзиши маводи арифметикӣ, алгебравӣ ва геометрӣ) 

бо масъалаву супоришҳои мундариҷавӣ-мантиқӣ пурра карда шавад. Ҳалли 

ин масъалаҳо ва иҷрои супоришҳо ба дониши курси асосии математика такя 

намуда, низоми махсусест, ки таъйиноти он бевосита инкишоф додани 

тамоми нишондиҳандаҳои лаѐқатмандӣ аст.  
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Истифодаи масъалаҳое, ки дар заминаи иттилооти иловагӣ аз соҳаҳои 

гуногуни илм тартиб дода шудаанд,  мувофиқи мақсад аст. Масалан,  

«Санавбар то 600 умр дида метавонад, коҷ - ду баробар зиѐдтар аз санавбар, 

булут бошад, 800 сол зиѐдтар аз коҷ. Булут чанд сол умр мебинад?». Ҳалли 

чунин масъалаҳо ба инкишофи тафаккури мантиқӣ, диққат, хотир, фазилат, 

фаъолнокии хонандагони хурдсоли лаѐқатманд мусоидат намуда, доираи 

назари онҳоро густариш медиҳад. 

Ба инкишофи маърифат ва доираи назари хонандагони хурдсол 

занҷирҳои математикӣ мусоидат менамояд: «Занҷири математикии 4- 

40:10+8:2*1+14:2+54*1-ро дуруст ҳал карда, шумо дар бораи меваҳо 

маълумоти нав мегиред. Табибон таъкид мекунанд, ки агар инсон 600 грамми 

ин меваро бихӯрад, витаминҳоро барои тамоми зимистон захира менамояд. 

Ин кадом мева аст? Варианти ҷавобҳо: 65 - олуча, 69-шоҳтути заминӣ, 71 - 

хуч». 

Дар инкишофи тафаккури мантиқӣ, диққат, маҳорати гуфторӣ 

кроссвордҳои математикӣ, ребусҳо, муаммоҳо, мисолҳои рамзӣ  натиҷаи 

мусбат медиҳанд. Ба ғайр аз ин, онҳо муносибати мусбатро ба таҳсил 

ташаккул дода, шавқу рағбатро ба фаъолияти маърифатӣ ва эҷодӣ инкишоф 

медиҳанд, фаъолнокии хонандагони хурдсолро баланд мебардоранд.  

Барои фаъол гардонидани фаъолияти маърифатии хонандагони хурдсол 

ҳангоми иҷрои машқҳои ҳисобкунӣ унсури шавқовариро на танҳо ба 

мундариҷа, балки ба шакли кор дохил бояд кард. Бо ин мақсад дарсҳои 

сужадор ва мавзӯиро истифода бурдан мумкин аст. Масалан, бозии  

«Бонкдор». Дар чунин дарс маърифати бачагон инкишоф ѐфта, доираи 

назарашон васеъ мегардад, зеро онҳо бо мафҳумҳои барояшон нав шинос 

мешаванд: бонк, қарз, фоида, даромад ва ғ. Хонандагони лаѐқатманд дар 

рафти кор дар бораи фаъолияти се ширкат иттилоот ҷамъ меоранд, онро 

санҷида, таҳлил мекунанд, ки ба инкишофи равандҳои психикӣ, фаъолнокӣ, 

маҳорати таълимӣ-маърифатӣ, шавқу рағбат ба фаъолияти меърифатӣ ва 

эҷодӣ мусоидат менамояд.  Гузаронидани дарси мавзӯии «Вақт ва аҳамияти 
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он» ба инкишофи тамоми нишондиҳандаҳои лаѐқатмандӣ мусоидат мекунад: 

омӯзгор барои бачагон дар бораи вақт тасаввуроти васеъро фароҳам оварда, 

бо таърихи соат, тақвимҳо шинос мекунад; дуруст муайян кардан ва қадр 

намудани вақтро меомӯзонад; тасаввуроти онҳоро оид ба вақт бо ѐрии 

шеърҳо, мақолу зарбулмасалҳо, чистонҳо пурра менамояд; хонандагони 

лаѐқатманд дар дарсҳои математика ва табиатшиносӣ татбиқи амалии 

донишҳоро доир ба вақт мушоҳида карда метавонанд. Чунин дарсҳо ба 

ҷаҳоншиносии хонандагони хурдсол таъсири самарабахш мерасонанд, зеро 

манзараи олами дар бачагон вуҷуддоштаро пурра мекунанд.  

Дар инкишофи лаѐқатмандии хонандагони хурдсол масъалаҳои сатҳи 

мураккабиашон баланд ва омехта нақши назаррас доранд. Чунин 

масъалаҳоро ба ҳар як дарс ҳамчун навъи кор барои тамоми синф ворид 

намудан, ба хонандагони лаѐқатманд ҳамчун навъи иловагии кор пешниҳод 

кардан мумкин аст. Дар рафти ҳалли чунин масъалаҳо маҳорати таълимӣ-

маърифатӣ, гуфтории бачагон такмил меѐбанд, равандҳои психикӣ инкишоф 

ѐфта, шавқу рағбат ба таҳсил ва фаълнокии хонандагони хурдсоли 

лаѐқатманд инкишоф меѐбанд.   

Дарсҳои математика на танҳо барои таҳрики фаъолияти хонандагони 

хурдсол, сафарбар намудани диққат, хотир, тафаккури мантиқии онҳо ѐрӣ 

мерасонанд, балки барои инкишофи қобилияти пешбарандагӣ имконият 

фароҳам меоранд. Омӯзгор бояд дар дарс унсурҳои мусобиқаро истифода 

барад, яъне супоришҳои математикиеро омода намояд, ки зимни иҷрои онҳо 

унсурҳои мусобиқаро истифода бурдан мумкин аст.  

Дарсҳои «Табиатшиносӣ (Олами атрофи мо)» бояд ба инкишофи 

лаѐқатмандии хонандагони хурдсол мусоидат намоянд.  

Ба омӯзгор ғанӣ гардонидани маводи асосии таълимие, ки барнома 

пешбинӣ намудааст, зарур аст. Ин тариқи анҷом додани корҳои зерин 

имконпазир аст:  

- ба маводи барномавӣ ворид намудани чистонҳо, кроссвордҳо, 

ребусҳо, муаммоҳо. Ин навъҳои кор барои инкишофи ҷузъҳои ангезишӣ-
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шахсиятӣ ва психологии лаѐқатмандии хонандагони хурдсол бештар 

мусоиданд. 

- истифодаи сабтҳои нақшавӣ (табиат—►инсон), амсилаҳо барои 

ифодаи моддаҳои сахт, моеъ ва газмонанд, тартиб додани кластерҳо. Татбиқи 

ин навъҳои кор ба омӯзгор пурра инкишоф додани тафаккури мантиқӣ, 

диққат, фаъолнокии хонандагони лаѐқатманд, бештар кардани шавқи онҳоро 

ба фаъолияти маърифатӣ ва эҷодӣ имкон медиҳад.  

Ба омӯзгор лозим аст, ки дар дарсҳо ба хонандагони лаѐқатманд 

мустақилияти бештаре диҳад. Чунонки болотар қайд гардид, хонандагони 

хурдсоли лаѐқатманд қобиланд, ки ҳамсинфонро шавқманд гардонида, аз 

паси худ баранд. Бинобар ин, онҳо бо роҳбарии бевоситаи омӯзгор навъҳои 

зерини корро иҷро карда метавонанд:  

- омода намудан ва гузаронидани викторинаи мавзӯӣ, тестгирӣ аз рӯи 

мавзӯи додашуда;  

- ба саҳна гузоштани порча аз асари даркорӣ (масалан, гуфтугӯи 

парандаҳо ва ҳайвонот);  

- омода намудани хабари ҳавосанҷҳо, хабар дар бораи ин ѐ он рустанӣ, 

ҳайвон, канданиҳои фоиданок ва ғ. (Навиштани рефератҳо имконпазир аст);  

- навиштани ҳисобот аз рӯи натиҷаҳои экскурсия;  

- сабт намудани тақвими табиат, бахши махсус дар гӯшаи синф ѐ 

рӯзномаи деворӣ;  

- гузаронидани таҷрибаҳои одитарин (бо рустаниҳо, хок, об ва ғ.);  

- омода кардани аѐнияти зарурӣ барои дарс (расмҳо, аксҳо, порчаҳо аз 

рӯзномаҳо ва ғ.).  

Анҷом додани ин кор ба инкишофи қобилияти пешбарандагӣ ва 

суханварии хонандагони хурдсол таъсири босамар расонида, фаъолнокӣ, 

тафаккури мантиқӣ, шавқу рағбати онҳоро ба фаъолияти маърифатӣ ва эҷодӣ 

таҳрик мебахшад.  

Дар дарсҳои «Табиатшиносӣ (Олами атрофи мо)» истифодаи робитаҳои 

байнифаннӣ мувофиқи матлаб аст: робитаҳо бо забони модарӣ (истифодаи 
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назм, унсурҳои фоклор); бо санъати тасвирӣ (ҷалб кардани нигораҳои 

рассомони машҳури ҷаҳонӣ ва маҳаллӣ), бо мусиқӣ (истифодаи асарҳои 

мусиқии оҳангсозони гуногун барои шунидани мустақилона ва ҳамчун фони 

ѐрирасони дарс). Чунонки амалияи педагогҳои соҳибтаҷриба (О.Шуайбова, 

Ш.Каримова, Ю.Каҳҳоров) нишон медиҳад, чунин дарсҳои ҳамгирошуда 

ҳамеша бомуваффақият гузашта, ба хонандагони хурдсол хушҳоливу 

манфиати зиѐд меоранд. Бачагон дар рафти кор иншои хурд менависанд, 

лавҳаҳо иҷро мекунанд, нуқтаи назари хешро баѐн ва исбот менамоянд, 

мустақилона хулосаҳо мебароранд. Аз ин ҷо бармеояд, ки истифодаи 

робитаҳои байнифаннӣ ба инкишофи тамоми нишондиҳандаҳои лаѐқатмандӣ 

кӯмак мерасонад.  

Омӯзгор дар дарсҳои «Табиатшиносӣ (Олами атрофи мо)» бояд 

тарбияи экологии хонандагони хурдсоли лаѐқтмандро таъмин намояд. Аз 

дарс то дарси дигар хонандагони лаѐқатманд зери роҳбарии бевоситаи 

омӯзгор бояд масъалаҳои экологиро баррасӣ намоянд. Истифодаи мунтазами 

ҳалли масъалаҳои экологӣ, шиносоӣ бо истилоҳҳои экологӣ, гузаронидани 

чорабиниҳои экологӣ зарур аст. Чунин кор ба ташаккули самарабахши 

ҷаҳоншиносӣ мусоидат намуда, барои инкишофи нишондиҳандаҳои 

боқимондаи лаѐқатмандӣ низ ѐрӣ мерасонад [94]. 

Низоми анъанавии таълим дар дарсҳои санъати тасвирӣ ва меҳнат пеш 

аз ҳама, инкишофи маҳорати таълимӣ-маърифатӣ ва тахайюли хонандагони 

хурдсолро пешбинӣ менамояд. Дар ин дарсҳо бачагон нақши 

иҷрокунандагони одиро иҷро мекунанд. Ин дидгоҳ ҳангоми кор бо бачагони 

лаѐқатманд дуруст нест, зеро чунин дарсҳо ба онҳо қаноатмандӣ намеорад. 

Бо назардошти ин нукта, омӯзгор дарсҳоро тарзе тарҳрезӣ намояд, ки онҳо 

барои ҳар як кӯдак имконияти ошкор намудани худро фароҳам оранд. 

Бинобар ин, иҷрои супориши қатъиян муқарраршударо ба онҳо вогузор 

кардан норавост. Омӯзгор бо назардошти шавқу рағбати хонандагони 

хурдсол бояд вариантҳои гуногуни кори дараҷаи мураккабиаш баробарро 

пешниҳод намояд. Дар ин кор ба омӯзгори синфҳои ибтидоӣ харитаҳои 
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технологӣ ѐрӣ расонида метавонанд. Маҳз онҳо фаъолияти кӯдаки 

лаѐқатмандро ба маҷрои даркорӣ равон карда, ба натиҷаи матлуб мерасонанд.  

Дарси санъати тасвирӣ ва меҳнат бояд дарси ҳақиқии эҷодкорӣ гардад. 

Ҳар як лаҳзаи дарс бояд барои хонандагони хурдсол муассир ва шавқовар 

бошанд. Бинобар ин, дарсҳои сужавӣ ва мавзӯиро истифода намудан беҳтар 

аст. Дастури муқаддимавии чунин дарсҳо ба хонандагон маълумоти иловагӣ 

медиҳад, ки ба инкишофи доираи назар, маърифат, фаъолнокии маърифатӣ ва 

шавқу рағбати онҳо ба фаъолияти маърифатӣ ва эҷодӣ мусоидат менамояд. 

Ба ғайр аз ин, дар ҳар марҳалаи дарс омӯзгор дар пеши бачагон ҳадаф 

мегузорад. Он бояд барои хонандагони лаѐқатманд фаҳмо бошад. Коре, ки 

бачагон иҷро мекунанд, бояд манфиат орад, даркорӣ бошад (масалан, 

Ш.А.Амонашвили ба хонандагони синфи 4-ум тайѐр кардани бозичаҳоро 

барои кӯдакон, маводи аѐниро барои дарсҳо пешниҳод менамояд) [4,111]. 

Хонандагони лаѐқатманд худашон низ мавзӯи корҳои ояндаро пешниҳод 

карда метавонанд. Масалан, тайѐр кардани (ѐ кашидани расм) персонажҳо ва 

декоратсияҳо барои саҳначаҳои лӯхтакдор. Дар рафти чунин кор 

нишондиҳандаҳои ангезишӣ-шахсиятӣ, психологӣ, протсессуалӣ ва рафтории 

лаѐқатмандӣ бештар самарабахш инкишоф меѐбанд. Ин гуна фаъолияти 

эҷодӣ ба андозаи назаррас ба инкишофи қобилияти инфиродии хонандагон 

мусоидат менамояд, дар онҳо майлу рағбати берун аз барномаи ҳатмӣ аз худ 

кардани донишҳоро бедор мекунад.  

