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МУҚАДДИМА 

Мубрамияти мавзӯи таҳқиқот. Ташаккули босуръати ҷамъият, ки бо 

тараққиёти илму техника, воситаҳои муошират, информатсиякунонии оммавии 

шуур вобаста аст, ба ҷараёни иҷтимоишавии шахс талаботҳои навину 

такмилёфтаро мегузорад. Аз ин лиҳоз, ташаккули шахсияте, ки дорои мавқеи 

фаъоли ҳаётӣ, мундариҷаи шахсӣ, зиндададилӣ, маҳорати нигоҳ доштани 

фардияти худро дар ҳама гуна вазъиятҳо соҳиб аст, хеле мубрам мегардад. Барои 

давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд, рӯ ба пешравӣ ниҳода муҳим аст, ки 

шаҳрвандони он, алалхусус ҷавонон, ба шароитҳои мураккаби зудивазшавандаи 

муосири ҳаётӣ на танҳо мутобиқ шаванд, балки имкониятҳои худро татбиқ карда 

тавонанд, ба қарорҳои қабулкардаашон масъулиятшинос, мустақил бошанд, бо 

назардошти худ рафтор намоянд ва побанди фикру ақидаи дигарон нагарданд. 

Донишҷӯи муосири макотиби олӣ бо проблемаҳои пурпечутоби глобалӣ, ки 

ба соҳаҳои мухталифи ҳаёту фаъолияти ӯ таъсири  гуногун мерасонанд, сару кор 

дорад. Чунин фазои муаммовӣ ҳар як толибилмро водор месозад, ки аз нерӯи худ, 

вобаста ба вижагиҳои раванди фикрӣ, ҷараёни ташаккули зеҳнӣ, сатҳи донишу 

маҳорат, истеъдоду қобилият истифода бурда, тарзи ҳалли ин проблемаҳоро 

пиёда созад. 

Шароити имрӯза аз донишҷӯи макотиби олӣ – мутахассиси оянда, 

касбиятнокии муҳаррик ва қобилияти босуръат иваз карда тавонистани ихтисоси 

худро, ки бевосита бо фаъолияти фикрии эҷодӣ ва ғайримаъмул вобаста аст, талаб 

мекунад. Хатмкунандаи имрӯза бо як қатор муаммоҳои хусусияти амалӣ дошта, 

ки аз сабаби нав буданашон, дар раванди таълими донишгоҳӣ ба ҳисоб гирифта 

нашуда буданд, вомехӯрад. Чунин муаммоҳоро бо такя ба дастовардҳои 

навтарини илмӣ, тафаккури креативӣ ва муносибати ғайриоддиву эҷодӣ ба касби 

худ, ҳал намудан мумкин аст. 

Ҷомеаи имрӯза ба мутахассисоне ниёз дорад, ки соҳиби дидгоҳҳои нав, 

фикрронии инноватсионӣ, креативӣ ва эҷодианд, зеро дар оянда маҳз 

қобилиятҳои номбурда муваффақияти онҳоро дар фаъолияти гуногунсоҳа таъмин 
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менамоянд. Ин талаботи ҷиддии асри XXI – асри техника ва технологияҳои навин, 

ҳамзамон талаботи ҷамъияти ояндаи дараҷаи баланди салоҳиятнокӣ ва 

самаранокӣ ба мутахассис мебошад. 

Дар ин радиф, бояд қайд намоем, ки сиёсати давлатии инкишоф ва 

дастгирии ҷавонони боистеъдод дар маҷрои сиёсати рушди ҳамаҷонибаи 

захираҳои инсонӣ, коркард ва роҳандозии тадбирҳо оиди дастгирӣ ва 

ҳавасмандкунии шаҳрвандони болаёқати ҷавон дар соҳаи маориф, илм, техника ва 

маданият ба амал оварда мешавад. 

Бо вуҷуди пешравии куллии ҷомеа, тараққиёти бемисли илму техника дар 

замони муосир ва вобаста ба ин дигаргуншавии ҳадафҳои инкишофу ташаккули 

ҳамаҷонибаи шахсият, арзишҳои умумибашарӣ боқӣ мемонанд ва бунёди низоми 

омодасозии мутахассисони ояндаро дар тамоми ҷаҳон ташкил медиҳанд. 

Аз ин рӯ тағйир додани низоми дидгоҳҳо нисбати қобилиятҳои инфиродӣ-

психологии мутахассисони оянда, интихоби ҷанбаҳои махсуси шахсие, ки ба 

рақобатпазирии онҳо мусоидат мекунанд, азнавсозии бунёди илмию амалии 

таҳқиқи равандҳои маърифатӣ, эмотсионалӣ, хусусиятҳои фардӣ, зарурати замон 

мебошад. 

Ба дигаргунсозии ин раванд омилҳои гуногун таъсири худро мерасонанд. 

Пеш аз ҳама – модернизатсияи ҳаёти ҷомеа, ки аз мақсадҳои миллии стратегияи 

инкишофи он вобастагӣ доранд, ташаккули пай дар пайи шароитҳои иҷтимоии 

ҷамъиятӣ, ки дастрасии технологияҳои навинро барои ҷавонон дар назар доранд, 

таъмини фаъолияти инноватсионӣ барои мутахассисони оянда, ки пешравии 

соҳаҳои мухталифи иқтисодиётро  муайян мекунанд, дастгирии ҳамаҷонибаи 

мутахассисони ҷавони лаёқатманд ва монанди инҳо. Ин ҳадафҳо аз талаботи 

ҷомеа дар давраи муайяни инкишофи он вобастаанд ва як навъ “фармоиши 

иҷтимоӣ” маҳсуб ёфта, ҳам мутахассис, ҳам шахси алоҳидаро водор мекунанд, ки 

ба меъёр ва талабҳои ҷамъияти оянда мувофиқат намояд. 

Асосҳои иҷтимоӣ-психологии низоми нави талаботҳо ба донишҷӯён – 

мутахассисони оянда чунинанд: 

 дар шароитҳои доимо тағйирёбанадаи иҷтимоиву иқтисодӣ, маданиву 
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идеологӣ, илмиву техникӣ ҳаёту фаъолият бурда тавонистан; 

 ба олами глобалии муосир ба зудӣ мутобиқшаванда будан; 

 нисбати ашёҳо ва ҳодисоти муҳити гарду атроф дидгоҳи нав ва 

ғайримаъмул доштан; 

 дар заминаи баҳогузории дуруст ва муносибати некхоҳона ба атрофиён, 

фаъолиятро самаранок гардонидан. 

Омилҳои калидие, ки барои роҳандозии чунин мақсадҳо мусоидат 

мекунанд, бешак креативнокӣ, зеҳни эмотсионалӣ ва таҳаммулпазирӣ мебошанд. 

Ҳал карда тавонистани муаммоҳои глобалие, ки дар назди насли оянда меистад, 

диди инноватсионӣ, ғайриоддӣ ва бемисл, муносибату муоширати сатҳи навро 

талаб мекунад. Маҳз робитаи креативнокӣ, зеҳни эмотсионалӣ ва таҳаммулпазирӣ 

чунин қобилиятҳоро дар таркиби худ муттаҳид мекунад. 

Дар Тоҷикистони тозабунёди мо креативнокӣ ва зеҳни эмотсионалӣ  

мафҳумҳои нисбатан нав буда, омӯзишу таҳқиқи ҳамаҷонибаи онҳо, муаммои 

муҳими илми ватанӣ аст. Бо дарназардошти ин нукта, ба ӯҳдаи олимони соҳаи 

психология ва педагогикаи тоҷик вазифаи масъулиятноки пажӯҳиши ин падидаҳо 

вогузор карда мешавад, то минбаъд, дар заминаи тадқиқи табиати 

психофизиологӣ, моҳияти иҷтимоии креативнокӣ, зеҳни эмотсионалӣ пайдо 

намудани раҳёфтҳои навини тавсиф ва маънидоди ин ӯъҷубаҳо, пешниҳоди 

ченакҳои махсуси мутобиқ ба ҳуввияти маҳаллӣ барои муайянкунии дараҷаи онҳо 

дар шахсият, роҳҳои ташаккули ин зерқисматҳои сохтори инфиродӣ-психологии 

шахс имкон гардад. 

Мубрамияти омӯзиши алоқамандии креативнокӣ, зеҳни эмотсионалӣ ва 

таҳаммулпазирӣ дар шахсияти донишҷӯёни муосир бо далелҳои зерин асоснок 

карда мешавад: 

 қобилиятҳои креативӣ ба протсессҳои муосири иқтисодӣ - иҷтимоӣ ва бо 

он нақши бемисле, ки одам бо қобилияти офаридани ғояҳои наву аҳамиятнок дар 

ин равандҳо мебозад, таъсири бевосита мерасонанд; 
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 алоқамандии қобилиятҳои креативӣ бо вижагиҳои ҷоришавии протсесҳои 

эмотсионалии шахс, омили ташаккулдиҳандаи зеҳни эмотсионалӣ ба шумор 

меравад; 

 дараҷаи ташаккулёфтаи зеҳни эмотсионалӣ – шарти муҳими 

муваффақиятнокии шахс мебошад; 

 сатҳи баланди таҳаммулпазирӣ – омили асосии муносибату муоширати 

маҳсулнок бо атрофиён маҳсуб меёбад. 

Далелҳои номбурда ба ҳамаи ҷанбаҳои ҳаёту фаъолияти шахсияти 

донишҷӯён, ба ҳалли масъалаҳои гуногунсоҳа ва гуногунмазмуни имрӯза – аз 

проблемаҳои оддитарини рӯзмарра то муаммоҳои бузургу мураккаб дар сатҳи 

муассисаву корхонаҳои хурду калон, аз қазияи муносибатҳои байнишахсӣ то 

идора намудани муоширати коллектив дахл доранд.  

