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МУҚАДДИМА 

Мубрамӣ ва зарурати баргузории тадқиқот тибқи мавзӯи 

диссертатсия. Давраи тағйиротҳои босуръати соҳаҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ 

ва ахлоқии ҷомеа бо зарурати беҳтар намудани мундариҷа, шаклҳо ва 

методҳои омодагии касбии мутахассисони ҳам муассисаҳои таҳсилоти 

миёнаи умумӣ ва ҳам донишгоҳҳои олӣ тавсиф дода мешавад. Дар ин самт 

самаранокии омодагии донишҷӯёни ихтисоси “Дизайни маҳсулоти 

дӯзандагӣ” ба таври комил ба амсилаи нави маориф мувофиқ аст, ки ба 

ғайри аз мундариҷаи таълимӣ барои ташаккули қобилияти эҷодии 

донишҷӯён имкон медиҳад,  ба таври эҷодкорона дигаргун намудани 

воқеияти атроф, мустақилӣ дар иҷрои вазифаҳои амалӣ, омодагӣ ба 

худтакмилдиҳӣ ва фаъол намудани қобилиятҳои зеҳнӣ имкон фароҳам 

меорад. Бо гуфтаи дигар, донише, ки донишҷӯён дар ихтисоси “Дизайни 

маҳсулоти дӯзандагӣ” мегиранд, барои ташаккули қобилияти эҷодӣ ва 

рушди касбии онҳо дар оянда мусоидат хоҳад кард. 

Дар ташаккули шахсияти ҳаматарафа ва мутаносиб рушдёфта, ки 

барои меҳнати сермаҳсул қобилият дорад, омӯзгор нақши фавқулода 

дорад, ки  заминаҳои ташаккули қобилияти эҷодии мутахассисони 

ояндаро дар давоми фаъолияти минбаъдаи онҳо таъмин менамояд.  

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Паёми ҳарсолаи 

хеш дар Маҷлиси Олии кишвар ба масъалаи таҳсилот ва касбомӯзии 

шаҳрвандони ҷумҳурӣ таваҷҷуҳи махсус зоҳир намудаанд. Хусусияти 

асосии Паёми Пешвои миллат дарку ҳалли муаммоҳои ҷомеа, пешрафти 

соҳаҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ, худшиносӣ ва худогоҳии  миллӣ тавассути 

рушди илм ва маориф аст. 

Тарбияи насли наврас ба зумраи вазифаҳои пурмасъулият ва ниҳоят 

муҳими давлатӣ дохил мешавад. Омодагии кормандони соҳибтахассуси 

ҷавобгӯй ба талаботи  муосир  объекти таваҷҷӯҳи доимии Ҳукумати 

кишвар буда, дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф», 

«Консепсияи миллии маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон», «Стратегияи 

миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон то соли 2030», санадҳои 

қонунгузорӣ ва ҳуҷҷатҳо оид ба рушди низоми таҳсилот маҷмӯи тадбиру 

чораҳое андешида шудаанд, ки ба тақвият додани иқтидори муассисаҳои 

таҳсилоти олӣ, ҳамчунин баланд намудани сатҳу сифату самаранокии  

омодагии  мутахассиси оянда равона шудаанд.  

Масъалаи дарки моҳияти эҷодкорӣ мураккаб ва серпаҳлӯ мебошад. 

Коркарди ҷанбаҳои асосии таҳлили назариявии раванди эҷодкориро 

файласуфон, равоншиносон ва педагогҳо анҷом додаанд. Солҳои охир 
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омӯзиши масъалаҳои таъсири мутақобили равандҳои таълим ва эҷод 

нисбатан фаъол гардида, дар ин замина қонуниятҳои ташаккули 

эҷодкорӣ, шаклҳо ва усулҳои тарҳрезии раванди таълим баррасӣ 

мешаванд. Ҷанбаи  педагогии муаммо ҷустуҷӯи мундариҷаи нав, шаклу 

усулҳои нави таълимро фаро мегирад, ки асоси онҳоро фаъолнокии 

шахсияти донишҷӯй ташкил медиҳад. Донистани моҳият ва принсипҳои 

ташаккули қобилияти эҷодӣ имкон медиҳад, ки шароити инкишофи 

пурсамари онро фароҳам оварда шаванд.  Дар доираи тадқиқоти илмии 

мазкур ташаккули  қобилиятҳои эҷодии донишҷӯён - дизайнерон аз 

ҷониби мо чун шарти муҳимтарини таълими касбии онҳо баррасӣ карда 

мешавад. Мо ба он такя менамоем, ки фанни “Тарҳрезии либос” барои 

зоҳиршавии мустақилият ҳангоми иҷрои корҳои эҷодӣ самтгузорӣ 

шудааст ва ба баланд шудани иқтидори ботинии эҷодии онҳо кӯмак 

мекунад. 

Дар марҳалаи муосири рушди ҷомеа тамоюли ба кори иҷрошаванда 

таваҷҷуҳи махсус зоҳир кардан мушоҳида мешавад.  

Ихтисоси «Дизайни  маҳсулоти  дӯзандагӣ» аз нуқтаи назари 

донишу маҳоратҳое, ки донишҷӯён аз худ мекунанд, зарфияти бештаре 

дорад. Дар асоси таҳлили нақшаҳои таълимӣ ва барномаҳои  ихтисоси 

“Дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ” изҳор кардан мумкин аст, ки фанни 

“Тарҳрезии либос” барои ташаккули самараноки қобилиятҳои эҷодии 

донишҷӯён имкон медиҳад, худи тарҳрезии либос тасаввуроти инсонро 

дар бораи зебоӣ инкишоф медиҳад. Якҷоя бо ин завқи бадеӣ ва эҳсоси 

эстетикӣ ташаккул меёбанд, ҳиссиёти мавзуният ба вуҷуд меояд. Раванди 

тарҳрезӣ забони махсуси тасвирӣ ва тарҳрезии нақшаро дорад, ки дар 

лоиҳакашии нақшаи либос бо тарҳи бадан, сохтори он, хатҳои 

конструктивӣ ва амсилавии маҳсулот, ғайр аз ин, ташаккули ҳамаҷонибаи  

қобилияти эҷодии донишҷӯёнро  сохтани шаклро дар мувофиқат бо 

муҳити фазоӣ, таъйиноти функсионалӣ ва шартҳо идрок талқин 

менамояд.  

Ҳадафи асосии таълим - тарҳрезии нақшае, ки шакли ҷисмро ҳар чи 

дақиқтар тасвир карда, суроб, хатҳои тарроҳиву амсилавии маҳсулотро 

таҷассум менамояд, ҳамчунин ташаккули ҳаматарафаи қобилияти эҷодии 

донишҷӯён, тахайюли фазогии онҳоро таъмин мекунад, ки бидуни он 

фаъолияти эҷодӣ - тарҳрезӣ ғайриимкон аст. Донишу маҳорате, ки 

донишҷӯён ҳангоми омӯзиши амиқи графикаи техникӣ ва тарҳрезии 

либос ба даст меоранд, на танҳо аз ҷониби онҳо фарогирии касби ояндаро 

осон гардонида, суръат мебахшад, балки ба пешрафти минбаъдаи 

фаъолияти созанда ва маҳорати касбии онҳо мусоидат менамояд.  
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Дар тадқиқотҳои муосири педагогӣ, ки бо масъалаҳои ташаккули 

қобилияти эҷодии донишҷӯён бахшида шудаанд, ба масъалаҳои бунёди 

низоми педагогие таваҷҷӯҳи зиёд дода мешавад, ки муваффақияти кор ва 

рақобатпазирии мутахассисони оянда – дизайнерон и маҳсулоти 

дӯзандагиро таъмин карда тавонад. Худтатбиқнамоии дизайнерони 

ояндаро метавон ба туфайли ҷорӣ намудани технологияҳои нави педагогӣ 

ноил гардид, ки барои истифодаи самарабахши онҳо шароитҳои дахлдори 

педагогӣ ва ба роҳ мондани раванди онро муайян намудан зарур аст.  

Мубрам будани муаммо ва коркарди нокифояи он мавзӯи тадқиқоти 

диссертатсионӣ «Ташаккули қобилияти эҷодии донишҷӯёни ихтисоси 

дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ дар раванди таълими фанни тарҳрезии 

либос»  муайян карданд. 

Дараҷаи азхудшавии муаммои илмӣ ва заминаҳои назариявию 

методологии таҳқиқот. Фаъолияти инсон маъмулан моҳияти бошуурона 

ва созандаро дорад, бинобар асоси методологии таҳқиқотро масъалаҳои 

фаъолнокии шахсият ва равандҳои объективии ташаккули ӯ, қонунияти 

раванди маърифат, ташаккули серомилии шахсият дар раванди таълим 

ташкил доданд.  

Ташаккули қобилияти эҷодии субъектҳои таълим дар таълифоти 

олимон - педагогҳо ва психологҳои рус ва хориҷӣ -  Арасту, Н.А. Бердяев, 

Л.C. Виготский, М. Вертгеймер, И.В. Гёте, И.Б. Гутчин, И. Кант, Ҷ. Келли, 

B.C. Кузин, А.Н. Леонтйев, А.Н. Лук, А. Маслоу, Я.А. Пономарёв, К.К. 

Платонов, С.Л. Рубинштейн, Б.М. Теплов, З. Фрейд, К. Юнг, И.С. 

Якиманская ва дигарон баррасӣ гардидааст. Дар таълифот  таъкид 

шудааст, ки қобилияти эҷодии шахсият дар тӯли зиндагии инсон 

ташаккул меёбад, аммо дар раванди ҳосилшавии он давраҳои 

мувофиқтарин барои ташаккули ин вазифаи олии психикӣ вуҷуд дорад, 

ки солҳои таълим дар донишгоҳҳои олиро низ дар бар мегирад. 

 Дар таҳияи назария ва амалияи кор оиди таҳқиқи масъалаҳои 

қобилиятҳо  олимони тоҷик А.А. Азизов, М.С. Аҳмадов, К. Вурал, М.А. 

Дадобоева, О.А. Исломов, С.Р. Мирзоева, С. Олов, К.Б. Саржанова, М.В. 

Сафаров, Л.А. Тулепов ва дигарон саҳми назараррасе ворид кардаанд.  

Муаммои ташкили фаъолияти таълимии эҷодӣ дар таълифоти 

муҳаққиқони ватанӣ М.Д. Ашӯров, М.Н. Дадобоева, С. Раҳимов, А.Б. 

Исоев, С. Олов, Д.М. Холматов, М.В. Қодирова, Х.А.Ҷалилова, И.М. 

Раҷабов ва дигарон мавриди баррасӣ қарор гирифтааст.  

Новобаста ба таҳқиқотҳои ба анҷом расида ба ташаккули 

қобилияти эҷодии донишҷӯёни донишгоҳҳои олӣ дар раванди тарҳрезии 

либос муҳаққиқон таваҷҷуҳи кофӣ зоҳир нашудааст. Такмили барномаи 

мутобиқ ба сатҳи талаботи имрӯза нисбат ба омодагии касбии 



6 

 

дизайнерони оянда дар бештари мавридҳо аз ҳалли ҷанбаҳое, ки берун аз 

доираи таҳқиқ дар раванди таълими фанни тарҳрезии либос вобастагии 

зич дорад. Дар ин маврид ихтилофи назарраси байни зарурати педагогии 

ташаккули қобилияти эҷодии донишҷӯён дар раванди таълими фанни 

«Тарҳрезии либос» аз як тараф ва коркарди нокифояи тавсияҳои педагогӣ 

ва методии амалисозии ин раванд аз ҷониби омӯзгори донишгоҳи олӣ дар 

назария ва амалияи педагогӣ - аз тарафи дигар ба назар мерасад. 

 Ихтилофи ошкоргардида муаммои таҳқиқоти махсуси педагогиро 

таъйин менамояд, ки моҳияти онро дарёфти роҳҳои методӣ ва шартҳои 

ташаккули қобилияти эҷодии донишҷӯёни ихтисоси “Дизайни маҳсулоти 

дӯзандагӣ” дар раванди таълими фанни “Тарҳрезии либос” ташкил 

медиҳад.  

ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚОТ 

Ҳадафи таҳқиқот – коркард ва санҷиши озмоишии ташаккули 

қобилияти эҷодии донишҷӯён дар раванди омӯзиши фанни «Тарҳрезии 

либос».  

 Объекти таҳқиқот – раванди ташаккули қобилияти эҷодӣ дар низоми 

омодагии донишҷӯёни ихтисоси “Дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ”. 

 Мавзӯи тадқиқот – ташаккули қобилияти эҷодии дониҷӯёни 

ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ дар раванди таълими фанни 

тарҳрезии либос. 

 Вазифаҳои тадқиқот – дар таҳқиқоти мазкур як қатор вазифаҳои 

муҳим барои ташаккули қобилиятҳои эҷодӣ мавриди баррасӣ гардиданд: 

- Таҳлили вазъи коркарди муаммои ташаккули қобилияти эҷодии 

тарроҳони оянда дар илм ва амалияи педагогика ва равоншиносӣ; 

- Пешниҳоди шаклу усулҳои нав дар раванди  таълим; 

- Таҳияи методикаи ташхиси ташаккули қобилияти эҷодии донишҷӯёни 

ихтисоси “Дизайни  маҳсулоти дӯзандагӣ”; 

- Муайян намудани мундариҷаи таълим, шаклҳои ташкилӣ, методҳо, 

воситаҳо ва низоми назорат дар раванди таълим;  

- Муайян кардани шароит ва воситаҳои таълим, мӯҳтаво ва шакли 

ташкили фаъолияти таълимии донишҷӯён, такмили қобилияту тафаккури 

онҳо дар раванди таълими фанни тарҳрезии либос; 

- Муайян намудани шароитҳои педагогии ташаккули қобилияти эҷодии 

донишҷӯёни ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ;  

- Татбиқи робитаҳои байнифаннии асосии таълимӣ - тарҳрезии либос бо 

нақшакашӣ, низоми автоматикунонӣ ва лоиҳакашии либос; 

- Ба тариқи озмоиш санҷидани мавҷудияти ташаккули қобилияти эҷодии 

донишҷӯён  ба намуди интихобшудаи фаъолият. 
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 Усулҳои таҳқиқот. Дар рафти  таҳқиқот усулҳои анъанавии дар зер 

овардашуда, оғоз аз таҳлили назариявии адабиёти илмӣ ва таҷрибаи 

педагогии муассисаи олӣ ҳангоми таълими фанни “Тарҳрезии либос”, 

инчунин мушоҳидаи фаъолияти эҷодии донишҷӯёни ихтисоси “Дизайни 

маҳсулоти дӯзандагӣ” дар раванди аз ҷониби онҳо омӯхтани фанҳои 

ҳамшафат,  таҳлили корҳои таълимӣ ва эҷодии донишҷӯён, сӯҳбат бо 

донишҷӯён, омӯзгорон  ва шахсоне, ки бо муаммои мавриди назари мо 

машғуланд,  пуркунии саволномаҳо аз ҷониби донишҷӯён, тестгирӣ аз 

донишҷӯён аз рӯйи методикаҳои гуногун, озмоиши педагогӣ истифода 

шуданд. 

Соҳаи таҳқиқот: технологияи педагогӣ оиди ташаккули қобилияти 

эҷодии донишҷӯён дар раванди таълими фанни тарҳрезии либос, ки 

муаллиф таҳия кардааст, дар фаъолияти истеҳсолӣ ба таври кофӣ 

самарабахш буда, метавонад дар амалияи фаъолияти ихтисоси дизайни 

маҳсулоти дӯзандагии донишгоҳҳои олӣ истифода шавад.  

 
 
 
 

Марҳилаҳои таҳқиқот:  

Марҳилаи якуми таҳқиқот (2017-2018)  

- омӯзиши адабиёт, барномаҳо, китобҳои дарсӣ, мақолаҳо дар бораи 

санъати ороишӣ - амалӣ, тарҳрезии либос, назарияи таълиму тарбия, 

психология, этика, эстетика;  

- мушоҳидаи фаъолияти устодон ва донишҷӯён, омӯзиши амалияи кор оид 

ба ташаккули қобилияти эҷодии донишҷӯёни ихтисоси “Дизайни 

маҳсулоти дӯзандагӣ” ҳангоми азхуд кардани фанни тарҳрезии либос дар 

МДТ “Донишгоҳи  давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров” 

ва таҳлили дарсҳои тарҳрезии либос дар Донишкадаи политехникии 

Донишгоҳи техникии Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд ба номи академик 

М. Осимӣ. Гузаронидани дарсҳои муаллифӣ аз фанни тарҳрезии либос 

барои донишҷӯёни ихтисоси “Дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ”-и курси 2-

уми кафедраи технология ва методикаи таълими они Муассисаи давлатии 

таълимии “Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон 

Ғафуров”. 

Марҳилаи дуюми таҳқиқот (2018-2019). Се маҷмӯи маводи таълимӣ-

методӣ “Истифодаи қонуниятҳои нақшакашӣ дар тарҳрезии либос”, 

“Тарҳрезии либос” ва “Низоми автоматикунонӣ ва лоиҳакашии либос” 

таҳия шуда, дар ҷараёни таълим озмуда шуд ва мавриди таҳқиқоти 
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таҷрибавӣ – озмоишӣ қарор гирифт. Масъалаҳои таҳқиқотӣ муайян 

шуда, имкониятҳои татбиқи амсилаи апробатсияи маҷмӯи шароитҳои 

педагогии фаъолияти самарабахш дар раванди ташаккули қобилияти 

эҷодии донишҷӯёни ихтисоси “Дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ” бо 

истифодаи технологияи пешрафта дар раванди таълими фанни тарҳрезии 

либос муайян карда шуд. 

Дар марҳилаи сеюми таҳқиқот (2019-2020) амсилаи ташаккули 

қобилияти эҷодии донишҷӯёни ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ 

дар раванди таълими фанни тарҳрезии либос тартиб дода шуда, таҳлил, 

синтез, тасниф ва тавсифи натиҷаҳо, шарҳи натиҷаҳои озмоиш сурат 

гирифт.  

Эътимоднокии натиҷаҳои диссертатсионӣ. Баҳри тасдиқи 

эътимоднокии натиҷаҳо таҳлил ва ҷамъбасти мундариҷаи  адабиёти 

илмии омӯхташуда ба роҳ монда шуд, равишҳои методологӣ ва натиҷаҳои 

озмоиши педагогӣ асоснок карда шуд. 

Навгониҳои илмии таҳқиқот дар нуктаҳои зерин ифода меёбад: 

- механизми ташаккули қобилиятҳои эҷодӣ омӯхта шуд, ки он инкишофи 

қобилияти дарки образҳои бадеӣ, тафаккури фазоӣ ва образнок, 

беҳтаркунии хотираи босиравӣ, рушди тахайюли эҷодӣ ва дарки эҳсосии 

дигарро дар бар мегирад ва рушди мустақилият ва назари интиқодӣ 

нисбати натиҷаҳои фаъолияти эҷодӣ ҳангоми омӯзиши фанни “Тарҳрезии 

либос” имкон медиҳад. 

- амсилаи низоми ташаккули қобилияти эҷодӣ таҳия шуда, он барои 

донишҷӯёни ихтисоси “Дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ” дар раванди 

таълими фанни “Тарҳрезии либос” татбиқ гардид. 

- шароитҳои педагогии ташаккули қобилияти эҷодии донишҷӯён дар 

раванди фанни “Тарҳрезии либос” ошкор ва аз ҷиҳати илмӣ асоснок 

гардида, шаклҳои мухталифи ташкили фаъолияти таълимии донишҷӯён 

мавриди истифода қарор гирифтанд. 

- барои ташаккули қобилияти эҷодии донишҷӯён дар раванди таълими 

фанни “Тарҳрезии либос” дар кори озмоишӣ марҳилаи амалӣ ва 

воситаҳои мухталифи татбиқи он дар фаъолияти амалӣ ба роҳ монда шуд. 

- кори мустақилонаи донишҷӯён оиди амсила барои тартиб додани тарҳи 

маҳсулот ташкил карда шуд. 

- се маводи таълимӣ – “Истифодаи қонуниятҳои нақшакашӣ дар 

тарҳрезии либос”, “Тарҳрезии либос” ва “Низоми автоматикунонӣ ва 

лоиҳакашии либос” таҳия карда шуда, дар раванди таълим истифода 

бурда шуданд. 
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- мундариҷаи фанни “Нақшакашӣ” ба ихтисоси “Дизайни маҳсулоти 

дӯзандагӣ” самтгузорӣ шуд. 

-  ҷустуҷӯи робитаҳои байнифаннии фанни асосии таълимӣ “Тарҳрезии 

либос” бо “Нақшакашӣ” ва “Низоми автоматикунонӣ ва лоиҳакашии 

либос”- дар самти муттаҳид сохтани намудҳои гуногуни фаъолият амалӣ 

гардиданд. 

- курсҳои “Тарҳрезии либос” ташкил шуданд. 

- сатҳҳои зоҳир гардидани ташаккули қобилияти эҷодии донишҷӯён 

зимни тарҳрезии либос муайян гардиданд.  

Аҳамияти назариявии тадқиқот аз он иборат аст, ки  тавсияҳои 

методӣ барои ташаккули қобилиятҳои эҷодии донишҷӯёни ихтисоси 

“Дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ” дар таълими фанни “Тарҳрезии либос” 

таҳия шуданд, ҳамзамон натиҷаҳои таҳқиқот барои омодакунӣ ва 

коркарди маводи таълимӣ-методӣ  заминаи назариявӣ фароҳам меоранд.  

Аҳамияти амалии таҳқиқот - таҳия ва тафтиши озмоишии 

методикаи таълим, ки барои муайян кардани сатҳи ташаккули қобилияти 

эҷодии донишҷӯён дар рафти фаъолияти амалӣ таъин шудааст. Дастурҳои 

таълимӣ-методии таҳияшуда - “Истифодаи қонуниятҳои нақшакашӣ дар 

тарҳрезии либос”, “Тарҳрезии либос” ва “Низоми автоматикунонӣ ва 

лоиҳакашии либос” аз ҷониби докторант коркардшуда мавриди 

истифодаи омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти олӣ дар раванди 

гузаронидани машғулиятҳои таълимӣ, факултативҳо ва маҳфили 

“Тарроҳии либос” қарор гирифтанд.  

Нуктаҳои барои ҳимоя пешниҳодшаванда: ташаккули қобилиятҳои 

эҷодии донишҷӯёни ихтисоси “Дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ” дар 

раванди таълими фанни «Тарҳрезии либос». 

Саҳми шахсии довталаб дар ҷанбаҳои зерин ифода меёбад: коркарди 

назариявии муаммои таҳқиқот, омода намудани се маҷмӯи маводи 

таълимӣ-методии “Истифодаи қонуниятҳои нақшакашӣ дар тарҳрезии 

либос”, “Тарҳрезии либос” ва “Низоми автоматикунонӣ ва лоиҳакашии 

либос”, таҳлил ва ҷамъбасти натиҷаҳои озмоиш, коркарди тавсияҳо оид 

ба ташаккули қобилияти эҷодии донишҷӯён дар раванди таълим.  

Таъйиди диссертатсия ва иттилоот оиди истифодаи натиҷаҳои он. 

Раванди санҷиш, муқаррароти асосии назариявӣ ва натиҷаҳои таҳқиқ дар 

ҷаласаҳои илмии кафедраи педагогикаи ичтимоӣ ва касбии МДТ 

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

шудаанд. Натиҷаҳои асосии таҳқиқот дар шакли маърӯзаҳои илмӣ дар 

семинарҳои илмӣ-амалӣ ва конфаронсҳои ҷумҳуриявӣ дар шаҳрҳои 

Душанбе ва Хуҷанд (солҳои 2018-2022) муҳокима шудаанд. Таҳияи 
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дастурҳои таълимӣ - методии “Истифодаи қонуниятҳои нақшакашӣ дар 

тарҳрезии либос”, “Тарҳрезии либос” ва “Низоми автоматикунонӣ ва 

лоиҳакашии либос” дар нашриёти “Нури маърифат” ш. Хуҷанд, нашри 

мақолаҳо дар маҷаллаи илмии “Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон” 

(Душанбе) солҳои 2018-2022, маҷаллаи байналмилалии илмӣ - амалии 

“Назария ва амалияи илми муосир”, маҷаллаи байналмилалии илмӣ - 

амалии “Илми ҷаҳонӣ”-и Донишкадаи идоракунӣ ва рушди иҷтимоию 

иқтисодӣ ш. Саратов (Федератсияи Русия) дар солҳои 2018-2019, 

мақолаҳои илмӣ интишор ва ироа гардида, натиҷаҳои тадқиқ дар 

мақолаҳо ва дастурҳои таълимӣ-методии аз ҷониби докторант инъикос 

гаштаанд.  

Методикаи ташаккули қобилияти эҷодии донишҷӯён дар раванди 

таълими фанни «Тарҳрезии либос» дар амалияи фаъолияти факултети 

санъати тасвирӣ ва технология, кафедраи «Технология ва методикаи 

таълими он»-и МДТ «Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик 

Бобоҷон Ғафуров» татбиқ гардидааст.  

Интишори натиҷаҳои диссертатсия. Натиҷаҳои таҳқиқот дар 

ҷаласаҳои кафедраи педагогикаи ичтимоӣ ва касбии Муассисаи давлатии 

таълимии «Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон 

Ғафуров», дар 26 мақолаҳои илмии интишоршуда ёфтаанд, ки 11-тои онҳо 

дар маҷаллаҳои тақризшавандаи Комиссияи Олии аттестатсионии назди 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба нашр расидаанд. 

 Сохтор ва ҳаҷми диссертатсия: Ҳаҷми умумии диссертатсия аз 188 

саҳифаи компутерӣ, 4 расм, 3 диаграмма ва 3 ҷадвалро ташкил медиҳад. 

Рақамгузории расму ҷадвалҳо барои ҳар ду боби диссертатсия умумӣ 

мебошад. Рӯйхати адабиёт 241 номгӯйро фаро мегирад. 
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БОБИ 1. АСОСҲОИ НАЗАРИЯВИИ ТАШАККУЛИ 

ҚОБИЛИЯТИ ЭҶОДӢ. 

 

1.1 Таърихи  пайдоиш, ташаккул ва марњилањои омўзишу 

шинохти  эљодиёт дар асарњои мутафаккирони љањонї 

 

Дигаргунињои парадигмаи таълим ва зуњури стандартњои нави 

тањсилот барои гузаштан аз тањсилоти донишандўзї ба тањсили 

шахсиятсоз заминаи мусоид фароњам оварда,  роњро дар  бозсозии 

бунёдии  равандњои таълиму тарбия боз намуд. Таљдиди низоми 

тањсилоти олї дар  замони  муосир љињати  ташаккули ќобилияти эљодии 

донишљўён ба илму амалияи педагогї ањамияти махсусро касб мекунад. 

Дар замони пешрафтњои  босуръати фарњанги техникї таваљљўњ бар 

рушди шахсиятии њар фард ва омодасозї ба муњити таѓйирёбанда 

ањамияти махсус дошта, барои ташаккули  ќобилияти эљодии донишљў 

дар њар соња наќши муассир дорад. Масъалаи  тарбияи мањорат ва рушд 

додани ќобилиятњои зењнї дар илмњои педагогиву психология яке аз 

масъалањои муњим мањсуб мешавад. Аз ин рў, барои муайян намудани 

моњияти ќобилияти эљодї баррасии мафњумњои асосии «эљодиёт», 

«ќобилият», «ќобилияти эљодї» муњим  ба назар мерасад.      

Дар масъалаи истифода ва маърифату муаррифии мафњуми  

эљодиёт ва шинохти илмии он  мутафаккироне чун  Арасту, Афлотун, Р. 

Арткинсон [18], Н.А. Бердяев [27], Љ. Гилфорд [55], Ҷ. Дюи [74], И. Кант 

[94], Г. Мелнхорн [131], Л.Л. Терстоун [195] изњори назар намуда, дар 

тањќиќ ва баррасии он мулоњизањои судманде баён доштаанд.   

Бо вуљуди ин, коркарди назариявї ва амалии љанбањои гуногуни 

эљод ва ташаккули муносибати эљодї ањамияти махсуси иљтимої пайдо 

карда,  баррасии педагогии масъалаи ќобилият яке аз мавзўъњои муњим 

арзёбї гардид. Аз ин рў,  дар раванди омўзиши фанњои гуногун муайян 

намудани мавќеи ќобилият ба миён омад, ки  дар ин замина олимони 

тољик  чун А.А. Азизов [2], М.С. Ањмадов, К. Вурал [100], М.А. Дадобоева 
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[66], О.А. Исломов [89], К.Б. Саржанова [174], М.В. Сафаров [175], Л.А. 

Тулепов [201]  дар  маќола ва рисолањои  худ љанбањои мухталифи онро 

мавриди тањќиќу барасии илмї ќарор додаанд.   

Ба хусус, масъалаи ташкили фаъолияти таълимии эљодї дар 

таълифоти муњаќќиќони ватанї аз љумла М.Д. Ашўров [21], М.Н. 

Дадобоева [67], М.В. Ќодирова [91], С. Рањимов [167], Д.М. Холматов [218], 

Х.А.Љалилова [70], М.К. Ҷӯраев [71] ва дигарон мавриди баррасї ќарор 

гирифта, наќши он бо далелњои илмї  арзёбї гардидааст.   

Дар мавриди шинохт ва баррасии масъалањои ќобилият сањми 

олимони рус низ назаррас буда, эшон бо назардошти муњимтарин 

хусусиятњои ќобилият љанбањои  муассири онро  таъкид доштаанд, ки дар 

шинохти бештари ин мафњум   заминаи мусоид фароњам месозад.  Ба хусус, 

дар  баррасињои равоншиносони рус, аз љумла Б.Г. Ананйев [7], В.М. 

Бехтерев [29], Д.Б. Богоявленская  [33], Л.С. Виготский [50], В.Н. 

Дружинин  [72], В.П. Зинченко [84], В.А. Крутетский [102], А.М. 

Матюшкин [127], А.А. Мелик-Пашаев [130], Я.А. Пономарев [160], С.Л. 

Рубинштейн [170], Б.М. Теплов [193], В.Д. Шадриков [222]  тањќиќи 

масъалаи мазкур дар сатњи балани илмї  арзёбї шудааст.   

Дар сарчашмањо ва адабиёти илмї мафњуми эљодиёт таърифњои 

гуногуне дорад, ки мулоњизањои мухталифи ањли илмро бозгў менамояд.   

Њангоми баррасии масъалањои раванди эљодиёт ба назар гирифтани 

муносибатњои эҷодӣ, фалсафї, психологї, педагогї ва фарњангшиносї 

ањамияти махсус дорад. Чунончї муносибати эљодї ба мењнат сарчашмаи 

муваффаќияти њама гуна фаъолият шинохта шудааст.  

 Муайян намудани моњияти эљодиёт бо фањмиши фалсафии 

фаъолияту ташаккул алоќаи зич дорад. Дар «Доиратулмаорифи нави 

фалсафа»-и Пажўњишгоњи фалсафаи Академияи илмњои  Русия эљодиёт 

чунин маънидод шудааст: «Эљодиёт ягонагии ба фард хоси аз  лињози 

иерархї сохторбандишудаи ќобилиятњо мебошад, ки сатњу сифати 

равандњои зењниро, ки ба мутобиќшавї ба шароитњои таѓйирёбандаю 
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номаълум дар шаклњои сенсоматорї, аёнї, фаврию  фаъолиятї ва 

мантиќию назариявї равона шудаанд, муайян мекунад. Эљодиёт 

њамчунин баъзе љанбањои ташаккули шахсиятро инъикос мекунад, ки ба 

гузариш ба сатњи  олии зењнї дахл доранд» [210]. 

Мундариља ва моњияти фалсафии эљодиёт тамоюли созандагии 

инсонро ифода намуда, асолати  љамъиятию таърихии ўро ба вуљуд 

меоварад [176, 195]. Дар доиратулмаорифи фалсафї  таърифи дигари 

эљодиёт оварда шудааст: «Эљодиёт ќобилияти дар мењнат арзи  њастї 

кардаи инсон аст, ки аз маводи ба ихтиёри ў вогузор намудаи воќеият (дар 

асоси маърифати ќонуниятњои олами  объективї) воќеияти навро ба вуљуд 

меорад, ки он  талаботи гуногуни  љамъиятиро ќонеъ мегардонад. 

Намудњои эљодиётро хусусияти фаъолияти созанда (эљодиёти 

ихтироъкорї, эљодиёти илмї ва бадеї) муайян мекунанд» [11, 89].  Бо 

назардошти хусусиятњои  психологї, метавон  таъкид дошт, ки  шакли 

олии фаъолнокии иљтимої, маърифатї,  эстетикї ва худсозии  шахсият 

эљодиёт  мебошад. 

Дар фарњанги психологї эљодиёт ба чунин маънї омадааст: 

«Фаъолияти амалї ё назариявии инсон, ки дар он натиљањои (дониш, 

ќарор, тарзи амал, мањсулоти моддї) нав (њеч набошад, барои субъекти 

фаъолият) пайдо мешаванд» [5, 87]. 

Бо ибораи  дигар, мо  фаъолиятеро низ  метавонем,  эљодї  гўем, ки 

он боиси натиљаи нав, мањсули нав гардад.  Бинобар ин, натиљаи тафаккур  

њамон ваќт эљодї мешавад, ки агар  ба даст овардани он тибќи алгоритм 

бо роњи амалњои одии мантиќї имконнопазир бошад. Эљодиётро чун 

фаъолияте баррасї кардан зарур аст, ки ангезиши пойдорро таќозо 

мекунад ва дар раванди ангезиши мазкур сифатњои  муњимми иљтимоии 

шахсият ташаккул меёбанд. 

Дар доиратулмаорифи педагогї  шарњи  эљодиёт чунин аст: 

«Шакли олии фаъолнокї ва фаъолияти мустаќилонаи инсон. Эљодиёт аз 
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рўи ањамияти иљтимої ва аслияти (навгонии) он  арзёбї мегардад» [178, 

295].   

 И.Б. Гутчин фаҳмиши аз ҷониби умум эътирофшудаи 

эҷодиётро ифода намуда, таъкид медорад, ки: “Эҷодиёт фаъолияти 

ҳадафманди инсон аст, ки арзишҳои нави дорои аҳамияти ҷамъиятиро ба 

вуҷуд меорад. Эҷодиёт ҳамеша унсурҳои навгонӣ ва ғайричашмдоштро 

дарбар мегирад” [61, 43]. Консепсияи мукаммали эљодиёт дар охири асри 

ХVIII пайдо шуда, асосгузори консепсияи он И. Кант буд. Ба аќидаи ў, 

раванди эљодї умумияти тафаккур субъективияти тасаввурот ва тахайюл 

мебошад. Ќобилияти эљодї робитаи таассуроти њиссї ва хирад аст. Тањти 

мафњуми тахайюл И. Кант ягонагии фаъолияти бошуурона ва 

бешууронаро мефањмид [94].  

 Намояндагони  фалсафаи экзистенсиалистї А. Камю ва Ж.П. 

Сартр  дар мавриди эљодиёт таъкид доштанд, ки  субъект ва объекти 

эљодиёт шахсияти озоде аст, ки оламро бо фаросат (интуитсия) идрок 

мекунад. Яъне   аз њудуди фардї, табиї ва  иљтимої беун омадан – эљодиёт 

аст [173, 94]. 

Аз нигоњи Н.А. Бердяев озодии шахсият дар эљодиёт муайян 

мешавад. Яъне эљодиётро њамчун озодии шахсият арзёбї намуда, ба он 

бањои баланд додааст. Аз љумла таъкид медорад, ки эљодиёт ба инсон суду 

сафо мебахшад. Эљодиёт њамеша таљрибаи мусбат аст, ошкор гардидани 

худи инсон аст, эњсосоти амиќ  ва аз худ гузаштан аст [26, 20]. 

Ба андешаи М. Хайдеггер эљодиёт «баромад ба «чањорсў»-и 

варианти сершумори баробарэњтимоли њастї (мављудот)» аст [214, 55].    

«Эљодиёт» - раванди ѓайрирасмии офаридан ё ошкор сохтани 

маълумоти нав ё объектњои фарњанги маънавї ё моддї аз љониби субъект 

мебошад, ки ба тафаккур асос меёбад ва дар ин раванд тафаккур аз њудуди 

маълум хориљ мегардад, диди худии объект, вазифа ё масъаларо амалї 

мегардонад ва бошуурона аз тасаввуроти муќарраргардида ва ё тарзњои 

маълум даст мекашад. 
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Дар  мавриди дараљањои  эљодиёт ба монанди компилятивї 

(талфифї), лоињавї (проективї) ва инсайтию созандагї Л.А. Китаев – 

Смик муњокима  рондааст [191, 59]. Мавсуф ќайд мекунанд, ки сатњи 

компилятивї бо гирдоварї, тасниф, дастабандї, мураттабсозии донишу 

далелњои парокандаи маълум вобаста аст. Сатњи лоињавї (проективї) 

њамон ваќт арзи вуљуд мекунад, ки дар асоси донишњои андўхта 

муњокимаю мулоњизањои нави љамъбастї ба вуљуд меоранд. Сатњи 

инсайтию созандагї бо таљаллї марбут аст, ваќте ки   эљодкор ногањон 

чизи наве, чизи барояш ѓайримунтазираеро маърифат мекунад, ки онро 

Я.А. Пономарёв мањсули туфайлї ё фаръии ташаннуљи зењнї номидааст. 

[161].  

Дар рисолаву маќолњои људогонае низ зикр гардидааст, ки  на њама  

гуна фаъолият эљодї  аст. Азбаски  эљодиёт фаъолияти пурмањсул ё 

босамар аст, фаъолиятњои  репродуктивї (ѓайрисамарабахш), яъне бо 

истењсоли арзишњои сифатан нави моддї ё маънавї иртиботнадошта 

муќобил меистад. 

Барои зуњури табиати эљодии инсон ва ташаккули ќобилияти 

эљодии ў фаъолияти мусиќї имконияти  мусоид ва бештарро соњиб 

мебошад. Зигмунд Фрейд эљодиётро њамчун фаъолнокии шахсият шарњ 

дода, таъкид доштааст, ки  он дар раванди рафъи ташаннуљи ботинї бо 

ёрии таѓйир додани самти энергия ба майли маќсадњои иљтимоии  маќбул 

ба вуљуд меояд. Ин гузариши энергияро муњаќќиќ сублиматсия номидааст 

[211, 87]. Имконнопазирии дар асоси муќаррароти маълум баровардани 

хулосаи мантиќї дар бораи раванд ва натиљањои эљодиётро суханони 

Нилс Бор хеле хуб тавсиф мекунанд: «Ин назария то дараљае беаќлона 

нест, ки сањењ бошад» [144, 23]. 

Барои шахсияте, ки масъалањои ба миёномадаро тањлил ва  

робитањои системавї (бонизом)-ро муќаррар намуда, њамчунин, 

зиддиятњоро ошкор сохта, роњи њалли оптималии онњоро ёфта, оќибатњои 
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эњтимолии амалигардонии онњоро пешгўї карда метавонад, манбаи  

худтатбиќкунию худташаккулдињї мањз дар эљодиёт аст. 

Дар љањонбинии марксистї эљодиёт  фаъолияти муфиди иљтимої 

тавсиф гардааст, ки њамчун аслият ва мумтозии љамъиятию таърихї  

мањсуб мешавад [13]. 

Дар маърифат ва шинохти моњияти эљодиёт афкори  намояндагони 

психологияи гуманистї ба  назариёти аксарияти  равоншиносони  хориҷӣ, 

ки  масъалањои эљодиётро меомўзанд, ќаробати љиддї дорад.  Аз нигоњи 

А. Маслоу ва К. Рољерс эљодиёт ќобилияти амиќи идроки таљрибаи худ, 

худфаъолкунї, худифодакунї аст [14].  

Мулоњизањои олимон дар мавриди шинохти бештари эљодиёт 

мутафовит буда, омўзиши онњо дар тасаввури комили ин мафњум 

ањамияти хоссеро соњиб мебошад. Ин аст, ки баъзе аз муњаќќиќон 

эљодиётро “фаъолияти амалии инсон дар шинохти  фардии ў”, “як навъи 

амиќрафти бехудона ба предмет, ѓарќ шудан дар муроќибаю мушоњида”, 

“зиракии аќлї”  шарњу тавзењ додаанд  (Е.А. Яковлева[16,65]. Анри 

Бергсон, Ҷон Дюи [74, 202]). Албатта ин гуна афкори муњаќќиќон дар 

омўзиши бештари эљодиёт заминаи мусоид фароњам месозанд, аммо 

барои тавзењи мукаммали он њанўз кофї нестанд.    

Андешањои Я.А.Понамарёвро  агар дар мавриди шинохти эљодиёт 

мавриди омўзиш ќарор дињем, маълум мегардад, ки мавсуф эљодиётро  

њамчун њамкории мутаќобилаи инсон ва олами њастї ва шарти ташаккули 

инсон донистаст [160]. Ин назари муњаќќиќ аз он љињат ќобили таваљљўњ 

аст, ки наќши эљодиётро дар ташаккули маънавии инсон муњим 

донистааст. Њамингуна андеша дар мулоњизањои яке аз намояндагони 

фалсафаи экзистенсиализм ва гуманизм Р. Мэй  низ таъкид гардидааст. Ў 

чунин менависад, ки  он чизе, ки  чун эљодиёт зоњир мегардад,  равандест, 

ки дар он робитаи мутаќобилаи шахсият ва олам амалї мегардад [138, 95].  

Дар тањќиќоти бархе аз муњаќќиќон шинохти эљодиёт кўшиши 

баромадан аз чањорчўба, талабот ба пешнињоди вазифањои љолиби 
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маърифатї, зуњури иќтидорњои ботинї арёбї гардидааст (Д.Б. 

Богоявленская, В. А. Петровский, С. В. Максимова [34]). Ин тарзи 

нигариш низ доир ба маърифати эљодиёт љолиб ба назар мерасад.  

Мањилањои  зуњур ва ташаккули истеъдодро И.В. Гёте дар айёми 

љавонї дониста,  таъкид доштааст, ки ки дањої ва истеъдод хеле барваќт 

зоњир мешавад, кашфиёти илмї дар љавонї сурат мегирад. Барои тасдиќи 

ин андеша менависад, ки: «Љавон будан лозим аст, то асарњои бузург ба 

вуљуд оварда шаванд» [176, 54]. Аммо ин андешаи мавсуф то љое бањсангез 

мебошад. Зеро борњо собит шудааст, ки бархе аз  шахсиятњои бузурги 

таърихї пас аз давраи миёнсолї  ба кашфиёту эљод муваффаќ гардидаанд.  

Аз ин рў, барои офаридани асарњои бузург на њамеша љавон будан  созгор 

мебошад.  Албатта соњибистеъдодони љавон низ будаанд, ки  дар 

марњилаи љавониашон ба шуњати љањонї расидаанд. Аммо ин нишондод 

теъдоди камро фаро гирифтааст, ки андешањои   Гётеро ба таври комил 

тасдиќ намесозад.    

Аз пешрафтњои техникї ва тањќиќотњои илмї бар меояд, ки  

раванди  офариниш ба пайдо шудани мањсули принсипан нав марбут аст, 

ки  ќаблан вуљуд надошт. Эљодиёт ваќте ки арзишњои нави моддї ва 

маънавї ба вуљуд  оварда мешаванд, дар  соњањои мухталифи фаъолияти 

инсонї зоњир мегардад. 

Шинохти эљодиёт дар андешаи бархе аз олимон худи њаёт дониста 

шудааст. Чунончи  .  Н.А. Бердяев навиштааст, ки  “тамоми њаёти инсон 

эљодиёт аст ва  кори эљодї њамеша озод шудан мебошад, ки дар он эњсоси 

нерў мављуд аст [27, 11]. Ин гуна арзёбии эљодиёт умумї буда, 

мушаххасоти он тавзењ дода нашудааст.  

Моњият ва мундариљаи эљодиётро агар аз назари материализми 

диалектикї баррасї намоем, раванди ба вуљуд овардани чизи нав  аст, ки  

мењнати  созанда ва  муассири инсонро инъикос  намуда, ба фаъолияти 

маърифатии  ў робитаи људонашаванда дорад.  Яъне, дар эљодиёт инсон  

озодии худ ва робитаашро бо олами њастї барќарор намуда, ба  шинохти  
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моњияти худ мерасад.  Дар ин маврид Л.С.  Виготский таъкид медорад, ки: 

«Њаёт – низоми эљодиёт, рафъи ташаннуљи доимї, омезишу офариниши 

шаклњои нави рафтор аст [49, 76]. 

Ба назар мерасад, ки бештари олимон хусусиятњои эљодиётро дар  

талаботи худфаъолї, худтатбиќнамої,  ќобилияти оливу  арзишманд ва  

муќаддастарини инсон, аз љониби инсон зоњир гардидани авлавияти 

илоњии рўњи  ў мебошад» [А. Маслоу 45, 7]., [Данил Андреев 11, 28]. 

 Дар марњилањои гуногуни таърихї эљодиёти амалии тољикон 

мисли эљодиёти халќњои дигар сюжетњояшро аз олами атроф мегирифт ва 

масолењи табииро мавриди истифода ќарор медод. Тахайюлоти  устоњо бо 

зиндагии рўзмарра, сюжетњои маишї омехта  мешуд ва таљассум менамуд. 

Аз ин рў мазмуну мундариљаи санъати гулдўзї, кандакорї, њаккокї дар  

бештар фарогири тасвирњо аз фаслњои мухталифи сол ва љашну оинњои 

мардумї  буданд.   

Дар оѓози  ќарни ХХ назарияи психоаналитикии эљодиёт арзи  

њастї кард, ки асосгузори он Зигмунд  Фрейд буд. Мувофиќи ин назария 

эљодиёт интиќоли нерўи шањвонї ба фаъолияти созандаи  эљодї мебошад. 

Дар эљодиёт љидду  љањд ва њиссиёти иљборан  фурўнишондаю 

ќонеънагардида, ки сублиматсия номида мешаванд, таљассум меёбанд 

[211, 10].  

Минбаъд низ дар мавриди шинохти ва  шарњу тафсири эљодиёт 

назарияњои мухталифе арзи вуљуд намуданд, ки барои шинохти бештари  

он мусоидат хоњад кард. Дар  ин маврид яке аз асосгузорони 

гешталтпсихология М. Вертгеймер эљодиётро чун тахриби гешалти 

мавҷуда барои сохтани гешалти  ба вазъият нисбатан мутобиќ  тавсиф 

мекунад [43, 55].  

Дигар аз андешамандон ба монанди  К.Юнг “раванди 

худфаъолкунї, кор оид ба дигаргунсозии  шахсияти худ” Ч. Келли 

“алтернативаи чизњои муќаррарї” А. Адлер, “ба туфайли он њаёташро 

идора мекунад”,  Е.Л. Яковлева “фардияташро амалї  гардонидани 
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инсон” шарњ додаанд, ки  дар омўзиши бештари моњияти эљодиёт наќши 

муассир доранд [234, 88],  [36, 10], [39, 98], [237, 19]. 

 Эљодиётро Ф. Баррон ба њайси шарти умумии  зарурии ташаккули 

инсон тавсиф мекунад. Эљодиёт ќобилияти ба шароитњои таѓйирёбандаи 

њаёт мутобиќу мувофиќ вокуниш нишон додани инсон, ќобилияти 

офаридани ягон  чизи нав аст. Ин чизи “нав” метавонад танњо хусусияти 

субъективї дошта бошад [24, 145].  Дар марзи асрњои ХIХ-ХХ самти 

алоњида – психологияи эљодиёт ба вуљуд омад. Б.Г. Ананйев эљодиётро 

“интегратсияи  олии хислатњои субъективии инсон номидааст [7, 170].  

В.А. Петровский мафњуми “фаъолнокии ѓайриадаптивї 

(“абарвазъиятї”)-ро људо ва асоснок намуд, ки он  љузъи таркибии 

механизми раванди эљодї мебошад. “Фаъолнокии  ѓайриадаптикї” 

ќобилияти  болотар аз масъала будан, гузоштани маќсадњои зиёдатї 

тибќи њолати масъала, рафъ кардани мањдудиятњои берунию дохилии  

фаъолият мебошад. Ба мафњуми  “фаъолияти ѓайриадаптивї” вижагињои 

шахсиятї, аз ќабили майл ба таваккал, алтруизм (беѓаразї), “абармеъёрї” 

дар фаъолият, худрефлексияи амиќ ворид мегарданд [156, 44]. 

Эљодиёт  яке аз василањои  бењтарини худшиносї аст, зеро шинохти 

њаёт,  соња ва њиссиёти худ тавассути таќвияи диќќат ба  эњсосоти худ, 

вижагињои шахсиятї, тахайюл, тафаккур, муносибатњо сурат мегирад. 

Эљодиёт василаи нодир ва хусусии  инсон дар  љустуљўй ва ташаккули ў 

аст. Бо вуљуди ин,  В.Н. Дружинин эљодиётро чун фаъолнокии шахсият 

мефањмад.  Ќобилияти инсон ба чунин фаъолият бошад, созандагї ба 

њисоб меравад. Вижагињои инфиродї боиси фармонфармо шудани ё 

фаъолияти  абарвазъиятї (эљодї) ё фаъолияти адаптивї (ѓайриэљодї) 

мегардад, ки ин имкон медињад инсонњо ба одамони  бештар ё камтар 

эљодкор људо карда шаванд [72, 14]. 

Ба андешаи  Д.Б. Богоявленская манбаи эљодиёт  фаъолнокии 

ѓайриадаптивї аст, нишондињандаи эљодкорї бошад фаъолнокии зењнї 

(яке аз зуњуроти фаъолнокии ѓайриадаптивї) мебошад, ки ќобилиятњои 
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умумии аќлї ва сатњи баланди ангезањоро ба кори тадќиќотї дар худ 

тавъам месозад [35, 55]. 

Дар заминаи шинохти эљодиёт бархе аз олимон консепсияњоеро 

пешкаш намудаанд, ки барои тањќиќи бовусъати ин мафњум роњи наверо 

низ боз намуд. Аз љумла С.В. Максимова консепсияи “духелагии зуњуроти 

ѓайриадаптивї ва адаптивиро дар эљодиёт” ба миён гузошт. Тибќи ин 

консепсия дар раванди эљодї ду намуди фаъолнокї:   

-фаъолнокии ѓайриадаптивї, ки барои тавлиди  ѓояю маќсадњои нав;  

-фаъолнокии адаптивї, ки  барои ба амал љорї  намудани  онњо 

муњимманд.   

Дар марњилаи фаъолнокии ѓайриадаптивї гузориши маќсад, 

тавлиди фарзия, ѓоя, образ ба амал меояд; тафаккури дивергентї ва 

образнок, фаросат ба фаъолият љалб карда мешаванд ва нимкураи рост 

фаъол мегардад.  

Дар марњилаи фаъолнокии адаптивї таљассуми образ, ѓоя, халли 

масъала, зуњури мањсули  эљодї ба амал меояд, тафаккури конвергентї, 

мантиќ, зењни вербалї бартарият пайдо мекунанд, нимкураи   чап фаъол 

аст [59, 178]. 

Аз омўзиш ва баррасии масъалаи эљодиёт ва дарку маърифати он  

метавон  донист, ки   машѓул будан ба он манфиятњои зиёдеро дар худ 

дошта, дар ташаккули маънавиёти инсон ва шнохти шахсияти ў мавќеи 

назаррас дорад. Чунончї:  

1. Расидан ба худшиносї. Яке аз арзишњои маънавї ва созанда 

худшиносї мањсуб мешавад, ки дар мавриди он олимон мулоњизањои 

судманде иброз доштаанд. Барои расидан ба худшиносии ростин  ба эљод 

машѓул буданд василаи асосї мебошад. Дарку маърифати олами  ботинии 

худ, ќобилият, майлу раѓбат, хоњиш моњияти  худшиносї мебошад, ки   

эљодиёт барои ба даст овардани он   кўмак хоњад кард.   

2. Маърифати муњити зист. Раванди эљодї љањонбиниро васеъ 

мекунад. Чизњои љолибе, ки онњоро маърифат кардан зарур аст, хеле зиёд 
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мебошанд. Намуди фаъолияти  дилхоњ донишу малакањои  махсусро талаб 

мекунад. Њамин тариќ, эљодиёт барои ба шахсияти  њаматарафа 

инкишофёфта табдил ёфтан мусоидат  менамояд. 

3. Мубориза бо изтиробу стресс. Дар љомеаи имрўз изтиробу 

стресс аз мушкилоти хеле руштёфтаи инсонњо мањсуб мешаванд, ки 

љомеаи љањонї дар мубориза бар он роњу усуслњои мухталиферо   

истифода менамояд. Таъсири манфии изтиробу стресс ба инсонњо аз 

масълањои мењварии олмони равоншиносу равонпизишк буда, борњо 

мавриди гуфтугў ќарор дода шудааст. Сабабњои зиёди сар заданри изтиробу 

стрессро олимон таъкид доштаанд. Аз ин рў, баои баратараф намудани ин 

гуна эњсосоти  манфиро  эњсоси мусбат ба эљодкорї такон медињад. Арт-

терапия, яъне муолиља бо асарњои санъат кайњо инљониб дар муолиљаи  

беморињои рўњї истифода мешавад. 

4. Ошкор  сохтани  иќтидори худ. Њар як инсон мехоњад рисолат 

ё таъиноти худро ёбад. Касе соњибкори муваффаќ мегардад,  шахси дигар 

аз тарбияи кўдакон лаззат мегирад, сеюмї бошад њаёташро бе расмкашї 

тасаввур  карда наметавонад. Ва ин хеле хуб аст, зеро одамон аз  њамдигар 

тафовут доранд.  

5. Таъмини табъи хуш. Табъи хуш низ унсури хеле муњим аст. 

Эљодиёт ба инсон таассуроти мусбат мебахшад, ки он дер ваќт боќї 

мемонад. Бо табъи хуш  ба корњои рўзмарра машѓул шудан муфид ва 

босамар мебошад. 

А.С. Шаров бо саъю кўшиши инсони эљодкор ба муњиммияти 

шахсияти худ таваљљўњ зоњир намуда,  таъкид медорад, ки:  “Ба инсони 

эљодкор махсусан саъю кўшиш ба таъкиди ањамияти шахсияти худ ва  Ман  

хос аст. Ин љидду љањд на танњо инсонро њидояту рањнамої мекунад, 

балки ўро ба иљрои фаъолият  сафарбар менамояд. Дар иљрои  кори  хуб,  

хушсифат нисбат  ба касони дигар, нисбат ба дигарон  ба таври хос  ба 

сомон расонидан  ањамияти махсус дорад. Љидду љањд ба муњиммияту 

эътибор  тамоми њастии инсонро фаро мегирад, ў амалеро љустуљў 
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мекунад, ки нерўю  ќобилиятњояшро татбиќ карда тавонад. Бинобар ин,  

одамони эљодкор  ба корњои мухталиф даст мезананд, корро сар 

мекунанду  мепартоянд (аз бањраш мебароянд), то он даме, ки кореро 

пайдо  намоянд, ки њадди аксари самара њосил шавад. Ва мањз  њамин кор 

ба онњо лаззат мебахшад” [224, 78]. 

Зимни муайян намудани шарњу тафсирњои гуногуни эљодиёт 

шинохти намудњои он низ аз ањамияти холї нест.  Таснифоти сершумори  

фаъолияти эљодї мављуд буда, аммо  намудњои  асосии фаъолияти 

маънавї ва амалии эљодиёт иљтимої, бадеї, илмї, техникї, халқӣ, 

эҷодиёти ороишии халқӣ мањсуб мешавад.  

Эљодиёти иљтимої. Мавзўи эљодиёт яке аз мавзўъњои асосии 

мављудияти  љамъият мебошад. Љидду љањд ба дигаргунсозии љањон, 

такмили сохти љамъиятї њамеша ба одамон хос буд. Эљодиёти иљтимоии 

инсон фаъолияти амалии ўст, ки ба афзоиши истењсолоти моддї мусоидат 

мекунад ва муносибатњои њуќуќї, иќтисодї, мазњабї, психологї ва 

муносибатњои  дигарро дар љамъият мукаммал мегардонад.  

Эљодиёти бадеї. Маънои он дар омезиши тахайюл ва воќеият, 

бофта ва њаќиќат аст, ки ягонагии онњо тавассути шахсияти  эљодкор 

мунъакис  шуда, ба асари санъат табдил меёбад. Эљодиёти  бадеї бояд 

эњсосоти баландро бедор ва ангеза дињад, ба њиссиёт таъсир расонад, дар 

рўњи инсон вокуниш, аз љумла ханда, гиря,  хашм, раѓбат, муњаббатро  ба 

амал  орад. Дар доираи  ин намуд, зернамуду жанрњои эљодї низ 

мављуданд  чун муваќќатї-мусиќа, адабиёт (аз љумла эљодиёти шифоњии 

халќ); фазої- эљодиёти амалї, санъати тасвирї; фазоию замонї – сирк, 

хореография, эстрада, кинематограф. Санъати тасвирї  њайкалтарошї, 

графика, рассомиро дарбар мегирад. Эљодиёти  амалї аз меъморї, 

эљодиёти ороишї, аз љумла эљодиёти  ороишии халќї ё њунарњои халќї 

таркиб ёфтааст.    

Эљодиёти илмї. Ташаккули эљодиёт дар соњањои мухталифи дониш 

муњаррики асосии пешрафти илм дар математика, физика, химия, тибб, 
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фалсафа, педагогика ва ѓайра мебошад. Љустуљўњои доимї ва кашфиёти 

созандаи олимон имкон медињад, ки илм ба зинањои нав ба нав барояд ва 

тамоми тамаддунро  пеш барад. Эљодкорї дар илм ба њарами (пирамидаи)  

хосе шабоњат дорад.  Асос пойдевори он буда,  кашфиёти  тасодуфї ва 

озмоишњои сершумор дар раванди фаъолияти тањсилотию таълимї ќарор 

мегиранд. Дар васат  бошад,  љустуљўњои озмоишї ва назариявї  

љойгиранд, ки олимону муњаќќиќони  сершуморро сарљамъ месозад. Дар 

ќулла кашфиёти доҳиёна љойгир мешаванд. 

Эљодиёти техникї. Такмили таљњизоти  ёрирасон, механизмњо, 

тарњрезї ва амсиласозї – њамаи инњо зернамудњои эљодиёти техникианд. 

Ба  василаи  тафаккури созанда инсон аз давраи ќадим олоти мењнат 

ихтироъ мекард, аз табарњои сангї ва санги оташзана то чарху мошин ва 

роботу мушакњо  мањсули созангии инсон буд.  Ин гуна ихтироот  дар осон 

намудани мушкилоти зиндагї   ва  њалли вазифањои гуногун ёрї 

мерасониданд. Амалияи иљтимої, талаботи рўзмарраи одамон 

созандагиро  њавасманд мегардониданд, ба ташаккули  эљодиёти 

конструкторону ихтироъкорон мусоидат менамуданд, ки  чунин намуд ба  

илм   наздик аст. Бинобар ин аксар ваќт  на   танњо дар бораи мањз 

эљодиёти техникї, балки эљодиёти илмию техникї сухан меронанд. Дар 

заминаи бой ва гуногунрангии эҷодиёти техникӣ дар минтақаҳои 

гуногуни Осиёи Марказӣ, Тоҷикистон ҷойгоҳи махсус дорад.  Дар њифз ва 

нигањдории  жанрҳо, усулҳо,  шаклҳои ороишӣ, малакаҳои таърихан 

муқарраршуда, анъанаҳои техникӣ  сањми назаррас дорад, ки дар музейҳо 

ҷой дода шудаанд [2, 77]. 

Эљодиёти халќї. Эљодиёти бадеии халќ  намуду жанрњои зиёдеро 

фарогир аст, ки  дар натиљаи њунаи   инфиродии созандагї,  дастаљамъї 

ба вуљуд омада, дар манзари идомати наслњо ба анъанањои ба худ хос 

табдил  ёфтаанд.  Он мероси фарњангии халќ, њофизаи   зинда ва симои 

маънавии халќ мањсуб мешавад. Эљодиёти  бадеии халќ арзишњои 

ахлоќиро муттањид сохта, дар шинохти олами ботинии  инсонњои заминаи 
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мусоид фароњам меоварад Эљодиёти халќї дар марњилањои гуногуни  

таърихї  инкишоф ёфтааст.  

Бадењаву тарона, њикояву ќитъа, латифаву афсона, ривояту  

достонњо, зарбулмасалу маќол, сурудњои  аллаву тўёна,  мавсимию 

маросимї ва ѓайра ганљинаи  адабиёти шифоњии халќро рангину  ѓанї  

сохтаанд. Адабиёти халќї дорои љинсњои хоса мебошад,  ки аз анвои 

мухталифи адабии тўли ќарнњо густаришёфта иборат аст. Муњаќќиќон ин 

осори ѓаномандро аз лињози ѓояву мазмун, шаклу ќолаб ва тарзу услуби 

баён ба се  гурўњ људо кардаанд: њамосї; ѓиної; драмавї 

Эљодиёти њаваскоронаи маишии инсон – зуњуроти гуногуни бадеии 

њаёти  рўзмарраи ў ва рўзњои  ид; эљодиёти  ороишию  амалї- асарњои 

ороишии созанда; фолклори халќї – ифодаи  арзишњои љањоншинохтї ва 

маънавии халќ дар шаклњои адабї, мусиќї, драмавї, хореографї,  

эљодиёти шифоњї; њаваскории  бадеии халќ – эљодиёти муташаккили 

инсон чун як ќисми эљодиёти дастаљамъї серсохторњои эљодиёти халќї 

мањсуб меёбанд.    