Лаҳзаи муҳими ҳар як дарси санъати тасвирӣ ва меҳнат намоиши 

корҳои хонандагон мебошад. Аксар вақт ин марҳалаи дарс бо сабаби 

нарасидани вақт сарфи назар мешавад. Аммо барои хонандагони лаѐқатманд 

ин яке аз лаҳзаҳои муҳими дарс мебошад. Онҳо худашон соҳиби рефлексия 

мебошанд ва кӯшиш мекунанд, ки пазируфтан ва баҳогузории 

фаъолияташонро аз ҷониби атрофиѐн ба даст оранд. Ҳангоми тавсифи кори 

бачагони лаѐқатманд на фақат баѐни одии далелҳо, балки ба хонандагон 

додани маслиҳату тавсияҳо зарур аст. Бо ин мақсад В.А.Бородулина на танҳо 

барои намоиши корҳои дар дарс иҷрошуда, балки «барои намоиши маснуоте, 
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ки хонандагони лаѐқатманди дар вақти фароғат тайѐр кардаанд» ҷудо 

кардани вақтро тавсия медиҳад [20,65]. Чунин муносибат ба хонандагони 

хурдсоли болаѐқат таҳрик бахшидани нишондиҳандаи рафтории 

лаѐқатмандии хонандагонро имкон медиҳад.  

Инкишофи лаѐқатмандии хонандаи хурдсол бояд муттасил бошад, пас, 

он дар кори беруназсинфӣ идома дода мешавад. Дар ин самт фаъолияти 

маҳфилҳо ѐрӣ мерасонад.  

Дар мактаб-гимназияи №4 – и шаҳри Хуҷанд барои хонандагони 

синфҳои 4-ум маҳфилҳои зерин пешбинӣ шудаанд: маҳфили экологии 

«Олами атроф», «Олами мантиқ», «Алгоритм», «Дастони моҳир», студияи 

санъати тасвирии «Илҳом», «Конструкторони ҷавон», маҳфили ―Китобхони 

беҳтарин‖, ситоди ―Беҳдошти саломатӣ‖   маҳфили забони англисӣ, маҳфили 

шоҳмотбозон.  

Шиносоӣ бо нақшаҳои кори маҳфилҳои мазкур ба мо муайян намудани 

баъзе мавзӯъҳоро имкон дод, ки омӯзиши онҳо барои инкишофи 

лаѐқатмандии хонандагони синфи 4-ум мусоидат хоҳад кард (ҷадвали 20).  

Ҷадвали 20.  

Фаъолияти маҳфилҳо оид ба инкишофи 

 лаѐқатмандии хонандагони хурдсол 

№ Номи маҳфил Мавзӯи машғулият Миқдори 

соатҳо 

1 Маҳфили экологии 

«Олами атроф» 

Зери боми хонаи ту (оид ба 

тавозун дар табиат ва истифодаи 

оқилонаи боигариҳои табиат) 

1 

2 Олами мантиқ Мантиқ мулоҳизаронӣ ва исбот 

намуданро меомӯзад  

1 

3 Алгоритм Бозии математикии «Бонкдор» 1 

4 Забономӯз Забон донӣ - ҷаҳон донӣ  

5 Дастони моҳир  Унсурҳои нақшу нигори миллии 

халқи тоҷик 

2 

6 Конструкторони ҷавон Асосҳои тарроҳии техникӣ  1 

7 Китобхони беҳтарин Саҳифаҳои китобҳои ҷолиб 2 
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8 Ситоди ―Беҳдошти 

саломатӣ‖   

Саломатии Шумо дар дасти 

шумост 

1 

 

Ҳар яке аз ин мавзӯъҳо доираи назари хонандагони хурдсоли 

лаѐқатмандро васеъ намуда, равандҳои психикии онҳоро инкишоф медиҳад, 

шавқу рағбат ва фаъолнокиашонро таҳрик мебахшад.  

Ворид намудани ин мавзӯъҳо мантиқан ба нақшаи асосии кор пайваст 

гардида, ба сохтори фанни омӯхташаванда халалдор намешавад, балки пурра 

менамояд.  

Инкишофи нишондиҳандаҳои лаѐқатмандии хонандагони хурдсол, 

чунонки дар боло қайд шуд, бояд комплексӣ амалӣ гардад. Бо ин муаммо 

бояд роҳбарони синфҳо, омӯзгорони фаннӣ, психологҳо ва волидайн машғул 

шаванд. Пурсиши педагогҳо, психологҳо ва волидайн нишон дод, ки дар 

марҳалаи ибтидоӣ норасоии донишу маҳорат дар соҳаи мазкур мушоҳида 

мешавад. Аз ин ҷо, баррасии ҷанбаи назариявии муаммои лаѐқатмандии 

хонандагони хурдсол қонунист. Барои ин аз ҷониби мо курси махсус барои 

педагогу психологҳо (ҷадвали 21) ва лексияҳо барои волидайн коркард 

шуданд.  

Ҳадафи курси махсус барои педагогу психологҳо - ноил гардидан ба 

фаҳмиши зарурати ташхиси саривақтӣ ва инкишофи лаѐқатмандии 

хонандагони хурдсол маҳсуб меѐбад. 

Моҳияти мафҳуми лаѐқатмандии хонандаи хурдсол, ҳамчунин аломату 

меъѐрҳои қаблан муайяншуда имкон доданд, ки нисбат ба мундариҷаи курси 

махсус як қатор талабот пеш оварда шаванд. Якум, ба педагогу психологҳо 

ошкор намудани моҳияти мафҳуми лаѐқатмандии хонандаи хурдсол  зарур 

аст. Дувум, муайян кардани нишондиҳандаҳои асосии лаѐқатмандӣ. Севум, 

ошно кардани онҳо тариқи методикаи ташхис ва методикаи инкишофи 

лаѐқатмандии хонандагони хурдсол. Чорум, додани тавсияҳо оид ба 

инкишофи лаѐқатмандии хонандагони хурдсол. 
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Ҷалвали 21.  

Нақшаи мавзӯи омӯзишии курси махсуси  

«Методҳои корбарӣ бо бачагони  лаёқатманди синфҳои ибтидоӣ»  

 

Курси махсус  26 соатро пешбинӣ менамояд. Дар рафти омӯзиши курси 

махсус истифодаи шаклу методҳои кор тавсия дода мешавад: лексияҳо - 10 

соат, семинарҳо - 8 соат, машғулияти амалӣ - 8 соат.  

Мундариҷаи курси махсус 

Мавзӯи 1. Моҳият ва мафҳуми лаѐқатмандии хонандаи хурдсол.  

1. Лаѐқатмандӣ дар таърихи афкори фалсафӣ, педагогӣ ва психологӣ. 

Консепсияҳои муосири лаѐқатмандӣ.  

2. Моҳияти мафҳуми лаѐқатмандии хонандаи хурдсол.  

Мавзӯи мазкур муқаддимавӣ буда, асосҳои методологии муаммои 

лаѐқатмандиро муайян менамояд, бо таърихи инкишофи ин муаммо ва 

консепсияҳои муосир шинос мекунад. Ҳадафи он ошкор намудани моҳияти 

мафҳуми «лаѐқатмандии хонандагони хурдсол» мебошад.  

Мавзӯи 2. Методикаи омӯзиши сифатҳои   лаѐқатмандии хонандаи 

хурдсол.  

1. Нишондиҳандаҳои лаѐқатмандӣ.  

2. Методикаи муайян намудани ҳолати онҳо.  

№ Номи мавзӯъ лексияҳо семинарҳо машғ.  

Амалӣ 

1 Моҳият ва мафҳуми лаѐқатмандии 

хонандаи хурдсол 

2 2 - 

2 Методикаи омӯзиши сифатҳои  

лаѐқатмандии хонандаи хурдсол 

2 2 2 

3 Роҳ ва усулҳои рушди лаѐқатманди 

мактабиѐни хурдсол  

2 2 2 

4 Муносибат ва муоширати омӯзгор бо 

бачагони  лаѐқатманд  

2 2 2 

5 Усулҳои ҳавасмандкунонии   бачагони  

лаѐқатманди хурдсол 

2  2 

                                              Ҳамагӣ 10 8 8 
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Дар ин мавзӯъ тавсифҳо ва нишондиҳандаҳои асосии лаѐқатмандии 

хонандаи хурдсол муайян мегарданд; методикаҳои ташхиси онҳо: рафти 

мантиқии онҳо, пайдарпайӣ, натиҷаҳо, хусусиятҳои гузаронидан аз рӯи 

синфҳо пешниҳод мешаванд.   

Мавзӯи 3. Роҳ ва усулҳои рушди лаѐқатмандии мактабиѐни хурдсол. 

1. Рушди нишондиҳандаҳои лаѐқатмандии хонандагони хурдсол дар 

раванди таълим дар мактаб (имкониятҳо ва роҳҳои инкишоф).  

2. Нишондиҳандаҳои инкишофи лаѐқатмандии хонандагони хурдсол 

дар кори беруназсинфӣ ва беруназдарсӣ.  

3. Рушди кӯдаки лаѐқатманд дар оила.  

Дар мавзӯи мазкур методикаи комплексии инкишофи лаѐқатмандии 

хонандаи хурдсол пешниҳод гардидааст; роҳу шартҳои татбиқи самарабахши 

он муайян шудаанд.  

Мавзӯи 4. Муносибат ва муоширати омӯзгор бо бачагони  лаѐқатманд. 

1. Омодагии омӯзгори синфҳои ибтидоӣ барои кор бо хонандагони 

хурдсоли лаѐқатманд.  

2. Душвории кор бо хонандагони хурдсоли лаѐқатманд.  

3. Ҳамкории омӯзгор бо волидайн дар раванди кор бо бачагони 

лаѐқатманд.  

Мавзӯи мазкур нақши омӯзгор (роҳбари синф, омӯзгори фаннӣ, 

психолог) - ро зимни инкишофи нишондиҳандаҳои лаѐқатмандии хонандаи 

хурдсол баррасӣ менамояд, талаботро нисбат ба роҳбари синф, омӯзгори 

фаннӣ, психолог барои кори бомуваффақият бо хонандагони лаѐқатманд 

муайян мекунад; душвориҳои имконпазирро, ки омӯзгор бархӯрда метавонад 

ва воситаҳои бартараф намудани онҳо, ҳамчунин роҳҳои ташкили ҳамкории 

мақсаднокро бо волидайни бачагони хурдсол баррасӣ менамояд.  

Мавзӯи 5. Усулҳои ҳавасмандкунонии  бачагони  лаѐқатманди 

хурдсол. 

1. Аҳамият ва зарурияти ҳавасмандкунии бачагони лаѐқатманди 

хурдсол. 
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2. Роҳ ва усулҳои ҳавасмандкунии бачагони  лаѐқатманди хурдсол. 

3. Ҷалб намудани волидайн ва ҷомеаи мактаб дар ҳавасмандкунии 

бачагони  лаѐқатманди хурдсол. 

           Дар мавзӯи мазкур масъалаҳои аҳамият ва зарурияти ҳавасмандкунӣ, 

роҳ ва усулҳои ҳавасмандкунӣ, ҷалб намудани волидайн ва ҷомеаи мактаб 

дар ҳавасмандкунии бачагони  лаѐқатманди хурдсол баррасӣ гардидааст. 

Роҳу усулҳои истифодаи ҳавасмандкунии бачагони  лаѐқатманди хурдсол дар 

раванди таълиму тарбияи онҳо нишон дода шудаанд. 

Курси махсус ҳамчунин  гузаронидани машғулиятҳои семинариро дар 

мавзӯъҳои зерин пешбинӣ менамояд:  

1. Моҳият ва мафҳуми лаѐқатмандии хонандаи хурдсол. 

2. Методикаи омӯзиши сифатҳои   лаѐқатмандии хонандаи хурдсол.  

3. Роҳ ва усулҳои рушди бачагони  лаѐқатманди хурдсол.  

4. Муносибат ва муоширати омӯзгор бо бачагони  лаѐқатманд. 

Машғулиятҳои семинарӣ барои такмили фаъолияти амалӣ мусоидат 

намуда, рафти мантиқии онҳоро таъмин мекунанд. Худи иҷрои ин амалҳо аз 

роҳбарони синфҳо, омӯзгорони фаннӣ ва психологҳо донишҳои дахлдорро 

оид ба чизҳое, ки онҳо бояд таваҷҷуҳашонро зоҳир намоянд, тақозо 

мекунанд. Ҳалли вазифаҳои педагогиро мо барои коркард ва санҷидани 

донишҳои қаблан андӯхта равона намудем, ки ба роҳбари синф, омӯзгорони 

фаннӣ ва психолог амсиласозии мустақилонаи раванди педагогиро барои 

кори самарабахш бо хонандагони хурдсоли лаѐқатманд имкон медиҳанд.  

Дар машғулиятҳои амалӣ роҳбарони синфҳо, омӯзгорони фаннӣ ва 

психологҳо метавонанд барои мустақилона гузаронидани ташхис ва 

инкишофи нишондиҳандаҳои алоҳидаи лаѐқатмандии хонандаи хурдсол 

кӯшиш намоянд.  

Ҳамин тавр, курси махсуси мазкур, ки моҳияти муаммои лаѐқатмандӣ, 

ҳамчунин хусусиятҳои фаъолияти педагогу психологҳоро инъикос менамояд, 

имконияти муайянеро барои амалисозии инкишофи лаѐқатмандии 

хонандагони хурдсол дар бар мегирад.  
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Барои кор бо волидайн мо гузаронидани 2 лексияро пешниҳод 

менамоем (ҳар яке 2 соат).  

Лексияи 1. Хусусиятҳои инкишофи равандҳои психикӣ, аҳамияти онҳо 

дар фаъолияти таълимии хонандагони хурдсол.  

1.Хусусиятҳои инкишофи идрок, диққат, хотир, тафаккури мантиқӣ, 

тахайюл ва нутқ.  

2. Тавсияҳо оид ба инкишофи онҳо.  

Лексияи мазкур муқаддимавӣ мебошад. Он имкон медиҳад, ки 

волидайн ба олами психологияи кӯдак ворид гардида, бо хусусиятҳои 

инкишофи равандҳои психикии хонандагони хурдсол шинос шаванд. Ба 

волидайн воситаҳо ва роҳҳои дастраси инкишофи онҳо тавсия карда 

мешаванд.  