Иртиботи кор бо барномаҳо (лоиҳаҳо) ва мавзӯҳои илмӣ. Кори диссертатсионӣ 

дар чорчӯбаи корҳои илмӣ-тадқиқотии кафедраи психологияи иҷтимоӣ ва касбии МДТ 

“Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Б. Ғафуров” барои солҳои 2016-

2020, ки ба омӯзиши фаъолияти маърифатии шахс равона шудаанд таҳия ва иҷро гардид.  

Дараҷаи омӯзиши мавзӯи таҳқиқ. Масъалаи пажӯҳиш ва коркарди 

креативнокӣ, зеҳни эмотсионалӣ ва таҳаммулпазирӣ доираи васеи тадқиқотҳои 

фалсафӣ, психологӣ, педагогӣ, сотсиологиро дар бар мегирад. Ҳар як раҳёфт ва 

дидгоҳ мувофиқи мақсаду вазифаҳои омӯзиши масъала, консепсия ва 

натиҷагирии илмию амалии худро баррасӣ намудааст. 

Дар пажӯҳишҳои назариявӣ ва эмпирикӣ қисматҳои зерини тафаккури 

эҷодӣ баррасӣ гардидаанд: фаросатӣ ва мантиқӣ (Я.А.Пономарев), бошуур ва 

бешуурона, вербалӣ ва ғайривербалӣ (Л.Л.Гурова, Д.Н.Завалишина, O.K. 

Тихомиров ва дигарон), аёнӣ-образӣ ва калимагӣ-мантиқӣ (Р.Мейли, Л.Л. 

Гурова), равандҳои маърифатии ташакулёфта (A.M.Матюшкин), механизмҳои 

эмотсионалӣ-танзимӣ ва маромноккунӣ (И.А. Василев, О.К Тихомиров, 

Е.Л.Яковлева ва дигарон). Як зумра олимон дар асарҳои худ қайд кардаанд, ки  

қобилиятҳои маърифатӣ дар раванди эҷодиёт мавқеи муҳим доранд ва ҳамчун 

қисматҳои тафаккури эҷодӣ баромад мекунанд (Л.С.Виготский, А.Г.Азарян, 
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О.М.Дяченко, В.П.Зинченко, В.В.Знаков, A.M. Матюшкин, А.В. Петровский, В.Д. 

Шадриков ва дигарон). 

Коркардҳои аввалини олимони шӯравӣ – Я.А.Пономарев, А.В. 

Брушлинский, И.Б.Калошина, О.К.Тихомиров, М.Г.Ярошевский, Б.М. Кедров, 

А.М. Матюшкин – оиди ин муаммо ба солҳои 60-ми асри XX тааллуқ доранд. 

Муаммои креативнокӣ дар тадқиқотҳои Л.И.Божович, А.В. Брушлинский, 

И.Б.Калошина, Б.М.Кедров, А.Н.Леонтев, А.М.Матюшкин, Я.А.Пономарев, 

С.Л.Рубинштейн, Б.М.Теплов, О.К.Тихомиров, М.Г.Ярошевский ва дигарон, 

ҳамчун ҷоришавии фаъолияти эҷодӣ муайян карда мешавад, дар  назарияҳои ба 

ном протсессуалӣ, креативнокӣ хусусияти махсуси инфиродии шахс дониста 

шудааст – Ҷ.Гилфорд, Т.Ҷонс, П.Ленгли, А.Маслоу, К.В.Тейлор, Э.П.Торренс, 

Р.М.Симпсон, Р.Стренберг, М.Чиксентмихайи ва дигарон, умумият ва фарқиятҳои 

эҷодиёт ва креативнокӣ аз ҷониби равоншиносони муосир – Ф.Баррон, Д.Б. 

Богоявленская, А.В.Брушлинский, Ҷ.Гилфорд, Р.М.Симпсон, К.В.Тейлор, 

Э.П.Торренс, М.Чиксентмихайи ва дигарон мавриди пажӯҳиш қарор дода 

шудааст. 

Кӯшиши мухтасар ифода намудани моҳияти психологии креативнокӣ аз 

ҷониби равоншиноси амрикоӣ, муаллифи амсилаи (модели) кубмонанди 

интеллект Ҷ.П.Гилфорд ба амал оварда шудааст. Ӯ аввалин олиме буд, ки 

муҳокимаи креативнокиро ҳамчун бархе аз қобилиятҳои умумии маърифатии 

эҷодӣ оғоз намуд. Ба Ҷ.П.Гилфорд ғояи ҷудо намудани ҳамаи амалҳои фикрӣ ба 

ду навъ: конвергенсия (“якҷояшавӣ”, бо миқдори муқарраршудаи ҷавобҳои 

дуруст, ки аз ҷониби Ҷ.П.Гилфорд ба тафаккури психометрикӣ шабоҳат дода 

мешавад) ва дивергенсия (тафаккури “ба самтҳои гуногун равона” ва 

дигаргунсозии роҳҳои ҳалли масъаларо имкондиҳанда) таллуқ дорад. Ба ақидаи 

вай қобилият ба тафаккури дивергентӣ барои креативнокӣ мавқеи муҳим дорад, 

яъне. дивергенсия дар якҷоягӣ бо амалҳои дигаргунсозӣ ва пайвасткунӣ асоси 

креативнокӣ ҳамчун қобилияти умумии эҷодӣ ба ҳисоб меравад. “Зери мафҳуми 

креативнокӣ – қобилияти инкор намудани тарзи стереотипикии тафаккурро 

фаҳмидан лозим аст” [68,62]. 
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Андешаи А.В.Брушлинский оиди муаммои креативнокӣ чунин мебошад – 

ин ӯъҷуба падидаи махсуси психикӣ нест, балки нишонаи ҳама гуна тафаккур аст. 

Ба тафаккуре, ки бо фаъолияти предметӣ (таълим) вобаста аст. Ӯ мавқеи 

афзалиятнокро ба раванди эҷодӣ мансуб медонад. Ҳама гуна тафаккур, ҳатто дар 

дараҷаи камтарин, ҷустуҷӯ ва кашфиёти чизи асосӣ, нав (барои фарди алоҳида, 

аниқ) мебошад ва ҳамеша то андозае самаранок, эҷодӣ, мустақил аст [46,20]. Як 

зумра олимон мавқеи ваҷҳҳои дохилиро дар раванди креативнокӣ бештар 

медонанд (А.Маслоу, Т.Амабиле). Аз ҷумла, А.Маслоу қайд мекунад – 

“креативнокӣ ба кӯшиши табиии дар инсон мавҷуд буда ба худтатбиқкунӣ 

мувофиқат мекунад” [23,404]. 

Ҳамзамон таҳқиқи масъалаи зеҳн /интеллект/, ҷанбаҳои гуногуни он, 

зуҳурот ва ҷоришавии равандҳои фикрӣ, имконият ва қобилиятҳои ақлии инсон, 

роҳҳои муайян намудани дараҷа ва сатҳи он, дар равоншиносӣ мавқеи махсусро 

ишғол мекунад. 

Муаррифии нисбатан классикии зеҳнро Д.Векслер пешниҳод кардааст – 

интеллект/зеҳн – қобилияти глобалии мақсаднок амал намудан, дуруст фикр 

кардан, бо атрофиён самаранок муошират намудани фард аст [49]. 

Дар тадқиқи муаммои чӣ тавр баррасӣ намудани таъсири мутақобилаи зеҳн 

ва креативнокӣ миқдори зиёди дидгоҳҳо мавҷуданд: чун қобилияти ягонаи 

инсонии дараҷаи баланд, ки дар он эҷодиёт маҳсули зеҳн аст (Ф.Баррон, Эдвард 

де Боно, Ҷ.Гилфорд, П.Э.Торренс); ё баракс, чун қобилиятҳои мухталиф, ки аз 

якдигар вобаста нестанд, ва мумкин аст, баргашта мутаносиби якдигаранд 

(А.Абел, С.Восбург, Г.Кауфманн, П.Ленгли, Т.Любарт, М.Чиксентмихайи, 

Т.Ҷонс); ё ба сифати омилҳое, ки робитаи муайян доранд, (А.Маслоу, К.Роджерс, 

Р.Стренберг, П.Э.Торренс). 

Аз лаҳзаи омӯзиш ва тадқиқи муаммои зеҳн, диққати асосӣ бештар ба 

ҷанбаи маърифатии интеллект, ба монанди, ба хотир гирифтан ва ҳалли 

масъалаҳо дода мешуд, ҳол он ки, бузургии зеҳни ғайримаърифатӣ, бахусус 

имконияти зеҳни эмотсионалӣ ва моҳияти махсуси он аз эътибор дур мемонд. 
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Аз ин лиҳоз, пажӯҳишҳое ба миён омаданд, ки алоқамандии тафаккурро бо 

ҳиссиёт собит сохтанд. Чунончи, тадқиқотҳои Л.С.Виготский, С.Л.Рубинштейн, 

А.Н.Леонтев, O.K.Тихомиров, И.А.Василев ва дигарон. Аз ҷумла Л.С.Виготский 

анъанаи дар психологияи ҳамондавра ба вуҷуд омадаи дар алоҳидагӣ дида 

баромадани унсурҳои когнитивӣ ва аффективии шуурро танқид намуда, арз 

намуд, ки дар чунин маҷрои омӯзиш“тафаккур аз тамоми мукаммалии ҳаёт ҷудо 

карда мешавад” [19,19]. 

