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МУҚАДДИМА 

Муҳиммияти мавзӯи таҳқиқот. Дар шароити рақобати шадиди бозори 

меҳнат, ки тамоми ҷаҳонро фаро гирифтааст, барои ташаккул ва рушди 

салоҳиятҳои асосии хонандагон шароити зарурӣ фароҳам оварда мешавад, ки 

онҳо на ҳамчун натиҷаи муфид, балки ҳамчун нишондиҳандаи сатҳу сифати 

таҳсилоти нави муосир арзёбӣ мешаванд. Ин  масъала яке аз самтҳои 

муҳимтарин ва афзалиятноки стратегияи ислоҳоти соҳаи таҳсилоти олии 

касбӣ дар сиёсати Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи маориф ба 

шумор меравад. 

Ҷанбаҳо ва самтҳои асосии муносибати салоҳиятнок дар системаи 

маорифи Тоҷикистон ва дар санадҳои стратегии соҳаи маориф- “Консепсияи 

маорифи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон” (2002), “Консепсияи рушди 

таҳсилоти касбӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон”(2006), “Консепсияи миллии 

тарбия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон” (2006), “Консепсияи таҳсили муттасил 

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2017- 2023” (2017), “Стратегияи 

давлатии рушди  бозори меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон то соли 2020” (2011), 

“Стратегияи миллии рушди маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон то соли 2020” 

(2012) инъикос шудаанд. Дар санадҳои мазкур салоҳият ҳамчун унсури 

маърифатии омӯзиш, ки дорои моҳият ва аҳамияти муҳим мебошад, арзёбӣ 

мешавад. 

Дар доираи салоҳиятҳои асосии донишҷӯёни муассисоти таҳсилоти олии 

касбӣ, аз ҷумла донишҷӯён-варзишгарони соҳаи варзиши сабук, салоҳияти 

коммуникативӣ ҷойгоҳи хоса дорад. Дар шароити ҷомеаи муосири 

доимотағйирёбанда салоҳияти коммуникативӣ ба иҷтимоишавии  комили 

онҳо мусоидат мекунад ва дар соҳаи салоҳияти бисёрфарҳангию технологӣ 

ва когнитивии иҷтимоӣ бошад, барои дастрасӣ ба мақсад ва анҷоми 

масъалаҳои ҳаётан муҳим инчунин неруҳои ботинии инсон ҳам заруранд. 

Дар раванди ташаккули салоҳияти коммуникативӣ истифодаи оқилонаю 

самарабахши соҳаи иттилоотӣ-таълимии муассисоти таҳсилоти олии касбӣ 

нақши муҳим дорад. Аз нуқтаи назари илмӣ вусъати дурусти раванди 
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ташаккули салоҳиятҳои коммуникативии варзишгарони соҳаи варзиши сабук 

дар муҳити иттилоотӣ-таълимии муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ, 

имкониятҳои ҷисмонию маънавии онҳо барои худшиносӣ, .......таҳқиқи 

самарабахши имкониятҳои амалкардан, тактикӣ ва техникии ноил гардидан 

ба сатҳи баланди қобилияти меҳнатӣ, дар маҷмӯъ раванди иҷтимоишавии 

онҳо дар шароитҳои гуногун, аз ҷумла, дар фаъолияти касбии ҳозира ва 

оянда.  

 Дараҷаи омӯзиш ва коркарди илмии мавзӯи таҳқиқот. Доир ба 

мавзӯи мавриди таҳқиқ теъдоди зиёди корҳои таҳқиқотӣ мавҷуданд, ки аз 

тарафи муҳаққиқони хориҷӣ: И.В.Байденко, А.В.Баранников, А.Г. Бермус, 

В.А.Болотов, Е.Н.Бондоревская, С.Г.Воровшков, И.А.Зимняя, Э.Ф.Зеер, И.Г. 

Ибрагимов, Е.Я.Коган, В.В.Краевский, С.В.Кулневич, О.Е. Лебедов, В.В. 

Сериков, И.Д. Фрумен, М.А. Холодная, В.Д. Шадриков, С.Е. Шимов, 

Б.Д.Элконин, И.С. Якиманская ва дигарон анҷом дода шудаанд. Олимони 

мазкур дар корҳои таҳқиқотии худ самтҳои асосии муносибатҳои 

босалоҳиятро таҳқиқ карда, салоҳиятро ҳамчун мафҳуми асосии дорои 

моҳияти махсус арзёбӣ кардаанд. 

 Унсурҳои падидаи мазкур дар адабиёти илмии доир ба педагогикаю 

психология, аз ҷумла, дар асарҳою мақолаҳои доир ба психологияи олимони 

кишварҳои хориҷии дур, ба мисли А.Бандур, Э.Берн, муҳаққиқони рус А.А. 

Бодалов, С.Л.Братченко, В.В. Деватко, Ю.М. Жуков, Ю.Н.Емелянов, 

Г.А.Кудрявсева, О.В.Крючкова, В.Н.Кунисина, В.А. Лабунская, А.А.Леонтев, 

А.В. Мудрик, Л.В.Петровская, Е.В.Руденский, Г.С.Трофимова, Ю.Х.Ханин 

ва дигарон дар марҳилаи таҳқиқи амиқ қарор доранд. 

 Дар солҳои охир олимон ва мутахассисон И.Л.Бим, Н.Д.Галскова, 

Л.П.Милруд, А.А.Миролубов, Е.И.Пассов, В.В. Сафонова, Г.С.Терминасова 

ва дигарон ба омӯзиши ҷойгоҳ ва нақши забонҳои хориҷӣ дар системаи 

ташаккули салоҳияти коммуникативӣ дар гурӯҳҳои мухталифи одамон, аз 

ҷумла, дар мутахассисони оянда, таваҷҷуҳи хоса зоҳир намудаанд ва онро 
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ҳамчун воситаи муҳимми муошират дар робитаҳои байнифарҳангӣ ва 

робитаи байни тамаддунҳои муосир арзёбӣ кардаанд.  

Таҳқиқоти В.С. Библер, Б.С. Грушенский, М.С.Калян, М.Г.Лебедко,В.В. 

Розанов, В.П.Тугаринов, Б.А.Успенский, К.Яспрес ва дигарон ба масъалаҳои 

ҷойгоҳ ва нақши фарҳанг, ҳамчун омили муҳим дар раванди ташаккули 

салоҳиятҳои коммуникативӣ ва муоширати байнифарҳангӣ, бахшида 

шудаанд ва салоҳияти коммуникативӣ ҳамчун сатҳи дониши донишҷӯён ва 

фаҳмиши тамаддуни халқҳою миллатҳои гуногун аз ҷониби онҳо фаҳмида 

мешавад.  

Дар асарҳои илмии Ю.В.Анисина, Е.С. Антонова, А.Р.Арутунов, 

И.Л.Бим, Е.Д.Галясков, Н.И. Гез, Д.И.Изаренская, А.В.Коренова, 

В.Г.Костомаров, О.Д. Митрофанова, Е.И.Пасов, В.М. Филатов, А.В. 

Шепилов, А.Н. Шукин ва  дигарон дар раванди омӯзиши фанни “ Курси 

забоншиносӣ дар муассисаҳои таҳсилоти олӣ” масъалаи ташаккули фарҳанги 

коммуникативӣ ва сифати забондонӣ ҳамчун воситаи муҳими ташаккули 

салоҳияти донишҷӯён ҳаматарафа баррасӣ шудааст. 

Муҳаққиқон А.А.Бодалев, Г.М. Андреева, А.В. Петровская, 

Л.А.Сомигина, Л.Д. Сталяренко ва дигарон механизмҳои раванди ташаккули 

салоҳиятҳои коммуникативӣ ва системаи муоширатро таҳқиқ намуда, онҳоро 

ба се унсури ҷудонопазир: коммуникативӣ, интерактивӣ ва персептивӣ ҷудо 

кардаанд. 

 Ба ақидаи Н.Ю. Павлова, А.А. Сафонова, Ю.В. Чуфаронгский, Ю.М. 

Жуков, Л.А. Петровская ва дигарон, салоҳияти коммуникативӣ яке аз 

сифатҳои муҳимми касбӣ дониста мешавад ва муоширати ҳаматарафа 

самарабахш бо шароити ташкили омӯзиш ва бо салоҳияти касбию 

коммуникативӣ робитаи зич дорад. 

 Дар корҳои таҳқиқотии илмӣ-назариявии М.Е.Бешанский, В.М.Гузеев, 

Е.Ф. Зир, И.А. Зимняя, Т.Е.Исаева, О.М. Корпенко, Г.М.Коджаспирова, О.Е. 

Лебедова, О.И.Лукяненко, К.Г. Митрофанова, Е.К. Слевко, И.И.Сребна, О.В. 

Соколова, А.В. Хуторский, А.Н. Шукин, В.А.Якунин ва дигарон  маънои 
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истилоҳоти “салоҳият” (“компетент”), “салоҳиятнокӣ” (“компетентность”) ва 

“муносибати босалоҳият” (“компетентное отношение”) дар соҳаи таълим дар 

марҳилаи таҳқиқ қарор дорад. 

Дар илми педагогикаи ватанӣ дар асарҳою мақолаҳои С.С. Афғонов, 

С.Н. Алиев, С.Д. Амиров, Р.А. Валиева, О.Х. Гургулиева, У.Зубайдов, Б.Б. 

Қарабоев, И.Х.Каримова, Г.Г. Қаршиева, В.М.Куҷов, К.Б.Қодиров, 

М.Лутфуллоев,Б. Латипов, С.Э. Неъматов, Ш.А.Сафаров, З.Х. Сайфуллоева, 

Д.Ҷ. Ҷумаева, Ш.А.Шаропов, С. Шербоев ва дигарон ҷанбаҳои мухталифи 

салоҳияти касбӣ ва коммуникативӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтаанд. 

Дар асару мақолаҳои марбута масъалаҳои таркиби салоҳияти 

коммуникативӣ (Л.К. Гейхман, И.И. Заретская, Е.Е.Косило, И.И. Риданова,  

Ҷ. Равин, Л.М. Митина), манбаъҳои ташаккул ва рушди салоҳияти 

коммуникативӣ (Ю.Н. Емелянова, Д.А. Иванов, С.Ф.Крифсова, Н.В. 

Кузмина, А.К. Маркова), вазифаҳои ташаккули салоҳияти коммуникативии 

омӯзгорони оянда дар раванди таълим (Е. Бистра, В.Г.Костомаров, А.Н. 

Леонтев, Т.И. Лукяненко, А.В.Мудрик ва дигарон) мавриди баррасӣ қарор 

гирифтаанд. 

 Мулоҳизаҳои дар боло овардашуда ба мо имкон медиҳанд, ки 

ихтилофоти зеринро ошкор созем: 

-ихтилоф байни талаботи ҷомеа ба инсоне, ки имкониятҳои иттилоотии 

ҷомеаро барои қонеъ гардондани талаботи касбии худ истифода мебарад ва 

омодагии нокифоя ба фаъолияти касбии варзишӣ дар шароити рушди ҷомеаи 

иттилоотӣ; 

-ихтилоф байни талаботи Стандарти давлатии маълумоти олии касбӣ 

оид ба омодагӣ  ба  тайёр намудани варзишгарони соҳаи варзиши сабук дар 

шароити информатикунонии таҳсилот, омода будан ба истифодаи 

технологияҳои иттилоотӣ дар фаъолияти касбии варзишӣ ва омодагии 

нокифояи хатмкунандагони муассисаҳои таҳсилоти олии касбии варзишӣ ба 

иҷрои ин талабот; 
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-ихтилоф байни имкониятҳои бемаҳдуди омӯзишии муҳити иттилоотӣ-

таълимӣ ва омодагии нокифояи хатмкунандагон- варзишгарони соҳаи 

варзиши сабук ба аз худ кардану инкишоф додани муҳити мазкур дар 

муассисаи таҳсилоти олии касбӣ. 

Қобили зикр аст, ки сарфи назар аз мавҷудияти теъдоди зиёди адабиёти 

илмӣ то имрӯз дар илми педагогикаи ватанию хориҷӣ таҳқиқоти алоҳидаи 

мустақили диссертатсионие, ки бевосита ба масъалаи ташаккули салоҳияти 

коммуникативии донишҷӯён-варзишгарони соҳаи варзиши сабук бахшида 

шуда  бошад, мавҷуд нест. Чунин ҳолат боз як бори дигар муҳиммият ва 

зарурати омӯзиши мавзӯи мазкурро собит менамояд. Таҳқиқоти фавқ то 

дараҷае камбудиҳои мавҷударо бартараф менамояд ва барои  таҳқиқоти 

оянда дар соҳаи омӯзиши масъалаи ташаккули салоҳияти коммуникативии  

донишҷӯён- варзишгарони соҳаи варзиши сабук заминаи мусоиди илмӣ-

назариявиро фароҳам месозад. 

 Мақсади таҳқиқот:  аз ҷиҳати илмӣ-назариявӣ асоснок кардан ва 

коркарду санҷиши озмоишӣ-таҷрибавии вазифаҳои ташаккули салоҳиятҳои 

коммуникативии донишҷӯён-варзишгарони соҳаи варзиши сабук дар муҳити 

иттилоотӣ- таълимии муассисаи таҳсилоти олии касб. 

 Объекти таҳқиқот: раванди таълим дар муассисаҳои таҳсилоти олии 

касбии тарбияи ҷисмонӣ. 

 Предмети таҳқиқот: роҳҳо ва воситаҳои ташаккули салоҳиятнокии 

коммуникативии донишҷӯёни соҳаи варзиши сабук дар муҳити иттилоотӣ- 

таълимии муассисаи таҳсилоти олии касбӣ. 

 Фарзияи таҳқиқот: роҳҳо ва воситаҳои ташаккули салоҳияти 

коммуникативии  донишҷӯён-варзишгарони соҳаи варзиши сабук дар муҳити 

иттилоотӣ-таълимии муассисаи таҳсилотиолии олии касбӣ ба шарте амалӣ 

хоҳанд шуд, ки агар: 

-таркиб ва мундариҷаи салоҳияти коммуникативии донишҷӯён- 

варзишгарони соҳаи варзиши сабук муайян шуда бошанд; 
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-имкониятҳои муҳити иттилоотӣ-таълимӣ барои ташаккули салоҳияти 

коммуникативии варзишгарони ояндаи соҳаи варзиши сабук дар муассисаи 

таҳсилоти олии касбӣ ошкор шуда бошанд; 

-моделҳои ташаккули салоҳияти коммуникативии варзишгарони ояндаи 

соҳаи варзиши сабук дар муҳити иттилоотӣ- таълимии муассисаи таҳсилоти 

олии касбӣ коркард шуда бошанд; 

- меъёрҳо ва нишондиҳандаҳои ташаккулёбии салоҳияти 

коммуникативии варзишгарони ояндаи соҳаи варзиши сабук дар муҳити 

иттилоотӣ-таълими муассисаи таҳсилоти олии касбӣ муайян шуда бошанд. 

 Вобаста ба мақсад, объект, предмет ва фарзияи таҳқиқоти фавқ 

вазифаҳои зерини он муайян шуданд: 

1. Муайян кардани хусусиятҳои таркибу мундариҷаи ташаккули 

салоҳияти коммуникативии варзишгарони ояндаи соҳаи варзиши сабук дар 

муҳити иттилоотӣ-таълимии муассисаи ҳолии касбӣ. 

2. Ошкор кардани имкониятҳои муҳити иттилоотӣ-таълимии муассисаи 

таҳсилоти олии касбӣ дар ташаккули салоҳияти коммуникативии донишҷӯён-

варзишгарони соҳаи варзиши сабук. 

3. Коркард ва илман асоснок кардани модели ташаккули салоҳияти 

коммуникативии донишӯён-варзишгарони соҳаи варзиши сабук. 

 Асоси назариявӣ-методологии таҳқиқоти фавқро ақидаҳои фалсафӣ 

дар бораи инсон ҳамчун субъекти муносибатҳо ва системаи муносибатҳои 

умумифалсафӣ (А.Н.Аверянов, И.А. Блауберг, М.С. Каган, Э.Г. Юдин ва 

дигарон), қонунҳою категорияҳои диалектика, психологияи  такомул  ва 

худинкишофдиҳии шахс, консепсияи таълими босалоҳият (И.А. Зимняя, А.А. 

Леонтев, А.Маркова, В.В.Сафонова, А.В. Хутерской, Е.А. Каган, Н.Ф. 

Радионова ва дигарон), ҷанбаҳои назариявии технологияҳои педагогӣ, ки ба 

ташаккули салоҳияти коммуникативии донишҷӯён мусоидат менамоянд 

(М.Е. Бершадский, В.В. Гузеев, Э.Ф.Зеер, И.А. Зимняя, Т.С. Исаева, 

О.М.Карпенко, О.Е.Лебедев, О.И.Лукяненко, Н.Ю. Павлова, Л.А. 

Петровская, А.А. Сафонова, Г.К. Слевко, И.И.Серёгина, О.В. Соколова, Ю.В. 
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Чуфаровский, А.В. Хуторской ва дигарон), назария ва амалияи тарбияи 

ҷисмонӣ ва муассисаҳои варзишӣ (В.К. Балсевич, Л.И.Лубишева, 

Л.П.Матвеев, В.Н.Платонов), инчунин асарҳои илмии муҳаққиқони 

педагогикаи ватанӣ С.Афғонов, Т.В.Гусейнова, И.Х.Каримова, Д.Латипов, 

М.Лутфуллоев, С.Э. Неъматов, Ф. Шарифзода, Ш.А.Сафаров, Ш.А.Шаропов 

ва У.Р. Юлдошев ташкил медиҳанд. 

Сарчашмаҳои таҳқиқот: асарҳои файласуфон, равоншиносон, 

педагогҳо доир ба мавзӯи мавриди таҳқиқ; санадҳои давлатӣ ва санадҳои 

меъёрӣ-ҳуқуқии соҳаи маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон, матолиби марбут ба 

соҳаи маорифи паёмҳои ҳамасолаи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои 

миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба 

Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, маводи сомонаҳои интернетӣ ва 

бойгониҳо, ки дорои маълумоти зарурӣ барои таҳқиқоти фавқ мебошанд, 

санадҳои таълимии муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ, таҷрибаи педагогӣ ва 

таҳқиқотии унвонҷӯй. 

 Методҳои таҳқиқот. Таҳқиқот бо истифода аз методҳои зерини илмӣ 

анҷом дода шудааст:  

1. Методи назариявӣ- омӯзиш ва таҳлили адабиёти илмӣ оид ба 

фалсафа, психология, педагогика, фарҳангшиносӣ, методикаи таълим ва 

забоншиносӣ, ки  ба мавзӯи мавриди таҳқиқ рабт доранд. 

2. Методи эмпирикӣ- мушоҳидаи педагогӣ, пурсиш (шифоҳӣ ва хаттӣ), 

санҷиши тестӣ, суҳбат, таҳлил ва ҷамъбасти таҷрибаи педагогӣ. 

3. Методи  таҷриба- озмоишҳои муайянкунанда, ташаккулдиҳанда, 

назоратӣ, таҳлил ва ҷамъбасти натиҷаҳои корҳои амалӣ, коркарди 

математикии натиҷаҳои таҳқиқот. 

 Пойгоҳи таҷрибавии таҳқиқот. Ба ҳайси пойгоҳи таҷрибавии 

таҳқиқот Донишкадаи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон ба номи С.Раҳимов ва 

Коллеҷи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон интихоб гардиданд. 
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 Ба намудҳои дигари таҳқиқот 80 нафар омӯзгорон ва 300 нафар 

донишҷӯёни муассисаҳои таълимии дар боло зикршуда фаро гирифта 

шуданд. 

 Марҳилаҳои таҳқиқот. Корҳои таҳқиқотӣ дар се марҳила анҷом дода 

шуданд: 

 Марилаи якум (солҳои 2012- 2014) -омӯзиш ва таҳлили адабиёти 

илмии марбут ба мавзӯи таҳқиқот, муайян намудани  вазъи омӯзиши 

назариявию амалии проблемаи мавриди таҳқиқ, асоснок кардани муҳимият 

ва зарурати таҳқиқот, коркарди мафҳумҳо ва категорияҳои он, муайян 

кардани объект, предмет, мақсад, вазифаҳо, фарзия ва таърифи илмии сатҳи 

ибтидоии салоҳияти коммуникативии донишҷӯён-варзишгарони соҳаи 

варзиши сабукро фаро мегирад.  

 Марҳилаи дуюм (солҳои 2014- 2018)- дар ин давра озмоиши корҳои 

ташаккулдиҳанда, татбиқи амалию озмоишии модели ташаккули салоҳияти 

коммуникативии донишҷӯён-варзишгарони соҳаи варзиши сабук анҷом дода 

шуд ва методҳо, шаклҳо, технологияҳо, системаи меъёрҳо муайян карда 

шудан ва сатҳи ташаккули салоҳияти коммуникативӣ дар донишҷӯёни 

мазкур арзёбӣ гардид. 

 Марҳилаи сеюм (солҳои 2019- 2020)- давраи назоратӣ-ҷамъбастӣ 

буда, такмили бахшҳои назариявӣ ва озмоишии таҳқиқот, коркард ва 

мураттабсозии маълумоти ҷамъовардашуда, тартиб додани хулоса ва 

тавсияҳое, ки дар фаъолияти амалӣ ҷорӣ шудаанд, инчунин таълиф намудани  

диссертатсияро дар бар мегирад. 

 Навгонии илмии таҳқиқот: 

-таркиб ва мундариҷаи салоҳияти коммуникативии донишҷӯён-

варзишгарони муассисаи таҳсилоти олии касбӣ дар муҳити иттилоотӣ-

таълимӣ аниқ карда шуд; 

-имкониятҳои муҳити иттилоотӣ-таълимии муассисаи таҳсилоти олии 

касбӣ барои ташаккули салоҳияти коммуникативии варзишгарони ояндаи 

соҳаи варзиши сабук ошкор карда шуданд; 
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-моделҳои ташаккули салоҳияти коммуникативии донишҷӯён-

варзишгарони соҳаи варзиши сабук дар муҳити иттилоотӣ-таълимии 

муассисаи таҳсилоти олии касбӣ коркард ва илман асоснок карда шуданд; 

-самарабахшии модели таҳияшудаи ташаккули салоҳияти 

коммуникативии варзишгарони ояндаи соҳаи варзиши сабук дар муҳити 

муассисаи таҳсилоти олии касбӣ дар амал санҷида шуд; 

-меъёрҳо ва нишондиҳандаҳои ташаккули салоҳияти коммуникативии 

варзишгарони ояндаи соҳаи варзиши сабук дар муҳити иттилоҳотӣ-таълимии 

муассисаи таҳсилоти олии касбӣ муайян карда шуданд. 

Аҳамияти назариявии таҳқиқот. Тавассути озмоиши амалӣ нусхаи 

комили Консепсияи ташаккули салоҳияти коммуникативии  донишҷӯён-

варзишгарони соҳаи варзиши сабук бо фарогирии муҳимтарин бахшҳо таҳия 

шуд, ки дар муҳити иттилоотӣ-таълимӣ ҷорӣ гардид ва барои таҳқиқоти 

оянда заминаи назариявии мусоидро фароҳам меорад. 

Вобаста ба хусусиятҳои тахассуси донишҷӯён-варзишгарони соҳаи 

варзиши сабук таркиб ва мундариҷаи мафҳуми “салоҳияти коммуникативӣ” 

мушаххас карда шуд. Ба ғайр аз ин, аз лиҳози назария вобастагии салоҳияти 

мазкур аз навъҳои дигари салоҳият асоснок карда шуд. 

Дар асоси муносибатҳои босалоҳият, боинтизом ва самарабахши ба 

шахсият нигаронидашуда моделҳои ташаккули салоҳияти коммуникативии 

донишҷӯён-варзишгарони соҳаи варзиши сабук коркард шуданд, инчунин 

меъёрҳо ва нишондиҳандаҳои арзёбии сатҳи ташаккули салоҳияти 

коммуникативии варзишгарони соҳаи  варзиши сабук аз ҷиҳати назария 

асоснок карда шуданд. 

 Аҳамияти амалии таҳқиқот. Дар раванди таҳқиқот тавсияҳои илмӣ-

методӣ барои омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти олии касбии равияи варзиш 

зери унвони “Салоҳияти коммуникативии донишҷӯён- варзишгарони соҳаи 

варзиши сабук: ҷанбаи психологӣ- педагогӣ” ва роҳнамои методӣ-

китобшиносӣ бо номи “Вазифаҳои муҳим доир ба ташаккули салоҳияти 

коммуникативии  шахс дар шароити ҷомеаи иттилоотии муосир” ва 
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методикаи арзёбии сатҳи салоҳияти коммуникативии донишҷӯён-

варзишгарони соҳаи варзиши сабук ва шиорҳои асосие, ки дар раванди 

таълими донишҷӯёни Донишкадаи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон ба номи С. 

Раҳимов ва Коллеҷи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон ба кор бурда мешаванд, 

таҳия гардиданд. 

Консепсияи мукаммали назариявии ташаккули салоҳияти 

коммуникативии донишҷӯён-варзишгарони соҳаи варзиши сабукро, ки дар 

таҳқиқоти мазкур ошкор гардидааст, метавон дар раванди тарҳрезӣ ва 

моделсозии системаҳои таҳсилот, дар тарҳрезии моделҳои коммуникативӣ- 

муоширатии донишҷӯён-варзишгарони соҳаи варзиши сабук, дар фаъолияти 

таълимӣ, машғулиятҳои берун аз дарс ва дар вақтҳои фароғатӣ истифода 

кард. 

 Эътимоднокӣ ва асоснокии натиҷаҳои таҳқиқотро амиқӣ ва  ҳаҷми 

комили маълумот, ки  бо истифода аз маводи таҳқиқотӣ таҳия гардидааст ва 

ба талаботи илми педагогикаи муосир ҷавобгӯй аст; асоснокии методологии 

идеяҳои асосии таҳқиқот; интихоби дурусти мақсад ва вазифаҳои таҳқиқот 

дар якҷоягӣ бо методҳои илмии таҳқиқ, эътимоднокӣ ва интихоби теъдоди 

иштирокчиёни озмоиш, кифояти давомнокии марҳилаҳои гузаронидани он, 

аз ҷумла, имконияти гузаронидани озмоиши назоратӣ таъмин менамоянд. 

 Тасдиқи натиҷаҳои таҳқиқот. Натиҷаҳои таҳқиқот ва муҳтавои 

асосии диссертатсия дар 5 мақолаи илмӣ ва маърӯзаҳои илмии муҳаққиқ, ки 

дар маҷлисҳои кафедраи педагогика ва психологияи Донишгоҳи давлатии 

Бохтар ба номи Носири Хусрав ва кафедраи назария ва методикаи варзиши 

сабуки Донишкадаи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон ба номи С. Раҳимов, дар 

конференсияҳои байналмилалӣ, ҷумҳуриявӣ ва донишгоҳӣ, аз ҷумла, дар 

конференсияи илмӣ-амалии “Тарбияи ҷисмонӣ-асоси миллати солим” (ш. 

Душанбе, 12-уми марти соли 2013), дар конференсияи умумидонишкадавии 

донишҷӯён ва олимони ҷавон бахшида ба 20-солагии Конститутсияи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мавзӯи “ Варзиши донишгоҳӣ: саломатӣ  ва 

шукуфоии миллат” (ш. Душанбе, 26-уми октябри соли 2014), дар 
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конференсияи умумидонишгоҳӣ дар мавзӯи “Ҷавонон- пайравони Пешвои 

миллат” (ш.Душанбе, 16-уми майи соли 2017), ироа гардидаанд, инъикос  

ёфтаанд. Аз рӯи мавзӯи таҳқиқот 5 номгӯи маводи чопӣ, аз ҷумла, 4 мақола 

дар маҷаллаҳои тақризшаванда, ки аз тарафи КОА назди Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон тавсия шудаанд, 2 дастури таълимӣ-методӣ ва методӣ-

китобшиносӣ нашр шудаанд. 

Идеяҳои асосӣ ва натиҷаҳои таҳқиқот рӯзи 20-уми июни соли 2020 дар 

ҷаласаи васеи кафедраи педагогика ва психологияи Донишгоҳи давлатии 

Бохтар ба номи Носири Хусрав мавриди баррасӣ қарор гирифтанд ва бо 

қарори ҷаласаи кафедраи мазкур диссертатсия барои ҳимоя тавсия дода шуд. 

 Нукоти асосие, ки ба ҳимоя пешниҳод мешаванд: 

1.Салоҳияти коммуникативӣ, ки  ҳамчун ҷузъи таркибӣ ва зарурии 

салоҳияти касбӣ маҳсуб меёбад, сифати ахлоқии шахсе аст, ки дар худ 

сифатҳои шахсии коммуникативӣ, донишҳо доир ба системаи забон 

ташаккул медиҳад; маъноҳою воситаҳои асосии забонӣ ва фарҳанги 

муоширатро дар ҳаёти иҷтимоӣ ва дар соҳаи фаъолияти худ дуруст ба кор 

мебарад, зарурати фаҳмиш ва ҳавасмадии инсон ба ташаккулу рушди сифати 

муоширатро дарк мекунад. 

2.Модели ташаккули салоҳияти коммуникативии донишҷӯён-

варзишгарони соҳаи варзиши сабук ин системаи дастраи таълимие мебошад, 

ки тавассути ягонагӣ ва робитаи дуҷониба мақсад, аҳамият, низом, тартиби 

анҷоми амалҳо ва арзёбӣ, ки салоҳияти мазкурро ташаккул медиҳанд, муайян 

мекунад. Дар модели мазкур тайёр намудани маводи таълимӣ доир ба 

забоншиносӣ бо истифода аз технологияҳои мухталифи сатҳи омодагии 

донишҷӯён ва шаклҳои гуногуни таълим, инчунин истифодаи тренингҳо, 

бозиҳои истеҳсолӣ, суҳбат ва методҳои лоиҳасозӣ ба роҳ монда мешавад, ки 

ба ташаккули самарабахши салоҳияти коммуникативӣ мусоидат мекунад. 

3.Салоҳияти коммуникативии донишҷӯён-варзишгарони варзиши сабук 

хусусиятҳои ба худ хос дорад ва аз унсурҳои маълумот, ангезаҳо, 

хушмуомилагӣ, эҳсосотӣ-иродавӣ иборат аст, ки ҳар яке зерсистемаи 
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салоҳият маҳсуб ёфта, аз мавқеи муносибати босалоҳият ба мураттаб 

намудани муҳтавои таълим вобаста ба талаботи ҷомеа ва стандартҳои 

давлатии таълим мусоидат мекунад. 

4. Ба кор бурдани технологияҳои ба шахс нигаронидашуда, кӯшиши 

ҳайати омӯзгорону профессорон ба такмили маҳорати касбӣ ва шахсияти худ, 

омодагии онҳо ба корбурди навгониҳо дар фаъолияти касбӣ, бартараф 

кардани монеаҳои муошират, ки ба ташаккули самарабахши салоҳиятҳои 

асосӣ, аз ҷумла, салоҳияти коммуникативии донишҷӯён, монеъ мешаванд. 

Сохтор ва ҳаҷми диссертатсия ба мантиқи таҳқиқот мувофиқат 

мекунад ва аз муқаддима, ду боб, хулоса, феҳристи адабиёти истифодашуда 

ва замимаҳо иборат аст. 

 Муҳтавои диссертатсия дар 179 саҳифаи чопи компютерӣ баён 

гардидааст. Дар матн 6 ҷадвал ва ду расм мавҷуданд. Феҳристи адабиёт аз 

220 номгӯй иборат аст. 
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БОБИ 1. АСОСҲОИ НАЗАРИЯВӢ-МЕТОДОЛОГИИ ТАШАККУЛИ 

САЛОҲИЯТИ КОММУНИКАТИВИИ ДОНИШҶӮЁН-

ВАРЗИШГАРОНИ ВАРЗИШИ САБУК ДАР МУҲИТИ ИТТИЛООТӢ-

ТАЪЛИМИИ МУАССИСАИ ТАҲСИЛОТИ ОЛИИ КАСБӢ 

1.1. Асосҳои назариявии ташаккули салоҳияти коммуникативии 

донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбии варзишӣ 

Азнавсоозӣ ва ислоҳоти низоми таҳсилоти олии касбӣ, тамоюлоти 

муосири такомули омодасозии касбии мутахассисон, истифодаи 

инноватсияҳо дар раванди таҳсилот аз бисёр ҷиҳат ба сатҳи салоҳиятнокии 

коммуникативии омӯзгорон ва донишҷӯён вобаста аст. Ин вобастагӣ бо 

назардошти ба ҷараёни таҳсилот ворид гардидани технологияҳои иттилоотӣ 

ва телекоммуникатсионӣ ва ба ин васила ҷорӣ гардидани таҳсилоти фосилавӣ 

беш аз пеш возеҳтар ба назар мерасад. Робитаи мустақими равандҳои 

инноватсионии таҳсилот аз ҷорӣ намудани технологияҳои муосири таълим, 

бахусус татбиқи методҳои интерактивӣ дар муассисаҳои олии касбӣ кайҳо 

собит гардидааст [32]. Ин алоқамандии зич ҳам дар ҷоринамоии таълими 

симулятсионӣ (вонамуд кардани амалия) ва электронӣ ва ҳам дар ҷараёни 

истифодаи технологияҳои таҳсилоти фосилавӣ ба назар мерасад. 

Барои он ки равандҳои инноватсионӣ дар ҷараёни таҳсилоти олии 

касбӣ (дар дигар зинаҳои таҳсилот низ) мавқеи боз ҳам устувортар пайдо 

карда, самараи дилхоҳ диҳанд, бояд салоҳиятнокии касбӣ ва коммуникативии 

иштирокчиёни раванди таълим ба талаботи ҷомеаи муосири иттилоотӣ 

ҷавобгӯ бошад. Зеро яке аз хусусиятҳои ҷомеаи муосири иттилоотӣ аз он 

иборат аст, ки селаи иттилооти гуногун (шифоҳӣ, чопӣ, электронӣ, дидорӣ 

(видеоӣ), шунидорӣ (аудиоӣ) ва ғайра) бо суръати кайҳонӣ афзуда, вале вақт 

барои дастёбӣ ва таҳлили он беш аз пеш нокифоя мегардад. Чунин вазъият 

афроди ҷомеа, аз ҷумла субъектҳо ва объектҳои раванди таҳсилотро водор 

менамояд, ки дорои фарҳанги баланди иттилоотӣ, аз ҷумла салоҳиятнокии 

зарурии коммуникативӣ бошанд. 
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Мавриди зикр аст, ки барои иҷтимоишавии комилан мувофиқи шахс ба 

шароити «ҷомеаи зудтағйирёбандаи мусоири демократӣ»  соли 1996 Шӯрои 

Аврупо 5 салоҳияти асосиро (калидиро) қабул намуд, ки дар қатори 

салоҳиятнокии иҷтимоӣ, бисёрфарҳангӣ, технологӣ ва когнитивӣ яке аз онҳо 

салоҳиятнокии коммуникативӣ ба шумор меравад. Салоҳиятнокии 

коммуникативӣ (салоҳиятнокӣ дар муошират) ҳамчун захираи бонизоми 

ботинии инсон арзёбӣ мегардад, ки  дар раванди муоширати мутақобилаи 

байнишахсӣ барои ноил гардидани субект ба мақсаду вазифаҳои ҳаётан 

муҳим зарур ва кофӣ мебошад. Ин салоҳиятнокӣ ба сатҳи истифода бурда 

тавонистани воситаҳои шифоҳӣ ва хаттии муоширати субъект, ки махсусан 

барои фаъолияти касбӣ ва ҳаёти иҷтимоӣ муҳиманд, мутаносиб мебошад; 

ҳамзамон донистани «беш аз як забон» барои бартараф намудани эҳтимоли 

«хавфи ҷудошавии (изолятсияи) иҷтимоӣ» таъкид карда шудааст. Аз ин ҷост, 

ки як қисми олимон (А.В. Хуторской) салоҳиятнокии коммуникативиро ба 

сифати салоҳияти шахсӣ - «калидӣ» арзёбӣ намудааст. Аз таҳлили адабиёти 

илмӣ оид ба мавзӯи мавриди таҳқиқ бармеояд, ки субъекти салоҳиятнокии 

коммуникативӣ (субъекти муошират) дар маҷмӯъ бояд дорои қобилиятҳои 

зерини иҷтимоӣ-психологӣ бошад: 

 - пешгӯйӣ карда тавонистани (пешакӣ фаҳмидани) вазъи робитаи 

мутақобилаи байнишахсӣ; 

 - барномарезӣ (банақшагирӣ) карда тавонистани раванди муошират 

вобаста ба хусусият ва хислати хоси ҳолати коммуникативӣ; 

 - идора карда тавонистани ҷараёни гуногунранги муошират вобаста 

рафтору гуфтори иштирокчиён.  

 Яке аз ҷузъҳои муҳими таркибии салоҳиятнокии коммуникативӣ ин 

қобилиятҳои коммуникатсионӣ – маҷмӯи хусусиятҳои инфиродии шахс, ки 

барои муоширати (робитаи мутақобилаи) шахсӣ ва расмии байни одамон  - 

фаҳмида тавонистани дигарон, барпо намудан, нигоҳ доштан ва бидуни 

низоъ хотима додани робитаҳо ба шумор меравад. Ба қобилиятҳои 
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коммуникатсионӣ инҳо дохил мешаванд: улфатпазирӣ, одамдӯстӣ, 

мушоҳидакорӣ, ҳассосӣ нисбат ба ҳолати ботинии дигарон ва ҳоказо. 

 Сохтори қобилиятҳои коммуникатсиониро инҳо ташкил медиҳанд:  

- гностикӣ (дарк кардан, фаҳмидан- кӯшиши дигаронро фаҳмидан, 

маҳорати гӯш карда тавонистани шарики муошират, мушоҳидакорӣ); 

- экспрессивӣ - таъсирбахшӣ, фасоҳат – кӯшиши худифодакунӣ, 

кӯшиши барои дигарон фаҳмо будан, ростқавлӣ, маданияти нутқ, боварӣ ба 

шарикон; 

- интераксионӣ – ҳамкории мутақобила – маҳорати таъсиррасонӣ ба 

шарикони муошират, аз ҷумла зоҳир намудани сифатҳои серталабӣ, 

хушмуомилагӣ, одоби муошират, боинтизомӣ, қатъият, ҷасорат, 

собитқадамӣ. 

Одатан дар таркиби салоҳияти коммуникатсионӣ ҷузъиёти зерини 

функсионалиро доҳил менамоянд:  

- лингвистӣ (ки ба қобиляти забондонии шахс нигаронида шудааст); 

- сотсиопрагматикӣ ё иҷтимоӣ-амалӣ (маҳорати ноил гардидан ба 

ҳадафҳои ҳамкории мутақобила); 

- иҷтимоӣ-фарҳангӣ (истифодабарии забон дар соҳаи муайяни 

фаъолият ва муошират); 

- лингвофарҳангӣ (истифодабарии воситаҳои забонӣ вобаста ба 

меъёрҳои этнофарҳангӣ ва миллӣ); 

- компенсаторӣ (ҷубронӣ), ки ба нигоҳ доштани коммуникатсия 

мусоидат мекунад; 

- паралингвистӣ (ғайризабонӣ), ки ба сифатҳои таъсирбахшӣ ва 

фасоҳати забонии шахс нигаронида шудаанд; 

- дискурсивӣ -  (мантиқӣ, бомулоҳизагӣ) – маҳорати роҳандозӣ 

намуданим муошират вобаста ба қонуниятҳои дохилӣ ва меъёрҳои фарҳангӣ. 

Дар шароити тақвияти пайвастаи шиддати равандҳои тафриқаёбӣ ва 

ҷудошавии қишрҳои ҷомеа, баланд гардидани нақши шахсият дар 

роҳандозии ҳаёти рӯзмарраи ҷомеа салоҳиятнокии коммуникативӣ дар 
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радифи сифатҳои гуногуни шахс, ки барои ҳамкориҳои мухталифи 

коммуникативӣ заруранд, ҳувайдо гардида, барои татбиқи доираи васеи 

стратегия ва тактикаҳои коммуникативӣ дар фаъолияти забонӣ ва муошират 

мусоидат менамояд.  

Салоҳиятнокии коммуникативии донишҷӯён - варзишгарони варзиши 

сабук аз бисёр ҷиҳат аз сатҳи салоҳиянокии касбӣ ва коммуникативии 

омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ вобастагии амиқ дошта, 

рушди босуръати ҷомеа зарурати таҳсилоти муттасил ва раванди пайвастаи 

баланд бардоштани сатҳи салоҳиятнокии касбӣ ва коммуникативи онҳоро 

тақозо мекунад. 

Бо назардошти муҳиммияти масъала Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-

Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ 

Раҳмон қайд намуданд, ки «Самаранок ба роҳ мондани таҳсилоти 

салоҳиятнок ва давра ба давра ҷорӣ намудани он дар ҳамаи зинаҳои таълим 

талаби замон мебошад» [207]. 

Барои дуруст ба роҳ мондани раванди ташаккули салоҳиятнокии касбӣ ва 

коммуникативӣ таҳлили назариявӣ ва методологии проблемаи мазкур бағоят 

муҳим аст. 

Яке аз душвориҳои асосии раванди омӯзиши проблемаи салоҳиятнокӣ 

ин мавҷуд набудани муносибати ягона нисбат ба мафҳуми «салоҳият» ва 

«салоҳиятнокӣ» мебошад. Зеро муҳаққиқон дар доираи методи «муносибати 

босалоҳият» миёни мафҳуми «салоҳият» ва «салоҳиятнокӣ» фарқ 

мегузоранд. Аммо аксаран ин ду мафҳум дар як қарина (контекст) истифода 

бурда мешавад. Масалан А.Г. Асмолов салоҳиятнокиро ҳамчун «омодагии 

мутахассис барои ворид шудан ба намуди муайяни фаъолият» [13, с. 34] 

маънидод кардааст. Муҳаққиқи дигар П.Г. Щедровицкая мафҳуми 

салоҳиятнокиро ҳамчун «аломати омодагӣ ба фаъолияти ояндаи касбӣ» [202, 

с. 56] арзёбӣ намудааст.  Ба андешаи А.Г. Бермус «салоҳиятнокӣ ягонагии 

бонизомест, ки хусусияту ҷузъиёти шахсӣ, моддӣ, воситавиро ҳамгиро 

месозад» [30, с.87].  «Салоҳиянокӣ ин на танҳо соҳиби дониш будан, балки 
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талоши пайваста ба хотири навсозиву таҷдид ва истифодаи онҳо дар 

ҳолатҳои мушаххас мебошад», - қайд мекунад М.А. Чошонов [194, с.99]. Яке 

аз мутахассисони варзида дар самти таҳқиқи мавзӯи мавриди назар - И.А. 

Зимняя салоҳиятнокиро ҳамчун «таҷрибаи шахсии ба донишу зеҳн асосёфтаи 

фаъолияти иҷтимоӣ-касбии инсон» [67, с.38] баҳо медиҳад. Аммо А.В. 

Хуторская миёни мафҳуми «салоҳиятнокӣ» ва «салоҳият» фарқиятро 

мушоҳида карда, қайд менамояд, ки «салоҳият маҷмӯи сифатҳоест (дониш, 

маҳорат, малака, тарзҳои фаъолият), ки шахсиятро ба доираи муайяни ашё ва 

равандҳо алоқаманд намуда, фаъолияти зарурии пурмаҳсулу босифати ӯро 

нисбат ба ҳамин ашё ва равандҳо муайян мекунад». Ҳамзамон, номбурда 

«салоҳиятнокӣ»-ро «таъсиррасонӣ, дорои таносуби салоҳиятҳо будани инсон, 

аз ҷумла муноситбати ӯ нисбат ба ин салоҳиятҳо ва предмети фаъолият»-ро 

маънидод кардааст [192, с.83]. 

Солҳои охир дар адабиёти илмӣ оид ба омӯзиши ҷанбаҳои гуногуни 

салоҳиятнокии касбӣ андешаҳои мухталиф ба назар мерасанд.  Ҳар як 

муҳаққиқ кӯшиш менамояд, ки мавзӯи салоҳиятнокии касбиро дар иртибот 

ба мавзӯи таҳқиқи хеш мавриди баррасӣ қарор диҳад. Дар осори илмии Э.Ф. 

Зеер, С.Л. Ленков, П.В. Поваренков, А.К. Маркова, Л.М. Митина, В.А. 

Сластенин, Т.Н. Разуваева, Е.А. Сорокоумова ҷанбаҳои гуногуни фаъолияти 

касбии педагогӣ мавриди омӯзиш қарор дода шудааст. 

Ба андешаи Л.Я. Шамес, «салоҳиятнокии касбии омӯзгор тавсифи 

интегралиест (якҷояшудаест), ки қобилиятро баҳри ҳалли мушкилоти касбӣ 

ва вазифаҳои хоси касбӣ, ки дар вазъияти воқеии фаъолияти касбии педагогӣ 

ба вуқуъ меоянд, тавассути дониш, таҷрибаи касбӣ ва ҳаётӣ, арзишҳо ва 

майлу рағбатҳо муайян мекунад» [195, с. 43]. Муҳаққиқ Г.Р. Ломакина таҳти 

салоҳиятнокии касбӣ ягонагии бонизом ва ҳамгироро (синтези ҷузъиёти 

интеллектуалӣ ва малакаҳо, сифатҳо ва таҷрибаи шахсие, ки ба инсон барои 

истифодаи неруи худ, амалӣ гардонидани фаъолиятҳои мураккаб, 

мутобиқшавии фаврӣ ва муваффақона ба шароити доимотағйирёбандаи 
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ҷомеа ва фаъолияти касбӣ имкон фароҳам меоранд) [113, с.80], маънидод 

кардааст. Салоҳиятнокии касбӣ «маънии сифатҳои алоҳида шахс, маҷмӯи 

онҳо ё донишҳои муайян, маҳорату малакаро надорад». Он на танҳо неруи 

мавҷудаи инсон ва қобилияти истифодаи онро инъикос мекунад, балки он 

падида ва сифати нави ҳаёту фаъолиятро тавлид намуда, имкон медиҳанд, ки 

инсон комёб бошад» [182, с. 26]. Салоҳиятнокии касбии омӯзгор бо 

салоҳиятнокии коммуникативии ӯ, ки асоси касбият аст, робитаи ногусастанӣ 

дорад, зеро моҳияти фаъолияти омӯзгорӣ, пеш аз ҳама робитаи мутақобила 

(коммуникатсия) бо таълимгиранда мебошад. 

Ба омӯзиши проблемаи салоҳиятнокии коммуникативӣ асару 

мақолаҳои илмии В.В. Девятко, Ю.Н. Емельянов, Ю.М. Жуков, В.Н. 

Куницына, А.А. Леонтьев, А.В. Мудрик, Л.А. Петровская ва дигарон 

бахшида шудаанд. Психологони хориҷӣ А. Бандура, Э. Берн, Т. Гордон, Д. 

Джурард, А. Маслоу, Я. Морено, Д. Хант, Д. Хоманс ба проблемаи 

салоҳиятнокии коммуникактивӣ таваҷҷуҳ зоҳир намуда, ҷанбаҳои гуногуни 

онро омӯхтаанд. Дар доираи муносибати рафторӣ (поведенческого подхода) 

салоҳиятнокиро бо васеъ гардидани маҷмӯи намунаву қолабҳои рафтор, ки 

дар муошират комёб шудан ва қобилияти ташаккули амсилаҳои чандири 

рафторро дар ҳолатҳои мушаххас таъмин мекунад, маънидод мекунанд. Дар 

психологияи когнитивӣ (идрок, тафаккур) самаранокии муоширатро аз сатҳи 

мураккабии ҷанбаи когнитивии субъект ва донишҳо дар соҳаи психологияи 

одамон вобаста медонанд. 