Лексияи 2. Муайянкунӣ ва инкишоф додани лаѐқатмандии 

хонандагони хурдсол.  

1. Моҳияти мафҳуми лаѐқатмандии хонандагони хурдсол. 

2. «Симо»-и хонандаи хурдсоли лаѐқатманд.  

3. Ташхиси барвақти нишондиҳандаҳои лаѐқатмандии бачагон.  

4. Тавсияҳо оид ба инкишофи нишондиҳандаҳои лаѐқатмандии 

хонандагони хурдсол.  

Дар рафти лексияи мазкур волидайн бевосита бо муаммои 

лаѐқатмандии хонандагони хурдсол шинос мешаванд; огоҳ мегарданд, ки аз 

рӯи кадом нишондиҳандаҳо қобилияти кӯдак, лаѐқатмандии ӯро ошкор 

намудан мумкин аст.  

Лексияҳои мазкур имкон медиҳанд, ки волидайн барои кор бо бачагон 

аз ҷиҳати назариявӣ ва амалӣ омода шаванд ва аз ин ҷо бармеояд, ки дар 

онҳо низ имконияти инкишофи лаѐқатмандии хонандаи хурдсол нуҳуфтаанд.  

Ҳамин тавр, раванди кори омӯзгорон, психологҳо ва волидайн дар 

асоси тавсияҳои аз ҷониби мо пешниҳодшуда роҳандозӣ гардида, тамоми 

нишондиҳандаҳои лаѐқатмандии хонандаи хурдсол инкишоф меѐбанд.  
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Аз ҷумла, барои инкишофи шавқу рағбат ба фаъолияти маърифатӣ ва 

эҷодӣ мо ворид намудани иттилооти иловагӣ ва низоми супоришҳои 

шавқоварро пешниҳод менамоем, ки фаъолияти мустақилонаи эҷодии 

хонандагонро дар дарс, маҳфилҳо ва хона пешбинӣ менамояд. Ба афзудани 

шавқу рағбат низоми ҳамкории омӯзгор ва хонандагон, истифодаи унсурҳои 

худидоракунӣ дар дарс (дар нақши омӯзгор хонандаи махсус омодашуда 

баромад мекунад) мусоидат мекунанд.  

Сатҳи инкишофи муносибат ба таҳсил ва эҳсосият баланд мегардад, 

агар омӯзгор дар дарсҳо ба фикру андешаҳои хонандагон эътибор диҳад, ба 

рефлексияи худ ва бачагон таваҷҷуҳ зоҳир намояд, ба ғайр аз ин, ба 

хонандагон дуруст тақсим кардани нерӯву вақтро дар дарс омӯзонад 

(хонандагон бояд на танҳо барои гирифтани баҳои баланд, балки донишҳои 

устувор кӯшиш намоянд). Барои ноил гардидан ба ин иҷрои чунин корҳо 

зарур аст:  

 истифодаи супоришҳои сатҳашон гуногун;  

 ташкил намудани тренингҳои психологӣ барои инкишофи 

худбаҳодиҳии хонандагон;  

 гузаронидани машваратҳои инфиродии волидайн бо омӯзгорон ва 

психолог ҷиҳати бартараф намудани муносибати манфӣ ба баҳоҳои бачагон 

аз ҷониби онҳо.  

Сатҳи равандҳои психикӣ ҳамон вақт баланд мегардад, ки агар дар 

раванди таълим омӯзгорони фаннӣ низоми махсускоркардшудаи 

супоришҳоро истифода баранд:  

а) барои инкишофи тафаккури мантиқӣ - масъалаву бозиҳои  омехта ва 

мантиқӣ, муаммоҳо, луғатҳо, кроссвордҳо, ребусҳо, чистонҳо; навиштани 

иншоҳо аҳамият доранд. 

б) барои инкишофи диққат - матнҳои шаклан таҳрифшуда, бозии 

«Хаторо ѐбед», бозиҳои инкишофдиҳандаи «Диққат» и «Диққат - дарѐб», 

ҷадвалҳои Шулте, кор бо расмҳои ҷуфт барои ѐфтани фарқҳо, фароҳам 

овардани вазъияти проблемавӣ (10 хаторо ѐфтан лозим аст, дар матн онҳо 
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зиѐдтар ѐ баръакс, камтаранд), супоришҳои барои инкишофи устуворӣ ва 

кӯчонидани диққат.  

в) барои инкишофи хотир - супоришҳое, ки тарзҳои ҳифзи 

дарозмуддати маводро меомӯзанд (гурӯҳбандӣ, таснифот, ҷустуҷӯи 

ассотсиатсияҳо, тартиб додани пунктҳои такявӣ, алгоритмҳо, нақшаҳои 

бахотиргирӣ). Ба ғайр аз ин, ба инкишофи хотир аз ѐд кардани шеърҳо аз рӯи 

интихоби хонандагон берун аз барнома; ташкили мусобиқаҳо ва бозиҳои 

бахотиргирии калимаҳо, рақамҳо, расмҳо ва ғайра мусоидат мекунанд.  

г) барои инкишофи тахайюл - навиштани иншо, афсонаҳо, ҳикояҳо, 

шеърҳо; тайѐр кардани маснуот бо дастони худ; ташкили намоишҳои шахсӣ 

барои нишон додани маҳсулоти эҷодиѐт.  

Мусаллам аст, ки унсурҳои чунин супоришҳо дар мактаби таҳсилоти 

умумӣ истифода мешаванд. Аммо фарқи методикаи мо дар он аст, ки мо 

истифодаи ин супоришҳоро дар шакли низом (ҳамарӯза дар ҳар як дарс, дар 

танаффусҳо, дар кори хонагӣ бо волидайн) пешниҳод менамоем. Ба ғайр аз 

ин, мо супоришҳоеро пешниҳод мекунем, ки ба инкишофи тамоми 

нишондиҳандаҳои лаѐқатмандӣ равона шудаанд (масалан, шавқу рағбат ба 

фаъолияти маърифатӣ ва эҷодӣ, тафаккури мантиқӣ, диққат, доираи назар, 

маҳорати гуфторӣ; эҳсосият, хотир, фазилат, маҳорати таълимӣ-маърифатӣ 

ва ғ.). Бар замми ин, инкишофи равандҳои психикӣ дар кори маҳфилҳое 

(маҳфилҳои фаннӣ, «Олами мантиқ», маҳфили ―Китобхони беҳтарин‖, 

экологӣ), ки мо ба нақша гирифтем, идома меѐбад.    

Сатҳи инкишофи донишҳо ҳамон вақт баланд мегардад, ки агар 

омӯзгор таълими эҷодии хонандагони хурдсолро ташкил намояд: мундариҷаи 

супоришҳои шавқовар, вазъияти проблемавиро истифода барад, рафти 

дарсро дақиқ тарҳрезӣ намояд, иттилооти ба маводи таълим иловагиро 

пешниҳод кунад. Ин дар навбати худ, барои инкишофи доираи назари 

густурда мусоидат менамояд. Ба ғайр аз ин, мо ташкили экскурсияҳо ва 

намоишҳо, рафтан ба китобхонаҳо, таъсиси рӯзномаҳои хонандагони 

китобҳоро пешниҳод мекунем; барои хонандагони гузаронидани 
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машғулиятҳои озмоишии маҳфилҳоро бо мақсади таҳрик бахшидани шавқу 

рағбати онҳо ва кӯмак расонидан дар интихоби самти ҷолиб тавсия медиҳем. 

Ҳамчунин барои инкишофи доираи назар мо гузаронидани таҳқиқоти 

таълимиро дар соҳаи барои хонанда шавқовар бо роҳбарии шахси соҳибкасб 

пешниҳод менамоем.  

Ба ақидаи мо, кори мазкур  ба инкишофи маърифатии хонандагони 

хурдсол ѐрӣ мерасонад. Бо ин мақсад дар дарсҳо истифода бурдани 

супоришҳо барои мулоҳизаронӣ; шинос кардан бо муаммоҳо; гузаронидани 

мусобиқаҳои зеҳниро оид ба ҳар як фан 1 маротиба дар 2 ҳафта, ташкили 

олимпиадаҳои фаннӣ; ҳангоми танаффус ва соатҳои тарбиявӣ гузаронидани 

бозии «Кӣ зудтар» ѐ «Диққати худро бисанҷ»  мувофиқи мақсад аст. Мо ба 

кори волидайн, ки ба инкишофи маърифату доираи назари бачагони онҳо 

(якҷоя мутолиа кардани китобҳо, тамошои барномаҳои телевизионӣ, зиѐрати 

осорхонаҳо ва ғ.) бештар таваҷҷуҳ зоҳир менамоем [66]. 

Ин дар навбати худ, ба ташаккули ҷаҳоншиносии хонандагони хурдсол 

таъсир мерасонад. Барои баланд бардоштани сатҳи нишондиҳандаи мазкури 

лаѐқатмандӣ мо тавсия медиҳем, ки ба самти кор бо асарҳои бадеӣ махсус 

диққат дода шавад: мулоҳизаронӣ дар бораи хислати қаҳрамонҳои асар, ғояи 

асосӣ, ҳикмат, муносибати муаллиф ва ғ. Ба ғайр аз ин, навиштани 

иншоҳоеро муфид мешуморем, ки муносибати бачаро ба ин ѐ он падидаҳои 

ҷамъиятӣ инъикос менамоянд, ҳамчунин гузаронидани бозиҳоеро пешниҳод 

мекунем, ки дарѐфти ҳалли даркориро дар вазъияти мазкур, эҷоди хотимаи 

афсона ва ғайраро пешбинӣ менамоянд [145]. 

Барои инкишофи маҳорати гуфторӣ ва таълимӣ-маърифатӣ мо ба 

хонандагон тавсия намудани иштирокро дар маҳфилҳо, ҷалб намудани 

онҳоро ба ташкили намоишҳо, викторинаҳо, тамошои пагоҳирӯзӣ пешниҳод 

мекунем. Бо назардошти он, ки хонандаи хурдсол, агар бисѐр мутоила 

намояд, донишу маҳорати бештарро фаро мегирад, мо пешниҳод медиҳем, ки 

ба онҳо рӯйхати адабиѐт барои мутолаи мустақилона дар вақти таътил дода 

шавад, рӯзномаи мутолиакунанда ташкил гардад. Барои кор бо хонандагон 
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волидайни онҳоро ҷалб бояд кард, бо ин мақсад гузаронидани суҳбатҳои 

инфиродӣ, додани маслиҳату тавсияҳо мувофиқи матлаб аст [97]. 

Пешбарандагӣ ва фаъолнокии хонандагони хурдсол дар раванди 

ташаккули коллектив инкишоф меѐбанд. Бинобар ин, масъулияти зиѐдро дар 

ин самт роҳбари синф ба дӯш мегирад. Мо тавсия медиҳем, ки синф ба 

гурӯҳҳои бо мақсади ягона (супориш) муттаҳидгардида тақсим карда шавад, 

ҷиҳати ѐрӣ ба роҳбари синф фаъолон муайян гарданд, ҳар як узви коллектив 

бо кори фоиданоки ҷамъиятӣ таъмин шавад. Ин кор бояд назорат шавад, 

бинобар ин, гузаронидани ҳисобот оид ба кори анҷомдодаи ҳар як хонанда 

мувофиқи мақсад аст. Дар ин самт гузаронидани корҳои коллективонаи 

эҷодӣ, чорабиниҳои беруназсинфиро самарабахш мешуморем [97]. 

Ҳамин тавр, методикаи аз ҷониби мо коркардшудаи инкишофи 

нишондиҳандаҳои лаѐқатмандӣ барномаи комплексии кор на танҳо бо 

хонандагон, балки бо роҳбарони синфҳо, омӯзгорони фаннӣ ва психологҳо 

мебошад. Аз ҷумла, кор бо хонандагони хурдсол ворид намудани баъзе 

тағйиротро ба мундариҷа, методика ва ташкили машғулияти таълимӣ, ба роҳ 

мондани кори беруназсинфӣ ва беруназмактабӣ (танаффусҳо, соатҳои 

тарбиявӣ, намоишҳо,  корҳои коллективии эҷодӣ, кори маҳфилҳо) - ро 

пешбинӣ менамояд. Кор бо волидайн ташкили лексияҳои мавзӯӣ, маҷлисҳои 

падару модарон, суҳбатҳои инфиродӣ ва машваратҳоро бо омӯзгор -  

психолог дар назар дорад. Гузаронидани курси махсуси роҳбарони синфҳо, 

омӯзгорони фаннӣ ва психологҳо бо мақсади ѐрӣ расонидан дар кор бо 

хонандагони хурдсоли лаѐқатманд пешниҳод мегардад. 

Бо мақсади муайян кардани самарабахшии методикаи коркардшуда дар 

рафти кори таҷрибавӣ - озмоишӣ санҷиши он амалӣ гардид.    

 

2.3. Натиҷаҳои озмоиши педагогӣ оид ба такмили раванди рушди 

лаѐқатмандии хонандагони синфҳои ибтидоӣ дар ҷараѐни таълим 

Чунон ки дар боло қайд гардид, баланд шудани сатҳи инкишофи 

лаѐқатмандии хонандагони хурдсол ташкили кори ҳадафмандона ва 
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ҳамбастаи роҳбарони синфҳо, омӯзгорони фаннӣ, психологҳо ва волидайни 

хонандагонро тақозо дорад. Чунин корро мо дар раванди озмоиши 

ташаккулдиҳанда амалӣ намудем.  

Он дар аввали соли таҳсили 2014-2015 оғоз гардид. Барои тамоми 

омӯзгорони мактаби ибтидоӣ ва психолог мо курси махсуси «Методҳои 

корбарӣ бо бачагони  лаѐқатманди синфҳои ибтидоӣ» - ро ташкил ва 

баргузор намудем. Ҳадафи ин курси махсус ошкор кардани моҳияти 

мафҳуми лаѐқатмандии хонандаи хурдсол, нишондиҳандаҳои асосии он, 

ҳамчунин шиносоӣ бо методикаи ташхис ва инкишофи лаѐқатмандии 

хонандагони хурдсол буд.  