Эљодиёти ороишии халќ. Ин намуди эљодиёти халќ ба туфайли  

љидду љањди одамон ба ороиши манзил, дигаргун ва бењтар  сохтани фазои  

атрофи худ, ашёи рўзгор арзи њастї кардааст. Ба тафаккури созанда ва 

мањорати устоњои халќї чизњои одї  арзиши  эстетикї касб мекунанд, 

чашмро хурсанд мекунанд, тори рўњи одамонро ба њаракат медароранд ва 

ба асарњои санъат табдил меёбанд. Эљодиёти ороишї ду шохаи  асосї 

дорад: эљодиёти ороишии монументалї ва эљодиёти ороиши амалї. Ба 

эљодиёти ороишии монументалї санъати  меъморї, ороиши манзил ва 

биноњои  љамъиятї бо истифодаи њайкалтарошї, рассомї ва ѓайра дохил 

мешаванд. Санъати  ороишии амалї шаклњои гуногунро бо истифодаи 

маводу масолењ ва техникаи мухталиф муттањид месозад. Ба ин  намуди 

санъат жанрњои адрасбофї, ќолинбофї, љињакбофї, љулоњї, кашидадўзї, 

сўзанидўзї, муњрадўзї, зардўзї, ќуроќдўзї, рўмолдўзї, тоќидўзї, 

кандакорї, гаљкорї, кулолгарї, сикказанї,  аҷубасозї, оњангарї, 
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кордсозї, читгарї, сабадбофї, гањворасозї, табаќтарошї, созтарошї, 

шонасозї, чармгарї, танўрсозї, карнайсозї, заргарї, њаккокї ва ѓайра 

дохил мешаванд.   

Дар маљмўъ,  эљодиёт раванди фаъолиятест, ки маводу  арзишњои 

маънавии  сифатан нав ба вуљуд меорад ё интињои офариниши чизи 

объективан нав мебошад. Меъёри асосие, ки эљодиётро аз сохтан 

(истењсолот) ташхис медињад, нодир будани натиља мебошад.  Натиљаи 

эљодиётро бевосита аз шартњои ибтидої баровардан имконнопазир аст. 

Њеҷ кас, ба ѓайр аз муаллиф, ба шарти ба ў фароњам овардани  њамон 

вазъияти ибтидої  ба аниќ њамин хел натиља ноил шуда наметавонад. 

Њамин тариќ, дар раванди эљодиёт  муаллиф ба мавод (масолењ) ѓайр аз 

мењнат баъзе имкониятњоеро  ворид месозад, ки онњоро бо амалиёти  

мењнатї ё хулосаи мантиќї баробар  кардан имконнопазир аст. Ба ибораи 

дигар, муаллиф дар  натиљаи  нињої  бархе аз  љанбањои  шахсияти худро 

мутаљассим месозад.  Мањз њамин љињат ба мањсулоти  эљодиёт  дар 

муќоиса бо мањсулоти истењсолот арзиши иловагї мебахшад. Дар эљодиёт  

на танњо натиља, балки худи раванд низ арзиш дорад. Эҷодиёт ҳамон вақт 

эҷодӣ мегардад, ки агар шахсият қобилият дошта бошад. 

Ќобилият. Дар масъалаи шинохт ва дарки ќобилият олимони зиёде 

таваљљўњ зоњир намуда, дар навиштањои илмии худ доир ба он 

мулоњизањои арзишманде иброз доштаанд. Зеро ин масъала яке аз 

муњимтарин масъалањои илми  педагогиву психологї мебошад, ки 

ташаккул додани он аз тасмимњои босамар мањсуб мешавад. Љанбањои 

назариву амалии ќобилият мавриди баррасии олимон ќарор гирифта 

бошад њам њам, ханўз роњњои ташаккул ва корбасти он ба таври зарурї 

мавриди тањќиќ ќарор нагирифтааст.  Барои  дарки хубтари ќобилият  

баррасии се муносибат муносибати рўзмаррагї, этимологї ва илмї    

муфид хоњад  буд:  

Муносибати рўзмарра ба мафҳуми ќобилият. Дар сўњбату 

муколамањои њаррўза мо  истилоњи “ќобилият”-ро на танњо нисбат ба 
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инсон, балки нисбат ба дигар предметњо низ истифода мебарем. Масалан 

мегўем, алмос ќобилияти  буридани шишаро дорад, яъне алмос шишаро 

мебурад. Дар ин љумла  истилоњи мазкур барои ифодаи хосият истифода  

шудааст. Ваќте  ки мо ба ягон кас дар бораи ќобилияти моро ба њайрат 

гузошта (њисобу китоби фавќулода босуръат, кори моњирона, бозии дар 

сї-чињил тахтаи шоњмот гузаронидаашонро ба хотир оврадани 

шоњмотбозони бузург ва ѓайра) хабар медињем, истилоњи ќобилиятро 

мањз ба њамаи маъно кор мефармоем. Дар  њаёти њаррўза мо мањорату  

малакањои инсонро, ки  ў ба онњо тасарруф дорад, новобаста аз он ки 

ќобилиятњои мазкур ирсиянд ё касбї, содаанд ё мураккаб ќобилият 

меномем,  

Муносибати этимологї ба мафњуми  “ќобилият”.  

Дар “Фарњанги забони тољикї” [205, 609] вожаи  ќобилият бо шарњи 

зерин омадааст: “Ќобилият” (арабї) – истеъдод, ќарења, хусусияти азхуд 

намудан дар  табиати  инсон аст. . 

Ё дар ин ќавм нест маърифате, 

           Ё  маро њеч ќобилият нест (Фузулї).  

Дар шарњи мазкур вожаи ќариња / ќарења ба маънои “ќудрати 

табиї, истеъдод” омадааст [205, 548] .  

Дар “Фарњанги тафсирии забони тољикї” [203, 730] ба вожаи  

“ќобилият” шарњи зерин пешкаш гардидааст: 1. Истеъдоди зотї,  лаёќат, 

ќарења: ќобилияти фавқулода, ќобилияти шоирї; 2. Лоиќї, сазоворї, 

муносиб будан; ќобилияти истиќоматї-муносиби зиндагонї будан; 

ќобилият доштан а) лаёќат доштан, соњиби истеъдоди  зотї будан; б) лоиќ 

будан, сазовор будан, ќобил будан; ќобилияти  корї доштан, кор карда 

тавонистан, аз  ўњдаи кор кардан баромадан; ќобилияти мењнат надоштан 

– кор карда натавонистан, коршоям  набудан”. 

Вожаи “ќобилият” аслан аз забони арабї буда, дар он ба  маънои 

1) склонность, приверженность; 2) способность корбаст мегардад [38, 400]. 

Дар “Фарњанги форсї”-и Муњаммад Муин шарњи зерини ин истилоњ  
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оварда шудааст: “Ќобилият – шоистагї, сазоворї, истеъдод. (фал.) 

истеъдоди ќабул, мунфаил шудан, инфиол, муќобили муфоилият, имкон 

[137, 611]. Дар фарњанги Њасани Анварї ба вожаи мавриди назар шарњи 

зерин пешнињод шудааст: “Ќобилият (ар.) – 1. Шоистагї, лаёќат, ањамият; 

2. Истеъдод [10, 40]. Дар ин шарњ вожаи ањлият низ ба маънои шоистагию 

лаёќат омадааст [34, 111]. Хулоса, дар шарњњои мазкур калимаи ќобилият 

бо вожањои ќарењаю истеъдод ва лаёќату сазоворї маънидод шудааст ва 

бештар ба маънои кореро ўњда карда тавонистан, ба коре истеъдод 

доштан корбаст гардидааст. 

Муносибати  илмї ба мафњуми “ќобилият” аз муносибати 

рўзмарра бо маънои мањдуди  худ тафовут дорад. Ќобилият дар илм ба ду 

навъ ирсї будан  (мабдаъњо, осори ќобилият, нишонањои истеъдод) ва 

иқтисобї (аз дониш, мањорат, малакањо)  таќсим шудааст.  

Ќобилиятро  (ва худи инсонро умуман) дар  илмњои мухталиф аз 

љумла, фалсафа, сотсиология, тибб ва ѓайра мавриди омўзиш ќарор 

додаанд.  Дар  ин маврид нисбат ба илмњои мазкур психология хеле амиќу 

њаматарафа баррасї  намудааст. Лозим ба зикр аст, ки барои педагогика  

низ  омўзиши  ќобилияти њар як шахсият хеле муњим  аст. Шахсият мањз 

ба воситаи ќобилиятњояш субъекти фаъолият дар љамъият мегардад. 

Инсон тавассути ташаккули ќобилиятњояш ба маънои касбию шахсиятї 

ба ќуллаи худ мерасад  

Рољеъ ба омўзиш ва тањќиќи илмии моњият ва наќши  ќобилият дар 

њаёти инсон олимни зиёде чун  Н.С. Лейтес , С.Л. Рубинштейн, Б.М. 

Теплов ва дигарон сањми намоён гузоштаанд. Алњол бо ин масъала В.Н. 

Дружинин ва В.Д. Шадриков машѓуланд [165, 45].  

Дар психология дар бобати маънидоди масъалањои ќобилият ду 

љараёнро људо кардан мумкин аст. Љараёни якум – психофизиологї, ки 

алоќањои  хосиятњои асосии низоми  асаб (мабдаъњо,  нишонањои  

истеъдод) ва ќобилиятњои умумии психикии инсон (корњои  М.А. 

Дадобоева ва О.А. Исломов)-ро тадќиќ мекунад. Љараёни дувум – тадќиќи 
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ќобилиятњо дар фаъолияти инфиродї, бозї, таълимї, мењнатї (аз 

муносибати фаъолиятии А.Н. Леонтйев) аст. Ин љараён  бештар 

детерминантњои фаъолиятии ташаккули ќобилиятњоро баррасї мекунад. 

Зимнан наќши мабдаъњо, яъне аломатњои истеъдод ё баррасї намешавад 

ё умуман дар назар дошта мешавад. Сипас, дар доираи мактаби 

С.Л.Рубенштейн (А.А. Азизов ва М.Ҷ. Ашӯров) нуќтаи назари  

созишкорона ба тадќиќи масъалањои ќобилият  пешнињод мегардад. 

Олимоне, ки ин нуќтаи назарро  љонибдорї  мекунанд, ќобилиятњои дар 

асоси мабдаъњо ё нишонањои истеъдод ба вуљудомадаро чун ташаккули 

тарзњои фаъолият баррасї мекунанд. 

Дар илм мафњумњои “мабдаъ” (нишонањои истеъдод) ва 

“ќобилият”-ро даќиќан тафовут доранд. 

Мабдаъњо ё нишонањои истеъдод  хусусияти анатомию физиологии 

ирсии маѓзи сар, низоми асаб, узвњои њис ва њаракат, вижагињои 

функсионалии организми инсон мебошанд, ки  асоси табиии ташаккули 

ќобилиятњои ўро ташкил медињанд. Инсонњо табиатан дорои мабдаъњои 

мухталиф буда, асоси ташаккули ќобилиятњо њастанд. Мабдаъњое, ки  

сари ваќт ташаккул намеёбанд, аз байн мераванд. Њодисањои  сершумор 

маълуманд, ки кўдакони дар байни њайвонот ба воя расида, ки имкони 

ташаккули мабдаъњоро надоштанд, онњоро пурра аз даст медоданд.  Ин 

масъаларо мо дар фасли дувум муфассалан баррасї кардем. 

Ќобилиятњо хусусиятњои  инфиродию психологие мебошанд, ки 

дар асоси мабдаъњо (нишонаю аломатњои истеъдод) дар фаъолият 

ташаккул меёбанд ва  инсонеро  аз  инсони дигар ташхис медињанд, ки  

фаъолияти бомуваффаќият аз онњо вобаста аст.  

Ќобилиятњои умумї ва махсус низ мављуданд. 

Ќобилиятњои умумї ин ќобилиятњое мебошанд, ки дар намудњои 

мухталифи фаъолияти  инсонї   якхела зоњир мешаванд.  Ба ин гурўњи 

ќобилиятњо, масалан, сатњи  ташаккули умумии зењнии инсон, 
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таълимпазирии ў, бодиќќатї,  хотира, тахайюл, нутќ, њаракатњои даст, 

ќобилияти  кориро мансуб донистан мумкин аст. 

Ќобилиятњои махсус аз ќабили мусиќа, забоншиносї, математика 

ба њисоб мераванд. Ба таркиби њар ќобилият, ки инсонро ба иљрои 

фаъолияти муайян коршоям мекунад, њамеша баъзе амалиёт ё тарзи  

амалњо дохил мешаванд, ки фаъолияти мазкур тавассути онњо  ба субут 

мерасанд. 

“Ќобилият” яке аз мафњумњои умумии  психологї аст. Дар 

психологияи ватанию хориљӣ бисёр олимон таърифи  муфассали онро  

пешнињод кардаанд. Бинобар ин таърифњои мухталифи  ин истилоњ 

мављуданд. 

Ќобилият аз назари асосгузори назарияи  фалсафию психологии 

фаъолият С.Л. Рубинштейн ташкилаи мураккабе аст, ки  як ќатор 

вижагњои психологии шахсият, ки бе онњо инсон ба ягон фаъолияти 

мушаххас ќобил нест ва хислатњоеро, ки дар рафти фаъолияти мазкур арзи 

њастї мекунанд, дар бар мегирад. 

“Ќобилият низоми фаъолиятњои љамъбастии психикии дар фард  

тасбитгардида мебошад. Бар хилофи малакањо, ќобилиятњо натиљаи 

тасбити на тарзњои  амал, балки равандњои психикї (“фаъолиятњо”) 

мебошанд, ки тавассути онњо амалиёту фаъолият танзим мешавад [171, 

65]. 

Ќобилият мафњуми пўё (динамикї)  буда, ташаккул меёбад, рушд 

мекунад ва дар фаъолият зуњур менамояд. Намудњои  ќобилият чун аќлї,  

махсус; таълимї; математикї; конструктивию техникї; мусиќї; адабї, 

љисмонї мављуданд. 

Олимоне чун К.К. Платонов, В.Э. Чудновский, Б.М. Теплов 

ќобилиятро чун  сифат ва  вижагињои инфиродию психологии шахсият 

баррасї кардаанд, ки боиси муваффаќият дар ягон намуди  фаъолият 

мегардад [159, 89].  
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К.К. Платонов хосиятњои психикаро, ки то ин ё он  дараља 

муваффаќиятро дар фаъолияти мушаххас муайян  мекунанд, ба ќобилият 

мансуб медонад. 

Ќобилиятњои умумї ба мураккаб ва элементарї таќсим  мешаванд. 

Ќобилиятњои  мураккаб  барои  азхуд намудани   донишњои нав, 

мушоњидакорї ва  сатњи умумии ташаккули  зењн мебошад. 

Ќобилиятњои элементарї  ба инъикоси психикии воќеият, сатњи  

зарурии  ташаккули идрок, хотира, тафаккур ва ирода мансубанд. 

Ба ягон намуди фаъолияти инсонї   пайваст гардидани  инсон  

бидуни сатњи дахлдори ташаккули ќобилиятњои элементарї имконноазир 

аст.  

Ташаккули афзалиятноки ќобилиятњои алоњидаи элементарию  

мураккаб барои ташаккули ќобилиятњои  инфиродии махсус  заминаи 

мусоид фароњам меоварад. Онњо тавассути вижагињои ташкили  

психомоторї ва сенсории шахсият, хусусиятњои инфиродии хотира, 

тафаккур, тахайюл ва соњаи эњсосию иродавї муайян карда мешаванд. 

Дар ин маврид вижагињои асосии инфиродии шахсиятро, ки ба 

ќобилиятњои махсус марбутанд, тавсиф  намудан ба маќсад мувофиќ 

мебошад.   

 Ба андешаи  Б.М. Теплов ќобилиятњо дар асоси мабдаъњо 

(аломатњои истеъдод), вижагињои модарзодии фард ба вуљуд  меоянд.  

Мавсуф  се аломати ќобилияти моњиятан эмпирикиро пешнињод  кард, ки 

асоси таърифи хеле серистеъмолро дар байни мутахассисон ташкил 

менамояд [194, 55]. 

Ќобилиятњо хусусиятњои инфиродию психологї мебошанд, ки  як 

инсонро аз инсони дигар тафовуд мебахшанд. Ин аст, ки  он хусусиятњо, 

ки ба иљрои бомуваффаќияти фаъолият ё якчанд фаъолият муносибат 

доранд маълум месозанд.  Ќобилиятњо  њарчанд ба  тезї касби донишу 

малакањои  инсонро  таъмин  кунанд њам,  ба  дониш, мањорат ва 

малакањои дар инсон пайдошуда айният надоранд, Ќобилиятњо берун аз 
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фаъолият  мављуд набуда, ба ташаккули ќобилиятњо мизољ, ангезањо ва 

хударзёбї таъсир мерасонанд. Б.М. Теплов  ќобилиятњоро  аз лињози 

тафриќањои инфиродию психологї баррасї кардааст.  Љанбаи 

тафриќавиро ў ба худи таърифи мафњум ворид сохтааст:  “Аввалан, тањти 

мафњуми ќобилиятњо хусусиятњои инфиродие дар назар дошта мешаванд, 

ки   тафовути як одамро аз одами  нишон медињад ”. Баъдтар дар таъриф 

ќайд  мешавад, ки ќобилиятњо бо дониш, мањорат ва малакањо айният 

надоранд.  Бо донишу малака айният надоштани ќобилиятњо маънои онро 

дорад, ки  новобаста аз он ки барои субъекти фаъолият он чизе, ки азхуд 

кардан мумкин аст,  вале дар ин љо  ба назар нагирифтани  заминањои  соф 

ботинии  инфиродии хислатњои психологї, ки ба бомуваффаќиятии 

фаъолият таъсир мерасонанд, имконнопазир аст. Мафњуми 

“боистеъдодї”-ро Б.М. Теплов чун “бањамойии сифатии ба худ хоси 

ќобилиятњо” муайян кардааст. Дар ин асос муњаќќиќ таъкид мекунад, ки  

тафовути  боистеъдодї на танњо дар он аст, ки як одам асосан дар як соња, 

одами дигар бошад  дар соњаи дигар истеъдод зоњир мекунад, балки дар 

он низ зоњир мешавад, ки одамони худро дар њамон як соња нишондода аз 

лињози таркибу сохтори ќобилиятњояшон фарќ мекунанд. Аз ин љо ба 

хулоса расидан мумкин аст, ки иљрои  бомуваффаќияти  эљодии фаъолият 

ба тариќи мухталиф дар асоси  хосиятњои ботиние ба амал меоянд, ки 

фардиятњоро ба намоиш меоваранд. 

Б.М. Теплов вобастагии мураккабу ѓайримустаќими ташаккули  

ќобилиятњоро аз заминањои табиии онњо ќайд карда,  ба консепсияњои 

биологигарої ва механизмгароии фарќиятњои  байни одамон аз рўи 

ќобилиятњо муќобил мебошад. Мавќеи илмии  Б.М. Теплов дар он зоњир 

мегардад, ки тасаввуроти  таќдиргарої  (фаталистї) бояд на тавассути 

сарфи назар  кардани масъалаи сабабияти табиии фарќњои инфиродї, 

балки  ба воситаи њалли дурусти он рафъ карда шаванд. Ин андешањои 

муњаќќиќ  имрўз як њаќиќати  маъруф  мебошанд, ки  дар батни муомилоти 

илмї   ќарор гирифтаанд.   
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 Дурустии муносибати Б.М. Тепловро маводи љамъаоварда ва   

сарчашмањои илме, ки    зимни таълифи рисола мавриди омўзиш ва 

истифрода ќарор гирифтаанд, тасдиќ менамоянд.  Дар кулли  њолатњои 

зуњури хеле  барваќти ќобилияти мусиќї, ки дар сарчашмањо тавсиф  

шудаанд,  њамчунин мавридњое, ки худи Б.М. Теплов  мушоњида кардааст, 

ё ба туфайли ѓамхории бевоситаи волидайн дар бораи  ташаккули 

мусиќии кўдак ё таассуроти ба ќадри кофї ѓании  мусиќї ошкор карда 

шудаанд [192,11]. 

В.Д. Шадриков  ќобилиятро аз се мавќеъ- фардї, субъекти  

фаъолият ва  шахсиятї  муайян кардааст. Мавсуф менигорад, ки 

“Ќобилиятњои фард моњияти табиии ўро инъикос мекунанд ва чун хосияти 

низомњои функсионалие зоњир мегарданд, ки вазифањои маърифатї ва  

психомотории  психикаро амалї мегардонанд. Дар асоси  ќобилиятњои 

фард аз њисоби ташаккули амалиёти  зењнї (механизмњои амалиётї) 

ќобилияти субъекти фаъолият ташаккул меёбад. Тањти назорати 

арзишњои шахсиятї ва маъноњо гузоштани ќобилиятњо онњоро ба 

ќобилиятњои шахсиятї табдил медињад, ки бомуваффаќиятии маърифати 

иљтимоиро таъмин мекунанд” [221, 44].  

Муњаќќиќ А.Н. Лук дар асоси  тарљумаи  як ќатор эљодкорон  аз 

љумла,   олимон, ихтироъкорон, рассомону мусиќидонони   барљаста 

анвои ќобилиятњоро ба таври  зерин  таќсим намудааст: қобилияти   

шинохти масъала дар мавриде, ки  дигарон онро намебинанд; қобилияти 

мањдуд кардани амалиёти зењнї, тавассути  истифодаи як мафњум ба љои 

якчанд мафњум ва корбасти  рамзњои аз лињози  иттилоотї мўљаз; 

қобилияти истифодаи малакањои ба даст омада дар њалли  масъалаи 

дигар; қобилияти дарки томи воќеият, бидуни ба ќисмњо људо кардани он; 

қобилияти ба осонї муттањид сохтани мафњумњои аз њам дур; қобилияти 

иттилои заруриро дар лањзаи зарурї додани хотира.Чандирии 

(таѓйирпазирии) тафаккур; қобилияти  интихоб кардани яке аз ќарорњои 

алтернативии масъала   то тафтиши он; қобилияти ба низоми мављудаи 
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дониш ворид сохтани маълумоти нав; қобилияти дида тавонистани ашё 

чи хеле, ки онњо њастанд, људо карда тавонистани он чизе, ки шарњу 

тавзењот ворид сохтаанд. Суњулати тавлиди ѓояњо.  Тахайюли эљодї; 

қобилияти пурра кардани љузъњо ва бо ин роњ такмил додани њадафи 

ибтидої [123, 98]. 

В.А. Крутетский чунин мешуморад, ки дар баробари  вижагињои  

инфиродии равандњои психикї хусусиятњои  ташкилањои  эњсосию 

иродавии  шахсият, муносибати он ба фаъолият низ ќобилиятњо 

мебошанд. Фаъолияти дилхоњ  аз инсон як ќатор  ќобилиятњои ба њам 

алоќамандро талаб мекунад. Муњаќќиќ мављудияти ќобилиятњои 

умумиро, ки барои иљрои фаъолияти дилхоњ заруранд ва ќобилиятњои 

махсусро, ки бе онњо  иљрои бомуваффаќияти ягон фаъолияти мушаххас 

имконнопазир аст,  таъкид кардааст. Њамчунин,  В.А. Крутетский 

ќобилиятњоро ба назариявию амалї људо мекунад. Ќобилиятњои 

назариявї ба майлу  раѓбати инсон ба мулоњизањои таљридии назариявї 

алоќаманданд, ќобилиятњои амалї бошанд ба  фаъолияти амалии 

мушаххас марбутанд [102, 55]. 

Ќобилият аз нигоњи   Т.И. Артемйева, сатњи олии ташаккули 

равандњои  психикї аст; он фаъолияти психикии сифати махсус мебошад, 

ки дар худ фаъолнокии психикї, ташкилаи  олии  ангезишии шахсиятро, 

ки ба иљрои бомуваффаќияти  ин ё он  фаъолият боис мегардад, зоњир 

месозад [15].  

Ташаккули ќобилият на танњо  дар фаъолият љараён мегирад,  

балки бо тамоми низоми  таълиму тарбия, раванди муошират алоќаманд 

буда, аз фаъолнокии худи фард вобаста мебошад. Раванди ташаккули 

ќобилиятњои шахсият таѓйири  сифатии ќобилиятњои мављуда мебошад. 

Мањз аз њамин сабаб Т.И. Артемйева ќобилиятњоро  на аз рўи намудњои 

фаъолият  балки  ба потенсиалию актуалї таќсим кардааст. Ќобилиятњои  

потенсиалї чун навташкилањои эњтимолї, ки дар асоси пайдо шудани  
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масъалаю вазифањои нав ба миён меоянд ва њаллашонро аз љониби фард 

таќозо мекунанд, тавсиф мешаванд. 

Ќобилиятњои актуалї ќобилиятњоеанд, ки дар шароити мушаххаси 

ягон намуди фаъолият ташаккул  ёфта,  як ќисми ќобилиятњои 

потенсиалиро ташкил медињанд.  Ташаккули ќобилиятњои  потенсиалї 

танњо дар муњити иљтимої бо назардошти табиати психологии фард  

имконпазир аст [15, 123]. 

Њамин тариќ, ташаккули ќобилиятњо бо азхуд кардан ва татбиќи 

эљодии дониш, малака ва мањоратњо вобастаанд. Махсусан  љамъбастї 

будани донишу малакањо – ќобилияти дар шароитњои  мухталиф онњоро 

истифода бурда тавонистани инсон муњим аст. Вале ќобилиятњоро бо 

дониш, мањорат ва малакањо  айният додан нашояд, зеро ќобилият 

имконияти устувори функсионалии шахсият аст. Ќобилият имкониятњои  

инсонро ба омўзиш, азхуд кардани  донишу мањорат муайян мекунад.  

Муайян намудани моњият ва механизми пайдошавии ќобилияти 

эљодї яке аз муњимтарин корњои мањсуб меёбад. Аксари муњаќќиќон 

созандагиро бо ќобилияти эљодї ва эљодиётро  бо ќобилияти эљод як чиз 

мешуморанд. Яке аз  равоншиносњои барљастае, ки ќобилияти эљодиро 

мавриди баррасї ќарор додааст, Б.М. Теплов буд, ки  ќобилияти эљодиро 

чун вижагињои психологии шахсият  мефањмид, ки ба ноил гардидан ба 

эътидол (тавозун) нигаронида шудаанд [193, 84]. 

Ќобилияти эљодї,  ќарори эљодї ќабул карда тавонистан, ѓояњои 

навро ќабул ва  ба вуљуд оварда тавонистани инсон  мебошанд. 

Ба хусусиятњои ќобилияти эљодї њамчунин  чандирии 

(таѓйирпазирии) аќл,  асолат,  суръати  фикрро мансуб медонанд.  Ба 

таври хос ба анљом расонидани ин ё он кор аз љониби донишљў  низ 

нишондињандаи ќобилияти эљодї мебошад. 

Э.Фромм ќобилияти эљодиро  модарзодии эњтимолї (потенсиалї) 

мењисобад, ки дар ботини њар инсон нињонанд [213].  
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Л. Терстоун ќайд мекунад, ки  ба ташаккули ќобилияти эљодї  

вижагињои мизољ, истеъдоди ѓояњоро зуд азхуд кардану эљод намудан 

мусоидат мекунанд.  Њаллњои эљодї дар лањзаи релаксатсия (истироњат) 

арзи њастї мекунанд [195, 77]. 

Љонибдори психологияи когнитивї С. Герберт  чунин мешуморад,  

ки ќобилияти эљодї  нодир нест ва аз дигар равандњои маърифатї  

тафовут надорад.  

Е. Терренс таъкид мекунад, ки ќобилияти эљодї раванди олии 

фикрї мебошанд, ки бо инсайт – дарки равшан, ки дар худ 

ассотсиатсияњои навро бо масъалаи мавриди њал пайваст мекунад, 

иртибот дорад [197].  

Намояндагони психологияи гуманистї чунин мењисобанд, ки 

ќобилияти эљодї ба њар яки мо хос  буда,  бо мафњуми “шахсияти 

худфаъолкунанда” њамрадиф аст ва  дар фаъолият зоњир мешавад. 

Ба аќидаи А.Н. Леонтйев ќобилияти эљодї натиљаи мањорат ва 

малакањоеро азхуд кардани инсон мебошанд, ки барои ин ё он намуди 

эљодиёт (бадеї, мусиќї, техникї ва ѓайра)  заруранд [117, 77].  

Аз нуќтаи назари К. Рољерс  ќобилияти эљодї барои расидан  ба 

“Мани идеалї” (Мани ормонї) нигаронида шудаанд [168, 43].  

Ба  андешаи  А.Г. Маклаков  ќобилияти эљодї ќобилияти махсус 

мебошад, ки муваффаќияти эљодиётро муайян мекунад [126].  

Дар асоси  мулоњизоти зикршуда, ќобилияти  эљодиро ба се намуди  

асосї  таќсим  менамоем: 

- ќобилияте, ки мањз ба офаридан хизмат мекунад; 

- ќобилияте, ки  офаридашударо васлу пайваст карда метавонад; 

- ќобилияте, ки чизи њосилшударо таѓйир дода метавонад. 

Ќобилияти эљодии инсон атоест, ки кор ва љидду љањди доимї, дар 

баъзе мавридњо мањорати муќобили дигарон истодан дар байни  

атрофиён, сар нафаровардан дар баробари мушкилињоро талаб мекунад.  



36 

 

А.Н. Лук дар раванди муайян кардани ќобилияти эљодї ба усулу 

тарзњои тафаккур, вижагињои идрок, хотира ва  ангезиш таваљљўњи махсус  

додааст. Ќобилияти  эљодї ба њар  кас хос аст, аммо  сатњи ташаккули онњо 

аз вижагињои инфиродї, муњит ва  таъсири тарбия ва шахси 

тарбияшаванда вобаста аст [123,87]. 

А.М. Матюшкин мављудияти њатмии ангезаи баланди маърифатї 

ва фаъолнокии тадќиќиро дар кўдакони дорои ќобилияти ташаккулёфтаи 

эљодї таъкид мекунад [127]. 

А.В. Хуторской  дар бораи  ќобилияти эљодї ба таври алоњида 

изњори назар накарда,  онро чун сифатњои созандаи (образнокї, 

ассотсиативї будан, ќобили муроќаба будан, тахайюл, тасаввурот, 

ташаббускорї, ќобилияти офариниши ѓояњо, мустаќилият, раѓбату майл 

ба таваккал ва ѓайра) шахсият баррасї мекунад, ки ба мафњуми њамгирои 

(интегративии) созандагї дохил мешаванд ва якљоя ба сифатњои 

когнитивї ва ташкилию фаъолиятї моњияти ќобилиятњои эвристиро, ки 

муњаќќиќ људо кардааст, ташкил мекунад [219, 14]. 

Дар поён тавсифи мухтасари намудњои ќобилияти эљодиро  дар 

асоси маводи ѓании таърихию фарњангии  (таърихи фалсафа, илмњои 

иљтимої, санъат, соњањои алоњидаи амалия) В.Т. Кудрявсев ва В.В. 

Синелников меорем, ки  ќобилияти зерини универсалии созандаро, ки дар 

раванди таърихи  инсоният ташаккул ёфтаанд, људо кардаанд. 

1. Реализми  тахайюл – дарки образноки баъзе тамоюлњои 

муњим, умумї ва ё ќонуниятњои ташаккули объекти том, пеш аз он ки  

инсон дар бораи он мафњуми аниќ дошта бошад ва онро ба низоми 

категорияњои даќиќи мантиќ ворид созад. 

2. Мањорати мушоњида, зуд дида тавонистани чизи том [103]. 

Хусусияти абарвазъиятию дигаргунсозии њаллњои  (ќарорњои) эљодї ва 

ќобилияти њангоми њалли проблема мустаќилона сохта тавонистани 

алтернатива  
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Озмоиш (таљриба)– ќобилияти бошуурона ва њадафмандона ба 

вуљуд овардани шароите, ки дар онњо предметњо моњияти дар вазъиятњои 

маъмулї нињонии худро ошкор  месозанд, њамчунин ќобилияти пайгирї 

ва тањлил кардани вижагињои “рафтори” предметњо дар шароитњои 

мазкур мебошад. 

Муайян сохтани ќобилияти эљодї дар   доираи тањаќиќот  аз 

муњимтарин њадафњо мебошад.  Ќобилияти эљодї имкониятњои 

донишљўён мебошанд, ки дар мањорати иљро кардани амалиёти дорои 

хусусияти эљодї зоњир ва дар мањсулоти мушаххаси  фаъолият татбиќ 

мегарданд. Мањорат – ќобилият ба амал нигаронида шуда  мебошад, ки 

комилан бошуурона ба субут расонида мешавад. Маъмулан, мањоратро  

бо сатње нисбат медињанд, ки дар давраи ибтидої дар шакли дониши 

азхудшуда ифода меёбад, ки он ба донишљўён фањмост ва ихтиёран такрор 

шуда метавонад. Дар раванди минбаъдаи истифодаи амалии ин дониш он  

дар шакли  амали дуруст иљрошаванда, ки њамин ќоида онро танзим 

менамояд, баромад намуда, баъзе  хусусиятњои  амалиро касб мекунад. 

Ҳамин тавр, баррасии мулоњизоти муњаќиќиќон ва тањлили 

њамаљонибаи маводи  мављуда имкон медињад, ки перомуни  мафњумњои 

“эљодиёт”, “ќобилият”, “ќобилияти эљодї”  таъриферо  пешнињод кунем. 

Эљодкорї ва ќобилияти эљодї то дараљае  ба њам омезиш ёфтаанд, ки 

баъзан, аз рўи ќобилият муайян кардан, ки инсон ба чї майлу раѓбат 

дорад ва кадом корро  ў хеле хуб иљро мекунад, хеле мушкил аст. Инсони 

эљодкор  ќобил аст вазифањои дар назди ў гузоштаро тезтар ва босарфа 

њал кунад, монеањоро самарабахштар рафъ  намояд, маќсадњои навро низ 

самарабахш муайян кунад, яъне дар нињояти кор  фаъолияти худро 

њангоми њалли масъалањое, ки омўзгор дар назди  ў гузоштааст, нисбат ба  

дигарон самарабахш ташкил намояд. 

Бинобар ин,  сариваќт ошкор намудани   ќобилияти  эљодии инсон 

хеле муњим аст, зеро агар шахсият имкони зоњир кардани ќобилияти худро 

надошта бошад, њаёти њадафмандеро  паси сар накарда  танњо  
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рўзгузаронї мекунад. Ќобилияти эљодї чун вижагињои инфиродии 

сифатњои инсон муайян карда мешавад, ки онњо муваффаќии  иљро 

фаъолияти эљодии гуногунро аз љониби ў муайян месозад. Ќобилияти 

эљодї – омезиши вижагињои инфиродии психофизиологии шахсият ва 

њолатњои нави  сифатї (таѓйирот дар тафаккур, идрок, таљрибаи 

фаъолияти њаётї,  соњаи ангезишї) мебошад, ки  дар раванди фаъолияти 

барои фард нав (дар раванди њалли масъалаю  вазифањои нав) ба миён 

меоянд ва он боиси иљрои бомуваффаќият ва ё  пайдо шудани мањсулоти  

субъективию объективии нав (ѓояњо, предмет, асари бадеї ва ѓайра) 

мегардад.  
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1.2 Омилҳои психологӣ-педагогӣ оид ба ташаккули қобилияти 

эҷодии шахсият. 

Масъалаи маърифат ва шинохти моњияти эљодиёт яке аз 

муњимтарин мавзўъњои илмї ва мураккабу доманадор мањсуб меёбад.  

Љанбањои асосии назариявии раванди эљодиро файласуфон, психологњо, 

педагогњо мавриди тањлилу баррасї ќарор додаанд. Муњаќќиќон дар 

рисолаву маќолоти худ наќши  эљодиётро дар раванди ташаккули 

шахсияти инсон таъкид намудаанд.  Бо вуљуди ин,  тадќиќи бештари  

фалсафии эљодиёт наќш онро дар ташаккули фарњанги инсонї ва  раванди 

ташаккули инсон њамчун шахсият нишон медињад. 

Муњаќќиќоне чун О.Н. Абдуллина [1], Б.Г. Ананйев [7], В.М. 

Бехтерев [29], Л.С. Виготский [48], В.П. Зинченко [84], В.С. Кузин [105], 

Б.Ф. Ломов [122], Я.А. Пономарев [160], В.А. Сластенин [180], Б.М. Теплов 

[194], П.М. Якобсон [236] ва дигарон дар соњаи психология ва педагогика  

ин масъаларо мавриди омўзишу  пажўњиш  ќарор додаанд.   

Љанбањои иљтимоию ахлоќї ва эстетикии эљодиёт мавриди тадќиќ 

ќарор гирифта, ин масъала диќќати олимони педагогро низ ба худ љалб 

кардааст.  Омўзиши масъалањои њамкории мутаќобилаи равандњои 

таълим ва эљодиёт минбаъд низ таќвият меёбад. Олимони соњаи 

педагогика ќонуниятњои ташаккули эљодиётро  омўхта,  шаклу усулњои ба 

роњ  мондани раванди таълимро барои ташаккули шахсияти  эљодї 

баррасї мекунанд ва механизмњои ошкор сохтани имкониятњои  

модарзодии кўдакро муќаррар менамоянд.  Ин аст, ки аксари    тадќиќоти 

педагогї ба такмили раванди тањсилот, аз љумла  муайян намудани  

иќтидори эљодии шахсият нигаронида шудаанд.  

Љанбаи педагогии масъала љустуљўи  мўњтаво, шаклу усулњои нави  

таълимро, ки асоси онњоро фаъолнокии олии шахсияти  донишљў ташкил 

мекунад, дарбар  мегирад.  Ин бошад аз мављудияти ќобилиятњо ба 

намуди интихобшудаи фаъолият вобастагии бевосита дорад. Донистани 

табиат ва принсипњои ташаккули ќобилияти эҷодӣ имкон медињад то 
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шароите фароњам оварда шавад, ки дар он ќобилияти эҷодӣ нисбатан 

самарабахш ташаккул меёбад. 

Ба тадќиќи масъалаи ќобилиятњо асарњои психологони рус А.Н. 

Леонтйев [118], Б.Ф. Ломов [122], К.К. Платонов [159], С.Л. Рубенштейн 

[169], Б.М. Теплов [194]   наќши муассир доранд. 

Мафњуми ќобилият бо чунин категорияњо  мабдаъњо (аломату 

нишонањои ќобилият), истеъдод, мањорат, нубуѓ, дањо робитаи 

мутаќобилан зич дорад, ки ин масъала мураккабии мавзўи мазкурро   

дучанд месозад.   

Барои он ки табиати ќобилияти эҷодиро хубтар дарк намоем,   

категорияњои мабдаъ ва истеъдод (ќарења)-ро  баррасї менамоем. 

Мабдаъњо – хусусиятњои  модарзодии анатомию физиологии 

организм, заминањои табиии ташаккули он мебошанд [153, 140].  

Ба андешаи яке аз муњаќќиќон “Агар инсон азалан дорои 

ќобилиятњои муайяни анатомию  физиологї, ки ўро аз дигар ширхорњо 

фарќ  мекунонанд, намебуд, ташаккули  ў чун мављуди иљтимої 

имконнопазир мебуд, [131, 55].  

Ба ташаккули дигар мабдаъњо ва минбаъд ба ташаккули 

ќобилиятњо ба намудњои мухталифи фаъолият вижагињои низоми асаб, 

сохтори маѓзи  сари инсон таъсир мерасонанд. Мусалам аст, ки  “... дар 

мабдаъњо на танњо хусусиятњои анатомию физиологї, балки хусусиятњои  

техникию физиологї ва, пеш аз њама, он хусусиятњоеро дидан лозим аст, 

ки дар инсон дар сароѓози ягон фаъолият зоњир мегарданд.” [101, 77]. 

Заминањои табиии ташаккули ќобилияти эљодии инсонро ирсият 

(генотип), вижагињои ташаккули љанинї, шароити таваллуд ва камолоти 

табиии кўдак дар солњои аввали њаёт муайян мекунанд (ниг. расми 1). 

Моњиятан мабдаъњо асоси органикии ќобилиятњо мебошанд. 

Мабдаъњо хеле  пурмўњтаво њастанд, бинобар ин дар асоси  як мабдаъ дар 

инсон ќобилиятњои мухталиф ташаккул меёбанд. Олимону педагогњо 

эътироф мекунанд, ки њар кўдак табиатан  дорои маљмўи муайяни 
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мабдаъњо ва истеъдоду раѓбатњое  мебошад, ки дар асоси мабдаъњои 

мазкур ташаккул меёбанд.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расми 1. Заминањои табиии ташаккули ќобилияти эљодии инсон. 

 Омилњое, чун шароити мусоиди зист, тањсилоту  худомўзї, 

ташаккули сифатњои  шахсиятї, фаъолнокї ва мављудияти сифатњои 

иродавии инсон – хоњиш, љидду љањд, сабру тоќат ва  ќобилияти корї  

барои  ба њадди аксар дар ќобилиятњо зуњур намудани  мабдаъњо   

заруранд: (ниг. расми 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расми 2. Омилҳои зарурии мабдаъҳо ба ташаккули қобилият. 
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Истеъдод дар “Доиратулмаорифи педагогї” -“Ноил гардидан ба 

муваффаќиятњои олї дар соњањои муайяни фаъолият”  шарњ дода шудааст:  

[154, 176]. 

 Дар психология истеъдод ба маъноњои зерин тавсиф  шудааст: “Ба  

њам омадани хосити  сифатии ќобилиятњо, ки бомуваффаќиятии иљрои 

фаъолиятро таъмин мекунад; ќобилиятњои  умумї ё лањзањои умумии 

ќобилиятњо, ки мўљиби  вусъати имкониятњои инсон, сатњ ва бахуд хосии 

фаъолияти ў мегарданд; иќтидори аќлї ё зењн; мушаххасаи  томи 

инфиродии ќобилиятњои маърифатї  ва имкониятњо ба  таълим; маљмўи 

мабдаъњо, додањои табиї, мушаххасаи  сатњи ифоданокии вижагии 

заминањо ва ќобилиятњои  табиї; боистеъдодї, мављудияти  шартњои 

ботинї барои  комёбї, ки дар фаъолият ифода меёбанд” [164]. 

 Дар аксари кишварњо истеъдод (одаренность, giftedness)  њамчун 

меъёри  ташаккули ќобилияти аќлї (intellectualgiftedness) муайян карда 

мешавад. Мафњуми асосї бо мафњуми “ќобилияти эљодї” (creativity) 

пурра карда мешавад. Мафњуми  “ќобилияти аќлї” (intelligence)  низ 

сермаъно аст». Дар  «Фарњангномаи форсї»  истеъдод чунин шарњ дода 

шудааст: “Тавоноии зењнї ва зотии вижае, ки дар сурати парвариш ёфтан 

сабаби  халлоќият ё ќобилияти фард дар заминаи  муайяне мешавад” [19, 

358]. 

Соњибистеъдодї дар шакли ташкили функсияњои хусусии 

фаъолияти маърифатї, яъне дар ќобилият њал кардани синфи мушаххаси  

масоил бо масрафи ночизи таълимї зоњир мешавад. Дар  намуди  умумї, 

истеъдод намуди бартарии пешакӣ муқаррарнакарда (априориявї)  дар 

фаъолияти эљодї  аст. Њамин тариќ, зењн (интеллект) ва истеъдод асоси 

фаъолияти эљодии инсон мебошанд. 

Дар китобњои дарсии психология таърифи ќобилиятњои шахсият, 

ки Б.М. Теплов пешнињод карда буд,  оварда мешавад.  Ў ќобилиятњоро 

чун хосиятњои инфиродии шахсият муайян мекунад, ки шарти иљрои 
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бомуваффаќияти як ё якчанд намуди фаъолият мебошанд. Б.М. Теплов ба 

ворид сохтани се аломати њатмии ќобилият диќќати  махсус додааст: 

- Вижагињои инфиродию психологї, ки як одамро аз одами 

дигар  тафовут мебахшад; 

- Вижагињои инфиродии умумї, ки ба иљрои бомуваффаќияти 

ягон  фаъолият ё бисёр намудњои фаъолият алоќа доранд; 

- Вижагињое, ки ба малакаю мањорат ё донишњои мављуда 

айният надоранд, вале сабаби ба осонї ва тез азхуд шудани донишу 

малакањои мазкурро шарњ медињанд. 

Ирсият ва њам муњит ба таркиби сифатї ва суръати ташаккули 

ќобилиятњо њам таъсир мерасонанд. Андозагирии таносуби чизњои ирсї 

ва ба дастомада, дар давоми њаёт ташаккулёфта хеле мушкил аст. 

Таљрибаи олимон шањодат медињад, ки  ташаккули ќобилиятњо на 

танњо аз омилњои  генетикї, балки аз омилњои муњити зист низ вобаста 

аст. Мабдаъњо имкониятњои инсонро муайян мекунанд, муњит бошад то 

чи андоза дар раванди њаёт татбиќ шудани ин имкониятњоро муайян 

месозад.  

Перомуни табиати ќобилиятњо мулоњизоти мухталиф мављуданд, 

ки яке аз аќидањои маъмул назарияи модарзодии ќобилиятњо аст. Дар  

мавриди “ќобилиятњои модарзодии математикї”, “боистеъдодии 

модарзодии рассомї”, “нубуѓи модарзодии мусиќї”-и ин ё он кўдак 

маводњое  ба назар мерасанд.  Аммо, натиљаи тањќиќотњо баёнгари ин 

нукта, ки “танњо ќобилиятњои анатомию физиологї, яъне мабдаъњо 

модарзод буда метавонанд, ки асоси ташаккули ќобилиятњоро ташкил 

мекунанд. Худи ќобилиятњо њамеша натиљаи ташаккуланд, ќобилиятњо 

дар “фаъолият ба вуљуд оварда мешаванд” [192, 67]. 

Натиљањои тадќиќоти илмї, махсусан натиљањои бо истифодаи 

методи  тавъамон (дугоник) ба даст омада ба таври боварибахш собит 

месозанд, ки 40-75%-и ќобилиятњои аќлию махсусро омили генетикї 

муайян мекунад, фоизи боќимондаро бошад муњит  ташаккул медињад. 
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Методи тавъамон ба туфайли мўљазї ва даќиќии сохтор дар тадќиќоти 

психологї хеле васеъ мавриди  истифода ќарор мегирад. 

Имконияту тарзњои истифодаи ќобилият дар асарњои С.В. 

Кривсова, Е.А. Мухаметуллина, Н.Ф. Тализина [189] тавсиф шудаанд.  

Муњаќќиќон собит намуданд, ки ќобилиятњо ба инсон  дар лањзаи 

таваллуд дар намуди тайёр дода намешаванд. Онњо хосиятњои 

модарзодии инсон нестанд ва ба инсон ирсан интиќол намеёбанд [104, 34]. 

Ќобили зикр аст, ки ин нуктаро мутафаккири бузурги халќи тољик Мирзо 

Абдулќодири Бедил (асрњои ХVII-ХVIII) ифода кардааст: 

Рамзошнои маънї њар хирасар набошад, 

Табъи салим фарз аст, ирси падар набошад. 

Инсон бо мабдаъњо (заминањои табиии ташаккули ќобилиятњо) 

таваллуд мешавад. Мабдаъњо хусусиятњои модарзодии анатомию 

психофизиологии организм мебошанд, ки минбаъд ташаккул меёбанд. 

Ба аќидаи А.Н. Леонтйев инсон ќобилиятњоро аз наслњои гузашта 

тавассути азхуд кардани мањсулоти фаъолияте, ки онњо дар раванди 

ташаккули таърихї ба вуљуд овардаанд, ба мерос мегирад. Хулоса,  

ќобилиятњо танњо дар ташаккул мављуданд. Зимнан, онњо берун аз 

фаъолияти мушаххас арзи њастї карда наметавонанд, зеро онњо мањз дар 

фаъолияти мушаххас ба вуљуд оварда мешаванд. Њамчунин, иљрои 

комёбонаи фаъолияти мушаххасро на  ќобилиятњои  алоњида, балки 

бањамоии ба худ хоси  ќобилиятњо, ки  ба њамин  шахсияти мушаххас 

махсусанд, таъмин мекунад [118, 70]. 

Эътирофи мўљибияти табиии ќобилиятњо имкон медињад то ба ин 

андеша расем, ки  аз лињози ќобилият њамаи одамон табиатан баробар 

нестанд. Зимнан, нобаробарии мазкурро, пеш аз њама аз лињози сифат 

баррасї кардан лозим аст. Ба ибораи дигар, муњим на он аст, ки сатњи 

ќобилиятњои инсонро муайян кунем, балки ин нукта муњим аст, ки ба 

кадом ќобилиятњо доро будани ўро муќаррар намоем.  
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Мабдаъњо  дар шароити азхудкунии донишу  мањорат ва малакањо 

то дараљаи   ќобилият ташаккул меёбанд.  Вале онњоро бо ќобилиятњои 

инсон айният додан лозим нест, зеро донишу мањорати нокофї аломати 

набудани ќобилиятњо нест, вале донишу мањорати хуб ташаккулёфта 

њатман мављудияти ќобилиятњоро пешбинї мекунад,  Аз ин рў, “дар бораи 

ќобилиятњо, пеш аз њама, аз рўи  сатњи тасарруф ба донишу мањорат 

хулоса мебароранд” [101, 55].  

Равоншиноси  маъруф Б.М. Теплов  ќайд мекунад,  ки “... дар њаёт 

тањти мафњуми ќобилият маъмулан чунин  хусусиятњои инфиродиро дар 

назар доранд, ки ба малака, мањорат ё донишњои мављуда айният дода 

намешавад, вале  суњулат ва суръати касби донишу малакањои  мазкурро  

шарњ дода метавонад” [192, 15]. 

Ќобилиятњоро  маъмулан ба навъи  умумї ва махсус таќсим 

намудаанд.   Ќобилиятњои  умумї  дар њамаи намудњои  фаъолияти инсон 

зуњур менамояд. Масалан, ќобилиятњои зењнї, ки дар зиракию 

њозирљавобї,  зуд ва  чуќур ба хотир гирифтани мавод, тез аз як чиз ба 

чизи дигар  интиќол додани диќќат, аќли интиќодию мустаќил ва ѓайра 

зоњир мегарданд [80]. Ќобилиятњои  умумї, маъмулан, бо мафњуми “зењн” 

(интеллект) таљассум меёбанд [95, 44]. Нишондињандањои ќобилиятњои 

умумї   ба осонї  азхуд кардани дониш,  суръати  равандњои аќлї 

(мањсулнокии тафаккур), фаъолнокию боссаргии тафаккур,  вусъати 

интиќоли идроку  амалиёт  аз як фаъолият ба фаъолияти дигар ва ѓайра 

мебошанд. [78; 98; 134].  

Бидуни  ташаккули ќобилиятњои умумї  инсон дар омўзиши  

донишу мањоратњои  зарурї, тавсияи   эътиќоду ангезишњо ва амали 

намудани   фаъолияти эљод мушкилї мекашад.  [51; 160]. 

Равоншиносон  бар он назаранд, ки  ќобилиятњои умумї асоси 

зуњури эљодиёт ва фаъолнокии зењнии шахсият мебошанд. Фаъолияти 

зењнї, дар навбати худ, дар дигаргунсозии эљодї ва такмили фаъолият, 

дар вариантнокии он амалї мегардад. Фаъолиятнокии эљодї бо ангезањо 
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њамроњ шуда, чун ќобилияти офаридани чизи нав зоњир гардида,   дар 

раванди  фаъолият ташаккул меёбад ва хусусияти эљодии онро муайян 

мекунад”  [32; 76; 96]. 

Ќобилиятњои махсус, ба сабаби вижагињои  хосаи фаъолияти 

муайян  бо аломатњои  танњо ба њамин намуди ќобилиятњо хос тавсиф  

мешаванд. Њамзамон,  бо дигар ќобилиятњо умумиятњои зиёд доранд, ки  

мањсули ташаккули таърихии инсон мебошанд.  

Б.М. Теплов ќобилиятњоро чун вижагињои тафовутњои   фардї  

баррасї мекунад. Рангорангии ќобилиятњое, ки инсони алоњида дорад, 

танњо маљмўи ќобилиятњои аз дигар ќобилиятњо новобастаи алоњида нест. 

Ќобилиятњо дар маљмўъ зуњур намуда, якдигарро пурра мекунанд. Б.М. 

Теплов  ќайд кардааст, ки “вобаста ба мављудият ва дараљаи ташаккули 

ќобилиятњои дигар њар ќобилият таѓйир ёфта,  хусусияти сифатан дигар 

ќабул менамояд” [194, 77]. 

Дар таснифи ќобилиятњо ќобилиятњои таълимї ва эљодї љойгоњи 

махсусро соњибанд.  Тафовути  онњо дар он аст, ки ќобилиятњои  таълимї 

бомуваффаќиятии таълиму тарбия, донишро  аз худ кардани инсон, 

ташаккули мањорату малакањо, сифати  шахсиятро муайян мекунанд.  

Ќобилиятњои дувум бошанд предметњои фарњанги моддию маънавиро ба 

вуљуд меоранд, ѓояњои нав, кашфиёту ихтироотро ба арзи њастї меоранд, 

хулоса эљодиёти инфиродї дар соњањои мухталифи фаъолияти инсонї 

њастанд” [152, 94]. 

Ќобилияти эљодї дар намуди мушаххаси фаъолияти инсон 

ташаккул ёфта, ба муносибати эљодкоронаи соњањои дигар оѓоз 

мебахшад. 

Њар як  соњаи фаъолият ташаккули ќобилиятњои дахлдорро талаб 

менамояд. Ин иддаоро амалияи  собиќадори  бадеї, мусиќї ва педагогї 

тасдиќ мекунад. Дар маљмўи  ќобилиятњои инсон ќобилияти эљодї 

истисно нест, балки ќонуният њаст, зеро  дар рафти  намуди мутобиќи 

фаъолият, яъне фаъолияти эљодї ташаккул меёбад. 
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Дар раванди таълим бояд фардияти сифатї ба назар гирифта  

шавад. Зеро шавќу раѓбат ва комёбии хонанда , интихоби ба худ хоси ўро 

аз бисёр љињат фардияти сифатї муайян мекунад [222]. 

Тањлили  низоми тањсилоти хориљї нишон медињад, ки дар аксари  

мамлакатњо  давоми дањсолањо амалияи ошкор сохтан, ташаккул додан ва 

дастгирї кардани одамони боистеъдод, аз сатњи томактабї то ба вуљуд 

овардани баргузидагони зењнї, ки дар љамъият мавќеи пешбарро ишѓол  

мекунанд, љой дорад. Ошкор сохтани ќобилият ба кори илмї, ба аќидаи  

олимони педагог (З. Томашевская –Кемпке), њатто бояд ба фасли махсуси 

педагогика људо карда шавад, ки онро “Истеъдод: ошкорсозї, ташаккул 

ва таҳќиќ” номидан мумкин аст  [199, 77]. 

Соли 1950 дар ИМА  соли  оѓози таҳќиќи низомманди 

боистеъдодии эљодї ва ќобилияти эљодї ба шумор меравад. Солњои 

минбаъда теъдоди муњаќќиќон оид ба масъалаи созандагї якчанд баробар 

афзуд, ки далели он  рўи кор омадани  асарњои ба ташаккул ва хусусиятњои 

ќобилиятњо бахшидашудаи  Љ. Гилфорд , Д. Маккиннон, У. Тейлор, А. 

Осборн ва С. Паркс ва ѓайра мебошанд.   

Яке аз мутахассисони соњаи психологияи эљодиёт Љ. Гетселс  чунин 

мешуморад, ки аз нуќтаи назари  таърих омўзиши иќтидори эљодии 

инсонро ба се давраи мутаќобилан рўпўшкунанда људо кардан мумкин 

аст. Дар њар давра ба сифати мафњуми  марказї пайдарпай  нубуѓ, 

истеъдод, асолат  баромад мекунанд.  Дар самт осори  пурарзиши   Ф. 

Галтон, У. Дафф, М. Кертон, Л. Термсиу таълиф гардида, ки  минбаъд ба 

тадќиќоти нисбатан васеи асалати  тафаккур  ва созандагї табдил ёфтанд 

ва ба  консепсияњои муосири  шахсиятњои эљодї низ  татбиќпазиранд  [238; 

1]. 

Ќобилиятњои умумию махсус аз њамдигар људо нестанд. Њар як 

фард мумкин аст дар як ё якчанд соња истеъдод дошта бошад ва айни 

замон мафњумњои  “истеъдоди умумї” (истеъдод дар ин доираи фаъолият) 

ва  “истеъдоди  махсус” (бањамойии ба худ хоси сифатии ќобилиятњо, ки 
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комёбиро  дар фаъолият имконпазир мегардонанд) мављуданд. Мафњуми  

истеъдод чун хусусияти модарзоди   сифати инсон баррасї мегардад. 

Таъкид мешавад, ки ќобилияту истеъдод дар бомуваффаќиятии фаъолият 

зоњир мегардад” [166, 78]. 

Ҷ. Рензулли ќобилиятро чун пешгуфтор ё муќаддимаи имконияти 

комёбї (муваффаќият, дастовард) баррасї мекунад, ки  алњол маънои  

комёбиро надорад. Сифатњои муњимме, ки ба комёбї оварда мерасонад, 

ба фикри ў, шавќу раѓбат ва ирода мебошанд.  Мавсуф  истеъдодро чун 

њамкории мутаќобилаи се аломати баробари шахсият мешуморад: 

1)  зењнияти умумї (аз сатњи миёна баланд, вале њатман  дурахшону 

барҷаста нест); 

2) созандагї ( танњо аз тафаккури ба тарафҳои гуногун ҷудошавада 

(дивергентї) иборат нест); 

3) ќобилияти гузориши вазифањо ё гузориши  онњо дар назди 

дигарон) (ниг. расми 3). 

Консепсияи Ҷ. Рензулли дар бораи њамкории мутаќобилаи  се љузъи 

шахсият њангоми  тањлили манбаъњои комёбї, ки дар шакли графика 

тасвир шуда буд, дар тамоми  олам  маъруфият пайдо кард [239, 98].  

Аксари маърўзањои Конференсияи умумиљањонї бахшида ба 

масъалањои кўдакони  баландистеъдод ва боистеъдод дар Гамбург 

(августи соли 1985) доир ба ҳаммонанд кардан (идентификатсия) ва 

њавасмандгардонии мактабиёни ќобилиятнок дар асоси амсилаи Рензулли  

тањия шуда буданд.  

Истеъдод чун њамкории  мутаќобилаи аломатњои баробари 

шахсият (тибќи Ҷ. Рензулли) 
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Расми 3. Модели боистеъдодҳои сеҳалқа 

Амсилаи Рензулли дар тарбияи кўдакони  баландиятеъдод ба 

туфайли хусусияти прагматикии худ ба осонї татбиќ мешавад. Њамчунин,  

лозим ба таъкид аст, ки  баъди  арзи њастї кардани амсилаи Рензулли 

модификатсияњои  сершумори он пайдо шуданд  [239]. Аз љумла, Ф. Менкс 

ба ин амсила  љузъњоеро илова кард, ки љанбањои иљтимої ва психологии  

ташаккули   кўдакони боистеъдодро инъикос мекунанд.  

Лозим ба таъкид аст, ки  алњол дар амалияи хориљї оид ба 

кўдакони чапнимкура ва ростнимкураи мағзи сар ташаккулёфта 

музокираю мубоњисањои фаъолона идома  доранд. Зеро  дар ин маврид 

сухан дар бораи ќобилияти эљодї ва ташаккули минбаъдаи онњо меравад.  

Дар интихоби тарзи њалли масъала, сабки тафаккур, интихоби роњи ноил 

гардидан ба комёбињо ва ташаккули зењният байни оноњо    тафовутњои 

мушаххас  мављуданд. 

Одамоне, ки  нимкураи чапи  онњо афзалият дорад, бештар ба 

равандњои мантиќ, санадњо, љузъиёт  мутамоил мебошанд. Одамоне, ки 

дар онњо нимкураи рост бартарї дорад, ба усули  аёнию образноки 

тафаккур тамоюл зоњир мекунанд. Табиист, ки чунин хусусиятро њангоми 

ташаккули ќобилияти эљодї ва имкониятњои  донишҷӯён ба њисоб  

гирифтан амали матлуб аст [229, 11]. Ба сифати  категорияи арзёбии 

самарабахшии раванди ташаккули шахсияти донишҷӯён олимон   Д.Б. 