Салоҳиятнокии коммуникативӣ дар сарчашмаҳои дигар ба маънои  

«қобилияти гӯш кардан ва қабул кардани андешаи одамони дигар, баҳс 

кардан ва нуқтаи назари худро ҳимоя кардан, дар байни омма баромад 

кардан, қарор қабул намудан, барпо намудан ва нигоҳ доштани робита, 

низоъу андешаҳои гуногунро саришта кардан, гуфтушунид кардан, ҳамкорӣ 

ва кор кардан дар команда»; «донистан ва риоя кардани анъанаҳо ва одоб»; 

«маҳорати иртибот кардан, фаҳмо ва озодона муошират кардан»; «идора 

карда тавонистани фаъолияти дастаҷамъонаи касбӣ, истифода бурда 
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тавонистани тарзу усулҳои муоширати касбӣ ҳамчун зуҳуроти масъулияти 

иҷтимоӣ нисбат ба натиҷаи фаъолияти худ» [63, 66, 68, 77, 85, 94, 96] арзёбӣ 

гардидааст.  

Тибқи андешаи олимони мазкур, моҳияти салоҳиятнокии 

коммуникативиро метавон ҳамчун қобилият ва омодагӣ барои барпо 

намудани робитаҳои гуногун (шифоҳӣ, ғайришифоҳӣ, шифоҳӣ ва хаттӣ) 

барои ҳалли вазифаҳои коммуникативӣ (интиқоли иттилоот, гуфтушунид 

кардан, барпо намудан ва нигоҳ доштани робитаҳо) арзёбӣ намуд. Олимони 

дигар – Е.В. Руденский ба таркиби салоҳиятнокӣ ҷузъиёти ташхисӣ, 

барномасозӣ ва ташкилӣ [162, с. 32], Н.Б. Буртовая бошад, нисбат ба 

ҳамсуҳбат (донишҷӯён) бодиққат, хушмуомила, хайрхоҳ буданро ворид 

намудаанд [44, с. 53]. Ба ақидаи И.В. Никулина дар сохтори умумии 

фаъолияти касбӣ-педагогӣ салоҳиятнокии коммуникативӣ ҷузъи асосии 

таркибӣ ба шумор рафта, барои ноил гардидан ба дараҷаи олии касбият 

мусоидат менамояд [143, с. 74]. Салоҳиятнокии коммуникативӣ инчунин 

худинкишофёбиро дар намудҳои гуногуни фаъолият таъмин намуда, дар 

фаъолияти касбии педагогӣ ҷузъи асосӣ ва зарурӣ ба ҳисоб меравад. 

Бо назардошти он ки омӯзгори муассисаи таҳсилоти олии касбӣ дар 

маркази равандҳои коммуникатсионии мактаби олӣ қарор дорад, 

салоҳиятнокии коммуникативии ӯро арзёбӣ намудан душвор аст. 

Салоҳиятнокии касбӣ ва коммуникативии омӯзгори мактаби олӣ ба ӯ имкон 

медиҳад, ки фаъолияти таълимии донишҷӯёнро таъсирбахшу самаранок ба 

роҳ монад. Масалан, дар Федератсияи Россия мутобиқати мансабии 

(вазифавии) омӯзгори мактаби олӣ, аз ҷумла дар амал татбиқ намудани 

имкониятҳои педагогии ӯ дар маҷмӯъ тавассути стандарти касбӣ, ки 

Вазорати меҳнати Федератсияи Россия, таҳти № 608 н, аз 08.09.2015 тасдиқ 

намудааст, танзим мешавад [144]. 

Стандарти касбии омӯзгори таълимоти касбӣ, таҳсилоти касбӣ ва 

таҳсилоти иловагии касбӣ бозгӯйи тавсифи тахассусиест, ки ба корманд 

барои амалисозии намуди мушаххаси фаъолият, аз ҷумла иҷрои функсияи 
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муайяни меҳнатӣ зарур аст. Дар он маълумоти умумӣ (номгӯйи функсияҳои 

меҳнатӣ ва рамзи (коди) тахассуси соҳаи фаъолият); харитаи функсионалӣ 

(тасвири функсияҳои умумие, ки омӯзгор бояд анҷом диҳад, функсияҳои 

умумӣ дар навбати худ боз ба якчанд функсияҳои мушаххаси хурд тақсим 

шуда, барои ҳар кадом сатҳи мувофиқи тахассусӣ нишон дода мешавад); 

тавсифи функсияҳо (тавзеҳи муфассали мавқеи харитаи функсионалӣ бо 

нишондоди номгӯйи амалҳои мушаххас барои иҷрои ҳар як функсия, 

инчунин малакаву донишҳое, ки омӯзгор бояд доро бошад) инъикос ёфтаанд. 

Бо ибораи дигар стандарти касбӣ санадест, ки дар он тамоми донишу маҳорат 

ва малакаҳои зарурие, ки омӯзгор барои иҷрои самарабахши уҳдадориҳои 

хеш бояд доро бошад, инъикос ёфтаанд. 

Дар адабиёти илмӣ шартан самтҳои зерини камолоти тахассусӣ-

педагогии омӯзгори мактаби олӣ ҷудо карда шудаанд: «салоҳиятҳои 

маъмурӣ-хизматгузорӣ; салоҳиятҳои коммуникативӣ-тарбиявӣ; салоҳиятҳои 

таълимӣ-методӣ, салоҳияти касбӣ (соҳаи фанне, ки таълим медиҳад)». 

Ҳамзамон салоҳияти коммуникативӣ ба салоҳиятҳои универсалӣ дохил карда 

шудааст. 

Мутаассифона, дар равоншиносии муосир проблемаи салоҳиятнокии 

коммуникативӣ дар сатҳи зарурӣ таҳқиқ нашудааст. Бештар ҷузъиёти 

алоҳидаи он мавриди таҳқиқ қарор гирифта, дар маҷмӯъ падидаи мазкур ба 

қадри кофӣ омӯхта нашудааст. Тавре, ки олимон қайд мекунанд, «тавассути 

гузаронидани таҳлили библиометрии мақолаҳо дар низоми ҷустуҷӯйии е-

LIBRARY аз рӯи калидвожаи «салоҳиятнокии коммуникативӣ» (ҷустуҷӯйи 

иттилоот дар тӯли 10 сол – 2007-2017), сатҳи муҳимият ва навгонии 

иттилоот, мониторинги иттилооти мавҷуда оид ба проблемаи мавриди таҳқиқ 

арзёбӣ гардида, дар натиҷаи 7531 мақола дарёфт шудааст. Аз рӯи калидвожаи 

«салоҳиятнокии коммуникативии омӯзгорон бошад ҳамагӣ – 385 мақола» 

[31, с. 76]. 

Барои он ки таҳқиқи мавзӯи салоҳиятнокии коммуникативӣ натиҷаи 

дилхоҳ диҳад, қабл аз ҳама бояд мафҳуми «фарҳанг» ва «фарҳанги 
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коммуникативӣ» шарҳу эзоҳ дода шавад. Зеро салоҳиятнокии 

коммуникативӣ ҷузъи муҳими фарҳанг, аз ҷумла фарҳанги коммуникативӣ 

маҳсуб меёбад. Дар мавриди шарҳу эзоҳи мафҳумҳои мазкур, бо назардошти 

ниҳоят сершумор будани тафсири онҳо дар адабиёти гуногуни илмӣ, танҳо 

зикри ҳамин нукта кофист, ки ин мавзӯи таҳқиқоти ҷудогона ва доманадори 

илмист.  

Мавриди зикри хоса аст, ки мафҳуми «фарҳанг»-ро ба маънои «маҷмӯи 

сарватҳои моддӣ ва маънавие, ки инсоният дар давраи мушаххаси пешрафти 

хеш офаридааст» - фарҳанги ҷомеаҳои мушаххаси иҷтимоӣ-иқтисодӣ ё 

фарҳанги миллӣ дар асрҳои миёна, даврони эҳё, рушди фарҳанг дар асрҳои 

гуногун ва ғайра аксарияти олимон пазируфтаанд.  Вале новобаста аз 

эътирофи аксарият падидаи «фарҳанг» ҳамчун объекти таҳқиқ ҳанӯз ҳам 

мураккаб ва номакшуф боқӣ мемонад. Рушди ҷомеаи башарӣ, тараққиёти 

ҳайратангези илму техника, технологияи иттилоотӣ ва телекоммуникатсионӣ 

раванди таҳқиқро боз ҳам печидаву душвортар гардонидаанд. Зеро прогресси 

илмӣ-техникӣ зуҳуроти барҷастаи рушди фарҳанги башарият ба шумор 

рафта, муҳаққиқро водор месозад, ки дар раванди чаҳиши инсоният ба сӯи 

камолот ҳузури фарҳангро дарёбад. Яъне муҳаққиқ бояд собит намояд, ки 

фарҳанг дар прогреси илмӣ-техникӣ кадом нақшро бозидааст. 

Ба ҳамин монанд – «фарҳанги коммуникативӣ» - падидаи мураккаб ва 

ҷузъи муҳими фарҳанги иҷтимоӣ ба омӯзиши амиқи илмӣ ниёз дорад.  Як 

зумра сотсиологҳо фарҳанги иҷтимоиро ҳамчун низоми танзимгари равобити 

дохилиҷамъиятӣ арзёбӣ карда, ҷойгоҳи муоширатро дар раванди робитаи 

дохилиҷамъиятӣ ва байнишахсӣ ҳамчун яке аз ниёзмандиҳои асосии инсон 

маънидод кардаанд. Ба сифати яке аз талаботи асосии инсон - муошират 

тавлид ва рушди талаботи дигарро муайян мекунад, зеро дар ҳар кадом 

талабот ҷузъи коммуникативӣ ба назар мерасад [73, с. 98]. 

Бо вуруди инсоният ба ҷомеаи иттилоотӣ ва тараққиёти босуръати 

технологияҳои иттилоотӣ ва телекоммуникатсионӣ, аз ҷумла компютерҳои 

фардӣ, пайдоиши интернет, алоқаи мобилӣ сатҳу сифати муошират дигаргун 
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гашт. «Фарқияти куллии ҷомеаи иттилоотӣ аз ҷомеаи ғайрииттилоотӣ дар 

тараққиёти босуръати иттилоот, технологияи нав, хадамоти (сервис- 

хизматгузориҳои) иттилоотӣ, пешрафти ҳайратангези соҳаҳои бунёдии он – 

теле коммуникатсия, телевизион, илмҳои компютерӣ ва алоқаи мобилӣ зоҳир 

мегардад» [72, с. 33]. 

Новобаста аз мавҷудияти анвои гуногун ва муосиру пешрафтаи 

воситаҳои коммуникатсия имрӯз инсон дар раванди коммуникатсия ба 

мушкилот рӯ ба рӯ мегардад. Аз ин рӯ, ташаккули салоҳият ва фарҳанги 

коммуникатсионӣ ба сифати проблемаи муҳими илмӣ боқӣ монда, ҳаллу 

фасли мусбати он аҳамияти бузурги назариявӣ ва амалиро молик аст. 

Сатҳи фарҳанги коммуникативӣ тавассути сатҳи салоҳиятнокӣ дар 

раванди муошират муайян карда мешавад. Робитаи мутақобила, одатан 

ҳангоми яқинан дусамта будани ин робита, характери ғайримустақим дорад: 

аз фарҳанг ба муошират ва аз муошират ба фарҳанг. 

Мафҳуми «муошират» ҳам дар раванди истифодаи умум ва ҳам дар 

таҳқиқоти илмӣ мазмуни гуногунро ифода мекунанд. Байни одамон робита 

ва муносибати гуногун ба роҳ монда мешавад ва муошират дар ин маврид 

раванди мураккаб бисёрсатҳаро мемонад, ки он аз муоширати байнишахсӣ, 

корӣ, муоширати гурӯҳҳои иҷтимоӣ ва коллективҳо, халқияту миллатҳои 

гуногун ва фарҳангҳо ва ғайра иборат аст. 

Имрӯз дар адабиёти илмӣ мафҳумҳои гуногуни «муошират» ба назар 

мерасанд, ки то ин ё он дараҷа моҳияту мазмуни падидаи мазкурро ифода 

мекунанд. Ба андешаи Б.Ф. Ломов агар муоширатро аз нуқтаи назари 

психологияи умумӣ таҳлил намоем, дар раванди муошират ҳамчун шакли 

махсуси робитаи мутақобилаи як шахс ба шахси дигар мубодилаи 

байниҳамдигарии фаъолиятҳо, тарзҳо ва натиҷаҳои он, тасаввурот, майлу 

рағбатҳо, ҳиссиёт ва ғайра ба вуҷуд меояд [114, с. 61]. 

Фаҳмиши иҷтимоӣ-психологии муоширатро ифода намуда, Б.Д. 

Парыгин муоширатро ҳамчун раванди ғайриоддии бисёрҷанба, ки метавонад 

дар яквақт ҳамчун раванди иттилоотӣ, ҳамчун раванди робитаи мутақобилаи 
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фардҳо ва ҳам ҳамчун раванди баҳамтаъсиррасонии онҳо, ҳамдардии онҳо ва 

ҳамдигарфаҳмии онҳо зуҳур ёбад, маънидод кардааст [147, с.45]. 

Муошратро ҳамчун проблемаи психологияи иҷтимоӣ илмҳои гуногуни 

психологӣ таҳқиқ мекунанд. Психология муҳандисӣ – равандҳои робитаи 

мутақобилаи иттилоотии одамонро ҳангоми идора намудани низомҳои 

мураккаби техникӣ, равоншиносии тиббӣ – проблемаҳои муоширати табиб ва 

беморон, психология меҳнат – хусусиятҳои фаъолияти муштараки кормандон 

ва ғайраро меомӯзанд. Бо ибораи дигар ҳар як муҳаққиқ мафҳум ва 

проблемаи муоширатро дар чорчӯбаи мавзӯи таҳқиқоти хеш мавриди 

баррасӣ қарор медиҳад. Аз ин рӯ, шарҳу эзоҳи мафҳуми мазкур на ҳамеша 

асоснок ва одатан мукаммал мебошанд [149, с. 22]. 

Доираи таҳқиқи проблемаҳои иҷтимоӣ-психологии муошират ниҳоят 

фаррох аст: дар ин ҷо метавон проблемаи тарзҳои шифоҳӣ ва ғайришифоҳии 

муошират, хусусиятҳои ҷараёни равандҳои психикӣ ва сифатҳои шахс, 

махсусияти муошират дар шароити фаъолияти дастаҷамъона, проблемаи 

муносибати субъективӣ-шахсӣ ва нақши он дар ташаккул ва рушди шахсият 

ва ғайраро номбар намуд. 

Мураккабӣ ва гуногунҷанбагии муошират ҳамчун падидаи иҷтимоӣ-

психологӣ на танҳо боиси мубоҳисаомезии мафҳуми мазкур, балки боиси 

ихтилофи назар дар мавриди таҳқиқи масъалаҳои ҷойгоҳи муошират дар 

низоми робитаи инсон бо олам, таносуби муошират ва фаъолият, функсияҳои 

муошират ва ғайра гардидааст. 

Дар заминаи таҳлили адабиёти илмӣ метавон ду намуди муносибатро, ки 

дар раванди муошират ба вуқуъ меоянд, ҷудо намуд: ҷамъиятӣ ва 

байнишахсӣ. Муносибати байнишахсиро В.Н. Мясшцев психологӣ [139, c. 

55], Б.Ф. Ломов бошад – муносибати субъективонаи шахсият номидааст [114, 

с. 75]. Ба андешаи Г.М. Андреева – решаи муошират дар ҳаёту фаъолияти 

моддии афрод нуҳуфтааст. Муошират ин ҳамон татбиқи тамоми низоми 

муносибатҳои инсон аст [11, с. 73]. 
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Як зумра муҳаққиқон таъкид мекунанд, ки муошират яке аз намудҳои 

асосии фаъолияти инсон аст. Проблемаи мазкурро аз нигоҳи педагогӣ 

мавриди таҳқиқ қарор дода, А.В. Мудрик муоширати озодро ҳамчун намуди 

махсуси фаъолият ҷудо намудааст [137,с. 91]. 

Аз ин бармеояд, ки дар тамоми ин андешаҳо робитаи ногусастанӣ миёни 

муошират ва фаъолият эътироф гардида, ҳангоми таҳлили ин ё он падида, 

имконннопазир будани ҷудо кардани онҳо аз ҳамдигар таъкид шудааст. 

Мавриди зикр аст, ки проблемаи рушди салоҳиятнокӣ дар раванди 

муошират дар илмҳои муосири психологӣ-педагогӣ ба қадри кофӣ омӯхта 

нашудааст. 

Дар луғати забони русӣ (С.И. Ожегова) – «Компетентный» - 

«босалоҳият» ба таври зерин шарҳ дода шудааст: 1) Донанда, воқиф, дар ягон 

соҳа обрӯманд; 2) Соҳиби салоҳият будан. Мафҳуми «Компетенция» - 

«салоҳият» як қатор масъалаҳоеро ифода мекунад, ки ҳамин шахси 

салоҳиятдор дар онҳо соҳиби дониш ва таҷрибаи кофӣ мебошад [Ошибка! 

Источник ссылки не найден.]. Дар луғати русӣ-тоҷикӣ «компетентный» 

чунин тарҷума карда шудааст: 1) Салоҳиятдор; 2) Соҳибихтиёр, комилҳуқуқ 

ва мафҳуми «компетенция» 1) кордонӣ, қодир будан (и); 2) ихтиёр, ҳуқуқ, 

солоҳдид тарҷума шудаанд. Мафҳуми «компетентность» бошад 1) Салоҳият 

доштан (и); 2) Соҳибихтиёрӣ, соҳибҳуқуқ будан(и), ҳуқуқ тарҷума карда 

шудааст [88]. 

Тавзеҳи мафҳуми мазкурро дар таҳқиқоти гуногуни илмӣ баррасӣ 

менамоем. Салоҳиятнокиро аз нуқтаи назари раванди камолоти инсон 

омӯхта, Ю.А. Конев онро ба таври зерин маънидод кардааст: хислатҳои 

муҳими шахсӣ ба сифатҳои шахсият табдил меёбанд, сифатҳои аслии 

шахсият ба қобилият табдил ёфта, дар натиҷа сатҳи камолоти шахсӣ аз сатҳи 

рушди қобилиятҳо муайян мегардад, ки онро метавон ҳамчун салоҳиятнокӣ 

ифода кард [83,с. 17]. Номбурда дар таркиби салоҳиятнокӣ се унсури зеринро 

дохид намудааст: дониш, муносибат (самти эмотсионалӣ) ва маҳорате, ки 

фард аз худ кардааст. Ҷанбаҳои гуногуни салоҳиятнокиро таҳлил намуда, 
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Ю.А. Конев пешниҳод менамояд, ки гурӯҳҳои гуногуни дониш ва мутобиқ ба 

онҳо муносибат ва маҳоратҳое ҷудо карда шаванд, ки бо намуди мушаххаси 

фаъолият алоқаманд ҳастанд [83, с.19]. 

Дар робита бо асосноксозии назариявии тренинги иҷтимоӣ-психологӣ 

Л.А. Петровская мафҳуми «салоҳиятноки»-ро муайян намудааст. Муаллиф 

дар муошират сифатҳои асосии зерини салоҳиятнокиро ҷудо намудааст: 

➢ Муоширате, ки тибқи нақшаи субъект-объект асос ёфтааст (ба намуди 

фармон…); 

➢ Мавҷудияти тарафҳои репродуктивӣ (тазаккур) ва самарабахши 

муошират; 

➢ Муошират ду сатҳро муттаҳид мекунад: зоҳирӣ, рафторӣ ва ботинӣ, 

ҷиддӣ [149, с. 88]. 

Дар натиҷаи таҳлили адабиёти илмӣ метавон зикр намуд, ки дар 

таҳқиқоти психологӣ-педагогӣ (Г.М. Андреева, А. Джекобе, А.Б. Добрович, 

Н.В. Силкина) дар маҷмӯъ қобилияти инсон нисбат ба коммуникатсия 

ҳамчун коммуникативият (алоқадор, робитадор) муайян карда шудааст. Дар 

робита ба ин андешаҳо метавон зикр намуд, ки барои соҳиби салоҳиятнокии 

коммуникативӣ шудан, инсон бояд дорои малакаҳои муайяни 

коммуникативӣ бошад [168, с. 61]. 

Ба маънои умумӣ Л.А. Петровская салоҳиятнокии коммуникативро 

ҳамчун маҷмӯи маҳорат ва малакаҳои зарурӣ барои муоширати самарабахш 

муайян кардааст. 

Бо ҷонибдорӣ аз мавқеи Л.А. Петровская салоҳиятнокии 

коммуникативиро ҳамчун малакаҳои коммуникативӣ, ки ба инсон барои 

иҷрои қомилан мувофиқи меъёрҳо ва қоидаҳои ҳаёт дар ҷомеа имкон 

фароҳам меоранд [150, с. 21], арзёбӣ менамоем.  

Дар заминаи консепсияи муоширати ГМ. Андреева ва Н.В. Силкина ва 

натиҷаҳои таҳқиқоти таҷрибавӣ-озмоишӣ мо маҷмӯи малакаҳои 

коммуникативии зеринро ҷудо менамоем, ки аз худ намудани онҳо ба 

ташаккул ва рушди шахсият, муоширати самарабахш ва рушди фарҳанги 
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коммуникативӣ мусоидат менамоянд: фаҳмиши (дарки) байнишахсӣ; 

коммуникатсияи байнишахсӣ; муоширати байнишахсии гурӯҳӣ [2, с. 11; 168, 

с.42]. 

Намуди якуми малакаҳо аз истифодабарии воситаҳои ғайришифоҳии 

муошират, интиқоли иттилооти ратсионалӣ ва эмотсионалӣ ва ғайра иборат 

аст. Намуди дуюм ин маҳорати барпо намудани робитаи баръакс (бозгашт), 

вобаста ба тағйирёбии муҳити атроф ба шарҳу эзоҳи маъно пардохтан аст. 

Намуди сеюм, маънои қобилияти дарки мавқеи ҳамсуҳбатро дошта, аз 

маҳорати бе тайёрии пешакӣ ба муошират шурӯъ намудан ва ташкил кардани 

онро дорад. 

Ҳамин тавр, коммуникатсия – раванди интиқоли иттилоот ба ягон 

нафар ва тарзҳои муошират, ки барои интиқол ва қабули иттилооти гуногун 

имкон фароҳам меорад, фаҳмида мешавад. 

Мақсади коммуникатсия – таъмини дарки иттилооти қабулшуда ва 

интиқолёбанда. Босалоҳият-шахси муносиб, донанда, воқиф ва муътабари 

ягон соҳа. 

Салоҳияти коммуникативӣ – маҳорати муошират карда тавонистан, 

зуд, мунтазаму дақиқ барқарор намудани иртиботи корӣ ва дӯстона бо 

одамон, огоҳии хуб дар соҳаи коммуникатсия (муошират) ва маҳорати 

татбиқи дониш дар амал. Дар маҷмӯъ, салоҳиятнокии коммуникативиро 

метавон ҳамчун муоширати самаранок муайян намуд: қобилият ва омодагии 

воқеӣ ба муоширати шифоҳӣ (лафзӣ), ки ба мақсадҳо, соҳа ва вазъияти 

муошират комилан мутобиқат мекунад, яъне ин қобилият барои робитаи 

мутақобилаи шифоҳӣ ва амали шифоҳӣ буда, аз ҷузъиёти зерин иборат аст: 

o Донистани меъёрҳои нутқ, истифодаи функсионалии забон; 

o Маҳорату малакаҳои нутқ; 

o Маҳоратҳои коммуникативӣ: интихоби меъёрҳои забон вобаста ба 

вазъият; малакаҳои муошират бо дарназардошти он ки мо бо кӣ, кай ва бо 

кадом мақсад сухан мегӯем. 

Аломатҳои салоҳиятнокии коммуникативӣ: 



 
 

29 

 

1. Зуд ва аниқ муайян карда тавонистани мавқеи худ дар ҳамкорӣ, 

амали муштарак; 

2. Кӯшиши якдигарфаҳмӣ дар қаринаи (контексти) вазъияти мушаххас; 

3. Ба роҳ мондани робита на танҳо бо кор, балки бо шарик, бо ҳамкор; 

4. Боварӣ ба худ, ки бо ҳамон вазъияти мушаххас комилан мувофиқ 

аст; 

5. Вазъиятро ба даст гирифтан, соҳибӣ кардан, омодагӣ барои зоҳир 

намудани ташаббус; 

6. Қоноатмандии зиёд аз муошират ва сарфаи неруи асабу рӯҳ дар 

раванди коммуникатсия; 

7. Маҳорати муоширати самаранок дар ҳолатҳои гуногун. 

Салоҳияти коммуникативӣ иборат аст аз: 

▪ Қисми забонӣ (ташаккули малакаҳои лексикӣ ва грамматикӣ); 

▪ Қисми нутқӣ (тарҳи маъноӣ ва мантиқии гуфтор, маҳорати 

асосноксозии мавқеи хеш, мубоҳиса кардан, савол додан, гӯш кардан ва 

барпо намудани робита); 

▪ Қисми таълимӣ-маърифатӣ (маҳорати кор карда тавонистан бо 

иттилоот); 

▪ Қисми иҷтимоӣ-фарҳангӣ (фарҳанги иртибот дар шароити ҳамкорӣ, 

маҳорати гӯш карда тавонистани шарик, худро ба ҷои ӯ тасаввур кардан ва 

онро ифода карда тавонистанд); 

▪ Қисми ахлоқӣ ва умумифарҳангӣ. 

Коммуникатсияи расмӣ (корӣ) - ин намуди оммавитарини алоқаи байни 

одамон дар ҷомеа дар раванди фаъолияти маърифатӣ-меҳнатии онҳо ба 

шумор меравад. Муоширати расмӣ ин муошират бо мақсади васеъ намудани 

проблемаҳои дахлдори амалӣ, ҳолатест, ки фаъолият ва андешаи одамони 

дигарро ба самти дахлдор равона ё тағйир додан зарур аст. Ҳар як гӯянда аз 

нигоҳи коммуникативӣ боистеъдод аст, яъне худро ҳамчун шахсияти 

коммуникативӣ дар амал собит месозад. 
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Шахсияти коммуникативӣ – ҳамчун яке аз зуҳуроти шахсият аст, ки 

маҷмӯи хусусияту сифатҳои ӯро инъикос намуда, сатҳи хусусияту сифатҳои 

ӯро дар доираи когнитивӣ (даркшавандагӣ), ки дар раванди таҷрибаи 

маърифатӣ ва салоҳияти коммуникативии ӯ ташаккул ёфтааст, муайян 

мекунад. Салоҳияти коммуникативӣ ҳамчун маҳорати интихоби дурусти 

рамзи (коди) коммуникативӣ, ки қабул ва интиқоли комилан мувофиқи 

иттилоотро дар шароити мушаххас таъмин менамояд, фаҳмида мешавад.  

Бузургиҳои (параметрҳои) шахсияти коммуникативӣ: 

1. Мотиватсионӣ – талаботи хабар додан ё ба даст овардани иттилооти 

зарурӣ – ҳамчун омили пурқуввати фаъолияти коммуникатсионӣ хизмат 

мерасонад. 

2. Когнитивӣ – донистани низомҳои (кодҳои) коммуникативӣ, ки қабули 

комилан мувофиқи иттилооти маъногӣ ва баҳодиҳанда ва таъсири онҳоро 

мутобиқи нишондоди коммуникативӣ ба шарики муошират таъмин мекунад. 

3. Функсионалӣ – ин ҳамон хусусияти шахс аст, ки онро одатан 

салоҳияти коммуникативӣ (забонӣ) ном мебаранд. 

Ҳамин тавр, барои он ки раванди ташаккули салоҳияти коммуникативии 

донишҷӯён-варзишгарони варзиши сабук босамар бошад, аз натиҷаи он шахс 

ва дар маҷмӯъ ҷомеа бархурдор гарданд, қабл аз ҳама бояд 

созмондиҳандагони раванди мазкур моҳият ва мундариҷаи мафҳумҳои бо 

ҳам алоқаманд - «салоҳият»,  «салоҳиятнокӣ», «салоҳиятнокии 

коммуникативӣ», мақсади «мақсади коммуникатсия» «сатҳҳои 

салоҳиятнокӣ», «коммуникатсия», аломатҳо ва меъёрҳои салоҳиятнокӣ, 

монеаҳои раванди коммуникатсияро ва амсоли инро амиқ омӯзанд. Танҳо дар 

ҳамин маврид ба натиҷаҳои дилхоҳ умед бастан мумкин аст. Дар мавриди 

омӯзиши амиқи дастгоҳи мафҳумии раванди коммуникатсия онро 

мутташакилона роҳандозӣ кардан тимкуонпазир аст. Бо ибораи дигар, бояд 

пеш аз ҳама субъектҳои раванди ташаккули салоҳияти коммуникативӣ аз 

нигоҳи касбӣ ва коммуникативӣ босалоҳият бошанд. Босалоҳиятии ҳайати ба 

раванди ташаккули салоҳиятни коммуникативӣ ҷалбгардида яке аз омилҳои 
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муҳим ва унсури ҷудонопазири муҳити иттилоотӣ-таълимии муасисаи олии 

касбӣ ба шумор меравад. 

Масъалаи дигаре, ки самаранокии раванди ташаккули салоҳияти 

коммуникативии донишҷӯён-варзишгарони варзиши сабук аз он вобастагии 

амиқ дорад, ин чигунагии муҳити иттилоотӣ-таълимии муассисаест, ки дар 

он раванди мазкур роҳандозӣ мегардад. Бо назардошти муҳимияти масъала 

он дар қисми навбатии диссертатсия мавриди баррасӣ қарор гирифта, 

имконияту иқтидорҳои муҳити мазкур ошкор ва роҳу воситаҳои баланд 

бардоштани самаранокии истифодаи онҳо аз нигоҳи илмӣ асоснок карда 

шудааст.  

1.2. Имкониятҳои воқеии муҳити иттилоотӣ-таълимии муассисаи 

таҳсилоти оли касбӣ ба ташаккули салоҳияти коммуникативии 

донишҷӯён-варзишгарони варзиши сабук 

Солҳои охир низоми таҳсилоти Тоҷикистон ба мисли кишварҳои хориҷӣ 

ба дигаргуниҳои куллӣ рӯ ба рӯ гардид. Ин дигаргуниҳо пеш аз ҳама ба 

зарурати рафъи зиддият миёни суръати паҳншавии таҳсилот анъанавӣ ва 

афзоиши пайвастаи селаи донишҳои нав мебошад. Рушди технологияҳои 

компютерӣ ва телекоммуникатсионӣ барои ташаккули фазои ягонаи 

таҳсилоти умумиҷаҳонӣ шароити мусоид фароҳам оварданд. 

Телекоммуникатсия дорои иқтидори универсалии кумулятивӣ1 буда, барои аз 

байн бурдани парокандагӣ ва номукаммалаии низоми анъанавии таҳсилот 

имкон фароҳам оварда, ба раванди ташаккул ва рушди фазои ягонаи таҳсилот 

дар сатҳи глобалӣ (ИДМ, кишварҳо), локалӣ (вилоят, минтақа) ва сублокалӣ 

(донишгоҳ, донишкада, мактаб) мусоидат менамояд. Ин гуна низом қодир аст 

принсипҳои таҳсилоти дастрас – таҳсилот дар тӯли тамоми умрро, ки барои 

соҳиб шудан ба он омилҳои ҷуғрофӣ, синнусолӣ, иҷтимоӣ-фарҳангӣ ва ғайра 

монеа эҷод карда наметавонанд, дар амал татбиқ кунад.  Дар чунин вазъият 

 
1 Кумулятивї – љамовардашуда, андухта, њамгиро, маљмўї; љамъбастї, афзоянда 
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омодасозии мутаҳассисони насли нав, ки бо иттилоот – арзиши асосии 

ҷомеаи ташаккулёбанда кор карда метавонанд, осон ва имконпазир мегардад. 

Ба маънои васеъ фазои иттилоотӣ- ин сатҳи нави ташкили раванди 

таҳсилот аст, ки ҷанбаи муҳимтарини он лоиҳасозии педагогӣ-

технологияи педагогӣ маҳсуб меёбад. Мафҳуми «муҳити иттилоотӣ-

таълимӣ» барои таҳқиқоти мо моҳияти калидӣ дошта, мафҳумҳои бо он 

алоқаманд- «технологияи педагогӣ», «технологияи таълимӣ», 

«технологияи таҳсилот», «техникаи педагогӣ» ва ғайра ба омӯзиши 

барррасии густурда ниёз доранд. Айни замон мафҳуми ягона ва аз 

ҷониби аксарияти олимону муҳаққиқон пазируфташудаи «муҳити 

иттилоотӣ-таълимӣ» мавҷуд нест. Худи мафҳум дар сатҳи ташаккулёбӣ 

қарор дорад. 

Аммо мафҳуми «технологияи педагогӣ» ҳанӯз дар солҳои 20-уми 

асри гузашта дар осори илмӣ оид ба педагогика, бахшида ба 

рефлексология (асарҳои И.П. Павлов, В.М. Бехтерев, А.А. Ухтомский, 

С.Т. Шацкий ва диг.) ёдовар шудааст. Дар ҳамон солҳо инчунин 

мафҳуми «техникаи педагогӣ» дар Энсиклопедияи педагогӣ дар солҳои 

30-ум ҳамчун «маҷмӯи усулҳо ва воситаҳои ба ташкили муназзам ва 

самарабахши машғулиятҳои таълимӣ» нигаронидашуда маънидод 

шудааст. 

Солҳои 40-50-уми асри гузашта дар оғози ҷорӣ гардидани воситаҳои 

техникӣ дар раванди таълим мафҳуми «технологияи таҳсилот» пайдо 

шуда, бо мурури замон дар натиҷаи интишори васеи асару мақолаҳо оид 

ба истифодаи воситаҳои гуногуни техникии таълим, аз ҷумла кино, 

радио, воситаҳои назорат ба «технологияи педагогӣ» мубаддал гардид. 

Дар миёнаи солҳои 60-уми асри сипаригардида мундариҷаи 

мафҳуми мазкур дар матбуоти педагогӣ ва чорабиниҳои гуногуни 

байналмилалӣ мавриди баррасии васеъ қарор гирифта, дар кишварҳои 

гуногун (ИМА, Англия, Ҷопон, Франсия, Италия) вобаста ба сатҳ ва 
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натиҷаҳои таҳқиқот ду самти тафсири он муайян карда шуд. 

Ҷонибдорони самти аввал зарурияти истифодаи воситаҳои техникӣ ва 

воситаҳои барномрезии таълимро (technoloqyineducation) таъкид 

менамуданд, Тарафдорони самти дуюм ҷонибдори баланд бардоштани 

самаранокии созмондиҳии раванди таълим (technoloqyofeducation) ва 

бартараф намудани ақибмонии ғояҳои педагогӣ аз тараққиёти босуръати 

техника буданд. Ҳамин тавр, самти якум ҳамчун «воситаҳои техникӣ дар 

таълим» ва каме баъдтар, самти дуюм ҳамчун «технологияи таълим» ё 

«технологияҳои раванди таълим» зуҳур ёфтанд. 

Ибтидои солҳои 70-уми асри ХХ зарурияти азнавсозии анвои гуногуни 

таҷҳизот ва воситаҳои таълимӣҳамчун шарти асосии татбиқи шаклу 

методҳои пешқадами таълим дарк гардид, ки бидуни он таъмини сатҳу сифат 

ва самаранокии таълим имконнопазир буд. 

Хусусияти хоси низоми муосири таҳсилоти касбӣ аз он иборат аст, ки 

дар он унсури афзалиятнок-муҳити иттилоотӣ мавҷуд аст, ки бо шарофати он 

дар раванди таълим истифодаи фаъолонаи технологияҳои иттилоотӣ таъмин 

мегардад. Дар тӯли таърих «муҳити таълимӣ» низ ҳамчун истилоҳи илмӣ дар 

заминаи ҳамгироӣ тамоми шаклҳои беҳтарини ташкили раванди таълимро, 

ки педагогикаи инноватсионӣ андӯхта буд, дар худ таҷассум намуд. 

Айни замон мафҳуми «муҳити иттилоотӣ» дар марҳилаи муайннамоӣ ва 

мушаххасгардонӣ қарор дошта, оид ба алоқамандии он бо мафҳуми «фазои 

таҳсилот» ақидаҳои зиёди мухталиф ба назар мерасанд.  

Ба андешаи Е.А. Раткина ва В.Ю. Лыскова мафҳуми «муҳит» ва «фазо» 

бо ҳам наздик буда, вале муродиф нестанд. Онҳо «фазо»-ро ба таври васеъ – 

ҳамчун тартиби муайяни ҷойгиршавии объектҳои дар як вақт ҳамҷоя 

(ҷойгиршавии мутақобил) шарҳу эзоҳ додаанд [157, с. 21]. Ҳамин тавр зери 

мафҳуми «фазо» маҷмӯи шароитҳои ба таври муайян бо ҳам алоқаманди 

дорои моҳияти гуногун, ки ба инсон таъсир расонида метавонанд, арзёбӣ 
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мегардад. Аммо воридшавии инсон ба фазо шартӣ аст, зеро фазо новобаста аз 

инсон арзи вуҷуд дорад. 

Мафҳуми «муҳит» низ ҳамчун низоми шарту шароитҳое маънидод карда 

мешавад, ки камолоти инсонро таъмин мекунанд. Вале дар ин маврид инсон 

ба низоми мазкур ворид буда, бо муҳит робитаи мутақобилаи фаъол дорад. 

Ташаккули муҳити иттилоотӣ-таълимӣ бояд дар заминаи хусусияти 

иттилоотии он устувор бошад, ки ин маънои технологияҳои нави кор бо 

иттилоотро дошта, асоси робитаи мутақобилаи инсонро дар низоми «инсон-

таҷҳизот», «инсон-инсон» ва «инсон-иттилоот-инсон» таъмин мекунад. Дар 

заминаи таҳлили адабиёти мавҷудаи илмӣ метавон зикр намуд, ки муҳити 

иттилоотӣ-таълимӣ ин низоми ягонаи таҷҳизот, таъминоти барномавӣ, 

мутахассисон ва истифодабарандагон, пойгоҳи маълумоту донишҳо, инчунин 

дигар унсурҳо буда, барои татбиқи равандҳои иттилоотӣ пешбинӣ шуда, аз 

нигоҳи мундариҷа бояд дорои хусусиятҳои зерин бошад: 

- иттилоърасонӣ; 

- мақсаднокӣ барои омӯзиши маҷмӯии маводи захираҳои иттилоотӣ; 

- бонизомӣ (таъмини робитаи донишҳои мавҷуда ва иттилооти 

гирифташаванда); 

- ҳамгироии объектҳои иттилоотӣ ва технологияҳо дар раванди таълим; 

- идорашавандагӣ (банақшагирии шаклҳои ташкилии раванди таҳсилот 

бо дарназардошти хусусиятҳои синнусолӣ ва инфиродии таълимгирандагон, 

имконияти тасҳеҳи равнди таълим (тасҳехпазирии он); 

- тамоил ба проблемаҳои иҷтимоӣ-фарҳангӣ; 

- гуманизатсияи муносибатҳои педагогӣ, ки дар муносибати ба шахсият 

равонакардашудаи таълим таҷассум меёбад. 

Зуҳури ин ҳусусиятҳо дар мавриде муяссар мегардад, ки агар 

принсипҳои зерини ташкилӣ ба инобат гирифта шаванд: 

- характери ошкоро (дастрасӣ); 

- мутобиқати амали тамоми иштирокчиёни раванди иттилоотӣ-педагогӣ 

оид ба ташакил, худташкилдиҳӣ ва рушд; 
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- хусусияти гуногунвариантии рушд. 

Вобаста ба таҳсилоти олии касбӣ тафсири зерини татбиқи принсипҳои 

номбурдаро метавон зикр намуд: 

- истифодаи захираҳои иттилооотие, ки амалияи ҷаҳонии педагогӣ 

андӯхтааст ва фаъолгардонии онҳо вобаста ба ҳадафҳои илмӣ-таҳқиқотӣ; 

- ҳамгироии бонизоми объектҳо ва технологияҳои иттилоотӣ, истифодаи 

шаклҳои гуногуни телекоммуникатсия, аз қабили телеконференсияҳо, чатҳо, 

форумҳо ва амсоли ин ки ҳадафи асосии онҳо фароҳам овардани захираҳои 

иттилоотӣ-педагогӣ, таъмини ҳамгироии онҳо дар раванди педагогӣ 

мебошад; 

- афзалиятнокии коркард ва ҷоринамоии технологияҳо ва объектҳои 

иттилоотии таъиноти методӣ, ки дастёбӣ ба захираҳои иттилотии глобалӣ ва 

локалиро таъмин мекунанд; 

- ташаккули зина ба зинаи муҳити иттилоотӣ-таълимӣ вобаста ба сатҳи 

андӯхти саводи компютерӣ ва рушди фарҳанги иттилоотии донишҷӯён- 

варзишгарони варзиши сабук ва ҳайати профессорону омӯзгорон; 

- дастрасии муҳити иттилоотӣ-таълимии муассисаи таҳсилоти олии 

касбӣ, ки барои ҳамогироии он ба муҳитҳои нисбатан мураккаб дар сатҳи 

минтақа, кишвар ва байналмилалӣ имкон фароҳам меорад; 

- лоиҳакашии захираҳои иттилоотии таълимӣ, ки рушд ва 

худинкишофёбии муҳити иттилоотӣ-таълимии муассисаи таҳсилоти олии 

касбиро таъмин менамоянд. 

Мусаллам аст, ки ташаккули муҳити иттилоотӣ-таълимӣ оид ба ҳар як 

фан ва дар маҷмӯъ барои ташаккули салоҳияти коммуникативии донишҷӯён-

варзишгарони варзиши сабук раванди тулонӣ ва марҳиладор аст. Агар муҳит 

дар заминаи технологияҳои дастрас устувор бошад, зарурати таъмини 

пешрафти онҳо омӯзгорро водор менамояд, ки имкониятҳои онро пайваста 

таҷдиди назар намуда, таъминоти методӣ, дидактикӣ, функсияҳои 

коммуникатсионӣ ва дигар ҷанбаҳои ба он вобастаро мукаммал гардонад. 



 
 

36 

 

Дар заминаи таҳлили адабиёти илмӣ ва таҷрибаи андӯхта метавон ду 

марҳилаи зерин бунёд ва ҳамгироии захираҳои муҳити иттилоотӣ-таълимиро 

ҷудо намуд: 

1. Марҳилаи ибтидоӣ ё марҳилаи «инноватсия». Ин марҳилаест, ки 

равияи курси анъанавӣ тағйир намеёбад, зеро аз нигоҳи фоиз таносуб ва 

ҷузъиёти муқарраршудаи фан риоя карда мешавад: вақти пешбинишуда 

барои машғулиятҳои аудиторӣ, корҳои мустақилона, супоришҳои инфиродӣ, 

назорати ҷараёни таълим. Аммо дар ҳамин доира бо истифодаи захираҳои 

муҳити иттилоотӣ-таълимӣ омӯзгор бояд тарзҳои нави татбиқи унсурҳои 

алоҳидаи раванди педагогиро дарёбад. 

2. Маҳилаи мазкурро метавон «азнавсозии педагогӣ»- дигаргунсозии 

равияи фан номгузорӣ кард. Дар ин марҳила дар раванди таълим аз нигоҳи 

шумора ва сифат истифодаи васеи захираҳои муҳити иттилоотӣ-таълимӣ 

таъмин карда мешавад. Дар ин марҳила лоиҳаҳои гурӯҳи ва инфиродӣ 

ҳамчун ҷузъи ҷудонопазири раванди таълим дар муҳити комютерӣ татбиқ 

карда мешаванд. Қисми зиёди корҳои мустақилона ба реҷаи 

телекоммуникатсионӣ гузаронида мешванд. Дар ин марҳила сатҳи азнавсозӣ 

маънои мустақилияти бештари таълимгирандагонро дорад, бо ибораи дигар 

ҳавасмандии донишҷӯён ба иҷрои мустақилонаи супоришу лоиҳаҳои гунонун 

афзуда, ниёз ба муоширату ҳамгироӣ ҷиҳати андухти таҷриба ва донишҳои 

нав ва дар маҷмӯъ салоҳиятҳои касбиву коммуникативӣ бештар мегардад. 

Албатта, таълим дар муассисаи таҳсилоти олии касбӣ марҳалаи 

муҳимтарини омодагии мутахассис ба фаъолияти касбӣ ба ҳисоб меравад. 

Дар мактаби олӣ  хатмкунанда  ҳаҷми муайяни донишҳои умумӣ ва махсусро 

аз худ намуда, дар ин замина асосҳои маҳорати педагогии ӯ, ки таҳкурсии 

асосии салоҳиятнокии касбӣ маҳсуб меёбанд, ташаккул меёбанд. 

Саволе ба миён меояд, ки муносибат ба ташаккули салоҳиятҳо таърихан 

чӣ тавр ташаккул ва рушд ёфтааст? Имрӯз дар доираи низомҳои миллии 

таҳсилот масъалаи ташаккул ва рушди салоҳиятҳо чӣ гуна ҳаллу фасл 

мегардад? Мавқеъ ва нақши муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ дар раванди 
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ташаккули салоҳиятҳо, аз ҷумла салоҳияти коммуникативӣ то кадом андоза 

назаррас аст? 

Ҳанӯз (1633-1638) дар «Дидактикаи бузург» педагоги машҳур Ян Амос 

Коменский изҳор карда буд, ки ҷустуҷӯ ва кашфи методикае, ки тибқи он 

устодон камтар омӯзонанд, вале дар баробари ин таълимгирандагон бештар 

омӯзанд, дар мактабҳо гумроҳкунӣ, меҳнати беҳуда камтар, вале фароғату 

хушҳолӣ ва муваффақияти комил бештар бошад, бояд алфа ва омегаи мактаб 

гардад  [81, с. 50]. Агарчи пас аз зикри ин андешаҳо муддати тӯлонӣ сипар 

гардидааст, аммо, то имрӯз механизми аниқи идоракунии чӣ тавр фароҳам 

овардани чунин муҳит, кадом маҷмӯи донишу малакаҳоро дар замири 

таълимгирандагон ташаккул ва рушд додан, мавҷуд нест. Новобаста аз баҳсу 

мунозираҳои илмӣ раванди дарёфти посух ба ин савол ҳанӯз ҷараён дорад. 

Дар мактаби анъанавӣ барои таълими авторитарӣ, муҳите фароҳам аст, 

ки дар он ҷараёни омӯзиш ба азхудкунии барномаву донишҳои таълимӣ 

нигаронида шудааст. Ин муҳит таълимгирандагонро водор месозад, ки 

донишу маҳорату малакаҳо ва қобилиятҳои умумитаълимиро аз худ намоянд. 

Педагогикаи гуманистӣ таълими озодонаро, ки аслан ба хонанда, ба 

камолоти равонию ҷисмонии, ба ҷаҳони ботинии кӯдак, рушди шахсияти 

мактаббача тавассути омӯзиш, худомӯзию ҳудафрӯзӣ, ба ҷустуҷӯи усулҳо,  

шаклу воситаҳои мувофиқи таълим нигаронида шудааст. Аммо аксаран 

фаҳмиши нодурусти моҳияти педагогикаи гуманистӣ, махлутгардонии он 

боиси норасоиҳои ҷиддӣ дар раванди таълиму тарбия мегардад. Танҳо 

базавқи кӯдак такя карда, муайян намудани мазмуну усулҳои таълим 

хавфнок аст, чунки ин метавонад боиси пастшавии сатҳи илмии раванди 

таълим гардад. Бозӣ, фаъолияти номуташаккил ва таассуронии мусбӣ 

мақсади ягона гашта, раванди донишандӯзӣ аз маркази диққатдур мешавад.  