Ба ғайр аз ин, омӯзгорон бо натиҷаҳои марҳалаи тасдиқкунандаи 

озмоиш шинос шуданд. Сатҳҳои инкишофи хонандагони синфҳои 

таҳқиқшаванда дар озмоиши тасдиқкунанда наздик буданд. Бинобар ин, 

барои озмоиши ташаккулдиҳанда мо ихтиѐран хонандагони синфи 3 «б»-и 

мактаб-гимназияи №4-и шаҳри Хуҷандро барои  гурӯҳи озмоишӣ интихоб 

кардем. Ба гурӯҳи назоратӣ хонандагони синфи 3 «в»-и ҳамин мактаб дохил 

шуданд.  

Баъди анҷом додани кор оид ба инкишофи нишондиҳандаҳои ҷузъҳои 

ангезишӣ-шахсиятӣ ва рафтории лаѐқатмандии хонандагони хурдсол сатҳи 

инкишофи шавқу рағбат ба фаъолияти маърифатӣ ва эҷодӣ, муносибат ба 

таҳсил, эҳсосият, пешбарандагӣ ва фаъолнокӣ муайян карда шуд. 
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Расми 4. Диаграммаи инкишофи шавқу рағбат ба фаъолияти маърифатӣ 

ва эҷодӣ. 

Чунонки аз диаграмма (расми 4) аѐн аст, дар озмоиши тасдиқкунанда 

шавқу рағбат ба фаъолияти маърифатӣ ва эҷодӣ дар ҳамаи хонандагони 

гурӯҳи озмоишӣ зоҳир  гардид. Зимнан мо қайд намудем, ки дар хонандагон 

шавқу рағбат ба илмҳои гуманитарӣ ва варзиш афзалият дошт. Бештар аз 

60%-и хонандагони хурдсол нисбат ба кори эҷодӣ, мустақилона кори 

марҳалавиро зери назорати бевоситаи омӯзгор афзалтар донистанд. Бинобар 

ин, мо ба омӯзгорони фаннӣ низоми супоришҳоро барои фаъолияти 

мустақилонаву эҷодӣ дар дарс ва супоришҳои иловагиро барои кор дар 

маҳфил ва хона пешниҳод намудем. Ин супоришҳо ҷолибу шавқовар буда, 

дараҷаҳои гуногуни мураккабиро пешбинӣ мекарданд - ҳатто хонандаи 

сустхон аз кори анҷомдода қаноатманд мешуд. Ҳамчунин мо ба низоми 

муносибатҳои омӯзгор бо хонандагон баъзе тағйирот даровардем. Омӯзгор 

дар нақши ѐрирасон, рафиқи калонтар баромад намуда, нақши омӯзгорро ин 

ѐ он хонандаи хурдсол иҷро мекард. Анҷом додани чунин кор ба он мусоидат 

кард, ки дар охири ин соли таҳсил нишондиҳандаҳои ҷузъҳои ангезишӣ-

шахсиятӣ ва рафтории лаѐқатмандӣ қариб 40% баланд шуданд.  

Чунин кор ду сол давом ѐфт. Бурише, ки дар интиҳои синфи 4-ум 

гузаронида шуд, баландшавии назарраси сатҳи шавқу рағбатро ба фаъолияти 
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маърифатӣ ва эҷодӣ нишон дод - ҳамаи хонандагони гурӯҳи озмоишӣ кори 

эҷодиро афзал дониста, аз зоҳир намудани ташаббус наметарсиданд. 

Супоришҳое, ки зери назорати қатъии омӯзгор иҷро мешуданд, баръакс, 

вокуниши манфии хонандагонро ба миѐн меовард.  

Чунонки дар расми 5 дида мешавад, нишондиҳандаи муносибат ба 

таҳсил низ баланд шудааст. Ба андешаи мо, сабаб дар он аст, ки омӯзгорон 

баъди шунидани курси махсус ба ташаккул додани нуқтаи назари шахсӣ ва 

рефлексия дар хонандагони хурдсол бештар таваҷҷуҳ зоҳир мекарданд. Ин, 

бешубҳа, боиси дар хонандагон ҳосил шудани шавқу рағбати муайян ба 

азхудкунии донишҳо, маҳорату малакаҳо гардид. Чунончи, ҳангоми 

интихоби супоришҳо ҳар як хонанда худаш қувваашро барои гирифтани 

баҳои матлуб ба ҳисоб гирифта метавонист. На ҳамаи хонандагон якбора 

дуруст қувваташонро дар дарс тақсим карда тавонистанд (натиҷаҳои буриши 

фосилавӣ). Баъзеҳо супориши хеле мураккабро, ки мустақилона иҷро карда 

наметавонистанд, интихоб карда, вақтро аз даст медоданд. Дигарон, баръакс, 

якчанд супориши осонро иҷро карда, баҳои аз чашмдошташон пасттарро 

мегирифтанд. Аммо дар синфи 4-ум 75% хонандагон қувваю вақташонро дар 

дарс дуруст тақсим карда метавонистанд. Зимнан ҳар як хонанда на танҳо 

барои гирифтани баҳои баланд, балки андӯхтани донишҳои нав ҳавасманд 

мебошад. Ҳамин тавр, диаграммаи дар поѐн овардашуда имкон медиҳад, ки 

ба баландшавии назарраси муносибати хонандагони гурӯҳи озмоишӣ ба 

таҳсил эътимод ҳосил гардад. 
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Расми 5. Диаграммаи баландшавии сатҳи муносибат ба таҳсил  

Баланд шудани ду нишондиҳандаи аввали ҷузъи ангезишӣ-шахсиятӣ 

боиси беҳтар шудани натиҷањои нишондиҳандаи дигари лаѐқатмандии 

хонандагони хурдсол - эҳсосият гардид. Чунончи, аллакай дар охири синфи 

2-юм натиҷаҳои буриши фосилавӣ баландшавии назарраси сатҳи эҳсосияти 

хонандагони хурдсолро нишон доданд (расми 6): Аз рӯи натиҷаҳои озмоиши 

ташаккулдиҳанда мо то 2% кам шудани миқдори хонандагонро бо сатҳи 

пасти инкишофи эҳсосият, бо сатҳи нокифоя - то 6,1%, бо сатҳи миѐна - то  

14,6 %, ҳамчунин афзудани миқдори хонандагонро бо сатҳи кофӣ (14,6%) ва 

сатҳи баланди инкишофи эҳсосият (14,7%) ба қайд гирифтем.  

 

                     Расми 6. Диаграммаи баландшавии сатҳи эҳсосият.  
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Ба омӯзгорони фаннӣ, роҳбари синф тариқи ҳавасманд гардонидани 

хонандагон муяссар шуд, ки дар онҳо муносибати мусбат ба таҳсил, 

муносибати дақиқу софдилонаро ба супоришҳо инкишоф диҳанд. Дар 

баробари ин, натиҷаҳои буриши фосилавӣ нишон доданд, дар синф бачагоне 

ҳузур доштанд, ки мисли пештара супоришҳоро барои гирифтани баҳо ѐ 

раҳоӣ аз ҷазои падару модар иҷро мекарданд. Барои ислоҳи ин вазъият мо 

якҷоя бо роҳбари синф ва психолог бо ҳар яке аз ин хонандагон ва алоҳида 

бо волидайнашон суҳбати инфиродӣ гузаронидем. Ин иқдом ба мо имкон 

дод, ки изтироби ботинии бачагон бартараф гардад. Бо баъзе волидайн суҳбат 

такроран гузаронида шуд.  

Кори бонизоме, ки роҳбари синф бо бачагон ва волидайни онҳо дар 

давоми 3 сол  анҷом дода шуд, беҳтар намудани натиҷаҳоро имкон дод: аз 

расми 6 аѐн аст, ки 75% хонандагони хурдсол барои гирифтани донишҳои 

нав шавқманд мебошанд, ба иҷрои ҳама гуна супориш эҷодкорона муносибат 

мекунанд ва аз натиҷаҳои фаъолияташон мутаассир мегарданд. Натиҷаи 

муҳими кори анҷомдодаи моро набудани хонандагони ба маҳсули 

фаъолияташон бепарво шуморидан мумкин аст.  

Ба ғайр аз ин, оид ба инкишофи нишондиҳандаҳои ҷузъи рафтории 

лаѐқатмандии хонандагони хурдсол кор анҷом дода шуд. Аз ҷониби роҳбари 

синф махсусан ба ташаккули коллектив таваҷҷуҳ зоҳир гардид. Бо ин мақсад 

корҳои эҷодии коллективӣ ва ҷашнҳо ташкил шуданд, намоиши спектаклҳо 

ва саҳначаҳо, нашри рӯзномаҳои деворӣ амалӣ гардид. Барои ҳар як 

хонандаи хурдсол супоришҳое андешида шуданд, ки барои иҷрои онҳо ним 

сол вақт лозим аст. Дар охири соли таҳсил ҳисоботи ҳар як хонанда шунида 

шуда, натиҷаҳои фаъолияти инфиродии ҳар яки онҳо баррасӣ гардиданд.  

Натиҷаҳои ин ҳисобот, омӯзиши ҳуҷҷатҳои мактаб, тақризи омӯзгорони 

фаннӣ ва волидайн баландшавии сатҳи фаъолнокии хонандагони хурдсолро 

нишон доданд.  

Аз расми 7 аѐн аст, ки ҳангоми гузаронидани кори бонизом сатҳи 

инкишофи фаъолнокӣ баланд мешавад. Ҳадафи баланд намудани сатҳи 
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фаъолнокии хонандагони хурдсол дар давоми се сол ҳам дар назди 

омӯзгорони фаннӣ, ҳам психолог ва ҳам волидайн меистод. Чунончи, 

омӯзгорони фаннӣ дар ташкили фаъолияти таълимӣ вазъияти проблемавиро 

бештар истифода бурда, баъзе масъалаҳоро барои омӯзиши мустақилонаи 

бачагон ба миѐн гузоштанд. Баѐни маводи таълимӣ дар шакли шавқовар 

гузашта, дар пеши бачагон масъалаҳоеро мегузошт, ки худи онҳо ҳатман ҳал 

кардан мехостанд. Чунин дидгоҳ, бешубҳа, ба баландшавии сатҳи 

фаъолнокии хонандагон мусоидат намуд. Ба бачагон дар самти бовар кардан 

ба қувваи худ психологи мактаб низ ѐрӣ расонд, ки тренинги психологиро 

оид ба баланд намудани худбаҳодиҳии шахсияти бача ва волидайни ӯ 

гузаронд. Падару модарон дар кори банақшагирифта фаъолона иштирок 

карданд. Онҳо ба фарзанди худ дар иҷрои супориш ѐрӣ расонида, 

маслиҳатҳои арзишманд медоданд, роҳбари синфро аз иттилооти 

ҷамъовардаашон огоҳ мекарданд. Ҳамин тавр, оид ба инкишофи фаъолнокии 

хонандагони хурдсол натиҷаҳои муайяне ба даст омаданд: миқдори бачагони 

камфаъол то сифр коҳиш ѐфт, миқдори бачагоне, ки дар фаъолияти таълимӣ 

ва берунанзсинфӣ сатҳи баланд ва кофии фаъолнокиро нишон медоданд, то 

81,2% афзуд.  

 

                  Расми 7. Диаграммаи баландшавии сатҳи фаъолнокӣ  
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Анҷом додани ин кор ба иттифоқи коллектив ва афзудани миқдори 

пешбарон дар синф мусоидат кард.  

Иҷтимоъсанҷии хотимавӣ ва суҳбат бо бачагон нишон доданд, ки 

ташкили раванди педагогӣ дар айни замон ҳамкории бевоситаи бачагонро 

тақозо менамояд. Хонандагони хурдсол зарур будани ҳар як узви 

коллективро дарк намуданд. Динамикаи баландшавии сатҳи коллективизм 

дар расми 8 нишон дода шудааст. Доираи фаъолони синф муайян шуд, ки 

барои кӯмак расонидан ба хонандагон, ташкили чорабиниҳои мактабӣ ва 

беруназмактабӣ фаъолият дорад.  

 

Расми 8 - Диаграммаи афзудани пешбарандагӣ 

  Аз рӯи натиҷаҳои озмоиши тасдиқкунанда, дар асоси маълумоти вазъи 

тамоми нишондиҳандаҳои лаѐқатмандӣ нақшаи инфиродии кор бо ҳар як 

хонанда тартиб дода шуд. Аз ин нақша аѐн аст, ки бо ҳар як бача дар 

алоҳидагӣ кадом корро анҷом бояд дод.  

Масалан, Фирдавс Қ. аз рӯи маълумоти озмоиши тасдиқкунанда аз 

ҷониби мо ба гурӯҳи бачагони лаѐқатманд мансуб дониста шуд. Ӯ сатҳи 

баланди инкишофи тафаккури мантиқӣ, нутқ, зеҳн, доираи назар, шавқу 

рағбатро ба фаъолияти маърифатӣ ва эҷодӣ зоҳир кард. Аммо 

нишондиҳандаҳои боқимондаи лаѐқтмандии ӯ дар сатҳи кофӣ қарор 

доштанд. Барои ноил гардидан ба инкишофу баландшавии ин 

нишондиҳандаҳо дар нақша чунин корҳо ба пешбинӣ гардиданд:  
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1) барои инкишофи диққат, хотир, донишу маҳорати таълимӣ дар 

дарсҳо ташкил намудани кор аз рӯи варақаҳо, супоришҳои дараҷаи 

мураккабиашон баланд ва супоришҳо барои инкишофи диққат;  

2) иштирок дар маҳфили «Олами мантиқ» бо ҳамин мақсад ва ҷиҳати 

дастгирии шавқу рағбат ба фаъолияти маърифатӣ ва эҷодӣ, таҳрик 

бахшидани кори тафаккури мантиқӣ;  

3) иштирок дар тренингҳои психологӣ (барои инкишофи равандҳои 

психикӣ ва худбаҳодиҳии шахсият);  

4) дохил намудани ин хонанда ба фаъолони синф (барои таҳрик 

бахшидани муносибати мусбат ба таҳсил) ва таъйин намудани супориши 

гузаронидани соати сиѐсӣ дар синф.  

Албатта, ин тавсияҳоро бо назардошти хоҳиши хонанда пурра кардан 

мумкин аст.  