Дар радифи сарчашмаҳои инкишофи ақидаҳо доир ба зеҳни эмотсионалӣ – 

назарияи “зеҳни иҷтимоӣ” - и психологи амрикоӣ, Э.Торндайк мавқеи махсус 

дорад. Ӯ интеллекти иҷтимоиро маҷмӯи қобилиятҳои менталие мешуморид, ки бо 

коркарди ахбороти иҷтимоӣ вобастаанд ва ба ҳамкории бомуваффақияти 

байнишахсӣ мусоидат мекунанд. Г. Оллпорт, Ҷ. Гилфорд ва Г.Айзенк ин 

назарияро идома додаанд, чунончи, Г.Оллпорт зеҳни иҷтимоиро “истеъдоди 

фикрҳои муҳим баровардан дар бораи одамон”; Ҷ.Гилфорд – “низоми 

қобилиятҳои интеллектуалие, ки аз омили интеллекти умумӣ вобаста нестанд ва 

пеш аз ҳама бо дарки ахбори рафторӣ алоқаманданд”; Г.Айзенк – “моҳияти 

иҷтимоӣ доштани ақл”- ро таъкид кардааст. 

Инкишофи минбаъдаи консепсияҳо оид бо зеҳни эмотсионалӣ, бо назарияи 

интеллекти мултипликативии (сершумори) Г.Гарднер, ки сараввал ҳафт шакли 

асосии зеҳнро ҷудо намуда баъдан боз як шакли онро илова кардааст, вобастагӣ 

дорад. Ӯ қайд кардааст – ашхосе, ки қобилияти идора намудани зеҳни ҳиссӣ 

доранд, одатан сиёсатмадорони бузург, ё ходимони намоёни давлатианд [63,273]. 

Муаммои робитаи тафаккур ва эмотсия дар назарияҳои Л.С.Виготский, 

С.Л.Рубинштейн, O.K.Тихомиров, И.А.Василев ва дигарон, дар консепсияҳо ва 

тадқиқотҳои олимони хориҷӣ Г.Айзенк, Т.Амабиле, Д.Векслер, Э. де Боно, 

Г.Гарднер, Т.Любарт ва дигарон коркард шудааст. Бо дарназардошти мубрамияти 

таҳқиқотҳо оид ба масъалаи нақши эмотсияҳо дар ҷараёни тафаккур, дидгоҳҳои 

зиёде ба миён омаданд. Аз ҷумла, корҳои А. В. Брушлинский, А.А.Бодалев, 

Г.Г.Гарскова, Л.Б.Ермолаева-Томина, О.К.Тихомиров, О.П.Санникова ва дигарон. 

Аз ҷумлаи олимони хориҷие, ки ба таҳқиқи ҷанбаҳои гуногуни ин муаммо 
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машғул шудаанд – Г.Ю. Айзенк, Р. Бар-Он, Д.Векслер, Д.Гоулман, Р.В. Липер, 

Т.Любарт, Ҷ. Мэйер, Ч. Спирмен, П.Сэловей, Л.Терстоун, Э.Торндайк, Ч.Хант, 

А.Эллис ва дигаронро номбар намудан мумкин аст. 

Ин маҷрои омӯзиши илмӣ дар оғози асри XXI хеле фаъол гардида олимони 

сершумор ҷанбаҳои гуногуни робитаи креативнокӣ ва ҳолатҳои эмотсионалиро 

мавриди таҳлил қарор додаанд (Т.Амабиле, Э.Айзен, И.Н.Андреева, С.Восбург, 

Г.Гарднер, Д.Кауфманн Т.Любарт С.Медник, Д.В.Люсин, Т.Ҷонс ва дигарон). 

Аз солҳои 90 асри ХХ дар илми психология истилоҳи “интеллекти 

эмотсионалӣ” /“зеҳни эмотсионалӣ”/ ба таври расмӣ ҷорӣ гардид, Онро олимони 

амрикоӣ П.Сэловей ва Ҷ. Мейер (1993) ворид намуданд. Ҷ.Мейер ва П. Сэловей 

тавсифи илмии мафҳуми “зеҳни эмотсионалӣ”-ро низ муқаррар намуданд: –  

шакли зеҳн аст, ки бо коркарди ахбори эмотсионалӣ, тафсир ва истифодабарии он 

алоқаманд аст [9,193]. Ҳамзамон як қатор амсилаҳои зеҳни эмотсионалӣ коркард 

шуданд (П.Сэловей, Ҷ.Мейер, Д.Гоулман, Д.Карузо, Р.Бар-Он). 

Дар назарияҳо оиди пайдоиши зеҳни эмотсионалӣ (минбаъд ЗЭ),  нисбати 

ин падида мавқеъҳои гуногун мушоҳида карда мешаванд, чунончи, дараҷаи 

зоҳиршавии ЗЭ ба таври генетикӣ, ҳамчун як хусусияти биологии системаи 

марказии асаб, мавҷуд будани қобилиятҳои ирсӣ дар таркиби зеҳни эмотсионалӣ, 

яъне, тағйир додани зеҳни эмотсионалӣ имкон дошта бошад ҳам, ба дараҷаи хеле 

ночиз аст (К.Спирмен, Л.Терстоун, Р.Кеттел, Ф.Вернон, Ҷ.Гилфорд, Д.Векслер ва 

дигарон), зеҳни эмотсионалӣ маҳсули таъсири ҷомеа мебошад, яъне онро тағйир 

додан, барзиёд намудан мумкин аст (раҳёфти Ж.Пиаже, Ҷ.Керол, Р.Стренберг, Э 

Хант ва дигарон). 

Таҳқиқотҳои минбаъда оиди муаммои ЗЭ бо дарназардошти таъсири 

қобилиятҳои гуногун ба раванди зоҳиршавӣ ва инкишофи он роҳандозӣ 

гардиданд (В.Д.Шадриков, И.Н.Андреева, Д.В.Люсин). 

Оид ба мавқеи ЗЭ дар сохтори шахс дар илм якчанд раҳёфтҳо маъмуланд: 

ҳамчун шакли зеҳн (О.И.Власова, С.П.Деревянко, Д.Карузо Ҷ.Мэйер, П.Сэловей, 

Д.В.Ушаков); қисмати соҳаи эмотсионалии шахс (Г.М.Бреслав, Н.В.Коврига, 

Е.Л.Носенко); ӯъҷубаи метапротсессуалӣ дар ҳамдигароии эмотсияҳо ва зеҳн 



 
 

12 
 

(А.В.Карпов, А.С.Петровская); мувофиқати қобилиятҳои когнитивӣ ва 

хусусиятҳои шахсӣ (Р. Бар-Он, Д.Гоулман). 

Дар пайваст намудани вижагиҳои инфиродӣ-психологии шахс бо зеҳни 

эмотсионалӣ тадқиқотҳои Г.Г.Гарскова, Е.П.Илйин, Д.В.Люсин, О.О.Марютин, 

А.С.Степанов, М.А.Манойлова, А.В.Карпов, А.С.Петровская, О.В. Белокон, 

С.П.Деревянко, В.В.Овсянникова, Д.В.Ушаков хеле назаррас аст. Ба мисол 

И.Н.Андреева чунин мешуморад, ки мавҷуд будани зеҳни эмотсионалӣ ба шахс 

имконият медиҳад, ки аз ҳисоби назорат намудани хоҳишҳои/майлҳои дохилӣ, ба 

муҳити иҷтимоӣ нисбатан мутобиқшаванда бошад [10,73]. 

Аксари пажӯҳишҳои ба одамони эҷодкор бахшидашуда (М.Арнолд, 

Р.Лазарус, А.Маслоу, С.Шехтер, А.Эллис ва дигарон) хусусиятҳои психологӣ-

инфиродии онҳоро ҳамчун заминаи креативнокӣ мавриди баррасӣ қарор додаанд, 

аммо робитаи креативнокӣ бо зеҳни эмотсионалӣ ва таҳаммулпазирӣ дар миқдори 

ками таҳқиқотҳо мушоҳида мешавад (Р.Бар-Он, Т.В.Корнилова, Р.Муни, 

Е.М.Павлова,). Чунончи дар сатҳи назариявӣ ва дастовардҳои пажӯҳишҳои 

эмпирикӣ хислатҳои муайян ҷудо карда шудаанд, ки бо креативнокӣ 

алоқаманданд ва барои роҳандозии он аҳамияти махсус доранд: 

 устуворӣ; 

 таҳаммулпазирӣ; 

 паҳноӣ (кушода будан) ба навоварӣ; 

 индивидуализм; 

 майл ба хавфу хатар. 

Омӯзишу таҳқиқи робитаи креативнокӣ, зеҳни эмотсионалӣ ва 

таҳаммулпазирӣ дар сохтори шахс муайян намудани қисматҳои алоҳидаи ин 

падидаҳоро пеш мегузорад. 

Тадқиқи креативнокӣ, зеҳни эмотсионалӣ ва таҳаммулпазирӣ, ки дар  

робитаи ногусастанӣ ҳастанд ба якчанд раҳёфтҳо асос мегирад: назарияи 

мазмунии тафаккури  O.K.Тихомиров ва мактаби ӯ; фаҳмиши зуҳуроти 

навташкилаҳои нишондиҳандаҳои креативнокӣ дар актуалгенези қарорҳои 

маҳсулнок (Т.В.Корнилова, O.K.Тихомиров, 1990); фаъолии шахс дар бартараф 
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намудани вазъиятҳои ноаёнӣ ба воситаи ташаббуси зеҳнӣ (Д.Б. Богоявленская); 

ҳамчунин ба воситаи динамикаи талаботи маърифатӣ (Е.Е. Васюкова, 

A.M.Матюшкин ва дигарон); мавқеи эмотсияҳо дар тафаккур (O.K.Тихомиров, 

И.А.Василев ва дигарон); қабули қарорҳо (И.Я.Лернер ва дигарон). 