Баъди таҳлили ин қазия суоле матраҳ мегардад: чӣ беҳтар аст–

идоракунии ҷараёни рушди шахсият ё таълиму тарбияи озод? Дар мавриди 

аввал хавфи фишороварӣ башахсият вуҷуд дорад ва дар мавриди дуюм 

омӯзондан ва тарбия натиҷаи дилхоҳ намедиҳад. Кӯшиши дарёфти муодили 
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беҳтарини таълиму тарбия ба наздик кардан ва ба ҳам пайвастани ҳарду 

ҳолат мусоидат хоҳад кард. 

Муддати тӯлонӣ педагогикаи анъанавӣ, моҳияти омӯзишро сарфи назар 

менамуд, ба он таваҷҷуҳи кофӣ зоҳир намекард. Ҳоло масъалаи инкишофи 

малакаҳои умумитаълимӣ азнуқтаи назари муносибати салоҳиятнокӣ ба 

мазмуни таҳсилот мавриди баррасии ҷиддӣ қарор дорад.  

Айни замон дар ҷараёни таҳқиқоти гуногуни комплексӣ кӯшишҳои ба 

низомдарории номгӯи  ҳадди аққали салоҳиятҳои асосӣ роҳандозӣ мегардад, 

валеагармӯҳтавои чунин пажуҳишҳоро  ба таври ҷиддӣ таҳлил намоем, аён 

мегардад, ки чунин муносибат танҳо нисбат ба фаъолияти таълимию 

маърифатӣ ҷой дорад. Ҳол он ки имрӯз инсоният дар ҷаҳони босуръат 

тағйирёбандае зиндагӣ ва фаъолият дорад, ки арзиши ҳама гуна иттилоот, аз 

ҷумла иттилооти илмию таълимӣ ба зудӣ коҳиш меёбад. Яъне имрӯз замони 

муосир аз донишҷӯёни тамоми зинаҳои таҳсилот андӯхти маҷмӯи донишу 

малакаҳоеро тақозо дорад, ки ба раванди ташаккули салоҳиятҳои калидии 

онҳо, қабл аз ҳама салоҳиятнокии касбӣ ва коммуникативии онҳо мусоидат 

карда тавонад. Дар даврони рушди ҷомеаи иттилоотӣ васоити электрони 

инигоҳдории ахборот, донишҳои расмии инсон сармояи барои зиндагӣ ва 

фаъолият муҳим арзёбӣ намегарданд. 

Ҷомеаи муосири иттилоотӣ низоми нави арзишҳоро ташаккул медиҳад, 

ки дар он мавҷудияти донишу маҳорату малакаҳо зарур аст, вале раванди 

таҳсилот бояд муттасил бошад.  Имрӯз раванди тамоми зинаҳои таҳсилот аз 

рушди бемайлони технологияҳои муосри иттилоотӣ ва телекоммуникатсионӣ 

вобастагии  ногусастанӣ дорад. Пайдоиши ҳар як навъи нави технологияи 

мазкур аз мутахассиси оянда маҷмӯи донишу малакаҳо ва маҳорату 

қобилиятҳои мушаххасро тақозо мекунад.  Аз ҷониби дигар, дар ин марҳилаи 

пешрафти ҷомеаи башарӣ барои мутахассиси оянда роҳу воситаҳои дарёфт, 

истифодаи дурусту мақсадноки иттилоот талаботи ҳаётӣ мегарданд. Чунин 

вазъият ногузир раванди рушди тафаккури ҳамаҷониба инкишофёфта, бешак 

худомӯзӣ, ҷустуҷӯ ва корбурди мақсадноки донишҳо, серҳаракатӣ ва дигар 
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сифатҳои барои камолоти равонию ҷисмонии инсон зарурро ҳатмӣ 

мегардонад. 

Ба суоли «дар шароити ҷаҳони доимо тағйирёбанда ба мутахассиси 

оянда кадом анвои салоҳиятҳо афзалтаранд?» танҳо дар мавриди посухи 

муносибро метавон дарёфт, ки агар мо аз шумули технологияҳои муосири 

таҳсилот ғояи муносибати бо салоҳиятро интихоб намоем. Дар доираи 

муносибати босалоҳият роҳу воситаҳои баромадан аз вазъияти проблемавӣ 

бояд тавре баррасӣ ва ҳаллу фасл гардад, ки мухолифат миёни зарурати 

таъмин кардани сифати таҳсилот ва имконнопазир будани ҳалли проблема бо 

роҳи анъанавӣ аз ҳисоби афзудани ҳаҷми иттилоот, ки барои аз худ намудан 

зарур аст, бартараф карда шавад. Яъне мутахассиси оянда дар мавриди рӯ ба 

рӯ гардидан ба вазъияти проблемавӣ бояд аз маҷмӯи донишу малака, 

қобилият ва салоҳиятҳое бархӯрдор бошад, ки ба осонӣ роҳи ҳалли 

мушкилотро дарёфта тавонад. 

Дар ин маврид салоҳиятнокии касбӣ ба мадди аввал мебарояд, зеро 

мутахассиси оянда салоҳиятҳои барои ҳаёт ва фаъолият заруриро ногузир ба 

салоҳитнокии касбӣ ҳамгиро месозад ва танҳо дар он сурат ҳамчун 

мутахассиси ба талаботи бозори меҳнат рақобатпазир ба камол мерасад. 

Аз ин рӯ, таҳлили адабиёти илмӣ оид ба салоҳиятнокии касбӣ аҳамияти 

хоса пайдо мекунад. Мавриди зикр аст, ки дар соҳаи психологияи педагогӣ ё 

ба ибораи  - дигар психологияи таҳсилот таҳқиқи проблемаи салоҳиятнокии 

касбӣ ба сифати мавзӯи барои маърифатнокии ҷомеа зарурӣ аз солҳои 60-уми 

асри гузашта оғоз ёфта, асосан дар доираи косепсияҳои илмии зерин мавриди 

таҳлилу баррасӣ қарор гирифтааст: 

- ҳавасмандсозии муҳиммияти шахсият (А. Маслоу); 

- ҳавасмандсозии фаъолияти касбӣ, қобилият ба қабули қарорҳои эҷодии 

масъулиятнок (И. Г. Шпакина); 

- ҳавасмандсозии фаъолияти касбӣ, қобилият ба қабули қарорҳои эҷодии 

масъулиятнок ва кӯшишҳо ба худ татбиқсозӣ ва худсобиткунӣ (Н.Р. 

Ҳакимова); 
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- системаи асаб ва соҳаи эҳсосоти фард (Л. П. Бочкарёва); 

-салоҳиятҳо, омодагӣ ба тағйирот чун ба синтези устуворӣ ва 

мутобиқшавии босуръат, фаъолнокӣ (Л. В. Горюнова); 

-ҷараёнҳои ҳавасмандсозӣ, зеҳнӣ ва иродавӣ (Е. А. Никитина); 

-механизми мутобиқшавӣ (Ю. Ю. Дворетская) ва ғайра. 

Дар даҳсолаи охир масъалаҳои кордонии касбӣ ва салоҳиятнокии касбӣ 

мавриди диққати махсуси муҳаққиқони соҳаи психология (Е. А. Климов, Н. 

В. Кузьмина, А. К. Маркова, Л. М. Митина, Ю. П. Поваренков, Н. С. 

Пряжников, А. А. Реан ва диг.) қарор гирифтааст. Аммо аксаран муҳаққиқон 

бо омӯзиши сифатҳои муҳимми касбӣ, ташаккулу арзёбии онҳо маҳдуд 

гардида, ба саволи шахси кордон ҳамчун субъекти фаъолияти касбӣ ва 

робитаи мутақобилаи байнишахсӣ аз ҷиҳати психологӣ бояд кадом 

сифатҳоро доро бошад, дар замири ӯ ҳамчун иштирокчии раванди 

муоширати гуногун кадом салоҳиятҳоро бештар аз ҳама ташаккул додан 

зарур аст, вай аз одамони дигар бо кадом хусусиятҳои худ тафовут дорад, 

ҳанӯз ҷавоби мукаммал надодаанд. 

Фикру андешаи олимону мутахассисон нисбат ба шарҳи мафҳуми 

«салоҳиятнокии касбӣ»-и мутахассиси оянда гуногунанд. Калимаву ибораҳои 

«дониши амиқ», «қобилияти дуруст иҷро карда тавонистани масъала», 

«қобилияти иҷрои фаъолияти муҳим» ва амсоли ин, ки имрӯз дар адабиёти 

психологию педагогӣ дар таркиби таърифи мафҳуми «салоҳиятнокии касбӣ» 

ба назар мерасанд, 77, с. 64  мазмуни мукаммали мафҳуми мазкурро ошкор 

карда наметавонанд. 3, с. 18. 

Мафҳумҳои «маҳорати касбӣ» ва «салоҳиятнокӣ»-ро мушобеҳ дониста, 

Л. Н. Болотовва В.С. Леднёв ба самти амалии салоҳиятҳо ва хусусияти 

тасвирии салоҳиятнокӣ ишора мекунанд. Тафовути асосии маъногии ин 

мафҳумҳо дар осори В. И. Байденко, А. С. Белкин, И. А. Зимняя, А.В. 

Мудрик, Г. К. Селевко ва дигарон инъикос ёфтааст 18; 29; 65; 137; 167. 
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Кордонии касбӣ ҳамчун хусусияти махсуси одамон, ки дар шароитҳои 

гуногун мунтазам, самаранок фаъолияти мураккабро ба ҷо меоранд, фаҳмида 

мешавад. Зери мафҳуми «кордонии касбӣ» аз ҷониби шахс чунин дараҷаи аз 

худкунии моҳияту сохтори психологии фаъолияти касбӣ арзёбӣ мегардад, ки 

ба стандартҳо ва талаботи дар ҷомеа мувофиқат менамояд. Барои ташаккули 

кордонии касбӣ хислату қобилиятҳои мувофиқ, хоҳиш ва омодагӣ ба 

пайваста барои омӯхтан ва такмил додани маҳорати худ заруранд. Мафҳуми 

«кордонии касбӣ», танҳо бо тавсифи меҳнати баланд ихтисос маҳдуд 

намегардад, балки он инчунин ҷаҳонбинии махсуси инсон низ мебошад. 

Ба ақидаи С. А. Дружилов, мафҳуми «кордонии касбӣ нисбат ба 

мафҳуми «салоҳиятнокии касбӣ» васеътар аст: «Мутаххасиси кордон будан 

ин на танҳо донистани чӣ гуна анҷом додани кор», балки маҳорати татбиқ 

кардани ин донишҳо ва ба даст овардани натиҷаи дилхоҳ мебошад. 

Натиҷагирӣ аз фаъолият ва мувофиқкунии хароҷоти он (психологӣ, 

физиологӣ ва ғайра) муҳимаст, яъне ҳангоми баҳодиҳӣ ба кордонии касбӣ 

сухан бояд дар бораи самаранокии фаъолияти касбӣ равад» [58, С. 47]. 

Хусусиятҳои кордонии касбӣ ва салоҳиятнокиро омӯхта, С. А. Дружилов ба 

меъёрҳои кордонии касбӣ, яъне ба нишондиҳандаҳое, ки дар асоси онҳо дар 

бораи сатҳи кордонии касбӣ, хулосабарорӣ кардан мумкин аст, ишора 

менамояд. Ӯ онҳоро ба ду гурӯҳ ҷудо мекунад: беруна - нисбат ба инсон 

(объективӣ) ва дохилӣ (субъективӣ). 

Ба гурӯҳи аввали меъёрҳо чунин нишондиҳандаҳои фаъолияти 

натиҷадор, аз қабили миқдор ва сифати маҳсулоти истеҳсолшуда, 

маҳсулнокӣ ва ғайра дохил мегарданд. 

Ба гурӯҳи дуюми меъёрҳои арзёбии сатҳи кордонии касбӣ инҳо 

шомиланд: 

а)  Сифатҳои муҳимми касбӣ (СМК); донишу маҳорат ва малакаҳои 

касбӣ; 

б)  ҳавасмандии касбӣ; 

в)  худбаҳодиҳии касбӣ ва сатҳи рақобат; 
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г)  қобилиятҳои худтанзимкунӣ ва устуворӣ нисбат ба ҳаяҷон; 

д)  қобилияти ҳамкории касбӣ. 

Донишҳои психологию педагогӣ ва махсус доир ба касби оянда 

заруранд, вале онҳо барои ташаккули салоҳиятнокии касбӣ ҳанӯз 

нокифояанд. Аксари онҳо, аз ҷумла донишҳои назариявию амалӣ ва методӣ 

барои маҳорат ва малакаҳои зеҳнӣ ва амалӣ замина ҳисоб меёбанд. Ба ақидаи 

равоншиносон донишҳои психологии дар таркиби салоҳиятнокии касбии 

мавҷударо метавон тавассути маҳоратҳои педагогӣ ошкор кард [70, с. 93]. 

Кордониро ба ҷанбаҳои гуногуни салоҳиятнокии мутахассис нисбат дода, А. 

К. Маркова чор намуди зерини салоҳиятнокии касбиро ҷудо мекунад: 

ихтисосӣ, иҷтимоӣ, шахсиятӣ, инфиродӣ [122, с. 51].  

1. Ихтисосӣ ё салоҳиятнокии фаъолияти касбӣ аз худкунии фаъолиятро 

дар сатҳи баланди касбӣ дар назар дошта, на танҳо мавҷудияти донишҳои 

тахассусӣ, балки маҳорати амалигардонии онҳоро низ дар бар мегирад. 

2. Салоҳиятнокии иҷтимоии касбӣ бо аз худкунии  тарзҳои фаъолияту 

ҳамкориҳои якҷояи касбӣ, ки дар муҳити касбӣ бо усулҳои муоширати касбӣ 

татбиқ мегардад, арзёбӣ мегардад. 

3. Салоҳиятнокии шахсияти касбӣ аз худкунии тарзҳои худифодакунӣ ва 

худинкишофдиҳӣ, воситаҳои мухолифат ба ноҷуриҳои касбиро дар назар 

дорад. Ба он, инчунин, қобилияти ба нақшагирии фаъолияти касбии худ, 

қабули мустақилонаи қарорҳо, назари шахсӣ нисбат ба проблема ва роҳҳои 

ҳалли он мансуб аст. 

4. Салоҳиятнокии инфиродии касбӣ аз худкунии тарзҳои 

худтанзимкунӣ, омодагӣ ба рушди касбӣ, гирифтор нашудан ба пиршавии 

касбӣ, мавҷудияти ҳавасмандии устувори касбиро ифода мекунад. 

Ҳамзамон, Т. А. Сваталова номгӯи салоҳиятҳои асосии зерини 

омӯзгорро тартиб додааст [165, с. 34-37]: 

1. Салоҳиятҳои таҳлилӣ: 

-муайян сохтани сабабу мақсад ва вазифаҳои зуҳуроти педагогӣ, ошкор 

намудани робитаи байни ҳамдигарии онҳо; 
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-таҳлили иттилооти таълимию маърифатӣ, мазмуни маводи таълимӣ, 

самаранокии шаклҳои ба роҳмондани таълим ва шаклҳои машғулиятҳои 

таълимӣ, пойгоҳи моддиву техникии мавҷуда, фаъолияти омӯзгор ва 

мувофиқати он ба мазмуни фаъолияти донишҷӯён ба вазифаҳои 

гузошташуда. 

2. Салоҳияти пешгӯикунанда: 

-интиқоли мазмуни маълумот ба вазифаҳои мушаххаси педагогӣ; 

-пешгӯикунии рушди сифатҳои шахсият; 

-интихоби мазмун, шаклҳо, усулҳо ва воситаҳои таълим, ки ба 

вазифаҳои гузошташудамувофиқатмекунанд; 

-пешбинӣ карда тавонистани мушкилоту ғалатҳо, ки дар ҷараёни 

фаъолияти донишҷӯён пайдо мешаванд; 

-гузориш ва амсиласозии супоришҳоитаҳқиқотӣ. 

3. Салоҳияти банақшагирӣ: 

-муайян сохтани вазифаҳои афзалиятноку дуюмдараҷаи ҷараёни таълим; 

-банақшагирии шаклу намудҳои гуногуни фаъолияти мустақилонаи 

донишҷӯён; 

-ба нақшагирии сохтори машғулият; 

-ба нақшагирии низоми усулҳои ҳавасмандгардонии фаъолнокӣ; 

-муайян намудани шаклу усулҳо ва воситаҳои самараноки таълим; 

-банақшагирии муодилҳо ва тарзҳои бунёди муҳити инкишофдиҳанда; 

-банақшагирии давраҳои фаъолияти худомӯзии педагог. 

4. Салоҳияти арзёбии педагогӣ: 

-ташхиси педагогӣ дарнамудҳои гуногуни фаъолият; 

-баҳодиҳии педагогӣ ба ҷараён ва ҳолатҳои психикӣ; 

-муайян сохтани «минтақаи наздиктарини рушд»-идонишҷӯён; 

-муайян кардани хусусияту дараҷаи аз худкунии маводи нав аз ҷониби 

донишҷӯён; 

-ба қайдгирии натиҷаҳои фаъолияти худ ва натиҷаҳои рушди 

донишҷӯён. 
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5. Салоҳияти иттилоотӣ: 

-гузориши мақсад ва вазифаҳои дар пешистода; 

-баёни маводи таълимӣ бо назардошти сатҳу таҷрибаи ҳаётии 

донишҷӯён; 

-интихоби якҷояи мақсади фаъолият, воситаҳонон, амалиёти меҳнатӣ ва 

арзёбии натиҷаҳо. 

6. Салоҳияти инкишофдиҳанда: 

-баҳисобгирии мавқеи шахсии донишҷӯ дар намудҳои гуногуни 

фаъолият; 

- фароҳам овардани вазъиятҳои педагогӣ барои рушди фаъолияти 

маърифатӣ; 

-тақсимоти диққат, нигоҳдории устувории он; 

-ба таври дастрасу фаҳмо тартиб додани саволҳое, ки хулоса барориҳои 

мустақилонаро талаб менамоянд. 

7. Салоҳияти самтмуайянкунӣ: 

-дар замири донишҷӯён ташаккул додани меъёрҳои арзишноки ахлоқӣ; 

-самтмуайянкунӣ дар шароитҳои тағйирёбанда ва вазъиятҳои педагогӣ. 

8. Салоҳияти сафарбаркунанда: 

-дар ниҳоди донишҷӯён инкишоф додани майлу рағбати устувор ба 

намудҳои гуногуни фаъолият; 

-муҳимгардонии арзиши донишу таҷрибаи ҳаётии донишҷӯён; 

- фароҳам овардани ҳолатҳои зарурӣ барои татбиқи рафторҳои ахлоқии 

донишҷӯён. 

9. Салоҳияти таъсиррасонии педагогӣ: 

-таъсири педагогӣ; 

-баҳодиҳии педагогӣ; 

-татбиқи вазифаҳои иттилоотӣ ва танзими муоширати педагогӣ 

- техникаи педагогӣ: 

- фароҳам овардани фазои мусбати психологӣ дар гурӯҳ; 

- фароҳам сохтани фазои созгор комёбӣ барои ҳар як донишҷӯ; 
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- ҳалли низоъҳои педагогӣ; 

- ҳифзи маънавии донишҷӯён. 

10. Салоҳиятимаърифатӣ: 

- сатҳи ҷалбидонишҷӯён ба фаъолияти муштарак; 

-ташаккули рӯҳияи ягонаи психологии гурӯҳ; 

- инкишофи ассертивӣ ва сенситивии донишҷӯён. 

Амсилаи (модели) консептуалии фаъолияти касбӣ (АКФК) ҷаҳонфаҳмии 

махсуси ботинии шахсияти эҷодкорбуда, дар заминаи шумораи зиёди 

иттилоот оид ба муҳити касбӣ, олоти меҳнат, мақсаду восита ва тарзҳои 

фаъолият асос меёбад. Амсилаи консептуалӣ тасаввуроти мутахассисро дар 

бораи вазифаҳои касбӣ, дарки оқибатҳои қабули қарорҳои дурусту ғалат, 

омодагӣ ба вазъиятҳои ғайри маъмул ва ғайраро дар бар мегирад. АКФК чун 

воситаи дохилии фаъолияти мутахассис хизмат мерасонад. 

АКФК дар худ ҷузъиёти тимсолӣ, мафҳумӣ ва амалиро таҷассум 

мекунад. Ташаккули нокифояи ҷузъҳои мазкур барои бунёди АКФК, 

костагии мазмуни онҳо, сарчашмаи амалҳои ғалату нодуруст гардад. Сатҳи 

дастовардҳои касбӣ бо ёрии методикаи муайянкунии дараҷаи касбияти 

педагог ошкор карда мешавад. [58, с. 31]. 

Дар заминаи таҳлили амиқ ва ҳамаҷонибаи тадқиқотиС.А. Дружилов мо 

имкон дорем, ки  ҷузъиёти алоҳидаи АКФК-ро  ба таври муфассал таҳлил 

намоем. 

1. Таркиби тимсолии АКФК натиҷаи синтези тимсол-вазъиятҳои фаврӣ 

ва ғайрифавриро дарбар мегирад, ки ҷузҳои ҷудонопазири онҳо тимсол-

мақсадҳо, тимсол-объектҳо ва тимсол-шароитҳои фаъолият мебошанд. 

Муқаррар шудааст, ки қисми «ғайрифаврӣ»-и АКФК-и омӯзгорони бобарор 

тасаввуротро дар бораи мақсадҳои гуногуни фаъолияти педагогӣ, воситаву 

тарзҳои имконпазири ноилгардӣ ба мақсадҳо, шакли беҳтарини ба 

низомдарорӣ ва нигоҳдории воситаҳои таълимию методӣ, ки барои ташкили 

ҷараёни таълим заруранд, дар назар дорад. Ҳамзамон қисми ғайрифаврии 

модели тимсолии АКФК-и муаллими бебарор бо тасаввуроти бесарусомон 
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нисбати он ки, ки барои кор кадом маводи дидактикӣ ва методӣ ба ӯ 

заруранд, бо тасаввурот дарбораи ба низомдарории маводи таълимӣ ва 

навъҳои дарс, ки номукаммаланд, арзёбӣ мегардад. 

Омӯзгори бобарор фаъолияти худро аз канор мебинад, сабабу оқибатҳои 

камбудиҳоро ҳангоми гузаронидани машғулиятҳо таҳлил мекунад, оид ба 

бартарафсозии онҳо тасаввурот дорад; вазъияти педагогиро идора карда, 

тағйирёбии онро пешбинӣ менамояд. Омӯзгори бебарор бошад, баръакс - 

вазъияти педагогиро идора намекунад ва дар натиҷаи он аз ӯҳдаи назорат 

бурдан ва ба самти зарурӣ равона кардани фаъолияти таълимии донишҷӯён 

баромада наметавонад. Ин гуна омӯзгор бо малакаҳои худтаҳлилкунии 

объективӣ ошно нест, мақсади фаъолияти педагогиро ба принсипи «аз рӯи 

дастурҳо амал кардан»вобаста медонад. 

2. Барои таркиби мафҳумии АКФК-и омӯзгори бобарор ғановати 

иттиллоот хос аст, ки он омӯзгорро барои азхудкунии пойгоҳи мафҳумҳо 

ҷиҳати ба таври мукаммал дарк намудани робитаи сабабу натиҷа дар 

барномаи фании таълимӣ, маҳорати ҷудо кардани қисмҳои асосии мавзӯъ ва 

дар ин асос ба таври шифоҳӣ баён намудани низоми мақсаду вазифаҳои дарс 

ва ғайра таъмин месозад. Омӯзгори бобарор методу технологияҳои педагогии 

пешқадамро омӯхта, дар сатҳи мафҳумиву мантиқӣ ба мутобиқгардонии онҳо 

ба фикру ақидаҳои хеш ва истифодаи эҷодкоронаи онҳо дар фаъолияти 

педагогӣ худ қодир аст. Натиҷаи сустинкишофии таркиби мафҳумии АКФК 

дар омӯзгори бебарор он аст, ки омӯзгор ба таври шифоҳӣ мақсадҳои 

таълимии дарсро баён карда наметавонад; дастовардҳои эҷодии дигар 

омӯзгорон ро эътироф намекунад ё бинобар машҳурбудани онҳо «эътироф 

менамояд». 

3. Таркиби амалии АКФК-и омӯзгори бобарор дар он зоҳир мегардад, ки 

он вазифаҳои таълимиеро пешниҳод менамояд, ки аз донишҷӯён ҳам тарзҳои 

аз худкардашудаи ҳалли масъала ва ҳам тарзҳои ҳалли мустақилона коркард 

намудаи худи онҳоро талаб мекунад. Ҳамзамон, омӯзгори бобарор роҳҳои 

имконпазири ҳалли вазифаҳои таълимиро медонад ва пешбинӣ карда 
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метавонад.  Таъсири педагогие, ки ба донишҷӯён дар ташаккули додани 

маҳорату малакаи азхудкунии фанни таълимӣ, омӯзиши қоидаву формулаҳо 

равона карда шудааст, вижагиҳои таркиби амалии АКФК-и омӯзгори 

бобарорро инъикос мегардад. 

Фаъолияти донишҷӯёнро ташкил карда, омӯзгори азҷиҳати касбӣ кордон 

идоракуниро раванди таълимро на ҳамчун таъсири бевосита, балки бо 

мақсади ба донишҷӯ интиқол додани он асосҳое, ки дар заминаи онҳо вай 

мустақилона хулосабарорӣ карда тавонад, ба роҳ мемонад. Бо шарофати 

амалиёти таълимӣ (тибқи андешаи П.П. Блонский) омодагии махсуси 

азхудкунии донишҳо раванди истифодаи амалии онҳоро ташаккул медиҳад 

[35, с.63]. 

Вобаста ба ҷараёни инкишоф давраҳои зерини рушди кордонии касбиро 

ҷудо кардан мумкин аст: 

а)  давраи то кордонии касбӣ, ҳангоме, ки шахс ба фаъолияти машғул 

аст, вале дорои сифатҳои кордони ҳақиқӣ намебошад ва натиҷаи фаъолияти ӯ 

чандон баланд нест; 

б)  давраи касбияти хос, ҳангоме, ки шахс кордони ҳақиқӣ мешавад, 

мунтазам натиҷаҳои баландро ба даст меорад. Ин давра маҷмӯи марҳалаҳои 

пайдарпайи ивазшавандаро дар бармегирад, ки ҳар кадом бо 

нишондиҳандаҳое тавсиф меёбад, ки ба талаботи меъёрҳои муайяни 

дохиливу берунӣ ҷавоб гӯянд; 

в)  давраи кордонии баландтарини касбӣ, киба «акма», яъне қуллаи 

баланди дастовардҳои касбӣ мерасад; 

г)  давраи баъд аз касбият (шахс дар гузашта кордони касбӣ буд, собиқ 

кордони касбӣ барои мутахассисони дигар «мушовир, омӯзгор ё устод» шуда 

метавонад). 

Ҳамин тариқ, мавҷудияти диплом ё сертификат, ки сатҳи ихтисоси ӯ 

(мавҷудияти донишҳои дар ин ё он соҳаи касбӣ)-ро тасдиқ менамояд, барои 

ташаккули минбаъдаи кордонии касбӣ шарти зарурӣ, вале ҳанӯз нокифоя 

мебошад. Шахс дар натиҷаи тайёрии махсус ва таҷрибаи тӯлонии кору 
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фаъолият ин хусусиятро метавонад ба дасторад, вале шояд ба ин сатҳ ноил 

нагардад, балки танҳо ба ном «кордони касбӣ» бошад.  

Мавриди зикр аст, ки донишҷӯи имрӯза дар қатори донишу маҳорат ва 

малакаҳои фаннӣ боз ба салоҳиятҳое ниёз дорад, ки онҳоро барои ҳалли 

вазъиятҳои проблемавӣ ва масъалаҳои шахсии хеш на дар оянда, балки бояд 

имрӯз истифода барад. Аз ин лиҳоз, маҳз муҳити созгори иттилоотӣ-

таълимии муассисаи таҳсилоти  олии касбӣ барои дар донишҷӯён ташаккул 

додани ин салоҳиятҳо ёрӣ мерасонад. 

Дар хотимаи тавсифи салоҳиятҳо, одатан ҷадвали қиёсӣ оварда мешавад, 

ки дар он дараҷаҳои салоҳиятнокӣ (навкор, истифодабаранда, 

истифодабарандаи таҷрибадор, кордони касбӣ, мумайиз ва ғайра) қайд 

мегарданд. 

Тавсифи салоҳиятҳо ҳатман дорои низоми коркардшудаи арзёбии 

дастовардҳоро мебошад, ки усулҳои зерини назоратро дар бар мегиранд: 

− назорат тавассути тест; 

− меъёрҳои навиштани эссе; 

− талабот ба ҳимояи портфолиоҳои таълимӣ; 

− мумайзаи фаъолияти амалӣ; 

− тартиби навиштан ва ҳимояи лоиҳаҳо ва ғайра. 

Масалан, ҳангоми тайёрии муаллимон мафҳуми асосии муносибати 

салоҳиятнокӣ «домени таълимӣ» мебошад. Ҳар як домен вазифаи фаъолияти 

ояндаи касбиро дар бар мегирад. Баъзеи онҳоро пешниҳод менамоем: 

-домени коркарди барномаҳои таълимӣ ва усулҳои таълимӣ; 

-домени баҳо ва андозагирӣ; 

-домени ҳамгиронамоии иттилоотӣ, ки бо истифодаи технологияҳои 

муосири иттилоотӣ алоқаманд аст; 

-домени менеҷмент ва фаъолияти навгониҳо; 

-домени фаъолияти таҳқиқотӣ. 
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Ҳамзамон, салоҳиятнокии ҷамъбастӣ маҷмӯи чунин доменҳо мебошад. 

Дар натиҷа донишҷӯён ба сатҳи омодагие мерасанд, ки ба мутахассиси оянда 

барои моҳирона амал кардан дар ҳалли масъалаҳои гуногуни касбӣ имкон 

фароҳам меорад. 

Таҳлили андешаҳои мазкур моро ба хулосаи зерин водор менамояд: 

Якум, сарфи назар аз умумияти баъзе унсурҳои муносибати бо салоҳият 

ва муносибати анъанавӣ нисбат ба ташаккули донишу маҳорату малакаҳо 

онҳо аз ҳамдигар ба куллӣ фарқ мекунанд. 

Дуюм, фаҳмиши пасошӯравии муносибати бо салоҳиятнокӣ аксаран бо 

мазмуни таълимӣ (объектҳо, дониш дар бораи онҳо, таснифот) алоқаманд 

буд. Мувофиқан, салоҳият нисбат ба объектҳои муайян чун тарзи фаъолият 

муайян мегардид. 

Агар ба таҷрибаи аврупоӣ ва амрикоии моделҳои салоҳиятнокӣ назар 

афканем, пас дар ин ҷо амал нисбат ба вазъият, проблема (воқеӣ ё сохташуда) 

дар мадди аввал аст. Дар натиҷа муносибати бо салоҳият консепсияи худ ва 

мантиқи омӯзишро ташаккул медиҳад. 

Дар омодасозии мутахассисони оянда дар низоми муосири таҳсилот 

модели пешниҳодшавандаи муносибати бо салоҳият як қатор хусусиятҳоро 

доро мебошад: 

Якум, ҳар як салоҳият гурӯҳи тавсифоти худро дорад, ки ҳам дар сатҳи 

мушаххаси фаннӣ ва ҳам дар сатҳи умумифаннӣ татбиқ мегардад. 

Дуюм, салоҳиятҳои пешниҳод нашаванда бо назардошти ду омил 

коркарди худро ёфтаанд. Ин тамоюли асосии рушди ҷаҳони муосир ва 

дурнамои воридшавии соҳаи маорифи тоҷик ба фазои таҳсилоти 

байналмилалӣ, аз ҷумла, русӣ, аврупоӣ, осиёӣ мебошад. 

Сеюм, салоҳиятҳои пешниҳодшуда сатҳи баланди маҳоратҳои 

донишҷӯро ҳам дар фаъолияти таълимӣ ва ҳам дар фаъолияти ояндаи касбӣ 

таъмин месозанд. 

Дар шароити имрӯза масъалаи рушди ташаккули салоҳиятнокии 

коммуникативии донишҷӯён ва тайёр намудани донишҷӯён-варзишгарон, 
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хусусан варзишгарони намуди варзиши сабук, яке аз масъалаҳои хеле 

мураккаб ба шумор рафта, ҳалли он истифодаи усулу восита, шаклҳои 

гуногуни корҳои ташкилӣ, шароитҳои мусоиди моддиву техникӣ ва ғайраро 

тақозо менамояд. Дастрасу муҳайё будани ҳамаи ин омилҳо ба раванди 

ташкилию педагогии тайёрии варзишгарон мусоидат намуда, имконият 

медиҳад, ки онҳо дар мусобиқаҳои гуногун ширкат варзида, 

нишондиҳандаҳои баланди варзиширо ба даст оранд. 

Равандҳои коммуникативӣ дар ҳаёти инсон нақши муҳим мебозанд, аз 

ин ҷост, ки онҳо диққати мутахассисони соҳаҳои гуногуни донишро ба худ 

ҷалб намудаанд. 

Салоҳияти коммуникативӣ ҳамчун низоми неруҳои дохилӣ, ки барои 

ташкили коммуникатсияи самарабахш дар доираи муайяни таъсири 

мутақобили шахсӣ заруранд, арзёбӣ мегардад. 

Умуман, мафҳуми «салоҳиятнокӣ» маҷмӯи салоҳиятҳо; мавҷудияти 

донишу таҷрибаро барои фаъолияти самарабахш дар соҳаи муайян пешбинӣ 

менамояд. Мафҳуми «салоҳиятнокӣ» на танҳо асосҳои когнитивӣ ва 

амалиётӣ-технологӣ, балки қисмҳои мотиватсионӣ, этикӣ, иҷтимоӣ ва 

ахлоқиро низ дар бар мегирад. 

Дар амалияи ҷаҳонии таҳсилот салоҳият ба сифати мафҳуми марказӣ, 

яъне асосӣ фаҳмида мешавад. Зеро салоҳияти шахсӣ: 

-якум – ҷузъиёти таркибии ақлонӣ ва амалии таҳсилотро муттаҳид 

менамояд; 

-дуюм – зери мафҳуми «салоҳиятнокӣ» идеологияи шарҳу тавзеҳоти 

мундариҷаи таҳсилот, ки аз рӯи натиҷаҳо ташаккул меёбанд, фаҳмида 

мешавад; 

-сеюм – салоҳиятнокии шахс дорои моҳияти ҳамгиро (интегративӣ) 

мебошад, зеро он дар худ донишу таҷрибаҳои якҷинса ва ба ҳам наздикро, ки 

ба соҳаҳои васеи фарҳанг ва фаъолияти гуногун (иттилоотӣ, ҳуқуқӣ ва ғайра) 

марбутаро инъикос менамояд. 
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Мафҳуми коммуникатсия (аз лотинӣ–умумӣ кардан, ахборот додан, 

суҳбат кардан, алоқаманд кардан) дар адабиёти илмӣ дар ибтидои асри ХХ 

пайдо шудааст. Ҳарчанд, ки амсилаи (модели) нахустини коммуникатсия 

ҳанӯз аз тарафи Аристотел пешниҳодшуда, ӯ қисмҳои таркибии раванди 

коммуникатсияро ҳамчун нотиқ, нутқ ва аудитория муқаррар карда буд [125, 

с.69]. 

Ҷараёни омӯзиши фаъоли равандҳои коммуникативӣ аз нимаи дуюми 

асри ХХ оғоз гардидааст. Дар ин давра тарзу усулҳои ташаккули иттилоот, 

кодикунонӣ ва бекодикунонии он, аз як фард ба фарди дигар расонидани 

иттилоот бештар аз ҳамаҷанбаи илмӣ пайдо намуда, мавриди таҳқиқоти 

густурда қарор гирифта буд. Ин таҳқиқот дар чаҳорчӯбаи илмҳои дар он 

давра нисбатан наву ҷавон, ба монанди кибернетика ва информатика ҷараён 

гирифтабуд. Дар доираи онҳо муошират ҳамчун раванди яктарафаи 

иттилоотӣ арзёбӣ гардида, дар рафти он ба усулҳои ташаккули иттилоот 

таваҷҷуҳи бештар зоҳир мегардид. Қисми зиёди мафҳумҳои раванди 

муошират ҳамчун идеяи нақли ахбор аз муаллиф ба ҳонанда арзёбӣ 

мегардиданд. 

Коммуникатсия раванди аз ҷиҳати иҷтимоӣ асосноки интиқол ва қабули 

иттилоот миёни афрод ва муоширати оммавӣ тавассути каналҳои гуногун бо 

ёрии воситаҳои гуногуни коммуникативии вербалӣ ва ғайривербалӣ 

мебошад: 

1) вербалӣ-нутқӣ (лафзӣ). Коммуникатсияи вербалӣ барои инсон асосӣ 

ба ҳисоб рафта, он баёнгари универсалӣ будани ин тарзи муносибати инсонӣ, 

интиқолёбандагии воситаҳои дигари коммуникативиро тавассути забон аст. 

Ба қатори воситаҳои вербалӣ забонҳои гуногуни шифоҳӣ ва хаттӣ мансуб 

дониста мешаванд; 

2) ғайривербалӣ, ба он пантомимика, мимика, ишораҳо ва дигар 

воситаҳо, аз қабили воситаҳои фазоӣ (масофа, наздикшавӣ, дуршавӣ, 

гардишҳо), воситаҳои замонӣ (барвақтӣ, деркунӣ) ва ҷисмӣ (мавҷудият, 

ҳолати ҷисмҳо ва ғайра) дохил мешавад. 
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Комёбии коммуникативӣ аз маҳорати касбии шахс дар ин дараҷаҳои 

коммуникативӣ вобастагии зич дорад. 

Салоҳиятнокӣ дар муошират омода будан ва маҳорати дар масофаи 

гуногуни психологӣ барпо карда тавонистани гуфтугуро ифода мекунад. 

Ҳамин тавр, раванди коммуникативӣ таъсири мутақобили пайвастаи 

байни иштирокчиёни коммуникатсия мебошад. Барои фароҳам овардани 

чунин шароит дар муҳити иттилоотӣ-таълимии муассисаи таҳсилоти олии 

касбӣ бояд он дорои инфрасохтори замонавии иттилоотӣ ва таълимӣ, 

шабакаи густурдаи коммуникатсионӣ бошад. Шабакаи коммуникатсионӣ дар 

мавриде имконпазир мегардад, ки якчанд объект байни худ бо якчанд канали 

коммуникатсионӣ алоқаманд бошанд. Шабакаи коммуникатсионӣ робитаи 

байни фардҳо ва ё байни роҳбару ҳар як воҳиди истеҳсолиро муқаррар 

менамояд. Вале аз тарафи дигар, барпо кардани шабакаи коммуникатсионӣ, 

ташаккули каналҳои коммуникатсионӣ ба як қатор мушкилот, аниқтараш 

монеаҳо мувоҷеҳ мегардад, ки он ба муҳити иттилоотӣ-таълимии 

муассисаҳои таҳсилоти олии касбии Тоҷикистон низ хос мебошад. 

 Монеаҳои коммуникатсионии байни фардиро чунин гурӯҳбандӣ кардан 

мумкин аст: 

1) монеаҳои фаҳмидан ва нафаҳмидан; 

2) монеаҳои фарқияти иҷтимоӣ-фарҳангӣ; 

3) монеаҳои вербалӣ; 

4) монеаҳои муносибат; 

5) гӯш карда натавонистан. 

Ҳаминтариқ, баъди таҳлили адабиёти зарурӣ бахулосае омадан мумкин 

аст, ки салоҳиятнокии коммуникативӣ аз қисмҳои таркибии зерин иборат аст: 

1) маҷмӯи донишҳо, маҳорату малакаҳо, ки гузариши самараноки 

раванди коммуникативиро таъмин месозад; 

2) низоми захираҳои дохилие, ки барои фароҳам овардани раванди 

таъсири мутақобили пурмаҳсули коммуникативӣ, ки ба таҷриба ва фаҳмиши 

худ ва дигар иштирокчиёни раванди коммуникативӣ зарур аст.  
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Дар ин замина ду гурӯҳи омодагӣ ба муоширати касбӣ муқаррар карда 

шудаанд: 

1) Бо донишҳои дар бораи хусусиятҳои иҷтимоӣ-психологии муошират 

ва бо техникаи вербаливу ғайривербалӣ мусаллаҳ намудани мутахассисон; 

2) Дар ниҳоди мутахассисони оянда инкишоф додани қобилияти 

сензитивӣ2, ки ба раванди ташаккули эмпатия3, муқоисакунӣ ва рефлексия4 

мусоидат менамояд. 

Барои муоширати пурмаҳсул дар замири мутахассиси оянда бояд 

хусусиятҳои муносиби коммуникативии муошират ташаккул ёбанд. Зери 

мафҳуми «тайёр будани мутахассис ба муошират ва муносибати гуфтугӯӣ», 

ки ба принсипи «субъект-субъект» асос ёфтааст, дар назар дошта мешавад. 

Салоҳиятнокии коммуникативӣ, пеш аз ҳама, ин таҷрибаи муошират 

мебошад, аз ин рӯ, он дар шароити бевоситаи муколамаи инсонӣ, дар рафти 

тайёрии махсуси мутахассисон ташаккул меёбад. Он бояд дар ҷараёни 

таълими донишҷӯён ва муҳити рушдёбандаи байни фардӣ такмил ёбад. 

Рушди салоҳиятнокии коммуникативиро аз мавқеҳои гуногун 

баҳогузорӣ кардани мумкин аст. Вале дар маҷмӯъ салоҳиятнокии 

коммуникативӣ ин танҳо соҳибшудан ба ягон мавқеи психологӣ набуда, 

балки истифода бурда тавонистани яке аз нишондиҳандаҳои камолоти 

психологӣ ва салоҳиятнокии шахс ба ҳисоб меравад. Имкониятҳои 

истифодабарии қобилияти коммуникативӣ дар ҳар як намуди фаъолияти 

касбӣ гуногун аст. Хусусияти фаъолияти касбӣ, аз ҷумла фаъолият дар соҳаи 

варзиши сабук ба сатҳу сифати салоҳияти коммуникатвӣ таъсир мерасонад. 

 
2 Аз калимаи лотинии sensibilitas – њассос. Марњилаи нињоят њассоси њаёти инсон, ки барои ташаккули 
хусусиятњои муайяни психологї ва намудњои рафтор нисбатан мусоид аст. 
3 Пайдоиши мафњуми мазкур дар соњаи психология ин хизмати психологи амрикої Эдвард Титченер 
ба шумор меравад, ки аввалин маротиба мафњуми мазкурро ба доираи забони муќаррарї ворид 
намудааст. Мафњуми «эмпатия» аввалин маротиба ба доираи илмї соли 1885 дар осори файласуф 
Теодор Липпс мавриди истифода ќарор гирифта, баътар онро З. Фрейд фаъолона истифода бурдааст. 
Дар тарљума аз забони юнонї ин калимаи маънои њамдардиро ифода мекунад. 
4 Тањлили њолати равонии хеш. 
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Бо назардошти мураккабии варзиш ҳамчун падидаи иҷтимоӣ-фарҳангӣ 

муҳаққиқон ба ҷанбаи онтологии варзиш одатан унсурҳои зеринро дохил 

мекунанд:  

- унсури бозӣ, фаъолнокӣ, рақобат, қувваозмоӣ (бо ҳариф ва қувваҳои 

табиат), мубориза барои комёб шудан ва натиҷаи беҳтарин ба даст овардан; 

Ба ҷанбаи ахлоқии варзиш – шарафу номус, бозии ҳалол, бозӣ аз рӯи 

виҷдон, ҳаловат бурдан ҳамчун ҳавасмандӣ; 

Ба ҷанбаи эстетикии варзиш – зебогии табиат, зебогии бадани инсон 

ҳангоми машқу тамрин ва саъю талоши варзишӣ ҷолиб мегардад; 

Ба ҷанбаи когнитивӣ – омӯзиш ва дарки пайвастаи олам тавассути: 

 а) машқҳо ва функсияҳои гуногуни ҳаётӣ, ки бо варзиш алоқаманд 

мебошанд;                     

б) тавассути дур шудан аз ташвишҳои рӯзмарра; 

Ба ҷанбаи иҷтимоӣ – мавқеи варзиш дар ҳаёти инсон ва таъсири ҷомеа 

ба варзиш, ҷанбаи антропологӣ такомули омодагии ҷисмонӣ, майлу хоҳиши 

бартараф намудани монеаҳои психофизикӣ (ки аксаран ба тасаввуроти 

аҳлоқӣ мухолифанд, ғамхорӣ нисбат ба саломатии худ ва саломатии дигарон) 

ва арзишҳои марбут ба таҳсилот, ки ба касбият алоқаманд мебошанд. 

Имрӯз консепсияи ҳаракати олимпӣ дар шакли анъанавӣ ва муосири он 

– яке аз унсурҳои муҳиму барҷастаи фалсафаи варзиш ба шумор меравад. 

Мусобиқаи олимпӣ, ки аз ибтидои пайдоиши хеш моҳияти асотирӣ дошт 

имрӯз аҳамияти глобалӣ пайдо кардааст, зеро он зуҳуроти майлу хоҳиши 

модарзодии инсон ба сӯи такомул ва бартараф намудани монеҳои иҷтимоӣ ва 

психофизиологиро инъикос менамояд. 

Аз ин рӯ, барои баҳо додан ба салоҳиятнокии коммуникативии 

донишҷӯён–варзишгарони варзиши сабук тарзу усулҳо ва методикаҳои 

гуногунро истифода мебаранд. Ба фаъолияти аксарияти дастаҳои варзишӣ ва 

варзишгарони алоҳида аз рӯи нишондод ва комёбиҳо баҳо дода мешавад. 

Тавре маълум аст, ба ҳайати дастаи варзишӣ шахсони синну сол ва 

ҷаҳонбинии гуногундошта дохиланд, ки ҳар кадом манфиатҳои ҳаётии хешро 
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доро мебошанд [109, с. 15]. Аз ин рӯ, онҳо дар маҷмӯъ метавонанд, 

талаботеро пешниҳод кунанд, ки барои қонеъ гардонидани манфиатҳои 

ҳаётии онҳо равона шудааст. Дастаи варзишӣ амсилаест, ки дар он 

муносибати байни ҳамдигарии шахсони гуногун мушоҳида мешавад. Дар он 

рафтору муносибати ҳар як шахси алоҳида аз муносибати ҳайати ҳамдастаи ӯ 

вобаста буда, дар маҷмӯъ, хусусияти коммуникативии аъзои дастаро муайян 

месозад. 

Бо мақсади омӯзиши хусусиятҳои коммуникативии варзишгарони 

алоҳида, ки дар ҳайати дастаи варзишӣ баромад мекунанд, дар раванди 

таҳқиқот як қатор корҳоро ба анҷом расонида шуданд, ки фарогири 

масъалаҳои зерин мебошанд: 

а) омӯзиши хусусиятҳои коммуникативии варзишгарони касбӣ ва 

ҳаваскор; 

б) омӯзиши муҳити иттилоотӣ-таълимии муассисаи таҳсилоти олии 

касбӣ ва муҳити касбии варзишгарон. 

Барои ба даст овардани натиҷаҳои беҳтарин дар варзиши сабук 

варзишгарон бояд соҳиби техникаи (маҳорати) мукаммале бошанд, ки ба 

онҳо имконият диҳад, то ки машқҳоро ба таври ратсионалӣ ва самарабахш 

иҷро карда тавонанд. Зеро техникаи иҷрои ратсионалии машқ натанҳо шакли 

асоснок ва дурусти ҳаракатро дар назар дорад, балки маҳорати зоҳир 

намудани қувваи ирода, зуд иҷро кардани ҳаракат, дар лаҳзаҳои зарурӣ суст 

намудани мушакҳо ва дигар хусусиятҳоро низ дар бар мегирад [108, с. 44]. 