Қайд метавон кард, ки то охири соли таҳсили 2017-2018 мо ба 

инкишофи назарраси равандҳои асосии психикӣ, ки бидуни онҳо 

муваффақият дар фаъолият ғайриимкон аст, ноил гардидем. Мо ба ҳамаи 

хонандагон иштирокро дар маҳфили «Олами мантиқ» тавсия додем, ки 

барномаи он махсус барои инкишоф додани амалиѐти мантиқӣ, мисли таҳлил 

ва синтез, таҷрид, ҷамъбаст, тасниф ва ғайра пешбинӣ гардидааст. Ба ғайр аз 

ин, дар давоми се соли таҳсил омӯзгорони фаннӣ дар дарсҳо низоми махсуси 

машқҳо барои инкишофи тамоми амалиѐти тафаккур, ҳамчунин методҳои 

кори мустақилона ва вазъияти проблемавиро истифода бурданд. Дар охири 

соли таҳсили 2017-2018 буриши фосилавӣ анҷом ѐфт. Натиҷаҳои он нишон 

доданд, ки кори бонизом ба инкишофи тафаккури мантиқӣ мусоидат 

менамояд.  

Дар расми 9 аѐн аст, ки агар дар озмоиши тасдиқкунанда хонандагони 

хурдсол танҳо ҷамъбасткунии чизҳо ва аломатҳои онҳоро бомуваффақият 

иҷро кунанд, аллакай дар синфи 3-юм бештар аз 71,8% хонандагон моҳирона 

аз предметҳои мушаххас таҷрид намуда, дар ин замина монандиҳоро 

меѐфтанд. Ин маҳорат дар ҳамаи онҳо баробар инкишоф наѐфтааст, 28,2% 
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хонандагон бошанд, чунин корро анҷом дода наметавонанд. Бинобар ин, мо 

қарор додем, ки инкишофи равандҳои психикӣ, дар ин маврид тафаккурро, 

дар кори беруназмактабӣ идома диҳем.  

Ғояи пешниҳодшударо волидайни хонандагон дастгирӣ карданд. 

Бинобар ин, барои таълими онҳо мо лексияҳо гузаронидем: «Хусусиятҳои 

инкишофи равандҳои психикӣ, аҳамияти онҳо дар фаъолияти таълимии 

хонандагони хурдсол» ва «Ошкорсозӣ ва инкишофи лаѐқатмандии 

хонандагони хурдсол». Ба волидайн донишҳо на танҳо оид ба асосҳои 

психологияи хонандаи хурдсол, балки тавсияҳои мушаххас, маслиҳатҳои 

амалӣ оид ба инкишофи тамоми нишондиҳандаҳои лаѐқатмандӣ дода 

шуданд. Барои инкишофи тафаккури мантиқӣ ҳалли масъалаҳои бозӣ, 

ребусҳо, кроссвордҳо, ѐфтани чистонҳо, луғатҳо, муаммоҳо, баргузор 

намудани бозиҳо бо чӯбчаҳо тавсия дода шуданд. Кори якҷоя бо волидайн 

натиҷаҳои мусбат дод. Аз расми 9 маълум аст, ки 55,3% хонандагон дорои 

сатҳи баланд ва кофии инкишофи тафаккури мантиқӣ мебошанд, 32,3% дар 

сатҳи миѐна, 10,4% дар сатҳи нокифоя қарор доранд ва танҳо 2% дар сатҳи 

паст мондаанд. 

 

Расми 9 - Диаграммаи баландшавии сатҳи инкишофи тафаккури 

мантиқӣ.  
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Расми 10 - Диаграммаи баландшавии сатҳи инкишофи диққат.  

Мо ба инкишофи диққат бештар таваҷҷуҳ зоҳир намудем, зеро аз рӯи 

натиҷаҳои озмоиши тасдиқкунанда дар 51% хонандагони хурдсол 

парокандагии диққат, нокифоягӣ ва дар ҳолати миѐна қарор доштани 

мушоҳидакорӣ ошкор гардид. Омӯзгорони фанниро ҳангоми озмоиши 

тасдиқкунанда чунин далел ба ҳайрат андохт, ки хонандагон хатоҳои 

одитаринро намедиданд, ҳарчанд барои иҷрои супориш кӯшиш мекарданд. 

Бинобар ин, дар кори худ онҳо ба чунин навъи супоришҳо: тартиб додани 

матни равон дар заминаи матни таҳрифшуда; «ѐфтани хато»; ҳамчунин 

супоришҳо барои инкишофи устуворӣ, ҳаҷми диққат, қобилият ба кӯчонидан 

ва тақсимоти диққат махсус таваҷҷуҳ намуданд. Ба ғайр аз ин, ба онҳо тавсия 

дода шуд, ҷадвалҳои Шулте ва бозиҳои инкишофдиҳандаи «Диққат», 

«Диққат - Канӣ, дарѐб»-ро истифода баранд. Аксар вақт пеши хонандагони 

хурдсол вазъияти проблемавӣ гузошта шуда, методи ҷустуҷӯӣ истифода 

мешуд: вазифа дода мешуд, ки 10 хато ѐфта шавад, онҳо бошанд, зиѐдтар ѐ 

баръакс, камтар буданд. Чунин кор, бешубҳа, ба хонандагон ба ҳар як 

супориш  бодиққат муносибат карданро меомӯзонд. Аммо на ҳамаи 

хонандагон якбора бодиққат шуданд. Аз рӯи натиҷаҳои буриши фосилавӣ 

46% хонандагон на ба сифати иҷрои вазифа, балки миқдори онҳо рағбат 

доштанд. Натавонистани дуруст ба ҳисоб гирифтани вақт, саросемагӣ боиси 

он гардиданд, ки хонандагон ба хатоҳои одитарин роҳ медоданд. Мо чунин 
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мешуморем, ки бодиққатӣ бояд ба одат табдил ѐбад. Бинобар ин, кори 

бонизом дар давоми се сол идома дода шуда, ба он волидайн ҷалб 

гардидаанд. Барои кор дар хона онҳо дастаи расмҳои ҷуфти 

инкишофдиҳандаи мушоҳидакорӣ ва ҷадвалҳои Шултеро тайѐр карданд. Ба 

волидайн супоришҳои махсус барои инкишофи диққат ва мушоҳидакорӣ 

тақсим карда шуданд. Аз расми 10 маълум мегардад, ки озмоиши ҷамъбастӣ, 

ки аз рӯи методикаи қаблан пешниҳодшуда гузаронида шуд, баландшавии 

назарраси сатҳи диққати хонандагони хурдсолро нишон дод: дар 82,5% 

хонандагон сатҳи баланд ва кофии инкишофи диққат, дар 15,5% - сатҳи 

миѐна ва дар 2% сатҳи нокифоя ошкор гардид. Чунин далелро таъкид бояд 

кард, ки миқдори бачагон бо сатҳи паст то сифр коҳиш ѐфт.  

Дар раванди озмоиши ташаккулдиҳанда ба инкишофи хотири 

хонандагони хурдсол низ таваҷҷуҳ зоҳир гардид. Натиҷаҳои ҷамъбастии 

озмоиши тасдиқкунанда нишон доданд, ки дар хонандагон хотири биноӣ - 

шунавоӣ беҳтар инкишоф ѐфтааст (расми 11). Аз ин бармеояд, ки 92,8%  

хонандагон маводи таълимро бештар қориазѐд, на ин ки дарк менамуданд. 

Бинобар ин, бо мақсади афзун намудани самаранокии ба хотир гирифтан ба 

хонандагон омӯзонидани ѐфтани роҳҳои ҳифзи дарозмуддати маводи таълим 

зарур буд. Бо ин мақсад омӯзгорони фаннӣ дар ҳамкорӣ бо психолог дар 

дарсҳо ва машғулияти маҳфилҳо ба бачагон таснифот, гурӯҳбандии мавод, 

ҷустани ассотсиатсияҳо, нуқтаҳои такявӣ, тартиб додани алгоритмҳо ва 

нақшаҳои ба хотир гирифтанро меомӯхтанд.  

Дар охири соли севуми таҳсил аз рӯи методикаи баѐншуда буриши 

фосилавӣ гузаронида шуд. Натиҷаҳои он динамикаи афзоиш, беҳтар шудани 

хотири хонандагони хурдсолро нишон дод. Аммо натиҷаҳо қонеъкунанда 

набуданд: танҳо 43,8%  хонандагон сатҳи баланд ва кофии инкишофи 

хотирро доштанд. Ба андешаи мо, барои хонандагони мактаб-гимназия ин 

натиҷаҳо баланд нестанд. Бинобар ин, кор идома ѐфта, ба он волидайн ҷалб 

гардиданд. Ҳар рӯз хонандагони хурдсол дар хона шеърҳо аз ѐд мекарданд. 

Баъзе аз онҳо дар дарсҳо ҳангоми дақиқаҳои назм шунида мешуданд. 
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Роҳбари синф дар танаффус мусобиқаҳоро оид ба ҳифзи калимаҳо, ашѐҳо, 

расмҳо ва ғайра ташкил мекард.  

 

Расми 11- Диаграммаи баландшавии сатҳи инкишофи хотир 

Машғулияти махсуси маҳфили ―Китобхони беҳтарин‖ дар мавзӯи 

«Саҳифаҳои китобҳои ҷолиб» баргузор гардид, ки дар он хонандагон дониши 

асарҳои бадеиро намоиш доданд. Чунин кор натиҷаҳои мусбат дод: миқдори 

бачагон бо сатҳи паст то сифр кам шуд, 2,8% дар сатҳи нокифоя, 16,7% 

хонандагон дар сатҳи миѐна ҷойгир шуданд ва муҳимтар аз ҳама, 80,5% 

хонандагони хурдсол натиҷаҳои кофӣ ва баландро нишон доданд.  

Азбаски баъзе муҳаққиқон тахайюлро ҷанбаи калидии лаѐқатмандӣ 

мешуморанд (А.М.Матюшкин, А.И.Савенков, В.В.Панов ва диг.), мо ба 

инкишофи ин нишондиҳанда махсус таваҷҷуҳ зоҳир намудем. Ба андешаи 

мо, хонандаи хурдсоли лаѐқатманд бояд тахайюлашро дар тамоми соҳаҳои 

фаъолияти амалӣ истифода барад. Бинобар ин, вазифаи инкишофи ин 

нишондиҳанда на танҳо дар пеши омӯзгорони санъати тасвирӣ ва меҳнат, 

балки тамоми коллективи омӯзгорон меистод. Қарор дода шуд, ки дар 

тамоми дарсҳо таълими эҷодӣ ташкил гардад, ташаббус ва эҷодкории 

хонандагон таҳрик бахшида шавад. Дар дарсҳои санъати тасвирӣ ва меҳнат 

барои кор маводи гуногун, аз ҷумла, корношоям истифода мешуд. 
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Хонандагон худашон вариантҳои татбиқи зарфҳои пластикӣ, қуттиҳо, 

гулдонҳо ва ғайраро  пешниҳод карда, ғояҳояшонро таҷассум менамуданд. 

Дар ин дарсҳо ба намоиши корҳо таваҷҷуҳи махсус зоҳир гардид. На танҳо 

корҳои дар вақти дарс иҷрошуда, балки корҳои ҳангоми истироҳат 

тайѐршуда ба намоиш гузошта мешуданд. Хонандагон ба чунин кор 

шавқманд гардиданд ва бо ѐрии роҳбари синф намоишҳои шахсии 

хонандагони алоҳида ташкил шуданд. Қайд бояд кард, ки хонандагони 

хурдсол дар навиштани иншо бештар тозакор шуданд. Дар дарсҳои санъати 

тасвирӣ ва меҳнат - афсонаву ҳикояҳо дар бораи ашѐҳои тайѐркарда, дар 

дарсҳои забони модарӣ  - идомаи афсонаҳо, шеър, тақриз, иншоҳо-

мулоҳизаронӣ менавиштанд. Албатта, зикр бояд кард, ки на ҳамаи бачагон 

якбора истеъдоди худро ошкор намуданд. Баъзеҳо аз ифода кардани 

фикрашон бо овози баланд, нишон додани корҳояшон шарм медоштанд. 

Аммо тадриҷан ҳар яке кӯшиш мекард, ки ягон чизи хосаро эҷод намояд. 

Агар дар раванди озмоиши тасдиқкунанда  сатҳи баланди инкишофи тахайюл 

дар ягон хонанда ошкор нагардид ва дар сатҳи кофӣ танҳо 14,6% қарор 

доштанд, ҷамъбасти буриши фосилавӣ натиҷаҳои баланди барои мо 

ғайриинтизорро нишон доданд (расми 12): 53% бачагон бо сатҳи баланд ва 

кофӣ, 26,4% - бо сатҳи миѐна. Аммо  хонандагони дар худ маҳдуд ва 

канораҷӯй низ буданд: 18,6% сатҳи нокифояро нишон доданд.  

Мувофиқи хоҳиш онҳо ѐ ба маҳфили «Дастони моҳир» номнавис 

шуданд. Ҳамаи хонандагони синф ба тамошои намоишгоҳи ҳунарҳои дастӣ 

рафтанд, чизҳои дидашударо баррасӣ мекарданд.   
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Расми 12. Диаграммаи сатҳи инкишофи тахайюл 

Аз  расми 12 маълум аст, ки дар синфи 4-ум динамикаи афзоиш дида 

мешавад: 78,3% хонандагон бо сатҳҳои баланд ва кофӣ, 15,5% - бо сатҳи 

миѐна ва 6,2% дар сатҳи нокифоя мондааст.  

Аз расми 13 маълум аст, ки агар дар марҳалаи тасдиқкунандаи озмоиш 

52,3% хонандагон сатҳи кофӣ ва баланди инкишофи донишҳои таълимиро 

нишон дода бошанд, аз рӯи натиҷаҳои буриши фосилавӣ миқдори онҳо ба 

62,7% ва 4,8% дар сатҳи нокифоя афзуд. То охири синфи 3-юм хонандагони 

инкишофи донишҳои таълимиашон дар сатҳи паст боқӣ намонданд. 

Маълумотро мо аз рўи натиҷаҳои корҳои санҷишӣ аз математика, забони 

модарӣ ва табиатшиносӣ ба даст овардем.  