Як зумра олимон паҳлӯҳои мухталифи таҳаммулпазириро мавриди тадқиқот 

қарор додаанд: А.Маслоу – кӯшиши татбиқи имкониятҳои худ аз ҷониби 

шахсияти худташаккулёбанда; К.Роджерс – интихоби озоди шахс ҳамчун қабули 

бешубҳа, фаҳмиши эмпатикӣ; В.Франкл – инкишофи маънавии шахс ба ҷустуҷӯ 

ва татбиқи “мазмунҳо” ба бозёфти озодӣ меорад; М. Бубер – таҳаммулпазирӣ 

қисмати ҷудонопазири мусоҳиба, ки дар раванди он вохӯрии ҳақиқии 

муносибатҳо, мавқеъҳо, имкониятҳо байни “Ман” ва “Ту” ба вуҷуд меояд. Дар 

асарҳои А.Г.Асмолов, Б.Л.Бардиер, С.К.Бондирева, Л.М.Дробижева, 

В.Г.Каменская, Д.В.Колесов, Е.Ю. Николаев қисматҳои психологии ӯъҷубаи 

таҳаммулпазирӣ таҳқиқ шудааст. Омилҳои сотсиологии тадқиқи таҳаммулпазирӣ 

онро ҳамчун ҳақиқати иҷтимоӣ дар этнопсихологияи шахсият ва гурӯҳ 

(А.Асмолов, Г.Л. Бардиер, В.М. Золотухин, В.А.Тишков ва дигарон), ҳамчун 

бузургӣ ва мубрамияти иҷтимоии мавҷуд будани фарқиятҳои байни одамон ё 

гурӯҳҳое, ки ба онҳо таалллуқ доранд (Е.П.Белинская, Р.Р.Валитова, Д.В.Зиновев, 

Л.В. Сквортсов ва дигарон), ҳангоми дарки таҳаммулпазирӣ, маънидоди 

субъективии он, баҳогузорӣ ва ба меъёр даровардани он дар низоми арзишҳои 

либералӣ (Г.Л.Бардиер, В.В.Шалин) ва дар натиҷа дигаргуншавии тамоми 

фаъолияти минбаъдаи инсон (Р.Р.Валитова), муайян шудани тамоюли таассурот, 

баҳодиҳӣ, мулоҳизаҳо (В.М.Золотухин), гузориши мақсад, рафтор (В.В.Шалин), 

муқаррар намудани ҳадафҳои фаъолият ва ташаккули дастурҳои таҳаммулгароӣ 

дар шуур (Л.М.Дробижева, В.С.Собкин, Г.У.Солдатова). 

Таҳқиқотҳои олимонро, ки ба омӯзиши паҳлӯҳои мухталифи муаммоҳои 

креативнокӣ, зеҳни эмотсионалӣ ва таҳаммулпазирӣ бахшида шудаанд, ба инобат 

гирифта, қайд менамоем, ки роҷеъ ба алоқамандии креативнокӣ бо зеҳни 

эмотсионалӣ ва таҳаммулпазирӣ пажӯҳиши махсусе анҷом наёфтааст. 
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Раванди ҷаҳонишавии бозори меҳнат нисбат ба донишҷӯёни макотиби олии 

муосир – мутахассисони оянда талаботҳои рӯзафзун мегузорад, то онҳо 

муаммоҳои зудивазшавандаи глобалии муосирро бо истифода аз қобилиятҳои 

инфиродӣ-психологии худ, бартараф намуда тавонанд. Мавҷуд будани 

креативнокӣ, зеҳнӣ эмотсионалӣ ва таҳаммулпазирӣ дар сохтори шахсияти 

донишҷӯёни муосир – мутахассисони оянда, мавқеи махсус дорад ва раванди 

мутобиқшавии онҳоро ба шароитҳои мураккаби имрӯза, ба маротиб самаранок 

мегардонад. Ин омил маҷрои таҳқиқоти илмиро муайян намуд – “Робитаи 

креативнокӣ, зеҳнӣ эмотсионалӣ ва таҳаммулпазирӣ дар сохтори шахсияти 

донишҷӯёни муосири макотиби олӣ” 

Коркарди нокифояи проблемаи робитаи креативнокӣ, зеҳнӣ эмотсионалӣ ва 

таҳаммулпазирӣ дар сохтори шахсияти донишҷӯёни муосир ба мо имкон фароҳам 

овард, то ба муҳиммияти масъала даст занем ва мавҷудияти ихтилофоти зеринро 

баррасӣ намоем: 

 болоравии талаботи ҷомеаи муосир ба омодагии касбии мутахассисони 

оянда ва ҷавобгӯ набудани сатҳи рушди креативнокӣ, зеҳни эмотсионалӣ ва 

таҳаммулпазирӣ дар сохтори шахсияти донишҷӯёни муосир, ҳамчун омили 

калидии муваффақиятнокӣ ва рақобатпазирии онҳо; 

 таҳқиқи нокифояи муаммои креативнокӣ, зеҳни эмотсионалӣ ва 

таҳаммулпазирии донишҷӯён  дар низоми таҳсилоти олии касбӣ дар Тоҷикистон 

ва талаботи бозори ҷаҳонии меҳнат ба мутахассисони дорои чунин хислатҳо; 

 дастрас набудани консепсияҳо, равияҳо, раҳёфтҳо оид ба робитаи 

креативнокӣ, зеҳни эмотсионалӣ ва таҳаммулпазирӣ ба устодони зинаҳои 

таҳсилоти олии касбӣ ва зарурияти истифодаи онҳо дар раванди такмилдиҳии ин 

ӯъҷубаҳо дар донишҷӯён; 

 дар таҷрибаи таҳсилоти олии касбии кишвар кам таваҷҷӯҳ зоҳир 

намудани омӯзгорон ба робитаи креативнокӣ, зеҳни эмотсионалӣ ва 

таҳаммулпазирӣ дар сохтори шахсияти донишҷӯён ва дархост шудани ин 

вижагиҳо дар мутахассисони оянда; 

 аз фаъолияти равоншиноси амалӣ дур мондани ташхиси креативнокӣ, 
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зеҳни эмотсионалӣ ва таҳаммулпазирӣ дар сохтори шахсият дар ҳамаи зинаҳои 

таҳсилот ва минбаъд омода набудани донишҷӯён ба истифодаи қобилиятҳои 

креативӣ, хусусиятҳои зеҳни эмотсионалӣ ва таҳаммулпазирии худ дар ҷараёни 

фаъолияти психологӣ-педагогӣ; 

 зарурияти тадқиқи илмии креативнокӣ, зеҳни эмотсионалӣ ва 

таҳаммулпазирӣ дар сохтори шахсияти донишҷӯёни кишвар, чун ифодагари 

дараҷаи омодагии касбӣ вале дар сатҳи кофӣ мавҷуд набудани омӯзишу дар амал 

татбиқ намудани ин пажӯҳишҳо; 

 тараққиёти илму техника, технология ва ба ҳисоб нагирифтани таъсири 

он ба ифодаи креативнокӣ, зеҳни эмотсионалӣ ва таҳаммулпазирӣ аз тарафи 

донишҷӯён лар раванди таҳсилоти касбӣ; 

 мавҷудияти фарзияи робитаи креативнокӣ, зеҳни эмотсионалӣ ва 

таҳаммулпазирӣ вале аз ҷиҳати амалӣ-озмоиши мавриди таҳқиқу баррасӣ қорор 

нагирифтани он дар таҷрибаи омӯзгорони зинаи маълумоти олии касбӣ дар 

ҷараёни таҳсилот. 

Ҳадафи таҳқиқот: аз ҷиҳати назариявӣ асоснок кардан ва тариқи озмоиш 

санҷидани робитаи креативнокӣ, зеҳнӣ эмотсионалӣ ва таҳаммулпазирӣ дар 

сохтори шахсияти донишҷӯёни макотиби олӣ. 

Объекти таҳқиқот: раванди мутобиқшавии иҷтимоӣ, муошират, муносибат 

ва ҳамкории донишҷӯёни макотиби олии муосир. 

Предмети таҳқиқот: муайян намудани сатҳи креативнокӣ, зеҳни 

эмотсионалӣ ва таҳаммулпазирӣ ва робитаи ин ӯъҷубаҳо дар сохтори шахсияти 

донишҷӯёни муосири макотиби олӣ. 

Дар мувофиқат бо муаммо, ҳадаф, объект, мавзӯи таҳқиқот бо мақсади 

исботи фарзияи пешниҳодшуда вазифаҳои зерини таҳқиқот муқаррар шуданд: 

 омӯзиши адабиёти назариявӣ доир ба проблемаҳои креативнокӣ, 

зеҳни эмотсионалӣ ва таҳаммулпазирӣ; 

 дар заминаи омӯзишу таҳлили адабиёти фалсафӣ, психологӣ - педагогӣ 

дақиқ кардани мафҳумҳои креативнокӣ, зеҳни эмотсионалӣ ва таҳаммулпазирӣ; 

 муайян намудани заминаҳои илмӣ-назариявии муаммои креативнокӣ, 
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зеҳни эмотсионалӣ, таҳаммулпазирӣ ва мавқеи онҳо дар сохтори шахс; 

 таҳлили вижагиҳои инфиродӣ-психологии донишҷӯён дар робита бо 

зуҳуроти креативнокӣ, зеҳни эмотсионалӣ ва таҳаммулпазирӣ;  

 тадқиқи эмпирикии робитаи креативнокӣ, зеҳни эмотсионалӣ ва 

таҳаммулпазирӣ дар сохтори шахсияти донишҷӯёни макотиби олӣ; 

  ба забони тоҷикӣ тарҷума намудани як қатор методикаҳои ташхиси 

психологии креативнокӣ, зеҳни эмотсионалӣ ва таҳаммулпазирӣ; 

 бо истифода аз пурсишномаҳои махсус чен намудани сатҳи креативнокӣ, 

зеҳни эмотсионалӣ ва таҳаммулпазирии донишҷӯён;  

 муайян намудани робитаи креативнокӣ, зеҳни эмотсионалӣ ва 

таҳаммулпазирӣ дар сохтори шахсияти донишҷӯёни макотиби олӣ; 

 таҳлилу баррасӣ ва муқоисаи натиҷаҳои бадастовардашуда оид ба 

нишондиҳандаҳои робитаи креативнокӣ, зеҳни эмотсионалӣ ва таҳаммулпазирӣ 

дар сохтори шахсияти донишҷӯён.  