Яке аз шартҳои муҳимми ба техникаи самарабахш соҳиб шудани 

варзишгарон муносибати бошууронаи онҳо нисбат ба тамоми зинаҳои 

ташаккулёбии касбӣ ва коммуникативӣ мебошад. 

Варзишгароне, ки ба варзиши сабук машғуланд бояд техникаи варзишии 

худро мунтазам такмил диҳанд ва имкониятҳои функсионалии фардии хешро 

баланд бардоранд. 

Дар баробари маҳорати техникӣ ба варзишгарони намуди варзиши сабук 

соҳиби тактикаи варзишӣ будан низ яке аз омилҳои муҳимми ба дастовардҳо 
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ноил гардидани онҳо ба ҳисоб меравад. Махсусан, дар намуди давидан ба 

масофаҳои кӯтоҳ ва дароз ба варзишгар доштани тактикаи варзишӣ хеле 

зарур мебошад. Санъати тактикӣ ба варзишгар имкон медиҳад, ки техникаи 

варзишӣ, тайёрии ҷисмонӣ ва ахлоқиву рӯҳӣ, донишу таҷрибаи хешро 

самаранок истифода бурда, ба дастовардҳои назаррас ноил гардад [108,с.48]. 

Аммо аксаран, ба варзишгарон, аз ҷумла варзишгарони варзиши сабук махфӣ 

нигоҳ доштани нозукиҳои санъати тактикии худ аз дигарон ва махсусан аз 

рақибон хос мебошад, ки он аксаран боиси эҷоди монеа дар раванди 

коммуникатсия мегардад. 

Барои бартараф намудани ин гуна монеаҳо гузаронидани 

мубоҳисаҳоигурӯҳӣ, муҳокимаи ҳолатҳои алоҳидаи коммуникативӣ, 

эҳсосоту ҳолатҳои рӯҳӣ аҳамияти калон дорад. Туфайли чунин усулҳои 

омӯзиш нерӯи дохилии варзишгарон қавитар гардида, ӯро водор месозад, ки 

рафтору гуфтори худ, муомила, муносибатро ба муҳити атроф таҷдид назар 

намояд. 

Мубоҳисаҳои гурӯҳӣ ба варзишгар рӯҳу тавон бахшида, барояш имкон 

фароҳам меоварад, ки сухани дар дилаш бударо, ки дар ҳолатҳои дигар гуфта 

наметавонад, изҳор намояд. 

Моделкунии мақсадноки ҳолатҳои коммуникативии ғайристандартӣ, 

мубоҳисаҳои гурӯҳӣ, тамошо ва муҳокимаи сужетҳои видеоии машқу тамрин 

имкон фароҳам меоранд, ки масъулият ва салоҳияти коммуникативии 

шахсияти варзишгар ташаккул ва такомул ёбад. 

Таҳлили натиҷаҳои таҳқиқот собит намуданд, ки ба варзишгарони касбӣ, 

аз ҷумла дар соҳаи варзиши сабук чунин хусусиятҳо, пеш аз ҳама, вазъи 

иҷтимоии худи ӯ, ҷидду ҷаҳд баҳри ноил шудан ба даст оварду 

нишондиҳандаи баланд ва соҳиби обрӯю эҳтироми баланд гардидан хеле 

муҳим мебошанд. 

Дар варзишгарони ҳаваскор ин хусусиятҳо дар ноил шудан ба 

дастовардҳои шахсӣ, вазъи иҷтимоӣ, имконияти дар шароити мусоиди 

мавҷуда пурра нишон додани маҳорати худ зоҳир мегардад. Дар баробари ин, 
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бояд қайдкард, ки онҳо муҳити ҳаёти иҷтмоиро нисбатан муҳим арзёбӣ 

мекунанд. 

Яке аз самтҳои муҳим дар мавриди фароҳамоварии муҳити созгори 

иттилоотӣ-таълимии муассисаи таҳсилоти олии касбӣ ин татбиқи 

бечунучарои нишондоди Стандарти давлатии таҳсилоти олии касбӣ дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон (Қарори ҲҶТ аз 25 феврали соли 2017, № 94) ба 

шумор меравад. Дар доираи амалӣ намудани талаботи санади мазкур [174] 

омӯзишиварзиши сабук ҳамчун фанни таълимӣ дар раванди омодагии 

мутахассисони соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ваварзиш яке аз ҷойҳои асосиро 

ишғол менамояд. Ҳамин гуна мавқеро фанни мазкур дар низоми тарбияи 

ҷисмонии донишҷӯёни факултетҳои ғайриварзишӣ низ соҳиб буда, барои 

баланд бардоштани сатҳи омодагии онҳо ҳамчун мутахассисони оянда 

ҷиҳати ташаккули маҳорату малакаи ҷисмонӣ, кам шудани таъсири 

номатлуби камбудиҳои фаъолияти ба ҳаракати бадан вобаста мусоидат 

менамояд. Аз ҷониби дигар омӯхтани силсилаи фанҳои ба ихтисос вобаста, 

техникаи намудҳои варзиши сабук, машқҳои махсус, ки барои омӯзиш ва 

рушди сифатҳои онҳо зарур аст, аҳамияти махсус дошта, барои роҳандозии 

раванди коммуникатсияи самаранок заминаи боэътимод иттилооти касбиро 

фароҳам меорад.  

Ҳамзамон, барои рушди ҳаматарафаи донишҷӯён-варзишгарои варзиши 

сабук донистани таърихи рушди  намудҳои варзиши сабук ва таърихи 

ташаккулёбии техникаи машқҳо зарур аст. Омӯзиш ва истифодаи амалии 

тестҳои гуногун имкон медиҳанд, ки тамоми паҳлӯҳои рушди ҷисмонии 

донишҷӯён арзёбӣ карда шаванд ва дар натиҷа барои тарбияи мутахассисони 

баландпояи соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш заминаҳои воқеии назариявӣ 

ва амалӣ фароҳам оянд. 

Намудҳои варзиши сабукро, ки ба организми инсон таъсири гуногун 

расонида, қувваи ҷисмонӣ, чолокӣ, тоқатпазириро рушд дода, ҳаракати банду 

буғумҳоро беҳтар мегардонанд, ба ташаккули сифатҳои иродавии инсон 

кӯмак мерасонанд, аз рӯи параметрҳои гуногун тасниф намудан мумкин аст. 
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Истифодаи васеи машқҳои варзиши сабук дар машғулиятҳо 

имкониятҳои функсионалии организмро баланд бардошта, беҳбуди  вазъи 

саломатӣ ва дараҷаи баланди фаъолияти меҳнатиро таъмин месозад, ки ин 

омил дар навбати худ ба раванди ташаккули салоҳияти касбӣ ва 

коммуникативӣ таъсири мусбат мерасонад. 

Дар низоми тарбияи ҷисмонӣ варзиши сабук яке аз намудҳои асосӣ ба 

ҳисоб меравад. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо назардошти фароҳам омадани 

имкониятҳои мусоид барои солимгардонии аҳолӣ ва рушди тарбияи ҷисмонӣ 

ва варзиш имрӯз шумораи зиёди аҳолӣ ба варзиши сабук машғул  мебошанд. 

Зеро қариб дар тамоми намудҳои варзиш баҳри омодагии варзишгарон ба 

қувваозмоиҳо аз анвои гуногуни машқҳои алоҳидаи варзиши сабук истифода 

бурда мешавад. 

Асоси варзиши сабукро панҷ намуди варзиш – роҳ гаштан, давидан, 

ҷаҳидан, партофтан ва бисёрҳарба ташкил медиҳад. 

Машқҳои гуногуни варзиши сабук ба тамоми узвҳои организм таъсири 

мусбат расонида, фаъолияти онҳоро беҳтар мегардонанд, ба обутоби он 

мусоидат менамояд ва яке аз омилҳои асосии пешгирии бемориҳои гуногун 

мебошад. 

Бо назардошти таъсири манфиатбахши машқҳои варзиши сабук имрӯз 

онҳо ба барномаи тарбияи ҷисмонии мактаббачагону ҷавонон, дар нақшаи 

тамринҳо аз рӯи намудҳои гуногуни варзиш, дар машғулиятҳои тарбияи  

ҷисмонии  шахсони калонсол ҷой дода шавад [21; 23; 25; 88; 178]. Тамринҳо аз 

рӯи варзиши сабук ва мусобиқаҳои гуногун имкон медиҳанд, ки варзишгарон 

қобилият ва неруи хешро ба таври мукаммал зоҳир намуда, худро ҳамчун 

шахсият такмил диҳанд, рафтори худро беҳтар ва рӯҳияи психологии хешро 

баланд бардоранд. 

Масъалаи муҳимми дигаре, ки ба таълим, тарбия, тайёркунӣ, ташкили 

раванди таълимӣ-тамринии донишҷӯён-варзишгарони варзиши сабук, аз 

ҷумла раванди ташаккули салоҳиятнокии касбӣ ва коммуникативии онҳо 

алоқаманд аст, тайёрии равонии онҳо ба ҳисоб меравад. 
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Масъалаи дар навбати аввал нозук, вале мураккаби психологияи таълим 

ба омили дарки ҳаракат вобаста мебошад. Натиҷаи фаъолият ва 

нишондиҳандаҳои самараи педагогии омӯзгорону мураббиён дар раванди 

таълим, пеш аз ҳама, бояд ба он равона гардад, ки варзишгар ҳаракати худро 

ба таври пурра дар ҳамаи зинаҳои таълим ва тамрин танзим карда тавонад. 

Тасаввуроти муосир оид ба ташкили фаъолияти мақсаднок шаҳодат медиҳад, 

ки танзими бошуурона пайваста номуназзам, вале танзими бешуурона 

муназзам мебошад. Аз ин рӯ, ҳардуи ин шакли танзими фаъолият дар 

идоракунии ҳаракат ба мушоҳида мерасад. 

Проблемаи омӯзиши психологии варзишгарон, идоракунии он ва 

ташкили омодагии психологии донишҷӯён-варзишгарони варзиши сабук 

ниҳоят мураккаб арзёбӣ гардида, тамоми паҳлӯҳои раванди таълимӣ ва 

тамринӣ–тайёрии техникӣ, тактикӣ, ҷисмонӣ ва назариявиро фаро мегирад. 

Бояд қайд кард, ки то солҳои наздик мундариҷаи омодагии равонии 

варзишгарон танҳо бо танзими ҳолати пеш аз мусобиқавӣ, бо омодагии 

психологӣ маҳдуд мегардид. Айни замон доираи масъалаи омодагии 

психологӣ ниҳоят васеъ гардида, он ба рушд ва ташаккули шахсияти 

варзишгар, инкишофи қобилияти худ назораткунӣ ва худтанзимкунии ӯ, 

муҳайё намудани муҳити мусоиди психологӣ, муносибати некхоҳонаи байни 

мураббӣ ва варзишгарони дигар, салоҳиятнокии коммуникативии онҳо ва 

ғайра алоқаманд мебошад.  

Дар раванди кор бо варзишгарони варзиши сабук масъалаҳои нисбатан 

муҳимро ҷудо кардан мумкин аст, ки онҳо барои иштироки бомуваффақияти 

онҳо дар қувваозмоиҳо ва ноил гардидан ба натиҷаҳои сазовор зарур 

мебошанд. Ҳалли ин масъалаҳо танҳо дар сурати муносибати комплексӣ 

намудан дар низоми чорабиниҳо вобаста ба таъмини психологии омодагии 

варзишгарон, ки ҷузъи муҳими он маносибати босалоҳият маҳсуб меёбад, 

имконпазир мегардад. 
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Барои ноил шудан ба ҳалли мақсадноки ин масъала як силсила 

тадбирҳоро омӯхта, натиҷаҳои ба дастомадаро таҳлил намудан зарур 

мебошад: 

1. Омӯзиши раванди таъмини омодагии психологии варзишгарони 

варзиши сабук. 

2. Коркарди амсилаҳои (моделҳои) тавсифи психологии варзишгарон. 

3. Моҳият ва хусусиятҳои омодагии психологии варзишгарони варзиши 

сабук. 

4. Ошкор намудани моҳияти танзими психологӣ ҳангоми омодагии 

варзишгарони варзишисабук. 

Идоракунии ҷараёни омодагии психологии варзишгарони варзиши сабук 

дар мутобиқат бо консепсияи умумии ташкили идоракунии омодагии 

варзишгарон амалӣ карда мешавад, ки он тавсифи амсилаҳои психологӣ, 

коркарди низоми назорати равонӣ ва барномаи тайёрии психологиро тақозо 

мекунад. 

Омодагии психологии варзишгарони варзиши сабук ба тарбияи 

сифатҳои иродавии шахсият равона шуда, аз тайёрии умуми психологии 

варзишгарон ва идоракунии барқароршавии асабиву равонии варзишгарон 

иборат мебошад. 

Ҷараёни тайёрии умуми психологӣ ташаккули шахсияти варзишгар, 

муносибати байни фардӣ, рушди савияи ақлонӣ, функсияҳои махсуси 

психологӣ ва сифатҳои психологии ҳаракатро дар бар мегирад. 

Воситаҳо ва методҳои омодагии психологии варзишгарон аз зинаҳо ва 

давраҳои раванди таълимӣ-тамринӣ вобастагӣ дорад. Ин вобастагиву 

методҳои таъсири педагогӣ-психологӣ бояд тамоми зинаҳо ва давраҳои 

омодагии солонаро дар бар гирифта, мунтазам такрор ва такмил дода шаванд. 

Баъзе аз онҳо дар ин ё он зинаи таълим ва ё тамринҳои солона, хусусан дар 

давраи тайёрӣ ба мусобиқаҳо, иштирок ва барқароршавии организми онҳо 

баъди сарбориҳои тамринӣ ва мусобиқавӣ аҳамияти муҳим пайдо мекунанд. 
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Дар зинаҳои аввали машғулиятҳои таълимӣ диққати асосӣ бояд ба 

меъёри асосии рағбат ба варзиш, мотиватсияи дурусти варзишӣ, сифатҳои 

ахлоқиву иродавӣ ва муносибатҳои махсуси байнифардӣ (меҳнатдӯстӣ, 

интизомнокӣ, ҳисси масъулиятшиносӣ, эҳтиром нисбат ба омӯзгор, мураббӣ, 

ҳамсабақон, ҳарифон, серталабӣ нисбат бахуд), рушди аксуламалҳои 

оддитарини сенсомоторӣ, диққат, малакаҳои худназоратӣ равона карда 

шавад.  

Дар ин маврид, зикри як нукта басо муҳим аст, яъне эҳтироми рақиб. 

Зеро бисёр ҳолатҳое ба назар мерасанд, ки варзишгарони варзиши сабук 

баъзан нисбат ба рақиб ҳисси бадбинӣ доранд ва чунин вазъият аксаран 

боиси монеа дар раванди коммуникатсия ва ҳатто муоширати оддӣ миёни 

варзишгарон мегардад. Бинобар ин, ҳанӯз дар давраи таҳсилоти  

варзишгарони ояндаи варзиши сабук дар муҳити иттилоотӣ-таълимии 

муассисаи олии касбӣ барои донишҷӯён бояд фазои мусоиди 

коммуникатсионӣ фароҳам оварда шавад.  

Илова бар ин, дар раванди омодасозии мунтазами варзишгарони 

варзиши сабук воситаву методҳои таъсири психологӣ ба маърифатнокшавии 

ахлоқӣ-психологии варзишгарон, рушди ақлонии онҳо, дарки мақсаду 

вазифаҳо, рушди сифатҳои иродавӣ, муносиб гардонии муносибатҳои 

байнифардӣ ва такмили сенсомотории омодагии умумии психологии онҳо 

равона карда мешавад. 

Мавриди зикр аст, ки тақсимоти воситаҳо ва методҳои омодагии 

психологии варзишгарон то дараҷаи муайян аз хусусиятҳои равонии онҳо, 

вазифаҳои марбут ба омодагии шахсӣ, самти машғулиятҳои тамринӣ 

вобастагӣ дорад. Омили муҳимро дар ҷараёни ба нақшагирии раванди 

таълимӣ-тамринӣ тавсифи шахсии варзишгар, устувории сенсомоторӣ ва 

қобилияти аз уҳдаи чунин кори дилбазан баромада тавонистани он ташкил 

медиҳад. 
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Фазои таълимии ҷомеаи муосир нисбат ба динамизм ва аз навсозии 

ҷанбаҳои сохторӣ-ғоявӣ ва салоҳиятнокии коммуникативии мутахассис 

талаботи боз ҳам баландтарро мегузорад. 

Таълим раванди педагогии ташаккул ва такмилёбии донишҳои зарурӣ, 

маҳорату малакаҳо ва дар амал татбиқ карда тавонистани онҳо мебошад. Дар 

раванди таълим донишҷӯ-мутахассиси ояндаи соҳаи варзиш бо донишҳои 

махсус дар бораи техникаи иҷрои машқҳо, қоидаҳои асосии омӯзиш ва тарзу 

усулҳои иҷрои онҳо мусаллаҳ мегардад. Вале муваффақияти таълим на танҳо 

аз доштани донишҳои махсус, балки аз таҷрибаи пешинаи маҳорату 

малакаҳои андӯхта оид ба фарҳанги муошират вобаста мебошад. 

Омодагии донишҷӯёнро ба таълим таҳлил намуда, гурӯҳи заминаҳои 

асосиеро ҷудо кардан мумкин аст, ки он барои арзёбии илмии раванди 

мазкур имкон фароҳам меорад. 

Заминаи аввалин ин омодагии ҷисмонии донишҷӯён-варзишгарони 

варзиши сабук мебошад. Ҳалли вазифаҳои ба ҳаракат вобаста тақозо 

менамояд, ки дараҷаи муайяни рушди сифатҳои ҷисмонӣ муайян карда шавад 

ва агар он мувофиқи талаб набошад, барои аз худ шудани амалҳои 

барномарезишудаи ҳаракатӣ курси пешакии тайёрии ҷисмонӣ ташкил ва 

гузаронида шавад. Зеро баъзан донишҷӯ-варзишгари ояндаи соҳаи варзиши 

сабук бинобар дар амал татбиқ карда натавонистани имкониятҳои худ, аз 

ҷумла неруи ҷисмонӣ, ки заминаи асосии дастовардҳо дар мусобиқаву 

қувваозмоиҳо мебошад, дар мавриди як маротиба ноком гардидан дар 

мусобиқаи варзишӣ дилозурда, рӯҳафтода ва ниҳоят хилватгузин шуда, 

майлу хоҳиши  ӯ ба муошират ва дигар намудҳои коммуникатсия коҳиш 

мёбад [70, с. 18] Дар мавриди аз ҷониби омӯзгор ё мураббӣ нодида гирифтани 

чунин ҳолат оқибати он барои фароҳам овардани имкониятҳои иловагии 

рушди салоҳиятнокии коммуникативии донишҷӯён-варзишгарони варзиши 

сабук ба маротиб маҳдуд хоҳанд шуд. 

Заминаи дуюм тайёрии ба ҳаракат вобастаи донишҷӯён-варзишгарони 

варзиши сабук ин омодагии координатсионӣ мебошад. Чолокона ноил шудан 
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ба амалҳои нави ҳаракат аз зудии ташаккули асосҳои самтгирии он вобаста 

мебошад. Тасаввуроти донишҷӯёни варзиши сабук оид ба ҳаракат аз дараҷаи 

ғановати таҷрибаи андӯхта оид ба ҳаракат ташаккул ёфта, дар хотира тӯлонӣ 

нақш мебандад. Ба ҳар андозае, ки таҷрибаи вобаста ба ҳаракат бой бошад, 

бо ибораи дигар -  ҳар қадар дар бораи аз худ кардани амалҳои нави вобаста 

ба ҳаракат тасаввурот бештар бошад, ба ҳамон андоза заминаи самтгирии 

амали нав (ҳаракати нав) ва дар робита бо ин маҳорати ҳаракати мувофиқ 

ташаккул меёбад. Агар донишҷӯ-варзишгари ояндаи соҳаи варзиши сабук 

танҳо ба таҷрибаи худ умед баста, аз васеъ намудани доираи муошират бо 

атрофиён – ҳамкурсон, устодону мураббиён, хешовандон ва категорияи 

дигари одамоне, ки  вай ҳамарӯза бо онҳо ногузир ягон намуди ҳамкориро 

анҷом медиҳад, худдорӣ намояд, пас имкониятҳои ӯ дар раванди ташаккул ва 

рушди салоҳиятнокии коммуникативӣ маҳдудтар хоҳанд шуд. 

Заминаи сеюм омодагии психологӣ ба коммуникатсия мебошад. Асоси 

онро мотиватсияи донишҷӯён нисбат ба машғулиятҳо, аз ҷумла оид тарбияи 

ҷисмонӣ ташкил медиҳад. Омӯхтани амалҳои ҳаракатӣ танҳо ҳамон вақт 

муваффақият пайдо мекунад, ки агар ноилшавӣ ба мақсади таълимангезаи 

(мотиви) бартариятноки машғулият гардад ва донишҷӯ барои муоширати 

фаъол ба омӯзгорону мураббиён ва дигар субъектҳои раванди таълим майлу 

рағбат дошта бошад. 

Аз ин рӯ, дар раванди таълим бояд вазифаҳои асосии зерин ҳаллу фасл 

гарданд: 

− ба омӯзиши намуди мушаххаси варзиши сабук омода сохтани донишҷӯ, 

яъне бо дониш, маҳорату малакаи иҷроиши машқҳо, ҳаракатҳои нисбатан 

содае, ки барои соҳиб шудан ба техникаи иҷро амали мушаххас зарураст, 

мусаллаҳ гардонидани он; 

− соҳиб шудан бо асосҳои техникаи машқҳои варзиши сабуки 

омӯхташаванда, ҳамчунин ба техникаи машқҳои махсус ва дар рафти он ноил 
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шудан ба рушди устувори малакаю маҳоратҳо, ба шароити зуд тағйирёбанда 

мутобиқ гардонидани онҳо; 

− соҳиб шудан ба донишҳо ва малакаҳои намоиш додани техникаи иҷрои 

машқҳои варзиши сабук; 

− соҳиб гардидан ба маҳорату малакаҳои асосии ҳаракатие, ки онҳо дар 

оянда ба фаъолияти варзишӣ, меҳнатӣ вазиндагӣ заруранд.  

 Мавриди зикри хоса аст, ҳам дар раванди омодагӣ ба машқҳо ва ҳам дар 

марҳилаи иҷрои машқҳо донишҷӯён ба шумораи  зиёди субъектҳои раванди 

таълим, бо тамошобинон ва ғайра дучор меояд ва чунин вазъият аксаран 

боиси оғози ягон намуди коммуникатсия гардида, ба ангезаҳои гуногуни 

психологии донишҷӯ таъсири муайян расонида, ҷараёни коммуникатсияро 

суръат мебахшад, фаъол мегардонад ё баръакс бозмедорад. Бинобар ин, 

омӯзгорону мураббиён ин фурсати муносибро бояд аз даст надиҳанд ва онро 

барои ташкил намудани раванди фаъоли коммуникатсия истифода баранд. 

Мусаллам аст, ки нишондиҳандаи асосии самаранокии раванди таълим 

дараҷаи соҳиб будан ба техникаи иҷроиши машқҳои варзиши сабук ба ҳисоб 

меравад, ки ин бе шак ба сатҳи салоҳиятнокии касбӣ таъсири мусбат 

мерасонад, аммо истифодаи имконияти мавҷударо барои ташаккул ва рушди 

салоҳиятнокии коммуникативии донишҷӯён истифода бурда тавонистан, аз 

маҳорату малакаҳои коммуникативии худи омӯзгорону мураббиён 

вобастагии амиқ дорад. 

Техника ин усули нисбатан самарабахши иҷрои машқҳои варзишӣ бо 

мақсади ноил шудан ба натиҷаҳои беҳтарин мебошанд. 

Техникаи тамринҳои варзишӣ низоми самарабахшу ратсионалие 

мебошад, ки ба ташаккули таъсири мутақобилаи неруҳои дохилию берунӣ 

равона шуда, бо мақсади ба даст овардани натиҷаҳои баланд ба таври 

мукаммал истифода бурда мешавад. 

Моҳияти техникаи иҷрои машқҳои варзиши сабук аз татбиқи низоми дар 

як вақт ва пай дар пай амалкунанда иборат буда, омӯзиш унсурҳои он барои 
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ҳалливазифаҳои ба ҳаракат вобаста ва дастоварди беҳтарин истифода бурда 

мешавад. 

Тавсифи муҳимтарини техникаи иҷроимашқҳои варзиши сабук ин 

самаранокӣ, эътимоднокӣ, сарфанокӣ, оддӣ ва табиӣ будани он ба ҳисоб 

меравад. 

Соҳиб шудан бо техникаи муносиби (оптималӣ) иҷрои машқҳои 

варзиши сабук ҷиҳатҳои физиологӣ низдорад. Ин пеш аз ҳама дар он зоҳир 

мегардад, ки ба туфайли такрор ба такрор иҷро намудани як намуди 

мушаххаси машқ дар организм алоқаҳои шартӣ-рефлекторӣ ба вуҷуд меоянд, 

яъне маҳорате ҳосил мегардад, ки дорои як қатор хусусиятҳои муҳим 

мебошад: 1) раванди автоматии координатсияи асабию мушакии ҳаракат; 2) 

ба ирода итоат намудани идроки варзишгар; 3) устуворӣ; 4) мутаҳаррикӣ.  

Яъне дар натиҷаи соҳиб гардидани донишҷӯ бо техникаи иҷрои 

машқҳои варзиши сабук дар ниҳоди ӯ сифатҳое пайдо мегарданд, ки дар 

оянда онҳоро ҳамчун заминаи боътимоди раванди ташаккули салоҳиятнокии 

коммуникативӣ истифода бурдан мумкин аст.   

Бо ибораи дигар дар муҳити иттилоотӣ-таълимии муассисаи таҳсилоти 

олии касбии равияи варзишӣ дар баробари техногияиҳои муосири иттиллотӣ-

коммуникатсионӣ боз имкониятҳои дигаре мавҷуданд, ки бешак ба 

ташаккули салоҳиятнокии коммуникативии донишҷӯён мусоидат менамоянд. 

Ҳатто тавсифи умумии принсипҳои таълим андешаи мазкурро тақвият 

мебахшад. 

Мусаллам аст, ки таълим дар мувофиқатбопринсипҳои зерин роҳандозӣ 

мегардад: 

1. Принсипи илмият. Ин принсип тарзи илман асосноки ҳалли вазифаҳои 

амалии ҳаракат буда, дар робита бо қонуниятҳои илмҳои бо ҳам алоқаманд, 

аз қабили физиология, педагогика, психология ва дигарҳо татбиқ мегардад. 

2. Принсипи бошуурона ва фаъолнокӣ. Барои соҳиб шудан ба дараҷаи 

баланди техникаи иҷрои амалҳои бо ҳаракат алоқаманд, донишҷӯи соҳаи 

варзиши сабук ҷиҳати ҳалли зина ба зинаи вазифаҳои гузошташуда ва 
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расидан ба мақсади ниҳоӣ бояд қобилияти худро ҳушёрона ва мақсаднок 

истифода бурда, мушкилиҳо ва нобарориҳоро ба осонӣ сипарӣ намояд; 

3. Принсипи дастрасӣ. Ин принсип пеш аз ҳама соддаву оддӣ будани 

иҷрои амалҳои ба ҳаракат алоқамандро ифода мекунад. Яъне ҳар як донишҷӯ  

унсурҳои мазкури ҳаракатро новобаста аз имкониятҳояш иҷро карда 

метавонад. 

4. Принсипи аёният. Ин принсип инъикоси манзараи ҳаракати мавриди 

иҷро ва дарки механизмҳои оддитарини ҳаракатро дар ин ё он унсури 

техникаи иҷро ифода менамояд. 

5. Принсипи бонизомӣ. Ин принсип нишон медиҳад, ки амалҳои ҳаракат, 

хусусан машқҳои аз ҷиҳати техникаи иҷроиш мураккаб танҳо дар мавриди 

такрори бисёркарата дар фосилаи оптималии вақт омӯхта ва мустаҳкам карда 

мешаванд. 

6. Принсипи пайдарпайӣ. Принсипи мазкур дар раванди таълим тибқи 

қоидаи зерин татбиқ мегардад: «Аз чизи омӯхташуда бо сӯи омӯхтанашуда», 

«аз оддӣ бамураккаб», «Мувофиқати дараҷаи рушди сифатҳои ҷисмонӣ ба 

талаботи техникаи иҷрои амалҳои ҳаракат». 

7. Принсипи зинагӣ. Ин принсип бевосита ба истифодаи сарбориҳои 

ҷисмонӣ дар раванди таълим ва мураккабсозии тадриҷии техникаи иҷрои 

амалҳои ба ҳаракат алоқаманд мебошад. Дар раванди таълим ин принсип 

бояд аз рӯи хатти рости боло бароянда амалӣ гардад, то ин ки дар раванди 

иҷрои ҳаракатҳо лаппишҳои ҷаҳишнок ба мушоҳида нарасанд. 

8. Принсипи фардикунонӣ. Татбиқи принсипи мазкур дар раванди 

таълим ҳамон вақт ба мушоҳида мерасад, ки агар донишҷӯён дорои дараҷаи 

гуногуни омодагӣ, фарқияти синнусолӣ ва ҷинсӣ, хусусиятҳои анатомӣ-

физиологӣ ва психологии мухталиф бошанд. 

Татбиқи принсипҳои мазкур дар муҳити иттилоотӣ-таълимии муассисаи 

таҳсилоти олии касбии равияи варзишӣ имкон медиҳад, ки барои ташаккули 

салоҳиятҳои калидӣ, аз ҷумла салоҳиятнокии коммуникативии донишҷӯён-

варзишгарони варзиши сабук имкониятҳои боз ҳам васеътар фароҳам оянд. 
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Илова бар ин, дар мавриди истифодаи мақсадноки механизмҳои зерини 

педагогӣ, ки мақсади асосии онҳо фаъолгардонии қобилиятҳои 

коммуникатсионӣ мебошад, дар раванди ташаккули салоҳиятнокии 

коммуникативии донишҷӯён натиҷаҳои бештар  ба даст меоянд, аз ҷумла:  

1. Методи«сухан» - ҳикоя, фаҳмонидан, супоришдоданвағайра; 

2. Методи «аёният» - намоиши воситаҳои аёнӣ, лавҳаҳо (плакатҳо), 

маводи видеоӣ, намоиши машқу қувваозмоиҳои варзишӣ; 

3. Методи «иҷроишиамалӣ» - аз тарафи донишҷӯён бевосита иҷро 

намудани машқҳо; 

4. Методи «ёрии амалӣ» - дар ҷараёни иҷрои машқҳо ба донишҷӯён 

бевосита ёрӣ расонидани педагог. 

Тавре, ки маълум гардид, дар ҷараёни татбиқи методҳои мазкур 

робитаи мутақобилаи донишҷӯён ва омӯзгор баръало ба назар мерасад.  

Мавриди зикр аст, ки касби омӯзгорӣ ба шумули фаъолияти коммуникативӣ 

мансуб буда, муошират карданро ифода менамояд. Муваффақияти омӯзгор 

дар робита бо донишҷӯён-варзишгарони варзиши сабук аз бисёр ҷиҳат аз 

сатҳи салоҳиятнокии коммуникативии ӯ дар доираи муоширати байнишахсӣ, 

мубодилаи афкор бо донишҷӯён, дарки афкори байнифардӣ вобастагӣ дорад.   

Хулоса, раванди ташаккул ва рушди салоҳиятнокии коммуникативии 

донишҷӯён-варзишгарони варзиши сабук ҳамон вақт самарабахш гардида, 

натиҷаи дилхоҳ медиҳад, ки агар моҳият ва ҳадафи ташаккули 

салоҳиятнокии коммуникативии категория номбурда, сохтори он ба таври 

дақиқ муайян бошанд, низоми самараноки истифода методҳо дар фаъолияти 

омӯзгор бо донишҷӯён дар ин самт аз нуқтаи назари илмӣ асоснок шуда 

бошад. 

Яке аз қисмҳои асосӣ ва муҳимми сохторӣ ҳангоми ташаккули 

салоҳияти коммуникативии донишҷӯён-варзишгарони варзиши сабук ин 

арзиши мотиватсионӣ, қисми мундариҷавӣ ва фаъолияти ахлоқии онҳо ба 

шумор меравад. Дар ин ҳолат ҷиҳати рушд ва таъмини фаъолияти 
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самарабахши эҷодӣ консепсияи худидрокнамоии донишҷӯён ба омили 

низомсоз ва танзимкунанда табдил меёбад. 

Азбаски мо айни замон оид ба ташаккули салоҳиятнокии 

коммуникативии донишҷӯён-варзишгарони ояндаи соҳаи варзиши сабук 

андешаронӣ мекунем, арзиши асосӣ дар чунин маврид кӯшиши аз худ 

кардани донишҳои касбӣ мебошад. Яъне самти ташаккулёбии донишҷӯ 

асосан ба аз худ намудани донишу маҳорат ва малакаи муоширати касбӣ,  

асосҳои техникаи пешбурди муоширати мутахассис дар фазои касбӣ равона 

мегардад. Нишондиҳандаи асосии модули баҳодиҳӣ ба сатҳу сифати 

салоҳиятнокии коммуникативии донишҷӯён-варзишгарони варзиши сабук 

пеш аз ҳама донишу  маҳорат ва малакаҳои мазкур ба шумор мераванд. 

Дар маҷмӯъ, арзёбии сатҳу сифати салоҳиятҳои асосии донишҷӯён-

варзишгарони варзиши сабук аз се қисми зерини ба ҳама алоқаманд иборат 

аст: арзёбии салоҳиятнокии умумӣ, салоҳиятнокии касбӣ ва салоҳиятнокии 

коммуникативӣ. 

Ҳадаф ва вазифаҳои таҳсилоти гуманистӣ ва сифатҳое, ки дар раванди 

он мутахассиси оянда, аз ҷумла варзишгарони варзиши сабук соҳиб 

мегарданд, нишон медиҳанд, ки имрӯз дар шароити ҷаҳони доимо 

тағйирёбанда ва шиддати рақобати бозори меҳнат масъалаи муҳими 

таҳсилоти муосир ин пеш аз ҳама таълиму тарбияи мутахассисонест, ки бояд 

ҳамчун соҳибкасбӣ эҷодӣ ба воя расанд. Ин нукта бояд дар ҷараёни 

ташаккули салоҳияти коммуникативӣ низ ба инобат гирифта шавад. 

Ҳамин тариқ, тавре ки зикр гардид, консепсияи худидрокнамоии 

донишҷӯ омили муҳими низомсоз ва танзимкунандаи рушди касбӣ, 

фаъолияти эҷодӣ ва салоҳиятнокии коммуникативӣ мегардад. Аз ин рӯ, 

майли донишҷӯ баҳри ноил гардидан ба сатҳи баланди салоҳиятнокии касбӣ 

дар заминаи муносибати шахсӣ-фаъолиятӣ ва ё субъективӣ амалӣ мегардад.  

Дар ин ҳолат касбият ҳамчун шарти асосии татбиқи амалии имкониятҳои 

фард зуҳур меёбад.  
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Аз ин рӯ, дар раванди таълим дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ 

бояд барои ташаккули мақсад дар ниҳоди донишҷӯ ва ноил гардидан ба он 

тамоми шароитҳо фароҳам оварда шаванд. Зеро ҳангоми дохилшавӣ ба 

мактабӣ олӣ довталаб ҳанӯз мақсади худ ва фаъолиятҳоеро, ки вай бояд 

барои расидан ба ин мақсад анҷом диҳад, аз ҷумла фаъолиятҳои марбут ба  

коммуниткатсияҳои гуногунро ба таври возеҳу мукаммал дарк накардааст. 

Бинобар ин худидрокнамоии касбӣ ҳамчун низоми мунтазам рушдёбандаи 

ангезаҳои (мотивҳои) моҳияти шахсият ва мақсадҳо бояд пайваста дар ҳолати 

такомул қарор дошта бошад. Зеро дар ҷараёни соҳибкасб гардидан 

мутахассиси оянда ногузир ба шумораи ниҳоят зиёди ҳолатҳои 

коммуникатсионӣ рӯ ба рӯ гардида, тавассути он соҳиби донишу малака ва 

салоҳиятҳои муайяни коммуникативӣ мешавад. Андешаи мазкур бори дигар 

робитаи ногусастании салоҳияти касбӣ ва коммуникативиро собит месозад 

[83, с. 43]. 

Ҳамин тавр, шароитҳои педагогӣ ин маҷмӯи омилҳое ба шумор 

мераванд, ки дар заминаи принсипи коммуникативият ба ташаккулёбии 

салоҳияти коммуникативии касбии донишҷӯён-варзишгарони варзиши сабук 

мусоидат менамоянд. 

 

1.3. Модели ташаккули салоҳияти коммуникативии донишҷӯён-

варзишгарони варзиши сабук дар муҳити иттилоотӣ-таълимии 

муассисаи таҳсилоти олии касбӣ 

Тағйироти куллие, ки имрӯз дар низоми таҳсилоти муосир ба амал омада 

истодаанд нисбат ба ташкили раванди омодасозии тамоми категорияҳои 

мутахассисон талаботи навро ба миён мегузорад. Дар ин раванд омӯзгор 

нақши калидиро мебозад ва вобаста ба иҷрои сазовори ҳамин нақш бояд дар 

муассисаи таҳсилоти олии касбӣ шароитҳое фароҳам оварда шаванд, ки 

омӯзгор тавонад тамоми имкониятҳои ақлониву ҷисмонии худро амалӣ созад 

ва илова бар ин барои такомули қобилиятҳо ва салоҳиятҳои маҷудааш 

муҳити созгори иттилоотӣ-таълимӣ мавҷуд бошад. Бо ибораи дигар дар 
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чунин шароит муаллими ба истилоҳ «типи нав» барои татбиқи нерӯи касбии 

худ на аз мавқеи муаллими анъанавӣ, балки дар низоми нисбат васеъ - 

«инсон-ҷомеа-инсон»ташаккулёбад. Танҳо дар чунин маврид вай аз уҳдаи 

дар сатҳи баланд тарбия намудани мутахассиси дар бозори меҳнат 

рақобатпазир баромада метавонад. 

 Аз ин рӯ, яке аз салоҳиятҳои муҳимми касбии ӯ салоҳияти 

коммуникативӣ ба ҳисоб меравад. Ташаккули салоҳияти коммуникативии 

омӯзгор ҳамчун раванди мақсаднок ва натиҷаи рушди маҳорати касбии ӯ 

(маҳорати бо аудитория алоқаи психологӣ барқарор карда тавонистан) 

васифатҳои шахсӣ (некхоҳӣ, некиродагӣ, муносибати нек ба атрофиён, 

ҳақбинӣ, ҳақгӯйӣ, таҳаммулпазирӣ, ташкилотчигиву ташаббускорӣ) мавриди 

таҳлил қарор мегирад. Ин имкон медиҳад, ки омӯзгор дар раванди ташаккули 

салоҳияти коммуникативии шогирдон – варзишгарони ояндаи соҳаи варзиши 

сабук аз ӯҳдаи ҳалли вазифаҳои педагогии худ дар ин самт бомуваффақият 

барояд. 

Омӯзгоре, ки аз шогирд гӯшкарда, фаҳмида ва исботкарда тавонистанро 

тақозо мекунад, бояд қабл аз ҳама худаш дорои  ҳамин гуна сифатҳо, яъне 

намунаи ибрат бошад. Дар чунин маврид дар раванди суҳбат муҳити 

боварию эътимод ҳосил гардида, дар ҳамсуҳбат майлу рағбати муошират 

пайдомешавад.  

Омӯзгоре, ки нияти дар ниҳоди шогирд ташаккул додани салоҳияти 

коммуникативиро дорад ҳангоми дар ҷараёни коммуникатсия ба миён 

омадани зиддаият бояд онро холисона ва мунсифона бартараф сохта тавонад. 

Асоси чунин фаъолиятро техникаи коммуникативии муошират ташкил 

медиҳад. Агар омӯзгор воқеан донандаи хуби техникаи коммуникативии 

муошират бошад ин аломати асосии ба касби интихобнамудааш мувофиқат 

кардани омӯзгор аст. Зеро тавре ки аллакай зикр гардид касби педагогӣ ба 

қатори фаъолиятҳои коммуникативӣ шомил аст. 
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Дар баробари ин, ба андешаи мо барои ташаккули самарабахши 

салоҳияти коммуникативии донишҷӯён-варзишгарони варзиши сабук аз 

шаклу методҳои зерин истифода бурдан ба мақсад мувофиқ аст: 

Мубоҳиса – мубодилаи ақида ва нуқтаи назар оид ба проблемаи 

мушаххас. Бо ёрии мубоҳиса донишҷӯён донишҳои навро азхуд намуда, 

фикру ақидаи шахсии худро тақвият медиҳанд, нуқтаи назари худро ҳимоя 

карда тавонистанро меомӯзанд. Дар раванди мубоҳисаи таълимӣ вазифаи 

асосии омӯзгор ҳавасмандгардонии донишҷӯён мебошад. 

Суҳбат. Функсияи асосии ин метод бедор намудани тафаккур ба ҳисоб 

меравад. Дар баробари ин он вазифаҳои дигарро низ иҷро карда метавонад. 

Методи суҳбат дар амалияи педагогӣ барои ҳалли масъалаҳои комплексии 

маводи нав ва мустаҳкамкунии он, рушди қобилияти эҷодӣ, ташаккули 

маҳорати умуми таълимӣ истифода бурда мешавад. Он ба донишҷӯён имкон 

медиҳад, ки ба тамоми паҳлӯҳои проблемаи мавриди суҳбат сарфаҳм рафта 

тавонанд. 

Маърӯза-муколама. Дар мавриди истифодаи ин метод муҳтавои маводи 

зарурӣ тавассути як қатор саволҳо пешкаш мегардад, ки донишҷӯён ба онҳо 

бояд бевосита дар равиши маърӯза ҷавоб гардонанд. Моҳияти методи 

муколама дар шакли дастаҷамъона дарёфтани ҳақиқат (ҷавоби дуруст, ҳалли 

ҳолати проблемавӣ) бо роҳи муколамаи педагог ва аудитория мебошад. 

Методи мазкур бометоди проблемавӣ хусусиятҳои монанд дошта, вале 

мавзӯи суҳбат метавонад масъалаи проблемавӣ ва ё мавзӯи баҳснок набошад. 

Педагог метавонад дар назди донишҷӯён саволеро гузорад, ки он ба як ё 

якчанд ҳолати проблемавӣ алоқаманд буда, донистани меъёрҳо ва 

масъалаҳои ба ҳамин монандро аниқ менамояд. Дар ин маврид ҳалли дурусти 

масъала эҳтимол фавран дарёфта нашавад, балки таҳлилу ба инобат 

гирифтани фикру ақидаи чандин иштирокчиёни муоишарат зарур гардад. 

Майнаобкунӣ ё ба истилоҳ «ҳуҷумимағзӣ». Татбиқи методи мазкур ҳам 

дар байни омӯзгорон ва ҳам дар байни донишҷӯён тавсия дода мешавад. Дар 

ҷараёни татбиқи методи майнаобкунӣ танқид манъ кардашуда, идеяи дилхоҳ, 
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ҳатто фикру ақидаи ҳазломезу содалавҳона низ баҳогузорӣ ва дастгирӣ 

мешаванд. Тамоми фикру андешаҳои пешниҳодшуда навишта, барои ҳукм 

баровардан ба гурӯҳи коршиносон пешниҳод мегардад. Баъди тасдиқи қарор 

«муҳаррикони идея» ба ду гурӯҳ–тарафдорону муқобилон тақсим шуда, 

барои муайян намудани нуктаҳои суст ва ислоҳи он талош мекунанд. 

Тренинги коммуникативӣ шакли дигари тренинги иҷтимоӣ-психологӣ ба 

ҳисоб рафта, ба ташаккул ва рушди салоҳияти коммуникативӣ нигаронида 

шудааст. Тренинги коммуникативӣ ба рушди маҳоратҳои асосии зерин 

равона гардидааст: ба муошират дохил шудан; ҳарифро барои равшан 

намудани мавқеи ишғол намудааш ҳавасманд намудан; гӯш кардан ва 

фаҳмида тавонистани он андешае, ки ҳариф иброз мекунад; қабул кардан ва 

фаҳмидани он андешае, ки ҳариф онро ифшо карда наметавонад; ба ҳолати 

муътадил овардани шиддати эмотсионалии раванди суҳбат, мубоҳиса, 

гуфтугузор ва ғайра. 

Семинар-конференсияҳо. Семинар ин чунин шакли ташкили раванди 

таълим аст, ки дар ҷараёни он дар зинаи тайёрӣ кори мустақилонаи донишҷӯ 

бо адабиёти таълимӣ ва дигар маводи дидактикӣ оид ба саволҳо, проблемаҳо, 

вазифаҳо бартарӣ пайдонамуда, дар раванди семинар муҳокимаи фаъолона, 

мубоҳисаҳо ва баромадҳои донишҷӯён доир гардида, сипас таҳти роҳбарии 

омӯзгор мукаммал ва ҷамъбаст карда мешавад. 

Фароҳам овардани шароит барои таъмини ироаи нутқи интенсивӣ дар 

муҳити нисбатан озоди эҷодӣ ба истифодаи бозии нақшӣ (бозииамалӣ) 

мусоидат менамояд. Муоширати нақшӣ барои такмили дониш бо роҳи дар 

донишҷӯён ташаккул ва фаъолгардонии маҳорату малакаҳои фаъолияти зеҳӣ, 

дарккунӣ ва коммуникативӣ имконияти васеъ фароҳам месозад. 

Бозиҳои амалӣ (нақшӣ) ин ҳолатҳои ба таври сунъӣ фароҳам 

овардашудаи воқеият мебошан, ки ҳақиқатро инъикос менамоянд ва 

донишҷӯён бояд роҳҳи ҳалли мушкилоти «мавҷуда»-ро пайдо намоянд. 

Мақсад аз истифодаи ин метод ташаккул додани маҳорат ва малакаҳои 

муоширати касбӣ, дар асоси фаъолияти муштараки коммуникативӣ такмил 
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додани мустақилияти эҷодӣ ва ташаббус, бедор кардани шавқу завқи 

донишҷӯён нисбат ба фаъолияти касби ояндаи худ ва кӯшиши онҳо барои 

худ инкишофдиҳӣ мебошад. 

Истифодаи технологияҳои иттилоотӣ ва телекоммуникатсионӣ дар 

фаъолияти омӯзгори фанни тарбияи ҷисмонӣ ба такмил ёфтани салоҳияти 

касбӣ ва коммуникатсионии ӯ шароитҳои васеъ фароҳам меорад. Ба 

шарофати он, дастёбӣ ба иттилооти таълимӣ-методӣ васеъ мегардад, дар 

донишҷӯён малакаҳои коммуникативӣ ташаккул ёфта, маҳорати ҷустуҷӯ ва 

дарёфти иттилооти зарурӣ такмил меёбад, таҳия ва татбиқи лоиҳаҳои 

муштарак ва ғайра имконпазир мегардад. 

Шаклҳои имконпазири истифодаи технологияҳои иттилоотӣ-

телекоммуникатсионӣ дар фаъолияти педагогии омӯзгори фанни тарбияи 

ҷисмонӣ ва мутахассисони оянда-варзишгарони варзиши сабук ба тариқи 

зерин пешкаш кардан мумкин аст: 

- истифодаи машғулиятҳои мултимедиявии тайёр тавассути 

технологияҳои иттилоотӣ ва барномаҳои компютерӣ; 

- гузаронидани амалиётҳои ташхисӣ; 

- ҷустҷӯи як силсила ҳуҷҷатҳои меъёрӣ-ҳуқуқӣ ва маводи таълимӣ-

методии зарурӣ; 

- ташкили презентатсияҳои (рунамоҳои) мултимедиявӣ; 

- аз тарафи донишҷӯён коркарди web-саҳифаҳои хусусӣ ва дар шабакаи 

Интернет ҷойгир намудани онҳо; 

- дар заминаи истифодаи захираҳои шабакаи Интернет ташкил намудани 

кори мустақлонаи донишҷӯён: навиштани реферат, тақризҳо оид бамавзӯи 

мушаххас ва ғайра. 