Богоявленская, И.А. Сусоколова ва дигарон интихоб кардани  

фаъолнокии зењниро пешнињод менамоянд. Фаъолнокии зењнї  ба сатњњои 

зерин људо карда мешавад: 

- сатњи паст – омилию мањсулнок.  Тавсиф сатњи мазкур чунин 

аст:  дар мавриди кори поквиљдонона ва фаъолона шахсият  дар доираи 

тарзи  амали  худ  карда боќї мемонад; 

- сатњи миёна – эвристї. Фаъолнокии зењнии шахсият дар ин 

сатњ на танњо дар   тарзњои боэътимоди амалњои муайян, балки дар  

тарзњои нав кашфшудаю нисбатан оќилона низ зоњир мегардад. Вале, 
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маъмулан он  бо омилњои беруна ва  бо арзёбии  субъективии натиљањои 

фаъолият њавасманд гардонида  намешавад; 

-  сатњи олї – созанда ё сатњи эљодии фаъолнокии зењнї дар он  

маврид зоњир мешавад, ки  агар он ба таври эмпирикї ёфт шавад, яъне 

тавассути мушоњида ё ба роњи таљрибавї (озмоишї), ки марњилаи 

мобайнии фаъолияти фикрии шахсият гардида, ба масъала барои њалли 

мустаќилонаи он табдил меёбад  [33, 77]. 

Азбаски фаъолнокии зењнї ба ташаккули ќобилияти эљодии  

шахсият таъсир мерасонад, дар  ин бора  муфассалан баррасї намудан 

мувофиќи маќсад хоњад буд.   Мафњуми зењн  ба маънои васеъ (интеллект) 

(аз лотинї  intekkectus- аќл, хирадмандї, ќобилияти фикрии инсон [183] 

маъмулан  маљмўи њамаи  вазифањои маърифатии  шахсият – аз эњсос ва 

идрок то тафаккуру тахайюл фањмида  мешавад.  Ба маънои нисбатан 

мањдуд зењн (интеллект) тафаккур  чун шакли асосии маърифати воќеият 

(чун махсусияти шуур) аз љониби инсон аст  [158; 181]. 

Њамчунин, зењнро ќобилият ба таълими фаъол, ба корбасти рамзу 

таносубњои муљаррад, ба мушаххасии тафаккур ва  ѓайра низ мешуморанд  

[54]. Истилоњи “зењн”-ро гоњо  барои он истифода мебаранд, ки вижагии 

фаъолияти муайяни инсонро нишон дињанд  [122, 66]. Дар мавридњои 

дигар  зењнро чун имконияти  ба вазъиятњои нави њаётї мутобиќ гардидан 

шарњ медињанд. Зимнан таљрибаи ќабл аз ин андўхта истифода мегардад 

ва онро бо  оѓози самарабахш (эљодї), ки робитањои ќонунї ва 

муносибати  предметњо ва њодисањои олами атрофро чун асоси 

дигаргунсозии эљодии воќеият аз љониби инсон инъикос мекунад, айният 

медињанд  [158]. 

Дар  маърифати  муњокимањо муњим он аст, ки зењн  дар  инъикоси 

робитањои ќонунї ва муносибати предмету њодисањои олами атроф 

имконият  медињад ва тавассути он ба дигаргунсозии эљодкоронаи 

воќеият имконият фароњам меорад. 
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 Дар ин маврид андешањои Ж. Пиаже хеле љолиб  буда, тибќи 

консепсияи ў зењн њамкории мутаќобилаи сохторбандишуда ва дорои 

шакли муайяни субъект бо муњит аст. Вижагии зењн дар ин маврид аз 

табиати “шаклњое” вобаста аст, ки он тарроњї мекунад. Ин шаклњо ба  

аќидаи   Ж. Пиаже чунинанд: 

1) шаклњои типи поёнї, ки онњоро ѓариза ба вуљуд меорад ва аз 

сохтори анатомию физиологии организми инсон бармеоянд; 

2) шаклњои  том, ки идрок ва малакањо ба вуљуд меоранд; 

3) шаклњои  томи баргаштнопазири корбастшаванда, ки 

тафаккури фаросатї ба вуљуд меорад; 

4) шаклњои  мутањаррики баргаштпазир, ки ќобилияти 

гурўњбандї дар маљмўъњои  мураккаби мухталифро доранд ва онњоро  

зењни “амалиётї” ба вуљуд меорад  [212]. 

 Дар психологияи  хориљї аксаран муайян кардани моњияти зењнро 

имконнопазир ё зиёдатї мешуморанд ва онро чун “чизе, ки онро тестњо 

андозагирї мекунанд”, баррасї менамоянд. Зимнан,  љои асосиро дар он 

омўзиши љузъњои таркибии алоњидаи  зењн ишѓол мекунад. 

Барои психологњои рус, аз  љумла С.Л. Рубинштейн, Б.М. Теплов, 

О.К. Тихомиров  бар хилофи тањлили абстрактї ё тадќиќи зењн чун 

ташкилаи  биологї баррасии зењн дар иртибот ва таносуб  бо ќонуниятњои  

ташаккули  љамъиятию таърихї, ягонагии фаъолияти зењнї, фаъолнокии 

аќлї ва эљодї масъалаи принсипиалї ба њисоб меравад  [170; 194; 202]. 

Дар иртибот ба комёбињои инкишофи фанњои нави илмї-

кибернетика, назарияи низомњо, назарияи иттилоот ва ѓайра, тамоюли  

фањмиши  зењн чун фаъолияти маърифатии низомњои  мураккаби дилхоњ, 

ки ба таълим ќобилият доранд, њамзамон бо коркарди њадафмандонаи 

иттилоот ва худтанзими зуњури  эљодиёт пешбинї мешавад.  Бинобар ин,  

барои муайян кардани сатњи зењният созандагии  (эљодиёти) шахсият 

љузъи таркибии зењн ба назар гирифта мешавад. 
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Аз ин рў, эљодиёт  мањсули зењн аст, ки тавассути сохтори 

шахсиятию ангезишї мунакис  гардидааст ва он  метавонад маърифат, 

фаъолнокии тафањњусї, ќобилияти дар самтњои  гуногун андешидан, 

амалиёти  арзёбиро ба субут расониданро њавасманд гардонад. Љанбаи 

асосии эљодиёт раванди  ба вуљуд овардани арзишњои моддї ва маънавї 

ба њисоб меравад. Зимнан дар ин љо омили шахсиятї ва ангезишї омили 

пешбар мешавад. 

Намудњои эљодиётро хусусияти фаъолияти созанда (эљодиёти 

ихтироъкор, ташкилотї, эљодиёти илмию бадеї ва ѓайра) муайян мекунад. 

Дар “Фарњанги забони русї”-и С.И. Ожегов “Эљодиёт – офариниши 

сарватњои аз лињози маќсад нави фарњангиву   моддї” маънидод шудааст  

[146, 407]. 

Дар ташаккули шахсият эљодиёт меъёрњои арзёбї,   љадвали 

арзишњо, сохтори психофизикї, ањамияти субъективию объективии худро 

дорад. Консепсияњои асосии  пазируфташуда дар бораи ќонуниятњои  

фаъолияти олии асаби инсон  ба ин нукта  расида, ки    љидду  љањди  

шахсияти эљодкор барои ягон талаботро ќонеъ гардонидан, њамчунин дар 

шуур набудани тарзњои њалли он талабот  зершуур ё тањтушшууро фаъол 

мекунад, ба ибораи дигар  ба иттисоли он роњу робитањои асабї мусоидат 

менамояд, ки барои њалли масъалаи гузашта камї мекарданд  [30].  Аз ин 

нукта ба ин натиља расидан мумкин аст, ки  чизи нави аз захирањои 

зершуур ва шуур ба вуљудоварда  мањсули эљодиёт аст.  Худи  эљодиёт 

бошад нишондињандаи   майлу раѓбат ва ё талабот мебошад, ки алњол дар 

сохтори шахсият афзалият дорад.  Азбаски  талабот  ғояи асосии 

эљодиётро ба вуљуд меорад, перомуни  зуњури эљодї дар бораи талаботи 

бартаридошта  изњори назар намудан   муфид хоњад буд.   [33, 85]. 

Равоншиносон  А.Н. Леонтйев, Я.А. Пономарев ва бархе дигар аз 

муњаќќиќон   собит сохтаанд, ки  дар  эљодиёт шахсияте, ки  дорои сифату 

ќобилиятњои муайян мебошад, наќши  наќши назаррас дорад  [119; 135; 

160 ва ѓайра]. Ќайд кардан лозим аст, ки консепсияњои сершумори 
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шахсият вуљуд доранд. Аз љумла, бино ба таърифи психологњои маъруфи 

рус В.В. Давидов, А.В. Запорожетс, В.П. Зинченко, Б.Ф. Ломов, А.Р. 

Лурия, А.М. Матюшкин ва дигарон, шахсият  истилоњест, ки  фарди 

инсониро чун субъекти муносибатњо ва фаъолияти  бошуурона ва ё 

низоми устувори аломатњои иљтимоан  муњим, ки фардро чун инсони ин ё 

он  љамъият ва ё умумият тавсиф мекунад, ифода менамояд  [64; 83; 122; 

124 ва ѓайра]. 

Дар психологияи умумї истилоњи шахсият ядрое (чун оѓози 

њамгирокунанда), ки равандњои  мухталифи психикии фардро, ки ба 

рафтори ў пайдарпайии зарурї ва устуворї мебахшанд, ба њам 

мепайвандад   шарњ дода шудааст [158].  Ба ин маънї  психология њамчун 

илм сохтори психикаи шахсият, ќонуниятњои ташаккул ва зуњуроти онро  

дар фаъолият меомўзад  [159]. Вале, бо вуљуди таърифњои  сершумори 

мафњуми  шахсият,  то њол бањс дар бораи  чї будани шахсият, мундариља 

ва њаљми ин мафњум, таносуби он, масалан, бо  чунин мафњум, мисли 

“фардият” идома дорад. 

Рўз  то  рўз шахсият бо арзиши иљтимої табдил меёбад. Ин нукта  

дар љидду љањди  ѓайрииродї  ва њам иродии инсон барои худро шахсият 

шуморидан, худро ба ин  бовар кунонидан, эътирофи атрофиёни наздик 

дар ин бобат ба даст овардан зоњир мегардад. Ин воќеиятро  инъикос 

намуда психологњо А.В. Петровский ва В.А. Петровский ба муомилоти 

илмї  мафњуми “талаботи  шахсият будан”-ро ворид сохтанд. Ба назари 

мо, дар муттахассиси оянда бояд њамин талабот афзалият дошта бошад ва 

он дар ташаккули иќтидори  эљодии ў, мустаќилияти ў дар кор, идроки 

интиќодии худ ва олами атроф ба сифати пойгоњ хизмат карда метавонад. 

Тамоюл ба ташаккули њамаљонибаи шахсият таќозои шароитњои 

мушаххаси таърихї мебошад. Ин тамоюл њарчанд дар он мўњри 

тафриќањои синфию  табаќавии ќишрњои алоњидаи љамъият ба назар 

мерасид ба ин ё он андоза  дар њамаи давру замонњо зуњур  карда,  раѓбати  

инсонро ба фаъолияти мухталиф инъикос мекард ва   хоњиши таърихии 
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ўро ба ташаккули њамаљониба ифода менамуд. Ин нукта муњим аст, ки  

имрўз  ташаккули шахсиятро шароитњою имкониятњои объективию 

иќтисодї то љое  мањдуд кардаанд. Дар ин маврид  эњтимолан, дар бораи 

он шароитњою ќобилияти эҷодии донишҷӯён сухан рондан  мумкин аст, 

ки ташаккули он барои донишљўёни ихтисоси дизайни маҳсулоти 

дӯзандагӣ– кормандони  ояндаи соҳаи дӯзандагӣ ањамият махсус  доранд. 

Мусаллам аст, ки шахсият олами ботинии худро бо роњи азхуд 

кардан ва андўхтани шаклу намудњои таърихан ташаккулёфтаи 

фаъолиятњои гуногун ба вуљуд меорад. Баъд бо воситаи ҷараёни психикӣ 

ин ҷаҳонро ба фаъолият ва амали беруна тасвир ва дигаргун мекунад. 

Зимнан, бидуни азхуд кардани таљрибаи иљтимої шахсият аз “нерўи 

эљодии рўњ”мањрум аст [65; 83 ва ѓайра]. 

Вазифаи  асосии психология дар омўзиши шахсият њамеша ошкор 

сохтану тадќиќи маљмўи шароите ба њисоб меравад, ки њамаи таъсирњои 

берунаи муњити  зист ба воситаи онњо мункасир мешаванд  [170]. Ба сифати 

аломати асосї ва муайянкунандаи шахсият шуурнокї ќайд мешавад  [54]. 

Дар ин маврид шахсият њомили  шуур аст, ки дар он шакли олї худогоњї 

(худшиносї) аст.  Ба ибораи дигар худро  чун шахсият идрок кардани 

инсон  дар назар аст  [159]. Зимнан инсон ба олам на чун муроќиб ё 

масалан, мушоњидакунандаи воќияти  атроф, балки чун амалкунанда ва 

офаридгор муносибат мекунад. Инсон хеле муќаддамтар аз он, ки худро 

чун шахсият идрок намояд, дар олами ашё, дар олами воќеї фаъолият 

мекард. Дар фаъолияти худ ў худро чун шахсият меофарад, табиати  

“дувуми” худ – фарњанг ва таърихро ба вуљуд меовард  [117, 83]. 

Њамин тариќ, шахсияте, ки ба љустуљўи ќарорњои ѓайристандартии 

баландсифат ва дорои  навгонї    аст,  метавон  шахсияти эљодї номид.   

Олимон мањз њамин њолатро ифодаи мушаххаси тамоюли умумї ба 

хештангарої, њамчунин ба даст овардани “мувофиќат бо имкониятњои 

худ” баррасї мекунанд.  
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Таъкид  ин нукта бамаврид аст, ки  имрўз талабот ба шахсияти 

эљодкор – шахсияте, ки ба њалли мустаќилона ва ѓайрианъанавии 

масъалањо дар соњаи дилхоњи фаъолият омодааст, беш аз пеш зиёд 

шудааст. Тартиботи эљодиёт дар асоси таљрибаи амалияи  љамъиятию 

таърихї  ташаккул ёфта, парадигмањои ба худ хоси њалли эљодии 

масъалањои гуногунро  ба миён гузоштааст  [158, 12]. 

Таълимот дар бораи ташаккули њамаљонибаи шахсият сохтори 

пўёи функсионалии онро дар асоси  он нукта, ки  шахсият номуайяншакл 

(аморфї) нест, ба мадди аввал мебарорад. Олимони  пешнињод мекунанд, 

ки ба ќатори  љузъњои сохтории он унсурњое чун: пеш аз њама њодисањо аз 

олами фаъолияти психикии инсон,  баъдан, унсурњои маърифатї (вобаста  

ба  ниятњои иљтимої, этикї ва ѓайра) ва, нињоят, майлу раѓбат ва 

ќобилиятњо дохил карда  шаванд:  [83; 122; 124 ва ғайра]. 

 Гоњи ба назар мерасад, ки  сохтори шахсиятро бо сохтори 

ангезањои он ё  сохтори фаъолият умумият  медињанд. Наќши ибтидоӣ ё 

мабдаи ҳамгирокунандаи  шахсиятро бо ёрии мафњумњои  мухталиф, аз 

љумла “муќаррарот” [202], “самтият”, “муносибат” [98] ва ѓайра ифода 

карданї мешаванд. С.Л. Рубанштейн  мењвари шахсиятро (чун субъекти 

фаъолияти бошуурона) дар соњаи ангезишї мебинад ва онро ба таркиби 

талабот, майлу раѓбат, самтият, муќаррарот, миљоз, хислат ва ќобилият 

дохил мекунад  [170, 84]. 

Дар навбати худ К.К. Платонов  ба ќатори љузъњои сохтори 

шахсият, ки ба онњо характер ва ќобилиятњо илова мегарданду ба 

идоракунии раванди ташаккули  онњо имконият фароњам меоранд, 

хосиятњои зеринро  мансуб медонад: 

1. Хосиятњои биологї: мизољ (нерў, мутањаррикї, ботамкинї), 

ѓаризањо, мабдаъњо, хусусиятњои синнусолї; 

2. Хосиятњои психикї: ирода, эњсос, идрок, тафаккур, њиссиёт, 

кайфият, хотира 

3. Таљрибаи фардї: одатњо, дониш, мањорат,  малака 



56 

 

4. Хосиятњои тањти таъсири иљтимоъ  пайдошуда (самтияти 

шахсият): майлу раѓбат, хоњиш, сифатњои ахлоќї, идеалњо, љањоншинохт, 

эътиќод, муносибат дар коллектив  [158]. 

Фаъолнокии зењнии инсон, ки ба ташаккули ќобилияти эљодии ў 

таъсири махсус дорад, аз дараљаи ташаккули њар як љузъи мазкури 

сохтори шахсият  ва бањамоии ба худ хоси онњо вобаста аст  [14; 54; 58; 90 

ва ѓайра]. 

Дар асоси  баррасии таърифњои  мазкур  “ќобилият” тањти 

истилоњи ќобилияти эљодї метавонем маљмўи  чунин љузъњои шахсиятро 

фањмем, ки ба амалигардонии эљодии фаъолият мусоидат мекунанд. Аз ин 

љо, сатњи  ќобилияти эљодї ба фаъолияти муайян чї ќадаре ки  баланд 

бошад, эњтимоли зуњури онњо дар ин фаъолият њамон ќадар зиёд аст. 

Љузъњои таркибии ќобилияти эљодиро,  ќатъан ба бузургињои 

муайян људо карда, дар алоњидагї баррасї намудан лозим нест. Бо вуљуди 

ин, бидуни људо кардани баъзе сифатњои  алоњидаи шахсият, ки 

мављудияти ќобилияти эљодии шахсиятро тавсиф мекунанд, муносибати 

маљмўї ба масъалаи  ташаккули ќобилияти эљодї имконнопазир аст. 

Аз љумла Д.В. Богоявленская сифатњои шахсиятиро чун  равонии 

фикр, ки бо миќдори ѓояњо дар воњиди ваќт муайян карда мешавад,   

аљоибии тафаккур бар хилофи аќидаи аз љониби умум пазируфташуда,   

кунљковї ва ё  њассосият ба масъалањои олами атроф, ќобилият ба 

коркарди фарзияњо, хаёлї (фантастикї) будани љавоб, яъне аз воќеият дур 

будани љавоб   мушаххас кардааст: [35, 51]. 

А.М. Лук ва З.И. Калмикова  номгўи ќобилияти эљодиро бо 

аломатњои зерини шахсият  чун ќатъ кардани амалиёти фикрї, гузариш аз  

як њалќаи занљири муњокимаронї ба њалќаи дигар; томияти идрок; 

омодагии хотира барои пешнињод  кардани  иттилооти зарурї дар ваќти 

зарурї; таѓйирпазирии  (чандирии) тафаккур ва ё ќобилияти тез ва осон  

аз як њодиса  ба њодисаи дигар гузаштан; ба осонї генератсия (эљод) 

кардани ѓояњо; дурбинї дар љустуљўи масъала; равонї ва озодии нутќ; 
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танќидї будани нуќтаи назар; суръати  тез ва даќиќии истифодаи  

донишњои мављуда ба фаъолияти мавриди назар; мањорати ёфта 

тавонистани  хусусиятњои нави љавоб, људо карда тавонистани  воқеањои 

мављуда аз њодисањои маъмурї пурра кардаанд  [123; 92]. 

Мушаххасоти  ќобилияти эљодие, ки  барои таълими  

бомуваффаќият заруранд,  доштани  мустаќилият дар пайдо кардан 

донишу мањоратњо,  осонии муљаррадкунї,  истифодаи  намудњои 

мухталифи  иттилоот,  имконияти дар хотир нигоњ доштани усулњои 

гуногуни   њалли масъалањо,  баррасии бисёрљонибаи  объектњою 

њодисањо, низомбандии маълумот дар бораи онњо,  гузаронидани донишу 

мањоратњои дар як фаъолияти андўхта ба фаъолияти дигар,  муќоиса, 

тањлил, љамъбасти натиљањои њосилшудаи фаъолият; наздиккунии 

мафњумњо ва  бо як мафњум иваз кардани якчанд мафњум; арзёбии 

объективии таъсири шароити фаъолият ба натиљањои он мебошанд.  

Ташаккули ќобилияти эљодї дар таълим   сифатњои дигари  

шахсият, масалан ангезиш, ирода, сабру тањаммул, зењн, муносибати 

интиќодї, интизомнокї ва ѓайраро ба кор љалб мекунад. 

Љузъњои таркибии ќобилияти эљодиро муайян карда, онњоро ба  

ќисмњо људо намуда, ба њар љузъ намуди фаъолияти муносибро  чун шарти 

асосии ташаккули ќобилиятњо интихоб кардан зарур аст. Њамаи ин  барои 

ташаккули  ќобилияти эљодии донишҷӯён дар фаъолияти таълимии онњо 

асос ба њисоб меравад.  

Фањмиши табиат, донистани усулњои махсуси ташаккули  

ќобилияти эљодї ба муайян  кардани шароитњои педагогии ташаккули 

минбаъдаи ќобилияти эљодї дар раванди  омодасозии касбии дизайнер 

имконият медињанд.  

 Аз  барасии мавзўи мзкур метавон ба  ин натиља расид, ки  

ташаккули шахсияти эљодиро чун ташаккули ќобилияти эҷодӣ  дар  анљом 

додани љустуљўи фаъолона,  тањияи тарзи нави  амалиёт, ба комёбињои ба 

дастомада њатто дар фаъолияти худ  ќонеъ нагардидан метавон донист.  
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Шахсияти эљодї ба сатњњои нав ба нави ќобилиятњои эњтимолии 

(потенсиалии) худ расида, аз чањорчўбањои мањдуд ва  догматикии 

муќарраргардида озод мешавад. 

Њамчунин ќайд кардан лозим аст, ки тадќиќи фаъолияти одамони 

дорои сатњи  баланди  зуњуроти  эљодиёт (рассомон, мусиќачиён, 

ихтироъкорон, олимон ва дигарон) нишон дод, ки ба онњо сохтори 

махсуси шахсият хос аст, онњо характери вижа доранд, ки дар мавќеи 

фаъоли њаётї, њадафмандї, худомўзию худтакмилдињї, маънавияти олї, 

худфидокунї зоњир мегардад. 

Тањќиќоти илмї ва озмоиши амалї нишон додааст, ки  эљодиёт 

метавонад хеле барваќт зоњир гардад, вале тадриљан “хомўш шудани” он 

дар сурати набудани шароитњои дахлдор барои  ташаккули минбаъдаи 

ќобилияти эљодии шахсят аз эњтимол дур нест  [40, 19]. 

Дар иртибот бо мавзўи мавриди  назар  омўхтани   хусусиятњои 

равандии эљодиёт нисбат ба таълим ањамияти вежа  дорад. Дар  раванди 

таълим эљодиётро шакли фаъолияти  донишҷӯён њисобидан  лозим аст, ки 

ба офаридани арзишњои аз лињози  объективї ё субъективї нав 

нигаронида шудааст. Зимнан  барои маќсадњои таълим муњим аст, ки чизи 

субъективан нав бо роњи амалї гардонидани  расмиёти (протседурањои) 

махсуси эљодї ба вуљуд оварда шавад. Дар  робита  ба ин назарот И.Я. 

Лернер таърифи љамъбастии  эљодиётро пешнињод кардааст, ки њам барои 

эљодиёти илмї ва њам барои  эљодиёти таълимї бо модификатсияњои 

маълуми он ќобили ќабул аст.  

Дар маљмўъ, тањти истилоњи эљодиёт дар раванди  таълим 

фаъолияти омўзгорро фањмидан лозим аст ба сохтани чизи объективан ва 

субъективан нав аз љониби донишҷӯён тавассути протседурањои 

(расмиёти) махсус нигаронида шудааст, ки интиќоли онњо бо ёрии  низоми  

тавсифшаванда ва танзимшавандаи амалиёт имконпазир аст. Дар раванди 

эљодиёт дониш ва тарзњои фаъолиятро аз худ карда, донишҷӯён (дар 
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баробари онњо ва ѓайр  аз онњо) ќобилияти мустаќилона касб кардани 

донишу  мањоратро низ њосил менамоянд  [120, 76].  

Азбаски барои ангезиши  ба ќадри кофї ќавї иттилооти дилхоњи 

ба  шахсияти эљодї ќаблан маълум  нокофї мебошад, ба ў фањмиш, 

мањорат ва натиљаи нави нисбатан комил зарур аст. Аз ин нуќтаи назар 

майлу  раѓбати  он шахсиятњои эљодиро, ки талаботи доминантиашон 

(афзалиятнокашон) кайњо аниќ шудааст, ба омўзиш ва  љустуљўи 

фаъолонаи иттилооти нав шарњ додан имконпазир  аст. Дар ин маврид 

шахсияти эљодкор тањти таъсири талаботи  фаъолгардида њам захирањои 

гузашта ва њам њозираи донишу мањорат ва малакањоро  истифода бурда, 

ба кор оѓоз менамояд. 

Аз тањќиќоти  В.А. Елисеев маълум мешавад, ки  раванди эљодї 

сатњњои мухталифи сифатиро пешбинї мекунад, ки  аз чунин хусусиятњо 

доранд: 

- аз рўи  тарзи амалигардонии маќсади гузошта бо зерсатњњои  усули 

воситањо (паст); 

- аз рўи  тавсеаи масъала, ки моњиятро таѓйир намедињад (миёна); 

- таѓйир  додани моњияти масъала (баланд) [76, 53]. 

Омўзиш ва баррасии  мавзўи мазкур таќозо менамояд, ки нисба ба 

эљодиёт таваљљўњи бештар дошта бошем, зеро  эљодиёт роњи росту њамвор 

набуда, балки  тањќиќи илмии он аз њама љониб зарур мебошад. Эљодиёт 

бештар ба њаракат дар роњи пурпечутоб шабоњат дорад, ки барои аз он 

баромадан  сафарбар кардани  тамоми таљрибаи  донишҷӯён, барќарор 

намудани  робитањо байни тасаввурот, мафњумњо ва образњои азхуд 

карда, ки ќаблан ў онњоро ба њам намепайваст, зарур аст. Дар ин маврид  

захираи донишу мањоратњои  андўхта чи ќадаре ки бойтар бошад, 

натиљањои раванди эљодї њамон ќадар назаррастар мегардад.  Афзун бар  

ин, дар рафти васеъ шудани соњаи олами предметї , ки онро инсон 

дигаргун месозад, он ташаккул меёбад ва ѓанї мегардад. 
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Барои тадќиќоти дилхоњи раванди эљодї, ки бо намунаи муайяни  

фаъолият алоќа дорад, мафњуми “фаъолият”-ро мушаххас  сохтан лозим 

аст, зеро намудњои вижаи фаъолият, табиист, ба хислатњои инфиродии 

шахсият ва ќобилияти он  талаботи хосро ба вуљуд меорад. Тањти 

истилоњи фаъолият мо равандеро мефањмем, ки тавассути он  робита 

байни субъект ва муњити  ўро ињотакунанда амалї мегардад. Мањз ба 

воситаи фаъолият  талаботи инсон ва муњити мазкур баробар карда 

мешаванд. 

Намудњои мухталифи фаъолият зиёданд, ки интихоби аломатњои 

вижаи он то ки таснифи муфассали вазифањои мушаххаси он сурат 

нагирад ва робитаи (аќаллан эњтимолии) байни ин вазифањо ва маљмўи 

сифатњои шахсиятии  инсону ќобилиятњои ў, ки барои бо муваффаќият 

амалї  гардонидани  фаъолият заруранд, нишон дода нашавад,  мушкил 

ва ё њатто номумкин мебошад. Баъд аз ин, шартњои дахлдори педагогиро 

барои ташаккули онњо  тањия кардан мумкин аст. Ин нукта махсусан ба 

намудњои  эљодии фаъолият, ки  таълими бомуваффаќият ќобилиятро 

нисбат ба он муайян намекунад, дахл дорад. Бинобар ин суръати тези 

азхудкунии онњо натиљаи  бевоситаи  мављудияти ќобилияти эљодии 

донишҷӯён  мањсуб  шуда наметавонад. Њарчанд сустии азхудкунии 

тарзњои амалигардонии фаъолият метавонад, аломати он бошад, ки 

донишҷӯ ќобилияти дахлдори эљодї надорад. 

Муњокимањое мављуданд, ки исботи далелро таќозо намекунанд ва  

дар бораи  онњо чун дар бобати  њаќиќати маълуму маъруф сухан 

меронанд.  Муќаррарот  дар бораи алоќаи мутаќобилаи эљодиёт ва 

фаъолияти  инсон аз љумла чунин њаќиќату  аксиомањо мебошад. 

Алоќаи мутаќобилаи эљодиёт ва фаъолият  мўњтавои тамоми 

тадќиќоти  психологї, масъалаи  эљодиёт љорї намудани  принсипи 

фаъолият чун шакли  таъсири мутаќобилаи инсону  оламро муайян кард 

ва ба коркарди муносибатњои мухталиф дар назарияи эљодиёт мусоидат 

намуд  [158, 33]. Инсон дар раванди  фаъолияти бошуурона ва 
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њадафмандона олами беруниро  таѓйир  дода, инъикос намуда, аз худ 

карда, олами ботинии худро таѓйир  медињад, ки он дар навбати худ 

фаъолиятро њидояту  танзим ва фаъол мекунад. Олами ботинии инсон 

мунтазам кор мекунад. Меъёри  ташаннуљи он нишондињандаи боигарии 

маънавї ва фардияти шахсият мебошад. Самараи кори мазкур дар 

фаъолият чун мањсули эљодиёт  зоњир мегардад.  Дар навбати худ, эљодиёт 

танњо дар он ваќт  имконпазир мегардад, ки шахсият  ба фаъолияти 

иљрошаванда бо раѓбату муњаббат муносибат мекунад, бошуурона дар он 

мояи фарањро мебинад, фоида ва зарурати кореро, ки иљро мекунад, 

мефањмад. Дар  ин маврид фаъолият шакли асосии зуњури шахсият ва 

ќобилиятњои  ў ба шумор меравад. 

Зикр гардид, ки эљодиёт як намуди фаъолият аст, ки  шахсият мањз 

дар фаъолият ташаккул ва зуњур мекунад. Ин ќонунро  Л.С. Виготский ва 

С.Л. Рубинштейн кашф кардаанд, ки   сазовори эътирофи умум гардид  [8; 

170]. Ѓояњои  Л.С. Виготский ва С.Л. Рубинштейнро  идома дода, А.Н. 

Леонтйев  навишта буд, ки фаъолияти психикии  инсонро фаъолияти 

амалии беруна ба вуљуд меорад, бинобар ин  фаъолияти берунию ботинї 

сохтори якхелаи умумї доранд  [118, 95]. 

Аз ин бармеояд, ки  чӣ ќадаре ки бештар намудњои мухталифи 

фаъолияти шахсият тадќиќ  шавад, он њамон ќадар чуќур ва њаматарафа 

омўхта мешавад. Дар ин маврид фаъолият чун объективонии шуур ва   

њамкории фаъолонаи шахсият бо муњит баромад мекунад, ки дар ин 

њамкорї он маќсади  ќаблан ба миён гузоштаро, ки дар натиљаи талаботи 

муайян, бо таѓйирёбию такмили он пайдо шудааст, ба даст меорад. 

Бинобар ин, пеш аз он ки инсон ба амалигардонии фаъолият шурўъ 

кунад,  талабот чун сатњи номуайянї, ваќте ки шахсият  возењу равшан 

медонад, ки чи кор бояд кунад, вале мањз чї кор кардан ба ќадри кофї 

идрок намешавад, арзи њастї мекунад. Њар як аз талаботи идрокшударо 

ангеза мустањкам ё рад мекунад. Ангезиши шахсияти эљодї тамоюл  ба 

таваккалро, ки ба хоњиши ноил  гардидан ба чизи маърифатнашуда, 
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санљиши имкониятњои њудудии худ асос меёбад, намоиш медињад.  Ба 

андешаи  Ҷ. Баррон “одати ахлоќї”-и фидокорона мењнат кардан, “худро 

пурра ба кор бахшидан” тавсифи ангезишии  шахсияти эљодї ба шумор 

меравад, ки ба ин андеша љонибдорї намудан мумкин аст. Дар таълим 

ангеза чун омили људонашаванда, ки аз дигар омилњои  ташкилкунадаи  

сохтори фаъолияти таълимї људо карда шудааст, амал мекунад  [83, 22]. 

Дар  психология фаъолият ташкилаи мураккаби низомманди 

динамикї ба њисоб меравад, ки аз пайдарпаии амалњои  муайян  иборат 

мебошад ва онњо низ дар навбати худ, сохтори амалиётии худро дорад. 

Љузъњои сохтории онро аз рўи  намудњои мухталифи љамъбасткунї, 

масалан, психикї, умумифалсафї, физиологї, иљтимої, функсионалї ва 

ѓайра људо кардан мумкин аст. Ба тадќиќоти мо сохтори фаъолияти 

пешнињодкардаи  А.Н. Леонтйев хеле наздик аст, ки аз унсурњое чун  

талабот; ангеза, ки шахсиятро ба фаъолият водор месозад; маќсад;  

воситањо, ки бо ёрии онњо фаъолият амалї мегардад ва натиља  иборат 

мебошад: [117, 63]. 

Дар ин љо таъкид кардан ба маврид аст, ки  ќобилияти ин ё он 

амалро тибќи бузургињои мусоид иљро кардан мањорат ном дорад. Дар 

навбати худ, малака чун ќобилияти иљрои оптималии ин ё он амал, ки  

њаракатњои муайянро дар бар мегирад, баррасї мегардад.  Бар хилофи А. 

Н. Леонтйев Н. В. Кузмин чунин мешуморад,  ки мањорат ќобилияти аз 

љониби инсон касбшудаи дар асоси донишу малака иљро намудани 

намудњои муайяни фаъолият дар шароити таѓйирёфта мебошад. Дар 

иртибот бо ин нукта Н.В. Кузмин пас аз дониш малака ва баъди он 

мањоратро мегузарад  [106]. Малакаи бошуурона назоратшавандаро аз 

рўи пайдоиш аз амалњое, ки  тавассути таќлид арзи њастї менамоянд, фарќ 

мекунанд.  Пеш аз бошуурона назоратшаванда  гаштан малака предмети 

амалњои махсус буд, дар маќсади фаъолият љои сохториро ишѓол мекард, 

яъне њадафмандона ба вуљуд  оварда мешуд.  Чунин малака натиљаи 

раванди эљодиёт мебошад, ки дар сатњи олии  асаб ба роњ монда шудааст. 
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Ќайд мекунем, ки нисбат ба истењсолоти дўзандагии ин назария чунин 

маъно дорад, ки  малакаи  коркарди маснуоти дўзандагї аз рўи 

технологияњои муайян, ки танњо бо роњи таќлид шакл гирифтааст, 

бошуурона назоратшаванда буда наметавонад, пас эљодї буда 

наметавонад. 

Тавре мебинем фаъолияти  дилхоњ ташкилаи хеле мураккаб  ва 

мутаќобилаи алоќаманд аст, ки сифатњои  шахсият  ва  ќобилиятњоро дар 

бар мегирад.   Зимнан, агар он ба дигаргунсозии эљодии  мањсули моддї ё 

маънавї аз љониби инсон нигаронидашуда бошад,  љузъњои  ба он 

дохилшаванда дар алоќаи мутаќобила ва дигаргуншавии доимї ќарор 

доранд.   

Аз ин нуќтаи назар, фаъолият таѓйирдињии эљодии воќеияти атроф 

дар  асоси захираи  муайяни донишу мањорат ва малакањои инсон 

мебошад. Пас, эљодиёт фаъолият аст, ки дар натиљаи он инсон асарњои  

нави аслї ба вуљуд меорад, ки ањамияти љамъиятї доранд (80). Талабот ба 

фаъолияти эљодї зодаи зарурати љамъиятї ба  мањсули нави мушаххас 

мебошад. Мањз ба туфайли њамин ѓояю нияти эљодї пайдо мешавад, 

барои сохтани чизи нав нерўи водоркунанда шуда хизмат мекунад. 

Чун  њамаи фаъолиятњои эљодї фаъолияти тарњрезии  либос њалли 

масъалањои пайдарпай мебошад. Зимнан, ин вазифањо бояд љиддан пай 

дар пай бошанд, ва аз рўи њамин тартиб њалли  худро ёбанд. Вайрон 

кардани ин пайдарпайии муназзами амалиёт маъмулан боиси ќашшоќии 

њадафњои  эљодї, арзишњои эстетикї ва бадеии маснуот мегардад  [104]. 

Назариёти мазкур  ба мо имкон медињанд то ба ин натиља расем, ки  

эљодиёт танњо  баъди  аз љониби донишљўён азхуд кардани њаљми  зарурии 

донишу малакаи барои амалигардонии ин ё  он фаъолияти таълимї 

метавонад амалї гардад. Вале танњо  донишу мањорати барои амалї 

гардонидани иќтидори  эљодии шахсият кофї нест. Тезисе, ки онро 

шартан  “эљодиёт зидди иттилоот” тасвия  кардан мумкин аст,  њаќиќати  

маълумро  бигзор дар шакли одиякак бошад, ифода мекунад: мављудияти  
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донишу мањорат ба сари худ эљодиётро таъмин намекунад  [123, 47]. Дар 

ин љо боз маљмўи ќобилиятњо барои амалигардонии  фаъолияти дилхоњ 

зарур аст. 

Дар асоси он нукта, ки ќобилияти эљодї дар фаъолият  зоњир 

мегарданд ва ташаккул меёбад, ва дар навбати худ,  ќобилиятњои 

дахлдорро талаб мекунад.   Масалан, ќобилияти тарњрезии либос танњо 

дар асоси донишњои  технологї ё дар раванди амалї гардонидани ин 

фаъолият  ташаккул намеёбад.  Ташаккули онњо дар асоси  ба њамойии 

намудњои гуногуни фаъолияти графикї, аз љумла расм, композитсия, 

графика, њамчунин дониши таърихи  санъати  ороишї, таърихи инкишофи 

либос ва ѓайра сурат мегирад. 

Умуман, фаъолияти ороишию амалии дилхоњ аз инсон як ќатор 

ќобилиятњо: љамъбасти иттилоот, аз иљрои як амали мантиќї тез ба амали 

дигар гузаштан то тасаввури  образноки шакл, мањорати дар расм ё эскиз 

инъикос кардани  ин шакл дар вараќи коѓаз ва сипас иљро кардани 

маснуоти мушаххасро таќозо менамояд. Афзун бар ин,   инсон бояд  

пуртоќат, мењнатдўст бошад ва   ба кор аз тањти дил муносибат  кунад.  

Бањамойии  ќобилиятњою сифатњои мухталифи шахсият ба ў кори 

баландихтисос ва эљодиро таъмин мекунанд.  
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1.3. Имкониятњои фанни  “Тарњрезии либос” барои ташаккули 

ќобилияти эљодии донишљўён1 

Дар љомеаи  муосир  ба муносибати эљодї  таваљљўњи хос зоњир 

мегарадад, ки бевосита аз таќозои  замон мебошад. Аз ин рў, дар  раванди 

омўзиши ихтисоси “Дизайни мањсулоти дўзандагї” низ  донишљўён  барои 

фаро гирифтани  донишу малакањо имкониятњои васеъ доранд.  Тањлили 

наќшањои таълимӣ ва барномањои ихтисоси дизайни  мањсулоти 

дўзандагї  имкон медињанд то ба ин натиља расем, ки  барои ташаккули  

самарабахши  ќобилияти эљодии донишљўён фанни “Тарњрезии  

либос”ањамияти махсус дорад.  Курси мазкур  дар мўњлати  се семестр, 9 

кредит, 144 соат тадрис гардида,  имкони пайгирї кардани ташаккули ин 

ё он ќобилият дар давоми муддати дароз ва дар намудњои мухталифи  

корњои мавриди истифода (лексия, кори мустаќилона бо роњбарии  

омўзгор (КМРО), кори мустаќилонаи донишљўён (КМД),  лоињаи курсро 

дорад.   Дар мисоли фанни мазкур ташаккули  ќобилияти эљодии 

донишљўёни курси 2-юми ихтисоси дизайни мањсулоти дўзандагии 

факултети санъати тасвирї ва технологияи МДТ “ДДХ ба номи академик 

Бобољон Ѓафуров”ва Донишкадаи политехникии Донишгоҳи техникии 

Тоҷикистон ба номи академик М. Осимӣ - ро баррасї кардаем. 

Сол то сол шавќу раѓбати насли наврас ба раванди тарҳрезии  

либос меафзояд. Ба таќвияти чунин шавќу раѓбат воситањои ахбори омма 

бо  гузаронидани намоишњои мухталиф,  намоишњои мўд, эњтиёљи хушрў 

либос пўшидан ва ѓайра мусоидат мекунанд.  

Таълими лоињакашию  тарҳрезї ба њалли вазифањои муњимтарини 

тањсилот ва ташаккули қобилияти эҷодии донишҷӯён ёрї мерасонад. 

Масъалањои  тањкими иртиботи таълиму тадрис  бо њаёт, усулњои  

маърифати олами атроф аз љониби донишљўён, мунтазам васеъ намудани 

                                                           
1 Дар сарчашмањои соњавї муродифњои дигари калимаи «конструирование»- тарроњї, тарњсозї 
истифода мешавад. 
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љањонбинии политехникии онњо, бой гардонидани робитањои 

байнипредметї дар назди омӯзгор то ҳол ҷой дорад  [177, 268].  

Ба ташаккули шавќу раѓбат ба тарҳрезии либос  курси мактабии 

технология (таълими мењнат), ки дар он  духтарон амалњои  одитаринро 

меомўзанд ва худашон ба дўхтан машѓул мешаванд, низ сањми муайян 

мегузорад. 

Аз рўи натиљањои анкета, ки пеш аз оѓози омўзиши фанни 

“Тарроњии либос” гузаронида шуд, аз 75 нафар донишљўёни МДТ “ДДХ 

ба номи  академик Бобољон Ѓафуров ва Донишкадаи политехникии 

Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М. Осимӣ - 26 % 

умуман  ба либосдўзї мароќ зоњир намекарданд, 50% пурсидашавандагон 

бошанд, раѓбати устувор зоњир намуданд. Донишљўёни боќимонда ба 

дўхтудўз раѓбати ноустувор дошта, ба раванди  тарроњии либос бошад 

умуман 24% мароќ зоњир карданд. Раванди “Тарњрезии либос” на танњо 

донишњои мухталифи техникиро талаб мекунад, балки  дар ин љо 

ќобилияти эљодии инсон низ муњим аст  ( Замимаи 2 ). 

Ба назари мо, дар раванди тарҳрезии либос тасаввуроти инсон  дар 

бораи зебої зоњир мегардад. Зимнан, салиќаи бадеї ва ќобилияти эљодї 

ташаккул меёбад ва он, дар навбати худ, ба дигаргуншавии њаёти 

маънавии инсон тибќи ќонунњои эътидол (гармония) ва зебої мусоидат  

намуда, ба такмили бадеию эстетикии фарњанги моддии инсон  хизмат 

мекунад. Ба ин намуди эљодиёт забони тасвирии махсус ва лоињакашии 

наќша  хос аст, ки сохтмони шаклро тибќи фазои атроф, таъиноти 

функсионалї ва  шартњои идрок таќозо мекунад. 

Маќсади асосии  таълим тарҳрезии наќша аст, ки шакли љисмро 

њатталимкон аниќ тавсиф мекунад, суроб (силуэт), хатњои  тарњї ва 

амсилавии мањсулот, ташаккули њамаљонибаи ќобилияти  эљодии 

донишљўён, тахайюли фазоии онњоро, ки бидуни он фаъолияти эљодию 

тарроњї номумкин аст, таљассум  месозад. Донишу мањорате, ки 

донишљўён њангоми омўзиши  амиќи графикаи техникї ва тарҳрезии 
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либос ба даст меоранд, на танњо  суръати   азхуд кардани  касби 

ояндаашонро бешта месозад,  балки  ба ташаккули минбаъдаи фаъолияти 

созанда ва мањорати  касбии онњо мусоидат хоњанд кард. 

Дар асоси тањлили таљрибаи  таълимии худ ва натиљањои корњои 

донишљўён метавон дар бораи мураккабии иљрои  супоришњои эљодии  

мустаќилона изњори назар кард. Ин њолатро махсусан дар  марњилањои 

аввалини таълим, ки аз семестри сеюм (6 кредит, 144 соат) оѓоз меёбад, 

мушоњида кардан мумкин аст. Донишљўён дар ёфтани  ѓояи  кор, интихоби 

воситаю  тарзњои њатталимкон ба амалигардонии он мутобиќ мушкилї 

мекашиданд, яъне мо зиддиятро  байни маънои эљодии супориш ва 

ќобилияти нокофии донишљўён дар бобати ба вуҷуд овардани бевосита 

худи ѓояи кори оянда тибќи мавзўи додашуда мушоњида мекунем. Дар  ин 

асос, масъалаи  ташаккули нокифояи ќобилияти эљодии донишљўён зоњир 

мегардад. Њамчунин, мураккабии ошкор сохтани  пешравї дар ташаккули 

ќобилияти техникї њангоми  таълим зоњир мешавад.   

Мафњуми асосии  тарњрезии либос. Либос – низоми пўшишњои 

моддї, рўйкаши сунъии  бадани инсон аст, ки ўро аз таъсироти берунии 

табиат муњофизат мекунад ва зуњуроти ба худ хоси инфиродии  инсон ва 

замон ба шумор меравад. Сохтани намунаи нави амсилаи  либос дар 

рафти  тарњрезии  он ба  вуљуд меояд; 

 Лоињасозї  (мањсулоти дилхоњ) пайдарпайии амалњо аз гузориши 

масъала то коркарди њалли он мебошад, ки талаботи шахсї (инфиродї) 

ва љамъиятї, њамчунин имкониятњои истењсолиро ќонеъ мегардонад. 

Лоињасозии объекти саноатї таѓйирдињии тавсифи ибтидоии объектро ба 

тавсифи хотимавї дар асоси маљмўи корњои иљрошудаи дорои хусусияти 

тадќиќотї, њисобу китоб ва тарњрезиро дарбар мегирад  [6, 86]. 

Раванди лоињасозии  либос даврањои амсиласозї, тарњрезї ва 

технологияи истењсолотро чун  намуди лоињасозии эљодї ва техникї дар 

бар мегирад. Ин даврањо аз амалияти тадќиќи мањсулоти мављуда, тањияи 

эскизњо, макетњо, амсилањо, њисобу китоб ва сохтани наќшањои тарњи  
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мањсулот, тайёр кардани намунањои санљишї иборатанд. Натиљаи 

раванди  мазкур амсилаи мањсулот ва маљмўаи њуљљатњо мебошанд, ки 

сохти  мањсулотро муайян мекунанд ва њамаи маълумотеро, ки  барои  

истењсол, назорат ва истифодаи мањсулот заруранд, дарбар мегиранд. Дар 

амалияи  тарроњ  лоињасозии техникї ва эљодї њамчун раванди ягона љорї 

мегардад. Аксаран  тањти истилоњи лоињасозии техникї раванди тарњрезї 

ва истилоњи эљодї бошад, амсиласозї фањмида мешавад. 

Лоињасозии либос  маљмўи корњо оид ба тайёр кардани намунаи  

нави  амсила аст, ки  тадќиќот, њисобњои техникї-иќтисодї, тањияи эскиз, 

амсилањо, њисобу китоб ва сохтани наќшаи мањсулот ва љузъњоро бо 

назардошти хосияти матоъ, технология ва таљњизот, истењсоли намунаи 

санљишї дарбар мегирад.   

“Тарњрезии либос – илми амалї аст, ки бо масъалањои лоињасозии 

оќилонаи тарњи  либос барои истењсоли оммавї машѓул мебошад; сохтани 

амсила, тањияи тарњ, њисобу китоб ва сохтани наќшаи густарањои љузъњои 

либос, коркарди њуљљатњои  техникї барои истењсол машѓул аст” [57, 112]. 

Тарњрезї – раванди сохтани тарњи ягон љузъи костюм аст. Тарњрезии 

либос  раванди сохтани пўшиши њаљмї аз масолењи њамвор аст, ки  љисми 

одамро  мепўшонад.  Раванди тарњрезї – пайдарњамии тартиби кор дар 

рафти сохтани  тарњи либос аст. Тарњи либос – намуди зоњирї ва шакли 

њаљмї – фазоии либос,  хусусияти ба ќисмњо људо шудани он, тарњ, шакл 

ва андозањои ќисмњои  таркибї, усулњои пайвастшавии онњо мебошад. 

Маҳсули фаъолияти тарроњи либос  амсила ба шумор меравад. Аз рўи 

хусусияти худ амсилањо   ғоявї- намоишї, дурнамо, нодир   ва   саноатї 

мешаванд.  Коллексияи амсилаи либосњо – силсилаи амсилањои 

таъиноташон  муайян ё гуногун аст, ки дар асоси њаллу услуби тарњи 

ягонаи шакли пойгоњї ва сохтори масолењ тайёр карда шудааст” [217, 48].  

Маљмўи амсилаи либосњо – силсилаи мањсулот аст, ки дар асоси 

ягонаи тарњрезї вобаста бо талаботи њамгунсозии он  ва амсиласозї  дар  

шароити истењсолоти  оммавии саноатї тањия шудаанд. Истењсоли  
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инфиродии либос – истењсоли либос бо  супориши шахси мушаххас дар  

корхонаест, ки бо ањолї кор мекунад. Дар чунин истењсолот либосњои 

мушкилиашон гуногун барои   андомњои  (фигурањои) мухталиф 

мутобиќан ба самтњои нави мўд дўхта мешавад, ки ба талаботи маънавї 

ва моддии њар инсон љавобгў  аст.  Истењсоли оммавии (саноатии) либос – 

истењсоли либос дар шароити корхонаи  саноатї аз рўи супоришоти 

корхонањои савдо мебошад, ки барои истеъмоли  оммавї аз рўи андозањои 

стандартии суробњои типпї њисобу китоб мешавад. Асосњои тарњрезии 

либос – раванди пойгоњии тарњрезии либос аст, ки мўњтаво ва 

пайдарњамии  коркарди асосњои тарњи либосро мушаххас месозад,  яъне 

дар муайянсози  омўзиш ва ба назар гирифтани хусусиятњои суроби љисми 

одам; тањлили  аломатњои андозавии суроби типї ё фигураи (андоми) 

аниќ; муайян кардани иловагињо ва  дарзмояњои технологї барои  тањияи 

шакли суробии амсила; њисобукитоб ва сохтани наќшањои асосњои тарњи 

либос барои суроби аниќ ё типпї заминаи мусоид фароњам месозад [215, 

14]. 

Њангоми  омўзиши   ин курс шаклу усулњои  самарабахши кор бо 

донишљўён машѓулиятњои амалї мебошанд,  љустуљў ва интихоби 

мустаќилонаи тарзи инъикос ва муносибати  эљодї ба њалли супориши  

гуногун,  мушаххасии кори иљрошаванда, истифодаи  усулњои оќилонаи 

фаъолияти лоињакашї ва графикї  нигаронида мешавад.  

Фаъолияти тарњрезї  фаъолияти амалие  мебошад, ки барои ба даст  

овардани мањсули пешакии  фикри  воќеї, ки ба таъиноти функсионалии 

он мувофиќат мекунад, нигаронида шудааст” [109].  Фаъолияти тарњрезї 

њамчунин воситаи  тарбияи ахлоќии донишљўён  мебошад. Дар раванди 

ин фаъолият чунин  сифатњои муњимми шахсият  аз љумла мењнатдўстї, 

муташаккилї, ташаббус, суботкорї њангоми  ноилшавии маќсад 

ташаккул меёбанд. 

Эљодиёти тарњрезї ба надешаи А.Н. Давидчук  маљмўи мураккаби  

амалњои ахлоќї ва амалиро дарбар мегирад. Ў ду давраи асосї-  давраи 
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маќсад  ва давраи татбиќи амалии онро   муайян кардааст. Дар давраи 

маќсад  дар кўдак дар бораи натиљаи  нињоии  предмети фаъолият ва 

тарзњои ба даст овардани  он тасаввурот ташаккул меёбад. Хостори  

тарњрезї  дар раванди фаъолияти аќлии кўдак ба вуљуд меояд. Муќоиса, 

тањлил, синтези тарњњои аллакай маълум асоси хостор ташкил мекунанд. 

Дар давраи татбиќи амалї офариниши бевоситаи  предмети ният сурат 

мегирад  [69, 184]. 

Супориши техникї амалан барои намуди мухталифи фаъолияти 

касбї дар сохтмон ё тањияи  таъминоти барномавї ва ё низоми идора 

мављуд аст. Супориши техникї њуљљатест, ки барои дизайн  пешбинї шуда 

дар он талабот ба лоиња тавсиф мегардад, њамчунин маълумоте оварда 

мешавад, ки  ба фаъолияти супоришгар  ё хосияти мањсулот, ки объекти  

марказии лоиња мебошад, дахл дорад. 

Баррасии намудњои функсияи супориши техникї муњим мебошад.  

Функсияи ташкилї. Бо ёрии супориши техникї кори дизайнерро  ба 

тартиб дароварда, онро аз  бесарусомонии (хаос) эљодї ба кори  созандаи 

мураттаб табдил дода метавонем. 

Дар мавриди ворид сохтани супориши техникї зарурати дар  

хотира нигоњ доштани  њамаи иттилоот аз байн меравад. Аз фазои  њаётии 

дизайнер фавран як даста коѓазњои гуногун, аз компютер бошад дањњо 

мегабайт  партови электронї нест мешавад. Кор ба супоришњои  навбатии 

одї  табдил меёбад. Дар сурати дар ихтиёр доштани чунин схемаи кор 

дизайнер дигар ба корњои  дуюмдараља ваќту ќувва сарф намекунад ва 

тамоми ваќташро  бо он чизе, ки мураттабсозиро таќозо наменамояд, яъне 

эљодиёт равона месозад. 

Функсияи иттилоотї. Афзалияти асосии супориши техникї дар 

баробари дигар шаклњои пешкаш намудани иттилоот  оид ба  лоиња 

сохторбандї шудани он аст. Супориши техникї бояд чунон  тартиб дода 

шавад, ки дизайнер  аз он мањз њамон иттилоотро , ки ба ў зарур аст ва дар 
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он шакле, ки идроки он барои вай аз њама осон аст ва мањз дар њамон 

миќдоре, ки барои иљрои  супориш зарур аст, ба даст оварда тавонад. 

Функсияи коммуникатсионї. Супориши техникї метавонад ба 

кори дизайнер самти  зарурї бахшад ва чун натиља метавонад ба њар чї 

тезтар ќабул шудани макет (ќолаб)  мусоидат кунад. Супориши техникии 

муфассал  ба дизайнер  имкон медињад, мизољро њис  ва корро  љавобгў ба 

салиќаи мизољ ва тасаввуроти ў дар бораи натиљаи нињої иљро намояд. 

[196]. 

Ба либос, мисли предмети дилхоњи дигари истеъмол сол то  сол 

талаботи бештар  пешнињод мегардад. Зимнан меъёри пешбари сифати 

либос сатњи бадеии он аз нуќтаи назари муайян кардани шакл, таносуби 

унсурњо ё љузъиёт, зинату ороиш ва ѓайра ба њисоб меравад. Равандњои 

асосие, ки дар нињояти кор сифат ва арзишмандии бадеии либосро муайян 

мекунанд, дар  марњилаи  лоињакашї тарроњї мебошад.  Инњо  ба донишљў 

имкон медињад роњњои ѓайристандартии (эљодии) њалли масъалањоро  

љустуљў намояд. 

Тарҳрезии либос мањорати дизайнерӣ, њамчунин дониши асосњои 

назариявии наќшакашї, тарњрезї ва њаљмњои антропологиро барои либос 

таќозо  мекунад. Аз њамин сабаб курси мазкури барномаро мо чун фанни 

таълимие баррасї мекунем, ки он бояд дизайнери ояндаро аз лињози 

маънавї, зењнї ва  эњсосї  тавонманд намояд. 

Машѓулиятњо бо донишљўёни ихтисоси дизайни мањсулоти  

дўзандагї  ба раванди ташаккули инсон чун шахсияти дорои мавќеи 

фаъолонаи њаётї ва муносибати эљодкорона ба  воќеият таъсир 

мерасонад. Тавре ки таљриба нишон медињад, ташаккули  фањмиши 

санъати гуногуни  тарњрезї ба туфайли  омўзиши таъриху ќонунњои он, 

мањорати бадеї ва хусусияти эљодии тамоми  фаъолияте, ки бо 

технологияи  тайёр кардани асарњо дар намудњои мухталифи он, аз љумла 

дар  тарњрезии либос марбут аст, ба амал меояд.  
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Барои мутахассисе, ки дар соњаи дўзандагї кор мекунад, на танњо 

донистани хусусияти сохтори морфологии љисми ё тани одам, балки  

мушаххасањои андозагирии он, арзёбии љисми инсон барои ба даст 

овардани  додањое, ки  имконият медињанд тарњи  либос  лоињасозї карда  

шавад, муњим аст. Барои ин яке аз усулњои асосии тадќиќоти  антропологї 

– андозагирии  љисми  инсон ва узвњои онро  донистан лозим аст. Усули 

мазкур антропометрия (аз юнонии antropos-одам, metreo – чен мекунам), 

номида мешавад. “Антропометрия бо тањќиќи гуногуншаклии аломатњои 

морфологии гурўњњои аниќи одамон машѓул аст, ки ба њайати тамоми 

ањолї дохил карда мешаванд. Нишондињандањои андозавии тан бо як 

ќатор ченакњои алоњида ифода карда мешавад, ки аломатњои андозавї 

номида мешавад” [73, 212]. Андозагирии суроб, - андозаи  ќитъа байни ду 

нуќтањои антропометрикї аст, ки ташкилдињандаи  нишондињандаи 

ченаки шакли бадан ба шумор меравад. 

“Њангоми истењсоли инфиродии либос маълумот оид ба андозањои 

суроби мушаххас бевосита бо андозагирии он њосил карда мешавад. 

Њангоми  истењсолоти  оммавї чунин имконият мављуд нест. Бинобар ин 

маълумот оид ба андозањои љисми инсонро њамчун  натиљањои миёнаи 

коркарди математикии маълумоти тадќиќоти антропометрикии ањолии 

минтаќаву ноњияњои  гуногуни давлат аз рўи барномањои махсус, бо роњи 

људо намудани суробњои  пањншуда ва тартиб додани љадвалњои 

бузургињои мутлаќи суробњои  аломатњои андозагирии фигурањои 

мардона, занона ва бачагона њосил карда мешаванд. Барои муайян 

кардани бузургињои миёнаи аломатњои андозагирї тадќиќоти 

антропометрикии ањолї мувофиќи барномањои махсус гузаронида 

мешаванд” [215]. 

Соњаи истењсоли либос имрўз ба мутахассисони баландихтисос, ки 

метавонанд дар мўњлати муайян  мањсулотеро тарњрезї кунанд, ки барои 

истењсолкунанда маќбул бошад ва дархостњои эстетикии рўзафзуни 

истеъмолкунандагонро ќонеъ  гардонад. Дар иртибот бо ин нукта  
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мутахассиси  њозираи соњаи тарњрезии либосро зарур аст, ки бо донишњои 

муосир ва малакањои амали мусаллањ бошад, ки ин  донишу малакањои 

мазкур ба ў дар ҳалли бомуваффаќияти  вазифањои вокуниши  фаврї 

(мобилї) ба талаботи бозор ёрї расонад. 

Масъалањои дурнамои инкишофи либос бо њодисае, ки њамеша  бо 

он њамроњ аст – мўд (идеали зебої дар  либос), робитаи ногусастанї дорад. 

Имрўз шарњњои мухталифи ин мафњум маълуманд, вале ин мулоњизот он 

аст, ки  мўд хеле тез пањн шудану њукмфармоии муваќќатии завќу 

саликањои муайян дар бобати либос мебошад. Хусусияти муњимтарини 

мўд таѓйирпазирии он аст  [99, 65]. 

Дар либос унсурњои мухталифи шарќї  ба назар расида,   баъзан  

унсурњои дигарро тањти шуои худ ќарор медињанд. Дар мавридњои  дигар 

дар  либос љузъњои костюми шарќї ба мушоњида мерасанд, ки иддаои 

аслияти этнографї доранд. Чунин раванд  њангоми  ба вуљуд  овардани 

амсилањои нави либос, ташаббусро њавасманд мегардонад ва фаъолияти 

эљодиро, анъанањои фарњангии халќи моро њифз мекунад ва эњё менамояд.  

Либоси муосир натиљаи таљрибаи бисёрсолаи  инсон, яке аз кашфиёти 

куњантарини он, ќисми таркибии фарњанги  моддию маънавии љамъият 

мебошад. Аз даврањои куњани таърихї либос дар  рўзгори инсон наќши  

муњим  дошта, ўро  аз њар  гуна таъсироти мухталиф њимоя мекунад ва 

зинат мебахшад” [9-М]. 