Фарзияи умумии таҳқиқот. Донишҷӯёни муосир – мутахассисони оянда 

маҳсуб меёбанд ва танҳо эҷодкорӣ, қобилиятҳои ташаккулёфтаи фикрӣ, сатҳи 

баланди креативнокӣ, зеҳни эмотсионалӣ ва таҳаммулпазирӣ, рақобатпазирӣ ва 

дархостшавии онҳоро дар бозори ҷаҳонии меҳнат таъмин менамояд. Робитаи 

креативнокӣ, зеҳни эмотсионалӣ ва таҳаммулпазирӣ дар сохтори шахсияти 

донишҷӯён – мутахассисони оянда, муваффақиятнокии онҳоро дар фаъолияти 

касбӣ ба маротиб меафзояд. Ин фарзия бо чунин фарзияҳои ҷузъӣ асоснок карда 

мешавад: 

 аз худ намудан ва моҳирона истифода бурдани воситаҳои муосири 

техникӣ бо креативнокӣ алоқаманд аст; 

 ба зудӣ қабул намудани қарорҳои муҳим дар ҷараёни фаъолияти 

мухталиф ба қобилияти креативӣ асос мегирад; 

 креативнокӣ бо офаридани ғояҳои нав, ғайримаъмул алоқаманд аст ва 

заминаи фаъолияти инноватсиониро ташкил медиҳад, ки хусусияти муҳимтарини 

мутахассис ба ҳисоб меравад; 

 муваффақияти ҳамкории донишҷӯёнро дар раванди фаъолият дараҷаи 
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ташаккулёфтаи зеҳни эмотсионалӣ таъмин менамояд; 

 зеҳни эмотсионалӣ имконият медиҳад, донишҷӯён эмотсияҳои худ ва 

дигаронро танзиму идора намоянд, ки шарти асосии муоширати самаранок маҳсуб 

меёбад; 

 муносибат ва муоширати бомуваффақияти донишҷӯён аз сатҳи 

таҳаммулпазирии онҳо вобаста аст; 

 робитаи креативнокӣ, зеҳни эмотсионалӣ ва таҳаммулпазирӣ дар сохтори 

шахсияти донишҷӯёни муосир, мутобиқшавии онҳоро ба муаммоҳои глобалии 

зудивазшаванда осон мегардонад. 

Ғояи пешбари таҳқиқот аз он иборат аст, ки муайян намудани моҳияти 

ӯъҷубаҳои креативнокӣ, зеҳни эмотсионалӣ, таҳаммулпазирӣ ҳамчун вижагиҳои 

инфиродӣ-психологӣ ва робитаи ин падидаҳо дар сохтори шахсияти донишҷӯён, 

имконияти минбаъд ташаккул додани онҳоро фароҳам меорад. 

Асоси методологии таҳқиқотро таълимотҳо дар бораи моҳияти иҷтимоии 

шахсияти инсон; дар бораи нақши низоми дидгоҳҳо нисбати қобилиятҳои 

инфиродӣ-психологии мутахассисони оянда; консепсияҳои психологҳо ва 

педагогҳо оид ба эҷодиёт, креативнокӣ, зеҳни эмотсионалӣ, таҳаммулпазирӣ ва 

мавқеи ин падидаҳо дар таркиби вижагиҳои фардӣ-психологии донишҷӯён; 

асосҳои фалсафии маърифати олами воқеӣ; фалсафаи муносибати субъективию 

инсонгароёна дар раванди муносибат ва ҳамкорӣ; ҳадафмандии фаъолияти касбӣ; 

дидгоҳҳо ва коркардҳои илмӣ оид ба масъалаҳои моҳият ва фаҳмиши салоҳияти 

касбиии мутахассисони оянда ва мавқеи креативнокӣ, зеҳни эмотсионалӣ ва 

таҳаммулпазирӣ дар он; робитаи креативнокӣ, зеҳни эмотсионалӣ ва 

таҳаммулпазирӣ дар сохтори донишҷӯён ҳамчун шарти муҳими 

муваффақиятнокии онҳо дар фаъолияти касбӣ, муносибат ва муошират бо 

атрофиён; нақши донишҷӯён – мутахассисони оянда дар тамоюлҳои рушди 

иҷтимоию иқтисодии кишвар, ки дар ҳуҷҷатҳои меъёрӣ инъикос ёфтаанд, ташкил 

доданд. 

Методҳои таҳқиқотро маҷмӯи методҳои умумиилмӣ ва соҳавӣ, таҳлили 

назариявии маводи психологию педагогӣ, фалсафию ҷомеашиносӣ ва инчунин принсипҳои 
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методологияи тадқиқоти психологӣ ташкил додаанд. Дар тадқиқот методҳои 

умуминазариявӣ (таҳлили адабиёт, муқоиса), эмпирикӣ (мушоҳида, сӯҳбат); 

ташхисӣ (пурсишномавӣ) истифода бурда шудаанд, ки ягонагии ташхиси 

психологиро таъмин менамоянд. Дар рафти тадқиқот методикаҳои: Пурсишномаи 

креативнокии Д.Ҷонсон; Пурсишномаи креативнокии Н.Рензулли; Пурсишнома 

барои чен намудани зеҳни эмотсионалӣ Зе.Эм. (ЭмИн-и Д.В.Люсин); 

"Пурсишномаи зеҳни эмотсионалӣ"-и Н.Холл; Методикаи ташхиси 

таҳаммулпазирии умумии коммуникативии В.В.Бойко; Шкалаи масофаи 

иҷтимоии Э.Богардус истифода бурда шуданд. 

Дар таҳқиқот аз методҳои коркарди математикӣ ва методҳои оморӣ (омори 

шарҳдиҳанда) истифода карда шудааст. Барои коркарди оморӣ ва муайян 

намудани алоқаи тарафайни коррелятсионии тағйирёбандаҳо, меъёри 

коррелятсияи Ч.Пирсон истифода гардидааст. Коркарди маълумотҳои 

бадастовардашуда ба воситаи барномаи компютерии Excel 2010 ба роҳ монда 

шудааст. 

Сарчашмаҳои таҳқиқотро таълифоти файласуфон, психологҳо, педагогҳо, 

ки муаммоҳои эҷодиёт, креативнокӣ, зеҳни эмотсионалӣ ва таҳаммулпазириро дар 

сохтори шахс инъикос мекунанд, ҳамчунин мушоҳидаҳои тӯлонии муаллиф ба 

ҳайси омӯзгори Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Б. Ғафуров ва ба 

сифати психологи амалӣ ташкил додаанд. 

Гурӯҳчини таҳқиқотро: 347 нафар донишҷӯёни факултаҳои педагогӣ ва 

психологии МДТ “Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Б. Ғафуров”ва 

251 нафар донишҷӯёни факултаҳои педагогӣ ва психологии МДТ “ДДОТ ба номи 

С.Айнӣ” ташкил доданд. Дар маҷмӯъ дар таҳқиқот 598 нафар донишҷӯён иштирок 

намуданд. 

Тартиб ва марҳалаҳои таҳқиқот. Таҳқиқот дар се марҳалаи ба ҳам 

алоқаманд анҷом ёфт. 

Марҳалаи якум (солҳои 2016-2017) бо мақсади муайян кардани асосҳои 

назариявии муаммои креативнокӣ, зеҳни эмотсионалӣ ва таҳаммулпазирӣ, мавқеи 

ин ӯъҷубаҳо дар таркиби хусусиятҳои инфиродӣ-психологии шахс, вазъи масъала 
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дар адабиёти илмиии фалсафӣ, психологӣ-педагогӣ сурат гирифт. Дар марҳалаи 

мазкур асосан методҳои таҳлили назариявӣ ва ҷамъбасти адабиёти фалсафӣ, 

психологию педагогӣ, муқоиса, мушоҳидаи психологӣ истифода шуданд. 

Марҳалаи дувум (солҳои 2017-2019) бо таҳлили сатҳи ташаккули 

қобилиятҳои эҷодӣ, креативнокӣ, дараҷаи зеҳни эмотсионалӣ ва таҳаммулпазирии 

донишҷӯён алоқаманд аст. Дар ин замина методҳои зерини таҳқиқ корбаст 

шуданд: мушоҳида, сӯҳбат, пурсишнома, омӯзиши ҳуҷҷатҳо, таҳлили вазъиятҳои 

психологӣ вобаста ба мавҷуд будани креативнокӣ, зеҳни эмотсионалӣ ва 

таҳаммулпазирӣ дар сохтори шахсияти донишҷӯён. 