Дар байни методҳое, ки дар амалияи педагогии ҷаҳонӣ ва ватанӣ дар 

самти ташаккули салоҳияти коммуникативӣ татбиқ мегарданд, методи 

лоиҳаҳо мавқеи хеле намоёнро ишғол мекунад.  

Методи лоиҳа аз дигар методҳо бо он хусусияти худ фарқ мекунад, ки 

донишҷӯён дар он на танҳо ҳавасмандии худ, балки иштироки фаъолонаи 



 
 

74 

 

худро дар амалишавии раванди мазкур, ки ба туфайли низоми мураккаби 

муносибатҳо имуошират, ҷанбаҳои ахлоқӣ, худи фаъолияти лоиҳавӣ сурат 

мегирад, эҳсос менамояд. Ин раванд ҳамчун маҷмӯи мукаммал ва дар айни 

замон муносибати сер паҳлӯи байни шахсиятҳо (педагог, донишҷӯ) намоён 

мегардад. Муносибати мутақобила дар фаъолияти лоиҳавӣ раванди фаъол 

буда, ба туфайли он малакаю маҳоратҳои коммуникативӣ такмил меёбанд. 

Бояд тазаккур дод, ки вобаста аз мақсади ташаккули салоҳияти 

коммуникативӣ дар шароити муосир методҳои гуногуни ин фаъолият дар 

низоми таҳсилот ба қадри кофӣ таҳқиқ гардидаанд. Аз ҷониби дигар, ба 

раванди таълим пурра ворид кардани онҳо дар самти мақсад, мундариҷа ва 

ташкилӣ-педагогӣ зиддиятҳоро ба миён меорад. Дар робита ба ин, методҳои 

дар таҳқиқоти мо пешниҳодшуда на танҳо бо вазифаҳои касби оянда 

мувофиқкунонидашудаанд, балки аз мавқеи таъмини нисбатан самараноки 

ташаккул ва рушди салоҳиятнокии коммуникативии донишҷӯён дар мактаби 

олӣ коркард шудаанд. 

Таълими ба шахсият нигаронидашуда самаранокии раванди таълиму 

тарбияро дар робита бо наздик кардани имконияту ангезаҳои (мотивҳои) 

донишҷӯён баланд мебардорад. Махсусан, истифодаи ин метод дар мавриди 

ташаккул додани фарҳанги коммуникативӣ бағоят муҳим аст. Дар робита бо 

ин, захираи луғавӣ, тарзҳои пешбурди мубоҳисаҳо, усулҳои аз худ намудан 

ва баҳодиҳии иттилоот аз ҷониби донишҷӯён ба таври назаррас фарқият 

пайдо мекунад. Ин ҳолат то як дараҷаи муайян рушди шахсиятро то дохил 

шудан мактаби олӣ муайян мекунад. Масалан, хатмкардагони муассисаҳои 

таҳсилоти олии касбии равияи илмҳои гуманитарӣ то дараҷаи муайян дар аз 

худ намудани салоҳияти коммуникативӣ пешоҳанг мебошанд.  Аммо 

хатмкунандагоне низ ҳастанд, ки бо таъсири омилҳои гуногундараҷаи 

ташаккул ва рушди салоҳиятнокии коммуникативии онҳо чандон баланд 

нест. Методи ба шахсият нигаронидашуда татбиқи муносибати шахсро 

вобаста ба ташаккули салоҳияти коммуникативӣ, ҳамчун асоси рушди 

иҷтимоию касбии шахсият таъмин месозад. 
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Таълими ба шахсият нигаронидашуда ҳангоми ташаккули салоҳияти 

коммуникативӣ ба воситаи технологияи блокӣ-модулӣ амалӣ гардонида 

мешавад. Дар ин ҳолат, на танҳо хусусиятҳо ишахсият идонишҷӯ ба ҳисоб 

гирифта мешавад, балки имконияти мустақилона интихоб намудани самтҳои 

омӯзиш таъмин мегардад. Коркарди самтҳои таълим ҳамчунин аз рӯи 

ихтисос, имкониятҳои раванди таълимӣ-тарбиявӣ (мундариҷа, таъмини 

воситаҳои методӣ ва моддӣ, аз ҷумла технологияҳои иттилоотӣ) муайян 

карда мешавад. Самаранокии ин метод дар дараҷаи муайян аз сатҳи рушд, 

чунончи: тафаккури эҷодӣ ва танқидӣ, маҳорати ба низом дароварда 

тавонистани ҳаҷми зиёди иттилоот, самти муносибати мутақобилаи ҳайати 

педагогӣ ва рафиқону шарик дарс он вобаста мебошад. Дар якҷоягӣ бо 

таълими проблемавӣ-иттилоотӣ ин метод амалишавии муносибати 

фаъолиятиро дар ташаккули салоҳияти коммуникативӣ таъмин месозад. 

Мақсади таълими рушддиҳанда зарурати ҳаматарафаи рушди шахсиятро 

дар мувофиқат бо хусусиятҳои фардии он тақозо менамояд. Ин мақсад дар 

зинаҳои томактабӣ ва умуми мактабии ташаккули шахсияти пурсамар амалӣ 

карда мешавад. Дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ба ин тарзи таълим 

талаботи мушаххаси касби оянда илова мегардад, ки ин боиси баъзе 

мушкилот дар самти аз худ намудани миқдори зиёди сели иттилооти якбора 

ба «сари донишҷӯ фурудомада» мегардад. 

Ҳамаи ин  зарурати ба таври васеъ ҷорӣ намудани таълими проблемавӣ-

иттилоотиро тақозо мекунад. 

Методи проблемавӣ-иттилоотӣ рушди шахсиятро тавассути ҳалли 

вазифаҳои проблемавӣ дар чорчӯбаи мақсадҳои мушаххаси амалӣ–

самтнокшуда дар назар дорад. Ин метод дар ибтидои асри ХХ аз ҷониби Дж. 

Дюи ва У. Килпатрик пешниҳод  ва дар амал санҷида шудааст [188, с. 98]. 

Татбиқи методи мазкур дар марҳилаи муосири рушди ҷомеаи иттилоотӣ  

ва илмҳои педагогӣ тақозо менамояд, ки на танҳопроблемаи 

мавҷудамустақилонаҳалкардашавад, балки роҳи ҳалли ба он монанд дарёфт 

ва дар ин самт аз пешиниён фаъолтар амал бояд кард. Дар чунин маврид 
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масъалаи салоҳияти коммуникативӣ ба сатҳи аввал мебарояд. Зеро маҳорати 

ба зудӣ дарёфт кардани иттилооти зарурӣ ҳангоми таҳияи лоиҳаи кори курсӣ, 

рисолаи хатм, барои истифодаи маводи тайёри фаровони шабакаи Интернет 

шароити мусоид фароҳаммеорад.  

Татбиқи методи проблемавӣ-иттилоотӣ дар шароити муосири фаъолияти 

муассисаи таҳсилоти олии касбӣ рушди на танҳо фарҳанги иттилоотӣ, ки  

маҳорати истифодаи самараноки технологияи нави иттилоотиро дар назар 

дорад, балки кор бо адабиёт, феҳристҳои китобхона ва ғайраро низ дар бар 

мегирад. Бинобар ин, ҳангоми истифодаи методи мазкур дар навбати аввал 

маҳорати ҳифз карда тавонистани нуқтаи назари худ, ба шунавандагон, аз 

ҷумла ба онҳое, ки ба ақидаи шумо розӣ нестанд, бо далелҳо исбот карда 

тавонистани андешаҳои хеш хеле муҳим мебошад. Вобаста ба ин, талабот 

нисбат ба мантиқи изҳори андеша, миқдор ва сифати мисолҳои овардашуда, 

маҳорати муқаррар карда тавонистани алоқаи мусбат (коммуникативӣ) бо 

шунаванда, муайян мегардад. Дар маҷмӯъ, ин талабот нисбат ба сатҳи 

маданияти нутқро муайян месозад. 

Одатан, яке аз роҳҳои муайян намудани сатҳи маданияти нутқин ҳаҷми 

истифодаи захираи луғавӣ мебошад. Дар айни ҳол бошад, барои ҳимояи ин ё 

он лоиҳа истифодаи маҷмӯи маҳдуди мафҳумҳои асосӣ, ки онҳо аз тарафи 

шунавандагон мусбат қабул мешаванд ва мантиқиқавии баромадро ташкил 

медиҳанд, зарур аст. Ба таври дигар, «дар бораи ҳеҷ чиз» хеле шавқовар ва ё 

начандон боварибахш, вале бо далелҳои хеле боварибахш нақл кардан 

мумкин аст. Ин далел дар мавриди ҳимояи нуқтаи назари шахс хеле муҳим 

аст, қисми аввали андешаи мазкур дар аснои истироҳат ва ё дамгирӣ зарур 

буда, вай аллакай унсури салоҳияти коммуникативӣ ба ҳисоб намеравад. 

Методи проблемавӣ-иттилоотӣ на танҳо ҳангоми ташаккул ва рушди 

салоҳияти функсионалӣ ва креативии коммуникативӣ истифода бурда 

мешавад, балки дар мавриди ташаккулёбии проблемае, ки хусусияти 

фаъолияти касбиро инъикос менамояд, аҳамияти назаррас пайдо мекунад. 

Дар баробари ин, қисми созмондиҳандаи иттилоот новобаста аз муҳиммияти 
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хеш, ба воситаи ёридиҳанда табдил меёбад. Дар ҳолате, ки масъалаи рушди 

салоҳияти коммуникативӣ баррасӣ мегардад, қисми созмондиҳандаи 

иттилоот, одатан ба хусусиятҳои ҷустуҷӯ ва таркиббандии мавод барои ҳалли 

проблема мавриди ҳал дар раванди фаъолияти касбӣ таъсир мерасонад. Ин 

дар навбати худ барои  қисмҳои хурд тақсим шудани масъала, интихоби 

ҳалли дурусти он ва ё эҳтимоли даст кашидан аз ҳалли проблема ва дар асоси 

дигар манбаъҳо муфассал инъикос гардидани он истифода бурда мешавад. 

Методи дигар ва бағоят муҳим, ки ба самаранокии раванди ташаккули 

салоҳияти коммуникативӣ таъсири мусбат расонида метавонад ин 

ҳавасмандгардонии педагогӣ ба шумор меравад. Низоми 

таҳсилотиолиикасбӣдаринҳолатистиснобуданаметавонад. Ин нукта ҳанӯз аз 

ҷониби Я.А. Коменский [80] қайд шуда, оид ба татбиқи он дар муҳити 

мактаби касбӣ дар таҳқиқотиА.К. Маркова [122], В.М. Соколова [170] ва 

дигарон ба мушоҳи дамерасад. 

Вале бояд тазаккур дод, ки таҳқиқоти ба мавзӯи мазкур бахшидашуда 

бештар ҷанбаи салоҳияти когнитивӣ, креативӣ ва амалӣ-самтнокшударо 

ҳамчун ҷузъи касбият фаро мегиранд. Ба назари мо дар адабиёти илмӣ-

педагогӣ проблемаи ҳавасмандгардонии педагогӣ дар раванди ташаккули 

салоҳияти коммуникативӣ аз нигоҳи илмӣ ба таври бояду шояд арзёбӣ 

нагардидааст. Ҳолон ки маҳз дар асоси ҳавасмандгардонии педагогӣ 

ҳамгироии назария ва амалия (илм ва истеҳсолот), ташаккул додани 

сифатҳои иҷтимоӣ ва касбии шахсиятдар ҳамбастагии мутаносиб, дар 

раванди бефосилаи азхудкунӣ ва татбиқи дониш, маҳорату малакаҳои касбӣ 

амалӣ мегарданд. Ин нукта ба ташаккули салоҳияти коммуникативӣ, ки 

хусусияти муҳимми шахсиятро ташкил медиҳад, низ дахл дорад. 

Методи рушди фаъолияти коммуникативӣ бо методи 

ҳавасмандгардонии педагогӣ робитаи ногусастанӣ дорад. Зери ин мафҳум 

дардонишҷӯён ташаккулёбии маҳорати ба рафиқони ҳамдарс таъсир 

расонидан, мустақилона самти фардии таълимиро муайян карда тавонистани 

ӯ дар назар дошта мешавад. Фаъолияти коммуникативӣ хусусияти ҳамгироии 
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шахсро инъикос намуда, аз рӯи муҳтавои худ ҷузъи дохилии худидроккунии 

шахс, ки қодир аст ба талаботи ӯ ва ангезаҳо (мотивҳо) (аз ҷумла ангезаҳои 

муошират, ҳамтаъсиррасонӣ ва дарккунӣ) таъсир расонад, дар бар мегирад. 

Он дар сохтори худ қисмҳои зерин, ки ягонагии хусусиятҳои дар раванди 

таҳсилот рушдёбанда, чунончи хусусиятҳои когнитивӣ, эмотсионалӣ ва 

фаъолиятиӣ-ахлоқиро фарогирифта метавонад. Аз рӯи натиҷаҳои таҳқиқоти 

мо қайд кардан мумкин аст, ки методи рушди фаъолияти коммуникативӣ 

туфайли истифодаи шаклҳои гуногуни бозӣ дар таълим самараи бештар 

медиҳад. 

Технологияҳои нави иттилоотӣ имрӯз қисми ҷудонашавандаи рушди 

мактаби олии касбӣ ва дар маҷмӯъ, тамоюли рушди низоми таҳсилот маҳсуб 

меёбад. Маҳорати идора карда тавонистани чунин технологияҳо қисми 

муҳимми таркибии ташаккули касбият, аз ҷумла салоҳияти коммуникативиро 

ташкил медиҳад. Вобаста ба ин масъалаи салоҳияти коммуникативӣ одатан 

аз мавқеи аз худнамоии техникаи компютерӣ, ташаккули маҳорати кор бо 

фондҳои китобхона, ҷустуҷӯи иттилооти зарурии дар ВАО ва ғайраҳо 

мавриди таҳқиқ қарор мегирад. Дар доираи таҳқиқоти мо роҳу воситаҳои 

истифодабарии технологияҳои нави иттилоотӣ ва телекоммуникатсионӣ ба 

сифати методи ташаккули фарҳанги иттилоотӣ баррасӣ гардидааст. 

Дар шароити имрӯза вазифаҳои вобаста ба рушди мактаби олии касбӣ на 

танҳо ба интиқоли дониш, рушди маҳорату малакаҳо, балки дар навбати 

аввал ба ташаккули салоҳияти касбӣ, ки он салоҳияти касбиро дар 

алоқамандӣ бо ангезаи фаъолияти касбии мушаххас ифода мекунад, иборат 

мебошад. Ба ин мазмун истифодаи технологияҳои нави иттилоотӣ дар 

ташкили раванди таълим ташаккули салоҳияти эҷодӣ, рушди шахсияти 

донишҷӯ, ташаккули арзишҳо, дастёбӣ ба захираи гуногуни иттилоотиро 

таъмин месозад. 

Дар тӯли даҳсолаи охир равандҳои ҳамгиро, ки дар ҷомеаи ҷаҳонӣ 

босуръат татбиқ мешаванд, зарурати ташаккули арзишҳои бисёр фарҳангиро 

ҳамчун ҷузъи ҷудонашавандаи салоҳияти коммуникативӣ муайян менамояд. 
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Дар чунин вазъият мо бо омодасозии мутахассиси оянда ва касби мушаххас 

дар заминаи арзишҳои умумибашарӣ машғул мешавем. Омодагии 

мутахассисони оянда, аз ҷумла варзишгарони варзиши сабук дар заминаи 

арзишҳои умумибашарӣ ташаккули он сифатҳоеро пешбинӣ менамояд, ки 

онҳо муоширати озоди шахсро дар муҳити гуногунфарҳангӣ таъмин 

месозанд. Истифодаи самараноки технологияҳои муосири иттилоотӣ ва 

телекоммуникатсионӣ муоширати касбиро дар муҳити бисёр фарҳангӣ 

ташаккул ва вусъат бахшида, дастрасии иттилооти заруриро аз сарчашмаҳои 

хориҷӣ ва ғайра имконпазир мегардонад. Мавриди зикр аст, ки тамоюли 

мазкур барои таъмини ширкати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар раванди Болония 

аҳамияти хоса дорад. 

Методҳои алоҳидаи дидактикии ташаккули салоҳияти касбӣ бо шаклҳои 

нави ташкили равандитаълим, тағйирёбии нақши омӯзгор, таҳлили омилҳои 

барои қобилияти коммуникативии донишҷӯ муҳим алоқаи зичдорад. 

Дар таҳқиқоти Ю.М. Жуков [61, с. 101] зикр гардидаааст, ки фаъолияти 

коммуникативии касбӣ ҳамчун объекти таҳқиқот ба муоширати педагогӣ 

такя менамояд. Тавре ки натиҷаҳои кори эксперименталӣ дар доираи 

таҳқиқоти мо нишон медиҳанд, дар ин ҳолат муоширати байнифардии 

донишҷӯён низ ниҳоят муҳим мебошад. Дар иртибот ба муошират онҳо 

тавассути сомонаҳои Интернет се самти асосии муошират – муоширати 

педагогии самтнок, байнифардӣ ва муошират туфайли технологияҳои нави 

иттилоотиро ҷудо кардан мумкин аст. 

Дар таҳқиқотихуд И.А. Зимняя [66, с. 34] пешниҳод намудааст, ки 

салоҳияти коммуникативӣ бояд дар асоси талаботи ба донишҷӯён равона 

гардида ва амалигардонии омилҳои ба рушди коммуникативии шахсият 

мусоидаткунанда ба роҳ монда шавад.  

Дар таҳқиқоти як қатор олимон [5; 61; 108;215] имконияти  истифодаи 

васеи тестҳо дар раванди омӯзиши асосҳои илмҳои ба тарбияи ҷисмонӣ ва 

варзиш алоқаманд  зикр гардидааст.Ба андешаи онҳо дар таҳқиқоти 

дидактикӣ ҳам дар кишвари мо ва ҳам хориҷа он айни замон ба шаклҳо ва 
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методҳои фаъоли таълим диққати бештар дода шуда, дар баробари ин 

аҳамияти коркардаи низоми гуногуни машқҳо ва истифодаи онҳо дар 

намудҳои мухталифи фаъолият, ки ба такмили фаъолияти эҷодии шахсияти 

донишҷӯ равона гардидаанд, таъкид гардидааст. Ҳамин тариқ, таълими 

самтноки коммуникативии донишҷӯён-варзишгарони варзиши сабук 

истифодаи як қатор методҳо, роҳу воситаҳои коммуникативӣ, ки ба зинаҳои 

гуногуни омӯзиши асосҳои тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш алоқаманд буда, 

фаъолнокии коммуникативии онҳоро таъмин месозад, тақозо менамояд. 

Проблемаи ташаккули салоҳияти коммуникативӣ дар муассисаҳои 

таҳсилоти олии касбӣ ба сатҳи омодагии педагогӣ ва психологии худи 

омӯзгорон вобастагии амиқ дорад. Бинобар ин, мо талабот нисбат ба 

омадагии омӯзгоронро ҳамчун шарти муҳимми педагогии ташаккули 

коммуникативии донишҷӯён таҳқиқ намудем. 

Дар баробари ин, мо маҷмӯи талаботро нисбат ба низоми такмили 

ихтисоси ҳайати омӯзгорон, ки ба масъалаи ташаккули салоҳияти 

коммуникативии донишҷӯён робитаи наздикдорад, пешниҳод кардем. Қабл 

аз ҳама низоми мазкур бояд барои омӯзгорон дастрас ва самарабахш бошад, 

ба ташаккули тарзҳои муосири пешбурди раванди таълимӣ-тарбиявӣ аз 

нигоҳи салоҳияти коммуникативӣ ва худинкишофдиҳӣ равона шуда,  

мунтазам таҷдиди назар ва ба талаботи низоми муосири таҳсилоти олии 

касбӣ мутобиқ гардонида шавад. Ҳамзамон, низоми мазкур бояд бо 

назардошти имконияти арзёбии натиҷаҳои марбут ба сатҳи ташакулёбии 

салоҳияти коммуникативии донишҷӯён ташкил карда шавад. 

Ин нукта бевосита аз талабот нисбат ба омӯзгороне, ки ба раванди 

ташаккули салоҳияти коммуникативии донишҷӯён, тарбияи фарҳанги 

баланди коммуникативӣ ва салоҳиятнокии касбӣ-педагогӣ, фаъолияти илмӣ-

таҳқиқотӣ ва баланд бардоштани мавқеи касбии онҳо машғуланд, бармеояд. 

Ба сифати нишондиҳандаҳои асосии сатҳи омодагии ҳайати омӯзгорон дар 

ташаккули салоҳияти коммуникативӣ чунин хусусиятҳо: тафаккур 
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ипедагогӣ, қобилиятҳои коммуникативӣ, ташкилӣ ва рефлексивиро ба инобат 

гирифтан зарур аст. 

Ба сифати шаклҳои такмили ихтисос раванди аз аттестатсия гузаштан, 

курсҳои такмили ихтисос, тайёрии мустақилонаи фардиро истифода бурдан 

хеле муҳим мебошад. 

Яке аз проблемаҳои муҳимтарини таҳқиқоти амалӣ-самтноки педагогии 

дилхоҳ интихоб ва коркарди низоми якхелаи арзёбии натиҷаҳои навоварӣ 

башумор меравад.  

Ҳангоми муайян кардани ғояи асоси таҳқиқоти худ мо натиҷаҳои ба даст 

овардаи муҳаққиқони гуногунро [11; 3; 17; 26; 29; 38; 44; 48; 50] таҳлил намуда, 

аз байни нишондиҳандаҳои ташаккули салоҳияти коммуникативӣ  нуктаҳои 

муҳимтаринро ҳамаҷониба омӯхтем. Ба сифати нишондиҳандаҳои асосии 

сатҳи салоҳиятнокии коммуникативӣ мо самтнокиро дар таълими 

проблемавӣ-иттилоотӣ, азхудкунии арзишҳои фарҳанги миллӣ ва 

умумибашарӣ, худинкишофдиҳӣ ва истифодаи технологияҳои нави 

иттилоотӣ-телекоммуникатсионӣ, рушди фаъолияти коммуникативӣ, 

дастовардҳо дар самти андухти роҳу усулҳои муосири омодасозии 

мутахассисони соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзишро интихоб намудем. Барои 

ба даст овардани натиҷаҳои интихобшуда методҳои назорат, суҳбат, санҷиши 

тестӣ, омӯзиши ҳуҷҷатҳо, таҳлили сифатии маърӯзаҳои илмии донишҷӯён 

истифода бурда шуданд. 

Ҳамин тариқ, тахассуси варзишгари соҳаи варзиши сабук ба қатори 

касбҳое мансуб дониста мешавад, ки дар он муошират ва фаъолияти 

коммуникативӣ мавқеи хосро ишғол менамояд. Зеро муваффақ шудан дар ин 

касб аз бисёр ҷиҳат ба сатҳи салоҳиятнокии коммуникативӣ ва фарҳанги 

муоширати мутахассис (варзишгари варзиши сабук) дар муоширати 

байнифардӣ, муносибату дарки байниҳамдигкарии шахсиятҳо вобастагии 

калон дорад.  

Касби варзишгари соҳаи варзиши сабук ба низоми «инсон-инсон» 

тааллуқ дорад, аз ин рӯ, яке аз салоҳиятҳои муҳимми касбии он салоҳияти 
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коммуникативӣ маҳсуб меёбад. Салоҳияти коммуникативии варзишгари 

варзиши сабук ҳамчун раванди мақсаднок ва натиҷаи рушди малакаҳои 

касбии (малакаи бо атрофиён муқаррар карда тавонистани муносибати 

психологӣ, идора кардани раванди муошират, маҳорати суханронӣ ва 

рефлексивӣ) васифатҳои шахсии (хайрхоҳӣ, ҳақиқатҷӯӣ, таҳаммулпазирӣ, 

ташаббускорӣ) донишҷӯ-варзишгариварзишисабук, ки ба ҳалли вазифаҳои 

соҳаи фаъолияти касбӣ, ки дар раванди муошират ба амал меоянд, мусоидат 

менамояд. 

Як гурӯҳи муҳаққиқон (А.НМакаров, Л.П. Матвеев, В.М.Соколов, М.В. 

Рижаков, Л.А. Петровская, Г.И. Михалевская, Ф.Ш. Шарифов, М.Л. 

Лутфуллоев, И.Х. Каримова, Ш. Сафаров) қайд менамоянд, ки хусусияти 

хоси фаъолияти варзишӣ дар он зоҳир мегардад, ки дар аснои ҳаллу фасли 

мушкилот ва дигар масъалаҳо варзишгари соҳаи варзиши сабук баъзан 

бевосита ва ё ба таври дигар ба ҳамон шаклу намудҳои муносибатҳои 

ҷамъиятӣ ва фаъолияти одамон дучор меояд, ки барои дигар касбҳо ва 

намудҳои шуғл хос нестанд. Ин пеш аз ҳам ба хусусияти варзиш, ки бештар 

ба қувваозмоӣ, рақобат бо ҳариф, ҳиссиёти ботинии варзишгар қабл аз 

қувваозмоӣ ва баъд аз он ва ғайра вобаста аст. Бинобар ин, муайянкунӣ ва 

ҳалли ин масъалаҳо, пеш аз ҳама, туфайли ба роҳ мондан ва нигоҳ доштани 

робита бо намояндагони дастаҳои варзишии ватанӣ ва хориҷӣ, ташкилотҳои 

ҷамъиятӣ, байналмилалӣ, иттиҳодияҳо, мураббиёну доварони ватаниву 

хориҷӣ, ҳарифон, сарпарастони қувваозмоиҳо, шореҳони ватаниву хориҷии 

соҳаи варзиш, мухлисони худ ва рақибон, шаҳрвандони хориҷӣ анҷом 

меёбад. Бинобар ин, мавҷудияти қобилият ва сатҳи баланди салоҳияти 

коммуникативии варзишгарони варзиши сабукро тақозо менамояд. 

Варзишгари соҳаи варзиши сабук бояд маҳорати гӯш карда, фаҳмиданро 

доро бошад, вай бояд ақидаи худро фаҳмонида, исбот карда тавонад, 

мусоҳиби худро боваркунонида тавонад, дар суҳбат муҳити боварӣ ва кориро 

муҳайё кунад, зиддиятҳои ба миён омадаро холисона ҳаллу фасл карда 

тавонад. Асоси чунин фаъолиятро мавҷудияти техникаи коммуникативии 
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муошират ташкил медиҳад, ки ба он соҳиб будан аломати муҳимми лаёқату 

коршоямии варзишгари соҳаи варзиши сабук ба шумор меравад. Тавсифи 

умумие, ки симои касбӣ ва коммуникативии варзишгари соҳаи варзиши 

сабукро муайян менамояд, профессиограммаи коммуникативии варзишгари 

варзиши сабук ном дорад. Вобаста ба талаботи профессиограммаи 

коммуникативӣ варзишгари соҳаи варзиши сабук бояд: 

- тарзи муоширатро донад ва онро самаранок истифода бурда тавонад; 

- мақсаду вазифаҳои муоширатротаҳия карда тавонад; 

- муоширатро ташкил ва идора карда тавонад; 

- мақсади муоширатро таҳлил карда, масъалагузорӣ намояд ва роҳҳои 

ҳалли масъалаву мушкилотро ба таври мушаххас нишон дода тавонад; 

- дорои малакаву маҳорати пешбурди муошират бошад, тактикаву 

стратегияи онро хуб донад; 

- суҳбат карда тавонад, дар мубоҳиса, муҳокима, мизи мудаввар 

фаъолона ширкат карда тавонад; 

- маҳорати исбот ва асоснок кардани ақидаи худро доро бошад, танқид 

ва андешаҳои мусоҳибро бо далелу бурҳон рад карда тавонад,  пешниҳод 

манзур намояд, баму соҳиба баҳо дода тавонад; 

- техникаи нутқро соҳиб бошад, дуруст суханронӣ карда тавонад. 

Натиҷаи омӯзиш ва таҳлили осори илмии муҳаққиқон (Л.П. Матвеев, 

В.М. Соколов, М.В. Рижаков, Л.А. Петровская, Ф.Ш. Шарифов, М.Л. 

Лутфуллоев, Ш. Сафаров ва диг.)  муайян карда шуд, ки барои фаъолияти 

муваффақонаи касбии варзишгарони соҳаи варзиши сабук сифатҳои зерини  

коммуникативӣ вакасбӣ (дар муносибат некхоҳ будан, некбин будан, 

ҳиссиёти худро назорат карда тавонистан), ташкилотчигӣ, иродавӣ 

(масъулиятшиносӣ, мустақилият, мақсаднокӣ ва дигар сифатҳо) ниҳоят зарур 

мебошанд.  

Мавҷудияти чунин сифатҳои коммуникативии мутахассиси ояндаи 

соҳаи варзиши сабук аз бисёр ҷиҳат муҳити психологиро дар муошират бо 
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хамкасбон, ҳарифон, мураббиён, ҳайати дастаи мунтахаби варзишӣ, доварони 

мусобиқаҳо, шореҳони соҳаи варзиш ва ғайра таъмин месозад. 

Ба ақидаи мо, салоҳияти коммуникативӣ «ҷавҳари касбияти варзишгари 

соҳаи варзиши сабук» ба ҳисоб меравад, зеро муошират моҳияти фаъолияти 

ӯро ташкил медиҳад. Аз ин рӯ, дар муассисаи таҳсилоти олии касбӣ барои 

ташаккули ва рушди сифатҳои муҳимтарини касбии шахсиятидонишҷӯён-

варзишгарони варзиши сабук бояд муҳити созгори иттиллотӣ-таълимиро 

фароҳам оварда оварда, ба ин васила дар онҳо малакаву маҳоратҳои зерини 

коммуникативиро ташаккул диҳад: 

- онҳо бо шахсиятҳои дорои психологияи гуногун бо осонӣ муошират 

карда тавонанд; 

- дар рафти суҳбат муҳити некхоҳона ва мусоиди кориро муҳайё намояд; 

- боварию эътимодро ба даст оварад; 

- ҳисссиёти эмотсионалии ҳамсуҳбатро эҳтиром ва эмпатия зоҳир 

намояд. 

Ҳамин тавр, мо дар раванди гузаронидани қисми таҷрибавӣ мақсад 

гузоштем, ки низоми методҳои фаъолияти педагогиро, ки барои ташкили  

раванди ташаккули салоҳияти коммуникативии донишҷӯён-варзишгарони 

варзиши сабук заруранд, пешниҳод намуда, самаранокии онҳоро муайян 

намоем.  

Мақсади таҳқиқоти эксперименталӣ аз таъмини рӯҳияи психологӣ-

педагогӣ, ташкили фаъолияти раванди кори омӯзгор бо донишҷӯён, ки ба 

ташаккули салоҳиятии коммуникативӣ равона шудааст, иборат буд. 

Хулосаи боби якум 

Ҷомеаи муосири иттилоотӣ низоми нави арзишҳоеро ташаккул 

медиҳад, ки онҳо дар раванди таҳсилоти касбии мутахассиси оянда 

зарурияти ташаккулдиҳии маҷмӯи дониш, маҳорату малакаҳо ва салоҳиятҳои 

муайян, аз ҷумла салоҳияти коммуникативиро ҳамчун ҷузъи гусастанопазири 

салоҳияти касбӣ ногузир месозад.  Ҷомеаи муосир аз мутахассиси оянда 

истифодаи дурусту мақсадноки иттилоот, ҷустуҷӯ ва андӯхти муттасили 
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донишҳои нав, азхудкунии технологияҳои ҳозира замон, худомӯзии пайваста, 

корбурди оқилонаи донишҳои андӯхтаро тақозо менамояд, ки ин дар навбати 

худ мавҷудияти ҷаҳонфаҳмии васеи илмӣ, кордонӣ, майли муошират барои 

ба даст овардани донишу арзишҳои навро ногузир мегардонад. 

Имрӯз дар маҷмӯи технологияҳои муосири таҳсилоти олии касбӣ ғояи 

муносибати бо салоҳият яке аз посухҳои асосӣ ба саволест, ки дар шароити 

ҷаҳони муосир инсонро кадом натиҷаи таҳсилот беш аз ҳама қаноатманд 

карда метавонад, оё  ин қаноатмандӣ ба ниёзи ҷомеа созгор аст? Муносибати 

бо салоҳият ба сифати усули раҳоӣ аз вазъияти проблемавӣ бинобар 

мухолифати байни зарурати таъмини сифати баланди таҳсилоти олии касбӣ 

ва имконнопазир будани ҳалли ин масъала бо роҳи анъанавӣ аз ҳисоби 

афзудани ҳаҷми иттилоот, ки барои азхуд кардани зарур аст, бояд 

баррасӣгардад. 

Дар даҳсолаи охир масъалаҳои кордонии касбӣ ва салоҳиятнокии касбӣ 

мавриди таваҷҷуҳи махсуси муҳаққиқони соҳаи психология гардид. 

Кордонии касбӣ ҳамчун сифати махсуси шахс, ки дар шароитҳои гуногун 

имкони ба таври мунтазам ва самаранок анҷом додани фаъолияти мураккабро 

анҷом медиҳад, арзёбӣ мегардад. 

Мусаллам аст, ки варзиши сабук ҳамчун фанни таълимӣ дар раванди 

омодагии касбии мутахассисони ояндаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш яке аз 

ҷойҳои асосиро ишғол менамояд. Ҳамин гуна мавқеро он дар низоми тарбияи 

ҷисмонии донишҷӯёни факултетҳои ғайриварзишӣ низ соҳиб буда, барои 

баланд бардоштани дараҷаи тайёрии онҳо, ташаккули маҳорату малакаҳои ба 

ҳаракат вобаста, кам шудани таъсири номатлуби камбудиҳои фаъолияти 

ҳаракатӣ мусоидат менамояд. 

Дар тайёр намудани донишҷӯён-варзишгарони варзиши сабук 

омӯхтани техникаи иҷрои намудҳои варзишисабук, машқҳои махсус, ки 

барои омӯзиш ва такомули сифатҳои онҳо зарур аст, аҳамияти махсус пайдо 

мекунад. Ҳамчунин барои рушди ҳаматарафаи донишҷӯён-варзишгарои 

варзиши сабук донистани таърихи рушди намудҳои варзиши сабук, таърихи 
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пайдоиш, ташаккулёбӣ ва рушди техникаи машқҳо зарур мебошад. Омӯзиш 

ва истифодаи амалии тестҳои гуногун имкон медиҳанд, ки тамоми паҳлӯҳои 

рушди тарбияи ҷисмонӣ арзёбӣ гарданд ва  мутахассиси баландпояи соҳаи 

тарбияи ҷисмонӣ ваварзиш ҳамчун субъекти ҷолиб ва фаъоли раванди 

коммуникатсия ба воя расад.  

Дар раванди омодасозии варзишгарони варзиши сабук воситаву 

методҳои таъсиррасонии психологӣ ба маърифатноксозии ахлоқӣ-

психологии варзишгарон, камолоти ақлонии онҳо, дарки мақсаду вазифаҳо, 

беҳтар гардидани сифатҳои иродавӣ, муносибгардии (оптимизатсияи) 

муносибатҳои байни фардӣ ва такмили сенсомотории тайёрии психологии 

умумии онҳо равона карда мешавад. 

Бояд тазаккур дод, ки истифодаи воситаҳо ва методҳои омодасозии 

психологии варзишгарон то дараҷаи муайян аз хусусиятҳои равонии онҳо, 

вазифаҳои омодагии шахсӣ, самти машғулиятҳои тамринӣ вобастагӣ дорад. 

Дар ҷараёни банақшагирии раванди таълимӣ-тамринӣ тавсифи шахсии 

варзишгар, устувории сенсомоторӣ ва қобилияти аз уҳдаи чунин кори 

дилбазан баромада тавонистани мавқеи хоса доранд. 
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БОБИ 2. ТЕХНОЛОГИЯИ ПЕДАГОГИИ ТАШАККУЛИ 

САЛОҲИЯТИ КОММУНИКАТИВИИ ДОНИШҶӮЁН-

ВАРЗИШГАРОНИ ВАРЗИШИ САБУК ДАР МУҲИТИ ИТТИЛООТӢ-

ТАЪЛИМИИ МУАССИСАИ ТАҲСИЛОТИ ОЛИИ КАСБӢ 

2.1. Роҳу воситаҳои амалисозии модели ташаккули салоҳияти 

коммуникативии донишҷӯён-варзишгарони варзиши сабук дар 

муассисаи таҳсилоти оли касбӣ 

Тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш, аз ҷумла варзиши сабук яке аз ҷанбаҳои 

муҳими ҳаёти иҷтимоии ҷомеаи тозаистиқлоли Тоҷикистон ба шумор рафта, 

аз самаранокии фаъолияти онҳо солимӣ ва некуаҳволии ҷисмонӣ, маънавӣ ва 

зеҳнии миллат вобастагии амиқ дорад (М.Я. Виленский, М. Лутфуллоев, Н.А. 

Хакунов, А.О. Чижов, Ф. Шарифзода, М.М. Эбзеев ва диг). Аз ин рӯ, давлат 

ва Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон нисбати омодагии касбӣ ва 

коммуникатиивии мутахассисони соҳаҳои мазкур таваҷҷуҳи хоса зоҳир 

менамояд. Барои он ки мутахассисони соҳаи тарбияи ҷисмонӣ, варзиш, аз 

ҷумла варзиши сабук ба талаботи доимотағйирёбандаи бозори меҳнат 

ҷавобгӯй бошанд, қабл аз ҳам бояд дар мундариҷаи таҳсилоти олии касбии 

ин соҳа ислоҳоти ҷиддӣ гузаронида шавад (М.Я. Виленский, Е.Н. Гогунов, 

С.А. Хазова, М.М. Эбзеев ва диг.).  

Ин матлаб дар «Барномаи маҷмӯии рушди тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш 

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2017-2021», 87ик и  қарори 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 27 майи соли 2017, таҳти № 260 тасдиқ 

гардидааст, ба таври возеҳ инъикос ёфта, аз ҷумла «такмили минбаъдаи 

сифати омодагардонии кадрҳо, азнавтайёркунӣ ва такмили ихтисоси онҳо 

(таъмини соҳа бо кадрҳои баландихтисос)» [21] ба сифати яке аз вазифаҳои 

муҳимтарин дар раванди татбиқи нишондоди санади мазкур муайян карда 

шудааст. 

Натиҷаи асосии ислоҳоти таҳсилоти олии касбии соҳаи мазкур ин аз 

бисёр ҷиҳат эътирофи нақши гуногунфунксионалии он дар рушди сифатҳои 

ҷисмонӣ, ақлонӣ, эстетикӣ ва психологӣ ба шумор рафта, ин матлаб дар 
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навбати худ аз мутахассиси ояндаи соҳаи мазкур дар баробари салоҳияти 

касбӣ ва технологияҳо, инчунин зудҳаракатии иҷтимоӣ, сатҳи баланди 

мутобиқат ба ниёзҳои ҷомеаи муосирро тақозо мекунад (В.И. Григорьев, 

Н.Х. Хакунов, В.А. Чистяков). Ба андешаи В.И. Григорьев, Д.Н. Давиденко 

ва В.А. Чистяков дар баробари тарбияи ҷисмонӣ шахсият ба ташаккули 

салоҳиятҳои универсалӣ ва махсус ниёз дорад [54].  

Муносибати босалоҳият ин яке аз вокунишҳои низоми таҳсилот ба 

фармоиши иҷтимоӣ буда, моҳияти он дар омодасозии мутахассисони дорои 

сифатҳои қавииродагӣ, қобилият барои худинкишофёбии пайвастаи эҷодӣ, 

маҳорати истифодаи таҷриба дар ҳама гуна ҳолат зоҳир мегардад. 

Самаранокии муносибати босалоҳият зимни таҳқиқоти доманадори олимони 

варзида А.Л. Андреев, В.И. Байденко, А.С. Белкин, В.В.Давыдов, 

В.В.Краевский, И.Я. Лернер, В.В. Нестеров,  Б.Оскарссон, М.Н. Скаткин ва 

дигарон  собит гардида, дар заминаи истифодаи он маълум мегардад, ки дар 

ниҳоди хатмкунандаи мактаби олӣ то кадом андоза салоҳиятҳои дахлдор 

ташаккул ва рушд ёфта,  дар фаъолияти ояндаи касбӣ зоҳир хоҳанд гашт.  

Ба проблемаи моҳият ва мундариҷаи мафҳумҳои «салоҳият» ва 

«салоҳиятнокӣ» осори сершумори муҳаққиқони варзида А.А. Вербитский, 

И.А. Зимняя, Э.Ф. Зеер, А.К. Маркова, А.М. Новиков, Ф. Шарифзода 

бахшида шудаанд. Аз таҳлили осори илмии муҳаққиқони номбурда 

бармеояд, ки аксарияти пажуҳишгарон «салоҳиятнокӣ»-ро ҳамчун қобилияти 

умумии донишҷӯ ҷиҳати ҳалли вазифаҳои ҳаётӣ ва сипас касбӣ, ҳамчун 

дорои қобилиятҳои дахлдор будани донишҷӯ, аз ҷумла муносибати шахсии ӯ 

ба он ва ба предмети фаъолияти ояндаи касбӣ арзёбӣ намудаанд. Ҳамзамон, 

«салоҳият»-ро ҳамчун нишондиҳандаи объективии бесимо, ки пешакӣ 

ҳамчун меъёри сатҳи омодагии донишҷӯ коркард шуда, он мақсади таҳсилот 

маҳсуб меёбад, маънидод кардаанд.  

Новобаста аз мавҷудияти таснифоти ягонаи салоҳиятҳои калидӣ, Ю.М. 

Жуков қайд менамояд, ки салоҳиятнокии коммуникативӣ – ин метасалоҳият 

(ё ҳадафсалоҳият) ё салоҳияти ҳаставӣ ба шумор меравад. Он ба таркиби 
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салоҳияти иҷтимоӣ, касбӣ ва байнишахсӣ шомил буда, онҳоро бо ҳам 

мепайвандад [62, с. 91].  

Аҳамияти салоҳияти коммуникативӣ ва зарурати ташаккули он дар 

раванди омодагии касбии донишҷӯён-варзишгарони варзиши сабук аз 

мундариҷаи  Стандарти давлатии таҳсилоти олии касбӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, 89ик и қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 25 феврали 

соли 2017, таҳти № 94 тасдиқ гардидааст, бармеояд, дар сандаи мазкур аз 

ҷумла қайд гардидааст, ки «Стандарти давлатии таҳсилоти олии касбӣ 

натиҷаҳои таълими ҳатмиро аз рӯи барномаҳои таълимии таҳсилоти олии 

касбии ихтисосҳо (ё самтҳо) бо дарназардошти салоҳиятнокии касбӣ, дониш 

ва малакаю маҳорат муайян менамояд. Натиҷаҳои дарёфти таҳсилоти олии 

касбиро талаботи ҳадди ақали ҳатмии мазмун ва мундариҷаи барномаи 

таълимии таҳсилоти олии касбӣ майян мекунад» [171]. Дар барномаҳои 

таълимии ихтисоси варзиши сабук, ки дар заминаи стандарти мазкур таҳия 

гардидаанд, талабот оид ба муоширати касбӣ-педагогӣ ва тайёрии нутқии 

мутахассисони оянда пешбинӣ гардидааст.  

Муҳиммияти ташаккули салоҳияти коммуникаативии донишҷӯён-

варзишгарони варзиши сабук ба ҷанбаҳои зерин вобаста аст: Якум, - 

хусусияти доимотағйирёбандаи ҳаёт ва фаъолияти касбӣ, ки мавҷудияти 

сифатҳои дилёбӣ, фарҳанги муошират, маҳорати ҳарчи зудтар бо коллективи 

меҳнатӣ омезиш ёфтан, омодагӣ барои мутобиқ гардидан ба шароитҳои нави 

кор, танзими муносибат бо одамон дар раванди фаъолияти муштарак. Дуюм, 

- хусусияти худи фаъолият дар соҳаи варзиши сабук, зеро мутахассисони 

ояндаи ин соҳа метавонанд ба сифати омӯзгори фанни тарбияи ҷисмонӣ ва 

мураббӣ ҳам ба фаъолияти педагогӣ ва ҳам ба фаъолияти маъмурӣ-

идоракунӣ ё рекреатсионӣ машғул шаванд. Сеюм, - касби варзишгари 

варзиши сабук дар низоми «инсон-инсон» мавқеи хос дошта, дар он 

муошират категорияи муҳим арзёбӣ мегардад.  

Дар раванди иҷтимоишавӣ шахс забон, тарзу қолабҳои рафтор, меъёру 

қоидаҳои муоширатро меомӯзад, ормонҳои фарҳангиро аз худ мекунад. 
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Ташаккул наёфтани малакаҳои фарҳанги муошират ба пайдоиши 

хусусиятҳои махсуси психологӣ – беҷуръатӣ, дудилагӣ, тарсончакӣ, 

мардумгурезӣ мусоидат намуда, боиси тавлиди хусусиятҳои хоси рафтор ва 

нутқ – коҳиш ёфтани талабот нисбат ба муошират, робитаи маҳдуд, суҳбат ва 

назорат карда натавонистани гуфтору рафтори хеш тибқи меъёрҳо ва 

қоидаҳои нутқ, гуфтори худро идора карда натавонистан, мегардад. 

Аз ин рӯ, ташаккули салоҳиятнокии коммуникативии донишҷӯён –

варзишгарони варзиши сабук яке аз вазифаҳои мухими раванди таълиму 

тарбия дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ба шумор меравад. 

Ба масъалаи муоширати педагогӣ ва фаъолияти марбут ба суханпардозӣ 

ва нутқ дар доираи фаъолияти касбӣ таҳқиқоти сершумори муҳаққиқон Г.Д. 

Бабушкин, М.Я. Виленский, А.А. Дергач, С.Б. Елканов, И.А. Зазюн, Е.П. 

Ильин, И.Ф. Исаев, В.А. Кан-Калик, Н.М. Костихина, Н.В. Кузьмина, Н.Д. 

Никандаров, М.И. Станкина, А.И. Чучалина, С.А. Хазова ва дигарон бахшида 

шудаанд. Вале, мураккабии раванди ташаккули салоҳияти коммуникативии 

донишҷӯён-варзишгарони варзиши сабук дар он зоҳир мегардад, ки 

вазифаҳои касбӣ аксаран аз равияи-хусусияти кор вобаста аст ва он 

метавонад гуногун бошад.  

Тавре, ки С.А. Хазова қайд менамаояд «… бояд ҳарду ҷанбаи фаъолияти 

касбии онҳо шартан ба ду гурӯҳ ҷудо карда шавад – педагогӣ (дар соҳаи 

таҳсилоти миёнаи умумӣ ва таҳсилоти иловагии тарбияи ҷисмонӣ)- омӯзгори 

фанни тарбияи ҷисмонӣ, мураббӣ ва илмӣ-педагогӣ – омӯзгори муассисаҳои 

таҳсилоти миёна ва олии касбӣ), инчунин фаъолияте, ки мустақиман ба 

низоми таҳсилот алоқаманд нест (ташкилӣ-идоракунӣ (корманди мақомоти 

идоракунӣ оид ба тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш) ва фаъолияте, ки ба тарбияи 

ҷисмонӣ ва фароғат (созмондиҳандаи истироҳати аҳолӣ, ки ба тарбияи 

ҷисмонӣ)  алоқаманд аст» [187, с. 23]. 