 

Расми 13 - Диаграммаи баландшавии донишҳои таълимӣ  

Ин натиҷаҳоро ба андешаи мо, беҳтар кардан мумкин буд. Бинобар ин, 

кори такмили донишҳоро дар синфи 4-ум низ идома додем.  
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Озмоиши ҷамъбастӣ нишон дод, ки 77% хонандагони хурдсол дорои 

сатҳи баланд ва кофии инкишофи донишҳои таълимӣ буда, 20,4% хонандагон 

дар сатҳи миѐна ва 2,6% дар сатҳи нокифоя қарор доранд. Миқдори 

хонандагон дар сатҳи пасти инкишофи донишҳои таълимӣ то сифр коҳиш 

ѐфт. 

Анҷом додани кори инкишофи лаѐқатмандӣ ба инкишофи маҳорати 

таълимӣ-маърифатӣ низ мусоидат намуд. Ташкили раванди эҷодии таълим на 

танҳо инкишофи донишҳои таълимӣ, балки ҳосилшавии маҳорати таълимӣ-

маърифатиро имкон дод. Аз рӯи натиҷаҳои буриши фосилавӣ сатҳи 

инкишофи маҳорати таълимӣ-маърифатӣ беҳтар гардид (расми 14): 68,9% 

хонандагони хурдсол дар сатҳи баланд ва кофӣ, 22,9 % - дар сатҳи миѐна, 

6,2% -дар сатҳи нокифоя 2% дар сатҳи паст қарор доранд. Бо хонандагоне, ки 

ҳангоми азхудкунии донишҳо ва ҳосилшавии маҳорат аз рӯи мавзӯъҳои 

муайян душворӣ мекашиданд, кори иловагӣ ба роҳ монда шуд. Дар синфи 4-

ум натиҷаҳо беҳтар шуданд: 75,2% хонандагон дар сатҳи баланд ва кофии 

инкишофи маҳорати таълимӣ-маърифатӣ, 22,8% - дар сатҳи миѐна ва бо 

сатҳи нокифоя 2% қарор гирифтанд. Миқдори хонандагон бо сатҳи паст то 

сифр коҳиш ѐфт.  

 

Расми 14. Диаграммаи баландшавии сатҳи маҳорати таълимӣ-маърифатӣ 
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Чунонки болотар баѐн гардид, хонандаи хурдсоли лаѐқатманд бояд 

нутқи инкишофѐфта дошта бошад. Бинобар ин, ба инкишофи маҳорати 

гуфторӣ мо махсус таваҷҷуҳ зоҳир кардем. Дар расми 15 нишон дода 

шудааст, ки аз рӯи натиҷаҳои озмоиши тасдиқкунанда фақат 36,5% 

хонандагон дорои маҳорати гуфторие мебошанд, ки ба талабот нисбат ба 

хонандаи хурдсоли лаѐқатманд мувофиқанд. Боқимонда 63,5% хонандагон 

дар интихоби антонимҳо, калимаҳои хулосакунанда, дуруст сохтани 

ҷумлаҳо, додани ҷавобҳои муфассал душворӣ мекашиданд. 

Чунонки аз суҳбат бо волидайн, роҳбари синф ва омӯзгорони фаннӣ 

муайян шуд, ин хонандагон адабиѐти бачагонаро, ҳатто адабиѐти 

тавсиянамудаи омӯзгорро нокифоя мутолиа кардаанд. Волидайн низ ба ин 

масъала кам таваҷҷуҳ зоҳир кардаанд. Барои шавқманд кардани хонандагон 

мо пешниҳод кардем, ки бо хоҳиши худ ягон маҳфилро интихоб карда, 

иштирок намоянд. Аксарияти хонандагон ба ташкили намоишҳои бачагона 

ва викторинаҳои адабӣ ҷалб гардиданд. То охири синфи 3-юм натиҷаҳо 

беҳтар шуданд (расми 15): 52,4% хонандагони хурдсол  сатҳи хуб, 27% - 

сатҳи миѐнаи  инкишофи нутқро нишон доданд. 20,6%  хонандагони 

хурдсоле, ки сатҳи нокифояро нишон доданд, эҳсоси нигарониро ба миѐн 

оварданд. Ин бачагон мисли пештара кам мутолиа мекарданд, техникаи 

хониши онҳо сатҳи паст дошт, онҳо ба саволҳои омӯзгор ҷавобҳои кӯтоҳ 

медоданд, ҷавобашонро асоснок ва исбот карда наметавонистанд.  

Бо чунин волидайни хонандагон суҳбатҳои инфиродӣ гузаронида,  

тавсияҳои мушаххас дода шуд. Ба ғайр аз ин, ҳамаи хонандагон рӯйхати 

адабиѐтро гирифтанд, ки дар давраи тобистон мутолиа кардан зарур буд. Дар 

аввали соли таҳсили 2018-2019 санҷиши иҷрои ин супориш анҷом ѐфт. 

Ҳамаи хонандагони хурдсол онро бомуваффақият иҷро карданд. Ин кор дар 

давоми сол идома дода шуд. Аз расми 15 аѐн аст, ки натиҷаҳои буриши 

ҷамъбастӣ беҳтар гардидаанд: 54,4% хонандагон бо сатҳи баланд ва кофии 

инкишофи нутқ. Ин хонандагон ҷавоби муфассал дода, нуқтаи назарашонро 

асоснок ва исбот карда метавонистанд, мулоҳиза ронда, хулоса бароварда 
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метавонистанд. Ба 41,4%  хонандагони хурдсол ин на ҳамеша муяссар 

мегардид. Барои ѐрӣ додан ба онҳо нақшаву алгоритмҳои тарҳрезии ҷавобҳо 

пешниҳод мешаванд. Як хонанда (4,2%) дар сатҳи нокифояи инкишофи 

маҳорати гуфтор қарор дорад. Барои ӯ тариқи шифоҳӣ баѐн кардани 

андешаҳояш душвор аст, аммо ӯ кӯшиш менамояд, ки мулоҳиза ронда, 

ҷавобҳояшро асоснок намояд.  

 

Расми 15 - Диаграммаи баландшавии сатҳи маҳорати гуфтор  

Хонандагони хурдсоли лаѐқатманд бо доираи назари густурда имтиѐз 

доранд. Ҳангоми гузаронидани озмоиши тасдиқкунанда мо мавҷудияти 

чунин доираи назарро танҳо дар 18% хонандагон муқаррар намудем. Як 

қисми хонандагон (22%) танҳо аз баъзе соҳаҳои дониш хуб  огоҳӣ доштанд, 

яъне шавқу рағбат ба соҳаҳои муайяни санъат, илм ѐ техника бартарӣ 

доштанд. 31,2% хонандагон дониши нокифояи соҳаҳои алоҳидаи илмро 

нишон доданд. Ба он хонандагони хурдсоле, ки ягон дониши мушаххасро дар 

соҳаҳои илм нишон надоданд (28,8%), мо таваҷҷуҳи махсус зоҳир намудем. 

Суҳбат бо волидайн ва омӯзгорон имконияти муайян кардани сабаби ин 

падидаро фароҳам овард. Ин хонандагон ба мутолиаи адабиѐти бадеӣ 

таваҷҷуҳ надоштанд, дар маҳфилҳо иштирок намекарданд, аз байни 

барномаҳои телевизионӣ мусиқӣ ва варзиширо афзал медонистанд.  
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Расми 16 -Диаграммаи баландшавии сатҳи доираи назар  

Барои инкишофи нишондиҳандаи мазкури лаѐқатмандӣ мо ба бачагон 

пешниҳод намудем, ки дар машғулиятҳои озмоишии ҳар як маҳфил иштирок 

кунанд. Сипас ба онҳо тавсия дода шуд, ки баъзе аз онҳоро барои иштироки 

мунтазам интихоб намоянд. Соли таҳсили 2017-2018 номунтазам будани 

иштироки баъзе хонандагон дар маҳфилҳо ба қайд гирифта шуд. Аммо дар 

соли таҳсили оянда хонандагон, волидайни онҳо ва омўзгорон ба масъалаи 

интихоби маҳфил дақиқтар муносибат карданд. Хонандагони хурдсол ба 

таҳқиқоти таълимие, ки дар машғулиятҳои маҳфилҳо анҷом меѐфтанд, 

шавқманд гардиданд.  Рўйхати тахминии мавзўъҳое, ки барои таҳқиқоти 

таълимӣ пешниҳод гардиданд:  

- табиати зинда (зоология,  ботаника, истифодаи табиат);  

-инсон (пайдоиши он, инкишофи организми инсон, тиб, психологияи 

инсон, фаъолият, мутафаккирони барҷаста);  

- ҷомеа (тамаддунҳо, давлату кишварҳо, таърих, демография, ходимони 

давлатӣ);  

- фарҳанг (забон, дин, санъат, таҳсилот);  

- замин (география, иқлим, сохти Замин);  

- коинот (галактикаҳо, Офтоб, ситораҳо);  

- илм (математика, саноат, тарроҳии техникӣ ва дизайн, сохтмон);  

- иқтисодиѐт (молия ва истеҳсолот, пул ва тиҷорат, бонкҳо). 
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Соли таҳсили 2018-2019 буриши ҷамъбастӣ гузаронида шуд, ки 

натиҷаҳои он самаранокии кори анҷомдодаи моро исбот мекунанд.  

Хонандаи хурдсоли лаѐқатманд бояд на танҳо доираи назари васеъ, 

балки дар соҳаҳои алоҳидаи донишҳо низ фазилат дошта бошад. Вазъи 

ибтидоии ин нишондиҳанда чунин буд: 22% хонандагони хурдсол дар 

тамоми соҳаҳои таҳқиқшаванда донишҳои аъло нишон доданд, 19,5% - дар 

баъзе соҳаҳо дониши хуб доштанд, дар 58,5%  хонандагон бошад, нокифоя 

будани фазилат ошкор гардид. Ба андешаи мо, сабаб дар набудани маҳорати 

худомўзӣ ва набудани шавқу рағбат ба соҳаҳои мазкури донишҳо  дар 

хонандагон аст. Бинобар ин, ба омўзгорон тавсия дода шуд, ки дар дарсҳо 

супоришҳои ба фикрронӣ водоркунанда истифода баранд, хонандагонро бо 

муаммоҳои илми муосир шинос намоянд. Аммо чунонки натиҷаҳои буриши 

фосилавӣ нишон доданд,  ин кофӣ набуд. Якҷоя бо роҳбари синф ва 

омўзгорони фаннӣ қарор дода шуд, ки дар ду ҳафта 1 маротиба аз рўи ҳар як 

фан мусобиқаҳои зеҳнӣ, ҳамчунин дар танаффус ва соатҳои тарбиявӣ 

бозиҳои «Кӣ зудтар» ѐ «Диққати худро бисанҷ» баргузор шаванд. Кори 

маҳфилҳо, корҳои таълимӣ, ҳамчунин кори хонагӣ бо волидайн (мутолиаи 

якҷояи китобҳо, тамошои барномаҳои телевизионӣ, тамошои осорхонаҳо ва 

ғ.) ба афзудани фазилати хонандагони хурдсол мусоидат намуд. Аз расми 17 

маълум аст, ки 50%  хонандагон фазилати хуб доранд, 32,5% - миѐна, 13,5% 

сатҳи нокифоя ва 4% хонандагон инкишофи фазилатро нишон доданд. 

Ҷиҳати мусбати кори мо дар он аст, ки хонандагони сатҳи фазилаташон паст 

боқӣ намонданд. 
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Расми 17 - Диаграммаи баландшавии сатҳи фазилат  

Дар раванди озмоиши ташаккулдиҳанда мо ба ташаккули 

ҷаҳоншиносии хонандагони хурдсол махсус таваҷҷуҳ зоҳир намудем. 

Навиштани иншо, баррасии якҷояи асарҳои бадеӣ, таҳқиқоти таълимӣ дар 

машғулиятҳои маҳфилҳо ба афзоиши назарраси ин нишондиҳандаи 

лаѐқатмандии хонандагони хурдсол мусоидат намуданд: миқдори хонандагон 

бо сатҳи паст 12,5%  ва сатҳи нокифоя 14,7% кам шуд, миқдори хонандагон 

бо сатҳи баланд 28,8,% бештар гардид. 

Динамикаи тадриҷан баландшавӣ дар расми 18 инъикос ѐфтааст. 

Аллакай дар охири синфи 3-юм натиҷаҳои назаррас ба даст омаданд: 

натиҷаҳои буриши фосилавӣ нишон медиҳанд, ки миқдори хонандагон бо 

сатҳи паст ва нокифояи инкишофи ҷаҳоншиносӣ 6,5% кам шуд, миқдори 

хонандагон бо сатҳи баланд ва кофӣ 6,3% афзуд.  
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Расми 18. Диаграммаи баландшавии сатхи ҷаҳоншиносӣ  

Ҳамин тариқ, аз ҷониби мо кори комплексӣ оид ба инкишофи тамоми 

нишондиҳандаҳои лаѐқатмандӣ анҷом дода шуд.  

Барои санҷидани самаранокии он дар раванди озмоиши 

ташаккулдиҳанда «буришҳо»-и фосилавӣ ва ҷамъбастӣ гузаронида шуданд.  

Буриши фосилавӣ дар охири синфи 3-юм бо мақсади мушоҳидаи 

афзоиши тамоми нишондиҳандаҳои лаѐқатмандӣ баргузор шуд. Мо 

методикаи дар рафти озмоиши тасдиқкунанда татбиқшударо истифода 

бурдем, аммо дар шакли мураккабтар - супоришҳо ба талаботе мувофиқ 

буданд, ки ба хонандагони синфи 3-юм пешниҳод мешаванд.  

Натиҷаҳои буриши фосилавӣ баландшавии ҳар як нишондиҳанда ва 

сатҳи инкишофи лаѐқатмандиро ҳам дар  гурӯҳи озмоишӣ ва ҳам назоратӣ 

нишон дод. Агар натиҷаҳои буриши ибтидоӣ дар онҳо тақрибан  якхела 

бошанд, дар мавриди буриши фосилавӣ натиҷаҳои гурӯҳҳои озмоишӣ дар 

муқоиса бо гурӯҳҳои назоратӣ баландтар гардиданд. Чунончи, дар гурӯҳи 

озмоишӣ миқдори хонандагон бо сатҳи пасти лаѐқатмандӣ 2,5%, дар гурӯҳи 

назоратӣ бошад, танҳо 1,2% кам шуд. Хонандагони хурдсоле, ки дар  сатҳи 

нокифоя ва миѐна қарор доштанд, дар гурӯҳи озмоишӣ мутаносибан 5,2% ва 

3,8 % кам шуданд, дар ҳоле ки миқдори онҳо дар гурӯҳи назоратӣ амалан 

тағйир наѐфт (мутаносибан 2,6 ва 0,7% кам шуд). Дар гурӯҳи озмоишӣ 

миқдори хонандагон бо сатҳи кофӣ ва баланди лаѐқатмандӣ 3,3 % ва 8,2 % 
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зиѐдтар гардид. Дар гурӯҳи назоратӣ дар ин сатҳ тағйироти ҷиддӣ рӯй надод 

(ба андозаи 2,5 % ва 2% зиѐдтар гардид). Ин натиҷаҳоро ба андешаи мо, 

беҳтар кардан мумкин буд.  