Марҳалаи севуми тадқиқот (солҳои 2019-2021) Ҷамъбасти натиҷаҳои 

таҳқиқот, таҳияи хулосаҳо, тавсияҳо оид ба масъалаи тадқиқшаванда, ҷорӣ 

кардани онҳо дар фаъолияти таълимии макотиби олӣ ва психологони амалӣ, 

коркард шуданд. Методҳои пешбари тадқиқот дар ин марҳала мушоҳида, 

сӯҳбатҳо, пурсишномаҳо, таҳлили онҳо, худбаҳодиҳӣ, методҳои омори 

математикӣ буданд.  

Пойгоҳи таҷрибавию озмоишии таҳқиқот: МДТ “Донишгоҳи давлатии 

Хуҷанд ба номи академик Б. Ғафуров”; МДТ “Донишгоҳи давлатии омӯзгории 

Тоҷикистон ба номи С.Айнӣ”. 

Навгонии илмии таҳқиқот дар ҷанбаҳои зерин зоҳир мешавад: 

 аввалин бор дар чаҳорчӯбаи имконоти методологӣ тадқиқи проблемаи 

психологии креативнокӣ, зеҳни эмотсионалӣ ва таҳаммулпазирӣ дар сохтори 

шахс роҳандозӣ шудааст; 

 мавқеи креативнокӣ, зеҳни эмотсионалӣ ва таҳаммулпазирӣ дар сохтори 

шахсияти донишҷӯёни макотиби олӣ муайян карда шудааст; 

 ошкор гардидааст, ки креативнокӣ, зеҳни эмотсионалӣ ва 

таҳаммулпазирӣ бо вижагиҳои инфиродӣ-психологии шахс алоқаманданд; 

 яке аз кӯшишҳои аввалини ба забони тоҷикӣ тарҷума намудани (аз ҷиҳати 

забонӣ мутобиқ кардан) пурсишномаҳои психологӣ бо назардошти талаботи 

психометрикӣ ба шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон, бо мақсади муайян намудани 
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мавҷудияти қобилиятҳои креативӣ, дараҷаи зеҳни эмотсионалӣ ва таҳаммулпазирӣ ба 

амал оварда шудааст;  

 бо истифода аз методикаҳои психологӣ робитаи креативнокӣ, зеҳни 

эмотсионалӣ ва таҳаммулпазирӣ дар сохтори шахсияти донишҷӯёни муосир 

муайян карда шудааст; 

 муқаррар гардидааст, ки мавҷуд будани креативнокӣ, зеҳни эмотсионалӣ 

ва таҳаммулпазирӣ дар сохтори шахсияти донишҷӯён, муваффақиятнокии онҳоро 

дар фаъолияти минбаъдаи касбӣ таъмин менамояд;  

 муайян карда шудааст, ки самаранокии муносибату муоширати 

донишҷӯён аз сатҳи инкишофёфтаи креативнокӣ, зеҳни эмотсионалӣ ва 

таҳаммулпазирии онҳо вобастагӣ дорад; 

 дар заминаи истифодаи маҷмӯи методҳои ташхисӣ, робитаи креативнокӣ, 

зеҳни эмотсионалӣ ва таҳаммулпазирӣ дар сохтори шахсияти донишҷӯён муайян 

карда шудааст. 

Аҳамияти назариявии таҳқиқот аз тафриқа ва мушаххас намудани 

мафҳумҳое, монанди “захираи инсонӣ”, “омили инсонӣ”, “иқтидори инсонӣ” 

“эҷодиёт”, “креативнокӣ”, “зеҳни эмотсионалӣ”, “зеҳни иҷтимоӣ”, 

“таҳаммулпазирӣ” иборат аст. Дар таҳқиқот асосҳои назариявӣ ва мундариҷавии 

мафҳумҳои “қобилияти креативӣ”, “ҷанбаҳои фардӣ-психологӣ”, “дараҷаи зеҳни 

эмотсионалӣ”, “ифодаи таҳаммулпазирӣ” муайян карда шудааст. Дар заминаи 

таҳлили раҳёфтҳои мухталиф оид ба муаммои таҳқиқшаванда, мавқеи 

креативнокӣ, зеҳни эмотсионалӣ ва таҳаммулпазирӣ дар таркиби хусусиятҳои 

инфиродӣ-психологии шахсияти донишҷӯён муқаррар гардидааст. 

Аҳамияти амалии таҳқиқоти дисертатсионӣ дар он аст, ки маводи 

назариявӣ ва хулосаҳо метавонанд дар шакли заминаҳое барои таъминоти рушди 

касбии донишҷӯён – мутахассисони оянда, таҷдиди мундариҷаи базаи меъёрӣ дар 

низоми таҳсилоти олии касбӣ корбарӣ шаванд. Натиҷаҳои дар рафти кор 

бадастомадаро дар тадқиқи минбаъдаи мавзӯъ дар доираи илмҳои муштарак низ 

истифода бурдан мумкин аст. Таҳқиқот дорои потенсиали назарраси пешгӯӣ 

мебошад, ки бо имкони усулии (принсипии) дар заминаи он мавҷуд буда, ба роҳ 
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мондани ҷустуҷӯйҳои минбаъдаи илмӣ асоснок мегардад. Инчунин методикаҳои 

тарҷумашударо дар доираи ташхиси психологӣ ба таври васеъ истифода бурдан мумкин 

аст. 

Саҳми шахсии унвонҷӯи дараҷаи илмӣ аз муайян намудани мақсад ва 

вазифаҳои таҳқиқот, муайян намудани объект ва масъалаи тадқиқот, матраҳсозии 

масъалаҳои мубрами тадқиқот, таҳлил ва таҳвили иттилооти бадастоварда мебошад. 

Ҳолатҳои назариявӣ ва методологӣ, пешниҳодҳо ва хулосаҳо, ки муҳтавои 

диссертатсияро ташкил медиҳанд, маҳз натиҷаи таҳқиқоти мустақилонаи унвонҷӯй 

маҳсуб мегарданд. Дар воқеъ, дар заминаи тадқиқи масъала, проблемаҳои психологии 

робитаи креативнокӣ, зеҳни эмотсионалӣ ва таҳаммулпазирӣ дар сохтори 

шахсияти донишҷӯёни муосири макотиби олӣ  ошкор карда шудаанд. Илова бар ин, 

якчанд пурсишномаҳои психологии тарҷумашуда, ба монанди: Пурсишномаи 

креативнокии Д.Ҷонсон; Пурсишномаи креативнокии Н.Рензулли; Пурсишнома 

барои чен намудани зеҳни эмотсионалӣ Зе.Эм. (ЭмИн-и Д.В.Люсин); 

"Пурсишномаи зеҳни эмотсионалӣ"-и Н.Холл; Методикаи ташхиси 

таҳаммулпазирии умумии коммуникативии В.В.Бойко; Шкалаи масофаи 

иҷтимоии Э.Богардус, ки яке аз таҷрибаҳои аввалин маҳсуб меёбад, дар ин самт 

аҳамияти махсуси амалӣ дорад.  

Боэътимодӣ ва асоснокии натиҷаҳои таҳқиқот бо дидгоҳҳои мушаххаси 

ибтидоии методологӣ таъмин мегардад, ки ба таҳлили амиқи назариявии масъала, 

маводи густурдаи кофӣ ва бисёрҷанбаи озмоишӣ, ки ба ҳаҷм, ҳадафҳо, вазифаҳо 

ва мантиқи тадқиқот мувофиқ аст, бо давомнокии дахлдори озмоиши матлабҳои 

назариявӣ ва амалӣ, ҳамчунин бо имконпазир будани такрори санҷиши 

психологӣ, ки таҳлили сифатӣ ва миқдории натиҷаҳои онро имкон медиҳад, бо 

репрезентативӣ будани ҳаҷми маводи интихобӣ ва аҳамияти омории маълумоти 

ба даст омада асоснок мегардад. 

Тавсиб ва татбиқи амалии натиҷаҳои таҳқиқот. Матлабҳои асосии 

назариявӣ ва натиҷаҳои тадқиқоти диссертатсионӣ дар ҷаласаҳои кафедраи 

психологияи иҷтимоӣ ва касбии МДТ “Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи 

академик Б.Ғафуров”, дар конфронсҳои байналмиллалӣ, ҷумҳуриявӣ ва 
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донишгоҳӣ ироа ва дар маводҳои онҳо чоп гардидаанд. Ҳамзамон 42 мақолаю 

фишурдаҳои муаллиф, аз ҷумла 20 адад мақола дар маҷаллаҳои тақризии КОА-и 

назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати маориф ва илми 

Федератсияи Русия тавсияшуда, 2 монографияи илмӣ нашр шудаанд. 

Нуқтаҳои асосие, ки барои дифоъ пешниҳод мешаванд: 

1.Донишҷӯёни муосир – мутахассисони оянда бояд дорои касбиятнокии 

муҳаррик, салоҳиятнокии фарох, дониши чуқур, эҷодкории бисёрҷанба бошанд, 

ки ин вижагиҳо шарти калидии рақобатпазирӣ ва дархостшавии онҳо дар бозори 

ҷаҳонии меҳнат маҳсуб меёбанд ва қисматҳои зеринро дар назар доранд: 

 мавҷуд будани қобилияти креативӣ, ки касбиятнокии донишҷӯёни 

муосирро меафзояд; 

 зеҳни эмотсионалии ташаккулёфта, ки ба мутобиқшавии донишҷӯён ба 

шароитҳои мураккаб ва зудтағйирёбандаи глобалӣ мусоидат мекунад; 

 рафтори таҳаммулгароёна, ки раванди муносибату муоширати 

донишҷӯёнро самаранок мегардонад. 