Яъне, хусусияти фаъолияти ояндаи касбии донишҷӯён-варзишгарони 

варзиши сабук аз он иборат аст, ки онҳо метавонанд ба сифати омӯзгори 

фанни тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш, муррабӣ, инҷунин ба дигар намуди 
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фаъолият дар соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш, ки аз шуғли педагогӣ 

тафовут дорад, аз ҷумла идоракунӣ ё рекреатсионӣ машғул шавад. Бинобар 

ин, ҳангоми муайян намудани мундариҷаи омодагии касбии мутахассисони 

ояндаи соҳаи варзиши сабук бояд тамоми ҷанбаҳои фаъолияти касбӣ ва 

хусусияти муоширати онҳо ба инобат гирифта шавад [187, с. 23].  Масалан, 

яке аз шуғлҳои фарқкунанда ин мененҷери соҳаи варзиши сабук мебошад, 

чунки ин ихтисос ба касби дигар тааллуқ дорад, аммо фаъолияти тарбияи 

ҷисмонӣ рекреатсионӣ (фароғатӣ) аз рӯи натиҷаҳо, восита ва амалҳо ба 

фаъолияти омӯзгори фанни тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш наздиктар аст, зеро 

мавҷудияти салоҳияти касбиро тақозо мекунад. 

Дар натиҷаи таҳлили таҳқиқоти А.А. Дергач, Ю.М. Жуков, Е.П. Ильин, 

И.Ф. Исаев, Н.М. Костихина, А.И. Чучалина ва дигарон мо ба хулосае 

омадем, ки самаранокии муоширати касбӣ ва педагогии донишҷӯ-варзишгари 

варзиши сабук аз бисёр ҷиҳат аз фарҳанги нутқи ӯ, яъне сухангӯии ӯ 

вобастагии амиқ дорад. Агар сухани омӯзгоре, ки ба тадриси ягон фанни 

таълимӣ машғул аст, ба ташаккули мафҳумҳо, таассурот оид ба ин ё он 

ҳодисаи табиату ҷамъият мусоидат намояд, пас сухани омӯзгори фанни 

тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш илова бар ин ба ташаккули образи ҳаракат ва 

сипас ба ташаккули маҳорату малакаҳои ҳаракат ёрӣ мерасонад.  

Мавриди зикри хоса аст, ки донишҷӯён-варзишгарони ояндаи соҳаи 

варзиши сабук дар қиёс бо намояндагони дигар ихтисосҳои таҳсилоти олии 

касбӣ вақти муайяни таълимиро ба машқу тамрин сарф намуда, камтар ҳарф 

мезананд, ки ин хоси фаъолияти ояндаи касбии онҳо низ маҳсуб меёбад. 

Бинобар ин, онҳо ба ташаккули салоҳияти коммуникативӣ ниёзи бештар 

доранд. Бо ибораи дигар, ба хусусияти нутқи касбии онҳо омилҳои зиёд, аз 

ҷумла норасоии вақти таълимию корӣ [71, с. 56], инчунин ҳаҷм ва характери 

амалиёти машқу тамринҳо, мусобиқаву қувваозмоиҳои гуногун таъсири 

бевосита мерасонад. 

Ба ақидаи олимон Е.П. Ильин ва И.Ф. Исаев таъсирнокии сухан аз 

омилҳои гуногун вобаста аст: аз амиқии дониш дар соҳаи тарбияи ҷисмонӣ 
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ва варзиш, аз сатҳи рушди зеҳнии омӯзгор, аз боварӣ нисбат ба сатҳи 

салоҳияти касбии худ, фарҳанг ва техникаи нутқ [69, с.39, 71, с.44]. Вале 

асоси муоширати педагогии донишҷӯ-варзишгари варзиши сабукро на танҳо 

нутқ, балки тарзу сабки муошират ташкил медиҳад, ки дар навбати худ он 

ҳамон шакли ифода ва таъсири нутқро муайян мекунад, ки комёбии 

коммуникативӣ аз он вобастагии амиқ дорад.  

Вобаста ба ин Е.П. Ильин якчанд сабки муоширатро муайн карда, 

ҳамзамон сабки муоширатро аз тарзи роҳбарӣ вобаста медонад: ба тарзи 

авторитарии роҳбарӣ сабки авторитарии (императивӣ – омирона, қотеъонаи) 

муошират, ба тарзи демократии роҳбарӣ сабки демократии муошират 

мутобиқат мекунад. Ҳамзамон, тавре ки муаллиф қайд мекунад, - сухан дар 

бораи монандии онҳо намеравад, чунки тарзи роҳбарӣ ба ғайр аз сабки 

муошират боз дорои тарзҳои қабули қарор (ба таври яккасардорӣ ва 

мушовара), роҳбарии ба ташаббуси тобеон нигаронидашуда ё танзими 

қотеонаи фаъолнокии онҳо ва ҳоказо низ мебошад. Аз ин рӯ, сабқи муошират 

ба тарзи роҳбарӣ ҳамҷун ҷузъ ба кулл дахл дорад (70 с. 33; 208, с. 73). 

Самаранокии муошират аз бисёр ҷиҳат ба омӯзгор ва мураббӣ вобаста 

аст, аз он ки вай бо донишҷӯён чи гуна муносибат мекунад. Дар ин маврид 

омӯзгор ё мураббӣ бояд дорои такти (одоби) психологӣ бошад.  

Такти психологӣ ба бисёр сифатҳое, ки онҳоро дар гуфтори ҳаррӯза 

самимӣ меноманд, ба мисли хайрхоҳӣ, меҳрубонӣ, шафқат, ҳассосӣ, 

зудфаҳмӣ, покдилӣ асос ёфтааст. Омӯзгор ё мурабии боодоб ва босалоҳият ба 

ҳолати бамиёномада ба зудӣ сарфаҳм рафта, мушкилотро дар муоширати ин 

ё он донишҷӯ дарк ва вазъияти ӯро муайян карда, дар ҳамин асос ягона 

қарори дурустро дарёфта, вобаста ба он шакли мувофиқи таъсиррасониро 

интихоб мекунад. Барои он ки донишҷӯйро дар ҳолати ногувор намонад, 

суханон ва лаҳни мувофиқ дарёфт мекунад.     Аз ин рӯ, фаъолияти касбии 

омӯзгоре, ки ба ташаккули салоҳияти коммуникативии донишҷӯён-

варзишгарони варзиши сабук вобаста аст, мавҷудияти доираи васеи донишҳо, 

маҳорату малакаҳои коммуникативиии зеринро тақозо мекунад: 
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- истифодаи суҳбат ва боваркунониро ҳамчун методҳои асосии 

идоракунии даста ё гурӯҳ;  

- мавҷудияти қобилияту маҳорати авторитарии истифодаи дастуру 

маслиҳат, нишондоду эрод, ки методҳои асосии идоракунӣ маҳсуб меёбанд, 

инчунин сарфаҳм рафтан ба вазъиятҳои иҷтимоиро тақозо мекунад;  

- муайян намудани хусусиятҳои инфиродӣ ва ҳолатҳои эмотсионалии 

одамони дигар;  

- интихоби тарзҳои комилан муворфиқи муроҷиат ба одамони дигар ва 

татбиқи ин тарзҳо дар раванди робитаи мутақобила;  

- барпо намудани робитаи психологӣ; истифодаи  қобилияти нотиқӣ 

дар байни омма; танзим ва пешгирии низоъҳо;  

- гузаронидани гуфтушунид ва нишастҳои матбуотӣ.  

Аз ин андешаҳо хулоса бармеояд, ки яке аз вазифаҳои муҳим дар самти 

омодагии касбии донишҷӯён-варзишгарони варзиши сабук на танҳо 

омӯзонидани гуфтор вобаста ба  мақсади гуфтор ва шунаванда, яъне мувофиқ 

ба вазъияти мушаххас аст, балки аз он иборат аст, 93ик и дар ниҳоди 

донишҷӯён «салоҳияти коммуникативӣ»-ро ташаккул диҳем, ки он ҳам 

донишҳо оид ба низоми забон ва ҳам азбар намудани маводи забонӣ (нутқ), 

инчунин риояи меъёрҳои иҷтимоии муоширати вербалӣ (шифоҳӣ, лафзӣ) 

қоидаҳои суханпардозиро фаро гирад. Ин дар навбати худ мавҷудияти 

қисмҳои муайяни сохториро тақозо намуда, дар мактаби олӣ раванди таълим 

барои рушди онҳо равона карда мешавад.  

Мундариҷаи барномае, ки таҳия намудем, (ниг. замима. Расми 2) дар 

асоси сохтори сетаркибаи салоҳияти коммуникативӣ ва таҳқиқоти сершумор 

(Л.М. Митина, Л.А. Петровская, А.К. Болотова Ю.М. Жуков, А.К. Маркова, 

Н.В. Кузьмина) тарҳрезӣ шуда, бо дарназардошти хусусияти фаъолияти 

касбии варзишгарони варзиши сабук дар шакли қисмҳои бо ҳам алоқаманди 

зерин пешниҳод мешавад:  

1. Лингвистӣ – фарҳанг ва техникаи нутқ; 
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2. Когнитивӣ-амалиётӣ – дониш, маҳорат ва малакаҳои муоширати 

самаранок;  

3. Шахсиятӣ – сифатҳои касбӣ-шахсӣ. 

 Барномаи таҳиягардида аз ду модули зерин иборат аст:  

1. Маҷмӯи супоришҳои амалӣ барои фанҳои педагогӣ-психологӣ; 

 2. Курси махсуси «Омилҳои педагогӣ-психологии муошират дар соҳаи 

варзиши сабук».  

Моҳияти барнома аз он иборат аст, ки барномаҳои корӣ аз фанҳои 

«Психологияи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш», «Омилҳои педагогӣ-психологии 

муошират дар соҳаи варзиши сабук» (курси махсус) ва «Маҳорати педагогии 

мураббии соҳаи варзиши сабук» бояд ба супоришҳои семинарӣ-амалӣ дар 

шакли интерактивӣ ворид карда шаванд (Ниг. замима. Расми 1).  

Ба блоки 1-ум маҷмӯи супоришҳои семинарӣ-амалиро, ки дар курси 3-

юм ҳангоми омӯзиши фанни «Психологияи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш» 

баррасӣ мегарданд, ворид намудан ба мақсад мувофиқ аст. Зеро ба блоки 

мазкур бозиҳои таълимӣ, машқу супоришҳо барои андухт ва такмили донишу 

маҳорати нутқи касбӣ (фарҳанги нутқ ва гуфтор дар шакли нақл) ва техникаи 

педагогӣ (забони имову ишора ва қиёфабозӣ) ворид карда шудаанд, ки бешак 

ба ташаккул ва рушди салоҳияти коммуникативии донишҷӯён мусоидат 

хоҳад кард.  

Тамоми супоришҳои блоки 1-ум ба гурӯҳҳои зерин ҷудо карда 

шудаанд:  

1. Машқҳо барои такмили ҳиссиёт нисбат ба воситаҳои ғайрилафзии 

коммуникатсия.  

2. Машқҳо барои дарк ва такмили имову ишора ва қиёфабозӣ дар 

муоширати педагогӣ.  

3. Машқҳо барои фаҳмидани хусусиятҳои ташаккули нутқ. 

 Дар блоки 2-юм супоришҳои семинарӣ-амалӣ барои ворид намудан ба 

курси махсуси «Омилҳои педагогӣ-психологии муошират дар соҳаи варзиши 

сабук» пешбинӣ шудаанд. Супоришҳое, ки ҳангоми омӯзиши фанни 



 
 

95 

 

номбурда дар курси 4-ум истифода бурда мешаванд ба ташаккули маҳорату 

малакаҳои асосии муоширати   салоҳиятнокии коммуникативӣ равона карда 

шудаанд. Бинобар ин, воситаи асосӣ дар ин маврид супоришҳое ба шумор 

мераванд, ки хусусияти ҳолати мушаххасро инъикос намуда, дар муоширати 

педагогӣ сатҳи ташаккули салоҳиятнокии коммуникатвии донишҷӯн-

варзишгарони соҳаи варзиши сабукро ба таври возеҳ муайян мекунанд. 

Тамоми супроишҳо ба 5 гурӯҳ тақсим карда шуда, ҳар кадом ба ташаккули 

салоҳиятҳои мушаххаси коммуникативӣ нигаронида шудаааст:  

1. Омӯзиши техникаи суҳбат;  

2. Омӯзиши маҳорати рафъи мушкилот дар раванди муошират; 

3. Омӯзиши маҳорати гӯш карда тавонистан;  

4. Омӯзиши маҳорати баҳсу мунозира, муколама ва мубоҳиса;  

5. Омӯзиши методи таҳлили вазъияти мушаххас дар муоширати касбӣ.  

Вазифаи асоси ин супоришҳо қабл аз ҳама ташаккули заминаи 

боэътимоди психологӣ-педагогии муоширати «ба донишҷӯ» 

нигаронидашуда, тасаввурот оид ба «техникаи гӯш кардан», ки фаҳмидани 

ҳамсуҳбатро осон ё душвор мегардонад, ташаккули маҳорати фаъолона гӯш 

кардани донишҷӯй, ҳамкор, рафиқ мебошад. Истифодаи методи таҳлили 

вазъияти мушаххас имкон медиҳад, ки донишҷӯ ба савол танҳо ҷавоби «ҳа» ё 

«не» надиҳад, балки якчанд варианти онро омӯзад ва сипас варианти 

дурустро интихоб намояд.  

Бо назардошти он ки мутахассиси ояндаи соҳаи варзиши сабук дорои 

салоҳиятҳои салоҳиятҳои гуногун – лоиҳакашӣ, ташкилотчигӣ, касбӣ, 

коммуникативӣ ва ғайра мегардад, бинобар ин, фаъолияти таълимии 

донишҷӯёни равияи мазкур бояд ҳарчи бештар ба фаъолияти ояндаи онҳо 

наздик карда шавад.  

Барои ин мо курси махсуси «Омилҳои педагогӣ-психологии муошират 

дар соҳаи варзиши сабук»-ро коркард намудем, ки он дар оянда то андозае 

норасогии донишҳои педагогӣ-психологиро дар самти ташаккули салоҳияти 

коммуникативии донишҷӯён-варзишгарони ояндаи соҳаи варзиш, аз ҷумла 
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варзишгарони соҳаи варзиши сабукро ҷуброн хоҳад кард. Дар заминаи 

муқарраоти мақсадноки курси махсуси «Омилҳои педагогӣ-психологии 

муошират дар соҳаи варзиши сабук» вазифаҳои онро ба таври зерин муайян 

намудан мумкин аст: ташаккули салоҳиятҳои касбӣ-коммуникативӣ; 

ташаккули муносибати мотиватсионӣ-арзишӣ нисбат ба касби варзишгари 

варзиши сабук; ташаккули қобилияти амсиласозии (моделсозии) воқеияти 

соҳаи варзиши сабук дар қаринаи (контексти) робитаи мутақобилаи касбӣ 

баҳри ҳамкорӣ ва эҷодиёт (ниг. Замимаи 1 Расми 1.).  

Вале курси махсуси «Омилҳои педагогӣ-психологии муошират дар 

соҳаи варзиши сабук» на танҳо ба мақсади амсиласозии фаъолияти ояндаи 

касбӣ коркард шудааст, балки ҳадафи дигар ин вусъати ҳамгироии 

дохилифаннии блоки фанҳои психологӣ-педагогӣ мебошад, ки дар натиҷаи 

он ташаккули салоҳияти коммуникативии донишҷӯён-варзишгарони варзиши 

сабук (инчунин дигар ихтисосҳо) дар муҳити иттилоотӣ-таълимии муассисаи 

таҳсилоти олии касбӣ бонизом ва пай дар пай амалӣ мегардад. 

Фасли дигари маҷмӯи супоришҳои семинарӣ-амалӣ ин блоки 3-юм 

мебошад, ки дар он воситаи асосӣ машқу супоришҳои тренингӣ ҳангоми 

омӯзиши фанни «Маҳорати педагогии мураббии соҳаи варзиши сабук» дар 

курси 4-ум ба шумор мераванд.  

Ҳадафи асосии ворид намудани тренингҳо ба машғулиятҳои таълимӣ 

ин пеш аз ҳама мусоидат намудан ба камолоти эҷодӣ ва худинкишофёбии 

донишҷӯён тавассути аз байн бардоштани маҳдудиятҳоест, ки ба зуҳури 

нерӯи дохилӣ ва иқтидори шахсияти донишҷӯ монеа эҷод мекунанд. Вобаста 

ба ин, вазифаи блоки мазкури супоришҳои семинарӣ-амалӣ пеш аз ҳама:  

- баланд бардоштани сифатҳои касбӣ-шахсии донишҷӯён 

(таҳаммулпазирӣ); 

- ҳавасманд гардонидани донишҷӯён барои зоҳир намудани сифатҳои 

инфиродӣ-шахсӣ, тарзҳои матлуби рафтор; 

- фароҳам овардани шароит баҳри омӯзиши усулҳо ва технологияҳои 

худомӯзӣ ва худтарбиякунӣ. 
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Тамоми супоришҳо ҳамчун машқҳои тренингӣ ба 3 гурӯҳи зерин 

тақсим ва ба рушди таҳаммулпазирии педагогӣ равона карда шудаанд, ки он 

асосан аз сифатҳои зерин иборат аст:  

1. Рефлексияi; 

2. Эмпатия; 

3. Худназораткунӣ. 

Ҳамзамон вазифаи асосии тренинг ин аниқ намудан, мушаххас 

гардонидан ва васеъ намудани низоми донишҳо дар бораи худи донишҷӯ 

«Симои Ман» ҳамчун шахсият; арзёбии имкониятҳо ва қобилиятҳои 

донишҷӯ; мустаҳкам намудани «Консепсияи Ман» дар шароитҳои 

мушаххаси робитаи мутақобила ва муошират, коркарди малакаҳои 

худтанзимкунии самаранок ба хотири худинкишофёбӣ мебошад.  

Мавриди зикр аст, ки заминаи асосии татбиқи барномаи мазкурро 

принсипҳои зерин ташкил медиҳанд: 

1.Хусусияти рушдёбандаи таълим; 

2. Хусусияти тарбиявии таълим; 

3. Илмият ва бонизомии фаъолияти маърифатӣ; 

4. Дастрасии таълим; 

5. Муттасилии таълим; 

6. Тамоили амалӣ ва иҷтимоӣ доштани таълим; 

7. Фаъолнокии эҷодӣ ва мустақилияти донишҷӯ. 

Принсипҳои мазкур якҷоя низоми комил ва ягонаи ба ҳам алоқаманду 

гусастанопазирест, ки татбиқи яке бе дигаре имконнопазир аст.  

Тарбияи варзишгарон, хусусан варзишгарони намуди варзиши сабук, 

яке аз масъалаҳои муҳим ва мураккаби педагогикаи муосир ба шумор рафта, 

баррасӣ ва ҳалли мусбати он истифодаи тарзу усулҳо, воситаҳо, шаклҳои 

гуногуни корҳои ташкилӣ, шароитҳои мусоиди педагогӣ-психологӣ, моддиву 

техникӣ ва ғайраро тақозо менамояд. Мавҷудияти омилҳои мазкур ба 

раванди ташкилию педагогии тайёрии варзишгарони варзиши сабук 

мусоидат намуда, барои ширкати фаъолона ва самараноки онҳо дар 



 
 

98 

 

мусобиқаҳои гуногун ва ба даст овардани нишондиҳандаҳои баланди 

варзишӣ имкониятҳои васеъро фароҳам меорад.  

Тавре, ки маълум аст, ба ҳайати дастаи варзишӣ шахсони синну сол ва 

дорои ҷаҳонбинии гуногун дохил буда, ҳар кадом дорои мақсаду маром ва 

манфиатҳои шахсӣ мебошад. Бо ибораи дигар, дастаи варзишӣ амсилаест, ки 

дар он муносибати байниҳамдигарии шахсони гуногун мушоҳида мешавад. 

Аз ин рӯ, барои он ки дастаи варзишӣ дар қувваозмоиҳои гуногун воқеан 

рақобатпазир бошад, дар ниҳоди ҳар як узви он ҳанӯз аз овони кӯдакӣ ва 

таҳсил, бахусус дар зинаи таҳсилоти касбӣ бояд салоҳиятнокии 

коммуникативӣ ташаккул ёбад, ҳар як варзишгари шомили даста ба 

муошират ва муносибати байниҳамдигарӣ омода бошад, иттилооти барояш 

заруриро дар лаҳзаи дилхоҳ пайдо карда тавонанд. 

Аз ин ҷост, ки муҳаққиқони соҳаи педагогика ба сифати «хусусияти 

асосии таҳсилоти муосир муколама ё гуфтугӯ»-ро ном бурдаанд, ки «дар 

ҳамбастагии муносибатҳои мухталиф бо таҳсил ва усулҳои тадрис ба зуҳур 

меоянд» [198, с. 111]. Ба андешаи ин ҷониб, дар шароити имрӯза 

салоҳиятнокии коммуникативӣ бояд ба сифати ҷузъи ҷудонопазири 

салоҳиятнокии касбии тамоми категорияҳои мутахассисони оянда, аз ҷумла 

варзишгарони варзиши сабук пазируфта шавад. 

Дар Консепсияи рушди таҳсилоти касбӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон,  

98-и қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон № 484, аз 1.11.2006 тасдиқ 

шудааст, қайд гардидааст, ки «таҳсилот – раванди муттасили таълиму 

тарбия, ки мақсад аз он ноил шудан ба сатҳи баланди инкишофи маънавӣ, 

зеҳнӣ, фарҳангӣ, фитрӣ ва салоҳияти касбии аъзои ҷамъият мебошад» [89]. 

Ҳамбастагии салоҳиятнокии касбӣ ва салоҳиятнокии коммуникативӣ 

ба масъалаҳои боз ҳам муҳимтар – гуманизатсияи таҳсилот, демократисозии 

таҳсилот ва иттилоотсозии таҳсилот вобастагии зич дорад. 

«Аз мавқеи гуманизми таҳсилот маънии ҳаёти инсон аз он иборат аст, 

ки худашро барои дигарон омода созад, ғами дигаронро хӯрад, барои дигарон 

чун обу ҳаво зарур бошад» [199,с. 160]. 
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Аммо хусусияти хоси фаъолияти инфиродии варзишгари соҳаи 

варзиши сабук аз он иборат аст, ки ҳар кадом кӯшиш мекунад ва манфиатдор 

аст, ки дар қувваозмоӣ ба натиҷаҳои баландтарин соҳиб шавад, ки ин аксаран 

боиси хилватгузинӣ, қанораҷӯӣ аз дигарон,  маҳдуд шудан дар ҷаҳони  

ботинии худ, саргарми мушкилоту расидан ба ҳадафҳои шахсӣ ва ғайра 

мегардад. 

Мусаллам аст, ки ба фаъолияти аксарияти тимҳои варзишӣ ва 

варзишгарони алоҳида аз рӯи нишондод ва комёбиҳое, ки ба даст овардаанд, 

баҳо дода мешавад.  

Вале дар тими варзишӣ рафтору муносибати ҳар як шахси алоҳида аз 

муносибати аъзои дигари даста вобаста буда, ҳамаи ин дар маҷмӯъ, 

хусусияти умумии салоҳиятнокии коммуникативии аъзои дастаро муайян 

месозад [70, с. 46].  

Аз ин рӯ, барои он ки даста ба натиҷаҳои баланди варзишӣ соҳиб 

гардад, муайян намудан ва донистани сатҳи салоҳиятнокии коммуникативии 

ҳар кадом бағоят муҳим аст.  

Фаъолияти варзишӣ, махсусан фаъолияте, ки ба мусобиқа, кувваозмоӣ 

дахл дорад, бо хусусияти эмоциогении баланд фарқ мекунад. Пайдоиши ин ё 

он ҳолат аз омилҳои гуногун вобаста буда, дар байни онҳо омилҳои зерин ба 

зуҳуроти изтиробу ҳаяҷони қабл аз оғози қувваозмоӣ таъсир мерасонанд: 

1. Муҳиммияти қувваозмоӣ; ин муҳимият доимо шахсӣ аст ва на ҳамеша 

аз сатҳи қувваозмоӣ вобаста аст, масалан мусобиқаи сатҳи донишкада барои 

варзишгар метавонад аз иштирок дар қувваозмоии шаҳрӣ ё вилоятӣ 

муҳимтар бошад, зеро шояд варзишгар дар чунин мусобиқаҳо барои пирӯзӣ 

ягон хел имконият надорад; 

2. Мавҷудияти ҳарифони пурқувват; 

3. Шароитҳои мусобиқа (мутантании оғози мусобиқа, кашолёбии оғози 

мусобиқа бинобар сабаби обу ҳавои бад); 
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4. Рафтори атрофиёни варзишгар, махсусан мураббӣ, ки раванди 

мутамарказгардонии диқатти варзишгарро ҳангоми тамринҳои қабл аз 

кувваозмоӣ халалдор месозанд; 

5. Хусусиятҳои инфиродии психологии варзишгар (хосияти системаи 

асаб ва маҷоз: шиддатнокии эмотсионалӣ дар вазишгарони дорои системаи 

асаби суст ба осонӣ пайдо мешаванд); 

6. Характер ва хусусияти муносибати байниҳамдигарӣ дар коллектив, 

яъне муҳити психологӣ; 

7. Дар мусобиқа ҳузур доштани шахсони барои варзишгар муътабар 

(дӯстону пайвандон, маҳбубон, мураббиёни дастаҳои яккачин ва ғайра); 

8. Сатҳи маҳорату малакаҳои худтанзимкунӣ. 

Мусаллам аст, ки ба ғайр аз омилҳои номбаршуда раванди муоширати 

самаранокро монеаҳои муайян халалдор мекунанд. Аз ин рӯ, донистани ин 

монеаҳо ба иштирокчиёни муошират имкон медиҳад, ки онҳо барои бартараф 

намудани монеаҳо пешакӣ тадбирҳои зарурӣ андешанд. Ба таври умумӣ ба 

монеҳаҳои коммуникативӣ инҳо дохил мешаванд:    

Монеаҳои коммуникативӣ – монеаҳои нутқӣ, фарҳангӣ-иҷтимоии 

интиқол ва қабули иттилоот миёни иштирокчиёни муошират. Онҳоро ба 

таври мушаххас таҳлил менамоем: 

1. Монеаҳои «нафаҳмидан» - (намешунавем, намебинем, 

намефаҳмем). Одатан 4 монеҳои зерини нафаҳмиданро ҷудо мекунанд: 

фонетикӣ, семантикӣ (маъноӣ), стилистикӣ (сабкӣ, услубӣ) ва мантиқӣ 

• Нофаҳмии фонетикӣ – дар натиҷаи ғалатҳои талаффуз, нимғурма ё 

норавшан ҳарф задан, нутқи якзайл (нутқи тезгӯяк, тез гап задан, шумораи 

зиёди калимаҳои туфайлӣ (паразит) пайдо мешаванд. 

• Монеаҳои акустикӣ – дар натиҷаи интонатсияҳои (оҳанги сухани) 

ба вазъият номувофиқ, лаҳн, баландии овоз, садо, суханҳои фосиладор ва 

ғайра пайдо мешаванд. Нутқ бо забони хориҷӣ. Зада (акцент), нутқи 

норавшан. 
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• Монеаҳои семантикии (маъноии) нофаҳмӣ – монеаҳои 

семантикии (маъноии) нофаҳмӣ дар ҳолатҳои номувофиқатии байни шаклу 

мазмун пайдо мешванд. Дар раванди муошират ду қоидаи асосии 

таркиббандии иттилоот мавҷуд аст: қоидаи ҷаҳорчӯба (ба андешаи Л.В. 

Кулева оғоз ва интиҳои ҳама гуна қатори иттилоотӣ дар хотираи инсон 

нисбат ба миёнаи он беҳтар ҳифз мегардад) [Ошибка! Источник ссылки не 

найден., с. 65] ва қоидаи занҷира, ки тибқи он мундариҷа бояд таркиббанд 

шуда бошад). 

Монеаи мантиқӣ – дар ҳолатҳое пайдо мешавад, ки мантиқи 

фиккррронӣ барои қабул ва фаҳмидан басо мураккаб ё нодурусту мутаззод 

аст. 

2. Монеаҳои шахсӣ- ба ин намуди монеаҳо метавон нобоварӣ, хусумат 

нисбати  шарикон дар мубодилаи афкорро номбар намуд, аз ҷумла: 

▪ Монеаи «сензураи шахсӣ» - инсон иттилоотро тавассути худ қабул 

ва интиқол медиҳад; 

▪ Монеаҳои эмотсионалӣ – эҳсосоти баланд (тарсу изтироб) ба 

муоширати бодиққат халал мерасонанд;  

Монеаҳое, ки ҳангоми эҳсосоти баланд пайдо мешаванд: 

 Монеаи ҷабру ҷафо (ҷафокашӣ) – ин намуди монеа сатҳи муошират ва 

улфатпазирии шахси ҷафокашидаро паст ва ҳамзамон сатҳи коммуникативии 

онҳоеро, ки ба ҷафокашида иртибот мегиранд, паст мегардонад. 

Монеаи қаҳру ғазаб – дар ҷавоб ба монеаи ғайричашмдошт, таҳқир ва 

ғайра пайдо мешавад. Ғазаб неруи ҷисмонӣ ва равониро дучанд мегардонад. 

Ҳар қадар ғазаб зиёд бошад ба ҳамон андоза он дар амалҳои шифоҳӣ ё 

бадқасдона ифода меёбад. 

Монеаи бадбинӣ ва нафрат – дар натиҷаи аз ҷониби касе вайрон 

кардани меъёрҳои оддии ахлоқ ё «нафрати гигиенӣ»-и ба дигар шахс пайдо 

мешавад. 



 
 

102 

 

Монеаи разолат, рафтори ғайриахлоқӣ; хусусиятҳои ғайриқобили қабул 

(тарсончакӣ, хасисӣ); таассуб ва ҳоказо. 

Монеаи воҳима – он метавонад иртиботро бо шахсе, ки манбаи воҳима 

аст, ба ҳадди ақал расонад. 

Монеаи айбу шарм – метавонад аз таъриф ва ё аз тарси ошкор шудани 

гуноҳи содиршуда пайдо шавад. 

3.Монеаҳои номувофиқатии шахсӣ, ин намуди монеаҳо дар ҳолатҳое 

пайдо мешавад, ки шарикони дорои характер, мизоҷ, нишондоди иҷтимоии 

гуногун, дигар тафовутҳои шахсӣ якдигаррро қабул карда наметавонанд ва 

ин боиси низоъи байнишахсӣ мегардад. 

4. Монеаҳои иҷтимоӣ-фарҳангӣ – ин монеаҳо дар натиҷаи 

фарқиятҳои иҷтимоӣ, сиёсӣ, мазҳабӣ, фарҳангӣ, касбӣ ва ғайра пайдо шуда, 

дар натиҷа иштирокчиёни раванди коммуникатсия (иртибот) ин ё он мафҳум, 

ҳодиса, вазъиятро ба таври гуногун шарҳу эзоҳ медиҳанд. 

         5. Монеаҳои коммуникативӣ 

• Иҷтимоӣ: 

• Маърифатӣ 

• Фарҳангӣ, байнифарҳангӣ 

• Касбӣ 

Монеаи «авторитет». Тамоми одамонро ба муътабар ва ғайримуътабар 

ҷудо намуда, инсон танҳо ба муътабарон бовар мекунад ва ба дигарон бовар 

намекунад. Ҳамин тавр, ҳисси боварӣ ва нобоварӣ ба шахс нисбат дода шуда, 

на аз хусусияти иттилооти интиқолёбанда, балки аз шахси гӯянда вобаста 

мешавад. Масалан, калонсолон ба маслиҳати ҷавонон камтар эътибор 

медиҳанд. 

Монеаи «канораҷӯӣ». Инсон аз сарчашмаи таъсирот канораҷӯӣ 

мекунад, аз муошират бо ҳамсуҳбат рӯй мегардонад, канораҷӯӣ мекунад. 

Агар канораҷӯӣ кардан имконнопазир бошад, вай хаддалимкон кӯшиш 

мекунад, ки ахборро қабул накунад (бедиққат аст, гӯш намекунад, ба 
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ҳамсуҳбат нигоҳ намекунад, бо ҳар баҳона барои қатъи суҳбат талош 

меварзад). Баъзан на танҳо аз сарчашмаи иттилоот, ҳатто аз ҳолатҳои муайян 

канораҷӯӣ мекунанд (масалан, ҳангоми тамошои филмҳои ҳавлангез 

(воҳиманок) кӯшиш мекунанд, ки аз «лаҳзаҳои даҳшатнок» чашм пӯшанд). 

Инчунин монеаҳое мавҷуданд, ки аз омилҳои беруна вобаста буда, 

барои интиқол ва қабули иттилоот шароити нороҳат фароҳам меоранд, 

масалан: 

✓ Монеаҳои акустикӣ – ғалоғула дар дохили бино ё кӯча, корҳои 

таъмир, дарро задан, занги телефон ва ғайра; 

✓ Ҳолатҳои ҷолиби муҳити атроф – офтоби тобон ё баръакс, рушноии 

хира, ранги деворҳои бино, манзараи беруни ҳавлӣ, маназараҳо, портретҳо, 

яъне тамоми чизе, ки таваҷҷуҳи ҳамсуҳбатонро ҷалб карда метавонад; 

✓ Шароитҳои ҳарорат – сардӣ ё гармии аз ҳад зиёди дохили бино; 

шароитҳои обу ҳаво – борон, шамол, фишори баланд ё паст. 

Тамоми омилҳои мазкур вобаста бо таъсироти худ дар хусусиятҳои 

хоси инфиродӣ ва психофизиологии муошираткунандагон (коммуникантҳо) 

ва натиҷанокии коммуникатсия зоҳир мегарданд. 

Бинобар ин, муассисаҳои таҳсилоти олии касбие, ки ба таълиму 

тарбияи варзишгарони ояндаи соҳаи варзиши сабук машғуланд, 

вазифадоранд, 103ик и истифода аз тамоми тарзу усулҳо ва воситаҳои 

имконпазири педагогӣ шахсиятҳоеро ба камол расонанд, ки дорои 

салоҳиятнокии баланди касбӣ ва коммуникативӣ бошанд. Зеро «самаранок ба 

роҳ мондани таҳсилоти салоҳиятнок ва давра ба давра ҷорӣ намудани он дар 

ҳамаи зинаҳои таълим талаби замон мебошад» [6]. 

Барои иҷтимоишавии комилан мувофиқи шахс ба шароити «ҷомеаи 

зудтағйирёбандаи мусоири демократӣ» соли 1996 Шӯрои Аврупо 5 

салоҳияти асосиро (калидиро) қабул намуд, ки дар қатори салоҳиятнокии 

иҷтимоӣ, бисёрфарҳангӣ, технологӣ ва когнитивӣ яке аз онҳо салоҳиятнокии 

коммуникативӣ ба шумор меравад. Салоҳиятнокии коммуникативӣ 

(салоҳиятнокӣ дар муошират) ҳамчун захираи бонизоми ботинии инсон 
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арзёбӣ мегардад, ки дар раванди муоширати мутақобилаи байнишахсӣ барои 

ноил гардидани субъект ба мақсаду вазифаҳои ҳаётан муҳим зарур ва кофӣ 

мебошад. Ин салоҳиятнокӣ ба сатҳи истифода бурда тавонистани воситаҳои 

шифоҳӣ ва хаттии муоширати субъект, ки махсусан барои фаъолияти касбӣ 

ва ҳаёти иҷтимоӣ муҳиманд, мутаносиб мебошад; ҳамзамон донистани «беш 

аз як забон» барои бартараф намудани эҳтимоли «хавфи ҷудошавии 

(изолятсияи) иҷтимоӣ» таъкид карда шудааст. Аз ин ҷост, ки як қисми 

олимон (А.В. Хуторской) салоҳиятнокии коммуникативиро ба сифати 

салоҳияти шахсӣ-«калидӣ» арзёбӣ намудааст [192, с. 23]. Аз таҳлили 

адабиёти илмӣ оид ба мавзӯи мавриди таҳқиқ бармеояд, ки субъекти 

салоҳиятнокии коммуникативӣ (субъекти муошират) дар маҷмӯъ бояд дорои 

қобилиятҳои зерини иҷтимоӣ-психологӣ бошад: 

 -пешгӯйӣ карда тавонистани (пешакӣ фаҳмидани) вазъи робитаи 

мутақобилаи байнишахсӣ; 

 -барномарезӣ (банақшагирӣ) карда тавонистани раванди муошират 

вобаста ба хусусият ва хислати хоси ҳолати коммуникативӣ; 

 -идора карда тавонистани ҷараёни гуногунранги муошират вобаста 

рафтору гуфтори иштирокчиён.  

Яке аз ҷузъҳои муҳими таркибии салоҳиятнокии коммуникативӣ ин 

қобилиятҳои коммуникатсионӣ – маҷмӯи хусусиятҳои инфиродии шахс, ки 

барои муоширати (робитаи мутақобилаи) шахсӣ ва расмии байни одамон - 

фаҳмида тавонистани дигарон, барпо намудан, нигоҳ доштан ва бидуни 

низоъ хотима додани робитаҳо ба шумор меравад. Ба қобилиятҳои 

коммуникатсионӣ инҳо дохил мешаванд: улфатпазирӣ, одамдӯстӣ, 

мушоҳидакорӣ, ҳассосӣ нисбат ба ҳолати ботинии дигарон ва ҳоказо. 

Сохтори қобилиятҳои коммуникатсиониро инҳо ташкил медиҳанд:  

- гностикӣ (дарк кардан, фаҳмидан- кӯшиши дигаронро фаҳмидан, 

маҳорати гӯш карда тавонистани шарики муошират, мушоҳидакорӣ); 
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- экспрессивӣ - таъсирбахшӣ, фасоҳат – кӯшиши худифодакунӣ, 

кӯшиши барои дигарон фаҳмо будан, ростқавлӣ, маданияти нутқ, боварӣ ба 

шарикон; 

- интераксионӣ – ҳамкории мутақобила – маҳорати таъсиррасонӣ ба 

шарикони муошират, аз ҷумла зоҳир намудани сифатҳои серталабӣ, 

хушмуомилагӣ, одоби муошират, боинтизомӣ, қатъият, ҷасорат, 

собитқадамӣ. 

Одатан ба таркиби салоҳияти коммуникатсионӣ ҷузъиёти зерини 

функсионалиро дохил менамоянд:  

- лингвистӣ (ки ба қобилияти забондонии шахс нигаронида шудааст); 

- сотсиопрагматикӣ ё иҷтимоӣ-амалӣ (маҳорати ноил гардидан ба 

ҳадафҳои ҳамкории мутақобила); 

- иҷтимоӣ-фарҳангӣ (истифодабарии забон дар соҳаи муайяни 

фаъолият ва муошират); 

- лингвофарҳангӣ (истифодабарии воситаҳои забонӣ вобаста ба 

меъёрҳои этнофарҳангӣ ва миллӣ); 

- компенсаторӣ (ҷубронӣ), ки ба нигоҳ доштани коммуникатсия 

мусоидат мекунад; 

- паралингвистӣ (ғайризабонӣ), ки ба сифатҳои таъсирбахшӣ ва 

фасоҳати забонии шахс нигаронида шудаанд; 

- дискурсивӣ - (мантиқӣ, бомулоҳизагӣ) – маҳорати роҳандозӣ 

намудани муошират вобаста ба қонуниятҳои дохилӣ ва меъёрҳои фарҳангӣ. 

Дар шароити тақвияти пайвастаи шиддати равандҳои тафриқаёбӣ ва 

ҷудошавии қишрҳои ҷомеа, баланд гардидани нақши шахсият дар 

роҳандозии ҳаёти рӯзмарраи ҷомеа салоҳиятнокии коммуникативӣ дар 

сифатҳои гуногуни шахс, ки барои ҳамкориҳои мухталифи коммуникативӣ 

заруранд, ҳувайдо гардида, барои татбиқи доираи васеи стратегия ва 

тактикаҳои коммуникативӣ дар фаъолияти забонӣ ва муошират мусоидат 

менамояд.  
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Ба андешаи М.М. Бахтин се соҳаи фарҳанги инсон – илм, ҳунар ва ҳаёт 

танҳо дар шахсият ягонагӣ пайдо мекунанд ва он дар навбати худ онҳоро бо 

ягонагии худ ворид мекунад [27,с. 5]. Ба андешаи муҳаққиқ робитаи дохилии 

унсурҳои шахсиятро танҳо ягонагии масъулият кафолат дода метавонад… 

Ҳунар ва ҳаёт як чиз нестанд, вале онҳо дар ман (шахсият) бояд ягона 

шаванд, дар ягонагии масъулияти ман (шахсият) ягона шаванд [26, с.6 ]. 

Ҳамин тавр, салоҳиятнокии коммуникативӣ ба қобилияти умумии 

шахсият, ки раванди муоширатро миёни одамони дорои фарҳангҳои гуногун 

муносиб гардонида, ба натиҷаҳои самараноки робитаи мутақобила ноил 

мегардад, мутаносиб аст. Дар мавриди робитаи мутақобилаи намояндагони 

як фарҳанги миллӣ салоҳиятнокии коммуникативӣ аз сатҳи фарҳанги 

муошират ва фарҳанги иттилоотии иштирокчиёни раванди мазкур вобаста 

аст. Аз ин рӯ, барои ноил гардидан ба сатҳи матлуби салоҳиятнокии 

коммуникативии варзишгарони варзиши сабук фароҳам овардани шароитҳои 

муносиби ташкилӣ-педагогӣ ва педагогӣ-психологӣ бағоят муҳим мебошад.  

 

2.2. Тавсифи кори таҷрибавӣ-озмоишӣ оид ба ташаккули 

салоҳияти коммуникативии донишҷӯён-варзишгарони варзиши сабук 

дар муҳити иттилоотӣ-таълимии муассисаи таҳсилоти олии касбӣ 

Кори таҳқиқотӣ дар се давра гузаронида шуд.  

 Давраи якум (солҳои 2012-2014) Дар ин давра тавассути омӯзиш ва 

таҳлили адабиёти фалсафӣ, ҷомеашиносӣ, фарҳаншиносӣ, психологию 

педагогӣ вазъи таҳқиқи проблема дар назария ва амалия муайян карда шуда, 

барои муайян кардани нуктаҳои ибтидоии таҳқиқот заминаҳои зарурӣ 

фароҳам оварда шуданд. Дар ин давра инчунин масъалаҳои вобаста ба 

зарурат ва муҳимияти таҳқиқот, дастгоҳи мафҳумӣ-категориявии он, объект, 

предмет, мақсаду вазифаҳо, фарзия, методикаи таҳқиқот баррасӣ гардида, 

пойгоҳи эксперменталии таҳқиқот муайян ва озмоиши ташхисӣ-

муқарраркунанда (констатирующий) бо шарҳи натиҷаҳои он, инчунин 
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ташхиси сатҳи ибтидоии салоҳиятнокии коммуникативии донишҷӯён-

вазишгарони варзиши сабук гузаронида шуд.     

Ба сифати пойгоҳи эксперименталии таҳқиқот Донишкадаи тарбияи 

ҷисмонии Тоҷикистон ба номи С. Раҳимов ва Коллеҷи тарбияи ҷисмонии 

Тоҷикистон интихоб гардиданд. 

Ба намудҳои гуногуни таҳқиқот дар маҷмӯъ 80 нафар омӯзгор, аз ҷумла 

15 нафар ба сифати коршинос ва 300 нафар донишҷӯёни муассисаҳои 

номбурда фаро гирифта шуданд. 

Базаи асосӣ барои гузаронидани озмоиши педагогӣ факултети тарбияи 

ҷисмонии (омӯзгорӣ) Донишкадаи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон ба номи 

Сайидмуъмин Раҳимов интихоб гардида буд. Бо мақсади гузаронидани 

озмоиш донишҷӯёне, ки соли 2013 аз рӯи ихтисоси варзиши сабук ба 

факултети номбурда дохил гардида буданд, ба гурӯҳи озмоишӣ ва назоратӣ 

ҷудо карда шуданд. Шумораи умумии донишҷӯён 53 нафарро ташкил дод. Бо 

назардошти ҳориҷ шудани донишҷӯён аз донишкада, гирифтани рухсатии 

академӣ ҳайати онҳо дар гурӯҳи назоратӣ то 22 нафар ва дар гурӯҳи озмоишӣ 

то 24 нафар коҳиш ёфт. Бинобар ин ҳангоми гузаронидани кори таҷрибавӣ-

озмоишӣ шумораи мазкур ба инобат гирифта шуд. Озмоиши 

ташаккулдиҳанда дар курси 3-юм гузаронида шуд, зеро тибқи натиҷаҳои 

озмоишӣ ташхисӣ-муқарраркунанда муайян карда шуд, ки маҳз дар ҳамин 

давра ташаккулёбии мақсадноки салоҳиятҳои касбӣ ва сифатҳои касбӣ-

шахсии донишҷӯён-варзишгарони варзиши сабук ба вуқӯъ меояд. 

  Давраи дуюм (солҳои 2014-2019) ба гузаронидани озмоиши 

ташаккулдиҳанда (формирующий) бахшида шуда, дар раванди он 

апробатсияи таҷрибавӣ-озмоишӣ амсилаи (модели) ташаккули 

салоҳиятнокии коммуникативии донишҷӯён-варзишгарони варзиши сабук 

дар муҳити иттилоотӣ-таълимии муассисаи таҳсилоти олии касбӣ гузаронида 

шуда, методҳо, шаклҳо, технологияҳо, низоми меъёрҳо ва арзёбии сатҳи 

ташаккули салоҳиятнокии коммуникативии донишҷуёни мазкур муайян 

карда шуданд. 
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Давраи сеюм (солҳои 2019-2020) - назоратӣ-ҷамъбастӣ ба такмили 

қисмҳои назариявӣ ва эксперименталии таҳқиқот, коркарди математикӣ ва 

мураттабсозии маълумоти ҷамъоваришуда, тасвияти хулоса ва тавсияҳои 

асосӣ, ки дар фаъолияти амалӣ ҷорӣ карда шудаанд, инчунин ороиш ва 

барасмиятдарории диссертатсия бахшида шуда буд. Тавре ки аллакай зикр 

гардид, мундариҷаи давраи тайёрӣ аз муайян намудани дараҷаи салоҳияти 

коммуникативӣ ҳамчун унсури омодагии донишҷӯён ба фаъолияти педагогӣ 

иборат буд. 

Дар ин давра корҳои зерин ба анҷом расонида шуданд: 

- асосноксозӣ ва тавсифи сифатии сатҳи салоҳиятнокии коммуникативӣ 

ҳамчун унсури омодагии донишҷӯён ба фаъолияти ояндаи касбӣ; 

- коркарди нақшаи амалиёти минбаъда оид ба ташаккули салоҳияти 

коммуникативии донишҷӯён-варзишгарони варзиши сабук. 

Барои расидан ба мақсади таҳқиқот аз маҷмӯи методҳои меъёрӣ-

ташхисӣ, ки барои муайян намудани сатҳи ибтидоии салоҳияти 

коммуникативии донишҷӯён-варзишгарони ояндаи соҳаи варзиши сабук  

истифода бурда шуд. Ба маҷмӯи мазкур инчунин тестҳои таҳия намудаи 

муҳаққиқон В. Раховский ва Т.А. Шишковетс, тест оид ба муқаррар 

намудани дараҷаи назорати коммуникативии шахсият ва ҷадвали сатҳи 

салоҳияти коммуникативии донишҷӯён-варзишгарони соҳаи варзиши сабук, 

инчунин суҳбат ва мушоҳидаи илмӣ ворид карда шуда буданд. 