Баъди анҷом додани кори комплексӣ дар охири синфи 4-ум буриши 

ҷамъбастӣ гузаронида шуд. Аз ҷадвали 22 аѐн мебошад, ки кори  

ҳадафмандона дар гурӯҳи озмоишӣ боиси ба таври назаррас беҳтар шудани 

натиҷаҳо гардид: дар муқоиса бо натиҷаҳои буриши фосилавӣ дар марҳалаи 

интиҳоии кор натиҷаҳои баландтар ҳосил шуданд. Дар гурӯҳи назоратӣ 

баландшавии ночизи сатҳи инкишофи лаѐқатмандӣ ба қайд гирифта шуд. 

Чунончи, дар гурӯҳи озмоишӣ мо набудани хонандагонро бо сатҳи пасти 

лаѐқатмандӣ ба қайд гирифтем, дар гурӯҳи назоратӣ бошад, миқдори онҳо 

танҳо 1,5%  коҳиш ѐфт. Ба ҳайр аз ин, дар гурӯҳи озмоишӣ кам шудани 

назарраси хонандагон бо сатҳи нокифоя ва миѐна - 7,5% ва 8,5% мушоҳида 

мешавад. Дар гурӯҳи назоратӣ дар ин сатҳ тағйироти сифатӣ ба назар 

намерасад (коҳиш 1,6% ва 1,5%). Мутаносибан миқдори хонандагон бо сатҳи 

кофӣ ва баланди лаѐқатмандӣ дар гурӯҳи озмоишӣ  9,2% ва 11,5%, дар 

гурӯҳи назоратӣ 2,2% ва 2,8%. афзуд. 

Ҷадвали 22.  

Натиҷаҳои инкишофи сатҳи лаѐқатмандии  

хонандагони хурдсоли мактаб-гимназияи №4 дар марҳалаҳои 

озмоишҳои тасдиқкунанда ва ташаккулдиҳанда 

Сатҳи 

инкишофи 

лаѐқатмандӣ  

Озмоиши  

тасдиқкунанда  

Озмоиши ташаккулдиҳанда 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Синфи 2  Синфи 3  Синфи 4  

2б 2в 3б 3в 4б 4в 

Паст 9,4 10,4 5,7 9,2 0 2,7 

Нокифоя 18,3 18,6 13,1 16,0 6,6 14,4 

Миѐна 32,7 31,2 30,5 30,5 19,0 29,0 

Кофӣ 25,3 27,0 28,8 29,5 38,0 31,3 

Баланд 14,3 12,8 21,9 14,8 36,4    22,6 

 

Ин натиҷаҳо дар бораи баландшавии ҳар як сатҳи лаѐқатмандии 
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хонандагони гурӯҳҳои озмоишӣ ва назоратӣ гувоҳӣ медиҳад.  

Муқоисаи натиҷаҳои буришҳои ибтидоӣ ва ҷамъбастии гурӯҳи 

озмоишӣ гувоҳӣ медиҳанд, ки миқдори хонандагон бо сатҳи пасти 

лаѐқатмандӣ 9,4 %, бо сатҳи нокифоя  - 11,7%  ва бо сатҳи миѐна - 13,7%  кам 

шуданд ва миқдори хонандагон бо сатҳи кофӣ ва баланд мутаносибан 12,7 ва 

22,1% зиѐдтар гардид.  

Маълум мешавад, ки дар гурӯҳи назоратӣ баландшавии ночизи сатҳи 

инкишофи лаѐқатмандӣ ба амал омад. Бо вуҷуди он ки мо ба омӯзгорони 

синфҳои ибтидоӣ курси махсус хондем, кор дар ин синф аз рӯи низоми 

анъанавии таҳсил ба роҳ мода шуд. Омӯзгорон дар рафти кор бо хонандагон 

танҳо супоришҳои алоҳидаро истифода мебурданд, аммо ин номунтазам ва 

бидуни низоме рӯй медод. Ба ғайр аз ин, кори ҳадафмандона бо хонандагон 

оид ба инкишофи лаѐқатмандии онҳо дар вақти берун аз дарс дар мактабу 

хона гузаронида намешуд.  

Ин бори дигар фарзияи моро дар он бобат тасдиқ намуд, ки инкишофи 

бомуваффақияти лаѐқатмандии хонандагони хурдсол танҳо ба шарти 

ташкили кори комплексии ҳадафмандона бо тамоми иштирокчиѐни раванди 

таълиму тарбия имконпазир аст.  

Динамикаи тағйироти сатҳи инкишофи лаѐқатмандии хонандагони 

синфҳои озмоишӣ ва назоратӣ аз синфи 2-юм то 4-ум дар расми 19 пешниҳод 

гардидааст. Сутунчаҳои диаграмма  нишон медиҳанд, ки ҳаракати зиѐдтар ба 

тарафи сатҳи баланд дар хонандагони гурӯҳи озмоишӣ ба мушоҳида мерасад, 

ки аз синфи 2-юм то 4-ум бо кори ҳадафмандонаи  инкишофи лаѐқатмандӣ  

фаро гирифта шуданд: миқдори хонандагон бо сатҳи паст то сифр кам шуд, 

аз нисф  зиѐдтари хонандагон то сатҳи кофӣ (38%) ва баланд (36,4%) боло 

баромаданд.   
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Расми 19. Динамикаи тағйироти сатҳи инкишофи лаѐқатмандии 

хонандагони синфҳои озмоишӣ ва санҷишӣ аз синфи 2-юм то 4-ум 

Муқоисаи сатҳи лаѐқатмандии хонандагони гуруҳҳои назоратӣ ва 

озмоишӣ нишон медиҳад, ки инкишофи  бомуваффақияти  лаѐқатмандии 

хонандагони хурдсол ташхиси барвақти  нишондиҳандаҳои  лаѐқатмандӣ ва 

корбариро оид ба инкишофи онҳо бо тамоми иштирокчиѐни раванди 

педагогӣ тақозо менамояд.  

Хулосаи боби дуюм 

Дар асоси таҳқиқоти анҷомѐфта хулосаҳои зеринро баровардан мумкин 

аст:  

1. Дар боби мазкур барои асоснок намудани зарурати инкишофи 

лаѐқатмандии хонандагони хурдсол кӯшиш карда шуд. Дар ин замина мо 

шартҳои инкишофи бомуваффақияти лаѐқатмандии хонандагони хурдсол ва 

барои ин маҷмӯи воситаҳои махсусро муайян намудем.  

2. Таҳлили адабиѐти илмӣ-педагогӣ фарзияи моро дар он бобат, ки 

инкишофи бомуваффақияти лаѐқатмандии хонандагони хурдсол ҳамон вақт 

имконпазир мегардад, ки дар раванди таълими мактаб ташхиси пешакии 

комплексии хонандагон анҷом дода шавад.  

3. Раванди ташхиси лаѐқатмандии хонандагони хурдсол тақсимоти 
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тамоми хонандагонро аз рӯи панҷ сатҳи инкишофи лаѐқатмандӣ пешбинӣ 

менамояд. Тариқи озмоиши фикрӣ мо фарз кардем, ки кадом 

нишондиҳандаҳои лаѐқатмандӣ бояд дар ҳар яке аз ин сатҳҳо пешниҳод 

гарданд. Сипас барои омӯзиши тамоми нишондиҳандаҳои аз ҷониби мо 

пешниҳодшуда методҳои мувофиқ интихоб шуданд.  

4. Методикаи аз ҷониби мо коркардшудаи ташхиси лаѐқатмандии 

хонандагони хурдсол дар мактаб-гимназияи №4 аз санҷиш гузаронида шуд. 

Дар раванди озмоиши тасдиқкунанда мо вазъи ибтидоии ҳар яке аз 

нишондиҳандаҳои лаѐқатмандиро омӯхтем, то ки мавҷудияти онҳоро муайян 

карда, ҳамаи бачагонро аз рӯи сатҳи инкишофи лаѐқатмандӣ тақсим намоем. 

Аммо маълум шуд, ки дар ҳар як хонандаи хурдсол тамоми 15 

нишондиҳандаи лаѐқатмандӣ вуҷуд доранд, аммо сатҳи инкишофи онҳо дар 

хонандагон гуногун аст. Бинобар ин, мо сатҳи инкишофи ҳар як 

нишондиҳандаро аз рӯи ҷадвали панҷбаллӣ муайян кардем, сипас маълумоти 

ҳосилшударо ҷамъ намуда, вобаста ба ҳосили ҷамъ сатҳи лаѐқатмандии ҳар 

як бачаро муайян намудем.  

5. Натиҷаҳои марҳалаи тасдиқкунандаи озмоиш бо мақсади муқаррар 

намудани шартҳо баланд бардоштани сатҳи инкишофи лаѐқатмандии 

хонандагони хурдсол таҳлил шуданд. Барои амалисозии ин ҳадаф мундариҷа 

ва методикаи кор оид ба инкишофи лаѐқатмандии хонандагони хурдсол 

коркард шуданд, ки корбариро на танҳо бо хонандагон, балки бо омӯзгорони 

фаннӣ, роҳбари синф, психолог ва волидайни хонандагони хурдсол пешбинӣ 

менамояд.  

6. Методикаи мазкур самаранокиашро дар рафти марҳалаи 

ташаккулдиҳандаи озмоиш исбот кард. Дар ин бобат натиҷаҳои ба даст омада 

низ гувоҳӣ медиҳанд.  Дар диаграммаҳои боби мазкур динамикаи афзудани 

ҳар яке аз нишондиҳандаҳои лаѐқатмандӣ нишон дода шудааст. Аз ҷадвали 

22 аѐн аст, ки баъди ҷорӣ намудани методикаи мо дар гурӯҳи озмоишӣ 

нисбат ба гурӯҳи назоратӣ натиҷаҳои баландтар ба даст омаданд.  

Ҳамчунин фаромӯш набояд кард, дар баробари имконияти ошкорсозии 
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истеъдодҳои нодир хатари пахш намудан, таҳриф кардани самти инкишофи 

онҳо вуҷуд дорад. Бачагони аз ҷиҳати инкишоф ва фаъолнокӣ 

ғайримуқаррариро таълим ва тарбия намудан душвор аст, хусусан, ба онҳо чӣ 

гуна таъсир расонидани таълиму тарбияро пешгӯӣ кардан мушкил аст. 

Зимнан на танҳо фардият, балки синни кӯдакро ба ҳисоб гирифтан зарур аст. 

Барои наздик шудан ба имконияти пешгӯӣ муносибати синнусолӣ ҳатмӣ 

мебошад: тағйироти психика ва худи шахсият, ки ба андозаи калонтар 

шудани бачагон рӯй медиҳанд,  бояд дар мадди назар бошад.  

Дар амалия чунин талабот на ҳамеша риоя мешаванд. Омӯзгор аз рӯи 

барномаи барои тамоми бачагон ягона кор мекунад, барои хонандагони 

лаѐқатманд супоришҳои иловагиро тайѐр намекунад. Бинобар ин, қобилияту 

истеъдоди аксари бачагон ошкор нашуда мемонанд. Таҳқиқоти мо мубрамии 

муаммои мазкурро тасдиқ намуд, ки дар таълифоти файласуфон, психологҳо 

ва педагогҳо инъикос ѐфтааст.  

Ҳамин тавр, дар асоси кори анҷомдодаи илмӣ-назариявӣ ва таҷрибавӣ-

озмоишӣ мо ба хулосаҳои зерин расидем.  

Лаѐқатмандӣ - маҷмӯи хосиятҳои психика, ки ба туфайли ангезиши 

мусбат, сатҳи баландтари инкишофи равандҳои психикӣ дар муқоиса бо 

меъѐри синнусолӣ,  фаъолнокии баланд, доираи васеи донишҳо (ки аз ҳудуди 

барномаи таълим мебарояд), маҳорати татбиқи ин донишҳо дар ҳама гуна 

вазъият иҷрои бомуваффақияти фаъолиятро таъмин менамояд.   

Амсилаи коркардшудаи хонандаи хурдсоли лаѐқатманд ҷузъҳои 

зеринро фаро мегирад: ангезишӣ-шахсиятӣ, психологӣ, мундариҷавӣ, 

протсессуалӣ, рафторӣ. 

Инкишофи нишондиҳандаҳои лаѐқатмандии хонандагони хурдсол 

фароҳам овардани шароити зарури педагогиро тақозо менамояд, ки ташхиси 

барвақти сатҳи инкишофи лаѐқатмандии ҳар як хонанда, ташкили дахлдори 

фаъолияти таълимӣ ва беруназтаълимии  инкишофи онҳоро дар  бар мегирад, 

истифодаи низоми супоришҳоро оид ба инкишофи нишондиҳандаҳои 

лаѐқатмандӣ, такмили воситаҳои фаъолияти бачагони лаѐқатмандро дар дарс, 
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кори ҳадафмандонаро бо педагогҳо ва волидайн пешбинӣ менамояд.  

Барои таълиму инкишофи бомуваффақияти бачагони лаѐқатманд пеш 

аз ҳама, ташхиси саривақтии комплексии хонандагон дар марҳалаҳои  

нахустини  таълим  дар мактаб  бо мақсади муайян намудани сатҳи 

лаѐқатмандӣ ва ташкили кори бонизом ҷиҳати баланд бардоштани сатҳи 

нишондиҳандаҳои он дар шароити раванди педагогии мактаб зарур аст.  