Либос  пеш аз он ки мисли њозира аз лињози шакл хеле мувофиќу 

ќулай ва њадафманд гардад, роњи дурударози инкишофро тай кардааст.  

Инкишофи либос бо ташаккули љамъияти инсонї, техника, фарњанг, 

санъат, иќтисодиёт, шароити иќлимї алоќаи  ногусастанї  дорад. 

Шаклњои аввалини либосро шакли љисми инсон ва тарзи њаёти он 

муќаррар кардаанд. Дар либосњои пешин  (якчанд њазор сол) амалиёти  

буридану дўхтан мавриди истифода ќарор намегирифт, он аз пўшишњои 

одї - китфпўш (болопўш), ронбанд (лўнгї), ки аз пўсти њайвонот,  пар, 

барг, пўслохи нарми  дарахтон   иборат буд. 
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Аз даврони ќадим  дар тайёр кардани либос  ќобилиятњои ибтидоии 

графикї  муњим ба шумор мерафтанд. Вижагињои ташаккқули ќобилияти 

эљодиро мавриди баррасї  ќарор дињем, ќобили зикр аст, ки фаъолияти 

эљодии донишљў дар раванди  тарњрезии либос бо ягонагии (вањдати)  

бошууронаю бешуурона, оќилонаю ѓайриоќилона зоњир мегардад, ба 

шарти  наќши  пешбари комилан  бошууронаи равандњои идроки 

наќшањо.  

 Ба андешаи  В.П. Зинченко хусусияти эљодии фаъолият ба 

функсияњои  шуур асос меёбад, вале бо онњо мањдуд  намешавад, зеро 

психикаи инсон, махсусан фаъолияти эљодию эвристии он на  танњо 

амалњои бошуурона, балки  бешууронаро низ дарбар мегирад.  Мањз 

функсияњои шуур, аз љумла  инъикосию иттилоотї, танзимї ё тамоюлї, 

коммуникативї дар маљмўъ фаъолияти самарабахшро ташкил  мекунанд  

[84]. 

Ќайд кардан зарур аст, ки дар раванди азхуд кардани фаъолияти 

касбї шахсият дорои баъзе хусусиятњои муњимми психикї мебошад, ки 

сатњи ташаккули онњо алњол ба талаботи  фаъолияти мушаххас љавобгў 

нест. Вале дар раванди таълим вазифањои психикї тибќи талаботи он 

таѓйир меёбанд. Моњияти  ташаккули ќобилияти эҷодӣ мањз дар њамин 

аст. Заминаи  ташаккули он майлњое мебошанд, ки асосашонро талабот 

ва ангезањои устувор ташкил мекунанд  [72]. 

Дар навбати худ, ќобилияти  умумї ба фаъолият оид ба  тарњрезии 

либос якљоя бо тахайюл метавонад чун  ќобилияти махсус ба 

дигаргунсозињои сохторию функсионалї  ва унсурию низомманди 

шаклњои ин мањсулот зуњур кунад. Бинобар ин, дар фаъолияти муайян 

зуњур намуда, ќобилиятњои умумї метавонанд  ба њайси ќобилиятњои  

махсус низ  баромад кунанд. Дар баробари ин ќобилиятњои умумї дар 

фаъолият мутањаррик гардида метавонанд ба ќобилиятњои бисёртарафа 

(серпањлў) нисбат дошта бошанд. Аз ин љо ба хулосае расидан мумкин аст, 

ки то њол таќсими  аниќу даќиќи ќобилиятњо ба умумї, бисёртарафа 
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(серпањлў) ва махсус  вуљуд надорад. Вале сохтори фаъолияти дилхоњ, ки  

дар он ин ё он ќобилиятњо  зуњур мекунанд, вижагии сифатї ва 

мутобиќати онњоро ба хусусиятњои  ин фаъолият муайян мекунанд. 

Мушаххасоти сифатию миќдории ќобилиятњоро Н.С. Лейтес, К.К. 

Платонов, В.В. Шадриков дар унсурњои зерин мебинанд: дар меъёри 

инфиродии зуњури онњо дар фаъолияти мушаххас; дар имконияти ворид 

сохтани ќобилиятњо на танњо ба як,  балки ба якчанд намуди фаъолият; 

дар дараљаи гуногунпањлўии шахсияти мушаххас; дар вобастагии 

ќобилият аз шумораю сифати унсурњои  таркибии ба он дохилшаванда; 

дар имконияти паст кардани яке аз унсурњои сохтор аз њисоби сифатњои 

дигар унсурњо; дар универсалї будани хусусиятњои фаъолнокии шахсият, 

њамчунин дар инкишоф ва такмили ќобилиятњо бо роњи гузариши тарзњои 

фаъолият ба  сифати амалигардонии он  [80; 104; 119; 158]. 

Мо муќаррароти умумии назарияи ќобилиятњои шахсиятро ба 

низом даровардем. Дар ин замина метавонем мафњумро дар бораи 

фаъолият чун љузъњои муњимтарини сохтори шахсият тасвия намоем, ки  

дар фаъолияти амалишаванда зоњир мегарданд ва дар асоси шароитњои 

педагогии  махсус муњайё карда инкишоф меёбанд.Шароитњои педагогии 

мазкур вижагии фаъолиятеро, ки онњо дар он фаъол мегарданд, муайян 

мекунанд. 

Хулоса, тањти истилоњи ќобилият он хосияту сифатњои шахсиятро 

мефањманд, ки шарти зарурии иљрои самарабахши намуди муайяни 

фаъолият мебошанд. Зимнан, ваќте ки мо дар  бораи ќобилиятњо сухан 

меронем, њамеша ќобилиятњоро ба ягон намуди фаъолият дар назар дорем  

[105]. 

Шароитњои дохилию беруна заминаи ташаккули ќобилияти  

шахсият ба шумор мераванд. Ба шароитњои дохилї  мабдаъњо, вокуниши 

эњтимолї ба навгонї, фаъолнокї ва худтанзимкунї, хосиятњои типологии 

низоми асаб, њамчунин майлу раѓбат, хислатњои синнусолї ва услуби 

инфиродии фаъолият мансубанд.   
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Дар даврони  тањсили  мактаби олї  (анљоми љавонї) дар 

ташаккули  тафаккур “тапиш”- њои   махсус аст, ки таваљљўњ зоњи намудан 

заур мебошад.  Таназзул дар ташаккули тафаккур бо  болоравї иваз 

мегардад.  Ин њолат дар 22 ва 24-солагї  мушоњида мешавад. Таѓйироти 

хотира низ муназзам аст, вале  эњтизоз, чи тавре ки дар шуур мушоњида 

мешавад, он ќадар њам назаррас нест. Нуќтањои мусоиди  инкишофи зењн 

ба 19, 22, 25-солагї рост меояд  [81]. Ин додањо дар бораи хусусияти  

ѓайрињамзамони  ташаккули функсияњои психикї ва иќтидори зењнї (ва 

дар ин асос ќобилияти эљодї) умуман шањодат медињад  [8]. Ихтилофот 

дар  ташаккули онњо ба фаъолияти таълимии амалигарданда таъсир  

нарасонида наметавонад. 

Ба шароитњои беруна     омилњои иљтимої,  шароитњои љамъиятї, 

инкишофи таърихии љамъияти шахсият, муњити зист мансубанд.   

Омилњои иљтимої бо тарбия, таълим ва талаботи фаъолияти  

амалишаванда таъмин мешаванд. Ин  заминањои ќобилиятњоро мо 

њангоми муайян кардани  шароитњои педагогии ќобилияти эљодии 

донишљўёни ихтисоси дизайни маснуоти дўзандагї дар раванди  тадриси 

фанни “Тарњрезии  либос” ба назар гирифтаем. Њамзамон, барои ошкор 

сохтани шароитњои мазкур, моњияти  психологии  ќобилиятњои махсусро  

бо назардошти хусусиятњои  (дар асоси онњо ќарордоштаи мабдаъњо 

(аломатњои ќобилият) аниќ кардан лозим аст. 

Маъмулан  ба сохтори мабдаъњои (аломатњои истеъдод) шахсият 

психологњо вижагињои вокуниши эњтимолиро ба навгонї, ба пайдошавии 

фикр, ки идрок ва арзёбии он аз рўи аслият  сурат мегирад, дохил 

мекунанд. Дар фаъолияти маърифатї вокуниш ба навоварї, маъмулан, 

дар кунљковї, донишдўстї, диќќат, самтгирї ба манбаъњои дохилию  

берунаи иттилоот зоњир мегардад  [54]. Вокуниш ба навгонї дар “ваљди” 

эњсосї ва ё илњом ифода меёбад. Зоњиршавии ќобилиятњо дар асоси илњом 

як ќисми фаъолияти эљодии дилхоњ, аз љумла дар   тарњрезии либос 

мебошад. 
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Раванди тайёр кардани либос дар офаридани тарњи пойгоњї дар 

заминаи андозагирињои инфиродї ва ё стандартї  асос меёбад ва 

хусусияти эљодї дошта,  ба тањияи амсила ва тарњи мањсулот алоќаи  

бевосита дорад. Хусусияти  фаъолият ва амалияи  тањияи варианти нињоии 

амсилаи интихобшуда инкишофи ќобилиятњои муайян, сифатњои махсуси 

идрок, таљассуми образи интихоб гардидаро дар масолењ таќозо мекунад. 

Ба назари мо  ќобилиятњои махсуси эљодию графикиеро, ки В.С. 

Кузин  [107] људо кардааст, пурра ба ќобилиятњои махсусе  мансуб 

донистан мумкин аст, ки ба донишљўёни ихтисоси дизайнери маснуоти 

дўзандагї дар раванди тарњрезии либос лозим аст.  Ба ин ќобилиятњо  

идроки басарии образњо;  тафаккури муљаррад ва аёнию образї;   

инкишофи хотираи басарї (дар намуди “эскизи” (хомтарњ) амсила ва 

минбаъд  табдил ёфтани  он ба мањсулоти  мушаххас),  суњулат ва вусъати 

ассотсиатсияњо њангоми ба вуљуд овардани мањсулоти аслї,  муносибати  

эњсосї (махсусан њиссиёти инкишофёфтаи эстетикї)  амалигардонии 

фаъолият,   тахайюл ва аслияти тафаккур мансубанд.    

Ќобилияти идрок яке аз ќобилиятњои муњим барои тарњрезии либос 

ба шумор меравад.  Идрок раванди инъикоси  воќеият  дар шакли образи  

њиссии объект мебошад [210]. Идрок бо эњсос робитаи  ногусастанї дошта,   

њангоми таъсири бевоситаи предмет ё њодисаи  олами моддї ба узвњои 

њисси инсон пайдо мешавад. Вале  бар хилофи  эњсосот (њиссиёт), ки 

хосиятњои алоњидаи предмету њодисањоро (ранг, садо ва ѓайра)-ро 

инъикос мекунанд, идрок  предметњоро бо маљмўи хосияту ќисмњояшон 

дар томият инъикос менамояд.  Масалан, њангоми идроки басарї инсон 

на рангњои пароканда, лаккањои равшанї ва соя, балки образњои томи 

олами воќеиро идрок мекунад. Хусусияти хеле муњимми идрок вобастагии 

он аз таљрибаи гузашта, дониш ва фарќњои инфиродии  одамон (талабот, 

манфиатњо, майлу раѓбат, вазъи эњсосї ва ѓайра) мебошад. Тањти таъсири 

ин омилњои субъективї образи ба худ хоси њар инсон ба вуљуд меояд, ки 
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боиси фарќи назаррас дар идроки  њамон як предмет аз љониби  одамони  

гуногун ва њатто як инсон дар замонњои мухталиф  мегардад.  

Шинохти предметњо дар асоси таљриба сурат  гирифта,  устувории 

нисбии он њангоми таѓйир ёфтани  шароити идрок ба вуљуд меояд. 

Вобаста аз мўњтаво ва вазифањои фаъолият,  хусусиятњои инфиродию 

психологии шахсият самт  ё  интихоби муайяни идрок ба амал меояд, ки 

муносибати инсонро ба  њамин объект ифода мекунад.  

Ќобилият  ба тафаккури муљарраду мантиќї дар он зоњир 

мегардад, ки субъект он фактњо,  ќонуниятњо  ва робитањои сабабию 

натиљавиро инъикос мекунад, ки идроки њиссии онњо имконнопазиранд. 

Зимнан мумкин аст ќисмњо, аломатњо ва хосиятњои алоњидаи  объекти 

мавриди тањќиќ, таљдид гардида, људо шаванд.  Ё баръакс, унсурњо, 

ќисмњо, аломатњои алоњида дар як љузъи том пайваст мешаванд. Натиљаи  

раванди мазкур сохтмони мањсули фикрї (амсила) аст  [155]. Дар ин 

раванд, аз бањри  њамаи чизњои  нолозим баромада, вижагињои њам 

объективї ва њам субъективии шахсиятеро ба назар  гирифтан лозим аст, 

ки барои он либос тарњрезї мешавад. 

Дар татбиќи амсила ба мањсулоти мушаххас тафаккури аёнию 

образї низ  наќши муњим мебозад. Азбаски амсила андозањои муайяни 

њаљмї дорад, вазъияти онро њангоми  таѓйир додани  координатањои 

фазоию замонї фикран тасаввур кардан лозим аст. Ѓайр аз ин, 

функсияњои тафаккури  образї бо таѓйирёбии вазъияте вобаста аст, ки 

инсон дар натиљаи фаъолияти худ онро ба даст овардан мехоњад  [198]. 

Гузариш аз амсила ба тасаввур бо таѓйир ёфтани сохтори худи амсила 

тавсиф мешавад  [135]. 

Мўњтаво  ва кор дар раванди тарњрезии либос мављудияти хотираи 

хуб инкишофёфтаи басарї  ва тахайюл, мањорати дилпурона иљро 

кардани эскизњои (хомтарњњои) амсилањоро бидуни истифодаи  бевоситаи 

мањсулот таќозо мекунад. Ин барои амалигардонии бомуваффаќияти  

кори эљодии шахсии донишљў ва минбаъд барои  самарабахш  
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гузаронидани кори дизайнер муњим аст.  Дар ин маврид на танњо  

наќшакашии одї, балки наќшакашии равшану гўё ва касбї таќозо карда 

мешавад. Бинобар ин, донишљўён  бояд ќобилияти аз ёд  тањия кардани 

тарњу эскиз (тарњи хомакї) дошта бошанд. Дар  натиљаи  наќшакашї 

тасаввуроти  басарї дар бораи объектњои воќеият дар хотира мемонад ва 

ба туфайли он барои кори эљодї аз хотир ва тахайюл заминањо ба вуљуд 

меоянд. Дар тасаввури инсон, маъмулан, вижагињои аз њама характерноки 

предмету њодисањои ќаблан идрокшуда сабт мегарданд ва њифз 

мешаванд..  [133, 56]. 

Дар раванди аз ёд  таљдид кардани расми ягон амсила асосан 

инъикоси репродуктивии воќеият сурат мегирад. Ба ибораи дигар,  объект  

дар њамон намуд ва њолат, аз њамон нуќтаи назар,  чи тавре ки онро 

њангоми кор бо нусхаи асл (натура) субъект идрок карда буд, ба вуљуд 

оварда мешавад. Дар чунин  мавридњо  образњои хотира ба он эњсосу 

идроки бевосита, ки дар раванди  кашидани расм аз нусхаи асл (натура) 

пайдо шуда буданд, хеле наздик аст. 

Интихоби  диќќат, ирода, тафаккур ба идроки танњо иттилооти 

басарии зарурї (метавон гуфт иттилооти аз њама зарурї) ёрї мерасонад. 

Наќши диќќат дар ҳаёти инсон ва зарурати он дар интихоби  

мўњтавои  таљрибаи бошуурона, ёдгирї ва њифз (дар хотир нигоњ доштан) 

возењу равшан аст. Тадќиќи њамаљониба ва муфассали хориќањои он 

ањамияти аввалиндараља дорад. Аз рўи гуфти Ф. Уорден метавон њадс зад, 

ки  “њодисаи диќќат дар илм дар бораи рафтор наќши муњим мебозанд, 

вале хеле аљиб аст, ки дар китобњои дарсии психология диќќат маъмулан 

љои хоксоронаю назарногирро ишѓол мекунад” [190, 148].   

Л.С. Выготский иродаро  ба функсияњои  олии психикї мансуб  

донистааст.  Маълум аст, ки дар сохтори шахсият на танњо инъикоси 

воќеияти мављуда, балки муносибат  ба он низ мављуд аст. Инсон пеш аз 

амалеро  оѓоз намудан  нахуст  ба вазъият бањо медињад, образи он чиро, 

ки мехоњад ба вуљуд  оварад, дар  тасаввурот  дорад. Ваќте ки иродаро 
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тадќиќ мекунанд,  њамеша њиссиётро мавриди  баррасї ќарор медињанд.  

Зеро   амалиёти њадди аксар, шароитњои  фавкулода ташаннуљи калони 

њиссиётии шахси амалкунандаро ба вуљуд меоранд [169, 47]. Дар 

психология тафаккур чун ќобилияти олии маърифатї, чун  раванди 

фаъолонаи њадафманд, инъикоси љамъбастї ва бавоситаи воќияти 

объективї дар тасдиќњо, мафњумњо, муњокимањо дар шуури инсон бо роњи 

офариниши эљодкоронаи  ѓояњои нав ва пешбинии њодисањо муайян карда 

мешавад, ки дараљаи олии маърифатро ташкил мекунад  [169]. 

Бар  хилофи корњое, ки аз ёд иљро  мешаванд, иљрои тарњњои 

хомакї  аз рўи тасаввурот бо истифодаи миќдори зиёди образњои басарї  

сурат мегирад ва бо ташрењи нисбатан озодонаи њолати  фазоии 

объектњои тасвиршаванда фарќ мекунад, ки он  комбинатсияњои 

(пайвастшавии)  ихтиёрии тасаввуроти басариро  пешбинї мекунад. Ба 

туфайли ин объектњоро  на танњо аз нуќтаи биниш, ки  предмети мазкур 

ќаблан аз натура  мавриди омўзиш ќарор гирифта буд, балки дар 

омехташавии гуногун тасвир кардан мумкин аст. Дар раванди  кор аз рўи 

тасаввурот мањорати образњои басариро озодона истифода бурда 

тавонистани донишљў наќши муњим мебозад, зеро дар ин маврид 

вижагињои муњимтарини объектњои  тасвиршаванда, ки баъдан дар эскиз 

таљассуми графикии  худро меёбанд, таљдид мегарданд. 

Ташаккули тасаввуроти басарї бо таљрибаи пешинаи њаётї ва 

касбии  инсон робита дорад. Зимнан таассурот аз мушоњидаи воќеият, ки 

хеле сахт дар ёд мемонанд,   наќши муњим мебозад. Иљрои тарњи хомакї 

аз рўи тасаввурот ба фаъолияти ќавии фантазия ва  хотира асос меёбад. 

“Тахайюл ба корбасти образњои мушаххаси  њиссї ва ё амсилањои аёнии 

воќеият асос меёбад, вале айни замон аломатњои  маърифати бавосита, 

љамъбастиро дорад. Ба  тахайюл дуршавї аз воќеият хос аст, ки имкон 

медињад онро  чун раванд тавсиф намоем, ки инъикоси  воќеиятро 

дигаргун  месозад” [210]. Агар идрок ба сохтани образњои њозира, хотира 

бошад ба зинда кардани образњои гузашта  имконият дињад, тахайюл ба 
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вуљуд овардани образњои комилан навро таъмин мекунад. Бинобар ин  

тахайюл яке аз шартњои муњимтарини фаъолияти эљодии инсон аст. 

Дарёфт (тахмин) ва фиросат, ки боиси кашф мегарданд, бе тахайюл 

имконнопазиранд. 

Тахайюл раванди корбасти  образњо, омезишу дигаргунсозии онњо 

дар фикр мебошад.  Зимнан сатњи ташаккули тахайюли образии инсон аз 

“мутањаррикї”-и тасаввуроти ў, мањорати  љамъбаст, људо кардан, 

муќоисаю  ќиёс намудан, такмилу  таљдиди тарзњои фаъолият вобаста аст” 

[190]. Маъмулан тахайюл таљдидкунанда (репродуктивї) ва эљодї 

(продуктивї)  мешавад.  Тахайюли репродуктивї эљоди образњои ќаблан 

пазируфтанашуда тибќи тавсиф ё тасвири онњо мебошад. Тахайюли эљодї 

бошад мустаќилона ба вуљуд овардани образњои нав аст, ки дар мањсулоти 

аслии  фаъолияти илмию техникї ва бадеї таљассум меёбанд  [210]. Зимнан 

махсусияти тахайюли эљодиро дар эљодиёти  графикї вижагињои 

механизми асосии он – “тасаввурот муайян мекунад” [235]. Ба он 

дурахшонї, ѓайриодї будан, возењият, ѓайричашмдоштї хос буда, онро 

бо фантазия айният медињанд. 

Раванди тахайюл танњо ба инсон хос буда, шарти зарурии  

фаъолияти эљодии ў мебошад  [104]. Психологњо чунин мешуморанд, ки 

тахайюл њамеша ба фаъолияти амалї нигаронида шудааст. Пеш аз он ки 

ягон кор кунад, инсон тасаввур  менамояд, ки чи кор бояд кунад ва 

маќсади дар пеш гузоштаро бо кадом тарзу усул ба даст овардан мумкин 

аст. Инсон пешакї образи шайъи моддиеро, ки ў тайёр мекунад, ба вуљуд 

меорад. 

Њамин тариќ, маќсадњои эљодї амалї мегарданд, ки  дар рафти  

фаъолият онњо аз фарзияњою  тахминњои  ибтидоии њанўз  аниќ муайян 

нагардида ба мањсулоти фаъолият таљассум  меёбанд. 

Дар раванди тарњрезии либос тахайюли эљодї яке аз наќшњои 

калидиро мебозад. Зеро ба офаридани мустаќилонаи  маснуоти аслї дар 

асоси образњои тасаввуршаванда мусоидат мекунад. Осонї ва вусъати 
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ассотсиатсиякунї – љузъи зарурии сифатњои шахсиятї барои  зуњури 

эљодиёт мебошад, зеро ассотсиатсияю ќиёсњои истифодабарандаи 

тахайюл боиси ба вуљуд омадани мањсулоти нав ва аз лињози  иљрою 

технология аслї мегарданд.  

Њамин тариќ,  ассотсиатсиякунї  ќобилиятест, ки ба  тахайюл ва 

тасаввуроти  образї асос меёбад. Нишондињандаи  дигари мављудияти 

ќобилиятњо ба фаъолияти эљодї зуњури дурахшони эњсос ва њиссиёти 

иљрокунанда ба њисоб меравад. Зеро таассуроти равшану тобиши  

эњсосидошта дар  хотира то дер нигоњ дошта мешаванд. Образњои 

ѓайриодї, ѓайричашмдошт, ки бо аљоибии худ фарќ мекунанд, пурратар 

таљдид мешаванд.  Фарогирии   хотир аз  амиќии эњсосе, ки дар  лањзаи 

идроки њиссї (мусбат, манфї ё муносибати бепарвоёна) ба вуљуд 

омадааст, вобаста мебошад. Ба хотиргирии  мустањкам  дар он  ваќт сурат 

мегирад, ки агар ба идрок эњсосоти мусбат њамроњ бошад, дар хотир  

мондани нисбатан ѓайридаќиќ дар сурати ба объекти пазируфташаванда 

бетарафона муносибат кардан ба амал меояд. Ин фактњо аз бисёр љињат  

суръати тез, идомат ва мустањкамии дар хотир наќш бастани  иттилои 

эњсосиро муайян мекунанд ва онњоро дар ташкили кори эљодии дилхоњ 

истифода бурдан мумкин аст.  

Дар раванди тањлили вижагињои тафаккури образнок  муайян 

карда шуд, ки дар эљодиёти тарроњї ба даст  овардани иттилооти нав дар 

асоси таљрибаи  гузаштаи  дар хотир сабтгардида на бо ёрии таљдиди одии 

он, балки тавассути  раванди муќоисаи образи нав бо “кўњна” сурат 

мегирад. Раванди интиќоли иттилоот аз шакли потенсиалї (эњтимолї) ба 

шакли  актуалї (фаъол) тавассути муттањид сохтани  он дар  омезишњои 

(комбинатсияњои) нав, идроки муқаррари образи ба вуљудовардаи 

мањсулоти оянда, муќоисаи он бо  тасаввуроти тозаворид имконпазир аст. 

Зимнан бањамойии махсуси таљрибаи гузаштаи инсон бо иттилооти 

тозаворид имкон медињад мањсулоти дорои хусусияти ороишию  амалї, 

ки бо аслият ва эљодиёт фарќ мекунад, ба вуљуд оварда шавад [98]. 
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Мушаххасоти асосии образњои  тасаввурот бо  љамъбастї, маљмўї 

ва схемавї будан, њамчунин ноустуворї ва хўшавї (фрагментарї)  

њастанд, ки дар муќоиса бо образњои њиссї  дар натиљаи эњсосот ва идроки 

бевосита арзи њастї мекунанд. Тасаввуроти образноки объектњои 

мухталиф ба тахайюл такя мекунад ва ба  фарзу тахминњои фаросатие  

ибтидо мегузорад, ки то замони муайян идрок намегарданд. Мањз аз 

њамин сабаб дар раванди тарњрезии  либос ќобилияти фаъолгардонии  

тасаввуроти образнок тавассути љамъбаст ва мушаххас кардани онњо, ба 

канор гузоштани образњои тасодуфї ва ноустувор  ањамияти махсус касб 

мекунад. Дар ин раванд дигаргунсозии иттилооти воридшаванда, 

муќоисаи он бо эталонњое, ки дар хотира мањфузанд, ба амал меояд. 

Бањамойии хоссаи изњори  таљрибаи субъективии инсон бо  

унсурњои иттилооти тозаворид, ки дар олами атроф  дучор намешавад,  ба 

офаридани мањсулоти аслї имкон медињад.  

Д.В. Колосов ва Е.Н. Соколов ќайд мекунанд, ки  “љидду љањд ба 

навоварї дар эљодиёт ба навгонии  он комбинатсияњое равона  карда 

мешаванд, ки дар асоси  таассурот ва фикрњои дар хотираи инсон андўхта 

пайдо мегарданд” [232]. 

 Баррасии  муфассали  вижагињои  хосаи раванди тарњрезии  либос 

дар ин мавриди муњим ба назар мерасад.   Дар раванди  таълими ин 

намуди фаъолият донишљў бояд якчанд вазифаро  иљро  кунад.  Дар байни 

онњо вазифањои технологї, утилитарї ва тарроњї асосї ба шумор 

мераванд. Маќсади асосии тањияи амсилаи муаллифї коркард ва иљрои 

мањсулот мебошад, ки арзиши утилитарї ва бадеию эстетикї дорад. Чун 

намуди фаъолияти  зењнї тарњрезии либос бо офаридану таѓйирёбии 

доимии образњои фикрї бо арзёбии њамзамони самараи таъсири онњо ба 

натиљањои фаъолияти худ – мањсул тавъам аст. Чунин фаъолият хусусияти 

эљодї дошта,  ба он ќонуниятњои асосии раванди эљодї хос аст, ки ба 

сохтани  мањсули  аз лињози объективї ва ё субъективї нав ё тарзи 
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истифодаи технологияњо ва ё тарзњои маълуми коркарди ҷузъу гирењњо 

нигаронида шудааст. 

Ташаккули ќобилият дар донишљўён  мављуд будани маќсадњои 

шахсан ба ў манфиатбахши азхуд кардани ин ё он технологияи коркарди 

гирењњои мањсулотро пешбинї мекунад  [73].  Дар ин маврид фардият  чун 

хусусияти ба худ хоси шахсият баррасї мегардад, ки онро маљмўи сифату 

ќобилиятњои тањти таъсири омилњои мухталиф ташаккулёбанда муайян 

мекунад. Зимнан, фардияти  инсон дар асоси мабдаъњои табиии ирсї 

ташаккул меёбад, ки ба онњо  омилњои беруна ва  њам омилњои ботинї дар 

раванди худинкишофёбї таъсири муайян мерасонанд. Масалан, ба 

омилњои беруна муносибати инфиродї ба ташкили   фаъолияти  таълимї; 

таъсироти педагогї  ба љанбањои шахсиятии тафаккур; мўњтавои дониш 

ва  ва шароитњои  азхуд кардани он мансубанд Омилњои ботинии 

худинкишофёбии шахсият аз усули инфиродии фаъолият, вижагињои 

идроки иттилооти мухталиф, танзими ихтиёрии фаъолияти 

амалигарданда ташаккул меёбанд. 

Аз тањлили љузъњои таркибии фаъолият оид ба тарњрезии либос дар 

бораи моњияту шароитњои амалигардонии он тасаввурот њосил мешавад 

ва ба фањмиши вижагии  ќобилиятњои дар он зуњуршаванда ёрї 

мерасонад. Ин равандро дар марњилањои  идроки образ,  дарк кардани 

образи ба дастомада, омўхтани шарту талабот ба объекти мушаххас, 

таносуб додани образу объект,  ба вуљуд омадани нияти татбиќ (наќша ва 

ё марњилањои њалли масъала), коркарди унсурњои асосии мањсулот, тайёр 

кардани эскизи лоињаи мањсулот (ки њалли  принсипиалии  тарҳрезиро 

дарбар мегирад ва он дар бораи  сохти мањсулоту параметрњои асосиаш 

тасаввуроти умумї медињад), даќиќ намудани њадаф, тасњењи эскизи лоиња 

бо назардошти њамаи аниќкунињо оид  ба шакли мањсулот, талаботи 

эргономикї, антропологї, функсионалї, эстетикї ва талаботи дигар; 

тайёр кардани  лоињаи техникї, ки тасаввуроти умумиро дар бораи  

мањсулоти лоињашаванда дарбар мегирад (наќшањо, тарњњои деталњои 
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асосї),  таљассуми бевоситаи лоиња дар мањсулот тасаввур кардан мумкин 

аст.  Дар марњилаи ибтидої донишљўён бо коркарди тарњ бо истифода аз 

маљаллаи мўд ё эскизи тайёр машѓул мешаванд. Чунин муносибат 

љустуљўи тарроњї ба шумор меравад, ки њалли вазифањои техникиро дар  

бар мегирад. Истилоњи тарњрезї маънои сохтан ва ба њам мувофиќ 

сохтани предметњо, ќисмњо, унсурњои  мухталифро дорад. Раванди 

тарњрезї ба сохтани  амсилаи объекти лоињашаванда, ки талаботи 

мувофиќати  шаклу мундариљаи ниятро  ќонеъ мегардонад, нигаронида 

шудааст. Тарњрезї чун намуди фаъолият бо љустуљўи њадафманди 

шаклњои ҷузъњо, масолењ барои  тайёр кардани онњо, технологияи 

тайёркунї, њамчунин  тарзњои васли ҷузъњо ва љойгиршавии онњо дар фазо 

бо маќсади тайёр кардани мањсулоте, ки  хосиятњои  он дода шудааст,  

тавсиф мешавад. Тарњрезї маљмўи  мураккаби  амалњои аќлонї ва амалї 

мебошад. Ин равандро  шартан ба ду давра: давраи маќсад, ки дар он  

фаъолияти худии дигаргунсозандаи тафаккур ва тахайюли донишљў 

инъикос меёбад, дуюм давра   давраи татбиќи амалии  маќсад мебошад  

Намудњои  тарњрезї:  аз рўи намуна (сохти тайёр, наќша, план, 

расм, дастури  муфассали шифоњї)  мебошанд.  Тарњрезии ќисмњои 

камикунанда ва тарњрезї аз рўи амсила  давраи аввали зарурї дар 

ташаккули  фаъолияти тарроњї  ба шумор меравад.  Дар назди донишљўён  

амсила мављуд аст, вале  љузъњое, ки амсила аз он иборат аст, њамчунин 

тарзњои бањам пайваст шудани љузъњо ба назар наменамоянд ё умуман 

дида намешаванд. Донишљўён мустаќилона љузъњоро тарњрезї мекунанд 

(ё  љузъњои тайёрро интихоб мекунанд), тарзњои пайвастшавии онњоро бо 

назардошти таносубњои намоён, шакли умумї, таъинот муайян мекунанд; 

Дигаргунсозии намуна бо маќсади ба даст овардани хосиятњои нави 

(додашудаи) тарњ; тарњрезї аз  рўи шартњо – талабот, ки тарњи оянда бояд 

онњоро ќонеъ гардонад; тарњрезї аз рўи ният. Донишљў њам мундариљаи 

тарњ ва њам тарзњои иљрои онро  мустаќилона муайян менамояд.  Њар як 

аз намудњои тарњрезї низоми вазифањои  муаммоиро дарбар мегирад. 
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Супоришњои тарҳрезї: такмили бадоштї ва боэътимодии 

мањсулот; интихоби тарзњои рафъи таъсири зараровари  амал ё њодиса 

(соиш, таршавї ва ѓайра); муайян кардани  шакли оптималї,  теъдоди 

љузъњо, тарзњои  насби онњо,  интихоб ё иваз кардани масолењ, ки барои 

тайёр кардани мањсулот заруранд; ворид сохтани таѓйироте, ки  амсиларо 

сабук ва истифодаи онро нисбатан ќулай мекунад; ворид сохтани 

таѓйирот ба андозањо бо нигоњдории ќисмњою љузъњои мањсулот; васеъ ё 

танг кардани параметрњои амали амсила; зиёд кардани бадоштии 

мањсулот. 

Супоришњои технологї: интихоби тарзњои оќилонаи аломатгузорї 

(нишонагузорї) ва назорат; истифодаи асбобњои  ёрирасон, ки нерў, ваќт 

ва масолењро сарфа мекунанд, њамчунин ба иљрои амалњои хеле мушкил 

имконият фароњам меоранд; интихоби технологияе, ки ба истифодаи 

босарфаи масолењ ва нерўи худ имконият медињанд, миќдори амалиётро 

њангоми тайёр кардан ва васл кардани мањсулот ихтисор менамоянд; 

интихоби технологияе, ки ба бењтар намудани сифати мањсулоти 

тайёршаванда имконият медињад. 

Супоришњои ташкилию техникї: ташкили оќилонаи мењнат дар 

гурўњ; ратсионализатсияи љои кор; тавсеаи бузургињои  истифодаи асбоб 

ё асбоби ёрирасон; такмили усулњои мењнат.  

Вобаста аз мураккабии объекти мењнат, сатњи тайёрии донишљўён, 

дигар омилњо равандњои њалли вазифањои муаммої дар машѓулиятњои 

тарњрезии либос аз њам фарќ карда метавонанд. Панљ давраи њалли 

амалии вазифаи (супориши) эљодии тарњрезиро људо кардан мумкин аст, 

вале дар назар доштан лозим аст, ки мављудияти њамаи ин даврањо на 

њамеша њатмист: тањлили шартњои вазифа (супориш) (таъиноти мањсулот, 

муайян кардани талабот ба он); тарњрезї (тањияи эскиз ё наќша); коркарди  

технологияи тайёр кардани мањсулот  (муайян кардани номгўй ва 

пайдарпайии амалиёт, интихоби  масолењ, асбобњо, асбобњои ёрирасон, 

таљњизот ва ѓайра); тайёр кардани мањсулот (дар раванди кор ёфтани 
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усулњои  аз њама  оптималии тарзу усулњои коркард, њамчунин дар 

мавриди  зарурат ворид сохтани  дигаргунї  ба  тарњи мањсулот ва 

технологияи тайёр кардани он ва ѓайра); назорати сифати мањсулоти 

тайёр, ошкор сохтани камбудињои он ва тарзњои рафъи онњо. 

Ин даврањо ба омўзгор барои фаъолгардонии амалиёти фикрї ва 

амалии донишљўён  имкониятњои калон фароњам меоранд. Дар ин маврид 

таъмини мустаќилияти  њадди аксари онњо хеле муњим аст. Вазифаи 

омўзгор гузориши  масъала, суолњои ёридињанда (њидояткунанда), 

пешнињод кардани  иттилооти иловагї аз маълумотномањо ё  њавола 

кардан ба адабиёти дахлдор ва ѓайра аст. Њамаи ин корњо бояд бо  

назардошти омодагии  донишљўён иљро  гардад. Боз як шарти  

самарабахшии чунин кор муназзамї ва пайдарпайї мебошад.   

Тайёр кардани шаклу тарзи буриши мањсулот, ёфтани  таносубњои 

дахлдори ќисмњо ва мањсулоти яклухт, муайян кардани  силсилаи рангњо 

дар љузъњои мањсулот ба  вазифањои (супоришњои ) тарроњї мансуб аст 

[200]. Њамчунин,  бо ёрии формулаю усулњои графикї њосил кардани 

тарње, ки  нишасти дурусти мањсулотро ба андоми (фигураи) инсон, 

муносиб  пўшидани он, самарабахшии њадди аксарро њангоми масрафњои 

оптималии моддию мењнатї таъмин мекунад.  

Дар рафти кори минбаъда  донишљў ба коркарди муаллифии 

мањсулот мепардозад ва тадриљан ба  дараљаи  нисбатан баланди 

фаъолнокии эљодї мебарояд. Донишљў бояд барои  тањияи  тарњи 

босаводонаю оќилона   самту  љараёнњои мўди муосир дар соњаи  либос; 

воситањои тарроњие, ки бо ёрии онњо силуют (соянаќш), шакл, бурриш, 

унсурњои мухталифи амсила; вижагињои илми  антропометрия, 

типологияи ањолии калонсол, ки дар истењсолоти  дўзандагї кабул 

шудааст; усулњои тарњрезии либос, хосиятњои физикию механикї, 

технологї ва  гигиенаи матоъ ва масолењи дигар, ки аз он либос тарроњї 

мегардад ва ѓайра; усулу тарзњои оќилонаи тайёр кардани љузъњо ва 
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гирењњои мањсулот; таљњизоти муосир ва имкониятњои технологии онро  

донад.  

 Барои тайёр кардани мањсули тайёр донишљў бояд  мустаќилона 

кашида тавонистани наќшаи амсилаи дар хотираш арзи вуљуд карда,  

озодона тањлил кардани  наќшаи амсила, сохтани  наќшаи мањсулоти 

асосии дўзандагии гурўњњои камарї ва китфї  ва дар асоси онњо ба даст 

овардани амсилаи  тарҳҳои мураккаб, ҳамгунсозии љузъњо ва  гирењњои  

мањсулоти дўзандагї (раванди мазкур ба истифодаи њадди аксари 

таљњизот имконият медињад), ҳамгунсозии  тарњи либосњо (раванди 

мазкур имкон медињад, шаклњои  сершумори мухталифи љузъу гирењњои 

њар типи либос  бо шаклњои камшумори оќилона, ки сифати  баланд ва 

намуди хуби зоњириро таъмин мекунанд, мањдуд гардонида шаванд); 

тафтиш кардани вазъи таљњизот; њангоми иљрои кор истифода бурдани 

асбобњои ёрирасон ва  таљњизот; андозагирї аз андоми (фигураи) инсон ё 

суроб (манекен); муайян кардани миќдори зарурии матоъ барои  амсилаи 

мушаххас аз рўи андозањои гирифта; муайян кардани  сифати буриш аз 

рўи мањсулоти тайёр; амалї  гардонидани худназораткунї дар раванди 

иљрои кор; дуруст  ташкил кардани љой ва ваќти корро донад. 

Дар асоси таљрибаи кор, ки ба гузаронидани машѓулиятњои  

лексионию амалї аз рўи фанни “Тарњрезии либос” асос меёбад, ба хулосае 

расидан мумкин аст, ки пайдарпайии   марњилањои таълим   таърихи 

пайдоиш  ва инкишофи либос; тањлили динамикаи  (пўёии) инкишофи 

мўд; талаботе, ки ба либоси муосир пешнињод карда мешаванд ва 

иттилооти ибтидої, ки барои тарњрезии он зарур аст; интихоби масолењ 

аз рўи  силсилаи рангњо ва  омезиши онњо; усули ба даст овардани 

нишондињандањои андозагирии инсон; тањияи наќшањои тарњи  либоси  

сабуки занона; асосњои амсиласозї ва ороиши бадеии  либос; тарзњои 

коркарди љузъњои либос; донистани технологияњои  нави коркарди 

мањсулот; талабот ба таљњизоти муосири дўзандагї ва имкониятњои он 

нисбатан самарабахшанд. 
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Њамаи даврањои мазкур раванди ягонаи эљодиро ташкил мекунад, 

ки дар рафти он мањорату малакањои махсус њосил  мешаванд, забони 

мураккаби тарњрезї азхуд мегардад. 

Дар рафти  тафтиши вазъи  ташаккули ќобилияти эљодии 

донишљўён баъди гузаронидани курси “Тарњрезии либос” бори дигар 

анкетагузаронї сурат гирифт. Мувофиќи додањои  анкетагузаронї аз 32 

донишљў 18% ба дўзандагї мароќу раѓбат  зоњир карданд, 82%-и 

пурсидашудагон ба дўзандагї ва раванди тарњрезии либос шавќу раѓбати 

устувор  доштанд. Додањоро муќоиса намуда, фарќи назаррасро дар 

нишондињандањои  њар як аз дараљаю меъёрњои ташаккули ќобилияти 

эљодии донишљўён дар машѓулиятњои тарњрезии либос ќайд кардан зарур 

аст. Ин фарќ нишон медињад, ки дар рафти таълим аксари  донишљўёни 

гурўњ сатњи ташаккули худро баланд бардоштанд. Сатњи  мазкур нисбат 

ба давраи  ибтидоии тадќиќот афзудааст, теъдоди донишљўёни дар рафти 

таълим сатњи ташаккулашонро баланд бардошта назаррас зиёд шудааст. 

Натиљањои  ба дастомада имкон медињанд тасдиќ кунем, ки дар 

машѓулиятњои тарњрезии  либос ангезиши донишљўён ба эљодиёт назаррас 

боло рафтааст, ба баланд шудани донишдўстию (кунљковию) 

мустаќилияти онњо дар фаъолияти амалї мусоидат кардааст, ки он дар 

интихоби   озодонаи воситањо, мавод ва амалњои мењнатї аз љониби 

донищљўён њангоми  тарҳрезии либос ифода меёбад. Ин гуфтањоро  

донишљўён дар рафти њалли вазифањои эљодї намоиш доданд. Тањлили 

муќоисавии мањсулот аз рўи мушаххасањои сифатї ва меъёрњои 

фаъолиятї нишон медињад, ки донишљўёни дорои сатњи баланди 

ташаккули эљодї тафаккури  асили дивергентї, амалњои ѓайриќолабї, 

ассотсиативияти баланд, фантазия, тахайюли аз образњои аљиб бойро 

соњибанд. 

Натиљањои анкетагузаронї мувофиќати шартњои педагогии 

коркардаи моро ба раванди воќеии таълиму тарбия тасдиќ мекунанд. Ба 

амалияи идоракунии  раванди таълиму тарбия љорї намудани онњо дар 
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рафти омўзиши фанни “Тарњрезии либос” ба бойшавии соњањои эњсосї, 

ангезишї ва когнитивї мусоидат  мекунад, худифодакуниро дар 

фаъолияти амалии эљодї њавасманд мегардонад. Ба ибораи дигар,  ба 

ноил гардидан ба самарабахшии бештар дар баланд бардоштани  сатњи 

ташаккули қобилияти эљодии донишљўён бо ёрии воситањои тарњрезии 

либос имконият медињад. 

Суханони болоро љамъбаст намуда метавонем бо боварї гўем, ки  

услуби инфиродии фаъолияти донишљўёни ихтисоси дизайни маҳсулоти 

дўзандагї ќисми муњимми таркибї дар инкишофи ин фардияти касбии 

дизайнери оянда ба шумор меравад. 

Аз гуфтањои мазкур ба хулосаи зерин омадан мумкин аст: таълими 

фанни тарњрезии либос ба донишљўён ба њадди аксар наздик сохтани 

раванди таълиму  тарбия ба фаъолияти дизайнерӣ имконият фароњам 

меорад, самарабахшию сифати  омодасозии касбию  технологии 

мутахассисони ояндаро ба интихоби касби худ баланд мебардорад.  

Њамин тариќ, тарњрезї чун раванди  эљодї на танњо донишљўёнро 

аз лињози  аќлонї ташаккул  медињад, балки дар оянда малакањои амалии 

дар машѓулиятњои ин фан ба даст оварда якљоя бо шўълаи  эљодиёт ба 

онњо дар корбасти малакањо хоњиши бо дасти худ ягон чизи нав сохтан 

ёрї мерасонанд. Ањамияти калони  асосњои наќшањои тарроњиро 

(конструксияи пойгоњї), ки бояд њар як донишљўи ихтисоси дизайни 

мањсулоти дўзандагї азхуд кунад, махсус ќайд кардан лозим аст. Бидуни 

ин дар бораи тарњрезии либос сухан рондан мураккаб аст, зеро яке аз 

марњилањои тайёр кардани кори эљодї эскиз ба шумор меравад, ки бо ёрии 

воситањои графикї иљро шудааст ва донишу мањорат ва малакањои 

эљодиёти бадеиро пешбинї мекунад. Набудани онњо  њангоми тарњрезии 

либос садди љиддии ташаккули ќобилияти эљодї  мегардад.  
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ХУЛОСАЊОИ БОБИ ЯКУМ 

Љамъият дар њамаи давру замон ба одамони фаъолу боистеъдод  

талабот дошт, бинобар ин љидду ҷањди  доимї ба фањмидани табиати 

эљодиёт, ошкор сохтани ќонуниятњои он, саъю кўшиши  ба вуљуд 

овардани назарияи мавзуне, ки раванди мураккаби фаъолияти эљодии 

инсонро  кушода медињад, табиї ва мантиќї аст. Дар иртибот бо ин нуқта 

зарурати такмили мундариља, шаклу методњои раванди омодасозии 

касбии мутахассисон барои донишгоҳҳои олӣ ќайд карда мешавад. Алњол 

таѓйироти мазкур  дар самти фаъолгардонии захирањои дохилии раванди 

тањсил ва ошкор сохтани ќобилияти эљодии донишљўёни донишгоҳи  олӣ 

идома доранд. Омўзгор  натанњо   дарс дињад, балки  њангоми дарс  

ќобилият ва талаботро ба муносибати эљодї дар фаъолияти њаррўзаи худ  

нисбат ба донишљўён бедор  намояд. Њамчунин ба назар гирифтан лозим 

аст, ки ташаккули самарабахши  ќобилияти эљодии донишҷӯён мањз  дар 

он маврид ба амал меояд, ки агар омўзгор  худаш аз чунин ќобилиятњо 

бархурдор бошад ва донишљўёнро ба раванди эљодї ворид сохта тавонад. 

Дар ин самт самарабахшии омодасозии дизайнерњои оянда пурра 

аз ташаккули ќобилияти эљодкорона дигаргун сохтани  воќеияти атроф, 

мустаќилият  дар њалли вазифањои амалї,  тайёр будан ба худтакмилдињї 

ва худомўзї тибќи имкониятњои  объективию субъективї вобаста аст. 

Бинобар ин дар марњилаи  муосир вазифаи асосии тањсилию тарбиявї 

муњайё кардани  шароит барои ташаккули фаъолонаи иќтидори эљодии 

шахсият ва  амалигардонии он дар раванди фаъолияти таълимї ва касбї 

ба  шумор меравад. 

Масъалаи ташаккули ќобилияти эљодии дизайнерони ояндаро чун 

шарти муњимтарини омодасозии касбии мутахассис баррасї намуда,   

чунин мешуморем, ки таќвияти самтгирии шахсиятї,  инфиродгарої ва 

мустаќилияти фаъолияти таълимии онњо  онро, яъне омодагии касбиро 

нисбатан самарабахштар мекунад ва барои ташаккули ќобилияти эљодї 

пойгоњ  ба вуљуд  меорад. Бинобар ин, масъалаи ошкор сохтани 
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шароитњои оптималии педагогї, ки барои баланд бардоштани иќтидори  

эљодии донишљўёни факултети санъати тасвирї ва технологияи МДТ 

“Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик Бобољон Ѓафуров” зарур 

аст, мубрамият пайдо мекунад. 

Таҳќиќоти сершумори  олимон  нишон доданд, ки шахсияти эљодї 

шахсияти зењниест, ки  ўро талаботи љустуљўи ќарорњои  ѓайристандартии 

баландсифат ва дорои навгонї тавсиф мекунад. Инњоро психологњо 

њамчун тамоюли умумї ба худифодакунии шахсият ва ба даст овардани 

мутобиќати имкониятњои худ дар фаъолияти амалигардонидашаванда 

баррасї мекунанд.  Аз ин нуќтаи назар, тањти вожаи фаъолият  

дигаргунсозии эљодии воќеияти атроф дар асоси захираи мављудаи 

дониш, мањорат ва малакањоро мефањманд. Амалигардонии  

бомуваффаќияти чунин  фаъолият тавассути бањамойии вижаи  

ќобилиятњое таъмин мегардад, ки ба шахсияти мушаххас ва  хусусияти 

фаъолияти барои  њамин шахсият зарурї хос мебошанд. 

Дар раванди ташаккули шахсият тањти таъсири шароитњои  

фаъолияти амалї талаботи маънавии донишҷӯ ташаккул меёбад, шавќу 

раѓбатњои устувор арзи њастї менамоянд, ки инсон дар фаъолияташ 

онњоро  ба роњбарї мегирад. 

Њар як соњаи фаъолият ташаккули ќобилияти дахлдори инсонро 

талаб мекунад. Ин нуктаро амалияи бисёрасраи бадеї, мусиќї, педагогї 

собит месозад. Ќобилияти  эљодї дар ваќти фаъолияти мувофиќи махсус 

ташкилкарда ва  мањз фаъолияти эљодии шахсият ташаккул меёбад. 

Санъати ороишию амалї, ки тарњрезии  либосро ба он мансуб  

донистан мумкин аст, барои ошкор сохтани табиати эљодии  инсон 

имкониятњои мусоид  дорад. Он яке аз шартњои асосии ташаккули  зењнї 

ва эстетикии инсон, зоњиршавии ќобилияти ў ба фаъолияти эљодї 

мебошад. 

Ба либос, мисли аксарияти дигар предметњои истеъмолї сол то сол  

талаботи баландтар пешнињод мешавад. Зимнан, меъёри пешбарандаи 
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сифати либос сатњи эљодии он аз нуќтаи назари  муайян кардани шакл, 

таносуби ќисмњо, ороиш ва ѓайра ба шумор меравад. Равандњои асосие, 

ки дар нињояти кор сифат ва арзиши бадеии  либосро муайян мекунанд, 

дар марњилаи  лоињакашї  тарњрезї мањсуб мегардад, ки  љустуљўи 

донишљў барои ёфтани  њалли ѓайристандарии (эљодии) вазифањои дар 

назди  ў гузошта ба њайси шарти самарабахшии онњо баромад мекунад. 

Ташаккули ќобилияти эҷодӣ дар донишҷӯён мављуд будани 

маќсадњои аз лињози шахсиятї ањамиятнокро дар раванди фанни 

“Тарҳрезии либос” барои азхуд кардани  ин ё он  технологияи коркарди  

ҷузъњои маҳсулот пешбинї мекунад. Ин бошад ба фардгароии фаъолият 

боис мешавад. Инфиродият дар ин маврид чун вижагии шахсият баррасї 

мегардад, ки тавассути маљмўи  сифату ќобилиятњои  тањти таъсири 

омилњои мухталиф ташаккулёбанда муайян карда мешавад. Зимнан, 

инфиродияти инсон дар асоси мабдаъњои табиии ирсї, ки ба онњо  њам 

омилњои беруна (муносибати инфиродї ба ташкили фаъолияти таълимї, 

таъсири  педагогї ба љанбањои шахсиятии тафаккур, мўњтавои  донишу 

шароитњои азхудкунии онњо), њам омилњои ботинї (услуби инфиродии 

фаъолият, вижагии идроки иттилооти мухталиф, танзими ихтиёрии 

фаъолияти амалишаванда) таъсир мерасонанд, њамчунин дар раванди  

худинкишофёбї  ташаккул меёбад. 

Њамин тариќ, инсон дар эљодиёти худ, ки  сатњи олии ташаккул 

мебошад, озод аст. Эљодиёт  бошад ба њамаи соњањои њастии инсон нуфуз 

мекунад. Эљодиёт гузариши иќтидори офаранда ё эљодкунанда ба  њолати 

дигар ва дар натиљаи ин заиф гардидани њолати пештара нест, эљодиёт 

офариниши иќтидори нав аз  њолати то њол вуљуд надошта аст. Амали 

эљодии дилхоњ моњиятан  эљод аз њеҷ аст, яъне на таѓйир додану 

бозтаќсими нерўи кўњна, балки офаридани нерўи нав аст. Дар амали 

дилхоњи эљодї фоида ва афзоиши мутлақ вуҷуд дорад. 
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БОБИ 2. МАЗМУН ВА ТАРКИБИ ФАЪОЛИЯТИ КАСБИИ 

МУТАХАССИСОНИ ДИЗАЙНИ МАҲСУЛОТИ ДӮЗАНДАГӢ ДАР 

РАВАНДИ ТАЪЛИМИ ФАННИ “ТАРҲРЕЗИИ ЛИБОС” 

2.1 Шароитњои педагогии ташаккули ќобилияти эљодии донишљўён 

Дар  замони  демократикунонии њаёти љамъиятї  барои  пањншавї 

ва ташаккули муносибати шахсиятї ба тањсилот замина гузошта мешавад, 

ки он њуќуќи њар як шахсиятро  ба худмуайянкунї ва худинкишофёбї 

тибќи манфиатњои шавқи худ,  њамзамон баррасии шахсиятро чун субъект 

ва объекти раванди тањсилотї пешбинї мекунад. Ин њолат назарияи  

педагогиро водор месозад, ки аз идеали инсони мутлаќан босавод 

(шахсияти  њамаљониба ташаккулёфта) даст кашад ва ба идеали нав – 

ташаккули њадди аксари ќобилиятњо ва  истеъдодњои инсон ба худтанзим 

ва худомўзї гузарад. 

Ташаккули психологии шахсияти донишљў раванди диалектикии 

пайдоиш ва њалли зиддиятњо, гузариши зоњирї ба  ботинї, 

худњаракатнамої,  худтакмилдињї  фаъолона мебошад.  Арзёбии  

педагогї ба  муњокимаронињои  худии донишљўён сањми  назаррас 

мегузорад  [236]. Вазифањои арзёбии  педагогиро шартан ба ду самт – 

тамоюлдињанда ва њавасмандгардонанда људо мешавад. Маљмўи ин 

самтњо  инкишофи муњокимањои арзёбандаро нисбат ба худ њавасманд  

гардонида, дар донишљў худшиносиро ташаккул медињад.  

Таҳќиќоти психологию педагогии муосир исбот мекунанд, ки бе 

назардошти вижагињои соњаи ангезишии донишљўён таъсири 

мутаќобилаи самарабахши  педагогї имконнопазир аст.  Дар паси 

амалњои объективан якхелаи  донишљўён метавонанд сабабњои комилан 

гуногун нињон бошанд, бинобар ин ангезиш барои педагог чун омили 

пешбари танзими рафтори шахсият хеле љолиби диќќат аст. 

Љустуљўи шароитњои  оптималии педагогии ташаккули ќобилияти 

эљодии донишљўён бояд ба њисобгирии фаъолияти  инфиродии барои онњо 

муњим, ки дар он таљрибаи ќаблан андўхта амалї гашта метавонад, такя 

кунад. Чунин муносибат  ба таълим муносибати шахсиятию тамоюлї 
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номида шудааст.  Таълими  тамоюлию шахсиятї, пеш аз њама, ба 

инкишофи ќобилиятњои  эљодї бо назардошти вижагињои инфиродии  

донишҷӯён нигаронида шудааст  [17]. 

Ба роњ мондани таълими  шахсиятию тамоюлї, яъне таълиме, ки 

дар раванди он инкишофи шахсияти инсон ба амал  меояд, риояи се 

шартро пешбинї мекунад, ки онњо, пеш аз њама, ба худи раванди таълим 

дахл доранд  [22; 235]. Маъмулан, он ба мабдаъњо (аломатњои истеъдод), 

ќобилиятњо, майлу раѓбат, самтгирињои арзишї ва таљриба такя мекунад. 

Зимнан мундариљаи таълим ва шаклњои ташкили фаъолияти  таълимї 

бояд чунон интихоб карда шаванд, ки  донишҷӯён  дар он  на танњо 

иќтидори эљодии худро кушода  тавонад, балки зењн ва ќобилиятњои 

мушаххаси худро инкишоф дода тавонад. 

Н.И. Алексеев амсилаи лоињавии таълими шахсиятию тамоюлиро 

тањия кардааст, ки моњияти он на танњо бо нодирии донишљў, балки ба 

нотакрории шахсияти педагог низ иртибот дорад. Муњаќќиќ таълими 

шахсиятию тамоюлиро чунин маънидод кардааст: “Чунин намуди 

таълим, ки дар он ташкили таъсири мутаќобилаи субъектњои таълим ба 

сатњи њадди аксар ба вижагињои инфиродии  онњо ва махсусияти 

амсиласозии шахсиятию предметии олам нигаронида  шудааст” [12, 33]. 

Парадигмаи тањсилоти шахсиятию тамоюлиро тавсиф намуда, Е.В. 

Бондаревская панљ муќарраротро људо кардааст, ки вижагињои  ин 

тањсилотро инъикос менамоянд ва масоили зеринро баррасї  мекунанд: 

1) Тасаввурот дар бораи моњият ва таъиноти ин намуди тањсилот, 

ки  на чун интиќоли маљмўи муайяни дониш оид ба фанни мушаххас, 

балки чун муњите, ки дар он шахсияти  донишҷӯён дар фардияти 

нотакрори  худ, дар маънавияти худ, дар оѓози эљодии  худ ташаккул 

меёбад, пешнињод мегардад; 

2) Мавќеи педагог дар  раванди тањсил ва муносибати ў ба 

донишҷӯён, ки дар ташкили шароитњои худташаккулёбї ва худтатбиќи 

донишҷӯ зоњир мешавад; 
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3) Мафњуми “функсияњои ташаккулдињандаи инсон”, ки тањти ин 

ибора муаллиф вазифањои ба ташаккули қобилияти эҷодии донишҷӯён  

чун шахсият мусоидаткунандаро мефањмад; 

4) Нигоњдории тањсилоти шахсиятию тамоюлї, ки ба ќонеъ 

гардонидани талаботи экзистенсиалии инсон, яъне талаботи  њастии ў, 

мављудияти шахсї, озодї ва интихоби озоди худ, љањоншинохти худ 

равона карда шудааст; 

5) Технологияњои педагогї, ки ба гузариш аз монолог ба диалог, 

аз шарњу тавзењ ба фањмиш, аз назорати иљтимої ба ташаккул, аз 

идоракунї ба худидоракунї нигаронида шудаанд. 

В.В. Шоган таъкид медорад, ки тањсилоти шахсиятию тамоюлї 

тарбияи инсони фарњангиро пешбинї мекунад. “Инсон  ба фарњанг, ба 

њастии рўњонии  дигари  худ “мечаспад” (“наздик мешавад”, “тамос 

мегирад”) ва дар худ ибтидои эљодиро кашф мекунад. Ў дар худ њолату 

вазъияти эљодиро кашф карда, худро меофарад. Дар ин маъно се 

категория – фарњанг, эљодиёт ва шахсият – асоси муњимми категориалї 

барои ба вуљуд овардани  технологияи тањсилоти шахсиятию тамоюлї ба 

шумор мераванд" [230, 76]. Ин назарияњои  муњаќќиќ  дар шинохти 

бештари олми эљодї заминаи мусоид фароњам оварда, барои татбиќи 

ташаккули шахсияти эљодкор мусоидат хоњад кард.  

Дар консепсияи И.С. Якиманская  маќсади тањсилоти шахсиятию 

тамоюлї ба фароњам овардани шароитњои иљтимоию педагогї равона  

карда мешавад, ки онњо ба ошкор сохтан ва минбаъд ташаккул додани  

хусусиятњои инфиродию шахсиятии донишҷӯён, ки ба шаклњои иљтимоан 

муњимми рафтор љавобгў мебошанд, имконият медињанд. Нуктаи 

мењварии  марбут ба таълими шахсиятию тамоюлиро И.С. Якиманская 

чун ивази самти векторњо дар тањсилот тасвия кардааст: “аз таълим чун 

раванди мўътадил ба роњ монда, ба  таълим чун фаъолияти инфиродии 

донишҷӯ, тасњењ ва дастгирии педагогии он” [235, 76].  Ба  андешаи И.С. 

Якиманская, таълим, моњиятан, бояд барои ташаккули њар шахсият 
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шароит фароњам созад ва зимнан, он ташаккулдињанда ва шахсиятию 

тамоюлї мебошад ва шарти асосии педагогї давомати (муттасилии) 

донишњо ба њисоб меравад.  