2.Муайян намудани мавқеи ӯъҷубаҳои креативнокӣ, зеҳни эмотсионалӣ ва 

таҳаммулпазирӣ дар сохтори шахсияти донишҷӯёни муосири макотиби олӣ, 

муаммои мубрам дониста шудааст, ки бо омилҳои зерин муайян мегардад: 

 мавқеи креативнокӣ, зеҳни эмотсионалӣ ва таҳаммулпазирӣ  дар таркиби 

хусусиятҳои инфиродӣ-психологии шахс; 

 нақши креативнокӣ дар ҷараёни фаъолияти касбӣ; 

 таъсири зеҳни эмотсионалӣ ба танзиму идоракунии эмотсияҳои худ ва 

дигарон дар раванди муоширату муносибат бо атрофиён; 

 алоқамандии креативнокӣ, зеҳни эмотсионалӣ ва таҳаммулпазирӣ бо 

вижагиҳои фардӣ-психологии донишҷӯён; 

3.Робитаи креативнокӣ, зеҳни эмотсионалӣ ва таҳаммулпазирӣ дар сохтори 

шахсияти донишҷӯёни муосири макотиби олӣ, заминаи муваффақиятнокии 

онҳоро дар фаъолияти минбаъдаи касбӣ фароҳам меорад ва дар ҷанбаҳои 

мухталифи психологӣ инъикос мегардад, аз ҷумла: 

 ҷанбаи фардию психологӣ; 
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 ҷанбаи иҷтимоиву психологӣ. 

Сохтори диссертатсияро мантиқи ҳалли пайдарпайи вазифаҳои гузошта 

муайян кард. Рисола аз муқаддима, чор боб, хулоса, рӯйхати сарчашмаҳо иборат 

аст. Мазмуни рисола дар 348 саҳифаи чопи компютерӣ баён гардидааст. Дар матн 

15 расм, 29 ҷадвал, 2 диаграмма тасвир шудааст. Рӯйхати адабиёти истифодашуда 

аз 291 номгӯй иборат аст.  
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Боби 1. Асосҳои назариявӣ-методологии омӯзиши муаммоҳои 

креативнокӣ, зеҳни эмотсионалӣ ва таҳаммулпазирии донишҷӯёни 

макотиби олӣ 

1.1 Заминаҳои иҷтимоӣ-психологии тадқиқи муаммои креативнокӣ, зеҳни 

эмотсионалӣ ва таҳаммулпазирӣ дар сохтори шахсияти донишҷӯёни муосир 

Инсон ҳамеша дар фазои муаммовӣ қарор дорад ва ин проблемаҳо дар сатҳу 

ҷанбаҳои мухталифи ҳаёту фаъолияти вай бо шиддати таъсиррасонии гуногун 

мушоҳида мешаванд. Дар ин раванд, ҳар як шахс вобаста ба махсусиятҳои 

ҷараёни фикрӣ, сифатҳои тафаккур, ташаккули зеҳнӣ, дараҷаи донишу маҳорат, 

истеъдоду қобилият ва боз як қатор хусусиятҳои психологӣ- инфиродии худ, 

роҳҳои гуногуни ҳалли ин проблемаҳоро истифода мебарад. 

Барои баратараф намудани мушкилиҳои пешомадаи замони муосир инсон 

бояд воситаҳои замонавии муносибату муоширатро аз худ намояд ва онҳоро дар 

ҷараёни фаъолияти бисёрҷанбаи худ моҳирона кор фармуда тавонад. Ин раванд бе 

роҳандозии қобилиятҳои эҷодӣ имконнопазир аст, ки дар навбати худ, омили 

калидии ташаккули шахс ва тараққиёти аҳли ҷомеа дониста шудаанд. 

Чи хеле, ки А.Маслоу қайд менамояд: “Азбаски мо дар оламе зиндагӣ 

мекунем, ки нисбати пешина хеле тезтар тағйир меёбад, амалҳоеро, ки одамон 

пештар иҷро мекарданд, карда наметавонем ” [23,403]. 

Бошандаи асри навин – шахси озод, эҷодкор, дорои тафаккури чандир, 

қобилиятҳои ташаккулёфтаи зеҳнӣ, фикрронии кушода ба навовариҳои илмиву 

техникӣ, соҳиби дараҷаи баланди креативнокӣ, коммуникатсионӣ, эмпатиянокӣ, 

таҳаммулпазирӣ мебошад, ки шартҳои калидии рақобатпазирӣ ва дархосташавии 

ӯ дар бозори ҷаҳонии меҳнат маҳсуб меёбанд. 

Ҳамаи ин дар маҷмӯъ дар донишҷӯён мавҷуд будани қобилиятҳои креативӣ, 

дараҷаи баланди зеҳни эмотсионалӣ ва таҳаммулгароии ташаккулёфтаро дар 

назар дорад. 
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 Имрӯзҳо дар назди донишҷӯён – мутахассисони оянда, ҷамъият 

талаботи мутлақо навро гузоштааст, ки дархостшавӣ ва рақобатпазирии онҳоро 

дар бозори ҷаҳонии меҳнат таъмин менамояд. Низоми талаботи навин дар 

мутахассисони оянда мавҷуд будани сифатҳои шахсии ташаккулёфтаи муосирро 

дар назар дорад. Як паҳлӯи муҳими ин хислатҳоро қобилияти креативӣ, зеҳни 

эмотсионалӣ ва таҳаммулпазирӣ ташкил медиҳад. Нишондиҳандаҳои мазкур 

барои роҳандозии ғояҳои пешқадам, дидгоҳҳои инноватсионӣ, муносибати мусбат 

ва самаранок бо атрофиён, мусоидат мекунанд, ки мо онҳоро дар расми 1 ба таври 

зайл арзёбӣ намудем. 

 

 

 

Расми 1 - Низоми талаботҳои навин ба мутахассисони оянда 

 

Тафсири расм нишон медиҳад, ки ҳар як талаботи нисбати донишҷӯён 

гузошташаванда бо қобилиятҳо, хусусиятҳои психологӣ-инфиродии онҳо 

вобастагӣ дорад. Чунончи, агар аз донишҷӯ дар шароитҳои доимо тағйирёбанадаи 

иҷтимоиву иқтисодӣ, маданиву идеологӣ, илмиву техникӣ, ҳаёту фаъолият бурда 

тавонистан талаб карад шавад, пас ӯ бояд соҳиби тафаккури чандиру моҳир, 

қобилияти эҷодӣ ва эҷодкорӣ, ваҷҳи азхудкунии навовариҳои гуногун дар илму 
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техника, иқтисодиёту иҷтимоиёт, дарк ва қабули қарорҳои мусбати дигаргуниҳое, 

ки дар соҳаҳои мухталифи ҳаёти ҷомеа мунтазам ба амал меоянд, зиндадилӣ, 

некхоҳӣ омода бошад. 

Талаби ба олами глобалии муосир ба зудӣ мутобиқшаванда будан бо 

қобилияти баланди мутобиқшавӣ ба ҳақиқати объективӣ, зеҳни эмотсионалии 

ташаккулёфта, сатҳи баланди рефлексияи иҷтимоӣ алоқаманд аст. Ин талабот ба 

яке аз вазифаҳои муҳимтарини зеҳн – мутобиқгардонии одам ба муҳити гирду 

атроф, такя мекунад. Ҳамзамон дараҷаи баланди зеҳни эмотсионалӣ имконият 

медиҳад, ки муаммоҳои мураккаби ҳаётӣ ба таври позитивӣ қабул ва ҳал карда 

шаванд.  

 Талаботи нисбати ашёҳо ва ҳодисоти муҳити гарду атроф дидгоҳи нав ва 

ғайримаъмул доштан бо назари кушод ба навовариҳо, креативнокӣ, фикрронии 

бемисл, ғайриоддӣ, нотакрор вобастагӣ дорад, зеро хусусияти муҳимтарини 

креативнокӣ, омили ҳалкунандаи зоҳиршавии он – нуқтаи назари фарқкунанда ва 

ғайри маъмул ба ашё ва ҳодисоти муҳит маҳсуб меёбад. 

Дар заминаи баҳогузории дуруст ва муносибати некхоҳона ба атрофиён, 

фаъолиятро самаранок гардонидан аз донишҷӯ қобилиятҳои эмпатиянокӣ, 

дараҷаи баланди коммуникатсионӣ, таҳаммулпазириро талаб мекунад, зеро 

натиҷаи дилхоҳ ва боздеҳ дар фаъолияти мухталиф бештар аз омилҳои номбурда 

вобастагӣ дорад. 

Хусусиятҳои нодиру инфиродии шахс маҳз дар муҳити иҷтимоӣ ташаккул 

меёбанд, маҳз ҷомеа бо низоми меъёру арзишҳо, бо талаботҳои ба фард 

гузоштааш, симои ҷамъиятии вай, мавқеи ӯро муайян мекунад. Ҳамзамон ҷомеаи 

муайян бо хусусиятҳои хоси таърихи-маданӣ, маҷрои фаъолияти касбии худ, 

боиси ташаккули фардият ва нотакрории шахс, аз ҷумла қобилиятҳои эҷодии вай 

– андешаронии пешқадам, фикрронии бемисл, ҷустуҷӯи роҳҳои ғайриоддии ҳалли 

муаммоҳо, муоширати босамар, эмпатиянокӣ, мавқеи озод ва кушода ба ҳама гуна 

навоварӣ мегардад. Дар ин радиф талаботи ҷомеа бо талаботи шахс ба ваҷҳи 

ягонаи эҷодкорӣ, созандагароӣ, креативнокӣ, муносибати мусбат, 

таҳаммулпазирӣ пайваст мешавад. 
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Бо вуҷуди пешравии куллии ҷомеа, тараққиёти бемисли илму техника дар 

замони муосир ва вобаста ба ин дигаргуншавии ҳадафҳои инкишофу ташаккули 

ҳамаҷонибаи шахсият, арзишҳои умумибашарӣ боқӣ мемонанд ва бунёди низоми 

омодасозии мутахассисони ояндаро дар тамоми ҷаҳон ташкил медиҳанд.  