 Инкишофи ҳадафмандонаи лаѐқатмандии бачагони синни хурди 

мактабӣ кори махсусро тақозо менамояд, ки ворид намудани тағйиротро ба 

мундариҷа ва ташкили раванди таълими мактаб тариқи ғанӣ гардонидани 

мундариҷаи маводи асосии барномавӣ бо супоришҳои махсус, инкишофи 

қобилияти маърифатӣ дар дарс, барои педагогҳо гузаронидани курси махсуси 

«Методҳои корбарӣ бо бачагони  лаѐқатманди синфҳои ибтидоӣ» тренингҳои 

психологӣ, машваратҳо бо мутахассисон оид ба масъалаҳои кор бо бачагони 

лаѐқатманд, ташкили лексияҳои мавзӯӣ барои волидайн, маҷлисҳои падару  

модарон, гузаронидани суҳбатҳои инфиродӣ ва машваратҳоро дар бар 

мегирад.  

Ҳамаи ин дар навбати худ, ташкили кори махсусро оид ба омодагии 

омӯзгорон барои кор бо хонандагони хурдсоли лаѐқатманд тақозо менамояд.   
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ХУЛОСА 

Муаммои лаѐқатмандӣ дарвоқеъ имрӯз мубрам аст. Файласуфон ва 

психологону педагогон зарурати инкишофи қобилияти бачагони 

лаѐқатмандро таъкид мекунанд. Бачагони лаѐқатманд - потенсиали зеҳнии 

мамлакатанд, ки ҷонишини арзандаи насли имрӯза мегарданд. Миллати 

лаѐқатманд метавонад муаммоҳои ҷомеаи муосирро бартараф намуда, ба 

ҳадафи гузошта ноил шавад.  

Омӯзиши вазъи коркарди муаммои лаѐқатмандӣ дар сатҳи методологӣ 

ва психологию педагогӣ нишон дод, ки пайдоиш ва рушди лаѐқатмандӣ дар 

фаъолияти амалии субъект бо объекти мушаххас рӯй медиҳад, ки барои 

субъкт ҳамчун объекти маърифат ва фаъолият баромад мекунад.  

Мо таҳлили адабиѐти фалсафӣ, психологӣ ва педагогиро анҷом додем. 

Моҳияти мафҳуми «лаѐқатмандӣ» аз ҷиҳати назариявӣ таҳқиқ гардид, 

ҷиҳатҳои хоси он муайян гардиданд. Дар заминаи назарияи мазкур амсилаи 

кӯдаки лаѐқатманд сохта шуд. Он ҷузъҳои зеринро дар бар мегирад: 

ангезишӣ-шахсиятӣ, психологӣ, мундариҷавӣ, протсессуалӣ, рафторӣ.  

Ҳар яке аз ин ҷузъҳои сифатӣ бо як қатор нишондиҳандаҳои миқдорӣ 

муайян гардида, дар маҷмӯъ, сатҳи баланди инкишофи лаѐқатмандии 

хонандаро инъикос менамояд.  

Педагог бояд на танҳо барномаҳои махсуси таълимиро аз худ намояд, 

балки нисбат ба лаѐқатмандии  шогирдони  худ дидгоҳи инфиродиро 

дарѐбад, дар ҳар кадоми онҳо фардиятро дида тавонад. 

Мундариҷаи кори анҷомдодаи мо оид ба омодагии омӯзгорони 

синфҳои ибтидоӣ, психологҳо ва волидайн барои ташхис ва инкишофи 

лаѐқатмандии хонандагони хурдсол дар таъминоти методии коркардшуда 

инъикос шудааст, ки аз китоби дарсии электронӣ барои донишҷӯѐни 

мактабҳои олии педагогӣ ва омӯзгорони синфҳои ибтидоӣ «Методҳои 

корбарӣ бо бачагони  лаѐқатманди синфҳои ибтидоӣ» ва дастури таълимӣ 

барои волидайн «Фарзанди лаѐқатманди шумо» иборат аст.  

Кори анҷомѐфта ба таври назаррас баланд кардани сатҳи лаѐқатмандии 
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хонандагони синфҳои ибтидоиро имкон дод. Санҷиши амсилаи 

пешниҳодшудаи лаѐқатмандии хонандагони хурдсол, методикаи ташхис ва 

инкишофи он самарнокии худро исбот намуда, фарзияи пешниҳодшудаи 

таҳқиқотро тасдиқ карданд.  

Таълиму тарбияи шахсиятҳои эҷодкору солимфикр,  фаъолу ихтирокор 

ва созандаю ташаббускор аз зинаи таҳсилоти ибтидоӣ оғоз мегардад.  Аз ин 

лиҳоз, вазифаи аввалиндараҷаи мактаб ва муаллимони замони муосир 

вусъат бахшидани ақлу зеҳн ва тафаккури фикрронии мустақили 

таълимгирандагон мебошад. Раванди педагогии мутараққӣ тақозо менамояд, 

ки бо назардошти хусусиятҳои хосу қобилиятҳои табии хонандагон ҷараѐни 

таълиму тарбия суръат бигирад ва ҷиҳати рушди истеъдоду қобилияти зеҳнӣ  

роҳу усулҳои самараноки таълим истифода карда шавад.      

Самаранок ба роҳ мондани корҳои таълиму тарбия аз ҷониби омӯзгор 

имкон фароҳам меорад, ки сатҳи мафкура ва донишу ҷаҳонбинии 

толибилмон боло равад ва онҳо ҳамқадами замон гарданд. 

Мувофиқгардонии мазмуни дарсро бо хусусиятҳои зудинкишофѐбандагии 

таҳсилоти муосир зарур шуморидан мумкин аст, зеро талаботҳое ки ба 

раванди таҳсилот гузошта шудааст, водор месозад, ки ҳар лаҳзаи дарс 

хонандаро аз ҳар ҷиҳат рушд диҳад. Барои ин муаллимро зарур аст 

супоришҳоеро интихоб намоянд, ки бачагонро ба ҷустуҷӯ кардан ва 

эҷодкорӣ намудан водор бисозанд. Ҷиҳати зоҳиршавии қобилиятҳои эҷодии 

бачаҳо ба онҳо ҳарчи бештар имконият диҳанд, ки фикру мушоҳидаҳои 

эҷодии худро ифода намоянд. 

Вобаста ба лаѐқат ва имкониятҳои хонанда аз худ кунонидани дониш 

аз омӯзгор маҳорату малака ва донишҳои устувори касбию фанниро талаб 

менамояд. Ҷиҳати таъмин намудани шароитҳо барои инкишофи бештари 

қобилиятҳо ва талаботи маърифатии хонандагон омӯзгор бояд вазифаҳои 

зеринро иҷро намояд: 

 лаѐқатмандии бачагонро дар асоси қобилиятҳои донишандӯзӣ, тезфаҳмию 

сатҳи даркнамоии маъно муайян намояд; 
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 ба ҳар як қобилиятҳои фавқулода ва имкониятҳои ақлию зеҳнии 

хонандагон некбинонаю инсонгароѐна назар карда, баҳри рушди сифатҳои 

арзишманди онҳо шароитҳои педагогию иҷтимоиро фароҳам оварда, кӯмак 

расонад; 

 вобаста ба истеъдоднокӣ ва лаѐқатмандии хонандагон намуд ва шакли 

дарсҳоро интихоб ва истифода барад; 

 дар вақти дарс ва берун аз он ҳам бо хонандаи алоҳида ва ҳам бо гуруҳ кор 

кунад, то ки коллективи хонандагон нигоҳ дошта шавад ва ташаккули 

шахсият таъмин гардад; 

 имкониятҳои донишгирӣ, рушди қобилиятҳои ҳушѐрӣ, тезбинӣ, 

фаҳмидагирӣ, ҳозирҷавобӣ, серталабӣ ва худинкишофѐбии хонандагонро бо 

истифодаи методҳои гуногуни таълим ба роҳ монад; 

 дар асоси хусусиятҳои инфиродӣ, имкониятҳои табиию шахсӣ ва дараҷаи 

шавқу ҳаваси хонанда супоришҳои таълимиро пешкаш намояд; 

 олами руҳии дастпарваронашро моҳирона фаҳмида гирад, ҳолатҳои 

эҳсосиявии онҳоро холисона ва самимона ба ҳисоб гирад;  

 ба ҳиссиѐту иродаи талабагон эҳтиромона ва оқилона таъсир расонида, 

муносибати дӯстонаю таҳаммулпазирона, фардию инсонпарварона, 

бомаданиятонаю қадршиносона намояд; 

 пешбинии некхоҳона ва инкишофѐбанда дошта бошад; 

 вазифаҳои мушаххасу мувофиқро дақиқназарона тақсимбандӣ намояд; 

 ҷиҳати озодию мустақилияти таълимгирандагон моҳирона шароити 

мусоид фароҳам орад; 

 ҳавасмандии хонандагонро ҷиҳати фаҳмидагирӣ ва даркнамоии донишҳо 

таъмин намояд; 

 вақтро дар ҷараѐни дарс сарфакоронаю судмандона истифода намояд; 

 арзишҳои ахлоқию маънавиро дар ниҳоди хонандагон хайрхоҳона 

ташаккул диҳад; 

 фаъолияти таълимгирандагонро нуктасанҷона ҷамъбаст ва арзѐбӣ намояд. 
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 Ҳамин тариқ, вазифаҳои асосии муассисаҳои давлатии таълимии 

таҳсилоти умумӣ ва омӯзгорон аз он иборат аст, ки барои инкишофи фикрӣ, 

маънавӣ, ақлию зеҳнӣ ва ҷисмонии шахсият шароити мусоид фароҳам 

оваранд, ба ташаккули ҷаҳонбинӣ мусоидат намоянд, дониши хонандагонро 

дар бораи табиат, ҷомеа, инсон ва меҳнати ӯ такмил диҳанд. Инчунин, ба 

хонандагони болаѐқат таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намуда, корҳои гурӯҳию 

инфиродиро ташкил  кунанд, мустақилияту салоҳиятнокиашонро дар 

омӯзишу таълим таъмин намуда, тафаккури эҷодӣ, шавқи ихтирокорӣ ва 

масъулияти созандагию бунѐдкории онҳоро рушд диҳанд.   

Шарти асосии  мувофиқи мақсад рушд додани истеъдодҳо сари вақт 

муайян ва интихоб намудани бачагони болаѐқат, инчунин ташкили 

машғулиятҳои махсус ва таҳияи барномаҳои таълимии инкишофдиҳанда  

мебошад. Ҷанбаҳои муайяни интихоби бачагони болаѐқат аз шаклу намуди 

муассисаҳои таълимӣ ва нуқтаи назари педагогию психологии омӯзгорони 

масъул вобастагӣ дорад. Мувофиқгардонии ҷараѐни таълими фанҳои алоҳида 

ба намуди истеъдоднокии хонандагон муваффақияти корро дар ин самт 

таъмин менамояд ва барои рушди қобилиятҳои махсуси хонандагон 

имкониятҳои васеъ фароҳам  меоварад. 

Муносибати оромона ва созгорона нисбат ба истеъдод, ҷиҳати 

вусъатѐбии инкишофи мувозинатии  зеҳнӣ ва иҷтимоӣ шароит фароҳам 

меорад. 

Ҳамин тариқ, зоҳиршавии қобилияту истеъдодҳо бевосита ба усулҳои 

мушаххаси ташаккули донишу маҳорати муайян вобастагӣ, яъне дар 

методикаи махсуси донишҳосилкунӣ пешкаш гардад, он метавонад воситаи 

хуби вусъати неруи ақлу зеҳни бачаҳо шавад. 

Таҳсилоти муосири миллӣ вазифадор аст, шахсиятҳоеро ба камол 

расонад, ки ташаббускор бошанду бо тамоми кӯшишу ғайрат, донишу 

малака ва қобилияту истеъдодҳои худ барои пуриқтидору нерӯманд 

гардонидани давлати соҳибистиқлоламон софдилонаю садоқатмандона 

хидматгузор бошанд.  
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Дар асоси нуктаҳои баѐншуда чунин тавсияҳоро пешниҳод менамоем:  

- дар амалияи мактаб ҷорӣ намудани ташхиси ибтидоии хонандагон бо 

мақсади муайян кардани сатҳи инкишофи лаѐқатмандии онҳо;  

- тасҳеҳи мундариҷаи қисми зиѐди фанҳои дар мактаби ибтидоӣ 

омӯхташаванда бо мақсади ғанӣ гардонидани мундариҷаи онҳо бо 

супоришҳое, ки ба инкишофи нишондиҳандаҳои лаѐқатмандӣ ва такмили 

воситаҳои фаъолияти амалии хонандагони лаѐқатманд дар дарс равона 

шудаанд;  

- анҷом додани кори беруназсинфии ҳадафмандона оид ба инкишофи 

лаѐқатманди хонандагони хурдсол (кори маҳфилҳо, озмунҳо, бозиҳои зеҳнӣ, 

дақиқаҳо, танаффусҳо ва экскурсияҳои инкишофдиҳанда, соатҳои тарбиявӣ, 

намоишҳо, корҳои эҷодии коллективӣ);  

- ба курси донишкадаҳои такмили ихтисоси омӯзгорон ворид кардани 

курси махсуси «Методҳои корбарӣ бо бачагони  лаѐқатманди синфҳои 

ибтидоӣ», ки хусусиятҳои корро бо хонандагони лаѐқатманди синфҳои 

ибтидоӣ ошкор менамояд;  

- анҷом додани кори бонизом бо волидайни хонандагони хурдсоли 

лаѐқатманд дар шакли лексияҳои мавзӯӣ, суҳбатҳои инфиродӣ ва 

машваратҳо бо омӯзгор-психолог, ѐрӣ расонидан тариқи дастури таълимии 

«Фарзанди лаѐқатманди шумо». 

Дар баробари ин, маводи таҳқиқоти анҷомѐфта зарурати ҳалли як қатор 

масъалаҳоро барои омӯзиши амиқтари лаѐқатмандии хонанда нишон дод. 

Чунончи, мӯзиши амиқтари нишондиҳандаҳои лаѐқатмандӣ, муаммои 

пастшавии сатҳи шавқу рағбати хонандагони лаѐқатманд ба таҳсил ҳангоми 

гузариш ба зинаи минбаъдаи таҳсил; инкишофи лаѐқатмандии хонандагон 

дар тӯли тамоми солҳои таҳсил дар мактаб; ҷустуҷӯи роҳҳои босамари 

инкишофи лаѐқатмандии хонандагон дар муассисаҳои гуногуни таълимӣ 

муҳим ба назар мерасад.  
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