Бомуваффаќиятии ташаккули ќобилияти эљодии донишљў аз бисёр  

љињат бо мањорати фаъолияти таълимии мактаббачаро дар асоси донишу 

мањорат, малакаю ќобилиятњои аллакай шаклгирифта ташкил карда 

тавонистани педагог муайян карда мешавад. Танњо дар њамин маврид як 

ќатор вазифањои психикї фаъол мегарданд, ки дар давраи камолёбї 

(пухтарасї) ќарор доштанд ва ташаккули  ќобилияти эљодии донишљў 

сурат мегирад. Зимнан, чи тавре ки Б.М. Неменский менависад, 

“вазифањои забонгуна сикли болоравии худро иљро намуда, бояд на танњо 

мураккаб гарданд, балки чанд ќадам пеш аз имкониятњои имрўзаи 

донишљў ќадам зананд. Ин яке аз муњимтарин сирњои  муоширати касбї 

мебошад, ки донишљўро дар ташаннуљи эљодї нигоњ дошта метавонад” 

[140, 33]. Самтгирии шахсї ва фардияти донишљў дар раванди таълими 

тарњрезии либос метавонад њини интихоби услуб (фасон) барои  амсила; 

ќисматбандї ва њалли ранги амсила; ороиши  бадеии мањсулот; тарњњое, 

ки бо ёрии онњо буриши мањсулот сурат мегирад; технологияе, ки тибќи 

он коркарди  масолењ њангоми тайёр кардани амсилаи интихобшуда ба 

амал оварда мешавад, зуњур кунад. 

Интихоб дар асоси муносибати эњсосию шахсиятии донишљў ба 

фаъолият, талабот, шавќу раѓбат, љидду љањд ва ќобилиятњояш сурат 

мегирад. Гуфтан лозим аст, ки масъалањои ташаккули  ќобилияти эљодии 

донишљўён дар асоси амалигардонии  муносибати шахсиятию тамоюлї ба 

таълим ба тамоми маљмўи анъанавии шароитњои педагогии татбиќи 

раванди  педагогї дахл дорад. Ва дар навбати аввал, ба маќсад, 

мундариљаи таълим, шаклњои ташкилї, методњо, воситањо ва низоми 

назорат ба раванди таълим дахл мекунад. Тамоми  маљмўи мазкур бояд 

дар низоме ташкил шаванд, ки байни љузъњои алоњидаи он робитањои 

мутаќобилан даќиќ мављуд бошад. Тањлили татбиќи усулњои мухталифи  
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ташаккули ќобилияти эљодии донишљўён дар раванди тадриси фанњои 

таълимии мухталиф дар донишгоҳи олї ба љамъбаст кардан ва мушаххас  

сохтани онњо дар амсилаи назариявии фаъолияти омўзгор ва донишљў оид 

ба ташаккули ќобилияти эљодї дар  раванди омўзиши фанни “Тарњрезии 

либос” имконият дод.  

Муайян намудани маќсадњои таълим ва шароитњои ба онњо 

мувофиќи педагогї асоси фаъолияти самарабахши таълимиро   ташкил 

мекунад. Омили ин фаъолият зиддиятњои беруна  махсусан, зиддиятњои 

дохилї мебошанд, ки новобаста аз он ки  раванд ба ташаккули донишу 

мањорат ё ба ташаккули ќобилияти эљодии донишҷӯён нигаронида 

шудааст,  ядрои  раванди дилхоњи  таълиму тарбияанд. 

Ба назар гирифтани зиддиятњои мазкур дар амалияи  таълими 

фанни тарњрезии либос тавассути ошкор сохтани муносибатњои мухталиф 

барои амалигардонии онњо  бањри баланд  бардоштани самарабахшии 

таълим ва ташаккули ќобилияти эљодии донишљўёни факултет зарур аст.  

Барои  он ки раванди таълим раванди тарбияи эљодиёт низ гардад, 

чунин шароитњоро муњайё сохтан лозим аст, ки  дар  онњо аломатњои ба 

шахсияти эљодї хос пайдо шаванд ва  ташаккул ёбанд. Афзун бар ин,  

ваќте дар бораи эљодиёт дар раванди  таълим сухан меравад,   дар бораи 

эљодиёти  омўзгорон ва њам донишљўён низ њаст. Фаъолияти таълимию  

эљодии донишљўён  дар њалли масъалањои таълимї, вазифаю  супоришњои 

эљодї нигаронида шудааст. Фаъолияти таълимию эљодї фаъолияти аз 

лињози педагогї идорашаванда  аст, ки асосан дар заминаи идоракунии 

ѓайримустаќим  ва дурнамо сурат мегирад. Аксаран бомуваффаќиятии 

фаъолияти таълимию эљодї на он ќадар аз сатњи ташаккули  тарзњои 

шаклию шахсиятї, балки бештар аз тарзњои эвристї,  фиросатї 

(интуитивї)-и фаъолияти зењнї вобастаанд  [32, 87]. 

Сариваќт дидану ошкор сохтани ќобилияти донишљў, ба онњо 

диќќат додан ва фањмидани ќобилият ва  дастгирї ба ташаккули 

ќобилияти эљодии донишљўён заминаи мусоид фароњам меоварад.  Чи 
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ќадаре  ки сатњи ташаккули эљодии  донишљўён баланд бошад,  њамон 

ќадар ќобилияти кории ў баланд аст. Низоми омодасозии касбї оид ба 

ташаккули ќобилияти эљодии донишљўён онњоро ба зоњир намудани 

таваљљўњ ба фаъолияти  мустаќилонаи зењнї, талабот ба тадќиќи худии 

раванду воќеањо, љидду љањд ба исботпазирии њалли масъалањо, 

суботкорию матонат дар ноил гардидан ба мањоратњои зењнї, талабот ба 

фаъолияти эљодии фаъол равона месозад  [219, 86]. 

Барои он ки донишљўёни эљодкор тарбия   шаванд, онњо бояд 

эљодиётро чун арзиш ќабул намоянд. Диќќати омўзгор дар навбати аввал 

бояд ба ташаккули  тафаккури ѓайристандартї равона карда шавад. 

Муњим аст, ки донишљўён на танњо  предмети дилхоњро омўзанду донанд, 

балки фикр карда тавонанд, татбиќи амалии ин донишњоро дар љустуљў 

кардаю ёфта тавонанд. Барои онњо азхуд кардани кори интихоб 

кардаашон бояд мароќовар бошад. Зимнан онњо бояд идрок намоянд, ки 

интихобашон дуруст ва кор эљодист. Интиќоли одии дониш на танњо 

мубарамияту муњиммият надорад, он зараровар низ мебошад, зеро  ба 

тарбияи эљодиёт љой намегузорад, ба ташаккули фикри худї, ки њангоми 

љустуљўи мустаќилона ва тадќиќи масъалаи ба миён гузошта 

имконпазиранд, роњ намедињад. Таълимро  танњо ба касби мањорату 

малака мањдуд кардан нашояд, он воситаи ба даст овардани  рисолати 

олї, худфаъолкунї ва худифоданамої дар эљодиёт мебошад.    

Мањз дар  њамин мавид  яке аз зиддиятњои асосї, ки ба  тарбияи 

эљодиёти донишљўён монеъ мешавад  барои  ташаккули мањорати  

созандагии  (эљодкорї) донишљуён  ваќт нагузоштани омўзгорон аст.   

Донишљўёнро фаъолона ба фаъолияти љустуљўї љалб карда, дар назди 

онњо чунин масъалањо гузоштан  лозим аст, ки барои ёфтани љавоби 

масъалањои мазкур  ќобилияти эљодию таҳќиќотии худро ба  кор баранд, 

донишњои нав, имкониятњои нави њалли ѓайристандартии масъалањоро 

љустуљў кунанд ва дарёбанд.   
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Њамин тариќ, яке аз шартњои муњимтарини тарбияи эљодиёти 

донишљўён фаъолияти таҳќиќотї (тањти роњбарии омўзгор) ба  њисоб 

меравад. Шарти дигар, ташкили худи раванди таълим аст, ки бояд 

унсурњоеро аз ќабили таълими муаммої, дар  донишљўён ташаккул 

додани малакањои тањлил, синтез, мањорати арзёбии вазъиятњои мухталиф 

дар бар гирад. Омилњоеро, ки ба тарбияи эљодиёт  дар донишљўён таъсир 

мерасонад, људо мекунем. Ба аќидаи С.Д. Пинчук  панљ омил мављуд аст: 

эътимод ба ќувваи  худ, ќобилияти њал кардани масъалаи  ба миён 

гузошта; љидду љањд ба мустаќилият дар интихоби  маќсад, вазифа ва 

роњњои њалли онњо; бедор кардани эњсосоти мусбат (шодї, њайрат, њисси 

муваффаќият ва ѓайра). [162]. 

Фаъолияти омўзгор оид ба  ташаккули ќобилияти эљодии 

донишљўён   мундариљаи  фанни мавриди тадрис ва методњои омўзиши он; 

ба вуљуд  овардани шароит ва имкониятњо барои  ошкор сохтан (зоњир 

намудан) ќобилияти эљодї дар раванди таълимї; интихоби 

њавасмандгардонињо ва барои донишљўи алоњида мушаххас сохт ани  

онњо; тањияи супоришњои эљодї ва инфиродї барои таъмини фаъолияти 

мустаќилонаи донишљўро  дарбар мегирад. 

Мундариљаи фаъолияти таълимии донишљў, ки ташаккули 

бомуваффаќияти ќобилияти эљодиро таъмин мекунанд, муносибати 

эљодкорона ба раванди таълим ва азхуд кардани мундариљаи фанни 

таълимї; зоњир намудани мустаќилият ва  фаъолнокї дар раванди касби 

донишу мањоратњои нав; истифодаи донишу мањоратњое, ки  њангоми 

омўзиши як фанни таълимї андўхта шудаанд, дар фанњои таълимии 

дигар.дар бар мегирад.   

Самарабахшии тамоми раванди таълимї натиљаи фаъолияти 

омўзгор ба шумор меравад.  Натиљањои фаъолияти дахлдори донишљўён 

дар   баланд шудани  фаъолнокии маърифатию эљодї; хусусияти 

зоњиршавии раѓбату мароќи маърифатии онњо дар машѓулиятњо   зоњир 

мегарданд. 
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Натиљањои фаъолияти омўзгору донишљўро љамъбасти раванди 

таълим, ки њангоми омўхтани фанни “Тарњрезии либос” ба даст меояд, 

яъне таѓйирёбии сифатии шахсияти донишљў муайян мекунад. Объектњои  

фаъолияти касбии  хатмкунандагон мушаххасоти истеъмолї ва эстетикии 

амсилаи мањсулоти дўзандагї, эскизњо, расмњои техникї, наќшањои  

тарњњои амсилањои мањсулоти дўзандагї, масолењи  асосї ва ёридињанда, 

матои кеш (трикотаж), фурнитура барои тайёр  кардани мањсулоти 

дўзандагї, раванди  тарњрезї, таљњизот ва равандњои технологии 

истењсолоти дўзандагї, коллексияи амсилањо (ё намунаи озмоишї), 

љомеањои мењнатии  ибтидої ба њисоб мераванд. 

Дизайнери мањсулоти  дўзандагї ба намудњои  зерини фаъолият 

тайёрї мебинад: амсиласозии мањсулоти дўзандагї; тарњрезии мањсулоти 

дўзандагї; омодасозї ва ташкили равандњои технологї дар истењсолоти 

дўзандагї; ташкили кори љузъу томи махсуси истењсолоти дўзандагї ва 

идораи он; иљрои корњо оид ба як  ё якчанд касбњои коргарї ва мансабњои 

хидматї. 

Низоми мазкур ба ќадри кофї динамикї (пўё) буда,  байни 

унсурҳои алоњида  робитаи  оперативии (таъљилии) акс дорад. Он имкон 

медињад ба раванди таълим тасњењ дароварда, вобаста аз вазъият 

вазифањои фаъолияти маърифатї таѓйир дода шаванд. Дар навбати худ 

натиљаи равандњои мутаќобилан  алоќаманди тадрису таълим таѓйирёбии 

вазифањои фаъолияти омўзгорро тибќи вижагињои ташаккули шахсияти 

донишљў дар марњилаи муайяни синнусолї (аз курс ба курс дар 

донишгоҳи олї) муайян мекунад. 

Ташаккули ќобилияти эљодии донишљўён маќсади асосии таълими 

ба шахсият нигаронидашуда мебошад, ки сарвати асосии он шахсияти 

донишҷӯён ва муайян кардани сатњи таъсири  педагогии ба ташаккули  

ќобилияти ў  аст. Ин гуна  раванди таълим бояд мавзуну таѓйирпазир ва 

вариянтнок  бошад. Зимнан барномаи  таълим бояд  њатталимкон ба 
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барномаи инфиродї наздик бошад. Вижагињои шахсиятии донишљў  бо 

тамоми мушаххасоти ба он хос муайян  карда мешавад.   

Маъмулан, таълими ба шахсият нигаронидашударо бо муносибати 

инфиродї, тафриќавї ё шахсиятї, ки ба афзалияти фардият, хударзёбї, 

аслияти донишҷӯён чун њомили фаъоли таљриба такя мекунад,  умумият 

медињанд. Аз ин љињат, таълими донишљўён бояд ба талаботи зерин 

љавобгў бошад: 

1. Хусусияти  маводи таълими пешнињодгардида бояд донишу 

мањорати гузаштаи донишљўро ба назар гирад. 

2. Маводи таълимии назариявї  на танњо ба васеъ кардани 

дониш, муназзаму мураттаб сохтани он, њамгироию љамъбасти он, балки 

ба ташаккули мањоратњои умумї, ки барои фаъолияти таълимї заруранд, 

низ равона шуда бошад. 

3. Машѓулиятњои амалї бо маќсади  ташаккули ќобилияти эљодї 

дар равандиттарњрезии либос бояд ба њавасмандгардонии фаъолияти 

мустаќилонаи таълимии донишљў равона шуда  бошанд. 

4. Донишљў бояд озодии интихоби технология ё тарзи 

омодасозии амсила ва минбаъд тайёр кардани онро дошта бошад. 

Назорату арзёбии марњилавии на танњо натиљаи нињоии таълим 

(унсурњои фаъолият), балки арзёбии мобайнии муносибатњои  эљодї низ, 

ки донишљўён дар фаъолияти худ истифода мебаранд,  зарур аст. Ин 

талаботро њангоми тартиб додани барномаи фаъолияти таълимии њар 

донишљў, интихоби иттилооти мухталиф оид ба омўзиши курс аз љониби 

омўзгор ба назар гирифтан зарур аст.  

Намудњои иттилоот хусусиятњое чун  маълумотдињї (иттилооти 

умумї, зеро танњо ба хотира пешбинї мегардад) ва  эљодї доранд, ки  дар 

бораи љустуљўи эљодї, бозёфтњои љолиби  технологї, амсилањо, фасонњо 

ба воситањои ахбори омма ва намоишњо пешкаш мегардад ё дар корњои 

алоњидаи донишљўён пешкаш мешавад.  
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Мустаќилият ва интиќоди тафаккур (дар асоси дид ва зиддияти 

дохилии иттилооти ба дастомада); худомўзї (љустуљўи мустаќилонаи 

маълумот дар бораи матоъ ва  хосиятњои он; хусусияти хоси коркарди 

матоъ, фасонњои он, ороиши бадеии мањсулоти тайёр, олот ва асбобњои  

ёрирасон)  бояд ба ташаккули донишљўён нигаронида шуда бошад.  Дар 

асоси тањлили таљрибаи кори педагогњо ва  додањои тадќиќоти илмию 

методї метавон ба чунин хулоса расид, ки ба назар гирифтани мавќеи 

шахсиятии донишљў ба фаъолияти амалишаванда омили пешбари 

ташаккули  ќобилияти эљодї мебошад. Чунин муносибат ба људо кардани 

сатњи ташаккули ќобилияти эљодии донишљўён  дар раванди таълим 

имкон медињад. 

Сатњи аввал (паст): дар донишљўён ангезаи маърифатии таълим 

афзалият дорад. Интихоби фанњои мавриди  омўзиш бо шавќу раѓбати 

ботинї ба фанњои таълимии алоњида алоќаманд аст.  Донишљўён ба 

раванд ва натиљањои фаъолияти таълимии худ, фактњою воќеањои аљиб, 

тарзњои маърифат мароќ  зоњир мекунанд. Фаъолнокии эљодї ва 

мустаќилият дар сатњи љузъию љустуљўї ё таљдидию (реконструктивию) 

вариантї ќарор доранд. 

Сатњи дувум (миёна). Донишљўён барои  азхудкунии тарзњои нави  

фаъолият мароќ зоњир мекунанд ва таъсирпазир мебошанд. Вале аксаран 

ба донишњои назариявї бањои муносиб дода намешавад. Фаъолнокии 

эљодї ва мустаќилият дар сатњи љузъию  љустуљўї ё таљдидию вариантї 

ќарор доранд. 

Сатњи севум (баланд). Дар донишљўён ангезиши пойдори 

маърифатї мушоњида мешавад. Онњо ба тавсеаи соњаи фаъолият  кўшиш 

ба харљ медињанд. Ба объекти шавќу раѓбати онњо доираи васеи 

масъалањои марбут на танњо  ба фаъолияти касбї дохил мешаванд, балки 

љидду љањд ба худомўзї, ошкор сохтани робитањои сабабию оќибатї, 

ќонуниятњои воќеию равандњо ба татбиќи эљодии дониш зоњир мегардад. 

Сатњи эљодии  фаъолнокии маърифатї ва мустаќилият бартарї дорад.  
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Фаъолияти эљодї  омехтаи равандњои психикии барои ташаккули  

шахсият муњимтаринро  дар бар мегирад. Дар фаъолияти зењнї,  ки бо 

унсурњои эљодї мегузарад, љустуљўи фаъолона, дарёфт, муносибати 

тадќиќї, омодагї ба њалли масъала зоњир мешаванд. Як ќатор муаллифон 

устувории эњсосиро чун сифати  мураккаби шахсият баррасї мекунанд, ки 

бо бањамойии љузъњои эњсосї, иродавї, ахлоќї, зењнии фаъолияти  

психикї тавсиф мешавад ва дар вазъияти муташанниљи эњсосї ба њалли 

бомуваффаќияти масъалањои мураккаб мусоидат мекунад. Зуњуроти 

эњсосии донишљўён дар рафти раванди эљодї дар  њисси тањайюр, њисси 

чашмдошти навгонї, њисси нишасти  зењнї, њисси комёбї ифода меёбанд  

[231]. 

Дар ин омехтаи ба худ хоси равандњои  психикї љидду љањди  

иродавї унсури муњимтарин ба њисоб меравад. Амали  эљодии дилхоњ 

њаракати ќадам ба ќадами ба худ хос мебошад, ки дар он самти иродавї, 

рафъи мушкилот ва монеањои хурду калон мушоњида мешавад. Ташаббус 

ба  љустуљў,  мустаќилона ба даст овардани дониш, пешнињод ва 

гузоштани масъала, муайян кардани роњњои њалли онњо, ёфтани њал ё 

истифодаи ѓайристандартии вариантњои маълуми технологияњои ба даст 

овардани натиљањои нињої барои эљодиёт зуњуроти ба вижа хоси иродавї 

ба њисоб меравад. 

Љанбањои зењнї, иродавї ва эњсосии фаъолияти эљодї на ќисмњои 

он,  балки тамомияти ягонаи бањамалоќамандро ташкил  мекунанд. 

Л.С. Выготский (1987) чунин мешуморад, ки психологияи эљодиёт 

пеш аз њама ба тадќиќи эњсосот такя мекунад. Эњсосот ќобилияти 

интихоби таассурот ё образњоро доранд, ки онњо  бо рўњияе, ки дар њамин 

лањза ба мо тасаллут доранд ё маро фаро гирифтаанд, созгор мебошанд. 

Шањодатњои  сершумори доњиёни эљод низ  наќши бузурги таассуроти 

эњсосиро дар раванди эљод собит месозанд. 

Хусусияти  муњимми эљодиёт ин аст, ки  аз инсон   беш аз њама 

фаъолияти љустуљўиро таќозо мекунад. Фаъолияти эљодї бидуни афкори 
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фаъол   имконнопазир аст, бинобар ин барои эљодиёт равандњои тафаккур 

хеле муњимманд, вале равандњои тафаккур, ки дар таркибашон  мантиќи 

хушк љой  доранд, таассуроти  эњсосиро  дар худ таљаммўъ менамоянд. Аз 

ин рў,   дар раванди эљодї  фикр роњи баромад аз мушкилиро мељўяд, ки 

ба њалли  масъалањои ба миёномада равона шудааст, бо ниятњои иродавї 

махлут мегардад. Дар эљодиёт “фикр – ирода, фикр-иштирок, фикр-

таассурот” ифодаи худро меёбад” [169, 94] ва мањз њамин нукта дар 

фаъолияти таълимї арзиши махсус дорад. 

Тамоми раванди таълимиро чун ягонагии зоњирию ботинї  

баррасї намуда омўзгор бояд таълимро тавре ташкил  кунад, ки тафаккур 

– эњсос- иродаи донишљўёнро ба ангезиш оварад. 

Дар раванди эљодї  эњсос наќши гуногун дорад, ки   азияти эљодї 

ва њам шодию  нишоти кашфиёт аст. Таассуроти эњсосї дар раванди амали 

тасвирї барои рассом  низ хеле муњим аст. В.С. Кузин  ќайд мекунад, ки 

агар натура (объекти тасвир) ба рассом таъсир  нарасонад, дар ў њеч гуна 

эњсосро ба вуҷуд наорад, раванди тасвир ѓайрифаъол мешавад [99, 45].  

Рафтори инсон ба эњсос асос меёбад, эњсос идрок, тафаккур ва 

ниятњои инсонро фаъол  ва ташкил мекунад. Эњсос мењвари пурќувватест, 

ки пардаро аз рўи  номаълумњо   мекушояд, љањонбиниро васеъ мекунад, 

ба касби малакаю мањорат ва донишњои  нав ёрї мерасонад. Эњсос ядрои  

сохтори ангезишии инсонро ташкил намуда,  ба  рафтору афкори  мо  

таъсир мерасонад [121]. 

Иродаи эљодї нуќтаи ибтидоии раванди дилхоњи созандагї аст, ки  

гузариши њар чї зудтарро аз лањзае, ки ба иљрои коре “маљбур” месозед, 

то лањзаи саргармї ба равандро  таъмин мекунад  [212, 60]. Дар ин маврид 

тамоми  фаъолияти маърифатї  ва равандњои психикие, ки асоси 

фаъолияти  эљодї, љустуљўї, тадќиќии донишљўёнро ташкил мекунанд,  

фаъол мешаванд. 

Њамин тариќ, ҷанбаи дохилии раванди таълим якљоя бо фаъолияти 

эљодї манбаи   хушкнашавандае мегардад, ки ба гузариши нисбатан 
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мувофиќ,  тўлонї ва  самарабахши фаъолияти маърифатии донишљў 

мусоидат мекунад. Ба аќидаи Т.И. Шамова  фаъолнокии маърифатї яке 

аз сифатњои пешбари шахсият мебошад, ки дар самти  устувории шавќу 

раѓбати  маърифатї, љидду љањд ба самарабахш азхуд намудани  дониш ва 

тарзњои фаъолият, сафарбар кардани саъю кўшиши иродавї барои ба даст 

овардани максадњои таълимию тарбиявї зоњир мегардад. Дар ин љо 

равандњои эњсосї, зењнї ва ахлоќию иродавї дар маљмўъ зоњир 

мегарданд. Ин сифати фаъолияти шахсият асосан дар раванди маърифат, 

ки  табиатан бо фаъолнокии њадафманди субъект вобаста аст, ташаккул 

меёбад. Дар ин маврид фаъолнокї чун восита ва шарти ноил гардидан ба 

маќсад зоњир мешавад. Ба њолати фаъол овардани субъект натиљаи 

њамкории мутаќобилаи он бо муњити беруна мебошад  [223, 11]. 

Дар маљмўъ, тањти мафњуми љанбањои амалиётї  амалњои 

маърифатиро фањмидан мумкин аст, ки донишҷӯён ба маќсади ба даст 

овардани донишу мањорат ва малакањое, ки барои ў маънои шахсиятї  

доранд, бошуурона иљро мекунад. Ин сатњи якуми амалњои маърифатї 

мебошад. Сатњи  дувуми нисбатан баланд кори њадафмандро  оид ба 

шиносої ва азхуд кардани тарзњои нави маърифат ва фаъолият дарбар 

мегирад. 

Дар  рисолањои илмии  Д.И. Зюзин  [85], П.И. Пидкасистий [157], 

Т.И. Шамова  [223] таъкид шудааст, ки дар амалигардонии фаъолияти  

маърифатии фаъолона шартњои объективї, аз љумла будан ё набудани 

иттилоот, арзёбии атрофиён ва ѓайра наќши бориз дорад.  Муносибати 

махсуси донишљўён ба маърифати амиќ  дар фаъолнокии маърифатї ва 

мустаќилият ифода меёбад. Субъект чї ќадаре, ки фаъолтар, 

боташаббустар, мустаќилтар амал кунад, њамон ќадар фаъолияти 

маърифатї барои ў бештар ањамият дошта, фаъолияти ў ба эљод  

наздиктар аст. Бинобар ин,  фаъолнокии маърифатї ва мустаќилият,  

ќобилияти татбиќи эљодии донишро мо ба сифати  меъёри љанбаи 

амалиётии ташаккули ќобилияти эљодї баррасї мекунем. 
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Бо назардошти афкори илмии  Т.И. Шашова [223] ва П.И. 

Пидкасистий [157]  таѓйирёбии сифатии ќобилиятњои эљодиро дар љанбаи 

амалиётї чун пайдарњамии   сатњњои репродуктивї, таљдидию вариантї, 

љузъию љустуљўї ва эљодии фаъолият баррасї кардан мумкин аст. Дар њар 

сатњ фаъолияти донишљўён бо шавќу раѓбати калон ё хурд ба таълим 

тавсиф мешавад, ки он дар дигар намудњои фаъолият инъикос меёбад. 

Меъёри љанбањои амалиётии фаъолияти эљодї инњоанд: қобилият ба 

касби эљодии дониш; мустаќилият дар кор; кори фаъолона дар 

машѓулиятњои аудиторї; мустаќилият ва ташаббус дар љустуљўи 

вариантњои мусоиди иљрои супоришњо; мустаќилият ва ташаббус њангоми 

иљрои супоришњои инфиродї ва эљодї. 

Сатњи эљодии љанбаи амалиётии ташаккули ќобилияти эљодї дар 

мустаќилона ба даст овардани донишу мањорат ва малака, татбиќи 

эљодкоронаи онњо зоњир мегардад. Донишљўёни ин сатњ дар 

машѓулиятњои аудиторї кўшиш мекунанд ба моњияти њодисањо  сарфањм 

раванд, робитањои мутаќобилаи онњоро ошкор созанд,  кўшиш ба харљ 

медињанд доира ва  имкониятњои татбиќи  онњоро ба манфиати одамон  

муайян кунанд, ба маќсади ошкор сохтани робитањои сабабию оќибатї 

дар воќеањо ё равандњо суолњо медињанд ва натиљањоро пешгўї мекунанд, 

кўшиш менамоянд  дониши андўхтаро дар машѓулиятњои амалї татбиќ  

намоянд. 

Сатњи  љузъию  љустуљўии ташаккули ќобилияти эљодї дар 

мустаќилона ба даст  овардани дониш, татбиќи он дар вазъиятњои 

ношинос тањти роњбарии омўзгор ё њамкурсон зоњир мегардад. Дар 

машѓулиятњои аудиторї донишљўёни ин сатњ кўшиш ба харљ медињанд 

дониши андўхтаро ба намуди муайяни фаъолият мутобиќ созанд, бисёр 

ваќт суолњои  самтияташон амалї дода, мунтазири љавобњои муфассал  

мегарданд. 

Донишљўёни сатњи таљдидию вариантии аксаран донишро аз рўи 

намуна ва дар вазъиятњои шабењ истифода бурда, дар шароити фаъолияти 
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дастаљамъї бо майли том корњои  мустаќилонаро иљро мекунанд, вале 

ташаббускори онњо нестанд.  Дар машѓулиятњои аудиторї гоњ ѓоњ  суол  

дода, ба амиќии љавобњо диќќат  намедињанд. 

Сатњи репродуктивии љанбаи амалиётї дар татбиќи дониш аз рўи 

намуна, иљрои иљбории корњои мустаќилона, рафтори ѓайрифаъол дар 

машѓулиятњо ифода меёбад. 

Тањќиќи  тафаккури эљодї дар маърифати раванди эљодї,  омўзиши 

ќонуниятњои дониш ва  кашф  кардани инсон наќши барљаста дорад, ки 

онро  гешталпсихологњо аз озмоиш гузаронданд. Психологњои рус низ ба 

тадќиќи тафаккури эљодї шурўъ намуданд. 

 Консепсияњои асосї дар бораи ќонуниятњои фаъолияти  олии 

асаби инсон, ки аз љониби умум пазируфта шудаанд, олимони психологро 

ба ин  хулоса: љидду љањди  талаботи худро ќонеъ гардонидани шахсият ва 

набудани роњњои њалли  он тафаккурро фаъол мегардонад, яъне боиси  ба 

њам пайвастани он роњу робитањои асабї мегарданд, ки   ин роњу робитањо 

ба шахсият барои ноил гардидан ба маќсадњои гузошта намерасиданд,   

меоранд. 

Бинобар ин, чизи нави бо ёрии шуур сохташуда мањсули эљодиёт 

аст. Худи эљодиёт бошад нишондињандаи доминанти  (тасаллути) он 

шавќу раѓбат ва талабот мебошад, ки дар лањзаи муайян дар сохтори 

шахсият бартарї пайдо мекунанд. Танњо  талаботи доминатї эљодиётро 

ба вуљуд меорад ва танњо  аз рўи зоњиршавии эљодии шахсият дар бораи 

талаботи  фармонфармои (марказии) ў муњокима рондан мумкин аст. 

Тарафи дигари масъаларо, ки ба механизми эљодиёт дахл дорад, 

низ наметавон аз мадди назар  дур кард. Масалан, М.С. Бернштейн, А.В. 

Петровский, Я.А. Пономарев, И.М. Сеченов, В.М. Бехтерев соњаи 

рафтори бошууронаи шахсиятро тадќиќ намуда, ба хулоса омаданд, ки ба 

соњањои зершуур ва худшиносї људо кардани он ќобили ќабул аст  [28; 156; 

160  ва ѓайра]. 
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Метавон  гуфт, ки худшиносї ќуллаи шуури  шахсият аст. 

Ташаккули ќобилият мањз аз худшиносї оѓоз  меёбад ва дар   гузариш аз 

“Ман мехоњам” то “Ман метавонам” зоњир мегардад ва сатњи иддаои 

шахсиятро муайян мекунад. Нињоят “Ман метавонам” дар шуур ангезанда 

мегардад. Худшиносї метавонад дорои дараљаи мухталифи  мутањаррикї, 

ангехташавї, мањсулнокї, дурахшонї ва  ѓайра бошад. Ба тафтиши 

фарзия, ѓоя, фантазия шуур машѓул мешавад. Татбиќи онњоро бошад, 

фаќат худшиносии шахсият амалї гардонида метавонад. 

Тамрини  барои худшиносї  аз марњилањои барваќти  њаёт,  аз 

зинањои аввалини таълим оѓоз меёбад. Намудњои мухталифи фаъолияти 

таълимї, аз љумла бозињои эљодї, машѓулият ба расмкашию мусаввирї, 

графика, хониш, гулдўзї, дўзандагї ва ѓайра моњиятан санљишњои 

аввалини шуур чун рахна  задан аз  надонистан ба донистан мебошанд.  

Танњо шароитњои махсус ташкил кардаи таълим метавонад соњаи 

фаъолияти шахсиятро васеъ кунад, аз њисоби соњаи мунтазам 

бойшавандаи шуур кори худшиносии онро таъмин намояд. 

Майлу раѓбати шахсият ба “дарки” воќеият дар шаклњои 

мухталифи он, њамчунин мављудияти хотира, ки дар худ образњои 

гуногуни воќеияти  объективиро нигоњ медорад, заминањои эљодиёт ба 

шумор мераванд. Зимнан  эљодиёт на ба туфайли дурахшњои  лањзаинаю 

њассосияти фавќулодаи тафаккур, балки тавассути вуруд  ба моњияти 

воќеият ба даст  меояд. 

 Дар нињояти кор,  дар раванди эљодиёт шахсият аз доирањою 

тасаввуроти мањдуд ва шахшуда озод мегардад ва ба зинаи минбаъдаи 

ташаккули худ мерасад. 

 Равоншиносон ба монандиЛ.П. Гурова, Н.А. Менчинская, А.П. 

Нечаев  исбот кардаанд, ки  дар эљодиёт  зењн ва њам шахсият ба сифатњои 

муайян соњибанд ва  наќши назаррас доранд д  [60; 132;142 ва ѓайра]. 

Тадќиќоти онњоро мавриди тањлил ва љамъбаст ќарор дода, мо 

сифатњои муњимтарини шахсияти эљодиро људо кардем, ки  дар љадвали 2  
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зикр шудаанд. Лозим ба таъкид аст, ки  љадвали мазкур фењристи пурраи 

ин сифатњо нест. (Замимаи 1) 

Дар раванди кори инфиродї бо донишљўён оид ба ташаккули 

мањоратњои таљрибавию малакањо, донишњои назариявї, љалб кардани 

диќќат ба мундариља ва вижагињои кори  оянда шавќу раѓбати њар 

донишљўро ба назар гирифтан лозим аст. Њамчунин ба назар гирифтан 

зарур аст, ки донишљўён  њангоми андўхтани дониш дар бораи  предмети 

мавриди шавќу раѓбат кадом тарзу амалњоро истифода  мебаранд. В.Н. 

Мясищев чунин шавќу раѓбатњоро дар  низоми муносибатњо баррасї 

карда, таъкид  намудааст,  ки онњо мавќеи интихобии шахсиятро ифода 

мекунанд, характери фаъол ва эљодии фаъолият ва рафторњои  алоњидаро  

муайян менамоянд  [151]. 

Тањлили  натиљањои тадќиќоти психологї ва педагогї оид ба 

масъалањои эљодиёт, ташаккули шавќу раѓбатњои маърифатї  ва касбии 

донишљўёни донишгоҳҳои  олї имкон медињад, ки  тавсияњои сершумор 

бирасем , ки   дар   баланд бардоштани самарабахшии раванди педагогї 

мусоидат менамоянд. Баъзеи онњо дар асоси муќаррароти  маъруфи 

методии “фањмою  возењ баён кардани мавод” тањия гардидаанд. Вале, чи 

тавре ки Р.А. Низомов  [143] ќайд мекунад,  муносибати мазкур ба 

ташаккули њадди аксари  шавќу раѓбат, фаъолнокї, эљодиёт ва 

мустаќилияти донишљў оварда намерасонад. Муносибати дигар чунин 

ташкили таълимро пешбинї мекунад, ки дар он омўзгор танњо  њангоми  

шарњу баёни масоили умдаи барнома ба машѓулиятњои назариявию амалї 

меояд, мавзўъњои  дигарро  бошад  донишљў мустаќилона азхуд мекунад. 

Дар ин маврид  фаъолнокии  донишљў, ќобилияти эљодии ў ва шавќу  

раѓбатњояш дар раванди азхудкунии мустаќилонаи њаљми калони 

иттилоот ташаккул меёбанд. Вале, дар ин маврид, аксаран имкониятњои 

психологию физиологии донишљў ба назар гирифта намешаванд, баъзан 

ваќти ў барои азхуд кардани њамаи њаљми мавод  намерасад, марбутан 

барои азхуд кардани муќаррароти назариявї ва њалли вазифањои  амалї 
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мушкилињо ба мушоњида мерасанд. Муносибати  севум  чунин  тавсиф 

мешавад, ки фаъолнокї, мустаќилият, ќобилияти эљодии донишљў, пеш аз 

њама,  њангоми ташкили фаъолияти фикрию љустуљўии донишљў дар 

лексияњо, машѓулиятњои семинарї, лабораторї, амалї ва ѓайрат 

ташаккул меёбанд.  

Дар тадќиќоти махсуси психологию педагогї ва љустуљўњои методї 

ошкор гардидааст, ки муносибати мазкур дар раванди  таълимї бо роњи 

истифодаи таълими муаммої,  корбасти масъалањои маърифатї, бозињои 

дидактикї, воситањои  муосири техникї ва тарзњои дигар, ки ба  

ташаккули фаъолнокии донишҷӯён  мусоидат  мекунанд, амалї мегардад.  

Дар тадќиќоти О.А. Абдуллина [1], Ю.К. Бабанский  [22], Н.В. 

Кузмина  [106; 107; 108], В.А. Сластенин [182] машѓулиятњои аудиторї, 

корњои илмию таҳќиќотї ва мустаќилона, таљрибаомўзињои  мухталиф 

чун роњњои асосии омодасозии касбї баррасї мегарданд, ки ба 

саводнокии шахсияти  мутахассиси оянда, аз љумла ба ќобилияти эљодї 

низ таъсир доранд. 

Вазифаи тадќиќоти мо љустуљўи воситањои педагогї мебошад, ки 

ба ташаккули ќобилияти эљодї ва асоснок кардани шароите, ки ин 

равандро нисбатан самарабахш мекунанд, таъсир мерасонанд. 

Тањти истилоњи “шароитњо” мо вазъият ва заминањоеро мефањмем, 

ки  инкишоф ва зоњиршавии ќобилияти эљодї аз онњо вобастаанд. Тањти 

мафњуми воситањо усулу тарзњои  амалиёт, таъминоти моддї барои 

амалигардонии   фаъолияте дар назар дошта мешавад. 

Аз љониби Л.Г. Антипова  [13], В.Б. Бондаревский  [39], И.Г. 

Морозова  [136], Т.К. Панкратов  [149], В.А. Сластенин  [179], Г.И. Шукина 

[231]  љанбањои мухталифи шароитњои ташаккули ќобилиятњои эљодиро 

баррасї кардаанд. Тањлили  асарњои мазкур имкон медињад гурўњи 

шароитњои  объективї ва њам субъективї људо карда шаванд. 

Зимнан ба шароитњои субъективї  заминањои ботинї, ки ба иљрои 

бомуваффаќияти ягон фаъолият (хоњиш, майлу раѓбат, љидду љањди 
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донишҷӯён, ки дар эњсоси мусбат ва кўшишњои иродавї ифода меёбанд) 

мусоидат  мекунанд, мансубанд. Ба шароитњои субъективї њамчунин  

“истеъдод ва ќобилиятњои инсон, масъулияти ў, мањорати  самарабахш 

њал кардани вазифањо” [182] тааллуќ доранд. Шароитњои мазкур дар 

раванди фаъолият ба ташаккули ќобилияти эљодии донишљўёни 

донишгоҳи олї мусоидат  мекунанд.  Шароитњои субъективї  захирањои 

дохилии донишҷӯёнро дар раванди маърифат фаъол мекунанд, зеро онњо 

на танњо маљмўи ангезањо, маъноњо ва арзишњои шахсиятиро инъикос 

менамоянд, балки муносибатњои махсуси донишљўро ба фаъолияти њаётї 

низ инъикос менамоянд.  Зимнан онњо бо шароитњои объективие, ки дар 

донишгоҳи олї фароњам оварда мешаванд, робита доранд. 

Ба шароитњои  объективї њолатњои ташкилї мансубанд,  ки ба 

фаъолияти ќавии маърифатї ва дигаргунсозандаи фаъолонаи субъект 

мусоидат мекунанд. Муносибатњои мутаќобила дар гурўњњои донишљўён 

ва донишљўён бо омўзгоронро  В.А. Сластенин ва ташкили  таълимро  Л.Г. 

Антипова, Т.К.  Панкратов ва И.Н. Щукина ба шароитњои  объективї 

мансуб  донистаанд, ки то љое дуруст мебошад.  

Ташаккули намуди дилхоњи талабот тавассути  низоми намудњои 

фаъолият амалї мегардад. Дар муайян  ва  интихоб намудани  онњо  

ангеза, яъне он чизе, ки бањри он донишљў мустаќилона ба онњо ворид 

мегардад, ањамияти  махсус дорад. Танњо  бо воситаи муносибати мусбати 

шахсиятї ба мустаќилият дар мутахассиси оянда ташаккули дониши 

умумифарњангї ва касбиро таъмин намудан, мањорати бо мењнати эљодии 

фаъолона машѓул шудан, љидду љањдро бо худомўзї тарбия кардан 

мумкин аст. 

Табиист, ки кор оид ба ташаккули  ќобилияти эљодї ва фаъолияти 

эљодї ќабули бошууронаи мақсадњои раванди таълиму тарбияро аз 

љониби худи донишљўён  пешбинї мекунад.  

Муњаќќиќон Н.В. Кузмина  [107], Ш. Надирашвили  [139], В.А. 

Сластенин  [179], Н.Ф. Тализина  [188] собит сохтанд, ки ташаккули  
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маќсад ба фаъолнокии инсон таъсири  назаррас мерасонад. Љидду љањд ба 

ин ё он фаъолият  њамон ваќт пайдо мешавад, ки донишљў талаботи 

љамъиятро ба сифатњои шахсиятии мутахассис ва касби ў идрок кунад. 

Зимнан, ба назари мо, хударзёбии донишљў, таносуби имконияту 

ќобилиятњои худ бо маќсадњои умумитаълимотї ва касбиро идрок 

кардани  ў хеле муњим аст. 

Дар ин маврид маќсади объективї гузошта – омодасозии  

мутахассис – бояд ба маќсади шахсии донишљў – љидду љањд ба азхуд 

кардани донишу мањорат ва малака, тарзњои нави маърифат барои 

татбиќи амалии онњо дар фаъолияти касбї, ки  танњо дар сурати шавќу 

раѓбати устувори маърифатї имконпазир аст, табдил ёбад. Маќсадњои 

таълимї  ва  гузаронидани онњо ба маќсадњои ањамиятноки шахсиятиро  

В.В. Давидов  [64], М.И. Данилов  [68], П.Я. Галперин  [53], Н.Ф. Тализина 

[188; 189] ба ќадри  кофї баррасї кардаанд.  Асоси раванди мазкурро 

назарияи психологии ташаккули њадафманд ва муназзами амалиёти  аќлї 

ташкил мекунад. Зимнан масъалаи ворисияти (идомати) маќсадњои 

гуногунсатњ, таѓйирёбии онњо вобаста  аз таъсири  муњити беруна баррасї 

шудаанд. Њамаи ин имкон дод раванди динамикии таѓйирёбии маќсадњо 

на танњо бо амсилаи мутахассис, балки бо мундариљаи таълим алоќаманд 

карда шавад. Дар асоси  коркарди маќсадњо талаби ташхиспазирї  дар 

њамаи  марњилањои таълим ва муайян кардани таносуби  натиљањо бо 

амсилаи омодасозии мутахассиси оянда ќарор дорад.  

Ташкили  таълим дар донишгоҳи олї барои ташаккули ќобилияти 

эљодї  мусоидат менамояд.   Ба анадешаи  Т.Н. Шамова воситањое чун   

мўњтавои таълимї, методњо, усулњои методї, шаклњои ташкили 

фаъолияти таълимию маърифатии донишҷӯён  ба ворид сохтани њар 

нафар ба фаъолият барои  ба дастовардани маќсадњои мушаххаси 

таълимию тарбиявї мусоидат мекунанд [223].   

В.Н. Сластенин  ва  њамкасбонаш  мўъдаќид буданд, ки “Сохтор ва 

мўњтавои донишро муайян кардан кам аст. Ёфтани  методњои  мутобиќи 
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азхуд кардани дониш низ  вазифаи хеле муњим аст”   [182]. Ин андеша аз 

љињт ќобили мулоњиза аст, ки барои  азхуд намудани  оптималии дониш, 

мањорат, малака методњои мусоидаткунанда ва  принсипњои 

фаъолгардонї,  интенсификатсия, њатталимкон наздик кардани 

фаъолияти таълимї ба касбї мувофиќат менамоянд. Принсипњои мазкур   

дар рисолањои илмии  А.А. Вербитский, В.Я. Лифшитс, Р. Х. Шакуров  

тасниф  гардидаанд.  Аз ин рў, барои сохтани низоми њадафманди 

ташаккули ќобилияти эљодї имкониятњои  мўњтаво, методњо ва шаклњои  

таълимиро баррасї кардан  муњим мебошад.   Имкониятњои мўњтаво, 

методњо ва шаклњои таълим мумкин аст вобаста аз маќсадњои таълим 

таѓйир ёбанд ва чун воситањои объективие, ки ба њарчи бештар 

эљодкорона амалигардонии фаъолияти маърифатї дар раванди таълими 

донишљўён ёрї мерасонанд, зуњур намоянд. 

Дар бораи шаклу методњои таълим сухан ронда, таълими  фаъолро, 

ки дар ваќтњои охир васеъ пањн шудааст,  ќайд  накардан мумкин нест. 

Пеш аз њама, шаклу методњо ва воситањои ѓайрианъанавии таълим дар 

назар дошта мешавад, ки ба онњо лексияњои муаммої, семинар-

мубоњисањо, бозињои корї, ҳамчунин шаклњои мухталифи корњои илмию 

тадќиќотии донишљўён (корњои  маљмўии курсию дипломї, таҳќиќоти 

илмї ва ѓайра) мансубанд. 

Омўзиш ва тањќиќи метод ва усулњои фаъолгардонии таълим  дар 

донишгоҳи олї  аз љониби олимоне чун  Б.В. Бокутя, С.И. Сокорева,  П.А. 

Шеметков, И.Ф. Харламов  [36], А.А. Вербитский  [44], В.Н.  Вергасов  [45], 

Д.В. Вилнеолимонев  [46], В.А. Лифшитс  [21], А.Ф. Эсауолов  [97] ва 

дигарон баррасї љараён гирифтааст, ки дар шинохт ва маърифати 

масъалаи мазкур мусоидат менамоянд.   Онњо ќайд кардаанд, ки њангоми 

истифодаи методњои гуногуни таълим ду маќсад њосил мешавад: 

- Ташаккули  ќобилияти эљодї; 

- Ташаккули  шавќу раѓбат ба фаъолияти маърифатї ва касбї. 



115 

 

Ба даст овардани  маќсади якум ва њам дувум имкон медињад, ки  

раванди таълим  ба маљрои нисбатан пуршиддат (интенсивї) гузаронида 

шавад.  Пешнињоди  њаљми бузурги иттилоот, вазъиятию эњсосї 

гардидани  раванди таълим, баланд шудани арзиши иттилоотии маводи 

таълим ва ташкили босарфаи  он, истифодаи  диќќати ихтиёрї ва 

ѓайриихтиёриро пешбинї мекунад.  Чунин тарзи пешнињоди мавод гўё ки 

донишљўро ба  фаъолияти маърифатї  “ѓўта мезанонад”, намегузорад, ки 

ў бепарвою бетараф бошад.  

Фаъолгардонии таълим чун раванде баррасї мегардад, ки ба фаъол 

кардани донишљў, ошкор сохтану  нигоњ доштани ин хислати ў 

нигаронида шудааст. Фаъолнокии ботинї (фикрї) ва зоњирї (моторї, 

њаракатї)-ро мављуданд, ки њар кадоме дорои хусусиятњои хосе 

мебошанд.  Дар раванди таълим њар  ду намуди фаъолнокї  мавриди 

корбаст ќарор дорад.  Дар фаъолнокии  зоњирї донишљў хеле серњаракат, 

бодиќќат мебошад, ёддоштњо мекунад, масъалањоро њал мекунад, дигар 

намудњои фаъолиятро иљро менамояд, вале зимнан фаъолнокии ботинии 

(фикрї) ў метавонад хеле  паст бошад. Ба фаъолнокии ботинї (фикрї)-и 

донишљў ташаннуљи нерўњои  аќлї, фаъолияту  амалиёти фикрї хос аст. 

Сатњњои мухталифи  фаъолноке дар тањќиќоти илмии  педагогиву 

равоншиносї арзёбї гардидаанд, ки ба таври зайланд:  

1. Фаъолнокии  репродуктивию таќлидї, ки бо ёрии он таљрибаи 

фаъолияти як нафар тавассути таљрибаи нафари дигар андўхта мешавад.  

Фаъолияти  донишљўён барои аз ёд кардан, ҳалли вазифањо  тањти 

роњбарии бевоситаи омўзгор идома меёбад, корњои лабораторї аз рўи 

дастурњои тайёр иљро мешаванд, ки дар ин маврид фаъолияти фикрии 

донишљўён он ќадар зиёд нест.  Азхуднамоии намунањо тамоми умри 

инсонї идома меёбад, вале сатњи фаъолнокии худии  шахсият дар ин љо 

кофї нест. Фаъолият аз рўи ќолабњо амалї мегардад. 

2. Фаъолнокии љустуљўию иљроия сатњи нисбатан баланд 

мебошад, зеро дар ин љо дараљаи бештари мустаќилият љой дорад. Дар ин 
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сатњ донишљў метавонад вазифаро  ќабул кунад ва  воситањои иљрои онро 

ёбад. Вале фаъолнокї алњол вазъи доимии устувор надорад. 

3. Фаъолнокии эљодї  сатњи олї аст, зеро донишҷӯён метавонанд 

худашон вазифа гузоранд ва роњи њалли  нав,    ѓайриќолабї ва  аљиби он 

интихоб гардад. Дар ин сатњ фаъолнокии эљодї  ба моњияти ашё ва 

њодисањо сарфањм рафтани донишљў, ба тарзњои иљрои супоришњои 

таълимї, њалли вазифањо ва ѓайра ворид сохтани  унсурњои нав тавсиф 

меёбад. Ин сатњ сатњи  нисбатан баланди инкишофи шахсиятро тавсиф 

менамояд.  

Сатњњои  фаъолнокї, ки дар таҳќиќоти илмї ба ќайд гирифта  

шудаанд, аз њам људо нестанд. Дар фаъолият онњо метавонанд њамљавор 

бошанд, зеро раванди педагогї, ки фаъолиятро ташкил ва њидоят 

мекунад,  дар баъзе мавридњо вазифањо, роњњои њалли онњоро танзим 

менамояд, дар мавридњои  дигар бошад, имкони интихоби озодонаи 

онњоро пешнињод мекунад. Фаъолнокиро бо назардошти натиљањои 

илмии ба дастомада метавон такъкид дошт, ки он  зуњуроти худбахуд, 

яъне спонтанї рўйдињандаи шахсият нест. Фаъолнокї ташкили 

њадафманди иљтимої мебошад, ки захирањои худро  аз фаъолият ва 

муошират  пур мекунад. Ќобилияти эљодї ба сифати ангезандаи 

пуриќтидори фаъолнокї баромад мекунанд, вале худи фаъолнокии 

донишљў ба ташаккули ќобилияти эљодї оварда мерасонад, зеро байни 

онњо њадгузории  даќиќ вуљуд надорад. Бинобар ин вазифаи асосии 

омўзгор дар он аст, ки шароитњои оптималиро барои фаъолсозии 

фаъолияти донишҷӯён таъмин намояд. 

Т.И. Шамова тањти истилоњи  фаъолкунии фаъолияти таълимї 

сафарбарнамоии нерўњои зењнї, ахлоќию иродавї ва љисмонии 

донишљўёнро аз љониби  омўзгор (бо ёрии воситањои махсус) барои ноил 

гардидан ба маќсадњои мушаххас мефањмад. Ба ибораи дигар, 

фаъолгардонии фаъолияти таълимї раванд  ва натиљаи 

њавасмандгардонии фаъолнокии донишҷӯён мебошад [223]. 
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Фаъолгардонї “азхудкунии самарабахши донишњо ва тарзњои фаъолият 

мебошад, ки дар он маводи  таълим ба предмети амалиёти фаъолонаи 

фикрии њар талаба табдил меёбад” [223].  

Р.А. Низамов тањти фаъолгардонии фаъолияти таълимї фаъолияти 

њадафманди омўзгорро, ки  ба такмили мундариља, шакл, метод, усул ва 

воситањои  таълим ба маќсади ангезиши раѓбат, баланд бардоштани  

фаъолнокї, эљодиёт, мустаќилияти донишҷӯён  дар азхуд кардани дониш, 

ташаккули мањорату малакањо, истифодаи онњо дар амалия нигаронида 

шудааст,  донистааст [143]. 

Ташаккули  ангезањои фаъолият яке аз шартњои муњимтарини  

барои  фаъолгардонии фаъолияти таълими зарурї ба њисоб  меравад. 

Мабдаи маъноофарини фаъолияти талаба ангезањои  ботинии ў 

мебошанд, вале онњо худбахудрўйдињанда (спонтанї) нестанд, натиљаи 

робитаю муносибатњое њастанд, ки дар фаъолияти донишҷӯён, бо муњити  

предметї арзи њастї мекунанд  [223]. 

Ташаккули сифатњои касбию шахсиятии мутахассиси оянда 

тавассути  ташкили маљмўии раванди таълим, робитаи  мутаќобилаи 

машѓулиятњои  лексионї, семинарї, лабораторию амалї, бо корњои 

мустаќилонаю эљодї якљоя  кардани онњо таъмин карда мешавад. 

Дар рафти омӯзиши курси  лексияњо истифодаи чунин усулњои 

методї, аз ќабили гузориши вазъиятњои муаммої ва вазифањои муаммої, 

ахбор ва натиљањои  тањлили кори тадќиќотї,  тањлили факту њодисањо аз 

таљрибаи пешќадами педагогї тавсия карда мешавад (Б.П. Бокут, А.А. 

Вербитский, Т.П. Веришагина, Р.А. Низомов, С.И. Сокорева, Л.А. 

Шеметков). 

Дар низоми  омодасозии донишгоҳи олї шаклњои гуногуни 

ташкили кори мустаќилона ташаккул ёфтааст. Кори донишљў бо адабиёти 

таълимї, методї ва махсус, ки њам ба  азхуд кардани дониш, њам ба 

такмили он нигаронида шудааст. Ё коркарди мустаќилонаи конспекти 

лексияњо, иљрои супоришњои мухталифи амалї, омода сохтани дастурњо, 
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љамъоварию коркарди иттилооти илмию методї ва ѓайра. Чунин шакли 

кори мустаќилона, ба мисли кори амиќи таълимию методї ва ё тадќиќотї 

дар намуди корњои курсию дипломї низ ањамияти хос доранд. Ќисмњои 

машѓулиятњои таълимиро гузаронидани донишљўён, маърўза, иттилоъ 

додан, омода шудан ба корњои контролї, санљиш ва имтињонњо низ ба 

корњои мустаќилона дохил мешаванд. 

Ба назари мо, супоришњо барои корњои мустаќилона њатталимкон 

бояд   ќобилият ва сатњи  омодагии донишљўро аз рўи фанни таълимї ба 

эътибор гиранд ва бо ин роњ низоми донишу мањорат, шавќу раѓбати 

маърифатї ва ќобилияти эљодии донишљўро ташаккул дињанд. 

Таљриба нишон додаст, ки  байни педагогони донишгоҳњои олии 

педагогї дар бораи моњияти  кори мустаќилонаи донишљўён дар раванди 

таълим ва њам  дар бораи наќши омўзгор дар ташкили он тасаввуроти 

мухталиф њукмрон аст. Ба назари мо, дар раванди таълими тарњрезии 

либос он фаъолияти донишљўро мустаќилона  шуморидан лозим аст, ки 

онро  худи донишљў барои  ноил гардидан ба маќсадњои дар назди ў 

гузошташуда муайян кардааст. Зимнан бояд тавсияњои омўзгор оид ба 

амалигардонии кори  мустаќилона ба эътибор гирифта шаванд. Донишљў 

мавод, воситањо ва усулњои технологї, воситањои ёрирасоне, ки барои кор  

заруранд, мустаќилона муайян мекунад. Омўзгор бештар машваратгар 

мешавад ва дар марњилаи нињоии кор “арзёбанда” ё “бањогузор” 

мегардад. Дар ин маврид, ширкати бевоситаи омўзгор  танњо  дар додани 

тавсия њангоми интихоби ин ё он супориш барои кори  мустаќилона, 

њамчунин муайян кардани шакли назорат ба натиљаи фаъолият (инфиродї 

ё бо роњи тафтишњою сўњбатњои гурўњї)  зоњир мегардад. 

Дар раванди тарњрезї кардани либос азхуд кардани технологияи 

коркарди матоъ, љустуљўи тарзњои ѓайрианъанавии коркарди умумии 

мањсулот ва ё ќисмњои алоњидаи он, иљрои мањсулоти љолибу аљиб ва 

ѓайра метавонад объекти кори мустаќилонаи омўзгор бошад. Чунин 

мустаќилияти донишљўён ба ташаккули ќобилияти эљодии онњо мусоидат 
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мекунад ва дар  раванди таълимї хеле матлуб аст. Вале дар шароити 

устохонањои таълимї он на танњо  љои кори иловагї, балки  асбобњои 

зарурї ва маводро барои љустуљўи эљодии донишљўён талаб мекунад. Аз 

рўи шакли ташкил ба донишљўён таълим додани тарњрезии либос мумкин 

аст њам гурўњї ва њам инфиродї бошад. 

 Б.Ф. Ломов  таъкид медорад, ки  фаъолияти таълимии гурўњї (дар 

муќоиса бо инфиродї)  ба тавсеаи усулњои љамъбаст, абстраксиякунї 

(таљдид), интихоб ва батартибдарории донишњои азхудшаванда мусоидат 

мекунад  [122]. Ин мулоњизаи муњаќќиќ аз он љињат ќобили мулоњиза 

мебошад, ки фаъолияти таълимии гурўњї барои  иваз кардани стратегияи 

амалигардонии  он шароити мусоид  ба вуљуд меорад ва  дар  танзими 

равандњои маърифатї таъсир мерасонад. Дар рафти фаъолияти муштарак 

аксаран  имконияти њалли фиросатии (индуитивї) масъалаи дар назди  

донишљўён гузошта пайдо мешавад. Чунин њал  аз соњаи 

ѓайриидрокнашуда ба идрокшуда тезтар мегузарад, зеро сатњи  дарёфти 

масъалаи ба миён гузошта дар аъзои гурўњ, маъмулан, якхела нест. Барои 

собит сохтани мулоњизањои худ санаду далел  љустан зарур  мешавад. 

Чунин дифоъ аз донишљў  таљдиди идроки додањои мавҷуда ва 

муносибатро ба супориши нав таќозо менамояд. Бинобар ин, шакли 

гурўњии кори таълимї (дар муќоиса бо инфиродї) дар он мавридњое 

нисбатан самарабахш аст, ки ба даст овардани натиљаи мусоиди 

фаъолияти таълимї, љустуљўи њаллњои умумї ё принсипан  нави 

вазифањои гузошта хеле муњимм аст  [18; 22; 82; 25 ва ѓайра]. 

Ба мушоњида мерасад, ки  таъсири муоширати донишљўён  байни 

худ дар шакли гурўњии ташкили фаъолияти таълимї ба равандњои 

маърифатї аз мураккабии вазифањои дар назди онњо гузошташуда, сатњи 

донишу мањорат ва  ќобилиятњои онњо вобаста аст. Дар ин маврид 

донишҷӯёнро љустуљўи якљояи њалли вазифаи дар назди онњо 

гузошташуда муттањид месозад  [15; 216]. 
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Дар баробари ин, натиљањои тадќиќоти озмоишии  олимони зиёде  

тасдиќгари ин нукта аст, ки  ташаккули ќобилияти донишҷӯён дар  

шароити ташкили инфиродии кори таълимї самарабахш аст. Зеро  ба 

сатњи  олии ташаккули ќобилиятњо афзалиятњои возењу равшан 

ифодаёфтаи инфиродии донишҷӯён дар самтгирї  ба манбаъњои  дохилии 

иттилоот (диќќати “ботинї”) мутобиќат мекунад. [54; 150]. Ба ибораи 

дигар, эљодиёт  аз сатњи инфиродии ташаккули ќобилиятњои њар як 

донишҷӯ вобаста аст. 

Бо назардошти вижагии машѓулияти донишљўён дар устохона, ба 

назари мо, бештар  шакли инфиродии корро истифода бурдан лозим аст, 

ки  эљодиёт махсусан њангоми  тайёр кардани мањсулот њавасманд 

мегардонад.  Зимнан азхудкунии маводи нави таълимї,  инфиродї  ва ҳам 

њангоми шакли гурўњии кор амалї гашта метавонад. Њатто назорат ба 

натиљаи нињоии фаъолияти таълимї метавонад дастаљамъї бошад. Зеро 

љамъбасти корро аз болои мањсулот бо технологияи муайян дар гурўњ 

муњокима ва арзёбї  кардан мумкин аст. Бинобар ин, таълими тарњрезии 

либос танњо дар марњилаи ибтидої  бояд шакли гурўњии ташкили 

фаъолияти таълимии донишљўёнро дошта бошад. Кори инфиродї бошад, 

барои  фаъолияти донишљўён, ки бо интихоби технологияи муайян ва 

тайёркунии мушаххаси мањсулот вобаста аст, афзалияту бартарї хохад 

дошт. 