Ҷадвали 1 

Нишондиҳандаи натиҷаи арзёбии малакаҳои коммуникативии донишҷӯ-

варзишгари соҳаи варзиши сабук (методи Т.А. Шишковетс) 

Сатҳ Тавсифи сифатӣ Баҳо 

Ниҳоят паст Донишҷӯ аз уҳдаи ташкили раванди муошират баромада наметавонад; 

барои робита бо омӯзгор педагогӣ тайёр нест; мақсаду мароми фаъолияти 

педагогиро дарк карда наметавонад; дар хусуси фарҳанги коммуникативӣ 

дониши сатҳӣ дорад ва онро дар амал татбиқ карда наметавонад; ҳасос ва 

бетоқат аст. 

0-6 

Паст  Донишҷӯ раванди муоширатро на ҳама вақт дуруст ташкил карда 

метавонад. Дар хусуси интихоби усули муошират чандон огоҳ нест; 

донишҳои гирифтаашро дар амал қисман татбиқ карда метавонад; дар 

6-15 
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фаъолияти ӯ унсурҳои эҷодӣ мушоҳида намешаванд, танқидро дуруст қабул 

намекунад. 

Миёна  Донишҷӯ маҳорати ташкили муоширатро дорад, то як дараҷа тарзу усулҳои 

мубодилаи афкорро соҳиб аст; татбиқи функсияи коммуникативӣ хусусияти 

як лаҳзаинадорад; дар хусуси натиҷаҳои ниҳоӣ тасаввуроти аниқна дорад; 

танқидро бо оромӣ қабул мекунад. 

15-

24 

Баланд  Донишҷӯ фаъолияти баланди коммуникативиро соҳиб аст; натиҷаи 

фаъолияти худро ба хубӣ таҳлил карда метавонад; ором ва пуртоқат аст; 

эҷодиёти донишҷӯ дар дараҷаи муқаррашуда равшан инъикос мегардад. Дар 

фаъолияти мибаъдаи худ эродҳои танқидиро ба ҳисоб мегирад. 

24-

33 

Дар аснои гузаронидани маводи тестии В. Ряховский, ки дар таркиби 

худ имкониятҳои зоҳиршавии сатҳи коммуникативии шахсро дорад, ба 24 

нафар донишҷӯён 16 савол пешниҳод карда шуд. Онҳо бояд ба саволҳои 

пешниҳодшуда тавассути вариантҳои «ҳа», «баъзан» ва «не» ҷавоб 

мегардониданд. Сатҳи ташаккули салоҳияти  коммуникативии донишҷӯён-

варзишгарони варзиши сабук дар  ҷадвали 2 инъикос гардидааст: 

Ҷадвали 2 

Нишондиҳандаи натиҷаи санҷиши сатҳи салоҳиятнокии донишҷӯён-

варзишгарони варзиши сабук дар заминаи маводи тестӣ (методи В. Ряховский) 

Холҳо Сатҳҳо Натиҷаи 

ҷавобҳо 

30-32 хол Сатҳи олӣ 8,3% 

25-29 хол Сатҳи баланд  25% 

19-24 хол Сатҳи аз миёна боло 12,5% 

14-18 хол Сатҳи миёна 37,5% 

9-13 Сатҳи аз миёна паст - 

4-8 хол Сатҳи паст 12,5% 

3 хол ва аз он ҳамкамтар Сатҳи пасттарин 4,2% 

 

Пас аз таҳлили маводи тест сатҳи коммуникативии донишҷӯён-

варзишгарони соҳаи варзиши сабук ба таври зерин натиҷагирӣ карда шуд: 

Аз ҳамаи донишҷӯёни пурсидашуда 1 нафар (4,2%) сатҳи пастарини 

коммуникативиро соҳиб буд. Дар натиҷаи таҳлили сифатҳои 

коммуникативии ӯ маълум гардид, ки вай шахси дамдузд, камгап буда, 

бештар танҳоиро дӯст медорад. Намуди нави фаъолият ё зарурати бо одами 

нав муошират намудан мувозинати ӯро мудати тӯлонӣ халалдор месозад.  
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Вай ин хусусияти рафтори худро медонад ва бинобар ин худро хеле 

ноҳинҷор ҳис мекунад. 

Аз шумораи умумӣ 3 (12,5%) нафар донишҷӯён сатҳи пасти салоҳияти 

коммуникативӣ зоҳир намуданд. Онҳо дар ҳолатҳои ба онҳо шинос то 

дараҷаи муайян худро хеле хуб эҳсос карда, ба муошират майл дошта бошанд 

ҳам, дар ҷои бегона худро чандон хуб ҳиснамекунанд ва бо одамони бегона 

бо мушкилӣ ба суҳбат ҳамроҳ мешаванд. 

Нӯҳ нафар донишҷӯён (37,5%) сатҳи миёнаи коммуникативиро соҳиб 

буданд. Онҳо ба ҳамачи мароқ зоҳир мекунанд, ҳамсуҳбати хубро бо мароқ 

гӯш мекунанд, дар муошират бо дигарон бо сабрӣ зоҳир менамоянд, нуқтаи 

назари худро бо нармӣ ҳимоя карда метавонанд. Ба истиқболи одамони нав 

бо ҳаяҷони хоса ва баъзан бо тарсу ҳарос мераванд. Дар баробари ин 

ҷамъомадҳои серғавғоро дӯст намедоранд, сухани бисёр онҳоро мутаассир 

мегардонад. 

Се донишҷӯйё (12,5%) дорои аз сатҳи миёна болотари салоҳияти 

коммуникативӣ буданд. Онҳо бо ҳама муошират карда метавонанд, ба ҳама 

гуна иттилоот мароқи зиёд зоҳир менамоянд, сергапиро дӯст медоранд, оид 

ба ҳамагуна масъала фикри худро изҳор менамоянд, ки ин боиси ба хашм 

омадани атрофиён мегардад. Онҳо бо одамони нав бо шавқу рағбат зиёд 

шиносоӣ пайдо мекунанд, хоҳиши ягон касро рад намекунанд. Онҳо дар як 

ҷо нишаста наметавонанд, ба онҳо пуртоқатӣ хос нест. 

Шаш нафар ё (25%) донишҷӯи пурсидашуда сатҳи баланди 

коммуникативӣ зоҳир намуданд. Онҳо ба муошират шавқу завқи зиёд дошта, 

аз ҳамаи рӯйдодҳои атроф хабардор ҳастанд. Дар ҳама гуна мубоҳисаҳо 

иштирок карданро дӯст медоранд, агарчи дониши сатҳӣд оранд, вале оид ба 

ҳамагуна масъалаҳо ибрози назар намуданро вазифаи худ мешуморанд. 

Аз ҷамъи умумии пурсидашудагон 2 нафардонишҷӯ (8,3%) сатҳи олии 

муоширатро соҳибанд. Онҳо сергап буда, ба ҳама масъалаи ҳатто ба онҳо 

дахл надошта дахолат карданро дӯст медоранд, дар хусуси проблемаҳое баҳс 

мекунанд,  ки ба салоҳияти онҳо алоқаманд нест. 
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Аз таҳлили натиҷаи озмоиш дурустӣ ва самаранокии шаклу методҳои 

истифодашударо дар раванди ташаккули салоҳияти коммуникативии 

донишҷӯён-варзишгарони варзиши сабук муайян кардан мумкин аст. 

Тағйироти ошкоршуда дар нишондиҳандаҳои сатҳи салоҳиятнокии 

коммуникативии донишҷӯён-варзишгарони варзиши сабук аз он шаҳодат 

медиҳанд, ки дониши донишҷӯён дар хусуси бартарияти салоҳияти 

коммуникативӣ, сатҳи ташаккули маҳорату малакаҳои муносибати бо 

салоҳият ҳамчун дастоварди мусбат арзёбӣ мегардад.  

Мавриди зикр аст, ки барои таъмини эътимоднокии раванди таҳқиқоти 

эксперименталӣ дар заминаи  инчунин 

Яке ҷанбаҳои асосии ислоҳоти соҳаи таҳсилоти олии касбӣ ин баланд 

бардоштани сатҳи касбият ва такомули низоми омодасозии мутахассисони 

тамоми соҳаҳо, аз ҷумла соҳаи варзиши сабук ба шумор меравад.  Дар ин 

самт бешак омӯзгори мактаби олӣ  нақши калидиро мебозад, зеро аз сатҳи 

касбият ва салоҳиятнокии коммуникативии ӯ дараҷаи донишазхудкунӣ, 

ташаккул ва рушди малакаву маҳорат, такомули қобилиятҳои гуногуни 

донишҷӯён-мутахассисони соҳаи варзиши сабук вобастагии зич дорад. Дар 

байни проблемаҳои марбут ба ҷанбаҳои ҷавҳарии касбӣ-шахсии ташаккули 

омӯзгори мактаби олӣ мавқеи марказиро масъалаи хусусият ва тарзҳои 

робитаи мутақобилаи педагогӣ дар низоми «омӯзгор- донишҷӯ» ишғол 

менамояд. 

 Сатҳи воқеии робитаи мутақобилаи педагогӣ дар низоми мазкур айни 

замон чандон қаноатбахш нест, вай ҳанӯз ба омили асосии  худинкишофёбиӣ 

ва камолоти омӯзгори мактаби олӣ ва донишҷӯ табдил наёфтааст, неруи 

мавҷудаи онҳоро ба қадри кофӣ ошкор карда наметавонад [11, с. 31]. 

Таҳлили амалияи педагогӣ собит менамояд, ки дар  самти муоширати 

миёни омӯзгор ва донишҷӯ  мушкилоту душвориҳои зиёд ба назар мерасанд. 

Ҳол он ки яке аз қисмҳои муҳими таркибии сатҳи касбияти омӯзгори мактаби 

олӣ ин қобилияти ба роҳ мондани ҳамкории судманди тарафайн бо 

донишҷуён дар шароитҳои  гуногун ба шумор меравад. Дар аксарияти 
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ҳолатҳо самаранокии чунин ҳамкорӣ ба рушди салоҳияти коммуникативии 

омӯзгор вобаста буда, аз он шаҳодат медиҳад, ки дар ҳар як  ҳолати 

мушаххаси раванди ноил гардидан ба ҳадафҳои касбӣ вай  то кадом андоза ба 

робитаи мутақобила омода аст, оё ӯ  муоширатро  дар заминаи  эҳтироми 

шахсияти донишҷӯён ва бо назардошти хусусиятҳои инфиродии онҳо ба роҳ 

мондааст? 

Ба андешаи мо сабабҳои асосии сатҳи пасти самаранокии робитаи 

мутақобила дар низоми «омӯзгор-донишҷӯ» аз инҳо иборат аст: 

- монеаҳои эмотсионалӣ ва маъногӣ; 

- ноӯҳдабароӣ, бемаҳоратӣ ва берағбатӣ ҷиҳати ҳалли бомуваффақияти 

зиддиятҳои раванди робитаи мутақобила; 

- сатҳи пасти муоширати педагогӣ дар низоми «омӯзгор-донишҷӯ». 

Ташкили муоширати самаранок дар низоми «омӯзгор-донишҷӯ» 

зарурати роҳандозии мусоҳибаи «баробарҳуқуқон»-ро тақозо мекунад, ки он 

на танҳо ба эҷодиёти зеҳнӣ, балки ба якдигарфаҳмии маънавӣ мусоидат 

менамояд. 

Бидуни фароҳам овардани ҳамин гуна «муҳити психологӣ», муоширати 

боварибахшу мутақобалан судман, бо ҳусни тафоҳум ва ба ҳамкорӣ 

нигаронидашуда имконннопазир аст [11, с. 46].  

Мавриди зикр аст, ки раванди таҳқиқоти таҷрибавӣ-озмоишии 80 

нафар омӯзгорон, методистони базаҳои таҷрибаомӯзӣ ва 80 нафар 

донишҷӯёни Донишкадаи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон ба номи 

Саидмӯъмин Раҳимов «манзараи нохуш»-и муоширати миёни омӯзгорон ва 

донишҷӯёнро намоён сохт. Маълумоти бадастомада тавассути ҷавобҳои 

хаттии донишҷӯён ба саволҳои «Шуморо чи гуна ҳавасманд мегардонанд? 

«Омӯзгорон нисбати 112ик и 112и гуна муҷозотро раво мебинанд?» тасдиқ 

карда шуданд. 

Дараҷабандие, ки аз натиҷаи пурсишномаҳо оид ба тарзҳои гуногуни 

муошират дар низоми «Омӯзгор-донишҷӯ» бармеояд, аз мавқеи на чандон 

гуманистии омӯзгорон шаҳодат дода, дар асл раванди коммуникатсияро бо 
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донишҷӯён бозмедорад. Сифатҳое, ки ба ташаккулёбии салоҳияти 

коммуникатвии донишҷӯён мусоидат менамоянд ё баръакс онро халалдор 

менамоянд, аз нигоҳи донишҷӯ ва омӯзгорро дар ҷадвали 3 ба таври возеҳ 

инъикос гардидаанд. 

Ҷадвали 3 

Таъсири салоҳиятнокии коммуникативии омӯзгор ба тарзи (сабки) 

муоширати донишҷӯён-варзишгарони варзиши сабук 

Сифатҳое, ки ба ташаккули 

салоҳиятнокии коммуникатвӣ 

мусоидат менамоянд 

Сифатҳое, ки ташаккулёбии салоҳияти 

коммуникатвиро халалдор месозанд 

Аз нигоҳи омӯзгор Аз нигоҳи 

донишҷӯ 

Аз нигоҳи омӯзгор Аз нигоҳи донишҷӯ 

Тарзи авторитарии робитаи мутақобила 

Қатъият (сахтгирӣ) Маҳорати 

фаҳмидан ва то 

охир гӯш кардан 

Тундмиҷозӣ Дағалӣ, бадмуомилагӣ 

Серталабӣ Эҳтиром нисбат ба 

шахс 

Бесалоҳиятӣ Хашмгинӣ, зудранҷӣ 

Маҳорати шавқманд 

намудан 

Хушмуомилагӣ Нармдилии аз ҳад 

зиёд 

Нобоварӣ 

Хушмуомилагӣ Маҳорати ифодаи 

шавқоваронаи 

мавод 

Фориғболӣ, 

бепарвоӣ 

Беэҳтиромӣ 

Маҳорати худдорӣ 

кардан 

Меҳрубонӣ 

(ҳамдардӣ) 

Мавҷуд набудани 

серталабӣ 

Бесалоҳиятиии касбӣ 

Тарзи либералии робитаи мутақобила 

Серталабӣ Қатъият, 

сахтгирӣ 

Тундмиҷозӣ Тундмиҷозӣ 

Масъулиятшиносӣ Хайрхоҳӣ Хашмгинӣ Беадолатӣ 

Дастнигари касе 

набудан 

Ҷиддият Надошатани маҳорати 

гӯш кардан 

Бадҷаҳлӣ 

Хушмуомилагӣ Боадолатӣ Серталаб набудан Надоштани хохиши 

фаҳмидан 

Салоҳиятнокӣ Маҳорати 

ифодаи возеҳи 

маводи таълимӣ 

Надошатни маҳорати 

ифодаи возеҳи маводи 

таълимӣ 

Хилватгузинӣ, 

мардумгурезӣ 
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Тарзи демократии робитаи мутақобила 

Эҳтиром нисбат ба 

шахс 

Боадолатӣ Дағалӣ Беадолатӣ 

Маҳорати шавақманд 

кардан 

Маҳорати 

фаҳмидан 

Надоштани маҳорати 

фаҳмидан 
Хашмгинӣ, зудранҷӣ 

Хайрхоҳӣ Хайрхоҳӣ Сатҳи пасти 

маҳорати педагогӣ 

Беэҳтиромӣ 

Беғаразӣ, муносибати 

холисона 

Хушмуомилагӣ Ғурур Маводи таълимиро возеҳ 

ифода карда 

натавонистан 

Шухтабъӣ, 

зарофатсанҷӣ 

Меҳрубонӣ, 

ҳамдардӣ 

Беадолатӣ Дағалӣ 

 

Ҳамзамон, таҳқиқи тарзҳои гуногуни муошират дар низоми «омӯзгор-

донишҷӯ» собит намуд, ки самаранокии раванди муошират аз мақсадгузории 

омӯзгор нисбат ба муошират вобастагии зич дорад. Ба ҳар андозае, ки ҳадафи 

омӯзгор дар муошират мусбат, инсонгароёна ва созанда бошад, бо ҳамон 

андоза майли ҷонибҳо ба муошират афзуда, самараи он барои тарафайн 

муфид хоҳад буд. Яъне вобаста аз ҳадафи субъектҳои иштирокчии раванди 

муошират он метавонад муоширати ботаҳлука, бо сабки таҳқир, чоплусона, 

дилбазан, боварибахш, муошират- фосила, муошират – ҳамкорӣ, муошират – 

иштиёқмандӣ ба фаъолияти муштарак бошад. 

Камолоти касбии омӯзгор ин на танҳо марҳилаи омодагӣ ва такмили 

маҳорати касбии ӯ, балки давраи муҳими камолоти шахсӣ, ошкор гардидани 

имкониятҳои эҳтимолии ӯ низ ба шумор меравад. Бинабар ин, дар мавриди 

берун мондани масъалаҳои сатҳи ташаккул ва рушди салоҳияти 

коммуникативӣ ва фарҳангӣ-маърифатии омӯзгор аз доираи таҳқиқоти 

назариявӣ ва амалӣ, ба гуманизатсияи раванди коммуникатсия, мундариҷа, 

шаклҳо ва технологияҳои ташаккули он умед бастан имконнопазир аст. 

Аз ин рӯ, бо истифода аз нуктаҳои асосии консепсияи муошират, ки аз 

ҷониби муҳаққиқи варзида Г.М. Андреева пешниҳод гардидааст, ҳамзамон 

дар заминаи натиҷаҳои таҳқиқоти таҷрибавӣ-озмоишӣ маҷмӯи салоҳиятҳои 

коммуникатвиии зеринро муайян намудан мумкин аст, ки дар мавриди соҳиб 
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гардидани донишҷӯён-варзишгарони варзиши сабук ба чунин салоҳиятҳо дар 

ниҳоди онҳо сифатҳое ташаккул ва рушд хоҳанд ёфт, ки онҳо барои ҳалли 

вазифаҳои касбӣ бағоят муҳим арзёбӣ мегарданд: [11,с.29]. 

1. Коммуникатсияи байнишахсӣ; 

2. Ҳамкории байнишахсӣ; 

3. Ҳамдигарфаҳмии шахсӣ. 

Мавриди зикр аст, ки раванди ташаккул ва рушди салоҳияти 

коммуникативии донишҷӯён-варзишгарони варзиши сабук танҳо дар 

мавриди фароҳам будани шароитҳои зерини психологӣ-педагогӣ самаранок 

хоҳад буд: таъминоти иттилоотии омӯзгорон ва донишҷӯён-варзишгарони 

варзиши сабук, такмили донишҳои онҳо оид ба моҳияти салоҳияти 

коммуникативӣ, тарҳои самараноки робитаи мутақобилаи шахсӣ ва корӣ, 

ҷорӣ намудани ҳамкорӣ ва муошират дар низоми «субъект-субъект». 

Ҳамин тавр, натиҷаҳои таҳқиқот имкон фароҳам оварданд, ки барои ба 

роҳ мондани раванди самараноки ташаккул ва рушди салоҳияти 

коммуникативии донишҷӯён-варзишгарони варзиши сабук тавсияҳои 

асоснок пешниҳод гарданд. Тавсияҳои мазкур имкон медиҳанд, ки 

варзишгарони ояндаи соҳаи варзиши сабук дар мураккабтарин лаҳзаҳои 

раванди коммуникатсия сатҳи баланди салоҳиятнокиро зоҳир намуда, ба 

осонӣ аз уҳдаи ҳалли мусбати вазифаҳои касбӣ бароянд. 

Тавассути мушоҳидаи илмӣ маълум гардид, ки донишҷӯёне, 

кидаринтаҳқиқотиштирокнамуданд, пасазанҷоми он ба танзими гуфтору 

рафтори худ шуруъ намуда, дар муносибат таҳаммулпазирӣ зоҳир намуданд. 

 

2.3. Таҳлил ва арзёбии натиҷаҳои кори таҷрибавӣ-озмоишӣ оид ба 

ташаккули салоҳияти коммуникативии донишҷӯён-варзишгарони 

варзиши сабук. 

Меъёрҳои арзёбии сатҳи ташаккулёфтаи салоҳиятнокии 

коммуникативӣ асосан тавассути қобилиятҳои коммуникативӣ ва истифода 

бурда тавонистани васоити коммуникативӣ баррасӣ мегарданд. 
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Барои андозагирии сатҳи ташаккулёфтаи салоҳиятнокии 

коммуникативӣ кадом меъёрҳо мавҷуданд? 

Барои дарёфти посух ба ин савол сарраввал бояд мафҳуми «меъёр» 

муайян карда шавад. Тавре, ки маълум аст, меъёр ин қоидаи хоси равандест, 

ки моҳият ва самти мақсадноки рушди ҳамин равандро ифшо намуда, дар 

баробари ин,  имкон медиҳад, ки сифату шумора ва сатҳи ноил гардидан ба 

мақсад арзёбӣ гардад. 

Салоҳиятнокии коммуникативӣ ба маънои васеи он  низоми захираҳои 

дохилиест (ботиниест), ки барои роҳандозӣ намудани амали самараноки 

коммуникативӣ дар доираи муайяни робитаи мутақобилаи байнишахсӣ зарур 

аст. Маъмулан, коммуникатсия, ба маънои классикии он, дар фаъолияти 

инноватсионии касбӣ се функсияи асосии зеринро иҷро мекунад: 

- пертсептивӣ, ки раванди қабул ва ташаккули симои комилан 

мувофиқро инъикос мекунад;  

- коммуникативӣ, ки аз гирифтани иттилоот иборат аст; 

- интерактивӣ, ки созмондиҳии робитаи мутақобилаи субъектҳои 

фаъолияти касбиро пешбинӣ менамояд. 

Вобаста ба ин, меъёри рушди салоҳиятнокии коммуникативӣ бояд ба 

функсияҳои асосӣ мувофиқат намуда, маҳоратҳои зеринро инъикос намояд:     

- маҳорати мубодилаи шифоҳӣ ва ғайришифоҳии иттилоот, инчунин 

гузаронидани ташхиси хусусиятҳои шахсӣ ва сифатҳои ҳамсуҳбат; 

- маҳорати таҳияи (коркарди) стратегия, тактика ва техникаи робитаи 

мутақобила бо одамон, ташкили фаъолияти муштараки онҳо баҳри ноил 

гардидан ба мақсадҳои муайян ва муфиди иҷтимоӣ. 

Вобаста ба ин, баъзе олимон меъёрҳои салоҳиятнокии омӯзгори 

мактаби олиро пешниҳод намудаанд. Масалан, муҳаққиқон А.А. Кузнецова 

ва В.Н. Ткачев дар мақолаи хеш «Критерии коммуникативной 

компетентности преподавателей высшей школы в условиях электронной 

образовательной среды //Коллекция гуманитарных исследований.- 2017.- № 

5(8) [Электронный ресурс] – URL: http://j-chr.com  ба сифати методи арзёбӣ 

http://j/
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ассессмент-марказро пешниҳод намудааст, ки он ҳамчун методи нисбатан 

боэътимоди таҳлили комплексии (маҷмӯии) ҳайат эътироф гардидааст. 

Методи мазкур дар асоси усулҳое таҳия ва пешниҳод гардидааст, ки 

якдигарро мукаммал гардонида, сифатҳои воқеии кормандонро инъикос 

менамояд. Он нисбатан самаранок ва иттилоотӣ аст, зеро он аз блоки 

ташхиси психологӣ тавассути методҳои стандартикунонида ва блоки арзёбии 

экспертии маҳсули (натиҷаи) фаъолияти педагогӣ иборат мебошад. Дар 

мавриди варзишгарони варзиши сабук арзёбии экспертӣ тибқи меъёрҳои 

салоҳиятнокии коммуникативӣ аз рӯи маводи электроние, ки омӯзгор дар 

шакли видеолексия таҳия намудааст, анҷом дода шудааст. 

Ҳамин тавр, бо дарназардошти коммуникатсияҳо мо меъёрҳои зеринро 

пешниҳод менамоем: 

- меъёри арзёбии унсури перстептивӣ – хурӯшонӣ, худнамоӣ, ба 

маънои худмуаррифӣ; 

- меъёри арзёбии унсури коммуникативӣ – банақшагирӣ, эътитмоднокӣ 

дар муошират, дастрасӣ ва фаҳмо будани коммуникатсия дар раванди 

педагогӣ; 

- меъёри арзёбии унсури интерактивӣ – далелнокӣ, ташаббускорӣ, 

тобоварӣ ба стрессҳо ва ангезандаҳои гуногун, майл ба сӯи робитаи 

мутақобила. 

Бо мақсади инъикоси возеҳтар меъёрҳои арзёбии салоҳиятнокии 

коммуникативӣ дар ҷадвали зерин нишон дода шудаанд: 

Ҷадвали 4. 

Меъёрҳои арзёбии салоҳиятнокии коммуникативӣ 

Меъёрҳо Индикатор 

Унсури перстептивӣ 

Худнамоӣ, ба маънои худро муаррифӣ 

кардан 

- Намуди зоҳирӣ (либоси якранг, бе ҷило, бе 

унсурҳои дурахшон), 

- ҳолат дар макони муошират, 

- серҳаракатӣ 

 

Хурӯшонӣ (эмоциональность) - намуди хайрхоҳона, кушодарӯйӣ 

- таъкидҳои эмотсионалӣ 
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- робитаи визуалӣ (дидорӣ) бо 

шунавандагон 

Унсури коммуникативӣ 

Банақшагирӣ - таркиббандӣ ва тамоили иттилооти 

таълимӣ ба сӯи мақсад; 

- таркиббандӣ ва тамоили иттилооти 

таълимӣ ба сӯи вазифаҳо 

Эътимоднокӣ дар муошират - робитаи визуалӣ (дидорӣ) бо 

шунавандагон; 

- нутқи рӯҳафзо ва бурро; 

- лаҳзаҳои эмотсионалии (хурӯшони) нутқ 

бо фосилаҳо ҷудо карда шудаанд; 

- ба аудитория муроҷиат мекунад; 

- андоми бе риё (самимона) дар муошират; 

- нутқи дуруст, бе забонгирӣ (лакнат) ва 

калимаҳои туфайлӣ 

Унсури интерактивӣ (махсусан фаъол) 

Ташаббускорӣ - нисбати тарзи амал пешниҳод иброз 

мекунад; 

- дар баробари ҳамин вариант, боз 

вариантҳои нав пешниҳод мекунад; 

- барои ворид шудан ба вазъият чандир аст; 

- ба тартиб ва сифати амалҳо таъсири 

асоснок мерасонад  

 

Майл ба сӯи робитаи мутақобила - ба робита фаъолона меравад; 

- пешниҳод оид ба ҳамкориро ҷонибдорӣ 

мекунад;  

- дар ҳолатҳои пуршиддат ба ҷустуҷӯйи 

роҳҳои мусолиҳа майл дорад; 

- дар ҳаллу фасли вазифаҳо иҷрои 

функсияҳои худро риоя мекунад; 

- ба осонӣ «забон меёбад», робитаи 

мутақобиларо нигоҳ медорад. 

Тобоварӣ ба стресс ва ангезандаҳои гуногун - аксуламали эмотсионалии устувор ва 

натиҷабахш дорад; 

- эҳсосоти худро дуру дароз назорат карда 

метавонад 

Ҳамин тавр, барои татбиқи муносиби (оптималии) ҷузъиёти мазкур, ки 

дар маҷмӯъ салоҳиятнокии коммуникативиро ташкил медиҳанд, бояд дар 

ниҳоди варзишгари варзиши сабук сифатҳои зерини касбӣ-коммуникативӣ 



 
 

119 

 

ташаккул ёбанд, ки онҳо дар ниҳояти кор самаранокии муоширатро муайян 

мекунанд: 

- самтгирии касбӣ-коммуникативӣ; 

- улфатпазирӣ; 

- фаъолнокии зеҳнӣ; 

- хурӯшонӣ (эмоциональность); 

- боғайратӣ (бо ҳарорат будан); 

- фаъолнокии коммуникативӣ-эҷодӣ. 

Дар раванди иҷтимоишавӣ шахс забон, тарзу қолабҳои рафтор, меъёру 

қоидаҳои муоширатро меомӯзад, ормонҳои фарҳангиро аз худ мекунад. 

Ташаккул наёфтани малакаҳои фарҳанги муошират ба пайдоиши 

хусусиятҳои махсуси психологӣ – беҷуръатӣ, дудилагӣ, тарсончакӣ, 

мардумгурезӣ мусоидат намуда, боиси тавлиди хусусиятҳои хоси рафтор ва 

нутқ – коҳиш ёфтани талабот нисбат ба муошират, робитаи маҳдуд, суҳбат 

карда натавонистан, назорат карда натавонистани гуфтору рафтори хеш, 

гуфтори худро тибқи меъёрҳо ва қоидаҳои нутқ идора карда натавонистан, 

мегардад.  

Аз ин рӯ, ташаккули салоҳиятнокии коммуникативии донишҷӯён –

варзишгарони варзиши сабук яке аз вазифаҳои мухими раванди таълиму 

тарбия дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ба шумор меравад. 

Ташаккули салоҳиятнокии коммуникативии варзишгари варзиши сабук 

боз аз он нуқтаи назар муҳим аст, ки омодагии психологӣ ва педагогии онҳо 

барои татбиқ самараноки имкониятҳои техникию тактикӣ ва функсионалии 

онҳо, ноил гардидан ба сатҳи баланди коршоямӣ дар раванди машқҳо ва ба 

даст овардани натиҷаҳои беҳтарин дар мусобиқаҳо мусоидат менамояд. 

Омодагии психологии онҳо инчунин барои худдорӣ кардан, идора карда 

тавонистани ҳиссиёти ғаму андӯҳ аз нокомиҳо, шодиву хурсандӣ аз 

дастовардҳо, қобилияти канораҷӯйӣ кардан аз ангезандаҳои беруна ва 

шаклҳои номусоиди ҳолатҳои равонӣ дар рафти кувваозмоиҳо, зоҳир 

намудани тамоми имкониятҳо равонию ҷисмонӣ дар мусобиқаҳо ва омода 
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будан дар муқобили ҳарифи пурқувват ва ғайра ниҳоят муҳим мебошад. 

Омодагии психологӣ тавассути тарбияи сифатҳои матиниродагӣ, устувории 

варзишгар, омода намудани ӯ ба шароити қувваозмоӣ бо ҳариф амалӣ 

мегардад. Варзишгарро бояд тавре тарбия намуд, ки ӯ ба қувваи худ боварӣ 

дошта бошад, азму ҷасорат нишон диҳад ва худро барои бартараф намудани 

монеаҳои равонӣ ҳамеша омода созанд. Танҳо дар чунин ҳолат вай ба 

натиҷаҳои дилхоҳ мушарраф хоҳад гашт. Зеро бе қувваозмоӣ варзиш вуҷуд 

надорад. Дар варзиши сабук ҳадафи фаъолият ноил гардидан ба натиҷаи 

баландтарини варзишӣ ва густариши имкониятҳои махсус мебошад. Зеро 

иштироки шахс дар мусобиқа ин ифодаи кӯшиши ӯ барои ба даст овардани 

натиҷаҳои беҳтарин дар қувваозмоӣ бо шахси дигар аст. 

Ҳангоми гузаронидани тести маҷмӯӣ, дар марҳилаи ҷамъбастии 

озмоиши ташаккулдиҳанда, натиҷаҳои зерин ба даст омаданд, ки онҳо дар 

ҷадвали 1 инъикос ёфтаанд. 

Ҷадвали 5. 

Нишондиҳандаҳои сатҳи ташаккули қисмҳои таркибии салоҳиятнокии 

коммуникативии донишҷӯён дар анҷоми озмоиши ташаккулдиҳанда 

 

Қисмҳо 
Гуруҳи назоратӣ  (n=22) Гурӯҳи озмоишӣ(n=24) 

Паст Миёна Баланд Паст Миёна Баланд 

Лингвистӣ 36, 3% 40,9% 22,7% 12,5% 50% 37,5% 

Когнитивӣ-

амалиётӣ 

13,6% 50% 36,4% 0% 37,5% 65,5% 

Шахсӣ 27,3% 50% 22,7% 8,3% 50% 41,7% 

 

Натиҷаҳои бадастомада шаҳодат медиҳанд, ки сатҳи ташаккулёбии 

салоҳияти коммуникативӣ дар ҳарду гурӯҳ аз курс ба курс афзудааст. Аммо 

динамикаи мазкур афзоиши табиии шумора ва сифати дониш, маҳорату 

малакаҳои натиҷаи фаъолияти таълимӣ-маърифатӣ, инчунин таҷрибаомӯзии 
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педагогиро инъикос мекунад. Ҳамин нуктаро низ набояд фаромӯш кард, ки 

баъзе донишҷӯён ҳанӯз дар давраи таҳсил дар соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва 

варзиш ба фаъолият мепардозанд. Аммо новобаста ба афзоиши 

нишондиҳандаҳо дар ҳарду гурӯҳ, дар гурӯҳи таҷрибавӣ сатҳи ташаккулёбии 

салоҳияти коммуникативӣ нисбат ба гурӯҳи назоратӣ баландтар аст, ки ин аз 

ворид будани фоизи асосии донишҷӯёни гурӯҳи озмоишӣ дар сатҳи баланд 

ва миёна шаҳодат медиҳад. 

Илова бар ин, арзёбии сатҳи ташаккулёбии салоҳияти коммуникативии 

донишҷӯён-варзишгарони варзиши сабук дар марҳидаи анҷомёбии озмоиши 

ташаккулдиҳанда тавассути методи баҳодиҳии рейнигӣ низ гузаронида шуд. 

Методи баҳодиҳии рейтингӣ бо ҷалби гурӯҳи коршиносон: омӯзгорони 

кафедраи варзиши сабук ва гимнастикаи Донишкадаи тарбияи ҷисмонии 

Тоҷикистон ба номи Сайидмӯъмин Раҳимов, методистони базаҳои 

тарҷрибаомӯзӣ (омӯзгорони фанҳои тарбияи ҷисмонии Коллеҷи тарбияи 

ҷисмонии Тоҷикистон, мураббиён) гузаронида шуд (Расми 2).  
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Расми  2.  Нишондиҳандаҳои салоҳиятнокии донишҷӯён-варзишгарони варзиши сабук 

Методи мазкур собит намуд, ки аз донишҷӯёни гурӯҳи озмоишӣ асосан 

онҳое, ки аксарияти фанҳои таълимиро хуб ҷамъбаст намудаанд, яъне 41,6% 
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(10 нафар), дорои сатҳи баланди салоҳиятнокии коммуникативӣ мебошанд. 

Аз ин шумора 22,2% (5 нафар) донишҷӯён дар ташкил ва гузаронидани 

конференсияҳо, мизҳои мудаввари гуногун қобилияти коммуникативии 

худро зоҳир намудаанд. Ҳамзамон, 54,5% (12 нафар) донишҷӯён сатҳи 

миёнаи салоҳиятнокии коммуникативӣ намоиш доданд.  Сатҳи пасти 

салоҳиятнокии коммуникативӣ дар 8,3% донишҷӯён ошкор карда шуд, ки 

омили асосии он сатҳи пасти зуҳури сифатҳои шахсӣ мебошад, ки чунин 

ҳолат барои барқарор намудани алоқа ҷиҳати ҳамкорӣ ва робитаи 

мутақобилаи судманд имкон намедиҳад. 

Ҷадвали 6 

Нишондиҳандаҳои ташаккулёбии салоҳияти коммуникативии донишҷӯён-

варзишгарони соҳаи варзиши сабук дар заминаи методи баҳогузории 

рейтингӣ 

Сатҳ Гурӯҳи назоратӣ (n=22) Гурӯҳи озмоишӣ (n=24) 

 
Дар оғози 

озмоиш 
Пас аз озмоиш Дар оғози озмоиш Пас аз озмоиш 

 Нафар % Нафар % 

Паст 11 50 6 27,3 10 41,7 2 8,3 

Миёна 9 41 11 50 11 45,8 12 54,5 

Баланд 2 9 5 22,7 3 12,5 10 41,6 

 

Маълумоти расми 2, дар заминаи натиҷаҳои озмоиш, динамикаи 

таносуби фоизии донишҷӯёни дорои сатҳҳои гуногуни салоҳиятнокии 

коммуникативии ҳарду гурӯҳро ба таври возеҳ нишон медиҳад. Агар дар 

гурӯҳи озмоишӣ фоизи донишҷӯёни дорои сатҳи пасти салоҳиятнокии 

коммуникативӣ аз 41,7% то 8,35%, яъне 8 нафар кам кам шуда, онҳо ба сатҳи 

миёна гузашта бошанд, пас дар гурӯҳи назоратӣ ин нишондиҳанда 5 нафар ё 

22, 7% мебошад. (Ниг. замима: расми 2). 

Маълумоти бадастомада аз он шаҳодат медиҳад, ки шиддатнокии 

раванди камолоти шахсияти донишҷӯён-варзишгарони ояндаи соҳаи варзиши 
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сабук дар фаъолияти таълимӣ, бешак аз мундариҷа ва созмондиҳии он 

вобастагии амиқ дорад. Раванди таълими донишҷӯён дар гурӯҳи озмоишӣ бо 

истифодаи маҷмӯи супоришҳои семинарӣ-амалӣ ширкати фаъолонаи ҳар 

кадоми онҳоро дар ҳалли самараноки ҳолатҳои проблемавӣ ва иҷрои 

супоришҳои таълимӣ-эҷодӣ таъмин намуд. Дар натиҷаи зиёд шудани ҳаҷми 

соатҳо барои иҷрои корҳои мустақилона, истифодаи шаклҳои фаъол ва 

махсусан фаъоли таълим фаъолнокии эҷодӣ ва сатҳи донишазхудкунии 

донишҷӯён баланд гардид, ки ин ба сатҳу сифати таҳсилот таъсири мусбат 

расонид. 

Хулосаи боби дуюм 

Раванди омӯзиши проблемаи мавриди таҳқиқ собит намуд, ки 

таҳаввулоти азими соҳаи маориф, ки хусусияти глобалӣ пайдо намудааст, 

ногузир ба низомҳои миллии таҳсилот, аз ҷумла таҳсилоти олии касбӣ 

таъсири амиқ расонида, боиси тағйироти куллӣ дар мазмуну мундариҷа, 

сохтор онҳо гардида, масъулини соҳаро водор месозад, ки муносибатро 

нисбат ба низоми мавҷуда таҷдиди назар намоянд. Дар ин росто низоми 

таҳсилоти олии касбии Тоҷикистон низ истисно нест. 

Имрӯз «мавқеи таҳсилот дар ҳаёти ҷомеа ба нақше, ки дониши одамон, 

таҷриба, малакаю маҳоратҳои онҳо, мавқеи инкишофи сифатҳои тахассусӣ ва 

шахсият дар рушди ҷомеа мебозанд, алоқаманд мебошад» [199, c.417]. 

Дастовард ва сатҳу сифати таҳсилоти муосир аз бисёр ҷиҳат ба 

истифодаи навгониҳои педагогӣ, татбиқи самарабахши тарзу усулҳо ва 

воситаҳои замонавии таълим, сатҳи омодагии омӯзгорону донишҷӯён ба 

ҳамкории судманду самаранок, тарзу усулҳои муосири ҷустуҷӯ, интихоб, 

таҳлил, коркард ва истифодаи мақсадноки иттилоот вобастагии амиқ дорад. 

Дар шароити имрӯза шакли интиқоли маводи таълим куллан тағйир 

ёфта, дар самти муносибатҳои байнишахсӣ, аз ҷумла муносибати донишҷӯ ва 

омӯзгор низ дигаргуниҳои назаррас ба амал меояд. 

 Дар чунин шароит яке аз салоҳиятҳои муҳимми касбии мутахассиси 

оянда- варзишгари соҳаи варзиши сабук салоҳияти коммуникативии ӯ ба 
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ҳисоб меравад. Зарурияти ташаккули салоҳияти коммуникативии 

варзишгарони варзиши сабук бештар аз ҳама ба сатҳи омодагии психологӣ ва 

педагогии онҳо ба коммуникатсия васеъ ва фаъол вобастагии амиқ дорад. 

Дар иртибот ба ҳамин андеша салоҳиятикоммуникативии варзишгари  соҳаи 

варзиши сабук боз аз он нуқтаи назар аҳамияти назариявӣ ва амалӣ пайдо 

мекунад, ки омодагии психологӣ ва педагогии варзишгари варзиши сабук 

барои татбиқ самараноки имкониятҳои техникию тактикӣ ва функсионалии ӯ, 

ноил гардидан ба сатҳи баланди коршоямӣ дар раванди машқҳо ва ба даст 

овардани натиҷаҳои беҳтарин дар мусобиқаҳо мусоидат менамояд. Омодагии 

психологии онҳо инчунин барои  худдорӣ кардан, идора карда тавонистани 

ҳиссиёти ғаму андӯҳ аз нокомиҳо, шодиву хурсандӣ аз дастовардҳо, 

қобилияти канораҷӯйӣ кардан аз ангезандаҳои беруна ва шаклҳои номусоиди 

ҳолатҳои равонӣ дар рафти кувваозмоиҳо, зоҳир намудани  тамоми 

имкониятҳо равонию ҷисмонӣ дар мусобиқаҳо ва омода будан дар муқобили 

ҳарифи пурқувват ва ғайра ниҳоят муҳим мебошад. Омодагии психологӣ 

тавассути тарбияи сифатҳои матиниродагӣ, устувории варзишгар, омода 

намудани ӯ ба шароити қувваозмоӣ бо ҳариф амалӣ мегардад. Варзишгарро 

бояд тавре тарбия намуд, ки ӯ ба қувваи худ боварӣ дошта бошад, азму 

ҷасорат нишон диҳад ва худро барои бартараф намудани монеаҳои равонӣ 

ҳамеша омода созанд. Танҳо дар чунин ҳолат вай ба натиҷаҳои дилхоҳ 

мушарраф хоҳад гашт. Зеро бе қувваозмоӣ варзиш вуҷуд надорад. Дар 

варзиши сабук ҳадафи фаъолият ноил гардидан ба натиҷаи баландтарини 

варзишӣ ва густариши имкониятҳои махсус мебошад. Иштироки шахс дар 

мусобиқа  ин ифодаи кӯшиши ӯ барои ба даст овардани натиҷаҳои беҳтарин 

дар қувваозмоӣ бо шахси дигар аст. 

Салоҳиятнокии коммуникативии донишҷӯ-варзишгари варзиши сабук 

ҳамчун раванди мақсаднок ва натиҷаи рушди маҳорати касбии ӯ (маҳорати 

бо атрофиён алоқаи психологӣ барқарор карда тавонистан) ва зуҳури 

сифатҳои шахсӣ (некхоҳӣ, муносибатинек, ҳақбинӣ, таҳаммулпазирӣ, 

ташкилотчигиву ташаббускорӣ) мавриди таҳлили  илмӣ қарормегирад. 



 
 

125 

 

Натиҷаҳои чунин таҳлили илмӣ имкон медиҳанд, киомӯзгорони оянда 

туфайли истифодаи тавсияҳои илман асоснок аз уҳдаи ҳалли вазифаҳои 

педагогие, ки дар раванди ташаккули салоҳияти коммуникативии шогирдон 

ба вуҷуд меоянд, бомуваффақият бароянд. 

Илова бар ин, дар шароити имрӯза фаъолияти иттилоотӣ ва ҳамкории 

иттилоотӣ ба сифати намуди асосии фаъолияти инсони муосир арзёбӣ 

гардида, зарурати ташаккул ва рушди фарҳанги иттилотии мутахассисони 

ояндаро норгузир мегардонад. 

Истифодаи технологияҳои  муосири иттилоотӣ  дар фаъолияти омӯзгор 

ва донишҷӯён-варзишгарони варзиши сабук ба такмил ёфтани 

салоҳиятикасбӣ ва коммуникативии онҳо мусоидат менамояд. Бо шарофати 

истифодаи технологияи мазкур дастёбӣ ба иттилооти тозаи таълимӣ-методӣ, 

илмӣ ва илмӣ-техникӣ васеъ мегардад, дар донишҷӯён малакаҳои 

коммуникативӣ ташаккул меёбанд, маҳорати ҷустуҷӯ ва дарёфти иттилооти 

мавриди ниёз такмил меёбад. 

Бо ибораи дигар имрӯз технологияҳои нави иттилоотӣ ҷузъи 

ҷудонопазири муҳити иттилоотӣ-таълимии муассисаи таҳсилоти олии касбӣ 

ба шумор рафта, истифодаи мақсадноки онҳо омили муҳими ташаккулёбии 

салоҳияти коммуникативии донишҷӯён мегардад. 

Маҳорати идора карда тавонистани чунин технологияҳо қисми 

муҳимми таркибии ташаккули касбият, аз ҷумла салоҳияти коммуникативиро 

ташкил медиҳад. Ба ин мазмун салоҳияти коммуникативӣ имрӯз бояд аз 

мавқеи аз худнамоии техникаи компютерӣ, ташаккули маҳорати кор бо 

фондҳои китобхона, ҷустуҷӯи иттилооти зарурӣ аз ВАО, шабакаи сартосарии 

интернет ва ғайраҳо мавриди таҳқиқи илмӣ қарор гирад. Аз мавқеи  

таҳқиқоти мо технологияҳои нави иттилоотӣ ҳамчун методи барои 

ташаккули фарҳанги иттилоотӣ зарурӣ мавриди баррасӣ қарор дода шудааст. 

Дар шароити имрӯза вазифаи мактаби олии касбӣ натанҳо интиқоли 

дониш, рушди маҳорату малакаҳо, балки дар навбати аввал ташаккули 

салоҳияти касбӣ дар алоқамандӣ бо ангезаи фаъолияти касбии мушаххас ба 
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шумор меравад. Ба ин мазмун истифодаи технологияҳои нави иттилоотӣ дар 

ташкили раванди таълим, ташаккули фазои эҷодӣ, рушди шахсияти донишҷӯ, 

нақши муҳим мебозад. 

Дар таҳқиқоти як қатор олимон имконияти истифодаи васеи 

масъалаҳои тестӣ дар ҷараёни омӯзиши асосҳои илмҳои тарбияи ҷисмонӣ ва 

варзиш мавриди таҳлил қарор гирифтааст. Муҳаққиқонбаонишорамекунанд, 

ки дар таҳқиқоти методӣ, дидактикӣ ҳам дар кишвари мо ва ҳам дар хориҷа 

ба зарурати истифодаи шаклҳо ва методҳои фаъоли таълим таваҷҷуҳ зоҳир 

гардида, дар баробари ин ба коркардаи низоми гуногуни машқҳо дар 

намудҳои мухталифи фаъолият, ки ба пурзӯр гардидани фаъолияти эҷодии 

донишҷӯён мусоидат менамояд, ба қадри кофӣ диққат дода намешавад. 

Ҳаминтариқ, раванди ташаккули салоҳияти коммуникативии донишҷӯён-

варзишгарони варзиши сабук, бахусус таълими коммуникативии самтноки 

донишҷӯён-варзишгарони ояндаи соҳаи варзиши сабук истифодаи силсилаи 

қоидаҳоикоммуникативиротақозо мекунад, ки онҳо ба зинаҳоигуногуни 

омӯзиши асосҳои тарбияи ҷисмонӣ, варзиш ва шаклҳои гуногуни фаъолият, 

ки фаъолнокии ҳар як донишҷӯро баланд мебардоранд, алоқаманд мебошад. 

Проблемаи ташаккули салоҳияти коммуникативӣ дар муассисаҳои 

таҳсилоти олии касбӣ аз сатҳи салоҳиятнокии касбӣ ва дараҷаи ба ин 

фаъолият омода будани ҳайати омӯзгорон вобаста мебошад. Бинобар ин, мо 

талабот нисбат ба сатҳи омадагии омӯзгоронро ба сифати яке аз шартҳои 

муҳимми педагогӣ-психологии раванди ташаккули коммуникативии 

донишҷӯён-варзишгарони варзиши сабук мавриди таҳқиқ қарор додем. 