 Фаро гирифтани  донишу мањорат танњо як тарафи њалли масъалаи 

ташаккули ќобилияти эљодии донишљўён  буда, наќши муассиро  дар 

донишљў бедор кардани нишоти маърифат, талабот ба худомўзии оянда 

барои омўзгори эљодкор шуданро мебозад.  Тамоми даврањои таълими 

донишљўён бояд ба чунин фаъолияти таълимї такя кунад, ки он зуњури 

эљодиётро дарбар  мегирад ва ба ў дар ошкор сохтану  ташаккул додани 

ќобилияташ ёрї мерасонад. 

Омўзиш ва баррасии методикаи таълим дар  маќолаву рисолањои  

илмии О.А. Абдуллина  [1], С.И. Архангелский  [16], Ю. К. Бабанский  [22], 
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М. И. Махмутов  [128], Р.А. Низамов  [143], Т.И. Огородников  [185] ва  

дигарон  љараён гирифтааст.  Ба аќидаи муњаќќиќони мазкур  бартарияти 

таълими донишгоҳи олї дар он аст, ки  ин љо  дар шакли даќиќ, ки дар 

мушаххасањои тахассусии мутахассисон сабт гардидааст,  ќаринаи 

предметї ва њам  ќаринаи иљтимоии фаъолияти касбии ояндаи ў пешбинї 

карда мешаванд. Раванди таълиму тарбия бошад  ба  ташаккули сифатњои 

дахлдори касбию махсуси шахсияти мутахассис равона карда шудаанд. 

Дар лексияњо,  ѓояњо  ва консепсияњои бунёдї, ќонуниятњои равандњои 

мухталиф ва зуњуроти онњо дар таљриба ошкор карда мешаванд. Дар 

машѓулиятњои семинарї дар асоси истифодаи сарчашмањои гуногун 

муќаррароти умуминазариявї  мушаххас  карда мешаванд. Дар 

машѓулиятњои лабораторию амалї истифода  ё татбиќи назария дар 

амалия намоиш дода мешавад, омўзиши њадафмандонаи таљрибаи амалии 

кор аз љониби   донишљўён сурат мегирад. 

Ба назар гирифтани ин нукта  муњим аст,  омилњои  психологї, 

педагогї, иљтимої, иќтисодї, техникї, технологї низ ба раванди  

муътадили таълим  таъсир расонида метавонанд. Зимнан, таъсиру 

муњиммияти онњо, хусусияти робита ва таъсири мутаќобилаи онњо 

мунтазам таѓйир меёбад.   Чунончї дар марњилаи ибтидоии таълим ба 

донишљўён омилњои психологию педагогї таъсири бештар  доранд. 

Сипас, марбутан ба гузаштани донишљўён  ба кори мустаќилона дар 

устохонаи дўзандагї бо  таљњизоту мошинњо таъсири омилњои техникию 

технологї меафзояд. Аз лињози  мавќеъгирї омилњо ба гурўњњои   

психологию педагогї, иљтимоию иќтисодї ва техникию технологї  

таќсимбандї мешаванд.   Олимон  исбот кардаанд, ки амали ин се гурўњи 

омилњо натиљаи   вазифањои объективии таълиму тарбияи шахсият, 

њамчунин ќобилияти ба фаъолияти дилхоњи амалишаванда зоњир 

намудани муносибати эљодї мебошад  [77]. 

Барои нигоњ доштани сатњи баланди ангезиши касбии донишљўён  

худташкилкунии онњо дар фаъолияти таълимї талаб карда мешавад. 
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Омили худташкилкунї бо вижагињои шахсиятии  донишљўён алоќаманд  

буда,  дар сохтори  мутобиќшавии (адаптатсияи) донишљўён, ки даврањои 

донишгоҳи олї (таълимию дидактикї, таълимию касбї, таълимию 

истењсолї) ва баъди донишгоҳи олї (истењсолї)-ро  дар бар мегирад, љои 

муњимро ишѓол мекунад. Ворид сохтани  омили худташкилкунї дар 

марњилаи касбию тамоюлии давраи мутобиќшавии (адаптатсияи) 

таълимию дидактикї ањамияти махсус касб мекунад. Масалан, баъди 

омўзиши  фанни “Тарњрезии либос” фаннҳои “Технологияи  мањсулоти 

дўзандагї” ва “Низоми автоматикунонӣ ва лоиҳакашии либос”  омўхта 

мешаванд. 

Њангоми  идроку љамъбасти муносибатњои мухталиф дар соњаи  

худташкилкунии донишҷӯён С.С. Амирова муносибатњои  кибернетикї, 

коммуникатсионию техникї, сохторию мантиќї, шахсиятї, фаъолиятї, 

модулиро  тасниф кардааст, ки  бо ёрии воситањои техникї, тавассути ба 

тартиб  даровардани сохтор ва мантиќи фанњои таълимї, китобњои дарсї 

ва воситањои таълим, тавассути кори  ботинии инсон аз болои худ, 

фаъолияти њадафманд ташкил  шуда, бо роњи мутобиќгардонии маводи 

таълимї ба суръати инфиродии таълим ва ѓайра худташкилкуниро 

таќвият  медињанд  [6].  

Таъмин  будани донишљўён бо  дастуру воситањо ва харитањои 

дастурї, технологї ва амалиётї, њолати  таљњизот (коршоямї, фарсудагии 

физикї ва маънавї), таъмин будан ба асбобњои  ёрирасон, воситањои 

андозагирї, санљиш, риояи  фанњои технологї (пайдарпайии равандњои 

технологї, муњокимаи њар як њодисаи вайронкунии равандњои технологї, 

шартњои  техникї, пайдарпайии амалиёт ва ѓайра),  талабот ба намуди 

зоњирии мањсулот, ранги он, муносибатњои композитсионии унсурњои  

тарњрезии шакли мањсулот  омилњои техникию технологии таълим 

мебошанд.    

Ҳамин тавр, эљодиёт њосилаи зењн аст, ки тавассути сохтори 

шахсиятї ва ангезишї инъикос гардидааст. Зимнан, охирї метавонад 
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фаъолияти љустуљўиро  (тафањњусиро), ки дар он омили  ангезишї 

пешбару асосї аст, боздорад ё њавасманд гардонад. Бинобар ин, дар 

шароити раванди таълимї кори фикрии донишљўёнро  тавре фаъол 

кардан лозим аст, ки фаъолнокии маърифатии онњо ташаккули зењн ва 

ќобилияти эљодиро таъмин кунад. 
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2.2 Ташаккули қобилияти эҷодии донишҷӯён ҳангоми омӯзиши 

фанни “Тарҳрезии либос” 

Њадаф аз таълифи ин фасл пеш аз њама  саҳм гузоштан дар 

амалишавии сиёсати давлатии тарбияи кадрӣ, тайёр намудани 

мутахассисони варзидаи соҳаи дӯзандагӣ ва ворид намудани тарзу 

усулҳои нави ҷавобгӯ ба талаботи стандарти ҷаҳонӣ мебошад.  

Дар мавзӯи “Ташаккули қобилияти эҷодии донишҷӯёни ихтисоси 

дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ ҳангоми таълими фанни “Тарҳрезии либос” 

аз љониби муаллиф 3 маҷмӯи маводи таълимӣ - методӣ таҳти унвони 

”Истифодаи қонуниятҳои нақшакашӣ дар тарҳрезии либос”, “Тарҳрезии 

либос” ва “Низоми автоматикунонӣ ва лоиҳакашии либос” ба нашр расидааст, 

ки дар ин маҷмӯаҳо масъалаҳои муҳим ва паҳлӯҳои умдаи мавзӯи мазкур 

ҳамаљониба  таҳлил ва  илман асоснок карда шудаанд.   

Маҷмӯи маводи таълимӣ – методии ”Истифодаи қонуниятҳои 

нақшакашӣ дар тарҳрезии либос” фарогири мавзӯъҳои асосии фанни 

нақшакашӣ буда, моҳият, усул ва истифодаи қонуниятҳои  нақшакашӣ дар 

тарҳрезии либос барои ташаккули қобилияти эҷодии донишҷӯён бо 

намуна ва тасвирҳои тавзеҳӣ инъикос гаштаанд. Маҷмӯи маводи таълимӣ - 

методӣ дар асоси талаботи стандарти давлатӣ таҳия гардида, барои 

донишҷӯёни ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагии ҳамаи муассисаҳои 

таҳсилоти олии касбии ҷумҳурӣ донишҳои заруриро пешниҳод менамояд.  

Љомеаи муосир дар кулли соњоти мухталиф тибќи  наќша - лоиња  

фаъоолият мебарад, ки таќозои замон мебошад.  Геометрияи тасвирӣ 

асоси назариявии наќшакашӣ ва тарҳрезӣ буда, графикаи муњандисї дар 

мошинасозӣ, дастгоњсозї, сохтмон, саноати сабук, саноати дӯзандагӣ, 

саноати вазнин ва ѓайра хеле васеъ истифода мешавад. Илова бар ин,  

омӯхтани нақшакашї ва тарҳрезии либос воситаи бењтарини ташаккули 

тасаввуроти фазоии мо мебошад, ки бе тасаввуроти ба дараљаи зарурї 

ташаккулёфта эљодкории техникӣ-лоињакашї ва тарҳсозӣ имконнопазир 
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аст. Фанни нақшакашӣ дар ҳаёти инсон, истеҳсолоти муосир ва ихтисоси 

дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ нақши махсусро мебозад, хусусан наќши он 

дар пайдо намудан, ташаккул додани фарњанги графикӣ ва ташаккули 

қобилияти эҷодии донишҷӯён хеле калон аст. 

Дар истеҳсолоти муосир “нақшакашӣ” нақши  муассир дорад. 

Нақшакашӣ фаннест,  ки дар он тасвири шаклњои геометрї ба воситаи 

тасвиру наќшањо омўхта мешаванд. Нақшакашӣ илм дар бораи усулњо ва 

роњњои тасвир намудани љузъњо дар коѓаз - формати махсуси наќшакашї 

мебошад. Ин фан аз дигар фанњо бо усули мавриди истифодаи худ, ки 

онро њангоми омўхтани хусусиятњои шаклњо ва њалли масъалањои 

графикї ва дизайнерӣ, хусусиятњои љузъњо аз рўи тасвир - наќшањои онњо 

омўхта мешаванд ва истифода мебарад, фарќ мекунад. Агар дар дигар 

равандњои фанњо наќшањо-тасвирњо ба сифати воситаи иловагї 

(ёридињанда) ё аёният мавриди истифода ќарор гиранд, дар нақшакашї 

онњо воситаи асосии омўзиши  љузъњо мањсуб ёфта, маънои мустаќилро 

касб менамоянд. Дар мавзӯи мазкур  нисбат ба талаботи фанни 

нақшакашӣ маълумоти амиқи илмӣ дода шудааст, ки тасаввуроти 

мукаммалро дар бораи фанни мазкур фароҳам овардааст.   

Мо  дар ин боб доир ба паҳлӯҳои мухталифи мавзӯъ бо далелҳои 

асоснок мисолҳо оварда, аз ҷумла оид ба рукнҳои саноати дӯзандагӣ, 

бахусус нақшакашӣ ва тарҳрезии либос ҷустуҷӯи илмӣ ба сомон расонида, 

ҳалли масъалаҳои соҳаро ба миён гузоштаем. Масъалаҳои асосӣ аз нигоҳи 

муаллиф ташаккули қобилияти эҷодкорӣ,  баланд бардоштани 

самаранокии истењсолот, мањсулнокии мењнат, сифати кор, тезонидани 

раванди илмї- техникї,  такмили истењсолот ва мењнат мебошанд. 

Соњаи замонавии истењсолоти дўзандагї, ки либоси оммавї 

истењсол менамояд, дорои сатњи баланди техника, технология ва ташкили 

истењсолот, корхонањои бузурги махсусгардонида ва иттињодияњои 

истењсолї мебошад. Такмили истењсолоти дўзандагї љорї намудани 

таљњизотњои мањсулнокиашон баланд, хатти истењсолии замонавї, васеъ 
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намудани номгўй ва баланд бардоштани сифати либос, истењсоли 

маснуоти талаботи оммавиро талаб мекунад, ки аз рўи нишондињандањои 

сифат аз намунањои замонавии бењтарин камӣ надошта бошад. Барои ба 

даст овардани чунин натиљањо вазифаи муњимро дар соња расссом-

амсиласоз ва тарроњон ба ўњда доранд. 

Фанни тарҳрезии либос оид ба эҷоди тарҳи либос, ки дар худ 

намуди зоҳирӣ ва буриши он ва ба донишљўён додани маълумоти умумї 

дар бораи таърихи пайдоиш, намуди либосњо, таъинот ва таснифоти 

онњоро дарбар мегирад, маълумотҳои ибтидоиро медиҳад. Инчунин 

мафҳум ва муќаррароти асосии тарҳрезии либос усулҳои тартиб додани 

наќшаи конструктивии маснуоти дӯзандагиро меомўзад.   

Тарњсозии маснуоти дўзандагї - раванди мураккаби эљодї буда, 

њалли масъалањои бадеї ва техникиро  дарбар мегирад.  Ба њалли  

масъалањои бадеї муайян намудани таъиноти маснуоти дўзандагї, 

офаридани шаклњои мўдноки он, тарњ ва бурриш, мунтазам љойгир 

намудани љузъиёти маснуот, дарёфт намудани таносуби ќисмњои либос бо 

њамдигар дохил мешавнд. Ба њалли масъалањои  техникии намунаи 

маснуоти дўзандагї бо ёрии ифодаҳо ва усули наќшакашии графикї ба 

даст овардани шинамии либос дар љуссаи мизољ,  муносиб  будани 

пӯшидани он, каммасрафии он аз љињати иќтисодї,  дар рафти коркарди 

пайдарњамии технологии маснуот дар истењсолот мењнатталабиаш паст ва  

мањсулнокиаш баланд дохил мешавад:  

Барои ба даст овардани њалли дурусти техникї тарроњ бояд: 

- усулњои тарњсозии маснуоти дўзандагиро моњирона истифода  

бурда тавонад; 

- хусусиятњои физикї- механикии матоъро донад; 

-усулњои оқилонаи коркарди технологии љузъиёт ва бандњои 

маснуотро донад; 

-таљњизотњои замонавї ва имкониятњои онњоро ба њисоб гирифта  

коркарди технологии маснуотро бо истифодабарии усулњои   
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технологияи пешќадам анҷом дода тавонад; 

- истењсолотро ташкил карда тавонад; 

-дар рафти таљдиди намунаи либос тарроњ бояд моњирона њалли 

маљмўи масъалањои бадеї, техникї ва технологиро дарёфт карда тавонад. 

Маҷмӯаи маводи таълимӣ – методии ”Истифодаи қонуниятҳои 

нақшакашӣ дар тарҳрезии либос”  16 мавзӯи муҳимро фаро гирифтааст.   

Аз ҷумла, дар мавзӯи якум - “Таърихи мухтасари пайдоиш ва 

тараќќиёти асосњои нақшакашї” дар бораи моҳияти азхудкунии 

нақшакашӣ ва тарҳрезии либос, замон ва макони пайдоиши нақшакашӣ, 

гуфторҳои олимони соҳа, фаъолияти илмӣ ва пешрафти нақшакашӣ ва 

тарҳрезии либос маълумоти зарурӣ дода шудааст. 

 Дар замони мо нақша ҳуҷҷати техникии махсусе мебошад, ки аз он 

таркиб ва сохти маснуотро фаҳмидан мумкин аст. Нақша доир ба 

коркард, сохтану назорат, истифодабарию таъмири маснуот маълумоти 

зарурӣ медиҳад. Умуман, бо ёрии нақша фикри дигаронро пурра 

фаҳмидан ва андешаи худро саҳеҳ баён кардан мумкин аст. Нақша ҷисмро 

чунон тасвир менамояд, ки ҳеҷ як шарҳи муфассал дар бораи вай ин гуна 

мафҳуми пурра ва равшанро ба вуҷуд оварда наметавонад.  

Олим ва арбоби  намоёни  Фаронса Гаспар Монж дар замони худ 

наќшаро “забони техника” номида буд. Ањамияти геометрияи тасвирӣ 

њамчун илм дар байни соњањои геометрия рўз то рўз мустањкамтар 

мегардад. Њамчунин дар ин маврид  муаллифи китобњои дарсии 

геометрияи тасвирӣ дар Русия В.И. Курдюмов гуфтааст, ки: «Наќша 

забони техника бошад, геометрияи тасвирӣ грамматикаи ин забон аст, 

чунки он моро ба дуруст хондани фикри дигар кас ва баён кардани фикри 

худ, ба сифати сухан истифода бурдани хатњо ва нуќтањо њамчун унсурњои 

њама гуна тасвирњо њидоят мекунад».  

Дар маљмўъ ин нукта собит аст, ки  бидуни  наќша ягон соњаи 

истењсолот  фаъолият  карда наметавонад.  На танњо  муњандис ё дизайнер, 
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балки кулли  коргарон – истењсолкунандагони соњањои мухталиф бояд бо 

забони техника ошно бошанд [31].  

Тараќќиёти љамъияти инсонї ва технологияњои коркарди замонавӣ 

аз њар истењсолкунанда талаб мекунад, ки онњо бо дастгоњхои мураккаби 

ченкунанда, назораткунанда, дӯзанда сарукор дошта бошанд ва 

бањисобгирињои сањењро донанд. Дар ин шароит аҳамияти аз худ кардани 

асосњои фарњанги графикӣ ба мадди аввал мебарояд. 

Бояд дар назар дошт, ки геометрияи тасвирӣ ва графикаи 

муњандисї дар нақшакашӣ илмҳое мебошанд, ки  ба ташаккули 

тасаввуроти фазоии инсон ёрї мерасонанд, ки бе он фаъолияти инсонї 

умуман маъно надорад.  

Дар замони худ олими шинохтаи фаронсавї Морис Леви (1838-

1910) гуфта буд: «Омўзиши њаматарафа ва чуќури геометрияи тасвирї аз 

њама бењтар тасаввуроти фазоии инсонро ташаккул медињад» [220]. 

Саноати дўзандагї яке аз соњаҳои муҳимми саноати сабук ба њисоб 

меравад, аз њамин лињоз мутахассисоне, ки барои ин соҳа дар донишгоњи 

олї тайёр карда мешаванд бояд дараљаи баланди маълумотро соњиб 

гарданд. Аз ин рӯ омӯзгор бояд барои  донишљўёни ихтисоси “Дизайни 

мањсулоти дўзандагї” аҳамияти калон доштани фанни нақшакашӣ ва 

тарҳрезии либосро дарк  намуда, ҳангоми тартиб додани барномаи корї 

бояд мавзўъњоро мутобиќан ба ихтисоси додашуда интихоб намояд. 

Нақша, ки як қисми ҷудонопазири соҳаҳои гуногуни истеҳсолот ба шумор 

меравад, дар рафти омӯхтани  фанни тарҳрезии либос, таҳкурсии он ба 

ҳисоб меравад.  

Нақшакашӣ њамчун фанни таълимї собиќаи таърихї дорад, ки  

имрўз аз муњимтарин маводи дарсї мањсуб мешавад. Таносуби андозањо, 

коркарди ороишї, љобаљогузории унсурњои иншоотњои гуногун, ќалъаю 

маќбарањои азим гувоњи он мебошанд, ки бе наќшаи (тарњи) пешакї 

сохтани онњо ѓайриимкон аст. Дар дунёи кадим ба тасвир кардани 



129 

 

шаклњои геометрї олимони намоён Анаксадор, Демокрит, Эсхил ва 

Элиодор машѓул шуда будаанд.  

   Истифодаи усулҳои нақшакашӣ барои бо сифати баланд тайёр 

намудани либос ба Чарлз Уорт, яке аз аввалин дизайнерони либос, ки 

онҳоро кутюре меноманд, таъсири мусбат расонид ва ӯро дар ҷамъият ба 

сифати падари мӯд маъруф сохт. Барои пешравии санъати либосдӯзӣ ӯ 

нақшаи либоси занонаро тартиб дода, бо истифода аз он қолиби либосро 

тайёр намуда буд, ки шинамию зебоии либоси тайёрро таъмин менамуд.  

Дизайн (аз калимаи англисии design - реҷа, расм, нақша, мақсад, 

хаёл) – соҳаи бадеии эҷодкорӣ, тарҳрезӣ (лоиҳакашӣ) ва эҷодкунии 

ашёҳои саноатӣ, муҳити зиндагии моддӣ ва фаъолияти инсон аст [172]. 

Мақсади асосии воситаи таълимии мазкур доираи васеъи 

масъалаҳои замонавии нақшакашӣ, сохтани лоиҳаи либос барои 

истифодаи фардӣ, таркиби ҳуҷҷатҳои конструкторӣ барои буридани 

маснуот ва тайёркунии конструктории истеҳсолот мебошад. 

 Дар мавзӯи дуюм, ки “Асбоб ва лавозимоти нақшакашї ва 

тарҳрезӣ”  унвон гирифтааст,  оид ба асбоб ва лавозимоти нақшакашӣ, 

роҳҳои омодасозӣ ва истифодаи асбоб ва лавозимоти нақшакашӣ ва 

тарҳсозӣ, риояи қоидаҳои техникаи бехатарӣ ҳангоми кор маълумот дода 

шудааст. 

Мавзӯи сеюм “Омодасозии љои кор ва ќоидањои иљрои наќша” 

номида шудааст. Дар он шиносоӣ бо таҷҳизоти ҷои кории нақшакашӣ ва 

бо мизи кории наќшакаш-дизайнер сурат мегирад. 

Мавзӯи  чорум “Маълумоти умумӣ дар бораи ороиш ва хатҳои 

наќша” ном дошта, дар он дар бораи тарзҳои ороиши нақша, хатҳои 

нақша маълумоти муфассал дода шудааст. 

Яке аз масъалаҳое, ки дар ин мавзӯъ барои омӯзиш ва истифода  

тавсия мешавад, азхуд кардани хатҳои нақша ва Стандарти давлатии 

ГОСТ 2303-68 мебошад. Ҳамчунин дар бораи стандартҳои давлатии 
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Системаи ягонаи ҳуҷҷатҳои конструкторӣ (СЯҲК) маълумоти амиқ 

пешниҳод гардидааст.  

Нақшаҳо бояд мувофиқи стандартҳои давлатии Системаи ягонаи 

ҳуҷҷатҳои конструкторӣ (СЯҲК) тартиб дода шаванд. Стандартҳои 

СЯҲК санадҳои меъёрие мебошанд, ки қоидаҳои ягонаи иҷро ва 

нигориши ҳуҷҷатҳои конструкториро барои ҳамаи соҳаҳои саноат 

муқаррар мекунанд. Ба ҳуҷҷатҳои конструкторӣ нақшаҳои ҷузъ ва 

нақшаҳои васлия, схемаҳо ва баъзе ҳуҷҷатҳои матнӣ низ дохил мешаванд. 

Стандартҳо на танҳо барои санадҳои конструкторӣ, балки барои ҳар як 

маснуоте, ки корхонаҳо тайёр мекунанд, муқаррар шудаанд.  

Ин стандартҳо барои тамоми муассисаҳо, ташкилот ва шахсҳои 

алоҳида хатмианд. Ҳар як стандарт рақами худро дорад, ки дар он соҳаи 

татбиқ ва соли қайди стандарт нишон дода шудааст. Масалан, дар 

шароити ГОСТ 2.304-81: ГОСТ - ихтисори ибораи “Государственный 

стандарт”, яъне стандарти давлатӣ мебошад, адади 2 ба СЯҲК мансуб 

будани стандартро ифода мекунад, адади 304 рақами стандарт ва 81 соли 

ҷорӣ гардидани он мебошад. Ба сифати стандартҳо, шаклу тарҳи ҳарфҳою 

рақамҳо, андозагузорӣ, ғафсии хатҳо, тасвири шартию содаи баъзе ҷузъҳо 

ва ғайраҳо қабул карда шудаанд [75]. 

Дар мавзӯи панљум  оид ба форматҳои нақша, чорчӯба ва 

навиштаҷоти асосӣ ва андозаи ҳарфҳо маълумоти зарурӣ баён гардидааст, 

бинобар ин мавзӯъ “Форматҳои нақша, шрифти нақшакашӣ. Кашидани 

хатҳои уфуқӣ ва амудӣ” ном дорад. 

Чунончӣ, нақшаҳо ва дигар санадҳои конструктории саноату 

сохтмон ва тарҳрезии либосро дар варақҳои андозаашон муайян 

мувофиқи ГОСТ 2. 301-68 иҷро мекунанд. Бо мақсади кам кардани харҷи 

коғаз ва хуб нигоҳ доштану истифодаи стандарт барои варақҳои нақша 

андозаҳои муайян муқаррар шудаанд, ки бо хатҳои борик аз чор тараф 

маҳдуд мебошанд. Дар донишгоҳ коғази андозаи А4 истифода мешавад, 
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ки тарафҳои он 297x210 мм аст. Варақи нақшаро баробари ин хатҳои 

борик буридан мумкин аст. Дохили ин чор хат боз чор хати ғафси асосии 

яклухт, ки чорчуба ё рамкаи нақша ном дорад, гузаронида мешаванд. 

Онхоро аз боло, поён ва тарафи рост дар масофаи 5 мм ва аз тарафи чапи 

варақ дар масофаи 20 мм мекашанд. Ин ҳошия барои дӯхтани нақшаҳо 

лозим аст. 

Дар тарҳсозӣ низ форматҳои нақшакашӣ ва навиштаҷоти асосӣ 

васеъ истифода бурда мешавад. Ҳар як тасвире, ки тарроҳ мекашад, дар 

форматҳои аз тарафи ГОСТ тасдиқкардашуда кашида мешавад ва 

маълумотҳои техникие, ки оид ба тарҳ талаб карда мешавад, дар 

навиштаҷоти асосӣ сабт мегардад. 

 Мавзӯи шашум “Навиштани ҳарф ва рақамҳои нақшакашӣ” 

ном дошта, дар он ғафсӣ, баландии ҳарфҳо ва рақамҳо барои ҳамаи 

навиштаҷот, форматҳои ҳарфҳо ва андозаҳои ҳарфҳо бо намунаҳо шарҳ 

дода шудааст. Дар наќшакашї ҳангоми сабти навиштаҷот ва гузоштани 

рақамҳо фарќи њарфњои калон ва њарфњои хурдро аниќ дар хотир нигањ 

доштан  талаб карда мешавад. Дар соҳаи дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ 

низ ҳангоми анзодагирї , ҳамаи нуқтаҳо бо ҳарфҳои махсус ишора карда 

мешаванд.  

 Дар ин мавзӯъ барои ташаккули қобилияти эҷодии донишҷӯ 

кори амалӣ ва мустақилона аз рӯи варақаҳои хусусӣ пешниҳод гардидааст, 

ки қобили таваҷҷӯҳ аст. Ин амал имкон медиҳад, ки донишҷӯ ба мавзӯъ 

амиқу пурра сарфаҳм равад ва онро пурра аз худ намояд.  

 Мавзӯи њафтум “Масштаб ва андозагузорї дар наќша” ном 

дошта, шиносоӣ бо масштаб, бо андозагузорӣ дар нақша, азхуд кардани 

масштабҳои калонкунӣ, хурдкунӣ ва андозаҳои хаттӣ ва кунҷиро 

меомӯзонад.  

 Масштаб гуфта, муносибати андозањои хаттии тасвири 

предметро дар наќша ба андозањои њаќиќии худи предмет меноманд. 
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Масштаб ин нисбати дарозии ягон порчаи наќша ба дарозии порчаи 

мувофиќи детали тасвиршуда аст. Масштаби тасвирњо ва ишораи онњоро 

дар наќшањо Стандарти давлатии (ГОСТ 2.302-68) муќаррар кардааст. 

Масштаби бењтарини тавсияшаванда ин масштаби 1:1 мебошад, яъне  

тасвир бо андозаи аслиаш иљро карда мешавад. 

Мавзӯи њаштум  “Сохтанњои геометрї дар нақшакашӣ” буда, 

шиносоӣ бо сохту созҳои геометрӣ, ба ҳиссаҳои баробар тақсим кардани 

давра ва ба ду њиссаи баробар таќсим кардани кунљро дарбар мегирад. 

Бояд зикр кард, ки донишҷў дар ин бахш баробари аз худ кардани 

мавзўи мазкур бояд якчанд корҳоро ба анҷом расонд, ки хеле муҳим 

мебошад. Аз худ кардани ба њиссањои баробар таќсим кардани хати рост 

ва кунљњо, порчаи хати рост ва ба ду њиссаи баробар таќсим кардани кунљ 

аз ҷумлаи ин корҳо мебошанд, ки онҳо дар тарҳрезии либос низ истифода 

мешаванд. Донистани ин мафҳумҳо барои ташаккули қобилияти эҷодии 

донишҷӯён ёрии амалӣ мерасонад. 

Мавзӯи нўњум “Нишебӣ ва конуснокӣ” ном дошта, аз зермавзӯъҳои 

шиносоӣ бо сохтани нишебӣ аз рўи нақшаи додашуда, шиносоӣ бо нишебӣ 

ва муайян намудани бузургии он, шиносоӣ бо конуснокӣ, шиносоӣ бо 

нақшаи силиндр  аз рӯи баландӣ, азхуд кардани нишебӣ аз рӯи нақшаи 

додашуда, азхуд кардани конуснокӣ, истифодаи нишебӣ ва конуснокӣ дар 

тарҳрезии либосро дарбар мегирад. 

 Дар ин мавзӯъ дар бахши кори амалӣ дар баробари кори 

мустақилона ба хотири мустаҳкам шудани фаҳмишу идрок ва ташаккули 

қобилияти эҷодии донишҷӯ саволу ҷавоб пешниҳод карда шудааст.  

 Мавзӯи дањум “Ба њиссањои баробар таќсим кардани давра” 

ном гирифта, аз зермавзӯъҳои шиносоӣ бо усулҳои ба ҳиссаҳои баробар 

тақсим кардани давра, шинос шудан бо намудҳои пайвасти давра бо 

давра, истифодаи қонуниятҳои тақсимоти давра дар тарҳрезии либос 

фароҳам омадааст. 
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 Бобати саҳеҳ ва дуруст дарк кардани донишҷӯ методҳои 

муосири таълим дар ин мавзӯъ корбарӣ гардидааст. 

 Дар мавзӯи ёздањум унсурҳои “Ҳамбасти равон” буда, 

донишҷӯ  бо ҳамбасти равони ду хати рост, бо сохтани њамбасти равон бо 

ќоидањои маълуми геометрӣ ва истифодаи он шинос карда шудааст. 

Истифодаи њамбасти равони хатњои кунљаш рост, кунд ва тезро дар соњаи 

тарњсозии либос, ҳангоми тарҳрезии нақшаи конструктивӣ низ васеъ 

истифода мебаранд. Омӯзиши мавзӯъи мазкур ба ташаккули қобилияти 

эҷодии донишҷӯён мусоидат менамояд. 

 Мавзӯи дувоздањум  “Ҳамбасти равони ду давра” номгузорӣ 

гардида,   оид ба  сохтани њамбасти равони омехтаи ду давра ва шиносоӣ 

бо сохтани њамбасти равони давра ва хати рост маълумот медиҳад. 

Қонуниятњои њамбасти равони дарунаи ду давра дар ваќти тарњрезї, 

буридан ва дўхтани маснуотњои дўзандагї васеъ истифода бурда 

мешаванд. Барои тартиб додани хати реглан њамбасти равони дарунаи ду 

давраро  истифода бурда мебаранд, ки тасвири намунаи он оварда 

шудааст.  

Барои тартиб додани љузъњои ороишї абраи либоси занона ва 

бачагона бошад аз њамбасти равони омехта истифода бурда шавад. Дар 

маснуот вобаста ба амсила тамоюли унсури ороишї нисбат ба љузъи асосї 

њар хел шуда метавонад. Тарҳрезии унсури ороишї бо ќисми пеши 

маснуот яклухт тарҳрезӣ карда мешавад. Њангоми кашидани наќшаи 

илова, яъне унсури ороишї ба андозаи муайянкардашуда ба наќша илова 

дароварда, онро бо њамбасти равони омехта тартиб медиҳанд. Донистани 

ҳамаи ин қоидаҳо барои ташаккули қобилияти эҷодии донишҷӯёни 

ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ зарур мебошад. 

 Мавзӯи сездањум “Пайдарпайии тасвир кардани њудуди 

љузъњои техникї бо истифодаи њамбасти равон” ном дорад. Он аз бандҳои 

шиносоӣ бо пайдарпаии тасвир кардани ҷузъҳо, бо намудҳои 

пайдарпайии ҳамбасти равон, азхуд кардани пайдарпайии тасвири 
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ҳудудҳои ҷузъҳои техникӣ бо истифодаи ҳамбасти равон ва тасвири 

њудуди љузъњои техникии ѓайрисимметрї иборат мебошад.  

 Дар мавзӯъҳои чордањум,  пондањум ва  шонздањум доир ба 

омӯзиши “Хатҳои каҷи лекалӣ”, “Хатњои каљи сиклӣ” ва “Хатҳои каҷи 

паргорӣ” маъулмот дода шуда,   тарзи омода намудани онҳоро пешнињод 

месозад.  Ҳамзамон донишљў зимшни омўзиши ин мавзўъњо, ба 

мафҳумҳои махсус, аз қабили эллипс, парабола ва гипербола, эволвентаи 

давра, эписиклоида ва синусоида, овал, овоид, спирали Архимед, каҷҷак 

ва истифодаи онҳо дар тарҳрезии либос ошноӣ пайдо мекунад.  

Дар тарњрезии либос њангоми тартиб додани наќшаи 

конструктивии маснуот (гиребон ва поёни ќисми пеши костюм) аз 

сохтанњои гипербола васеъ истифода бурда мешавад. 

Хулоса, омӯзиши ин мавзӯъҳо барои ташаккули қобилияти эҷодии 

донишҷӯён имконият фароҳам меоварад, ки дониши худро мукаммал намуда, 

дар истифодаи қонуниятҳои нақшакашӣ дар тарҳрезии либос такмил диҳанд.   

Дар айни замон раванди фаъолонаи дигаргунсозии бозорҳои 

саноатӣ ҷараён дорад, ки он боиси  ташкилшавии консернҳои гуногун, 

иттиҳодияҳо, ҷамъиятҳои саҳомӣ ва дигар сохторҳое, ки корхонаҳои 

саноати сабук ва маҳаллиро муттаҳид мекунад, мегардад. Ҳалли вазифаи 

асосии саноати дӯзандагӣ бо баланд бардоштани таъсири саноат, 

пешравии илму  техника, беҳтар кардани сифати кор, такмили меҳнат ва 

истеҳсолот амалӣ карда мешавад.  

 Азбаски  мавзӯи рисолаи илмии мо марбут ба соҳаи саноати сабук 

аст, кӯшиш намудем, ки бобати ба роҳ мондани истеҳсоли маҳсулоти 

босифати ватанӣ, омӯзиши унсурҳои дӯзандагӣ ва дизайни муосир саъйу 

талош ба харҷ диҳем.  

 Дар мавзӯи якум бобати таърих, ташаккул, тараққиёти либос ва 

мафҳумҳои асосӣ тибқи мавзӯи алоҳида ва нақшаи муайян маълумоти 

муфассал дода шудааст. 
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Либос  арзиши моддӣ ва маънавии инсон буда, рӯйкаши сунъии 

бадани инсон аст, ки ӯро аз таъсири берунии табиат муҳофизат мекунад ва 

зуҳуроти фарҳанги инфиродии одам дар ҳар давру замон маҳсуб меёбад. 

Либос баёнгари урфу одат ва таърихи ҳар миллату давлат низ мебошад. 

Дар мавзӯи мазкур роҷеъ ба лоиҳасозӣ, тарҳрезӣ, истеҳсоли 

инфиродӣ ва оммавии либос, инчунин оид ба мавзӯъ расму нақша ва 

меъёрҳои дахлдор  пешниҳод шудаанд, ки барои ташаккули қобилияти 

эҷодӣ ва ҳунарии донишҷӯён, истифодаи васеи кормандони соҳа имконият 

фароҳам меоваранд. 

Дар қисми амалӣ роҷеъ ба хусусиятҳои тарроҳии либос, аз ҷумла 

созаҳои асосии домани рост маълумот дода шудааст. Чунончӣ, вақти 

тарҳрезии либос барои ҷавонон дар навбати аввал ҷусса ва таносуби 

бадани онҳоро ба эътибор гирифтан зарур аст. Аз ин омилҳо шакли 

либоси ҷавонон, тарҳи он, таносуб, хусусияти ҷудокунии ҷузъҳои асосии 

он вобаста аст. 

 Нишонаҳои хоси тарроҳии либос  бо дарназардошти хусусиятҳои 

сохт ва таносуби ҷусса аз гурӯҳҳои гуногуни синнусолӣ иборат аст, ки дар 

истифодаи андозаҳои фардӣ ё ҷуссаи намунавии онҳо, дар интихоби 

андозаи иловаҳо ба қисматҳои гуногуни соза, дар тағйирёбии миқдори як 

қатор мушаххасоти формулаҳои ҳисоб таҷассум меёбанд. 

Иловаҳоро ба шинамии озод вобаста аз навъи либос, шаклу тарҳи 

он, инчунин хусусияти матое, ки либос аз он тайёр карда мешавад, интихоб 

мекунанд. Вақти интихоби иловаҳо маълумоти ҷадвали иловаҳоро 

истифода мебаранд. Ҳангоми кашидани нақшаи асоси доман ва либоси 

китфӣ усули ягонаи тарроҳӣ истифода мегардад. 

Барои ташаккули қобилияти эҷодии донишҷӯ дар ин бахш кори 

мустақилона пешниҳод гардидааст, ки тибқи он донишҷӯ амалиёти 

тарҳрезӣ ва дӯхтани домани ростро мегузаронад. 

Мавзӯи дуюм “Аломатҳои андозавии ҷисми инсон” буда, аз 
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шиносоӣ  бо аломатҳои андозавии ҷисми инсон, методикаи муосири 

андозагириҳои антропологӣ  ва намудҳои ченкунӣ таҳия гардидааст. 

Барои мутахассисе, ки дар соҳаи дӯзандагӣ фаъолият дорад, на 

танхо донистани хусусияти сохтори морфологии тани одам муҳим аст, 

балки нишондиҳандаҳои андозагирӣ, маҳорати таҳқиқи 

нишондиҳандаҳои мазкур ва ҳосил маълумот барои тарҳи либос зарур аст. 

Барои ин яке аз усулҳои асосии тадқиқоти антропологиро, ки андозагирии 

тани одам ва узвҳои онро дарбар мегиранд, донистан лозим аст. Он номи 

антропометрияро дорад (аз юнонии anthropos - одам, metreo–чен мекунам) 

[73]. 

 Антропометрия гуногуншаклии аломатҳои морфологии гурӯҳҳои 

аниқи одамонро таҳқиқ мекунад, ки ба хайати он тамоми аҳолӣ дохил 

карда мешавад. Нишондиҳандаҳои андозавии тан бо як қатор ченакҳои 

алоҳида ифода карда мешавад, ки аломатҳои андозавӣ ном дорад. 

Мавриди тазаккур аст, ки тибқи маълумотҳои дастрасшуда 

ибтидои ташаккули барномаҳои тадқиқоти антропометрӣ ба асри XIX 

тааллуқ дорад. Анторопологҳо ченакгирии аҳолиро ба мақсади саноати 

дӯзандагӣ аз соли 1930 оғоз карданд. Дар ин бобат олимони шуравӣ В.В 

Бунак, П.И. Зенкевич, М.В.Игнатьева, П.Н. Башкиров саҳми арзанда 

гузоштаанд.  Маълумотҳои андозагирии аҳолӣ, марбутан ба тағйирёбии 

ҳайати аҳолӣ тағйирпазиранд. Такрорёбии даврии чунин тадқиқот бо 

раванди акселератсия (инкишиофи босуръати организм) низ вобаста аст. 

Тадқиқот аз рӯи барномаҳои мухталиф гузаронида шуда, омӯзиши 

чуқури намуди зоҳирии бадан, муайян намудани паҳншавии фоизии 

суробҳои гуногунро дар минтақаҳои мамлакат пешбинӣ мекунанд. Аз 

соли 1956 то 1965 андозагирии антропометрикӣ якчанд маротиба ҳам 

такроран дар як ноҳия ва ҳам дар ноҳияҳои дигар гузаронида шуданд. 

Дар умум  дар зиёда аз 80 минтақаҳои ҷуғрофӣ зиёда аз 1 млн. Одам 

мавриди андозагирӣ қарор гирифтанд.   
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Методикаи муосири андозагириҳои антропологӣ бо ҳамгунсозии 

ҳадди аксари барномаҳо ва намудҳои ченкунӣ, асбобҳои андозагирӣ, 

шароити гузаронидани тартиб ва тарзҳои андозагирӣ муайян карда 

мешавад. Барномаи андозагириҳои антропологӣ барои мақсади тарҳрезии 

либос аз миқдори зиёди (60-70) аломатҳои андозавӣ ташкил меёбад. 

Истеҳсолоти оммавии либос имконияти андозагирии бевоситаи 

ҳар истифодабарандаро истино мекунад, лекин саноат манфиатдор аст, ки 

либоси истеҳсолшаванда ба ҳадди аксар аҳолиро қонеъ гардонад 

қаноатманд карда шавад.  

Дар ин бахш кори амалӣ пешниҳод гардидааст, ки аз ҷумла сохтани 

созаи базавӣ, сохтани  пешибар, пуштак ва канораи созаҳоро дарбар 

мегирад. Бахши саволҳо марбут ба мавзӯи мазкур савияи дониши 

донишҷӯёнро такмил медиҳад ва аз саволҳои зеринро дарбар мегирад: 

Хусусиятњои хоси либоси занонаи солњои 70 ва 80-умро номбар кунед. Бо 

кадом хусусиятњо истењсолоти инфиродӣ аз истеҳсолоти оммавӣ фарқ 

мекунад? Кадом нуқтањои антропометрикӣ барои муайян кардани мавқеи 

ҷойгиршавии аломатњои андозавӣ дар тани инсон истифода бурда 

мешаванд? 

Мавзӯи дуюм  “Гурӯҳбандии либос, унсурҳои анатомӣ ва 

морфологии одам” унвон дорад.   

 Дар ҳаёти рӯзмарраи инсонњо  либос нақши маҳим дошта, чун 

ҷиҳози  зарурии аввалия  хизмат менамояд. Инсонро аз гармӣ, сардӣ, 

боришоти атмосферӣ ва омилҳои дигари табиӣ муҳофизат мекунад. Дар 

зери мафҳуми хусусияти либос, он нақшу мақомеро мефаҳманд, ки либос 

дар зиндагии инсон дорад.   

Вазифаи либос мувофиқати маҳсулот, маҷмӯи маҳсулот ба таъинот 

аст, яъне қобилияти иҷро намудани ин ё он вазифа дар раванди фаъолияти 

ҳаёти одам аст.  Масалан, вазифаи палтои зимистона – муҳофизат аз сардӣ, 

куртаи оро додашуда бошад – оро додани одам аст. Либоси муосири одам 
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вазифаҳои мухталифро иҷро мекунад.  

Дар асоси суханҳои боло метавон ба хулоса расид, ки таъиноти 

асосии либос қонеъ гардонидани маҷмӯи талаботи одам аст.  

 Дар зербоби унсурҳои анатомӣ ва морфологии одам оид ба ҳосил 

намудани маълумоти кофӣ дар бораи обеъкти лоиҳасозии либос маълумот 

дода шудааст.   

Анатомия – илм дар бораи намуд ва сохтори узвҳои алоҳида, 

низомҳо ва умуман организм мебошад [73]. 

Морфология – илмест, ки конунҳои тағйирпазирии инфиродии 

организми инсон, тағйироти синну солӣ, таносуби ҷисм ва қисмҳои 

ҷудогонаи онро меомӯзад. [6]. 

Антропология – илм оид ба пайдоиш ва таҳаввулоти одам аст. [73]. 

Ин илмҳо имконият медиҳанд, алоқамандии байни шакл ва 

андозаҳои тан ва либос муайян ва қитъаҳои хос барои тағйироти ҷисми 

инсон аниқ карда шаванд. 

Дар кори амалӣ тарҳрезии нақшаи шими духтаронаи андозаи 164-

96-100 бо назардошти иловаҳои умумӣ барои сохтани созаи шим 

пешниҳод гардидааст.  

Мавзӯи чорум  «Тавсифи шакли зоҳирии тани инсон ва низоми 

аломатҳои андозавӣ», донишҷӯро бо тавсифи зоҳирии тани инсон, низоми 

аломатҳои андозавӣ, шакли зоҳирии тани инсон ва тағйироти он шинос 

менамояд. 

Донишҷӯ дар ин мавзӯъ намудҳои суроб ва усули тарҳрезии 

либосро азхуд менамояд. 

Ҳамзамон, дар ин мавзӯъ оид ба белакҳо, чанбари гардан,  дастҳо, 

пойҳо ва дар маҷмӯъ дар бораи шакли тани инсон маълумоти муфассал 

пешниҳод шудааст. Методикаи тарҳрезии либос ба андозагирии тани 

инсон асос меёбад, ки мувофиқан ба талаботи стандартҳои давлатӣ ва 

соҳавӣ қабул шудаанд. Ҳангоми коркарди тарҳи либос барои суроби аниқ 
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усул ва техникаи ченакро риоя мекунанд.   

Аломатҳои андозавии истеҳсолоти оммавии либос дар як қатор 

стандартҳо муқаррар шудаанд. Чунончӣ, барои эхтиёҷоти саноати 

дӯзандагӣ стандартҳои соҳавӣ коркард карда шудаанд: ОСТ 17-325-86 

Маҳсулоти дӯзандагӣ, трикотажӣ, пашмӣ; Суроби типии мардон; 

Аломатҳои андозавӣ барои лоиҳасозии либос; ОСТ 17-326-81 Маҳсулоти 

дӯзандагӣ, трикотажӣ, пашмӣ [57]. 

Барои ҳосил намудани аниқии андозагирӣ ҳамчунин бояд ҷузъи 

методикаи ченкуниро истифода намуд. Шахсоне, ки андозагириро иҷро 

мекунанд, бояд техникаи ченкуниро ба таври комил донанд. Андозаҳои 

бадан аз мавқеи андозадиҳанда тағйир меёбад. Бинобар ин, ченкунӣ 

ҳангоми тарзи муайяни ист гузаронида мешавад: андозадиҳанда рост, дар 

ҳолати оромӣ, бо андоми муқаррарӣ меистад. 

Дар кори амалӣ тарҳрезии созаи либоси китфии духтарона барои 

андозаи 164-96-100 пешниҳод шудааст. Саволҳои санҷишӣ бошад, 

донишро оид ба сохтори морфологии одам, ҷусса, таносуби тани инсон 

пурра менамояд. Дар кори мустақилона ба донишҷӯ хислатномаи 

нишондиҳандаҳои истеҳсолии сифати либос ва меъёрҳои техникӣ - 

иқтисодии он шарҳ дода мешавад. 

Мавзӯи панљум  “Баҳодиҳии сифати либос,  нишондиҳандаҳои 

сифатӣ ва стандартҳои антропометрӣ” унвон дошта, масъалаҳои шиносоӣ  

бо сифати либос, нишондиҳандаҳои сифатӣ ва стандартҳои 

антропометриро дарбар мегирад. 

Сифат - яке аз категорияҳои мураккабтарин ба шумор меравад, ки 

одам дар фаъолияти худ вомехӯрад. Мураккабии муаммои сифати либос 

дар маҷмӯияти он, яъне дар бар гирифтани ҷиҳатҳои техникӣ, иқтисодӣ ва 

иҷтимоӣ зоҳир мегардад. Сифати маҳсулот, рақобатпазирӣ дар бозори 

ҷаҳонӣ имрӯзҳо ҳамчун нишондиҳандаи аз ҳама объективӣ ва ҷамбастии 

пешрафти илмӣ -техникӣ, сатҳи ташкили истеҳсолот, фарҳанги меҳнат 
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арзёбӣ мегардад. Масъалаи таъминоти сифати маҳсулот аҳамияти калони 

техникӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва сиёсӣ, хусусияти маҷмӯавӣ дорад ва низоми 

истеҳсоли онро фаро мегирад. 

Дар ин боб оид ба нишондиҳандаҳои либоспӯшӣ, талаботи 

стандартонӣ ва ҳамгунсозии либос маълумоти муфассал ва амиқ дода 

шудааст. Омӯзиши ин мавзӯъ ба ташаккули қобилияти эҷодии донишҷӯён 

мусоидат менамояд. 

Мавзӯи шашум “Принсипҳои сохтори типологияи ченакгирӣ” ном 

дошта, ба донишҷӯён дар бораи сохтори типологияи ченакгирии тани 

одам,  коркарди соҳаи типологияи андозавӣ, интихоби дурусти аломатҳои 

асосӣ ва муқарраркунии миқдори онҳо, аз худ намудани тарҳрезии либос 

маълумоти муфассал медиҳад. 

Барои хубтар аз худ намудани мавзӯи мазкур ба донишҷӯён оид ба 

тарҳрезӣ намудани палтои зимистона кори амалӣ ва саволҳои санҷишӣ 

пешбинӣ гардидаанд, ки ба ташаккули қобилияти эҷодии донишҷӯёни 

ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ ёрӣ мерасонад. 

Мавзӯи њафтум  “Коркардҳои нав дар соҳаи типологияи андозавӣ” 

ном дошта, донишҷӯёнро бо коркарди соҳаи типологияи андозавӣ, 

стандарти байналхалқии намуди суроб, таҳлили муқоисавии гурӯҳбандии 

амалкунанда ва навъи суробҳои типӣ шинос менамояд. 

Донишҷў баробари аз худ кардани мавзўи мазкур оид ба стандарти 

намудҳои суроб ва азхуд кардани тарҳрезии либоси мавсимӣ (плащ) барои 

духтарон маълумот пайдо менамояд. Типологияи андозагирии аҳолӣ 

таҳкурсии истеҳсолоти саноатии либос ба шумор меравад, бинобар ин 

маълумот оид ба андозаҳои суробҳои типӣ барои лоиҳасозии қолибҳо 

зарур аст. 

Дар тамоми ҷаҳон типологияи андозагирӣ баъди ҳар 15 сол 

таҷдиди назар мешавад, зеро дар ин давра дар натиҷаи раванди тағйироти 

андозаҳо, таносуб ва шакли тани инсон ба вуҷуд меояд.  
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Якчанд давлатҳои аврупоӣ, ба монанди Олмон, Белгия, Юнон, 

Британияи Кабир, Швейтсария, Фаронса ва Испания якҷоя маъракаи 

пурвусъати ташхиси антропометрии аҳолиро барои лоиҳасозии либос 

мегузаронанд.  Коркарди математикии ченакҳо имконият медиҳад, ки 

қиматҳои аниқи аломатҳои андозавии суробҳои типӣ муқаррар карда 

шаванд. 

Дар мавзӯи њаштум , ки «Усулҳои  ҳисобӣ – таҳлилии тарҳрезии 

ҷузъҳои либос» ном дорад, донишҷӯ бо усулҳои ҳисоби таҳлилии тарҳрезии 

ҷузъҳои либос, бо коркарди методикаи ягонаи тарҳрезӣ, усулҳои ченкунӣ 

ва сохтори ҷузъҳои буриш шинос мешавад. 

Бояд зикр дошт, ки усулҳои ҳисобӣ-таҳлилии тарҳрезии либос дар 

охири асри XVIII – ибтидои асри XIX ташаккул ёфтааст. Офарандагони 

он дӯзандагони баландихтисос буданд, ки таҷрибаи худро оид ба ошкор 

сохтани тарҳҳои типии либос якҷоя намуда, ҳисобҳои эмпирикӣ ва 

сохтори графикии коркарди нақшаи буришро пешкаш намуданд. Дар 

замони ҳозира даҳҳо намудҳои усулҳои ҳисобӣ-графикӣ маълуманд [200]. 

 Барои ташаккули қобилияти эҷодии донишҷӯён дар ин бахш 

усулҳо ва методҳои дигар низ тавсиф шудаанд. Ҳамчунин, барои 

донишҷӯён кори амалӣ дар мавзӯи «Тарҳрезии остини даврадӯзӣ ва 

сохтани нақшаи конструктивии остин” пешниҳод гардидааст, ки аз 

нигоҳи омӯзиши мавзӯъ басо муфид ва самарабахш мебошад. 

 Мавзӯи нўњум “Усулҳои муҳандисии ҳисоби густариши ҷузъҳои 

либос” ном дошта, аз бахшҳои шиносоӣ бо ҳисоби густариши ҷузъҳои 

либос, бо усули хатҳои ёрирасони густариш, имконият ва хусусиятҳои 

сатҳ, усули хатҳои ёрирасони густариш иборат аст.  

Донишҷў баробари аз худ кардани мавзўи мазкур корҳои зерин,  аз 

ҷумла азхуд кардани  усулҳои муҳандисӣ ва азбар намудани намудҳои 

остинро меомӯзад. 

Дар ин мавзӯъ бахши «Лоиҳасозии компютерӣ» низ барои омӯзиш 
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пешниҳод мешавад.     

Ҳамчунин, барои донишҷӯён кори амалӣ дар мавзӯи 

“Хусусиятҳои кашидани нақшаи созаи либос бо остини буриши регланӣ” 

пешниҳод гардидааст, ки барои ташаккули қобилияти эҷодии донишҷӯён 

самарабахш мебошад.  

Мавзӯи дањум “Методикаи тарҳрезии либоси типӣ ва суроби 

инфиродӣ” унвон гирифтааст. Дар ин мавзӯъ донишҷӯён бо методикаи 

тарҳрезии либос, бо суроби инфиродӣ, бо усули муляжкунии маҳсулоти 

дӯзандагӣ аз наздик шиносоӣ пайдо мекунанд. Мақсади ин гуна тарҳрезии 

либос ҳосил намудани масолеҳи ҳамвори либос аст, ки шакли ҳаҷмиро 

дорад ва ба шакли ҳаҷмии тани инсон мувофиқат мекунад.   

Истифодаи тӯлонӣ ва ниҳоят бомуваффакияти усули муляжӣ 

имконият медиҳад, он натанҳо дар соҳаи амсиласозӣ, балки дар дигар 

соҳаи тарҳрезии либос барои истеҳсолоти инфиродӣ ва оммавӣ мавриди 

истифода қарор гирад. 

Мавзӯи ёздањум «Мушаххасоти тарҳи либос ва андозаҳои дохилии 

либос» ном дошта, донишҷӯро бо мушаххасоти тарҳи либос, андозаҳои 

дохилии либос, хатҳои суробӣ (китф, камар ва дигар хатҳо, ки шакли 

маҳсулотро қабул мекунанд) ошно мегардад.  

Бояд зикр намуд, ки шакли зоҳирии либос аксаран бо хатҳои 

суробӣ, тарҳӣ ва ороишӣ муайян карда мешавад. Дар ин бахш ба 

донишҷӯён дар мавзӯи «Кашидани нақшаи асосии созаи маснуоти китфии 

мардона бо остини даврадӯзӣ» кори амалӣ пешниҳод шудааст.  

Мавзӯи дувоздањум “Тарроҳии маснуоти камарӣ» ном дорад. Дар 

ин мавзӯъ донишҷӯён бо тарҳрезии маснуоти камарӣ ва намудҳои 

маснуоти камарӣ ошноӣ пайдо мекунанд. Ҳамзамон, кашидани нақшаи 

асоси маснуоти камарӣ омӯзонида мешавад. 

Дар ин мавзӯъ андозаи иловаҳо дар ҷадвал пешниҳод карда 

шудааст. Ба донишҷӯён саволҳои санҷишӣ ва кори мустақилона низ 
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пешниҳод мегардад. Масалан, дар кори мустақилона донишҷӯён 

гирифтани қолиб аз шими тарҳрезигашта ва дӯхтани шими мардонаро аз 

худ менамоянд. 

Мавзӯи сездањум “Хусусиятҳои тарроҳии либос ба ҷуссаҳои аз 

андозаҳои намунавӣ фарқкунанда” ном дошта, донишҷӯён дар ин бахш бо 

хусусиятҳои тарроҳии либос, андозаҳои намунавии фарқкунанда шинос 

мегарданд. Барои кори амалӣ дақиқ кардани нақшаи остини даврадӯзӣ 

барои ҷуссаи хамида пешниҳод карда шудааст. 

Ҳамзамон, дар кори амалӣ кашидани нақшаи гиребон ва гиребони 

қоим барои омӯзиш пешниҳод гардидааст.   

Мавзӯи чордањум «Хусусиятҳои тарроҳии либос ба ҷуссаи 

қисматҳои ҷудогонааш беҳад фарбеҳ” ном гирифтааст. Тибқи нақша дар 

ҷараёни омӯзиши ин мавзӯъ донишҷӯён бо хусусиятҳои тарроҳии либос ба 

ҷуссаи  беҳад фарбеҳ ва бо  нақшаи асосии либос ошноӣ пайдо мекунанд. 

Дар ин бахш тарзи кор бо нақша фаҳмонида дода шудааст. 

Ҳамчунин, барои пурра аз худ намудани мавзӯъ ба донишҷӯён саволҳои 

санҷишӣ, кори мустақилона пешниҳод гардидааст, ки дониши амалии 

донишҷӯро пурра ва саҳеҳ менамояд.  

Мавзӯи понздањум “Дараҷабандии қолибҳо” буда, тибқи нақша аз 

ду зермавзӯъ – шиносоӣ  бо  дараҷабандии қолибҳо ва шиносоӣ  бо 

сохтани қолибҳои асосӣ, истеҳсолӣ ва ёрирасон иборат мебошад.   

Донишҷў дар ин бахш баробари аз худ кардани мавзўи усулҳои 

тарроҳиро ёд мегирад. Чуноне ки маълум аст, амсиласоз ва рассом 

амсилаҳои худро барои гуруҳи синну соли муайян ва андозаҳою қади 

муайян меофаранд. Тарроҳ созаи либос ва мутобиқан маҷмӯи қолибҳоро 

ба як андозаву қад таҳия мекунад. Гирифтани маҷмӯи қолиб барои ҳама 

андозаю қади либос, ки рассом-амсиласоз барои амсилаи мазкур тавсия 

медиҳад, тавассути дараҷабандии қолибҳо мумкин аст. 
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Барои пурра фаҳмо гардидан ва ташаккули қобилият ва эҷодкории 

донишҷӯён дар ин мавзӯъ се тарзи дараҷабандии қолибҳо: тарзи 

гурӯҳсозӣ, нурӣ ва таносубӣ-ҳисобӣ мавриди омӯзиш қарор дода шудааст.   

Ҳамзамон, кори амалӣ оид ба сохтани қолибҳои асосӣ, истеҳсолӣ 

ва ёрирасон пешниҳод гардидааст. 

Мавзӯи шонздањум “Тарҳрезии либоси бачагона” ном дошта, 

донишҷӯён дар ин мавзӯъ тибқи нақша бо  тарҳрезии либоси бачагона ва 

нақшаи конструктивии камзӯлча шинос мешаванд ва онҳоро аз худ 

менамоянд. 

Дар ин бахш маълумот оид ба тарҳи либоси бачагона, сохтани 

тарҳи ин намуди либос ва саҳеҳ чен кардани он ҳангоми сохтани тарҳи 

либоси бачагона дода шудааст.  

Саволҳои санҷишӣ дар мавзӯъҳои “Таснифоти андозаҳоро барои 

дӯхтани либоси бачагона номбар кунед” ва “Коэффисиенти васеии 

домани махрутӣ ба чанд баробар аст?” ва кори мустақилона барои 

донишҷӯ пешниҳод карда шудааст. 

Бо назардошти он, ки дар шароити муосир ба истеҳсолот 

мутахассисони дорои малакаҳои кор бо компютер ва барномаҳои махсуси 

низоми автоматикунонӣ ва лоиҳакашӣ (САПР) лозим мебошанд, дар 

раванди таълим ба истифодаи техникаи ҳисоббарор ва тайёр кардани 

кадрҳои дорои малакаҳои баланди кор бо технологияҳои иттилоотӣ 

диққати махсус дода шуда истодааст.  

Аз худ кардани низоми автоматикунонӣ ва лоиҳакашӣ (САПР) - и 

либос баъди омӯхтани усулҳои нақшакашӣ ва тарҳрезии либос ба роҳ 

монда шудааст.  

Маҷмӯи маводи таълимӣ - методӣ оид ба низоми автоматикунонӣ 

ва лоиҳакашии либос  (САПР) мувофиқи талаботи стандарти нави 

таҳсилот ва нақшаҳои нави таълимии факултети санъати тасвирӣ ва 

технологияи муассисаи давлатии таълимии “Донишгоҳи давлатии Хуҷанд 
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ба номи академик Б.Ғафуров” аз рӯи ихтисоси 1-02 06 02-08-дизайни 

маҳсулоти дӯзандагӣ мурратаб гардидааст. 

Маҷмӯи маводи таълимӣ - методии мазкур барои тайёр намудани 

мутахассисони соҳаи дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ пешбинӣ шудааст. 

Донишҷӯён баробари бо роҳу усули тарҳрезии либос ба таври  

автоматикунонӣ ошно гардонидан, маҳорату малакаҳои фаъолияти 

амалии касбиашонро сайқал дода, салоҳияти касбӣ ҳосил менамоянд. 

Айни замон раванди фаъолонаи дигаргунсозии бозорњои саноатї 

љараён дорад, ки он боиси  ташкилшавии консернњои гуногун, иттињодњо, 

љамъиятњои сањомї ва дигар сохторњое, ки корхонањои саноати сабук ва 

мањаллиро муттањид мекунад, мебошад. Њалли вазифаи асосии саноати 

дўзандагї бо баланд бардоштани таъсири саноат, рушди илму техника, 

бењтар кардани сифати кор, такмили мењнат ва истењсолот њал карда 

мешавад. 

Имрўзњо афзоиши талаботи истеъмолкунандагон ба мањсулоти 

сифатнок, мањсулотњои гуногун ва навъњои зудтаѓйирпазири амсилањо 

мушоњида карда мешавад. Бинобар ин мутаҳаррикӣ ва самарабахшии 

равандҳои лоиҳасозӣ яке аз талаботи асосии бозори либос ба муассисањои 

дўзандагї ба шумор меравад. Марбутан ба ин нукта такмили равандњои 

лоињасозии тарњњои либос, ки оптималї шудани талаботи истењсолот ва 

истеъмолкунандагонро дар асоси лоињасозии САПР-и либос таъмин 

мекунанд, мубрам аст. 

Ин бахш низ аз 16 мавзӯъ иборат мебошад ва хусусиятҳои хос, 

моҳият ва мафҳуми ин фанни муҳимро фарогир аст.  

Мавзӯи 1 “Таърих ва дурнамои ташаккули либос” ном дошта, 

мафҳумҳои асосиро дарбар мегирад, донишҷӯён ва мутахассисонро бо 

низомҳои таъминоти иттилоотии низоми автоматикунонӣ ва лоиҳакашии 

либос, ҷорӣ намудани масъалаҳои тарроҳӣ ва технологии лоиҳасозӣ дар 

МЭҲ, ки ба ин соҳа хос аст, шинос менамояд.  

Донишҷў баробари аз худ кардани мавзўи мазкур савияи кор бо 
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воситаҳои техникӣ ва бастаҳои барномаҳои амалии лоиҳасозӣ, таърих ва 

дурнамои ташаккули либосро аз худ намуда, бо мафҳумҳои асосӣ аз наздик 

ошно мегардад. Раванди лоиҳасозии либос давраҳои амсиласозӣ, тарҳрезӣ 

ва технологияи истеҳсол, ҳамчун лоиҳасозии бадеӣ ва техникиро дарбар 

мегирад. Ҳар давра амалиёти зеринро дар бар мегирад: тадқиқоти 

маҳсулоти мавҷуда, ташаккули эскизҳо, макет, ҳисоб ва сохтори нақшаҳои 

тарҳи маҳсулот, истеҳсоли намунаҳои таҷрибавӣ. Донишҷӯён дар бахши 

амалӣ мавзӯи  “Омӯхтани воситаҳои асосии техникии лабораторияи 

низоми автоматикунонӣ ва лоиҳакашии либос (САПР), техникаи 

бехатарии кор бо МЭҲ ва давраҳои асосии кор дар низоми Автокад 2009” 

– ро меомӯзанд. 

Дар мавзӯи 2, ки “Асбобҳои лозима барои вазифагузории системаи 

САПР” ном дорад,  донишҷӯён таҷҳизоти зарурии муосир, таъинот ва 

усули истифодаи онҳо шинос мегарданд. Яке аз ҳадафҳои мавзӯи мазкур аз 

худ кардани кори таҷҳизоти зарурӣ, аз ҷумла плоттер ва талаботи 

функсионалии фотодигитайзер мебошад. 

Дигитайзер барои ворид намудани ахбори графикӣ дар низом 

хизмат мекунад. Аз дигитайзер маълумоти аниқ ба миқдори 0,05-0,1 мм, дар 

вақти рӯйбардоркунӣ ва ё тасвири графикии расм бо андозаи лозима 

гирифта мешавад.  

Фотодигитайзер қолаби тайёрро бо ёрии аксгирии рақам ба 

компютер дохил мекунад. Технологияи нав  аз ҳамаи нишондиҳандаи 

анъанавии  воридкунии қолабҳо бартарӣ дорад. Дар айни замон, ин гуна 

технологияҳои воридкуниро танҳо барномаи САПР ва САПР Ассол дорад.  

Дар бахши амалӣ мафҳумҳои асосии низоми АВТОКАД 2009 

мавриди омӯзиш қарор дода мешавад.   

Automated Computer Aided Drafting and Design (AutoCAD), ки 

маънои «Наќшакашї ва лоињасозї бо ёрии МЭЊ-и автоматиконидашуда»-

ро дорад – бастаи универсалии графикї мебошад.  Азхуд кардани низоми 
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АВТОКАД ба ташаккули қобилияти эҷодии донишҷӯён таъсири назаррас 

мерасонад. 

Мавзӯи 3 “Аломатҳои андозавии тани инсон, ченаки тани одам 

барои барномаи САПР” ном дошта, тибқи нақша аз мавзӯъҳои  шиносоӣ 

бо аломатҳои андозавии тани инсон, ҳамвориҳои антропометрикӣ ва 

ченаки тани одам барои барномаи САПР иборат мебошад. 

Донишҷў баробари аз худ кардани мавзўи мазкур   нишонаҳои 

андозавии маҳсулоти занона, мардона ва бачагона, асбобҳо барои 

ченкунии ҷусаи одамро азхуд менамояд.  

Барои мутахассисе, ки дар соҳаи дӯзандагӣ кор мекунад, на танҳо 

донистани хусусияти сохтори морфологии тани одам, балки маҳорати 

таҳлили нишондиҳандаҳои андозагирӣ, барои ҳосил намудани 

маълумотҳое, ки ба лоиҳасозии тарҳи либос имконият медиҳанд, зарур аст.   

Дар бахши амалӣ мавзӯи “Сохтани нақшаи ТБКО маҳсулоти 

китфии занона, сохтани нақшаи ҷузъҳои либоси китфӣ дар низоми 

Автокад» барои омӯзиш пешниҳод гардидааст. 

Рушди сатҳи техникаи электронӣ - ҳисоббарорӣ ба гузариш аз 

усулҳои анъанавии дастии тарҳрезии либос ба низомҳои нави 

автоматиконидашудаи коркард ва иҷроиши ҳуҷҷатҳои тарроҳӣ (АКД) 

оварда расонид.  

Дар ин мавзӯъ зикр гардидааст, ки ба тарҳрезӣ дар асосӣ 

технологияҳои компутерӣ ду муносибат мавҷуд аст. 

Муносибати якум ба амсилаи дученакаи геометрӣ (2D) асос меёбад, 

ки бо нақша ё координатаҳои нуқтаҳои такявии он ва истифодаи компутер 

ифода меёбад, ва имкон медиҳад раванди тарҳрезӣ тезонида, сифати 

танзими ҳуҷҷатҳои тарроҳӣ беҳтар гардонида шавад. 

Муносибати дуюм ба амсилаи сеченака асос меёбад (3D). Асоси 

муносибати дуюмро амсилаи фазоии геометрии маҳсулот ташкил 

мекунад, ки бо сатҳи суроб ифода ёфтааст.  
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Мавзӯи 4 “Низомҳои умумии сохтори САПР – и либос” унвонгузорӣ 

шудааст.  

Дар ин мавзӯъ донишҷӯён тибқи нақша бо низомҳои умумии 

сохтори  САПР-и либос ва вазифаи асосии САПР шинос шуда, баробари 

аз худ кардани мавзўи мазкур  ба низомҳои мухталиф ошноӣ пайдо 

мекунанд.  

Амалкарди  САПР-и либос технологияи нав ва пешрафтаи 

лоиҳасозиро муайян мекунад, ки ба ҳамкории одам ва МЭҲ асос ёфтааст. 

Вобаста аз дараҷаи иштироки одам ва истифодаи МЭҲ реҷаҳои лоиҳасозӣ 

мавҷуд аст. Реҷаи автоматикии лоиҳасозӣ ҳангоми иҷрои хатсайри 

лоиҳасозӣ мувофиқи алгоритмҳои расмӣ дар МЭҲ бе дахолати одам ба 

рафти ҳалли он ба вуҷуд оварда мешавад. 

Лоиҳасозии автоматикишуда равандеро муайян мекунад, ки дар он 

қисми маросимҳо дар хатсайр бо одам иҷро карда мешавад. Чунин реҷа 

дараҷаи на он қадар баланди автоматикунонии лоиҳасозиро муайян 

мекунад. 

Дар ин мавзӯъ барои ташаккули қобилияти эҷодии донишҷӯ бояд 

кори амалӣ ва мустақилонаи сохтани ќолабњои асосї, амисласозї аз рўи 

алгоритм иљро карда шавад. 

Мавзӯи 5 “САПР – и маҳсулоти дӯзандагӣ ва  намудҳои таъминоти 

барномаи САПР” ном дорад ва тибқи нақша донишҷӯёнро бо САПР- и 

маҳсулоти дӯзандагӣ ва таркиби намудҳои таъминоти барномаи САПР  ва 

бо САПР-и "Гратсия" шинос менамояд. 

Донишҷў баробари аз худ кардани мавзўи барномаи  Сапр дар 

саноати сабук, бо базаи таҳриргари пуриқтидори графикии AutoCAD 

шиносоӣ пайдо менамояд.  

САПР-и "Грация" яке аз низомҳои муосири таъминоти имконияти 

ҷустуҷӯи мебошад. Ҳангоми таъсиси тарҳи маҳсулот лоиҳасоз бояд 

омилҳои сершуморро пешбинӣ ва ба ҳамдигар алоқаманд намояд: самти 
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мӯд, хусусиятҳои суроб, масолеҳ, хусусиятҳои техникии истеҳсоли 

маҳсулот ва ғайра.   Низоми автоматї дар тўли якчанд даќиќа ќолаби 

љузъњоро барои њамаи суробњо мекашад, љадвали ченакњои санљишии 

мањсулотро медињад, љузъњоро ба матоъ љобаљо мегузорад ва њарљи 

масолењро барои њар мањсулот муайян мекунад. 

Дар бахши амалӣ омӯзиши тарзҳои амсиласозии тарроҳӣ дар 

низоми АВТОКАД 2009, трансформатсияи канорҳои холии ҷузъҳо ва 

сохтани бандаки якбора иҷро гардидааст. 

Мавзӯи 6  “Таркиби намудҳои таъминоти САПР – и либос”  ном 

дошта, донишҷӯён оид ба гардонидан ва трансформатсияи кунҷи дарзи 

пешибар ва таъминоти лингвистикӣ маълумот мегиранд.. 

Яке аз нишондиҳандаҳои асосии таъминоти техникии САПР 

эътимоднокии баланди таҷҳизоти муосир ва истифодаи он ба шумор 

меравад, ки бо лоиҳасозӣ ба даст овардани натиҷаҳои саҳеҳро бо харҷи 

камтарини меҳнат қафолат медиҳад. Донистани ин амалиётҳо барои 

ташаккули қобилияти эҷодии донишҷӯён ёрии амалӣ  мерасонад. 

Мавзӯи 7 “Таснифоти САПР – и либос” унвон дошта, донишҷӯ дар 

ин мавзӯъ баробари шиносоӣ бо таснифоти  САПР-и либос  низоми  2,5 

D-лоиҳасозӣ ва низоми  3D-лоиҳасозиро меомӯзад. 

Ҳамзамон, дар ин мавзӯъ донишҷӯ ба намуди дуюми САПР-и 

омехта ва васеъкунии мувозии ҷузъӣ шинос гардида, дониш ва маҳорати 

худро сайқал медиҳад. 

Мавриди зикр аст, ки сатњи муосири ташаккули истењсолот, 

пайдошавии микрокомпютерњо, дисплейњои графикї, коркарди 

технологияњои сеченакаи «каркасї» барои автоматикунонии раванди 

лоињасозии объектњои шакли мураккаб ва тараќќии низомњои муосири 

CAD/САМ замина гузошт. 

Мавзӯи 8 “Усулҳои асосии таъсиси САПР” ном дорад. Дар он 

усулҳои асосии таъсиси САПР ва натиҷаҳои лоиҳасозӣ шарҳ дода 

шудааст. 
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Ҳадафи мавзӯъ азхуд кардани васеъшавии конуси ҷузъҳо ва 

мафҳумҳои асосии усулҳои таъсисёбии барномаи САПР мебошад. 

Барои ташаккули қобилияти эҷодии донишҷӯён саволҳои санҷишӣ 

оварда шудааст: Лоиҳасозии намунавӣ гуфта чиро меноманд? Дар 

барномаи САПР чанд намуди истифодабарандагон мавҷуд аст? 

Мақсадҳои асосӣ ҳангоми лоиҳасозии намунавии САПР оварда шудааст? 

Мавзӯи 9 “Таъминоти математикии барномаи САПР” ном дошта, 

аз бахшҳои шиносоӣ бо таъминоти математикии барномаи САПР, 

усулҳои таҷрибавӣ, математикӣ ва табаддулоти геометрӣ иборат аст. 

Донишҷў баробари аз худ кардани мавзўи мазкур ба намуди қолибҳо, 

фармони оина ва имкониятҳои он ошноӣ пайдо менамояд. 

Хусусияти амсилаҳои математикии объектҳои лоиҳашаванда 

таъминоти математикии низом ва раванди ҳамкории муҳандис ва МЭҲ-

ро муайян мекунад. 

Дар бахши амалӣ донишҷӯён бо сохтани қолаб дар низоми 

АВТОКАД 2009 шиносоӣ пайдо менамоянд. Маълумот оид ба қолаб, 

қолабҳои асосӣ, қолабҳои сохта, қолабҳои иловагӣ барои ташаккули 

қобилияти эҷодии донишҷӯён ёрӣ мерасонад. 

Мавзӯи 10 “Усулҳои табдилдиҳии қолибҳои маҳсулоти дӯзандагӣ 

дар барномаи САПР” ном дорад.  

Тибқи нақша донишҷӯ дар ин мавзӯъ бо усулҳои табдилдиҳии 

қолибҳои маҳсулоти дӯзандагӣ дар барномаи САПР, коэффисиентҳои 

табаддулоти хатҳо шинос гардида,  азхуд кардани қолаби сохта ва  

табаддулоти аффиниро меомӯзад. 

Дар бахши амалӣ тартиб додани ќолабњои сохта дар асоси 

ќолабњои асосии пеши бар ва пуштак иљро карда мешавад. 

Мавзӯи 11 “Тавсифи барномаи САПР – и маҳсулоти дӯзандагӣ” 

унвон дошта, бо аз худкардани он донишҷӯён бо тавсифи барномаи 

САПР-и маҳсулоти дӯзандагӣ ва бо САПР-и Леко шинос мешаванд. 
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Ҳамзамон, донишҷӯён низомҳои “Гратсия” ва “Grafis” - ро азхуд 

менамоянд. 

Дар замони муосир САПР-и либос бе асбобњои табаддулоти 

графикии наќшањо имконнопазир аст, њол он ки аз љињати таърихи якум 

низомњое мебошад, ки фаќат воридкунии тарњњо аз дигитайзерро 

дастгирї мекардад, ки дастӣ коркард шудааст.  Аксарияти низомњои 

муосир дорои маљмўи васеи воситањои амсиласозии тарҳрезӣ ва 

љобаљогузорї мебошанд. Аксарияти низомњо имконияти 

автоматикунонии корњои рассом ва технологро пешкаш мекунанд. 

Технологияи лоињасозии сеченака низ дар соњаи лоињасозии 

автоматиконидашудаи мањсулоти дўзандагї истифодаи худро ёфтаанд. 

Дар ин мавзӯъ ба донишҷӯён имкониятҳои тарҳрезии параметрикӣ 

низ омӯзонида мешавад.   

Барои аниқ ва возеҳ фаҳмидани мавзӯъ ба донишҷӯён саволҳои 

санҷишии зерин пешниҳод гардидааст: Имкониятҳои тарҳрезии 

параметрикиро шарҳ диҳед. Леко гуфта чиро меноманд? Методикаи 

сохтани нақшаи тарҳи базавӣ кадом низомро пешниҳод мекунад? 

Мавзӯи 12 “Имконияти автоматикунонии раванди лоиҳасозии 

эскизҳо” ном дошта, тибқи нақша донишҷӯён дар ин боб бо имкониятҳои 

атоматикунонии раванди лоиҳасозии эскизҳо, аз ҷумла хусусиятҳои 

САПР-и «Реликт» шиносоӣ пайдо менамоянд. 

Усули самараноктарини лоиҳасозии эскизи техникӣ дар истифодаи 

усулҳои комбинаторика асос ёфтааст. Ба низомҳое ки ин усулро истифода 

мебаранд «Eleandr CAD», «Реликт», «Ассол» дохил мешаванд. 

Бахши иҷрои кори амалӣ ва кори мустақилонаи донишҷӯён барои 

ташаккули қобилияти эҷодӣ такягоҳи асосӣ гардида, саволҳои санҷишӣ ин 

мавзӯъро пурра мегардонад.  

Мавзӯи 13 “Хусусиятҳои коркарди низоми экспертӣ” ном дорад.   

Донишҷӯён дар ин мавзӯъ ба хусусиятҳои коркарди низоми 

экспертӣ, мафҳумҳои гуногуни низомҳои экспертӣ шинос гардида, 
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баробари азхуд кардани мавзўи мазкур дар бахши амалӣ сохтани қолаби 

домани ростро меомӯзанд. 

Дар тӯли даҳсолаҳои охир дар доираи тадқиқот оид ба  низомҳои 

зеҳни сунъӣ (СИИ)  самти мустақил– низомҳои экспертӣ (ЭС),  ё 

инженерияи донишҳо ташаккул ёфтааст. Низомҳои экспертӣ барои ҳалли 

доираи васеи масъалаҳои ғайрирасмӣ истифода бурда мешаванд. 

Ин имконият медиҳад зуд ва беғаразона натиҷаҳои таҳлили вазъият 

арзёбӣ гардад ва қарорҳои оқилона таҳия шаванд. 

Мавзӯи 14 “Ифодаи дониш бо истифодаи қоидаҳо ва  шабакаҳои 

семантикӣ” ном дорад.  

Донишҷў дар баробари омӯзиши ин мавзӯъ сохтани қолиби шимро 

ёд мегирад ва   мафҳуми Фреймро бо усули махсуси тасвири консепсия ва 

стратегия аз худ менамояд. 

Зимни иҷроиши кори амалӣ маҳорат ва малакаи касбии донишҷӯён 

такмил ва қобилияти эҷодии онҳо ташаккул меёбад. 

Бахши саволҳо марбут ба мавзӯи мазкур савияи дониши 

донишҷӯёнро такмил медиҳад ва суолҳои зеринро дарбар мегирад: Фрейм 

чист? Аҳамияти атрибутҳо дар чӣ зоҳир мегардад? Шабакаҳои семантикӣ 

гуфта чиро мефаҳмед? Шабакаҳои семантикӣ аз кадом нуқтаҳо ташкил 

меёбанд?  

Мавзӯи 15 “САПР – и  “Гратсия” ном дошта, донишҷӯёнро бо ин 

низом ва бо низомҳо шинос менамояд.   

Дар ин мавзӯъ ба донишҷӯён оид ба низомҳои “Тарроҳӣ ва 

амсиласозӣ”, “Техологияи истеҳсол”, “Тақсимот”, “Нақшагирӣ”, 

“Идораи муассиса” ва “Супоришоти инфиродӣ ва корпоративӣ”   

маълумоти мухтасар дода мешавад. Аз худ кардани мавзӯъ ба ташаккули 

қобилияти эҷодии донишҷӯён ёрӣ мерасонад. 

Дар бахши амалӣ донишҷӯён сохтани қолаби пешибар ва пуштаки 

костюмро иҷро менамоянд. 
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Мавзӯи 16 “Низоми автоматикунонии лоиҳаи либосҳои фирмаи 

“LECTRA» ном дошта, донишҷӯёнро бо САПР-и  “LECTRA”, созиши 

“сиклҳо” ва нақшаи  асосии  остини даврадӯзии костюми занона дар 

барномаи САПР ошно месозад. 

Боиси зикр аст, ки дар ҳар мавзӯъ кори амалӣ ва мустақилона 

бобати тақвияти дониш, малака, маҳорат, завқу  ҷаҳонбинии донишљўён  

таъсири амиқ  гузошта қобилияти эҷодии донишҷӯёнро ташаккул 

медиҳад. 
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2.3. Натиҷаҳои озмоиши педагогӣ оид ба ташаккули қобилияти 

эҷодии донишҷӯёни ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ 

Барои муайян кардани сатҳҳои ташаккули қобилияти эҷодии 

донишҷӯён дар ду марҳила тест гузаронида шуд. Марҳилаи аввал дар 

оғози таълими фанни тарҳрезии либос, марҳилаи дувум баъди ба охир 

расидани таълими фан барпо гардид. 

Қайд кардан зарур аст, ки имкониятҳои методикаҳои дилхоҳи тестӣ 

хеле маҳдуданд, зеро онҳо қобилияти алоҳидаи инсонро нисбатан 

андозагирӣ мекунанд. 

Дар оғози кори озмоишї муҳтавои маълумоти назариявӣ ва 

амалие, ки онҳоро ҳамаи донишҷӯёни дар устохона коркунанда бояд 

донанд, муайян карда мешавад. Ҳангоми таҳияи он мо донишу маҳорати 

донишҷӯёнро, ки дар марҳилаи аввали таҳсил ба даст овардаанд ва 

ташаккули минбаъдаи онҳоро ба назар гирифтем. 

Ба љузъ  аз маводи таълимии назариявӣ ба барнома супоришҳои 

амалӣ ва графикӣ аз қабили таҳияи эскизҳо; тағйир додани шакли 

деталҳои алоҳида бо роҳи њизфи қисмҳо; иҷрои нақша аз рӯи тавсиф, 

унсурҳои тарҳрезӣ ё лоиҳакашии гиреҳи содаи амсила (модел) дар мавзӯи 

озод ё дода шуда ва ғайра ворид карда шуданд. 

Самтгирии касбии таълими донишҷӯён аз ҳисоби интихоби усулу 

методҳои таълим тақвият дода мешавад, ки онҳо ба вуҷуд овардани 

вазъияти муаммоӣ, таҳлили шартҳо ва махсусиятҳои методии супоришҳо 

оид ба тарҳрезии ҳам ҷузъҳои алоҳидаи либос ва ҳам умуман амсилаҳо, 

асоснок кардани пайдарњамии ҳалли онҳо, мустақилона тартиб додани 

супоришҳо оид ба мавзӯи интихобшуда, табодули афкор, ҷустуҷӯ, тадқиқ, 

кашфро, ки ташаббуси эҷодии донишҷӯёнро ҳавасманд мегардонанд, дар 

бар мегиранд. Принсипи мустақилият дар кори таълимӣ саропои низоми  

таълимро бояд фаро гирад, ки он ба зоҳир гардидани фаъолнокии 

тафаккури донишҷӯён шароит фароҳам меорад. 
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Мустақилият ва фаъолнокии таълим дар донишгоҳи педагогӣ 

ҳамеша мубрамияту муҳиммияти махсус касб мекунад, зеро методикаи аз 

ҳама мукаммали таълим низ бидуни ғояи асосии таълим-мустақилият дар 

андӯхтани донишу маҳоратҳо самараи матлуб намедиҳад. Дар иртибот бо 

ин нукта кори мустақилонаи донишҷӯён на танҳо ба ҳайси омили 

ташаккули касбии дизайнери оянда, балки аз бисёр ҷиҳат чун омили ба 

ташаккули фардияти эҷодии ҳар донишҷӯ мусоидаткунанда низ зуҳур 

менамояд. 

Фаъолияти мустақилонаи донишҷӯён оид ба андӯхтани донишу 

маҳорат танзими дақиқи тамоми раванди таълимро пешбинӣ мекунад. 

Айни замон мӯҳтавои маводи таълимӣ, шароити таълим, сатҳи омодагии 

донишҷӯён ба идрок ва азхудкунии донишу маҳоратҳо ва ғайра ба назар 

гирифта мешаванд. Кори мустақилонаи фаъол дар донишҷӯён чунин 

сифатҳои шахсият, аз қабили муташаккилӣ ва интизомнокӣ, маҳорати 

таҳлили далелу ҳодисаҳо, фаъолнокию ташаббускориро ташаккул 

медиҳад, ба инкишофи тафаккури таҳлилӣ мусоидат мекунад. 

Масъалаи ташаккули мустақилияти донишҷӯён дар фаъолияти 

таълимӣ ҳанӯз дар аввали таҳқиқот ошкор карда шуда буд. Дар 

донишҷӯён муносибати қолабии ба муассисаи таълимӣ хос мушоҳида 

мегардид, ки ба ҳифзи  механикии мавод нигаронида мешавад. Чи тавре 

ки амалияи таълим нишон медиҳад, донишҷӯён аввал вақти хониши худро 

тақсим карда наметавонанд, аз ӯҳдаи интихоби мустақилонаи маводи 

зарурӣ ва тартиб додани нақшаи кор намебароянд. Дар онҳо ҳанӯз 

тасаввурот дар бораи таҳлил ва синтез чун олати асосии ҳалли масъалаҳои 

таълимӣ ташаккул наёфтааст. 

Бо мақсади ташаккули қобилияти эҷодии донишҷӯёни ихтисоси 

дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ дар раванди таълими фанни “Тарҳрезии 

либос” раванди таълимро чунин ба роҳ мондем, ки дар ин марҳилаи 

таълим ба донишҷӯён ҳалли масъалаҳо “аз рӯи намуна” пешниҳод мешуд. 
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Иҷрои кор аз рӯи намуна ба коркарди усулҳои фаъолияти тарҳрезӣ 

мусоидат мекард ва сипас барои ташкили минбаъдаи он асос ба вуҷуд 

оварда мешуд. Кор дар самти фардикунонии фаъолияти таълимӣ идома 

меёфт, ки дар раванди ташкили музокираю мубоҳисаҳо, ҳалли озмунии 

супоришҳо, баромадҳои донишҷӯён, омодасозии супоришҳо аз рӯи 

маводи омӯхташуда ба даст меояд. 

Дар таълими озмоишӣ чунин шакли кор мавриди истифода қарор 

мегирифт, ки дар рафти он донишҷӯён мустақилона маводи нави 

таълимиро бо мушовирати пешакӣ бо омӯзгор тайёр мекарданд. Сипас 

онҳо маводи мазкурро дар лексия ба донишҷӯёни дигар ироа мекарданд. 

Дар рафти чунин лексияҳо онҳо тарзи муошират бо аудиторияро ёд 

мегирифтанд, маҳорати ҳамкориашон бо ҳамкасбон ташаккул меёфт, дар 

раванди омодагӣ ба чунин машғулият ҳангоми интихоби воситаҳои аёнии 

зарурӣ ва воситаҳои таълимии дар кафедра буда эҷодкорӣ зоҳир 

мекарданд. Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки чунин ҳамкорӣ на танҳо ба 

омодагии касбии донишҷӯён  балки ба омӯзиши маводи нави таълимӣ оид 

ба фанни “Тарҳрезии либос” низ таъсири мусбат мерасонад. 

Зимнан фаъолияти маърифатӣ танҳо вақте амалӣ мегардид, ки чӣ 

ва чи тавр омӯхтан аниқ муайян карда шуда бошад. Масалан, мо 

вазифаҳои зеринро ба қатори вазифаҳои умумӣ мансуб донистем: муайян 

кардани шароиту воситаҳои таълим, мӯҳтаво ва шакли ташкили 

фаъолияти таълимии донишҷӯён, такмили қобилияту тафаккури онҳо ва 

ғайра. 

Ба қатори масъалаҳои хусусӣ ҷузъҳои ташкилкунандаи фаъолияти 

маърифатӣ мансубанд. Масалан, ҷамъбасти маводи назариявӣ, интихоби 

мустақилонаи қоидаҳо ба ҳалли масъалаҳо оид ба тарҳрезӣ ва талаботи 

ГОСТ (стандарти давлатӣ) ба равандҳои технологӣ. Банақшагирии 

марҳилаҳои фаъолияти маърифатии донишҷӯён унсури муҳимми кори 

мазкур мебошад. Зимнан пӯёии (динамикаи) ташаккули чунин фаъолият-
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аз элементарӣ, сода ба нисбатан мураккаб, аз репродуктивӣ ба эҷодӣ ба 

назар гирифта мешуд. Ба назари мо ин кор танҳо дар он маврид 

имконпазир мегардид, ки донишҷӯён ба чунин гузариш омода  ва захираи 

дахлдори донишу маҳоратҳои матлуб дошта бошанд. 

Дар озмоиш донишҷӯёни курсҳои 2 иштирок карданд. Ҳамагӣ 75 

нафар-се гурӯҳи таълимии 25-нафара мавриди озмоиш қарор гирифтанд. 

Тақсими донишҷӯён тасодуфӣ  сурат гирифт. Дар гурӯҳҳои назоратӣ 37 

донишҷӯ, дар озмоишӣ бошад 38 донишҷӯ таҳсил мекарданд. 

Дар таълими озмоишӣ мо он нуктаро ба эътибор гирифтем, ки дар 

фаъолияти тарҳрезии либос донишҷӯён бояд худро дар маҷмӯи 

шароитҳои аз лиҳози педагогӣ ба вуҷуд оварда эҳсос кунанд, ки ба 

ташаккули қобилияти эҷодии онҳо нигаронида шудааст ва дар онҳо 

ҷустуҷӯи муносибатҳои ғайристандартӣ ба кори таълимии мавриди иҷро 

унсури асосӣ маҳсуб мегардад. Бо ин мақсад сари вақт ва дар ҳаҷми зарурӣ 

самти ҷустуҷӯ нишон дода мешуд, тарзҳои оқилонаи иҷрои тарҳрезии 

унсурҳои либос пешниҳод мегардиданд, ҷидду ҷаҳди ёфтани ҷавобҳои 

аҷибу ҷолиб ба суолу масъалаҳо ҳавасманд гардонида мешуд. 

Ҳангоми интихоби воситаҳои педагогии таълим пеш аз ҳама нақши 

омили шахсиятӣ ба назар гирифта мешуд. Танҳо дар сурати дуруст 

фаҳмидани диалектикаи шахсиятӣ, ботинӣ ва фаъол мо ба ҳалли 

масъалаҳои сершумори таълимӣ ноил гардидем, барои дар донишҷӯён 

ташаккул додани қобилият ва истифодаи эҷодии он дар фаъолият шароит 

муҳайё намудем. 

Донишҷӯёни гурӯҳҳои назоратӣ ва озмоишӣ лексияҳои якхеларо 

гӯш мекарданд, машғулиятҳои амалии онҳо бошанд аз рӯи методикаҳои 

мухталиф гузаронида мешуданд. Дар ин раванд ба кори мустақилона 

таҳти роҳбарии омӯзгор диққати калон дода мешуд. 

Ғайр аз ин, муносибати мазкур ба инъикоси робита ва таъсири 

мутақобилаи фанҳои таълимии нақшакашӣ ва низоми автоматикунонӣ ва 
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лоиҳакашии либос имконият дод, ки дар асоси онҳо тарҳрезии либос ба 

донишҷӯён на танҳо чун фанни таълимии махсус, балки чун фанни 

умумимаърифатие пешниҳод гардад, ки фарҳанги умумии бадеии онҳоро 

ташаккул ва иқтидори зеҳниашонро инкишоф медиҳад. Ҳамчунин он 

нукта низ ба эътибор  гирифта шуд, ки бо ин курс шинос шуда донишҷӯён 

метавонанд намудҳои мухталифи фаъолияти таълимиро амалӣ гардонанд, 

ки бо дигар фанҳои махсус (нақшакашӣ ва низоми автоматикунонӣ ва 

лоиҳакашии либос) алоқаманданд. 

Айни замон, баъзе мавзӯъҳоеро, ки дар фанни тарҳрезии либос 

омӯхта мешаванд, донишҷӯён аз солњои мактабхонї, ҳангоми омӯзиши 

фанни технология (таълими меҳнат) медонанд. Ин имконият дод, дар 

раванди таълими озмоишї мавзӯъҳои мазкур барои мустақилона чуқур 

омӯхтан пешниҳод гардад. Вақти ба туфайли ин холӣ шударо мо барои 

омӯхтани мавзӯъҳои нав, ки ба барномаи таълим ворид карда шудаанд, 

истифода бурдем. 

Ҳангоми гузаронидани озмоиши таълимӣ талаботи аз ҷониби умум 

пазируфта ба объективият ва боэътимодии натиҷаҳои ба дастомада риоя 

карда шуданд. Дар ин маврид нақши пешбарро таҳлили хушсифати 

предмети тадқиқ- ташаккули қобилияти эҷодии донишҷӯёни ихтисоси 

дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ дар раванди таълими фанни тарҳрезии 

либос ба таҷдиди назари пурмаҳсули маводи таълимӣ, раванди иҷрои 

супоришҳои таълимии дорои хусусияти эҷодӣ ба зимма гирифт. 

Таълими озмоишӣ марҳила ба марҳила амалӣ гардид. Дар 

марҳилаи аввал гурӯҳҳои назоратию озмоишӣ бо назардошти тақсими 

баробар ва сатҳи тақрибан якхелаи ибтидоии омодагии донишҷӯён 

муайян карда шуданд (ниг. ба ҷадвали 2,3). 

Ҷадвали 2. 

Натиҷаҳои буриши сатҳи омодагии назариявии донишҷӯёни 
гурӯҳҳои озмоишӣ ва назоратӣ дар оғоз ва интиҳои омӯзиши курсҳо (ба 

ҳисоби %) 
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Гурӯҳҳо Марҳилаҳои озмоиш 1 сатҳи 
(поёнӣ) 

2 сатҳи  
(миёна) 

3 сатҳи 
(баланд) 

Назоратӣ Оғози озмоиш 25 58,3 6,7 

Интиҳои озмоиш 8,3 50 1,7 

Озмоишӣ Оғози озмоиш 16,7 58,3 5 

Интиҳои озмоиш 8,3 25 6,7 

 

Ҷадвали 3. 

Натиҷаҳои буриши сатҳи маҳорати амалии  донишҷӯёни гурӯҳҳои 

озмоишӣ ва назоратӣ дар оғозу интиҳои омӯзиши курсҳо (ба ҳисоби %) 

 

Гурӯҳҳо Марҳилаҳои озмоиш 1 сатҳи (поёнӣ) 2 сатҳи 
(миёна) 

3 сатҳи 
баланд 

Назоратӣ Оғози озмоиш 83,4 8,3 8,3 

Интиҳои озмоиш 25 50 25 

Озмоишӣ Оғози озмоиш 75 16,8 8,2 

Интиҳои озмоиш 25 41,7 33,3 

 

Дар оғози озмоиш сатҳи омодагии назариявӣ ва маҳоратҳои амалӣ 

оид ба тарҳрезии либос дар гурӯҳҳои назоратию озмоишӣ амалан якхела 

буд. 

Дар марҳилаи дувум аниқ кардани маҷмӯи шароитҳои педагогӣ 

пешбинӣ шуда буд, ки ба ташаккули қобилияти эҷодии донишҷӯёни 

ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ дар раванди таълими фанни 

тарҳрезии либос ва, дар ниҳоят, ба омӯзиши озмоишӣ бо истифодаи  

маҷмӯи маводи таълимӣ-методии “Истифодаи қонуниятҳои нақшакашӣ 

дар тарҳрезии либос”, “Тарҳрезии либос” ва “Низоми автоматикунонӣ ва 

лоиҳакашии либос” таъсир мерасонанд. 

Марҳилаи севум тасҳеҳи маводи методӣ, дақиқу аниқ кардани 

шароитҳои педагогӣ, муайян ва муқоиса намудани натиҷаҳои кори 

озмоишӣ, ба расмият даровардани онҳоро дар намуди тавсияҳои методї 

дарбар мегирад. 

Ба марҳилаи якуми кор гирифтани тест аз донишҷӯёни гурӯҳҳои 

назоратӣ ва озмоишӣ ба мақсади ошкор сохтани дар онҳо мавҷуд будани 
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мабдаъҳои (нишонаҳои қобилият) қобилияти эҷодӣ мансуб дониста шуд. 

Тестҳои ба созандагӣ нигаронида истифода шуданд, ки усулҳои амалҳои 

ақлиро, ки барои иҷрои супоришҳои муайян кофиянд, ошкор месозанд. 

Натиҷаҳои тест дар диаграммаи 1 пешниҳод шудаанд. 

Тест нишон дод, ки қариб сеяки донишҷӯён дорои мабдаъҳои на он 

қадар зиёд (паст) ва миёнаи қобилияти эҷодӣ мебошанд, ки онҳоро дар 

раванди таҳсил дар донишгоҳи олӣ ташаккул додан зарур аст. 

Диаграммаи 1 
Сатҳҳои қобилияти эҷодии донишҷӯён 

(ба ҳисоби %) 

 

 

Машғулиятҳоро диссертант ва омӯзгорони кафедраи технология ва 

методикаи таълими они МДТ “Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи 

академик Бобоҷон Ғафуров” дар шароити аз лиҳози вақту ҳаҷми дониш 

баробар гузарониданд. Дар марҳилаи таҳқиқоти озмоишӣ рафти раванди 

таълим таҳти мушоҳида гирифта шуд. Тибқи онҳо ба суръати омӯзиши 

маводи таълимӣ, татбиқи усулҳои методӣ ва воситаҳои таълим тасҳеҳи 

зарурӣ дароварда мешуд. 

Дар раванди таълими фанни тарҳрезии либос дар кори озмоишӣ ду 

марҳилаи ташаккули қобилияти эҷодии донишҷӯён муайян карда шуд. 

Дар марҳилаи якум амалӣ гардид: 
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-азхудкунию андӯхтани дастгоҳи мафҳумҳо аз ҳисоби ташкили 

ҳадафманди раванди идроки мафҳумҳо ва тавсеаи таҷрибаи истифодаи 

онҳо; 

-ба раванди идрок ворид сохтани иттилооти мухталиф ва дигар 

фанҳои таълимӣ барои ташаккули тасаввуроти ассотсиативие, ки аз 

мӯҳтавои эҳсосию образии мафҳуми мавриди омӯзиш бармеоянд; 

-муқоисаю қиёси мафҳуми мавриди тадқиқ бо дигар мафҳумҳо, 

ошкор сохтани вариантҳои имконпазири истифодаи онҳо. 

Марҳилаи дувум воситаҳои мухталифи татбиқи қобилияти эҷодии 

донишҷӯёнро дар фаъолияти амалӣ дарбар гирифт. 

Дар таълими озмоишӣ шаклҳои мухталифи ташкили фаъолияти 

таълимии донишҷӯён мавриди истифода қарор гирифтанд. Масалан, 

барои ноил гардидан ба сатҳи муайяни самтгирӣ дар маводи таълим ва аз 

худ кардани мафҳумҳои пойгоҳӣ оид ба курсҳои мавриди таълим 

пешниҳод гардид, ки конспекти мухтасари муттакоӣ таҳия карда шавад, 

ки  он мавзӯи омӯхташавандаро дар шакли образнок инъикос менамояд. 

Маълум аст, ки такя ба аёнияти маводи таълимии мавриди омӯзиш 

идроку фаҳмиши онро осон мегардонад, имкон медиҳад ба занҷираҳои 

мухталифи иттилооти нав назари ягона андохта шавад, робитаи байни 

онҳоро муқаррар менамояд, ба тасаввури образноку коркарди мантиқии 

мавод ва ба хотираи дарозмуддат гузаронидани он мусоидат карда, 

қобилияти эҷодии донишҷӯёнро самарабахш ташаккул медиҳад. 

Ҷанбаи асосии иҷрои конспектҳои муттакоӣ тавассути онҳо 

пешкаш кардани иттилооти нави таълимӣ нест, балки идоракунии 

фаъолияти маърифатии донишҷӯён дар марҳилаҳои асосии таълим 

идроки - иттилооти нав, кори мустақилона, назорат-мебошад. Дар ин 

маврид азхудкунии дониш дар раванди таҳияи конспект, идроки ҷузъҳои 

таркибии он, дар як-ду варақ ихтисор кардани иттилооти гирифта ба 

вуқӯъ мепайваст. 
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Зимнан дар ин варақҳо донишҷӯ бояд тамоми мафҳумҳои мавзӯи 

мавриди омӯзиш, робитаҳои онҳо, таърифҳоро инъикос кунад, шарҳҳои 

заруриро замима намояд. Чунин конспекти муттакоӣ амсилаи ба худ хоси 

мавзӯи омӯхташаванда мебошад, ки вожаҳои калидӣ, лаҳзаҳои гиреҳии 

маводи таълимро, ки дар намуди мухтасар пешниҳод шуда буд, дарбар 

мегирифт. 

Дар конспекти хуб таҳия шуда робитаи мантиқии иттилооти 

таълимӣ равшантару возеҳтар намоён мегашт, моҳияти маводи таълимӣ 

инъикос меёфт, диққати донишҷӯён ба алоқаҳои асосӣ, муҳим ва тобиши 

онҳо ҷалб мегардид, фаъолияти донишҷӯён ба идроки мундариҷаи ҳар як 

суоли мавзӯи мавриди тадқиқ равона карда мешуд. 

Амалия собит месозад, ки донишҷӯён бо майли тамом ба чунин кор 

машғул мешаванд. Вале ба мақсади ба онҳо ёд додани таҳияи чунин 

конспектҳо, мавзӯъҳои аввалин дар тахтаи синф дар намуди конспект-

схема пешниҳод мегардид ё онро омӯзгор намоиш медод. Сипас супориши 

зерин дода мешуд: таҳия кардани варианти худии  конспекти муттакоӣ 

оид ба ҳамин мавзӯъ, вале дар шакли графикии ба донишҷӯ нисбатан 

фаҳмо. Маъмулан ду-се чунин конспектҳо оид ба иҷрои мустақилонаи 

кори мазкур натиҷаи мусбат медод. Аз рӯи зарурат конспекти муттакоӣ 

бо фишурдаҳои (тезисҳои) лексияҳо, номгӯи адабиёту маълумотномаҳо 

пурра карда мешуд. 

Конспектҳои муттакоии мустақилона тартибдодаи донишҷӯён 

инфиродияти тафаккури онҳоро ташаккул медоданд, онҳоро ба 

низомбандию ҷамъбасткунии маводи таълим, онро дар шакли мӯҷаз 

инъикос кардан одат мекунанд. 

Пурсиши 5-10-дақиқагӣ, ки дар оғози ҳар як машғулият гузаронида 

мешуд, вижагии ташкили фаъолияти таълимии донишҷӯёни гурӯҳҳои 

озмоишӣ маҳсуб мегардид. Ба мақсади истифодаи нисбатан самарабахши 



163 

 

вақти таълим пурсиши мазкур аз рӯи кортҳо-супоришҳо иҷро мешуд 

(Замимаи 3). 

Суолҳои пурсиш бо назардошти дарбаргирии нисбатан васеи 

мундариҷаи маводи таълимии гузашта тартиб дода мешуданд. Зимнан, 

ҳангоми ҷавоб ба ин суолҳо донишҷӯёни дар дарс ҳузур надошта мушкилӣ 

эҳсос мекарданд. Айни замон, кори фаъолона дар оғози машғулият ба 

онҳо эҳсоси қаноатбахшӣ меовард: онҳо аз худи раванди таълим, вақте ки 

тадриҷан асосҳои назариявии курс фаҳмотар мешуданд, лаззат 

мегирифтанд. Дар бисёр донишҷӯён хоҳиши дар хона мунтазам кор 

кардан бо маводи таълимӣ пайдо мешуд. Ғайр аз ин, донишҷӯён назорати 

ғайрирасмии омӯзгорро ба дониши худ эҳсос мекарданд. Гузашта аз ин, 

онҳо ҷидду ҷаҳди омӯзгорро ба гуногун кардани фаъолияти таълимӣ ва 

расонидани ёрӣ дар азхудкунии нисбатан бошууронаи фанни таълимӣ 

эњсос мекарданд. Дар ниҳояти кор, пурсиш ангезиши асосноку 

ҳавасмандии шахсии донишҷӯёнро ба таҳсил таъмин мекард. 

Баъдтар ба донишҷӯён пешниҳод мегардид, ки аз рӯи маводи 

омӯхта шуда худашон суолҳо тартиб диҳанд. Ин корро ҳамеша онҳо бо 

майли тамом иҷро мекарданд, махсусан вақте ки суол ба тамоми 

аудитория дода мешуд. Зимнан донишҷӯён пешакӣ намедонистанд, ки ба 

саволи онҳо кӣ ҷавоб медиҳад. Ҷавобдиҳандаро омӯзгор муайян мекард. 

Таҳлилҳо нишон доданд, ки дар кори донишҷӯён оид ба тартиб 

додани суолҳое, ки ба маводи таълимии омӯхташаванда мансуб буданд на 

танҳо мароқ ба натиҷаи таҳсил, балки қобилияти маърифатӣ ва шавқу 

рағбат ба худи таҳсил ташаккул меёфтанд, унсурҳои фаъолияти 

дастаҷамъӣ ба назар мерасиданд. Ба вуҷуд овардани хусусияти мусбати 

муоширати донишҷӯён, манзари эҳсосӣ ва тамоси байни онҳо, муҳити 

ҳамкории мутақобила дар кори таълимии иҷрошаванда  хеле муҳим буд. 

Ҳамаи ин ба баланд шудани самарабахшии фаъолияти тарҳрезии либос 

мусоидат мекард, зуҳури мустақилияти донишҷӯёнро ҳавасманд 
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мегардонид, ба рафъи беташаббусии ботинӣ ёрӣ мерасонд. Ҳамчунин 

қайд кардан зарур аст, ки мустақилона тартиб додани суолҳо аз ҷониби 

донишҷӯён сифатҳои касбии онҳоро, ки ба идроки такрории маводи 

таълим робитаҳои он бо донишҳои мухталиф мансуб мебошанд, ташаккул 

медод. Њамчунин дар онњо маҳорати таҳияи суолҳои ғайрианъанавї 

ташаккул меёфт.Тадриҷан ҳангоми тартиб додани суолҳо меъёри талабот 

меафзуд. Ҷидду ҷаҳди донишҷӯён барои аниқтару дақиқтар баён кардани 

фикр ва мулоҳизаҳо оид ба маводи омӯхташаванда ва баъзан зоҳир 

намудани ташаббус дар фаъолияти таълимии амалигарданда зиёд мешуд. 

Дар натиҷаи истифодаи пурсиш ба мақсади фаъолтар ба раванди таълим 

ҷалб кардани донишҷӯён самарабахшии таълим, талабот ва ангезиш ба он 

якбора афзуд. 

Ба вуҷуд овардани вазъиятҳои муаммоии дорои хусусияти 

ҳадафманд ба ҳар як супориш, ки ба инкишофи ҷузъҳои пешбари 

фаъолияти маърифатӣ, аз ҷумла идрок, дарёфт кардан, тавсиф, дигаргун 

сохтан, ошкор кардани қонунниятмандиҳо ва ғайра нигаронида шуда буд, 

зуҳури қобилияти эҷодии донишҷӯёнро њавасманд мегардонид. 

Дар мисоли мавзӯи “Тайёр кардани маҳсулоти китфӣ (хилъат)”-ро 

аз худ кардани донишҷӯён ба вуҷуд овардани вазъияти муаммоиро 

баррасӣ мекунем. 

Ба донишҷӯён пешниҳод мешавад, ки вазъияти мушаххаси 

бевосита дар машғулият ба миён омадаро таҳлил кунанд. Донишҷӯ 

амалиётро оид ба тарҳрезии остинро иҷро кард. Амалиёт пурра бо риояи 

қоидаю талаботҳо технологӣ, яъне истифода аз усули тарҳрезии ҳисобӣ 

иҷро карда шуд, лекин нуқтаи баландии окати остин бо нуқтаи охирини 

китф бо ҳам мувофиқ нашуданд. Аз донишҷӯён муайян намудани сабаби 

пайдо шудани нуқсон ва бартараф намудани он талаб карда мешавад. Дар 

рафти дида баромадани муаммои ба вуҷуд омада, сабаби пайдо гардидани 

нуқсонро таҳлил намудан лозим аст. Дар натиҷа донишҷӯён ба чунин 
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хулоса меоянд, ки сабаби пайдоиши нуқсон якчанд намуд мебошад: 

вайроншавии мувозинаи маснуот, ҷойгиркунии номунтазами андозаи 

нишасти остин дар бурриши он, номувофиқатии нуқтаҳои санҷишии 

остин ва чуқурии ҷои остин. Байни донишҷӯён баҳсу мунозира ба вуҷуд 

меояд, ки дар рафти он далелҳо нисбат ба ҳар як нуқтаи назар оварда 

мешавад. Дар натиҷаи музокираҳо ҳама ба хулоса меоянд, ки хатогӣ дар 

натиҷаи вайрон шудани мувозинаи маснуот, яъне ҳангоми ёфтани нуқтаи 

охирини китф роҳ дода шудааст. 

Дар раванди таҳлили вазъияти мазкур донишҷӯён маҷбур шуданд 

вариантҳои гуногуни хатои ба миён омадаро баррасӣ ва нуқтаи назари 

худро асоснок кунанд. Зимнан ташаккул додани мањорати тафаккури 

мантиќї, ёфтани далелњои ќатьї, аз байни анбўњи љузъиёти дувумдараља  

људо карда тавонистани нуктаи асосї хеле муњим аст.  

Мо дар боло аҳамияти маҳоратҳои графикии донишҷӯёни ихтисоси 

дизайни маҳсулоти дӯзандагиро ҳангоми кор оид ба иҷрои тарҳрезии 

маснуот қайд карда будем. Ба ин муносибат дар машғулиятҳо ба раванди 

ташаккули қобилияти мазкур вақти муайян ҷудо карда шуд. Сипас ба 

донишҷӯён супоришҳои амалӣ дода шуданд, ки ба идроки мустақилонаи 

дониши ба даст оварда мусоидат мекунанд. Масалан, супориши 

кашидани ангораи амсила дода мешавад. Пеш аз тасвияи он омӯзгор 

талаботи зеринро оид ба иҷро ва дар коғаз пешниҳод кардани ангора 

муайян мекунад. 

Тасвир бояд: чунон иҷро шавад, ки амсила вижагиҳои тарҳро дар 

сатҳ инъикос кунад; аз тарафи пеш ва аз тарафи пушти амсила  иҷро 

шавад; ҳамаи унсурҳои таркибии тарҳ ва шаклҳои амсиларо дарбар гирад; 

имкон диҳад, ки дар бораи шаклу андозаҳои предмет тасаввури якхела 

пайдо шавад. 

Ин талаботро гирифта, ҳар донишҷӯ, маъмулан, услуби (фасони) 

амсиларо мустақилона интихоб мекунад ва ба омода сохтани ангораи 
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(эскизи) он шурӯъ менамояд. Дар рафти иҷрои вариантҳои гуногуни 

расмҳои хомакӣ аксари онҳо мустақилона ба хулоса меоянд, ки иҷрои 

саҳеҳи талаботи омӯзгор аз таносуб ва вижагиҳои андоми (ҷисми) инсон 

вобастааст. 

Дар асоси таҳлили якчанд вариантҳои ангораи аз як амсила тайёр 

карда мустақилона ба чунин хулоса омадан барои донишҷӯ мушкилие 

надошт. Дар ин маврид вазифаи омӯзгор танҳо нисбатан аниқ баён 

кардани натиҷаи бадастомада мебошад. Дар ин раванд донишҷӯён бояд 

фаъолнокии фикрӣ зоҳир мекарданд: якчанд вариантҳои ангораро 

муқоиса кардан, қобилияташонро ба тафаккури таҳлилӣ ва тахайюли 

фазоӣ нишон додан лозим буд. 

Дар рафти тавассути амалҳои маърифатӣ ҳал кардани масъалаи 

махсус ба миён монда шуда, донишҷӯён дар аксар мавридҳо маводи 

таълимиро мустақилона, таҳти роҳбарии умумии омӯзгор меомӯхтанд. 

Дар чунин шакли таълим имкони воқеии дар донишҷӯён ташаккул додани 

усулҳои таҳлил ва синтез, ҷамъбасти маводи таълимӣ ва ба асоси ягонаи 

мантиқӣ овардани он пайдо мешуд. 

Айни замон, интихоби тасвири нисбатан аёнии амсиларо, ки ба 

шакли суроби (силуэти) додашуда ё қисми (ҷузъи) маҳсулот мувофиқат 

мекунад, ба зуҳуроти унсурҳои эҷодиёт ва тафаккури мустақилонаи 

донишҷӯён мансуб донистан мумкин аст. 

Усули ассотсиативию қиёсии таълим таҳлил, синтез, ҷамъбасти 

маводи таълимиро тавассути муқоисаи донишҳои мансуб ба фанҳои 

мухталиф ва таҷрибаи ҳаётии шахсӣ дарбар мегирад.  

Тавсеа ва таҷаммӯи дастгоҳи мафҳумҳо дар раванди фаъолият ба 

воситаи муроҷиат ба тасаввуроти мухталифи донишҷӯён сурат мегирифт. 

Омӯзиши мафҳумҳо аз ҷамъбасти аввалия тавассути низоми аломатҳои 

мавҷуда ба сатҳи нави ҷамъбаст-синтез, ки сатҳи нисбатан идрокшуда ва 

аз лиҳози назариявӣ муайян аст, ҳаракат мекард. Зимнан дар ин ҷо 
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равандҳои ақлӣ тавассути амали одитарини эҷодиёти субъективӣ амалӣ 

мегардид, ки дар рафти он ҷустуҷӯи мустақилонаи таърифи мафҳум аз 

ҷониби донишҷӯён ҳавасманд гардонида мешуд. Масалан, донишҷӯён, бе 

мушкилӣ таърифи мафҳумҳоеро, аз қабили миқёс, хат, релйеф (нақши 

муқарнас) ва ғайра пешниҳод карданд. 

Таъкид кардан лозим аст, ки аз ҷониби донишҷӯён идрок шудани 

мафҳум чун ҳодисаи на танҳо таҷриди (абстраксияи) назариявӣ, балки 

предмети адекватии воситаи таҳлилӣ ба ташаккули тафаккури образноку 

мантиқии онњо мусоидат кард. Муҳим нест, ки баъзе таърифҳои 

мустақилона пешниҳод кардаи донишҷӯён на он қадар саҳеҳ буданд ва 

баъзеи онҳо дар рафти муҳокимаи муштарак мавриди шубҳаю тардид 

қарор гирифтанд. Муҳим он аст, ки онҳо самти умумии фикрро нишон 

медиҳанд, ки дар идрок ва хотира то дер вақт нақш бастааст. 

Дар коркардҳои мустақилонаи донишҷӯён дар ин самт на танҳо 

таърифҳои тасвиягашта, балки мисолҳои истифодаи мафҳумҳои мавриди 

омӯзиш дар дигар илмҳо, аз қабили ҷуғрофия, тиб, физика, химия ва ғайра 

пешниҳод шуда буданд. Соҳаи ҷустуҷӯяшонро донишҷӯён мустақилона 

муайян мекарданд. Зимнан аз оғоз онҳо бо мафҳум чунон муносибат 

мекарданд, ки ихтиёри пазируфтан ё рад кардан ҳамин муқоиса, фаъолона 

ворид сохтани тасаввуроту образњои худӣ дар бораи мафҳуми мазкур ба 

онҳо тааллуқ дошт. 

Вобаста ба вазифаҳои мушаххаси таълим, ки омӯзгор дар назди 

худаш мегузошт, сатҳи омодагии зеҳнии донишҷӯён ва имкониятҳои 

эҷодии онҳо як ё якчанд шарҳу тавзеҳи ҷолиби ҳамин мафҳум, ки худи 

донишҷӯён пешниҳод мекарданд, мавриди баррасӣ қарор мегирифт. Агар 

таваҷҷӯҳу диққати донишҷӯён ба ягон варианти  идроки образноки 

мафҳум тамаркуз ёбад, вазифаи асосии омӯзгор мушаххас сохтани 

минбаъдаи тасаввуроти умумӣ дар бораи аломатҳои муҳимтарини он 

мегардид. 
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Ҳангоми таҳлили муқоисавии якчанд маъноҳои принсипиалии 

мафҳум қобилияти эҷодии донишҷӯён ба мадди аввал мебаромад ва дар 

натиҷа варианти зарурии аз лиҳози моҳият ба маводи мавриди омӯзиш аз 

ҳама наздик интихоб мегардид. Муносибати ҳавасмандона ба чунин 

таълим, зуҳури шавқу рағбат ва рӯҳбаландӣ дар интихоби маводи ҷолиб, 

ки ба суоли мавриди омӯзиш дахл дошт, боиси боло рафтани эҷодиёти 

донишҷӯён мегардид, ки он дар ангораҳои мухталифи амсилаҳо таҷассум 

меёфт. Донишҷӯён на танҳо ба сарфањм рафтани  аҳамияти ҳар як мафҳум, 

балки ба идроки робитаи он бо дигар соҳаҳои дониш, ҳамчунин имкони 

дигаргун сохтану ташаккул додани он сар карданд. Барои онҳо возеҳ 

мегардид, ки аломатҳои моҳиятӣ мафҳумҳои мавриди омӯзишро бо дигар 

њодисоҳаи маълум ё номаълум муттаҳид месозанд. 

Раванди омӯзиши таърих ва тамоюлоти инкишофи либос, таъсири 

ҷуғрофиё ва этнос ба қисму ҷузъҳои либос имкон доданд, ки зарурати ин 

ё он унсури либоси инсон таҷдиди назар шавад. Ғайр аз ин, муносибати 

донишҷӯён ба асарҳои бадеӣ тағйир ёфт: онҳо ба арзёбии тасвиру тавсифи 

хусусиятҳои таърихии либоси қаҳрамонҳо ва ҷамъияте, ки персонажҳо дар 

он зиндагӣ мекарданд, сар карданд. Раванди бо таассуроти эҳсосї 

ғанигардонии фаъолияти таълимӣ, ёфтани робита байни илмҳо ва санъат 

ба вуқӯъ пайваст, ки он дар навбати худ ба инкишофи эҳсоси нозуки зебоӣ, 

эътидол  (гармония) ва ҳассосӣ ба ҳамаи чизҳое, ки донишҷӯёнро иҳота 

мекунад, мусоидат кард. Дар ин маврид дар онҳо  ангезиш ба маводи 

таълимии мавриди омӯзиш, хондани адабиёти бадеию таърихӣ пайдо 

шуда, донишҷӯёнро аз лињози рўњї ба хониши фаъолона ҳидоят ва 

мутамоил месозад. Ин эҳсос махсусан вақте тақвият меёбад, ки  донишҷӯ 

бо майли тамом маводи мушкилиаш гуногуни таълимиро аз худ намуда, 

дар баробари омӯзгор дар мавқеи халлоқ ё офаранда қарор гирад. Зимнан 

қайд мекунем, ки машғулиятҳои  озмоишӣ ҳамеша дар муҳити ёрии 
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мутақобила дар рафти иҷрои кори дилхоҳи таълимӣ, новобаста аз он ки 

он дорои унсурҳои эҷодӣ ҳаст ё на, мегузаштанд. 

 Таълими озмоишӣ, ки ташаккули ҳадафманди қобилияти эҷодии 

донишҷӯёнро дарбар мегирифт, робитаҳои байнифаннии предмети асосии 

таълимӣ тарњрезии либос, нақшакашӣ ва низоми автоматикунонӣ ва 

лоиҳакашии либосро низ ба назар мегирфт. Ҷустуҷӯҳо дар самти муттаҳид 

сохтани намудҳои гуногуни фаъолият, аз ҷумла тасвирӣ, композитсионӣ, 

тарҳрезӣ ва ғайра амалӣ мегардиданд. 

Таъсири комплексии донишу маҳоратҳои мухталиф ба раванди 

фаъолияти тарҳрезии донишҷӯён дар асоси муқоиса ва таҳлили объектҳои 

мухталиф ба амал мепайваст. Амсилаҳои барои омӯзишу таҳлил 

пешниҳодгардида бо мӯҳтавои эҳсосӣ, ки дар донишҷӯён рўҳияи умумии 

психологӣ ба вуҷуд оварда, идроки эстетикии воқеият, тағйирпазирии 

тафаккур, осонии таҷридкунии (абстраксиякунӣ) онҳоро инкишоф медод, 

иҳота карда мешуд. Бо ин супоришҳо асоси воқеан мавҷудаи геометрии 

амсилаҳои мухталифи либос мавриди таъкид қарор мегирифт. Масалан, 

аломатгузории ҷузъҳои алоҳида ва сатҳҳои тарҳҳоро мавриди омӯзиш 

қарор дода, донишҷӯён тарзҳои сохтани онҳоро бо нақшҳо-ороишоте, ки 

ба ин сатҳҳо барои афзоиши арзиши бадеии маҳсулот дода мешаванд, 

баррасӣ карданд.  