Тавре, ки аллакай зикр гардид, касби омӯзгорӣ ба қатори касбҳое 

мансуб аст, ки дар он муошират ва фаъолияти коммуникативӣ мавқеи хосро 

ишғол менамояд. Зеро комёб шудан дар ин касб аз бисёр ҷиҳат ба сатҳи 

салоҳиятнокии коммуникативии омӯзгор дар муоширати байни фардӣ, 

муносибат ва дар ки шахсияти ҳамсуҳбат ё ҳамкор вобастагии калон дорад. 

Илова бар ин, таҳкими робитаҳои иҷтимоӣ, васеъшавии майдони муошират 

сарбории психологии омӯзгорро зиёд намуда, раванди коммуникатсияро 
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шиддатнок ва масъулияти ӯро ҷиҳати такмили донишу маҳорат ва малакаҳои 

коммуникативӣ баланд мебардорад. 

Натиҷаҳои таҳқиқоти назариявӣ ва озмоишӣ-эксперименталӣ собит 

намуданд, ки такомули шахсияти донишҷӯ-варзишгарисоҳаи варзиши сабук 

ҳамчунмутахассисиояндаи дорои таҳсилоти олӣ дар якчанд самтҳо ҷараён 

мегирад: самти касбияти ӯ мустаҳкам гардида, қобилиятҳои зарурии касбӣ-

эҷодӣ рушд меёбанд; равандҳои психикӣ бошиддат ҷараён гирифта, таҷриба 

ғанӣ мегардад, малакаҳои касбият зуҳур ёфта, инкишоф меёбанд; ҳисси 

масъулиятшиносӣ ва ҷавобгарӣ барои натиҷаи фаъолияти педагогӣ баланд 

мегардад; мустақилияти касбӣ устуворгардида, тайёрӣ ба фаъолияти ояндаи 

касбӣ бештар мегардад.  

Таҳқиқот имкон дод, ки: 

1. Сатҳи ташаккули салоҳияти коммуникативии донишҷӯён-

варзишгарони соҳаи варзиши сабук муайян карда шавад. Сатҳи ташаккули 

салоҳияти коммуникативиро мо тибқи нишондиҳандаҳои зерин муайян 

намудем: қисми когнитивӣ – донистани меъёрҳои забон ва қоидаҳои 

муошират; донистани этикет; донистани хусусиятҳои роҳандозии 

муносибатҳои байнишахсӣ; тарзҳои такмили сифатҳои барои коммуникатсия 

зарурӣ; тарзҳои рафтор дар ҳолатҳои низоъангез. Қисми талаботӣ-

мотиватсионӣ – ангезаҳо ва талабот (майли гирифтан, интиқол додан ва 

тавлиди иттилоот, дастгирии эмотсионалӣ аз ҳамкор, шавқу рағбат ба 

шахситяти ҳамкор, талабот нисбат ба ҳиссиёти шодкомӣ  аз муошират ва 

ғайра). Қисми фаъолиятӣ-амалӣ – маҳорати пешбурди муошират, риоя 

кардани этикет, дорои воситаҳои лафзӣ ва ғайрилафзии муошират будан, 

маҳорати идора кардани рафтор; малакаҳои худмуаррифӣ. 

2. Модели ташаккули салоҳияти коммуникативии донишҷӯён-

варзишгарони варзиши сабук таҳия гардад. 

Аз натиҷаҳои таҳқиқот маълум гардид, ки дар ҷараёни ташаккули 

салоҳияти коммуникативии донишҷӯён-варзишгарони варзиши сабук кадом 

технологияҳои педагогӣ самараи бештар доранд. Аз ҷумла нишондиҳандаҳои 
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сатҳи салоҳиятнокии коммуникативии ин категорияи донишҷӯён нишон дод, 

ки дониши онҳо дар хусуси бартарияти салоҳияти коммуникативӣ дар 

сохтори салоҳияти касбӣ, сатҳи ташаккули маҳорату малакаҳои муносибати 

бо салоҳият дар фаъолияти ояндаи касбӣ ҳамчун дастоварди мусбат арзёбӣ 

мегардад. Мушоҳидаи илмӣ муайян намуд, ки донишҷӯёне, ки дар таҳқиқоти 

мазкур иштирок намуданд, пас аз баргузории он ба танзими рафтору  гуфтор  

мароқ зоҳир намуда, дар муносибат бо атрофиён таҳаммулпазирӣ нишон 

доданд. 

Ҷамъбасти натиҷаҳои таҳқиқоти экперименталӣ нишон дод, ки 56% 

донишҷӯён ташаккул ва дар оянда такмил додани маҳорату малакаҳои 

коммуникаивии худро зарур намешуморанд. Дар баробари ин, 34% 

донишҷӯён аҳамияти онро дарк намоянд ҳам, вале ба неруи худ ҷиҳати 

ташкил ва идора кардани раванди муошират чандон боварӣ надоранд. 

Мутаассифона, танҳо 9% донишҷӯён рушди такомули салоҳияти 

коммуникативиро дар зинаи таҳсилоти олии касбӣ зарур меҳисобанд. 

Шумораи донишҷӯёне, кисатҳи салоҳиятнокии коммуникативии онҳо 

баланд аст, то озмоиш дар гурӯҳи назоратӣ ҳамагӣ 9%, дар гурӯҳи озмоишӣ 

12,5% ташкил медиҳанд. Баъди озмоиш бошад ин нишондиҳанда ба таври 

назаррас тағйир ёфта, дар гурӯҳи назоратӣ ба 22,7% ва дар гурӯҳӣ озмоишӣ 

бошад ба 41,6 % расидааст. Аз ин рӯ, ташаккули низоми густурдаи тарбия ва 

ташаккули салоҳиятнокии коммуникативии донишҷӯён-варзишгарони 

варзиши сабук ҳамчун ҷузъи таркибӣ ва ногусастании тарбияи 

мутахассисони соҳаи варзиши сабук муҳим арзёбӣ мегардад. 

Аз таҳлили ва ҷамъбасти натиҷаҳои таҳқиқоти назариявӣ ва озмоишӣ-

эксперименталӣ бармеояд, ки барои такмили низоми ташаккули салоҳияти 

коммуникативии донишҷӯён-варзишгарони варзиши сабук дар муассисаи 

таҳсилоти олии касбӣ бояд пеш аз ҳама: 

- Консепсияи рушди салоҳиятнокии коммуникативии донишҷӯён-

варзишгарони варзиши сабук таҳия ва тадриҷан татбиқ қарда шавад; 
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- ҳангоми тарҳҳрезии нақшаҳои таълимии низоми такмили ихтисоси 

омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ бояд нуктаҳои асосии 

педагогикаи ҳамкорӣ [197, с.361], аз қабили муносибат ба таълим ҳамчун 

ҳамкории эҷодии омӯзгорон ва донишҷӯён; таълим бидуни фишор; таҳлил 

(ҷамъбасти фаъолияти инфиродӣ ва гурӯҳии донишҷӯён); фаъолияти 

дастаҷамъии эҷодиву тарбиявӣ;  худидораи эҷодии донишҷӯён ва ғайра ба 

инобат гирифта шаванд; 

- ба раванди таҳсилоти олии касбии равияҳои варзишӣ ворид намудани 

худтаҳлилкунӣ, худбаҳодиҳӣ ва рефлексия; 

- дар муҳити иттилоотӣ-таълимии муассисаи таҳсилоти олии касбӣ 

фароҳам овардани шароити мусоид барои идрок, эҷодиёт, ҳамкорӣ, 

муошират, қувваозмоӣ (зеҳнӣ), рақобат ва созандагӣ; 

- тақвияти ҷанбаҳои педагогӣ-психологии татбиқи технологияҳои 

муосири иттилоотӣ ва телекоммуикатсионӣ дар раванди таҳсилоти олии 

касбии равияҳои варзишӣ; 

- низоми нави таҳсилоти олии касбии равияҳои варзишӣ бояд мутобиқ 

ба тамоюлоти ҷаҳони муосир на ба дониш, балки ба салоҳиятнокӣ [175], аз 

ҷумла салоҳиятнокии касбӣ ва коммуникативӣ асос ёбад; 

- демократисозии муносибати иштирокчиёни раванди таълим, аз ҷумла 

муносибати тарафайни омӯзгор ва донишҷӯ, тақвияти ҳамкории 

иштирокчиёни раванди таълим дар низоми омӯзгор-донишҷӯ, омӯзгор-

ҳайати педагогӣ, донишҷӯ-донишҷӯ;  

- татбиқи технологияҳои акмеологӣ, ки «вазифаи асоси онҳо ба инсон 

талқин намудани худшиносӣ, худинкишофдиҳӣ,  худамалисозӣ ва рушди 

имконоти шахсӣ ва тахассусӣ мебошад» [115, с. 18], (аз қабили бозиҳо 

(бозиҳои дидактикӣ, технология намунаи бозиҳо), технологияи маслиҳат, 

технологияи тренинг, технологияи таълими мақсаднок, умсули лоиҳаҳо; 

- дар муҳити иттилоотӣ-таълимии муассисаи таҳсилоти олии касбӣ 

фароҳам овардани фазои таҳаммулпазирӣ ва коркарди барномаҳои 
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гуногуни педагогӣ оид ба инкишофи таҳаммулпазирӣ дар ниҳоди 

донишҷӯён; 

- гузариши тадриҷӣ аз консепсияи омодасозии функсионалии 

донишҷӯён-варзишгарони варзиши сабук ба консепсия рушди шахсияти 

онҳо; 

- таъсиси марказҳои омӯзиш ва арзёбии вазъи ташаккули салоҳияти 

коммуникативии донишҷӯён-варзишгарони ояндаи соҳаи варзиши сабук, 

такмили мундариҷаи репертуари этнопедагогӣ ва васеъ намудани шаклу 

методҳои таълими инноватсионӣ. 
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Хулоса 

Масъалаи ташаккул ва рушди салоҳияти коммуникативӣ айни замон 

яке аз масъалаҳои муҳими назария ва методикаи тамоми зинаҳои таҳсилоти  

касбӣ ба ҳисоб меравад.  

Варзиши сабук, ки онро маъмулан  «маликаи варзиш» меноманд, яке аз 

қадимтарин ва оммавитарин  намудҳои варзиш ба шумор рафта, ҳамзамон  

(ба истиснои эстафета) намуди инфиродии варзиш мебошад, ки дар ҷараёни 

он ҳар як варзишгар барои ноил шудан натиҷаи шахсӣ мубориза мебарад. Аз 

ин рӯ, раванди камолоти варзишгар дар ҷараёни мусобиқаву қувваозмоиҳо 

вобаста ба ҳаҷми  андӯхти дониш ва маҳорату малака  зудтару самараноктар 

ташаккул ёфта,  шахсияти ӯро муайян мекунад. Бо назардошти он ки 

шахсияти варзишгар дар ҳамбастагӣ бо майли ноил гардидан ба натиҷаҳои 

фардӣ ташаккул меёбад, варзишгар то андозае хилватгузин буда, дар ниҳоди 

ӯ  пиндори канораҷӯӣ аз дигарон ба назар мерасад.  

Таҳқиқот собит намуд, ки  дар ин категорияи одамон сифатҳои 

коммуникативӣ нисбатан камтар ба назар мерасанд. Албатта ин сифатро мо 

ба тамоми намояндагони варзиши сабук нисбат дода наметавонем.  Зеро ҳар 

як инсон, бо назардошти падидаи биоиҷтимоӣ (ҳам биологиву ҳам иҷтимоӣ) 

будан ногузир ҳамеша ба иртиботу (коммуникатсия) ва муоишрат ниёз 

дорад. Бинобар ин, барои фаъолгардонии коммуникативии намояндагони 

варзиши сабук шароитҳои мусоиди психологӣ ва педагогӣ фароҳам овардан 

лозим аст, ки он на танҳо барои ташаккули шахсияти онҳо, балки барои 

камолоти маънавӣ ва салоҳиятнокии касбии онҳо бениҳоят зарур аст. 

Аз таҳлили сарчашмаҳо ва натиҷаи мушоҳидаҳои илмӣ бармеояд, ки 

намунаҳои нави рафтор ва дараҷабандии арзишҳо, ки дар зери таъсири 

варзиш пайдо шудаанд, ноил гардидан ба дастовардҳои бузург ва афзудани 

обрӯю эътибори варзишгарон дар байни дигар категорияҳои аҳолӣ талаботро 

нисбат ба иттилооти васеъ ва дақиқу мукаммал афзун менамояд. Ин дар 

навбати худ ниёз ба омӯзиши таъсири иқтисодиёт, сиёсат, фарҳанг, 

воситаҳои ахбори оммаро ба варзиш, аз як тараф, ва аз ҷониби дигар таъсири 
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варзиш ва ҳаракати олимпиро ба ҷанбаҳои гуногуни ҳаёти иҷтимоӣ ва тарзи 

ҳаёти одамон беш аз пеш афзун менамояд. 

Дар шароити ҷомеаи иттилоотӣ омӯзиши ҷанбаҳои фарҳангӣ, мантиқӣ-

методологӣ ва психологӣ-педагогии «илми варзиш» аҳамияти хоса пайдо 

мекунанд. 

Вале мавҷуд набудани иттилооти илман асоснок оид ба масъалаҳои 

мазкур самаранокии фаъолиятро дар соҳаи варзиш, пеш аз ҳама варзиши 

сабук паст гардонида, барои рушди варзиш ва ояндабинии он монеаҳои зиёд 

эҷод карда, боиси коҳиш ёфтани қадру қиммати варзиш дар низоми 

арзишҳои фарҳанги муосир мегардад. Зиёда аз ин, тамоюли мазкур раванди 

созмондиҳии самараноки фаъолияти илмӣ-таҳқиқотиро дар ин самт халалдор 

менамояд. 

Низоми тағйирёбии муносибатҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ, ки яке аз 

хусусиятҳои асосии он гузариш ба ҷомеаи иттилоотӣ ба шумор рафта, дар он 

хусусияти барҷаста ва афзалиятноки шахс - фардият, мустақиқилият, навҷӯӣ, 

тафаккури ғайриоддӣ ва ташаббускорӣ мебошад, мутахассиси ҷавонро водор 

месозад, ки вазифаҳои психологӣ-педагогии марбут ба соҳаи фаъолияти 

оянда хешро дар ҳамбастагӣ бо иштирокчиёни фаъолияти муштарак ба 

манфиати худ ва ҳамкор, коллектив ва ҷомеа ҳал қарда тавонад. Вале ин дар 

сурате муяссар мегардад, ки агар мутахассис, новобаста аз он ки дар кадом 

соҳа фаъолият хоҳад кард, дорои салоҳиятнокии баланди коммуникативӣ 

(иртиботӣ)бошад. Дар ин радиф мутахассисони соҳаи варзиши сабук истисно 

нестанд. 

Дар шароити тамаддуни муосир бинобар хеле коҳиш ёфтани 

фаъолнокии ҳаракати инсон нақши варзиш, тарбия ҷисмонӣ, махсусан 

варзиши сабук, ки иҷрои машқу ҳаракатҳои он барои оммаи васеи мардум 

дастрас мебошанд, ба маротиб баланд гардидааст. Низому ҳараткату машқҳо 

ва бозиҳое, ки дар маҷмӯъ варзиши сабукро ташкил медиҳанд, дар тарбияи як 

силсила сифатҳои ҷисмонию равонӣ ва маънавии инсон, ба монанди, 

пурқувватӣ, чаққонӣ, чолокӣ, пуртоқатӣ, сабр, чандирӣ, забоиписандӣ, 
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ҷасорат, тобоварӣ, матонат, ирода, тозагӣ, бодиққатӣ, дақиқӣ ва ғайра 

мусоидат мекунанд. Машқу бозиҳои варзиши сабук инчунин дар раванди 

ташаккули ваҳдату ҳамбастагӣ, рафоқат, дӯстӣ ва ниҳоят масъулият нисбат 

рафтору амалҳои худ ва шарикон дар мусобиқаву бозиҳои муштарак нақши 

муҳим мебозанд, ки дар маҷмӯъ ин сифатҳо барои фароҳам овардани фазои 

созгори кору фаъолият дар ҷомеа мусоидат менамоянд. 

Маҷмӯи қоидаву принсипҳои бозӣ дар варзиши сабук дар тарбияи 

интизоми бошуурона, сабру таҳаммул, бовиҷдонӣ, дурусткорӣ, тамкин, 

худдорӣ дар лаҳзаҳои ҳиссиёти баланди комёбӣ ё нокомӣ, хурӯҷи худпарастӣ 

ё ғазабу норизоӣ аз беадаолатӣ ва ғайра нақши калидӣ мебозанд. 

Мусаллам аст, ки шиддататнокии ҳар як раванди психикӣ дар ҷараёни 

коммуникатсия тағйир меёбад ва ин тағйирёбӣ аз сатҳи салоҳиятнокӣ ва дар 

маҷмӯъ фарҳанги коммуникативии иштирокчиёни раванди коммуникатсионӣ 

вобаста аст.  

Фаъолияти бозингарӣ, ки варзиши сабук ба он шомил аст, аз дигар 

намудҳои фаъолияти инсон бо хусусиятҳои куллии худ фарқ мекунад. 

Фаъолияти бозингарӣ хусусияти фаъолнокӣ, эҷодӣ дошта, боиси аксуламали 

томи организми инсон, яъне бо иштироки фаъолонаи тамоми низомҳои 

функсионалии организм ва нақши пешбару барҷастаи равандҳои психикӣ ва 

фаъолияти системаи асаб раҳандозӣ мегардад. Ҳамзамон, фаъолияти 

бозингарӣ дар доираи ҳадафҳои муайян, ки боиси ангезаи мароми амалҳои 

варзишгар мегарданд, татбиқ мегардад. Аз ин рӯ, дар мавриди ба роҳ 

мондани раванди ҳадафманди коммуникатсионӣ мо дар фаъолияти бозингарӣ 

ба натиҷаҳои барои ҷомеа муфид ноил мегардем. 

Проблемаи коммуникатсияи бесамар (ғайрисамаранок) сабаби асосии 

аксарияти низоъҳои байнишахсӣ ва дохилишахсӣ ба шумор рафта, пайваста 

таваҷҷуҳи олимону мутахассисонро ҷалб менамояд. Оқибати ин гуна низоъҳо 

хеле гуногунанд – ноил нагардидан ба мақсадҳо дар фаъолияти муштарак, 

бад шудан ва аз байн рафтани муносибатҳо, вайроншавии раванди 

мутобиқшавии иҷтимоӣ, тағйироти манфӣ дар ниҳоди шахс, маҳдуд 
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гардидани имконият барои фаъолияти самараноки касбии ва рушд, пайдо 

шудани дистресс ва ҳамчун натиҷаи он стресси касбӣ, бад шудани саломатӣ 

ва ғайра.  

Муҳимияти омӯзиши мавзӯи мазкур дар раванди таҳқиқ бори дигар 

собит гардида, муайян карда шуд, 134ик и шахсиятдар раванди муошират ва 

фаъолият ташаккул ва камол меёбад [80, с.37]. Бо ибораи дигар, 

салоҳиятнокии коммуникативӣ ҳамчун асоси муоширати самаранок барои 

иҷтимоишавии (сотсиализатсияи) бомуваффақияти шахс, ки ба барои 

худафрӯзии ӯ дар ҷомеа ва фаъолияти касбӣ имкон фароҳам меорад, 

мусоидат менамояд. Дар раванди робитаи мутақобилаи иҷтимоӣ, фаъолияти 

муштарак ва муоширати байнишахсӣ шахс забон меомӯзад, таҷрибаи 

иҷтимоӣ-меъёрии фарҳанги мардумиро аз худ мекунад, моҳият ва нозукиҳои 

санъатро дарк мекунад, ки онҳо сарчашмаҳои асосии салоҳиятнокии 

коммуникативӣ ба шумор мераванд. [45, с.107]. 

Бояд қайд намуд, ки аксаран ин раванди стихиявии дарк нашавандаест, 

ки барои фаҳмидани қонуниятҳои умумии муошират имкон намедиҳад, 

бинобар ин мушкилоти истифодаи ҳамин таҷрибаро дар ҳолатҳои гуногуни 

робитаи мутақобила набояд сарфи назар намуд. Аз ин рӯ, зарурати ташкили 

муташаккилонаи таълими муошират ба миён меояд, зеро «…мутобиқи 

тамоюлоти ҷаҳони муосир на ба дониш, балки ба салоҳиятнокӣ асос ёфтааст» 

[89]. 

Дар осори илмӣ оид ба психологияи иҷтимоӣ ва педагогика дар доираи 

муносибати фаъолиятӣ (деятельностный подход) маъмулан миёни мафҳуми 

«муошират» ва «коммуникатсия фарқ мегузоранд ва коммуникатсияро 

ҳамчун яке аз ҷузъҳои муошират арзёбӣ мекунанд. Ҳол он ки аксаран ин ду 

мафҳумро ҳамчун муродиф истифода мебаранд. Ба андешаи мо чунин 

муносибат аз он бармеояд, ки дар адабиёти англисзабон барои ифодаи ин ду 

падида як калима – communication истифода бурда мешавад. 

Таҳқиқи проблемаи муошират ва самаранокии он боиси омӯзиши 

проблемаи дигари илмӣ – салоҳиятнокии коммуникативии шахс аз ҷониби як 
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зумра олимон (А.А. Бодалев, А.А. Леонтьев, Л.А. Петровская, Е.В. 

Руденский В.Н. Куницына) гардид, ки он шарти муҳими муоширати 

самарабахши субъектҳои робитаи мутақобила мебошад. Мафҳуми 

«салоҳиятнокии коммуникативӣ»-ро дар доираи илмӣ аввалин маротиба А.А. 

Бодалев истифода бурда, онро ҳамчун қобилияти барпо намудани алоқаи 

самаранок ва нигоҳ доштани робитаву муносибат бо одамони дигар туфайли 

донишу малака муайян кардааст [38, с. 21]. Муҳаққиқи тавоно дар самти 

салоҳиятнокии коммуникативӣ Л.А. Петровская оид ба моҳияти 

«салоҳиятнокии коммуникативӣ» ибрози назар намуда, якчанд ҷанбаҳои 

онро, ки ба табиати муошират робита доранд, зикр намудааст. Якум- дар 

ҳама гуна ҳолати робитаи мутақобила, аз ҷумла дар муошират се унсури 

сохторӣ ҳузур доранд – ду субъекти дар робитаи мутақобила (коммуникатор, 

яъне ташаббускори муошират ва ретсипиент, ки ҳар кадом дар ҳамин лаҳзаи 

муошират ягон мақсади дур ё наздик дорад) ва худи ҳолати робитаи 

мутақобила (хусусияти фаъолият, инчунин меъёрҳое, ки тибқи онҳо робитаи 

мутақобила роҳандозӣ мешавад). Бинобар ин, ба сифати ҷузъҳои таркибии 

салоҳиятнокии коммуникативӣ салоҳиятнокӣ дар худ, яъне «тамоюли 

комилан мувофиқ ба неруи психологии худ» [85, с. 76], ба неруи ҳамкор, ба 

вазъият ва вазифа зуҳур меёбад. 

Дуюм, - мураккабии салоҳиятнокии коммуникативӣ аз гуногунии 

намудҳои муошират (расмӣ, корӣ, маҳрамона-шахсӣ; қаллобона, муколама) 

бармеояд, ва «бо назардошти он ки воқеияти ҳамон намудҳои гуногуни 

муошират мухталиф мебошад» [42, с. 31] инсон метавонад ба яке аз намудҳои 

муошират омода бошад, яъне маҳз дар ҳамон намуд босалоҳият бошад, вале 

дар лаҳзаҳои дигар ва намудҳои дигари муошират ба душворӣ рӯ ба рӯ 

гардад. Чунки воқеияти мавҷудияти инсон гуногунранг аст – одамон 

нақшҳои гуногуни иҷтимоиро мебозанд ва тибқи вазифаҳои худ метавонанд 

дар ҳолатҳои гуногуни робитаи байниҳамдигарӣ қарор дошта бошанд, аз ин 

рӯ, барои таъмини муоширати самарабахш ва пешгирии ихтилофот, онҳо 
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бояд мавқеи худро дар ҳар як ҳолати мушаххаси муошират ба зудӣ муайян 

кунанд, ба қадри кофӣ дар тамоми намудҳои муошират салоҳиятнок бошанд. 

Сеюм, - аз нуқтаи назари муносибати фарҳангӣ-таърихӣ барои 

ҷомеаҳои гуногун, марҳилаҳои гуногуни таърихӣ мутобиқ ба хусусияти ҳар 

кадом намуди муайяни муошират хос аст. Тавре, ки Л.А. Петровская қайд 

мекунад, - масалан «барои ҷомеаи Россия «самти фурӯнишонандагии 

(репрессивӣ) муошират» бартарият дорад, аммо марҳилаи муосири рушди 

ҷомеа самти инсонгароёна ва мавзунияти (гармонизатсияи) муошират, дар 

раванди ташкил ва рушди муошират тақвияти ҷузъиёти эҷодӣ ва то андозае 

коҳиш додани сарчашмаи меъёрии онро тақозо мекунад [149, с. 32]. 

Аз ин рӯ, раванди ташаккули салоҳиятнокии донишҷӯён- варзишгарони 

варзиши сабук аз он нуқтаи назар мураккаб аст, ки  фаъолияти ояндаи онҳо 

дар раванди машқу қувваозмоиҳо асосан ба таври инфиродӣ (ба истиснои 

мусобиқаҳои даставӣ, ки дар варзиши сабук хеле кам ба назар мерасанд) 

амалӣ мегардад, онҳо одатан бештар бо мураббӣ (тренер) ё баъзан бе 

мураббӣ машқ мекунанд,  дар мубориза баҳри ноил гардидан ба натиҷаҳои 

беҳтарин бештар ба неруи ҷисмонӣ ва равонии хеш эътимод доранд, бо 

мақсади ғолиб омадан ба ҳарифи пурқувват кӯшиш мекунанд, ки сирри 

бартарият ва нокомиву комёбиҳои хешро махфӣ нигоҳ доранд, дар раванди 

машқу мусобиқаҳо бояд низоми меъёрҳои муайянро риоя кунанд, бо 

намояндагони васоити ахбори омма ҳамкорӣ намоянд ва ғайра. Ҳамаи ин 

хусусиятҳо зарурати инкишофи рефлексия ва худрефлексия (дарки иҷрои 

нақши иҷтимоӣ, мутобиқати он ба вазъияти мушаххас ва мақсаду вазифаҳои 

робитаи мутақобила, вонамуд кардани ҳолати ҳариф дар ҷараёни мусоибиқа)-

ро ҳангоми муошират бевосита ногузир месозад. 

Чорум, Л.А. Петровская дар салоҳиятнокии коммуникативӣ се сатҳро 

ҷудо намудааст – сатҳи арзишҳо, муқаррарот ва маҳоратҳо [150, С.12]/ Маҳз 

арзишҳо ва тамоюлоти арзишӣ ҳамчун сатҳи олии танзими рафтори 

иҷтимоии шахс (ба андешаи Р.Н.Юдина) характери муоширатро муайян 

мекунанд [212, c. 56]. Ин гуна арзиш – арзиши ҳама гуна инсон, шарики 
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ҳамкории мутақобила ҳамчун шахси нотакрор дар муошират аст.  Дар 

заминаи онҳо муқаррароти зарурии иҷтимоӣ барои муоширати самарабахш – 

муносибат ба ҳамкор ҳамчун субъект асос ёфтааст, яъне ҳамкор ҳамчун 

мақсад на ҳамчун восита; бо ибораи дигар дар ин маврид раванди муошират 

ҳамчун шарти ташаккул, нигоҳдорӣ ва рушди муносибатҳои ҳамкорӣ муҳим 

аст, на танҳо натиҷаи он; ҳадаф - намуди муколамаи (диалог) муошират.  

Таҳлили муносибатҳо ва андешаҳои гуногун оид ба проблемаи мавриди 

таҳқиқ нишон дод, ки маҳорати коммуникативӣ, аз ҷумла маҳорати 

коммуникативии донишҷӯён-варзишгарони варзиши сабук ин тарзҳои дар 

сатҳи муайян такмилёфтаи иҷрои амалҳои лафзиест(нутқиест), ки омодагии 

фард ба муошират аз онҳо вобастагии ногусастанӣ дошта, аз қисмҳои 

таркибии зерин иборат аст:   

▪ маҳорати гӯш кардан  

▪  маҳорати интиқол ва қабули иттилоот бо мазмуни зарурӣ 

▪  маҳорати фаҳмидани шахси дигар 

▪  маҳорати ҳамдардӣ ва шафқат 

▪  маҳорати айнан арзёбӣ намудани худ ва дигарон 

▪  маҳорати ҳалли низоъ 

▪  маҳорати робитаи мутақобила бо аъзои коллектив ё дастаи 

варзишӣ. 

Барои он ки ин маҳоратҳо дар ниҳоди донишҷӯён- вазишгарони 

ояндаи варзиши сабук такмил ёфта, дар маҷмӯъ ҳамчун ҷузъи муҳими 

таркиби салоҳияти коммуникативии онон ба як маҳорати комили 

коммуникативӣ табдил ёбад, бояд пеш аз ҳама имкониятҳои мавҷудаи 

муҳити иттилоотӣ-таълимии муассисои таҳсилоти олии касбӣ, ки дар замон 

муосир барои фаъолгардонии раванди коммуникатсия воқеан созгор 

гардидаанд, ба таври мукаммал ва самаранок истифода бурда шаванд. 

Ҳамин тавр, мавзӯи ташаккули салоҳияти коммуникативии доншҷӯён-

варзишгарони варзиши сабук ниҳоят васеъ буда, гузаронидани таҳқиқоти 

иловагии доманадорро тақозо менамояд. 



 
 

138 

 

Таҳқиқоти анҷомёфта дар маҷмӯъ фарзияи таҳқиқотро собит намуда, 

имкон медиҳад, ки хулоса ва пешниҳоиҳои зеринро манзур намоем: 

Муҳимияти таҳқиқи проблемаи ташаккули салоҳияти 

коммуникативии донишҷӯён-варзишгарони варзиши сабук ба ниёзи ҷомеаи 

муосири иттилоотӣ, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон дар он мавқеи худро  тадриҷан 

устувор гардонида истодааст, созгор мебошад. 

Фарҳанги иттилоотии шахс, ки салоҳияти коммуникативӣ ҷузъи 

муҳим ва гусастанопазири он ба шумор меравад, ба яке аз меъёрҳои муҳими 

арзёбии сатҳу сифати омодагии касбии мутахассисони тамоми соҳаҳо, аз 

ҷумла соҳаи варзиши сабук табдил ёфтааст.  

Дастёбӣ ба иттилоот новобаста кафолатҳои ҳуқуқии он дар ҷомеаи 

муосири Тоҷикистон бинобар сатҳи пасти фарҳанги иттилоотӣ, аз ҷумла 

салоҳияти коммуникативӣ ба қисми муайяни афроди ҷомеа имконнопазир 

аст. 

Дар низоми муосири таҳсилоти олии касбии Тоҷикистон муносибати 

босалоҳият нисбат ба таълим ҳанӯз мавқеи шоиста пайдо накардааст,ки ин 

амр бори дигар зарурати дар ин самт баргузор намудани таҳқиқоти 

доманадор ва коркарди тавсияҳои нави илмиро тақозо менамояд. 

Дар ҳар як марҳилаи рушди ҷомеа муҳимияти ташаккули салоҳияти 

коммуникативӣ ҳамчун ҷузъи ҷудонопазири салоҳиятнокии касбии 

донишҷуйн-варзишгарони варзиши сабук ба таҳқиқи иловагӣ ниёз пайдо 

мекунад, ки ба дигаргуниҳои ҳаёти иҷтимоӣ, иқтисодӣ, вазъи илму фарҳанг 

ва  маориф робитаи зич дорад. 

Дар ҷараёни таҳқиқот муайян карда шуд, ки стандартҳои давлатии 

таҳсилоти касбии тамоми ихтисосҳо, аз ҷумла ихтисоси варзиши сабук бояд 

дар заминаи талаботи муносибати босалоҳият нисбат ба таълим комилан 

таҷдиди назар шуда,  ҳамгироии фанҳои блоки тахассусӣ бо тамоми фанҳои 

ба ташаккули салоҳияти коммуникативӣ алоқаманд, таъмин карда шавад; 

Дар заминаи таҳлилу натиҷагирии ҷанбаҳои гуногуни таҳқиқот анҷом 

додани тадбирҳои зерин зарур мебошанд: 
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- дар муҳити иттилоотӣ-таълимии муассисаи таҳсилоти олии касбӣ 

низоми ташаккули салоҳияти коммуникативӣ бояд мавқеи марказиро ишғол 

кунад; 

- Консепсияи рушди салоҳиятнокии коммуникативии донишҷӯён 

варзишгарони варзиши сабукро таҳия ва тадриҷан татбиқ намудан ба мақсад 

мувофиқ аст; 

- ҳангоми тарҳҳрезии нақшаҳои таълимии низоми такмили ихтисоси 

омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ бояд нуктаҳои асосии 

педагогикаи ҳамкорӣ  [199, с.361],  аз қабили муносибат ба таълим ҳамчун 

ҳамкории эҷодии омӯзгорон ва донишҷӯён; таълим бидуни фишор; таҳлил 

(ҷамъбасти фаъолияти инфиродӣ ва гурӯҳии донишҷӯён); фаъолияти 

дастаҷамъии эҷодиву тарбиявӣ; худидораи эҷодии донишҷӯён ва ғайра ба 

инобат гирифта шаванд; 

- ба раванди таҳсилоти олии касбии равияҳои варзишӣ ворид 

намудани ҷузъиёти худтаҳлилкунӣ,худбаҳодиҳӣ ва рефлексия ба ташакулёбӣ 

ва рушди салоҳияти коммуникативӣ мусоидат менамояд; 

- дар муҳити иттилоотӣ-таълимии муассисаи таҳсилоти олии касбӣ 

фароҳам овардани шароити мусоид барои идрок, эҷодиёт, ҳамкорӣ, 

муошират, қувваозмоӣ (зеҳнӣ), рақобат ва созандагӣ яке аз шартҳои муҳими 

ташаккули салоҳияти коммуникативӣ маҳсуб меёбад; 

- тақвияти ҷанбаҳои педагогӣ-психологии татбиқи технологияҳои 

муосири иттилоотӣ ва телекоммуикатсионӣ дар раванди таҳсилоти олии 

касбии равияҳои варзишӣ ба ташаккули салоҳияти коммуникативӣ 

имусоидат менамояд; 

- низоми нави таҳсилоти олии касбии равияҳои варзишӣ бояд мутобиқ 

ба тамоюлоти ҷаҳони муосир на ба дониш, балки ба салоҳиятнокӣ [178], аз 

ҷумла салоҳиятнокии касбӣ ва коммуникативӣ асос ёбад; 

- демократисозии муносибати иштирокчиёни раванди таълим, аз 

ҷумла муносибати тарафайни омӯзгор ва донишҷӯ, тақвияти ҳамкории 
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иштирокчиёни раванди таълим дар низоми “омӯзгор-донишҷӯ”, “донишҷӯ-

ҳайати педагогӣ”, “донишҷӯ-донишҷӯ”раванди ташаккули салоҳияти 

коммуникативро фаъол мегардонад;  

- татбиқи технологияҳои акмеологӣ, ки «вазифаи асоси онҳо ба инсон 

талқин намудани худшиносӣ,худинкишофдиҳӣ, худамалисозӣ ва рушди 

имконоти шахсӣ ва тахассусӣ мебошад» [115, с. 18], (аз қабили бозиҳо 

(бозиҳои дидактикӣ, технология намунаи бозиҳо), технологияи маслиҳат, 

технологияи тренинг, технологияи таълими мақсаднок, усули лоиҳаҳо ба 

раванди ташаккулёбӣ ва рушди салоҳияти коммуникативӣ суръат мебахшад; 

- дар муҳити иттилоотӣ-таълимии муассисаи таҳсилоти олии касбӣ 

фароҳам овардани фазои таҳаммулпазирӣ ва коркарди барномаҳои гуногуни 

педагогӣ оид ба инкишофи таҳаммулпазирӣ дар ниҳоди донишҷӯён аз 

ташкили самараноки ташаккули салоҳияти коммуникатвӣ вобастагии амиқ 

дорад; 

- гузариши тадриҷӣ аз консепсияи омодасозии функсионалии 

донишҷӯён-варзишгарони варзиши сабук ба консепсияи рушди шахсияти 

онҳо омили муҳими ташаккул ва рушди салоҳияти коммуникативӣ ба шумор 

меравад; 

- таъсиси марказҳои омӯзиш ва арзёбии вазъи ташаккули салоҳияти 

коммуникативии донишҷӯён-варзишгарони ояндаи соҳаи варзиши сабук, 

такмили мундариҷаи репертуари этнопедагогӣ ва васеъ намудани шаклу 

методҳои таълими инноватсионӣ шарти дигар ва бағоят муҳими ташаккули 

салоҳияти коммуникативии донишҷӯён мебошад. 

Таҳқиқоти ба анҷомрасида даъвои ҳалли амиқу мукаммали проблемаи 

ташаккули салоҳияти коммуникативии донишҷӯён-варзишгарони варзиши 

сабукро надорад. Ба андешаи ин ҷониб, дурнамои таҳқиқу баррасии 

масъалаҳои марбут ба масъалаи ташаккули салоҳияти коммуникативии 

мутахассисони ояндаи соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш, аз ҷумла варзиши 

сабук, ин пеш аз ҳама ба коркарди васеи илмию методии асосҳои дидактикии 
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он, инчунин бо дарназардошти раванди доимотағйирёбандаи ҷомеаи муосир 

такмили пайваста ва ҷиддии шароитҳои педагоию психологии ташаккули 

салоҳияти коммуникативӣ вобаста аст. 
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ЗАМИМА 
Замимаи 1 

Ҷадвали 1 

Нишондиҳандаи натиҷаи арзёбии малакаҳои коммуникативии донишҷӯ-варзишгари 

соҳаи варзиши сабук (методи Т.А. Шишковетс) 

Сатҳ Тавсифи сифатӣ Баҳо 

Ниҳоят паст Донишҷӯ аз уҳдаи ташкили раванди муошират баромада наметавонад; 

барои робита бо омӯзгор педагогӣ тайёр нест; мақсаду мароми фаъолияти 

педагогиро дарк карда наметавонад; дар хусуси фарҳанги коммуникативӣ 

дониши сатҳӣ дорад ва онро дар амал татбиқ карда наметавонад; ҳасос ва 

бетоқат аст. 

0-6 

Паст  Донишҷӯ раванди муоширатро на ҳама вақт дуруст ташкил карда 

метавонад. Дар хусуси интихоби усули муошират чандон огоҳ нест; 

донишҳои гирифтаашро дар амал қисман татбиқ карда метавонад; дар 

фаъолияти ӯ унсурҳои эҷодӣ мушоҳида намешаванд, танқидро дуруст қабул 

намекунад. 

6-15 

Миёна  Донишҷӯ маҳорати ташкили муоширатро дорад, то як дараҷа тарзу усулҳои 

мубодилаи афкорро соҳиб аст; татбиқи функсияи коммуникативӣ хусусияти 

як лаҳзаинадорад; дар хусуси натиҷаҳои ниҳоӣ тасаввуроти аниқна дорад; 

танқидро бо оромӣ қабул мекунад. 

15-

24 

Баланд  Донишҷӯ фаъолияти баланди коммуникативиро соҳиб аст; натиҷаи 

фаъолияти худро ба хубӣ таҳлил карда метавонад; ором ва пуртоқат аст; 

эҷодиёти донишҷӯ дар дараҷаи муқаррашуда равшан инъикос мегардад. Дар 

фаъолияти мибаъдаи худ эродҳои танқидиро ба ҳисоб мегирад. 

24-

33 
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Замимаи 2. 

Ҷадвали 2. 

Нишондиҳандаи натиҷаи санҷиши сатҳи салоҳиятнокии донишҷӯён-

варзишгарони варзиши сабук дар заминаи маводи тестӣ (методи В. Ряховский) 

Холҳо Сатҳҳо Натиҷаи 

ҷавобҳо 

30-32 хол Сатҳи олӣ 8,3% 

25-29 хол Сатҳи баланд 25% 

19-24 хол Сатҳи аз миёна боло 12,5% 

14-18 хол Сатҳи миёна 37,5% 

9-13 Сатҳи аз миёна паст - 

4-8 хол Сатҳи паст 12,5% 

3 хол ва аз он ҳамкамтар Сатҳи пасттарин 4,2% 
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Замимаи 3. 

Ҷадвали 3. 

Таъсири салоҳиятнокии коммуникативии омӯзгор ба тарзи (сабки) муоширати 

донишҷӯён-варзишгарони варзиши сабук 

Сифатҳое, ки ба ташаккули салоҳиятнокии 

коммуникатвӣ мусоидат менамоянд 

Сифатҳое, ки ташаккулёбии салоҳияти 

коммуникатвиро халалдор месозанд 

Аз нигоҳи омӯзгор Аз нигоҳи донишҷӯ Аз нигоҳи омӯзгор Аз нигоҳи донишҷӯ 

Тарзи авторитарии робитаи мутақобила 

Қатъият (сахтгирӣ) Маҳорати фаҳмидан 

ва то охир гӯш кардан 
Тундмиҷозӣ Дағалӣ, бадмуомилагӣ 

Серталабӣ Эҳтиром нисбат ба 

шахс 
Бесалоҳиятӣ Хашмгинӣ, зудранҷӣ 

Маҳорати шавқманд 

намудан 

Хушмуомилагӣ Нармдилии аз ҳад зиёд Нобоварӣ 

Хушмуомилагӣ Маҳорати ифодаи 

шавқоваронаи мавод 
Фориғболӣ, бепарвоӣ Беэҳтиромӣ 

Маҳорати худдорӣ 

кардан 

Меҳрубонӣ 

(ҳамдардӣ) 
Мавҷуд набудани 

серталабӣ 
Бесалоҳиятиии касбӣ 

Тарзи либералии робитаи мутақобила 

Серталабӣ Қатъият, сахтгирӣ Тундмиҷозӣ Тундмиҷозӣ 

Масъулиятшиносӣ Хайрхоҳӣ Хашмгинӣ Беадолатӣ 

Дастнигари касе набудан Ҷиддият Надошатани маҳорати 

гӯш кардан 
Бадҷаҳлӣ 

Хушмуомилагӣ Боадолатӣ Серталаб набудан Надоштани хохиши 

фаҳмидан 

Салоҳиятнокӣ Маҳорати ифодаи 

возеҳи маводи 

таълимӣ 

Надошатни маҳорати 

ифодаи возеҳи маводи 

таълимӣ 

Хилватгузинӣ, 

мардумгурезӣ 

Тарзи демократии робитаи мутақобила 

Эҳтиром нисбат ба шахс Боадолатӣ Дағалӣ Беадолатӣ 

Маҳорати шавақманд 

кардан 

Маҳорати фаҳмидан Надоштани маҳорати 

фаҳмидан 
Хашмгинӣ,    зудранҷӣ 

Хайрхоҳӣ Хайрхоҳӣ Сатҳи пасти маҳорати 

педагогӣ 
Беэҳтиромӣ 

Беғаразӣ, муносибати 

холисона 

Хушмуомилагӣ Ғурур Маводи таълимиро возеҳ 

ифода карда натавонистан 

Шухтабъӣ, зарофатсанҷӣ Меҳрубонӣ, ҳамдардӣ Беадолатӣ Дағалӣ 
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Замимаи 4. 

Ҷадвали 4. 

Меъёрҳои арзёбии салоҳиятнокии коммуникативӣ 

Меъёрҳо Индикатор 

Унсури перстептивӣ 

Худнамоӣ, ба маънои худро муаррифӣ 

кардан 

- Намуди зоҳирӣ (либоси якранг, бе ҷило, бе 

унсурҳои дурахшон), 

- ҳолат дар макони муошират, 

- серҳаракатӣ 

Хурӯшонӣ (эмоциональность) - намуди хайрхоҳона, кушодарӯйӣ 

- таъкидҳои эмотсионалӣ 

- робитаи визуалӣ (дидорӣ) бо 

шунавандагон 

Унсури коммуникативӣ 

Банақшагирӣ - таркиббандӣ ва тамоили иттилооти 

таълимӣ ба сӯи мақсад; 

- таркиббандӣ ва тамоили иттилооти 

таълимӣ ба сӯи  вазифаҳо 

Эътимоднокӣ дар муошират - робитаи визуалӣ (дидорӣ) бо 

шунавандагон; 

- нутқи рӯҳафзо ва бурро; 

- лаҳзаҳои эмотсионалии (хурӯшони) нутқ 

бо фосилаҳо ҷудо карда шудаанд; 

- ба аудитория муроҷиат мекунад; 

- андоми бе риё (самимона) дар муошират; 

- нутқи дуруст, бе забонгирӣ (лакнат) ва 

калимаҳои туфайлӣ 

Унсури интерактивӣ (махсусан фаъол) 

Ташаббускорӣ - нисбати тарзи амал пешниҳод иброз 

мекунад; 

- дар баробари ҳамин вариант, боз 

вариантҳои нав пешниҳод мекунад; 

- барои ворид шудан ба вазъият чандир аст; 

- ба тартиб ва сифати амалҳо таъсири 

асоснок  мерасонад  

Майл ба сӯи робитаи мутақобила - ба робита фаъолона меравад; 

- пешниҳод оид ба ҳамкориро ҷонибдорӣ 

мекунад;  

- дар ҳолатҳои пуршиддат ба ҷустуҷӯйи 

роҳҳои  мусолиҳа майл дорад; 

- дар ҳаллу фасли вазифаҳо иҷрои 

функсияҳои худро риоя мекунад; 

- ба осонӣ «забон меёбад», робитаи 

мутақобиларо нигоҳ медорад. 

Тобоварӣ ба стресс ва ангезандаҳои гуногун - аксуламали эмотсионалии устувор ва 

натиҷабахш дорад; 

- эҳсосоти худро дуру дароз назорат карда 

метавонад 
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Замиаи 5. 

Ҷадвали 5.      

Нишондиҳандаҳои сатҳи ташаккули қисмҳои таркибии салоҳиятнокии 

коммуникативии донишҷӯён дар анҷоми озмоиши ташаккулдиҳанда 

Қисмҳо 

Гуруҳи назоратӣ  (n=22) Гурӯҳи озмоишӣ(n=24) 

Паст Миёна Баланд Паст Миёна Баланд 

Лингвистӣ 
36, 3% 40,9% 22,7% 12,5% 50% 37,5% 

Когнитивӣ-

амалиётӣ 

13,6% 50% 36,4% 0% 37,5% 65,5% 

Шахсӣ 
27,3% 50% 22,7% 8,3% 50% 41,7% 
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Замимаи 6. 

Ҷадвали 6. 

Нишондиҳандаҳои ташаккулёбии салоҳияти коммуникативии донишҷӯён-

варзишгарони соҳаи варзиши сабук дар заминаи методи баҳогузории рейтингӣ 

Сатҳ Гурӯҳи назоратӣ (n=22) Гурӯҳи озмоишӣ (n=24) 

 Дар оғози озмоиш Пас аз озмоиш Дар оғози озмоиш Пас аз озмоиш 

 нафар % нафар % 

Паст 11 50 6 27,3 10 41,7 2 8,3 

Миёна 9 41 11 50 11 45,8 12 54,5 

Баланд 2 9 5 22,7 3 12,5 10 41,6 
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Замиами 7. 

Расми 1. 

 

Расми  1.  Нишондиҳандаҳои салоҳиятнокии донишҷӯён-варзишгарони варзиши 

сабук 

 

 
 