Дар машғулиятҳои амалӣ оид ба тарҳрезии либос дастури 

таълимию методии таҳия кардаи мо “Истифодаи қонуниятҳои нақшакашӣ 

дар тарҳрезии либос, “Тарҳрезии либос” ва “Низоми автоматикунонӣ ва 

лоиҳакашии либос” мавриди истифода қарор гирифт. Дастур барои аз 

ҷониби донишҷӯён мустақилона омӯхтани қоидаҳои тарҳрезӣ барои ҳар 

маҳсулоти мушаххас пешбинӣ шудааст. Донишҷӯён машқу супоришҳои 

амалиро бо назардошти шавқу рағбати инфиродӣ иҷро мекарданд. Қисми 

зиёди супоришҳо ба зоҳир намудани қобилияти эҷодии донишҷӯён 

нигаронида шуда буданд. Зимнан, талаб карда мешуд, ки на танҳо 
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тарҳрезӣ намудани либос, ки аз рӯи он либос дӯхта мешавад, ба назар 

гирифта шавад, балки андоми (фигураи) мушаххас, вижагиҳои 

инфиродии он, завқи бадеӣ ва ғайра низ мавриди таҳлил қарор гиранд. 

Чунин супоришҳо имкон доданд, дар донишҷӯён усулҳои идроки басарии 

шакли объектҳо ташаккул ёбад, донишҷӯ зебоию нафосати ангора 

(контур)-ро эҳсос кунад, ороиши муносибро барои маҳсулот ёбад. 

Дар марҳилаи ниҳоии таълими озмоишӣ донишҷӯёни гурӯҳҳои 

озмоишӣ кори эҷодиро иҷро карданд, ки он ба муайян намудани сатҳи 

иштироки эҷодӣ дар раванди иҷрои кор имконият фароҳам овард. Бо ёрии 

корҳои мазкур мо додањои объективӣ ба даст овардем, ки дар бораи сатҳи 

ташаккули қобилияти эҷодӣ  шаҳодат медиҳанд: амалигардонии таҳлил, 

синтез ва ҷамъбасти маводи таълимии мавриди омӯзиш; интихоби 

аломатҳои муҳимми объектҳо ё ҳодисаҳо ва муқаррар кардани робитаи 

мутақобилаи онҳо; қобилияти амалигардонии фаъолияти ҷустуҷӯӣ дар 

раванди тарҳрезии маҳсулот; тағйирпазирии тафаккур дар истифодаи 

тарзҳои ҷолиби иҷрои кор, ҳалли бадеӣ ва композитсионии он; 

амалигардонии худназорат ба фаъолияти амалии ба субутрасанда, 

арзёбии объективии он аз нуқтаи комёбию норасоиҳо. 

Иҷрои амалҳои мазкур корҳои зеринро дарбар гирифт: интихоби 

мавзӯи (модели) кор; тайёр кардани амсилаи унсурҳои алоҳидаи тарҳ; 

интихоби ороиши бадеӣ, ҳалли композитсионию рангӣ, ки ба сабки кор 

мувофиқ аст; муайян кардани андоза ва таносубҳои маҳсулот ва ғайра; 

коркарди харитаи технологӣ; муайян кардани хусусияти методии пешкаш 

намудани маводи таълимӣ (таҳияи нақшаи дарс); зикри сарчашмаю 

маъхазҳое, ки ҳангоми иҷрои қисми мӯҳтавоии кор истифода шудаанд; ба 

ҳамкурсон пешниҳод кардани маҳсулот. 

Мавзӯъҳои кори эҷодӣ дар оғози семестр пешниҳод шуданд. Ин 

имкон дод, ки донишҷӯён мундариҷаи корро пешакӣ фикр карда, аз 

омӯзгор маслиҳатҳои зарурӣ гиранд. Дар корҳои эҷодии донишҷӯён 
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муносибатҳои гуногун ба иҷрои кор мушоҳида шуд. Ин нукта махсусан ба 

қисмҳои амалӣ ва методии кор хос буд. Таҷрибаи муайяне, ки донишҷӯён 

ҳангоми иҷрои супоришҳои пештараи дорои хусусияти ҳамгирои 

(интегративӣ) андӯхта буданд, низ ба кор таъсири мусбат расонид. Қисми 

зиёди корҳои донишҷӯён аз лиҳози методӣ ба машғулиятҳои таълимӣ 

нигаронида шуда буданд. Дар онҳо якчанд вариантҳои супориш 

пешниҳод мегардид, пайдарпайии баёни маводи таълимӣ коркард мешуд.  

Дар раванди иҷрои кори эҷодии семестрӣ аломатҳои умумии 

қобилияти эҷодии донишҷӯёни ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ 

самтњои зерин зоҳир шуданд: дар ҳолати эҳсосии онҳо, ки дар рӯҳияи 

нишотовар ҳини иҷрои кор ифода меёфт; дар ҷидду ҷаҳди мустақилона 

афзудану нав кардани дониш; дар ҷустуҷӯи усулу муносибатҳои 

ғайристандартии методӣ ба иҷрои супориши эҷодӣ, ки бо маводи 

таълимии мавриди омӯзиш, бозидроки самарабахши он иртибот дорад; 

дар маҳорати дидан ва беғаразона арзёбӣ кардани комёбию камбудиҳои 

кори худ. 

Ҳамзамон, истифодаи воситаҳои гунгунии техникӣ, технологӣ ва 

бадеӣ дар рафти иҷрои корҳои эҷодӣ, ба донишҷӯён имкон доданд 

робитаи мутақобила ва ҳамгироии (интегратсияи) фанҳои махсус, ки дар 

факултети санъати тасвирї ва технология  омўхта мешаванд, муайян 

карда шаванд. 

Бо мақсади баланд бардоштани самарабахшии кори эҷодӣ 

донишҷӯён давра ба давра бо фаъолияти ҳамкурсон ошно мешуданд. Ин 

ба тасҳеҳи муносибатҳо нисбат ба вазифаи иҷрошаванда ва ба таври аҳсан 

ифода кардани қобилияти эҷодии худ дар кор имконият медиҳад. 

Аз рӯи натиҷаи корҳои эҷодии семестрӣ се сатҳи ташаккули 

қобилияти эҷодии донишҷӯён муайян карда шуд: паст, миёна, олӣ. 

Донишҷӯёни дорои сатҳи пасти ташаккули қобилияти эҷодӣ ба 

тарҳрезии либос кори эҷодии семестриро бо ҷалби мавод аз китоби дарсӣ 
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ё воситаҳои таълим иҷро карданд. Зимнан онҳо на танҳо тасвиру расмҳо, 

балки дар аксари мавридҳо матнро низ рӯйбардор мекарданд. Лозим ба 

таъкид аст, ки дониши пойгоҳии курси назариявии онҳо ба азёд кардани 

механикии маводи таълим бидуни таҳлилу ҷамъбаст асос меёфт. Дар баъзе 

мавридҳо набудани қобилияти дар матн ҷудо кардани мӯҳтавои асосӣ 

мушоҳида мегардид, донишҷӯён амсилаҳои аз китобҳои дарсӣ ё 

маҷаллаҳо гирифтаашонро истифода мебурданд ё онро каме содатар 

карда меоварданд. Вале набудани қобилияти ҷустуҷӯи мустақилонаи 

вариантҳои нави пешниҳоди мавод, қадами тағйирпазирии тафаккур ба 

донишҷӯён имкон намедоданд, ки ба татбиқи мавзӯи кори семестрӣ 

муносибати ғайристандартӣ зоҳир намоянд. Аксаран дар кор қисми охир 

–супориш барои донишҷӯён мавҷуд набуд. Донишҷӯёне, ки ба ин сатҳи 

ташаккули қобилият мансуб дониста шуданд, фақат аз ӯҳдаи азёд кардан 

ва аз нав баён кардани маводи таълим мебароянду бас. Теъдоди чунин 

донишҷӯён дар гурӯҳҳои озмоишӣ 8,3%, дар гурӯҳҳои назоратӣ бошад 

26,6% буд. 

Донишҷӯёни дорои сатҳи пасти ташаккули қобилияти эҷодӣ ба 

тарҳрезии либос кори эҷодии семестриро бо ҷалби мавод аз китоби дарсӣ 

ё воситаҳои таълим иҷро карданд ва дар баробари ин аҳёнан иттилооти 

иловагиро истифода бурданд. Чунин донишҷӯён дар гурӯҳҳои озмоишӣ 

15,2% ва дар гурӯҳҳои назоратӣ 20,1%-ро ташкил карданд. Зимнан 

дониши пойгоҳии курси назариявии онҳо ба азёд кардани механикии 

маводи таълим бидуни таҳлилу ҷамъбаст асос меёфт. Онҳо ба иҷрои кор 

мароқи ноустувор зоҳир мекунанд.  

Ба сатҳи миёна  донишҷӯёне тааллуқ доштанд, ки ҳангоми иҷрои 

кори эҷодӣ амсилаҳои (моделҳои) ҷолибу аҷибро истифода бурданд. 

Теъдоди донишҷӯёни ин сатҳи ташаккули қобилият бештар аз 47%-ро 

ташкил кард. Дар кори ин гурўњи донишљўён мантиқ ва тағйирпазирии 

тафаккур, ҳадафмандӣ дар баёни мавод, идроки таҳлилию синтезӣ, 
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ҷустуҷӯи амсилаҳои асил ва иљрои онҳо баралоина зуҳур мекарданд. 

Маъмулан, мавзӯъҳои  корҳои эҷодӣ бо назардошти робитаҳои 

байнипредметӣ, ки берун аз ҳудуди курси мавриди омӯзиш қарор 

доштанд, интихоб мешуданд. Вале бо сабабҳои гуногун, ки ошкор 

сохтани онҳо мушкил буд, кори донишҷӯёни мазкур ба ҳамаи талаботе, ки 

омӯзгор қаблан қайду шарт карда буд, ҷавоб намедоданд. Дар онҳо ё 

рӯихати  маохиз ё супориш мавҷуд нест ё сифати пешниҳоди мавод ба 

сабки ягона мутобиқат намекунад. Ҳамчунин бартарии як қисми кор 

нисбат ба қисмҳои дигар ба назар мерасад. Масалан, агар дар кори эҷодӣ 

тавсифи қисми назариявӣ аз лиҳози касбӣ ба талабот ҷавобгӯ бошад, 

сифати қисми графикии он нисбатан пасттар буд. Ва баръакс, дар мавриди 

иҷрои эҷодкоронаи тарҳрезии ангора бо интихоби амсилаи хеле ҷолиб, 

тавсифи қисми асосии кор ва пешниҳоду муаррифии он ба ҳамкурсон 

ислоҳталаб аст. 

Сатҳи баланди ташаккули қобилияти эҷодӣ дар он  донишҷӯёне 

зоњир гардид, ки кори ҷамъбастиро на танҳо бо интихоби амсилаҳои 

ҷолибу асил ва мувофиқ ба мавзӯи тадқиқ иҷро карданд, балки тамоми 

ҷузъҳои сохториро ба он дохил намуданд. Дар ин корҳо пеш аз ҳама, 

фаҳмиши имкониятҳои хосиятҳои технологии матоъ ва мутобиқати онҳо 

ба ҳалли тарҳрезии интихобгардида зоҳир шуд. Ҷанбаи дигари кор низ 

хеле муҳим буд: ба кори иҷрошуда онҳо аз нуқтаи назари истифодаи 

амалии он дар фаъолияти ояндаи дизайнерӣ муносибат карданд. Дар ин 

маврид қобилияти эҷодии дизайнерии онҳо дар нуктаҳои зайл зуҳур 

карданд: маҳорати таҷдиди идрок ва истифодаи маводи таълим тибқи 

вазифаҳои гузашташудаи кор; тағйирпазирии тафаккур, дар назокати 

пешниҳоди маводи таълим бо назардошти ҳалли рангӣ, композитсионӣ ва 

графикӣ. 

Корҳо аз инфиродияти барҷаста, камолоти зеҳнӣ, шавқу рағбати 

донишҷӯён ба фанни тарҳрезии либос ва ба касби ояндаи худ шаҳодат 
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медоданд. Бо вуҷуди он, ки миқдори донишҷӯёни дорои чунин сатҳи 

ташаккули қобилияти эҷодӣ ҳамагӣ 28,4%-ро дар гурӯҳҳои озмоишӣ ва 

16,8%-ро дар гурӯҳҳои назоратӣ ташкил намуд, мо онро нишондиҳандаи 

баланд ҳисоб кардем, зеро озмоиш дар курси дуюм гузаронида шуд. Аз ин 

ҷо ба хулоса омадан мумкин аст, ки донишҷӯёни ихтисоси дизайни 

маҳсулоти дӯзандагӣ чунин имкониятҳои эҳтимолии ташаккули ин сатҳи 

қобилиятро дар сурати мавҷудияти шароитҳои матлуби педагогӣ доранд. 

Натиҷаҳои умумии сатҳҳои ташаккули қобилияти эҷодии донишҷӯён дар 

диаграммаи 2 оварда шудаанд. 

Диаграммаи 2.  

 Сатҳҳои ташаккули қобилияти эҷодии донишҷӯён аз рӯи 

натиҷаҳои иҷрои супоришҳои эҷодӣ (ба ҳисоби %) 

 

Ҳамзамон мо нуктаи зеринро  доимо дар мадди назар доштем: 

ҳангоми таълими озмоишӣ кадом сатҳи ташаккули қобилият ба даст 

наомада бошад, онҳо дорои кадом хусусиятҳо, ки  набошанд, ҳамеша аз 

фаъолияти худи омӯзгор, вазифаҳои (функсияҳои) ташкилӣ, пешбаранда, 

иттилоотӣ, назоратӣ, ангезишӣ ва пешгӯикунандаи  ӯ вобаста буданд  ва 

вобаста мемонанд. Танҳо ба шарти фаъолнокии худи омӯзгор, ки манбаи 

муҳимтарини ангезиши мусбат ба фаъолияти таълимӣ мебошад, 

ташаккули бомуваффақияти қобилияти эҷодии донишҷӯён имконпазир 

аст. Дар иртибот бо гуфтаҳои боло диққати асосї ба чунин ташкили 
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таълим дода мешавад, ки он ба умумияти манфиатҳои донишҷӯю омӯзгор 

асос меёбад. 

Дар таҳлили пӯёии (динамикаи) қобилияти эҷодии донишҷӯён, ба 

назари  мо, масъалаи дараҷаи ташаккули ин қобилият тибқи методикаи 

таҳиягардида хеле ҷолиби диққат аст. Ҳангоми баррасии масъалаи мазкур 

макросатҳ (фаъолияти  гурӯҳ умуман) ва микросатҳи (эҷодиёти инфиродӣ) 

ташаккули ин қобилиятро ҷудо кардан мумкин аст. 

Лозим ба таъкид аст, ки илми ташхиси (диагностика) муосир аксар 

вақт ба пешгӯии равандҳои макроиҷтимоии эҷодиёт, ба ибораи дигар он 

равандҳое, ки дар онҳо гурӯҳҳои муайяни одамон иштирок мекунанд, 

машғул мебошад. Ҳатто агар дар бораи фарди алоҳида маълумот зарур 

шавад, дар ин маврид низ андозагириҳои гурӯҳӣ гузаронида мешаванд, 

гузашта аз ин, ҳатто агар дар бобати гузаронидани муоинаи омории 

маъмулӣ (масалан, ҳангоми омӯзиши қобилияти эҷодии инсон вобаста аз 

касб, синусол ва мушаххасоти дигар) вазифа гузошта шавад , боз ҳам 

андозагириҳои гурӯҳӣ сурат мегиранд. 

Дар натиҷа, маъмулан, хати каҷ (кривые) бо зуҳури ҳадди аксари 

қобилияти эҷодӣ ба даст меояд ва пиндошта мешавад, ки “корманди 

миёна”-и ихтисоси дахлдор ва синнусоли дахлдор њамин хел рафтор 

мекунад. Хатҳои каҷи фаъолнокии эҷодӣ (кривые изменения) дар ин 

маврид аз ҳам фарқ мекунанд. Масалан, барои инсони қобилияти эҷодияш 

барҷастаю равшан ифода наёфта, хати каҷи мавзун тағйирёбанда ҳосил 

мешавад. Тағйирёбии фаъолнокии инсони эҷодкор бошад дар намуди 

хати каҷи дорои як силсила болоравию поёнфароии якбора тасвир 

мегардад. Ба назари мо, дар ин ҷо як нукта хеле муҳим аст: барои муайян 

кардани сатҳи ташаккули қобилияти  эҷодӣ кадом меъёр интихоб 

шудааст? Масалан, яке аз меъёрҳо метавонад теъдоди фарзияю ғояҳо 

бошад; меъёри дигар миқдори кори дорои хусусияти эҷодӣ, ҳаҷми он ва 

ғайраро ба ҳисоб мегирад. Вале дар ниҳояти кор меъёри дилхоҳи 
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интихобгардида нишон медиҳад, ки қобилияти инфиродии эҷодӣ 

хусусияти баланди  импулсивӣ доранд. Дар баробари  ин, арзиши худи 

кори эҷодӣ (яъне натиҷааш) чӣ қадаре ки баланд бошад, қуллаҳои  

нуқтаҳои олии зуҳури қобилияти эҷодӣ ҳамон қадар байни ҳам фосилаи 

калони замонӣ доранд. 

Дар иртибот бо тадқиқоти мо бошад, дар ин ҷо муайян кардани 

пӯёии (динамикаи) ташаккули қобилияти эҷодии донишҷӯён дар 

фосилаҳои  муайяни замонӣ бо шарти  иҷрои њатмии  супоришҳои дорои 

мӯҳтавои эҷодӣ муҳим аст. Зимнан ҳам макросатҳ ва ҳам микросатҳи 

қобилияти онҳо аҳамияти якхеларо доранд. Аз нуқтаи назари таълими 

озмоишӣ, нишондиҳандаҳои мазкур ба тақсими оқилонаи вақти худи 

супоришҳои эҷодӣ, ба донишҷӯёне, ки дараҷаҳои мухталифи созандагӣ 

(эҷодкорӣ) доранд, додани онҳо мусоидат мекунанд. Он нукта, ки баъзе 

донишҷӯён кори эҷодии худро оид ба тарҳрезӣ дар сатҳи кори курсӣ ё 

дипломӣ дар доираи фанни дигари махсуси таълимӣ идома медиҳанд, 

ҷиҳати мусбат арзёбӣ мегардад. 

Дар раванди кор бо донишҷӯён вазифаи тадриҷан дар онҳо 

ташаккул додани маҳорату қобилият ва малакаҳои зерин ба миён гузошта 

шуд: қобилият ба муҳокимаронию хулосабарории мустақилона; маҳорати 

амалигардонии таҳлил ва синтези маводи таълимии омӯхташаванда; 

малакаҳои гирдоварӣ, низомбандӣ ва таҳлили фактҳое, ки ба ошкор 

сохтани маълумоти иловагӣ ба маводи таълимии муайян имкон медиҳанд; 

қобилияти ҷудо кардану сабт намудани нуктаи асосӣ, аз нуќтаи назарҳои 

мухталиф баррасӣ намудани фактҳо барои қабули қарори мусоид; 

тахайюл чун ҷузъи таркибии кори эҷодӣ; мушоҳидакорӣ, ҳассосият дар  

мушоҳида кардан ва тамаркуз додани диққат ба ҳамаи ҷанбаҳои ночизи 

раванд ва ё ҳодисаҳои мавриди омӯзиш; хотираи басарӣ, ки ба ҷудо 

кардану дар хотир доштани ҷузъи асосӣ аз байни ҷузҳои сершумор имкон 

медиҳад. 
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Таҳлилҳо нишон доданд, ки донишҷӯён барои худ нуктаи зеринро 

муайян карданд: хотираи машқдида имкон медиҳад қоидаҳои зарурӣ, 

шартҳои стандарти давлатї (ГОСТ), истилоҳҳо, муќоисаи вазифаҳои 

умумии таълим бо усулҳои методии хусусӣ, додаҳои илмӣ ва умумӣ, ки 

корбасти онҳо ба самтгирии босуръат дар худи раванди таълим имконият 

медиҳад, дар ёд нигоҳ дошта шаванд. Ғайр аз ин хотираи машқдида ба 

равандҳои фикрӣ, муносибати эҷодӣ ба фаъолияти дилхоҳ майдони фарох 

боз мекунад. Ташаккули хотираи басарӣ, касбӣ ва интихобӣ бар хилофи 

хотираи умумӣ ҳамеша бо хусусияти кори эҷодӣ алоқаманд аст. 

Дар ташаккули қобилияти эҷодӣ худро озод њис кардани 

донишҷӯён дар ҳамаи намудҳои фаъолияти таълимӣ пешбинӣ мегардид. 

Ба ин мақсад мунтазам нишон додани бозёфтҳои эҷодӣ, муҳокимаи 

корҳои аз ҳама муваффақ ва ҷолибу асил, ёфтани тарзи ҳалли ин ё он 

масъала мусоидат карданд. Ваќте, ки донишљўён ба њалли масъала на бо 

ёрии шарҳу тавзеҳи омӯзгор, балки дар натиҷаи муҳокимаронии 

мустақилона меоянд, чунин шуморида мешуд, ки азхудкунии маводи 

таълим хусусияти эҷодӣ дорад. 

Чунин намудҳои фаъолият, аз қабили худтафтишкунӣ ва тафтиши 

ҳамдигарии корҳои графикӣ ва амалӣ низ аҳамияти калон доштанд. Дар 

рафти онҳо муҳокимарониҳои мухталифи донишҷӯён, ки ба ташаккули 

мавқеи фаъолона нисбат ба супориши худ ва дигарон мусоидат мекунад, 

ҳамаљониба ҳавасманд гардонида мешуданд. 

Ҳавасмандгардонӣ ба сифати фаъолияти таълимӣ аз ҳисоби низоми 

коркардшудаи рейтинг-назорати ҳамаи намудҳои кори таълимӣ сурат 

мегирифт. 

Барои амалӣ кардани рейтинг-назорат кори пешакӣ оид ба таҳияи 

барномаи фаъолияти донишҷӯён бо баромад ва иљрои супоришҳои 

мушаххаси таълимӣ, нишондиҳандаҳои мураккаби онҳо, ки бо баллҳо 

(холҳо) арзёбӣ мешуданд, иҷро гардида буд. 
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Низоми рейтингии назорати кори таълимии донишҷӯёни ихтисоси 

дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ ба амалҳои зерин имконият дод: бо роҳи 

ҳавасмандгардонию муносибати эҷодӣ ба кор тақвият додани фаъолияти 

маърифатии онҳо, баланд бардоштани шавқу рағбат ба таълим; 

гузаронидани назорати муттасил ба кори мустақилона ва арзёбии он 

тавассути коэффисиент-рейтинги ҷамъбастӣ; амалӣ гардонидани 

ошкорбаёнии баҳо, ки бо роҳи мунтазам бо сатҳи рейтинг шинос кардани 

донишҷӯён имконпазир мегардад, гирифтани баҳои имтиҳонӣ оид ба 

сатҳи рейтинги донишҷӯ дар охири семестр (бидуни супоридани имтиҳон). 

Хулоса, рейтинги донишҷӯ, пӯёии тағйироти он нишондиҳандаи 

самарабахшии фаъолияти донишҷӯён ба ҳисоб мерафтанд. Дар охири 

тадқиқи озмоишӣ бори дигар донишҷӯён тест супориданд.  Дар боло зикр 

гардида буд, ки донишҷӯён чунин тестро дар оғози семестр супорида 

буданд. Тест миқдори идеяҳоеро пешбинӣ мекард, ки оид ба супориши 

мушаххаси тестӣ пешниҳод шудаанд. Супоришҳои тестро иҷро карда, ҳар 

як донишҷӯ бояд вариантҳои ҷустуҷӯи худро пешкаш менамуд. Азбаски 

омӯзгор зарурати ин корро таъкид накарда буд, ҳар як ғояи асилу ҷолиби 

баёнкардаи донишҷӯ ҷиҳати мусбати ӯ ба шумор мерафт. Натиҷаҳои тест 

дар диаграммаи 3 инъикос ёфтаанд.  

Диаграммаи 3. 

Сатҳҳои қобилияти эҷодии донишҷӯён дар охири озмоиш 
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Додаҳои тестро таҳлил намуда,  қайд намудан зарур аст, ки сатҳи 

қобилияти эҷодии донишҷӯёни ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ 

ташаккулёфта дар гурӯҳҳои назоратӣ дар муқоиса бо нишондодҳои 

ибтидоӣ паст шудааст. Эҳтимоланд, сабаб дар он аст, ки  донишҷӯёни 

гурӯҳи назоратӣ аз оғози омӯзиши фанни тарҳрезии либос ба ташаккули 

қобилияти эҷодии онҳо нигаронида нашуда буданд. Дар донишҷӯёни 

гурӯҳҳои озмоишӣ нишондиҳандаҳои нисбатан баланд мушоҳида шуданд. 

Донишҷӯёни ин гурӯҳ қобилияти эҷодиро дар вариантҳои 

пешниҳодшудаи ҳалли супоришҳои тестӣ зоҳир карданд. 

Таълими озмоишии дар асоси муносибати фаъолияти сермаҳсул ва 

маҷмӯи шароитҳои педагогӣ гузаронида, ки ба ташаккули қобилияти 

эҷодии донишҷӯён мусоидат кард, ба иҷрои дигар намудҳои корҳои 

таълимӣ, ки бо фанҳои махсус алоқаманд буданд, таъсир хоҳад расонд.  

Дар раванди таълими донишҷӯён аз рӯи методикаи озмоишӣ 

баландшавии тадриҷии шавқу рағбати омӯзгорон ба намуди фаъолият ба 

мушоҳида расид. Аксаран ин ҳолат дар раванди фаъолияти амалї  зоҳир 

мегардид, яъне ба донишҷӯён вариантҳои сершумори ҳалли вазифа ё 

масъалаи ба миён гузошта пешниҳод мегардиданд. Онҳо имконияти зоҳир 

намудани мустақилият, истифодаи ғояи худ ва амалигардонии онро дар 

таҷриба доштанд. Фаъолияти мазкур бидуни фармонфармоию иҷборият  

ва  авторитаризми омӯзгор дар иҷрои амалии амсила амалӣ гардид. 
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Хулосаҳои боби дувум 

Нақши омӯзгор ба нақши мураббӣ, ки ба фаъолияти донишҷӯён самт 

мебахшад, маҳдуд шуда буд. Донишҷӯён дар интихоби технологияи тайёр 

кардани маҳсулот, амсила, ранг ва ғайра мустақилияти комил доштанд. 

Ба раванди таълими мактаби олӣ дохил кардани шаклҳои мухталифи 

кори таълимӣ ба донишҷӯён, истифодаи методи муаммоӣ ки фаъолияти 

маърифатии онҳоро тақвият мебахшад ва ҳавасманд мегардонад, боиси 

ташаккули қобилияти эҷодии донишҷӯён гардиданд. Зимнан ба таълим 

усулҳои қиёс ва муқоисаи мафҳумҳое, ки дар фанҳои “Нақшакашӣ” ва 

“Низоми автоматикунонӣ ва лоиҳакашии либос” омӯхта мешаванд,  бо 

мафҳумҳои дигар фанҳои таълимӣ ворид карда шуданд. Ҳамгирои 

(интегратсияи) донишу маҳорат амалӣ мегардид, қобилияти муайяни 

тадқиқотӣ то зуҳури эҷодиёт дар раванди навиштани конспектҳои 

муттакоӣ, маърӯзаҳо, корҳои дипломӣ ва курсӣ ташаккул меёфтанд. Ба ин 

воситаҳои аёнии таълим, аз қабили дастур, супоришҳои махсус, ки худи 

донишҷӯён таҳия мекарданд ва онҳо қобилияти эҷодиро ташаккул 

медоданд, мусоидат мекарданд. 

Дар раванди озмоиш дар донишҷӯён ташаккул додани унсурҳои 

фаъолияти графикӣ, ки дар тайёр кардани нақшаи конструктивии либос 

унсури муҳим ба шумор меравад, аҳамияти калон дорад. Ташаккули 

қобилияти эҷодӣ ба фаъолияти графикӣ аз ҳисоби машқҳои махсус оид ба 

тайёр кардани нақшаи конструктивии либос ва таҳлили онҳо амалӣ 

мегардид. 

Маҷмӯи шароитҳои педагогӣ, ки ба баланд бардоштани сатҳи 

ташаккули қобилияти эҷодии донишҷӯён имкон медиҳад, ягонагию 

муттасилии таъсири педагогиро ба онҳо ба мақсади баланд бардоштани 

тайёрӣ ба эҷодиёти таълимӣ пешбинӣ мекард. Дар таълими озмоишї 

супоришҳои тадриҷан мураккабшаванда мавриди истифода қарор 

гирифтанд, ки ба зуҳури эҷодиёт замина омода месохтанд. 
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Дар фаъолияти таълимии омӯзгор аз ҳисоби ба таълим ҷорӣ 

намудани шаклҳои мухталифи назорати донишу маҳоратҳо (худтафтиш 

ва тафтиши корҳои ҳамдигарӣ, арзёбӣ ё баҳодиҳии дастаҷамъона, низоми 

рейтинг-назорат ва ғайра) самараи назаррас ҳосил карда шуд. 

Мавҷудияти ҳавасмандии донишҷӯён ба фан боиси ангезиши мусбат 

ба иҷрои кори дилхоҳи таълимӣ мегардид. Зимнан ҷузъи шахсиятӣ дар 

таълим шароитҳои зарурии ташаккули қобилияти эҷодии донишҷӯёнро 

таъмин мекард. 

Муқоисаи бомуваффақиятии таълими гурӯҳҳои назоратӣ ва озмоишӣ 

имкон дод нуктаи зеринро муқаррар намоем: маҷмӯи шароитҳои 

педагогии таҳиягардида, ки муносибати фаъолияти сермаҳсулро ба 

таълим дар асоси принсипи гуманизатсия пешбинӣ мекунад, воситаи 

самарабахши фаъолгардонии фаъолияти маърифатии донишҷӯён 

мебошад ва он зимнан ҷузъҳои таркибии қобилияти эҷодии онҳоро 

такмил  ва ташаккул медиҳад. 

ХУЛОСА 

1. Натиҷаҳои асосии илмии диссертатсия 

Таҷрибаи фаъолияти тарбиявӣ-эҷодӣ тавассути фаъол гардонидани 

механизми «худташкил ва худтанзимкунии» шахсияти донишҷӯ ташаккул 

ёфт. Тарҳрезии либос, ки муҳимтарин намудии фаъолияти тарроҳони 

оянда мебошад, ошкор намудани шахсияти донишҷӯро тақозо менамояд, 

зеро маҳз инкишофи он имкон медиҳад, ки таълим фаъол гардонида шуда, 

қобилияти мустақилона ҳал намудани масъалаҳои эҷодии таълимӣ 

инкишоф ёбад. 

Аз нигоҳи илмӣ кори мустақилонаи донишҷӯён барои ба даст 

овардани донишу малакаҳои нисбатан собит ва устувор мусоидат намуда, 

ба онҳо имкон медиҳад, ки моҳияти ороиши либосро хубтар дарк намоянд 

ва дар ин замина шавқу рағбати худро ба тарроҳӣ ва технологияи бадеӣ 

ташаккул диҳанд. Инчунин муҳим аст, ки дар донишҷӯёни тарроҳ 
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эҳтиёҷоти қавии мустақилона аз худ кардани технологияҳои мазкур 

ташаккул меёбад ва ҷавҳари амалҳои бисёрҷанба - ташаккули қобилияти 

эҷодкорӣ мебошад. 

Дар доираи тадқиқоти илмии мазкур бо сабаби гуногунҷанба будани 

он имкон мавҷуд набуд, ки ҳамаи паҳлӯҳои масъалаи омӯхташудаи 

донишҷӯён - дизайнерон дар раванди таълими онҳо дар донишгоҳи 

омӯзгорӣ фаро гирифта шаванд. 

Новобаста ба ин, мукаммалии таҳқиқоти илмӣ оиди мавзӯи рисола 

дар рафти омӯзиши фанҳои гуногуни таълимӣ аҳамияти муҳими илмӣ ва 

амалӣ дошта, омӯзиши роҳу воситаҳои ташаккули нерӯи зеҳнии 

донишҷӯён дар раванди татбиқи фаъолияти эҷодӣ дар муассисаҳои олӣ 

таваҷҷӯҳи махсусро тақозо мекунад. 

 

2. Тавсияҳо оиди истифодаи амалии натиҷаҳо 

Дар асоси хулосаҳо ва ҷамъбасти натиҷаҳои кори озмоишӣ -

таҳқиқотӣ тавсияҳои зерин пешниҳод карда мешаванд: 

1. Методикаи таҳияшуда: “Истифодаи қонуниятҳои нақшакашӣ дар 

тарҳрезии либос”, “Тарҳрезии либос” ва “Низоми автоматикунонӣ ва 

лоиҳакашии либос” барои истифода дар муассисаҳои  олии таълимии 

ҷумҳурӣ тавсия карда мешаванд. 

2. Мавзӯи фанни “Нақшакашӣ” бояд пурра ба ихтисоси “Тарҳрезии 

либос” самтгузорӣ карда шавад. 

3. Ҳангоми омӯхтани мавзӯъҳои “Нақшаҳои геометрӣ”, “Маълумот дар 

бораи муносибати мавзуни ду доира”, “Муносибати мавзуни дохилӣ ва 

берунӣ” истифодаи хатҳои мазкур дар ороиши либос бояд шарҳ дода 

шавад. 

4. Ҳангоми омӯхтани фанни “Нақшакашӣ” мавзӯи “Пайдарҳамии тасвири 

ҳудуди ҷузъҳои либос бо истифода аз муносибати мавзун” бояд усулҳои 
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тарҳрезии ҷузъҳои алоҳидаи либос бо истифода аз хатҳои мавзуну ба ҳам 

пайваст шарҳ додан зарур аст. 

5. Дар заминаи натиҷаҳои кори диссертатсионӣ, ки аҳамияти назариявӣ 

ва амалӣ дорад, мо омӯзиши чуқури фанни “Низоми автоматикунонӣ ва 

лоиҳакашии либос” - ро пешниҳод менамоем, ки дар айни замон аҳамияти 

ҷиддӣ дорад. 

6. Курси махсуси “Тарроҳии либос аз рӯи тарҳи замонавӣ” - ро ташкил 

кардан зарур аст. 

7. Барои муассисаҳои олӣ ва мактабҳои миёна китобҳои дарсии фанни 

“Тарҳрезии либос” ба забони давлатӣ таҳия карда шаванд. 

8. Тақвият бахшидани заминаи моддии ихтисоси “Дизайни маҳсулоти 

дӯзандагӣ” аҳамияти илмӣ ва амалӣ дорад. 

9. Хулосаҳои рисолаи мазкурро дар таълифоти илмии омӯзгорони 

муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ оиди масъалаи ташаккули 

қобилиятҳои эҷодии хонандагон дар раванди таълими фанҳои 

“Нақшакашӣ” ва “Технология (таълими меҳнат)” низ истифода бурдан 

мумкин аст.  
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ОХИРСУХАН 

 

Масъалаи дар раванди таълим ба эҷодиёт ҷалб кардани донишҷӯён, 

ҳатталимкон ошкор сохтан ва  ташаккули қобилияти эҷодии онҳо барои 

вазъи равониашон (психологиашон) фавқулода муҳим аст. Муносибати 

эҷодӣ ба фаъолият  љињати босамар  ва хубтар азхуд намудаи  маводи 

таълимї, усулҳои гуногуни кори иҷрошаванда имконият медиҳад. Дар ин  

маврид  ба вуҷуд овардани муҳити тафоҳуми мутақобилаи омӯзгору 

донишҷӯ, ба роҳ мондани ҳамкории мусбати онҳо аз муњимтарин ањдоф 

мебошад. Ҳамаи ин ҷузъњои ҷудонашавандаи омодасозии касбии 

ҳадафманди донишҷӯён- дизайнерони оянда мебошад. 

Таҳлили асосҳои назариявии ташаккули қобилияти эҷодӣ ба ошкор 

сохтани пойгоҳи методологии ташаккули қобилияти эҷодии донишҷӯён 

дар раванди фаъолияти таълимї оид ба тарҳрезии либос имкон дод. Барои 

намуди фаъолияти мавриди назар ин маҷмӯи қобилияти нисбатан устувор 

ва ҳамзамон таҳти таъсири таълим тағйирёбанда мебошад, ки на танҳо 

дар захираи донишу маҳоратҳои махсус, балки дар сурати мавҷудияти 

тафаккури образнок ва тахайюл, тафаккури фазоӣ, хотираи басарӣ ва 

дигар сифатҳои шахсият, ки барои эҷодиёт дар раванди тарҳрезии либос 

заруранд, зоҳир мешаванд. 

Таҳлил ва ҷамъбасти тадқиқоти психологию педагогӣ имкон дод, 

ки  мушаххасоти асосии фаъолияти эҷодӣ, љузъҳои қобилияти эҷодии 

ташаккули донишҷӯён муайян карда шаванд. Таҳлили назариявии 

моҳияти технологии қобилияти эҷодӣ нишон дод, ки онҳоро на танҳо ба 

ҳайси воқеияти ба амал омада, балки  чун имкониятҳои эҳтимолии инсон 

баррасӣ кардан зарур аст, ки ба сохтори онҳо мабдаъҳо (аломатҳои 

қобилият) дохил мешаванд. Қобилиятҳо дар асоси шароитҳои ботинӣ ва 

таъсироти беруна дар фаъолият ташаккул меёбанд ва боиси ташаккули 

сабки инфиродии он мегарданд. Сохтори ҷамъбастии қобилияти эҷодӣ, ки 

ба бомуваффақиятии тарҳрезии либос таъсир мерасонанд, бояд унсурҳое 
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чун   идроки образҳои бадеӣ; тафаккури фазоӣ ва образнок; тахайюли 

эҷодӣ; хосиятҳои хотираи басарӣ; тафаккури ассотсиативӣ; муносибати 

эҳсосӣ ба фаъолият; сифатҳои сенсомотории шахсият; фаъолнокӣ ва 

худтанзимкунӣ; қобилияти корӣ; мустақилият ва дигар қобилияту 

сифатҳои шахсият, ки бе онҳо фаъолияти таълимии мазкурро самарабахш 

амалӣ гардонидан ғайриимкон аст,  дарбар гирад:. 

Ташаккули қобилияти мазкур раванди гузариш аз мабдаъҳо 

(аломатҳои қобилият) ба амалҳои нисбатан мураккаби ақлию амалӣ 

мебошад. Ташаккули мабдаъҳо дар раванди фаъолият - аз ҳолати ба даст 

омадани фаъолият ба ҳолати нисбатан мукаммал, баландсифати он ба 

вуқӯъ мепайвандад. 

Дар натиҷаи тадқиқи назария ва амалияи таълими донишҷӯёни 

донишгоҳҳо ошкор карда шуд, ки ташаккули қобилияти эҷодии 

донишҷӯён ба таври ситихиявӣ ба амал меояд. Барои ташаккули 

самарабахши онҳо шароитҳои муайяни педагогӣ ба вуҷуд овардан лозим 

аст, ки онҳо барои зуҳур ва ташаккули қобилияти эҷодӣ дар фаъолияти 

муайян асос мегарданд. Яке аз ҷузъҳои асосии чунин шароит  шавқу 

рағбати маърифатӣ ва фаъолнокии маърифатии шахсият ба шумор 

меравад. Онҳо ҳамеша бо эҳсоси мусбат нисбат ба таълим, мавҷудияти 

ангеза, ҷустуҷӯи ташаббускора ва мустақилият дар пешниҳоди ғояҳо 

алоқаманданд. Дар иртибот бо ин нукта  гузариш аз усули анъанавии 

иттилоотӣ ба таълимӣ муаммоӣ, ки ба ҷустуҷӯи доимӣ асос меёбад, 

аҳамияти махсус касб мекунад. Дар ин бобат супоришҳо бо унсурҳои 

эҷодӣ самарабахш мебошанд, ки донишҳои фанҳои таълимии гуногунро 

ба мақсади ба вуҷуд овардани натиҷаи нави бештар умумӣ муттаҳид 

месозанд. Дар раванди иҷрои супоришҳои таълимии дорои хусусияти 

амалӣ мустақилона амалигардонии ҷустуҷӯи эҷодӣ ба ташаккули усулҳои 

худомӯзӣ, маҳорати кор бо маводи мухталифи иловагӣ ҳини интихоби 
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амсилаҳо ба мақсади такмили шакл, тарҳрезӣ, иҷрои эскиз, композитсия 

ва ғайра имконият фароҳам меорад. 

Муайян кардани шароитҳои аз ҳама самарабахши педагогӣ, ки ба 

ташаккули ҳадафманди қобилияти эҷодии донишҷӯён дар раванди 

тарњрезии либос мусоидат мекунанд, нуктаҳои зеринро нишон дод: ба 

кори эҷодӣ ҷалб кардани онҳо ва ташаккул додани маҳоратҳои 

мустақилона иҷро намудани супоришҳои мухталиф, ки ба интихоби озоди 

тарҳрезӣ кардани намудҳои гуногуни маҳсулот дар синфхонаи либосдӯзӣ 

асос меёбад, сифати тамоми раванди таълимиро баланд мебардорад. 

Таълими озмоишӣ ба ташаккули диққат, мушоҳидакорӣ, хотираи басарӣ, 

тафаккури мантиқӣ, таҳайюли фазоӣ, малакаҳои тарроҳӣ, эҳсоси 

композитсия, ранг, таносуб нигаронида шуда буд. 

Муайян карда шуд, ки ташаккули қобилияти эҷодӣ ҳамчунин аз 

ҳисоби истифодаи шаклҳои гуногуни назорати дониш ва маҳорат, аз 

қабили худтафтишкунӣ, арзёбии корҳои иҷрошуда аз ҷониби гурӯҳи 

коршиносон (экспертон), арзёбии дастаҷамъӣ, пешниҳоди амсилаҳои 

беҳтарин ба намоишгоҳ (выставка) - и факултет ва ғайра амалӣ мегардад. 

Муносибати ба шахсият нигаронидаи таълим, муҳтавои 

вариантноки маводи таълимї, шакли инфиродии ташкили фаъолияти 

таълимии донишҷӯён дар устохонаи таълимӣ, кори донишҷӯ аз рӯи 

барномаи шахсии таълимї, имкони интихоби технологияи тарҳрезии 

либоси мустақилона интихоб карда, унсурҳое мебошанд, ки  дар  

ташаккули қобилияти эҷодии донишҷӯёни ихтисоси дизайни маҳсулоти 

дӯзандагӣ дар рафти таълим таъсири назаррас доранд.   Афзун бар ин, дар 

таълим бояд сатњи ташаккули зеҳн, қобилияти эҷодӣ ва сатҳи ташаккули 

дониш ва маҳоратҳои амалї ба назар гирифта шаванд. Ба донишҷӯ 

фароҳам овардани имконияти дар маҳсулоти тайёр таҷассум сохтани ният 

– ғоя хеле муҳим аст. 
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Асоси таълими ба шахсият нигаронидаро на танҳо таҷаммӯи одии 

низоми донишу маҳорат ва малакаҳо, балки ташаккули таҷрибаи 

фаъолияти эҷодии таълимӣ, механизми “худташкилкунию 

худтанзимкунӣ” – и шахсият  низ ташкил медињад.  Дар раванди тайёр 

кардани маҳсулот ошкор сохтани фардияти донишҷӯ низ муҳим аст, зеро 

он ба фаъол гардидани таълим ва қобилияти мустақилона ҳал кардани 

масъалаҳои дар назди донишҷӯ гузошта мусоидат мекунад. Кори 

мустақилонаи донишҷӯён, агар хуб ба роҳ монда шавад, маъмулан 

донишу маҳоратҳои нисбатан пойдор, чуқур фаҳмидани моҳияти ин 

намуди фаъолиятро таъмин менамояд, ба ташаккули шавқу рағбат нисбат 

ба технологияҳо мусоидат мекунад. Ғайр аз ин маҳорат ва талаботи 

мустақилона аз худ кардани онҳоро ба вуҷуд меорад ва, аз ҳама 

муҳиммаш, қобилият ба эҷодиёт дар намуди дилхоҳи фаъолият ташаккул 

меёбад. 

Тадқиқи роҳу воситаҳои ташаккули иқтидори зеҳнии донишҷӯ дар 

раванди амалигардонии фаъолияти таълимї дар донишгоҳҳои олӣ 

диққати махсусро тақозо дорад. Тадқиқоти ба субут расонида табиист, ки 

ҳамаи ҷанбаҳои масъалаи ташаккули қобилияти эҷодии донишҷӯёнро дар 

раванди таълим возеҳу равшан намесозад. Омӯзиши масъалаҳои робитаи 

мутақобилаи имкониятҳои ташаккули қобилияти эҷодии донишҷӯён дар 

раванди омӯхтани фанҳои махсуси дигар аҳамияти бузурги  илмию амалӣ 

дорад.  
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Замимаи № 1. 

Ҷадвали 2  

Сифати шахсияти эҷодкор  
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Замимаи №2. 

Тестҳо барои муайян кардани сатҳи ташаккули қобилияти 

эҷодии донишҷӯѐн 

Тарҳрезии либос.  

1  

  Тарҳрезии маснуоти дӯзандагиро тасниф диҳед.  

A  Протсесси мураккаби эҷодӣ оид ба тайѐр намудани либос.  

B  Тарҳрезӣ ва тайѐр намудани либосро дар бар мегирад.  

C  Таъиноти махсуси маснуоти дӯзандагиро муайян менамояд.  

Г  Дарѐфт намудани мутаносибияти қисмҳои гуногуни либос.  

2  

  Нишондиҳандаҳои сифати маснуоти дӯзандагӣ аз кадом мутахассис вобаста 

аст?  

A  Рассом-амсиласоз ва тарроҳон.   

B  Технологи маснуоти дӯзандагӣ.  

C  Мутахассисони шӯъбаи иқтисодӣ.  

Г  Муҳандис-технолог, ороишгар.  

3  

  Дар офаридани намунаи либос аз кадом манбаъҳои фарҳангӣ истифода бурда 

мешавад?  

A  Сатҳи маданият, урфу одат, тамоюл, шароити ичтимоию маишӣ ва 

хусусиятҳои ҳар давра.  

B  Бофташавӣ, ранг, хусусиятҳои кимиѐвии матоъ, амсилаҳои гуногуни муосир.  

C  Дар истеҳсолот ҷорӣ намудани маълумотҳои нави илмӣ-техникӣ.  

Г  Истифодаи васеи таҷҳизотҳои дӯзандагии муосир.  

4  

  Тарҳи берунаи либос (селуэт) чист?   

A  Калимаи фаронсавӣ буда, маънояш “соя” мебошад.  

B  Калимаи лотинӣ буда, маънояш “суроб” мебошад.  

C  Калимаи англисӣ буда, маънояш “намуд” мебошад.  

Г  Калимаи арабӣ буда, маънояш “соя” мебошад.  

5  



216 

 

  Шаклҳои берунаи либосро шарҳ диҳед.  

A  Рост, ба ҷусса часпида, ба ҷусса наздик, фарох.  

B  Шакли соддакардашудаи намунаи либос мебошад.  

C  Шакли мураккабкардашудаи намунаи либос мебошад.  

Г  Ҳаммаъногии табиии таносуби ҷуссаи инсон.  

6  

  Намудҳои бурриши остин.  

A  Даврадӯхт, реглан, яклухтбурридашуда, омехта.  

B  Бо нӯгостин, нимреглан, бурриши зангӯла.  

C  Дар намуди зангӯла буридашуда.     

Г  Якчока ва дучока, яклухтбурридашуда.  

7  

  Нақшаи маснуоти китфӣ аз кадом қисмҳо иборат мебошад?  

A  Қисми пушт ва пеш, остин, гиребон.  

B  Камзӯлча дар қисми пеш, чуқурии ҷои остин.  

C  Остин бо буриши “реглан”, гиребони “апаш”  

Г  Гиребони намудаш гуногун, остини омехта.  

8  

  Тарҳрезии либосро тасниф диҳед.  

A  Раванди аз матоъ тайѐр намудани либос.  

B  Раванди тайѐр намудани либос барои мардон.  

C  Раванди тайѐр намудани либоси варзишӣ.  

Г  Раванди тайѐр намудани либосӣ низомӣ.  

9  

  Усули тарҳрезии либос.  

A  Мулӯҳӣ ва ҳисобӣ.  

B  Аз пораи матоъ тайѐр намудани либос.  

C  Офаридани амсилаҳои нави либос.  

Г  Тарҳрезии либос барои мизоҷони ҷуссаашон гуногун дошта.  

10  
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  Моҳияти қисми изофӣ барои тартиб додани нақшаи конструктивии маснуоти 

дӯзандагӣ.  

A  Маълумоти ибтидоӣ барои тартиб додани нақшаи конструктивии маснуоти  

 дӯзандагӣ.  

B  Таъмин намудани ҳаракати озод ва нафасгирии одам.    

C  Андозаҳои муайянкунандаи васегии либос.  

Г  Қабати ҳавоӣ байни тани одам ва либос.  

  

Нақшакашӣ  

1  

  Нақшаи конструктивии либос бо кадом хатҳои нақшакашӣ тартиб дода 

мешавад?  

A   Хати рост, кандашуда, ҳамбасти равон.  

B  Хати каҷи паргорӣ ва ҳамбасти равон.  

C  Хати каҷҷак, овоид ва хати кандашуда.  

Г  Хатҳои конструктивӣ-ороишӣ.  

2  
  

  Истифодаи хатҳои уфуқӣ дар раванди тарҳрезии либоси занона.  

A  Дар хати сари сина, хати миѐн, хати рон.  

B  Хати чуқурии ҷои остин, хати гардан.  

C  Хати бурриши паҳлӯгӣ, хати сари сина.  

Г  Хати мобайни қисми қафо, хати рон.  

3  

  Истифодаи хатҳои амудӣ дар раванди тарҳрезии маснуоти дӯзандагӣ.  

A  Дар хати равиши паҳлӯӣ, хатҳои конструктивӣ-ороишӣ (релеф)  

B  Хати киссаҳо, хати рон ва хати поѐни маснуот.  

C  Хати бурриши поѐнӣ ва хати китф.  

Г  Хати миѐн, чуқурии ҷои остин ва хати рон.  

4  

  Нишонаи андозавиро дар куҷои нақшаи маснуоти китфӣ мегузоранд?  

A  Дар болои хатҳои андозавӣ  

B  Аз канори хатҳои андозавӣ  

C  Дар зери хатҳои андозавӣ  

Г  Аз мобайни хатҳои андозавӣ  

5  

  Андозаи ҷузъ дар нақшакашӣ ва тарҳрезии маснуот бо чӣ муайян карда мешавад?  

A  Бо истифода аз ифода ва ченкунӣ.  
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B  Ченкунии андозаи ҷусса ва ҷисм.  

C  Бо ҷамъ намудани қисми изофӣ ба андозаи ҷусса.  

Г  Бо истифодабарии асбобҳои нақшакашӣ.  

6  
  

   Дар тарҳрезии либос кадом намуди масштабро истифода мебаранд?  

A  Андозаи ҳақиқӣ ва хурдкуниро стифода мебаранд.   

B  Масштабро умуман истифода намебаранд.  

C  Масштаби 1: 1; 1: 3 - ро истифода мебаранд.  

Г  Масштаби 1: 1; 1: 5 - ро истифода мебаранд.  

  
    

7  

  Хати мавҷии борикро дар куҷои нақшаи маснуоти дӯзандагӣ истифода мебаранд?  

A  Дар хати андозагузорӣ   

B  Дар хати андозагузории берунбароянда  

C  Дар хати шикаст ва маҳдудкунӣ  

Г  Дар хати хати марказӣ  

8  

  Дар тарҳрезии техникӣ кадом намуди хатҳо истифода бурда мешавад?  

A  Ҳамбасти равон  

B  Хати штрихпунктирии ду нуқтадор.  

C  Хати каҷҷак, хати овал.  

Г  Хатҳои асосии шикаста.  

9  

  Дар раванди тартиб додани нақшаи маснуоти дӯзандагӣ қоғази андозааш чанд 

истифода бурда мешавад?  

A   А – 4 (297*210мм)  

B  А – 1 (594*840)  

C  А – 3 (297*420)  

Г  А – 6 (105*148)  

10  

  Усулҳои тарҳрезии маснуоти дӯзандагӣ ва андозаҳои шрифтҳои нақшакаширо кӣ 

тасдиқ мекунад?  

A   ГОСТ  

B  Олимон   

C  Муҳандисон  

Г  Коргарон   

  

САПРи либос.  

 1  

  САПР чанд хел мешавад?  
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A  Универсалӣ ва махсусгардонидашуда  

B  Универсалӣ  

C  Махсусгардонидашуда  

Г  Якчанд намуд дорад  

2  

  Дар барномаи САПР-и либос низомҳои чанд ченакаро истифода мебаранд?  

A  2 ва 3 ченака  

B  2 ва 5 ченака  

C  2 ва 4 ченака  

Г  3 ва 5 ченака  

3  

  Усулҳои ҳосил намудани амсилаҳои математикӣ ба чанд гурӯҳ ҷудо мешавад?  

A  Ду гурӯҳ  

B  Се гурӯҳ  

C  Чор гурӯҳ  

Г  Шаш гурӯҳ  

4  

  МЭҲ (ЭВМ) аз кадом таҷҳизотҳо иборат аст?  

A  Блоки системавӣ ва монитор  

B  Блоки системавӣ ва муш  

C  Монитор ва клавиатура  

Г  Монитор ва муш  

5  

  Таҷҳизоти идоракуни автоматикӣ кадом вазифаро иҷро мекунад?  

A  Ҷойгир ва ҷустуҷӯи фармонҳо  

B  Амалкунии автоматикӣ  

C  Амалкуни ва ҷойгиркунии фармонҳо  

Г  Таъминкунии фармонҳо  

6  

   Барои васли  AutoCAD аз кадом меню истифода мебаранд?  

A  Фармони Пуск => Все программы =>Autodesk=>AutoCAD  

B  Фармони Все программы =>Autodesk=>AutoCAD 2009  

C  Фармони Пуск => Autodesk=>AutoCAD 2009^AutoCAD2009  

Г  Фармони Все программы =>Autodesk=>AutoCAD 2001=>AutoCAD2009  

7  

  Муносибатҳо ба тарҳрезӣ дар асоси технологияҳои компутерӣ асос меѐбад?  

A  Амсилаи дученакаи ва сеченакаи геометрӣ асос меѐбад  

B  Сохтани нақша барои суробҳои паҳншуда  

C  Агар нақша якчандкарата истифода бурда шавад  

Г  Вақте ки диққати баланди антропометрикӣ асос ѐбад  

8  
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  Барои хотимаи фармоиш кадом тугмаро пахш мекунад?  

A  Тугмаи Enter  

B  Командаи ORTHO (ОРТО)  

C  Тугмаи Ctrl+L  

Г  Тугмаи F8  

9  
  

  Қолиб гуфта чиро меноманд?  

A  Нақшаи ҷузъ бо ҷойҳои изофагӣ барои чок  

B  Нақшаи кори ҷузъ бе ҷойҳои изофагӣ барои чок  

C  Нақшаи кори коркард нашуда  

Г  Нақшаи кори коркард нашуда,  ҷузъи қолаби сохта  

10  

  Дараҷабандии қолибҳо ин:  

A  Калон кардан ѐ хурд кардани андозаҳои хаттии қолибҳои базавӣ  

B  Танҳо хурд кардани андозаҳои хаттии қолибҳои базавӣ  

C  Танҳо калон кардани андозаҳои хаттии қолибҳои базавӣ  

Г  Бе тағйир гузоштани андозаҳои хаттии қолибҳои базавӣ  
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Замимаи №3.       

Пурсиш аз рӯи кортҳо-супоришҳо  

Вобаста ба асмилаи гиребон  тарҳрезӣ намудани нақшаи  

конструктивии он.  

№  Амсилаи гиребон  Нақшаи конструктивӣ  
1  

             

  

2  

            

  

3  

            

  

4  

          

  

5  

            

  

6  

           

  

7  

           

  

8  

         
   

  

9  
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10  

 

  

Замимаи №4.  

Кори эҷодӣ аз фанни “Тарҳрезии либос” донишҷӯи курси 2-юми ихтисоси дизайни 

маҳсулоти дӯзандагӣ, гурӯҳи 205 Ибрагимова Мадина дар мавзӯи “Сохтани нақшаи 

домани рост”.  

№  

т.т  
Пайдарҳамии сохтани нақша  

Формулаҳои  
ҳисобӣ, см.  

  
Тартиб додани нақша  

1  Кунҷи рост сохта мешавад, ки 

қуллаи бурриши он бо нуқтаи 

Т ишора карда мешавад. Дар 

хати амудӣ андозаи хати рон 

гузошта мешавад, ки онро бо 

нуқтаи ТБ ишора менамоем. 

Дар давоми хат андозаи 

дарозии доман гузошта 

мешавад, ки ин нуқта бо ҳарфи 

ТН ишора карда мешавад.  

  
ТБ=Дтс: 

2  

  

  

  

ТН=Ди  

 
  

2  Аз нуқтаи Б ва Н  хати уфуқӣ 
гузаронида мешавад, ки хати 
рон ва хати бурриши поѐнии 
маснуот ҳосил мегардад. Дар 
хати рон васегии маснуот дар 
сатҳи рон гузошта шуда, нуқтаи 
ҳосилгардида бо ҳарфҳои  

ББ1  ишора  карда  

мешавад. Аз нуқтаи ББ1 хати 

амудӣ гузаронида, нуқтаи 

бурриши он дар сатҳи миѐн бо 

ҳарфи Т1, хати бурриши поѐни 

маснуотро бо нуқтаи Н1 ишора 

мегардад.  

  

  

  

  

ББ1  

Сб+Пб  
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3  Васегии қисми қафо дар хати 

уфуқӣ муайян карда шуда, бо 

нуқтаи ББ2 ишора карда 

мешавад. Хати амудӣ, ки аз 

нуқтаи Б2 гузаронида мешавад, 

ки нуқтаи аз хати миѐн ҳосил 

гардида бо ҳарфи Т2 ва хати 

буриши поѐнро бо ҳарфи Н2 

ишора мегардад.  

 ББ2  =  

ББ1 : 2- 1  

 

  

4  Андозаи баландии хати миѐн 

дар рон, ки дар буриши паҳлӯ 

гузошта мешавад бо нуқтаи 

Т2О ишора карда мешавад. 

Хати нави ҷойгиршавӣ хати 

миѐнро бо нуқтаи Т, О, Т1 

ишора мекунанд.  

 Т2О  =  

1,5…2,0  

 

5  Суммаи андозаи дарзи 

шинамро, ки фарқияти байни 

васегии хати рон ва хати 

миѐнро муайян мекунад, ҳисоб 

менамоем.  

∑ = (Сб + 
Пб) –  

 (Ст  +  

Пт)  

  

  

  

6  Дарзи шинами паҳлуии Т3Т4-ро 

симметрӣ ба хати камарии 

росту чап ба хати паҳлуӣ 

равона месозем.  

Т3Т4= ∑:  

2  

  

  

  

  

Б2Б3 =1,0  
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7  Муайян  намудани 

ҷойгиршавии хати дарзи шинам 

дар қисми қафо ББ4  
ББ4=0,4× 

ББ2  

  

     

 8  Муайян намудани ҷойгиршавии 
хати дарзи шинам дар қисми 
пеши Б1Б5. Гузаронидани хати 
амудии дарзи шинам бо 
гузариш аз нуқтаи Б4 ва  

Б5.  Б1Б5=0,4 

×Б1Б2  

9  Андозаи дарзи шинами қисми 
қафо Т5 Т6 ҳисоб карда мешавад. 
Андозаи дарзи шинами қисми 
пеш  

Т7Т8  ҳисоб  карда мешавад.   Т5 Т6 = ∑  

: 3  

  

Т7 Т8 = ∑  

: 6  

  

Б6 = 7,0  

Б7 = 9,0  

      

10  Тарафҳои дарзи шинамро бо 

хати ҳамбасти равони барҷаста, 

ки андозааш 0,5  
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 см  мебошад,  тартиб 

медиҳем.  

 

  
11  Хати миѐнро бо хати ҳамбасти 

равон, ки аз нуқтаҳои дарзи 
шинам мегузарад тартиб 

медиҳем, ки дар ин ҳолат 
нуқтаҳои Т ва Т1 бояд кунҷи 
рост дошта бошанд.   

Ҳошияи нақшаро бо хати баланд 

ҷоннок менамоем.  

ТТ3Т6Т3  ва 
Т1 Т8  

Т7 Т4  

     

  
12  Дарозии камарбанд бо 

нуқтаҳои ПП1 ишора карда 
мешавад, васегии он ПП2 

мебошад.  

Тарафҳои росткунҷаи 

сохташударо бо ҳарфҳои  

ПП1П3П2  ишора менамоем.  

ПП1=Ст 

х2+3  

  

ПП2=  

10,0  

   

  

  

  

 

 