Аз ин рӯ тағйир додани низоми дидгоҳҳо нисбати қобилиятҳои инфиродӣ-

психологии мутахассисони оянда, интихоби ҷанбаҳои махсуси шахсие, ки ба 

рақобатпазирии онҳо мусоидат мекунанд, азнавсозии бунёди илмию амалии 

таҳқиқи равандҳои маърифатӣ, эмотсионалӣ, хусусиятҳои фардӣ, зарурати замон 

мебошад. Ба дигаргунсозии ин раванд омилҳои гуногун таъсири худро 

мерасонанд. Пеш аз ҳама – модернизатсияи ҳаёти ҷомеа, ки аз мақсадҳои миллии 

стратегияи инкишофи он вобастагӣ доранд, ташаккули пай дар пайи шароитҳои 

иҷтимоии ҷамъиятӣ, ки дастрасии технологияҳои навинро барои ҷавонон дар 

назар доранд, таъмини фаъолияти инноватсионӣ барои мутахассисони оянда, ки 

пешравии соҳаҳои мухталифи иқтисодиётро муайян мекунанд, дастгирии 

ҳамаҷонибаи мутахассисони ҷавони лаёқатманд ва монанди инҳо. Ин ҳадафҳо аз 

талаботи ҷомеа дар давраи муайяни инкишофи он вобастаанд ва як навъ 

“фармоиши иҷтимоӣ” маҳсуб ёфта, ҳам мутахассис, ҳам шахси алоҳидаро водор 

мекунанд, ки ба меъёр ва талабҳои ҷамъияти оянда мувофиқат намояд. 

Дар ин радиф, бояд қайд намоем, ки сиёсати давлатии инкишоф ва 

дастгирии ҷавонони боистеъдод дар маҷрои сиёсати рушди ҳамаҷонибаи 

захираҳои инсонӣ, коркард ва роҳандозии тадбирҳо оиди дастгирӣ ва 

ҳавасмандкунии шаҳрвандони  болаёқати ҷавон дар соҳаи маориф, илм, техника 

ва маданият ба амал оварда мешавад [279].   

Ҳукумати кишвар баҳри татбиқи амалии имкониятҳои эҷодии ҷавонон дар 

ташкил ва гузаронидани озмунҳо, олимпиадаҳо, фестивалҳои гуногунсоҳа, аз 

ҷумла фаъолияти касбиву соҳибкорӣ саҳми арзандаро мегузорад. Баргузории 

озмунҳои ҷумҳуриявии “Фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст”, “Тоҷикистон – Ватани 

азизи ман” мисоли чунин ғамхорӣ аст. Дар Тоҷикистон ҷоизаҳои Абӯ Алӣ ибни 

Сино, Исмоили Сомонӣ барои олимони ҷавон тибқи дастовардҳои илмӣ 

мавҷуданд. 
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Татбиқи консепсияи миллии сиёсати давлатии ҷавонон аз рӯзҳои аввали 

соҳибистиқлол гардидани кишвари мо дар зери диққати махсуси Ҳукумат қарор 

дорад. Ҳукумат бо дарки моҳияти махсуси ҷамъиятии шахси лаёқатманд, фароҳам 

овардани шароитҳои мусоидро баҳри ошкор намудан, ташаккул додани 

қобилиятҳои вай зарур мешуморад. Бо мақсади нигоҳдорӣ ва инкишофи 

потенсиали интеллектуалии ҷомеа, ба вуҷуд овардани шарту шароитҳои 

худтатбиқкунии эҷодии ҷавонон, коркарди комплекси тадбирҳо дар назар дошта 

шудааст: 

 ҳавасмандкунии модии муассисаҳо, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, фондҳои 

хайриявӣ, шаҳрвандони алоҳидае, ки ҷавонони боистеъдодро дастгирӣ 

менамоянд; 

 муайян намудани мукофотҳо, стипендияҳо, кӯмакпулиҳо барои ҷавонони 

болаёқат; 

  дастгирии давлатии фаъолияти эҷодӣ ва инноватсионии ҷавонон.  

Бешубҳа, далелҳои дар боло овардашуда ташаккули потенсиали эҷодии 

ҷавононро қувват мебахшанд, ба ҷустуҷӯи роҳҳои инноватсионӣ, бемисл, 

креативии муаммоҳои пешомада водор месозанд. 

Дар паёми навбатии худ ба Маҷлиси Олӣ, Пешвои муаззами миллат аз 

ҷумла қайд карданд: “Таҳким бахшидани иқтидори илмии кишвар, ҷорӣ кардани 

ихтироот дар истеҳсолот....ҷалби боз ҳам васеи истеъдодҳои ҷавон ба омӯзиши 

технологияҳои муосир ва корҳои эҷодиву техникӣ вазифаи муҳимтарини соҳаи 

илму маориф мебошад” [279]. 

Бо дастгирии фикри боло, иброз менамоем, барои суръатбахшии 

дигаргунсозиҳо дар соҳаҳои гуногуни ҳаёти ҷомеа, аз хатмкунандагони имрӯзаи 

макотиби олӣ, мутахассисони оянда, пеш аз ҳама потенсиали эҷодӣ, тафаккури 

инноватсионӣ, креативнокӣ, дараҷаи баланди зеҳни эмотсионалӣ ва дидгоҳи 

ботаҳаммул талаб карда мешавад. Хатмкунандае, ки дорои чунин сифатҳо 

мебошад, навгониҳоро ба осонӣ аз худ мекунад, рақобатпазир шуда метавонад, ба 

ҳайси мутахассис бештар дархост карда мешавад. 
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Аз ин лиҳоз – креативнокӣ, зеҳни эмотсионалӣ ва таҳаммулпазирӣ, ки 

унсурҳои таркибии потенсиали шахсии донишҷӯро ташкил медиҳанд ва ҳамчун 

маҷмӯи қобилиятҳои калидии мутахассиси оянда баромад мекунанд, дар низоми 

омодасозии онҳо бояд ба сифати стратегияи асосии рушд қабул гарданд. 

Ҳамзамон, барои гузоштани талаботҳои номбурда ба мутахассисони оянда 

бояд моҳияти хусусиятҳои инфиродӣ-психологии онҳо, чун – креативнокӣ, зеҳни 

эмотсионалӣ ва таҳаммулпазирӣ ба таври саҳеҳ омӯхта шаванд. 

Б.С.Гершунский қайд мекунад, ки тамаддуни нав дар назди инсон 

масъалаҳои ғайримаъмул ва нисбатан мураккабро мегузорад. Онҳо аз чорчӯбаҳои 

сиёсӣ ва иқтисодӣ мебароянд. Бо баробари то андозае қаноатманд намудани 

талаботи моддӣ, ба мадди аввал низоми қаноатманд гардонидани талаботи 

психологӣ мебарояд. Дар ин маврид одам бо проблемаи интихоби афзун бар 

мехӯрад. Ӯ маҷбур мешавад, ки бо фармони аз боло омада амал накарда, балки 

масъулиятро ба зиммаи  худ гирад, барои интихоби кардааш ҷавобгӯ бошад [66, 

458]. 

Интихоби сершумор ба шахс имконияти интихоби озодро медиҳад, ки 

шарти муҳимтарини эҷодиёту навоварӣ мебошад. Дар чунин вазъият барои 

эҷодкории ӯ монеа вуҷуд надорад, вай ғояҳои навро озодона пешниҳод менамояд, 

зеро моҳияти ғояи пешқадам, ғайримаъмул, нотакрор – худ як навъ вайрон 

кардани меъёрҳои устуворшуда, қабулшуда, одатшуда мебошад. Танҳо дар ҳолати 

“шикастан”, “вайрон кардан”-и тарзи пештара, услуби кӯҳнаи кору фаъолият, 

навигарӣ, инноватсия ба он ворид мегардад. Аз ҳамин сабаб кулли навовариҳо дар 

ҷомеа се зинаи воридшавиро дар бар мегиранд: 

 инкор намудан, қабул накардан; 

 одат кардан; 

 қабули навоварӣ.  

 Ин низом ба шахсияти навовар низ таъсири худро мерасонад. Аксаран 

нисбати ашхоси эҷодкор дар ҷомеа муносибати “сард”-ро мушоҳида менамоем, 

зеро тарзу усули маъмулу одатшуда ба мо бештар қулай аст ва тағйир додани он 

малол меояд. Маҳз чунин муносибат ба пешравии инсони алоҳида ва дар умум ба 
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ташаккули ҷомеа монеаи ҷиддӣ барпо мекунад. Маъмулан – калиди инкишофи 

устувору бемайлони ҳар як ҷамъият дар эҷодиёти мунтазаму доимо пешрав аст.   

Андешаҳои дар боло гуфташуда на танҳо ба муаммоҳои умумибашарию 

глобалии тараққиёти иҷтимоӣ-иқтисодӣ, сиёсӣ, технологӣ, балки ба проблемаҳои 

инкишофи миллӣ, минтақавӣ, ташкилотӣ низ дахл доранд. Агар солҳои пешин 

таваҷҷӯҳи асосӣ ба тараққиёт ва такмили пешравии техникӣ, ворид намудани 

технологияҳои навин, мукаммалгардонии сохторҳои ташкилотҳо дода мешуд, дар 

замони муосир тамоюли диққат ба омили инсонӣ мушоҳида мешавад. Муаммо 

дар он аст, ки дар шароити рақобати шадид барои истеъмолкунанда ва бозори 

фурӯш, бо мавҷуд будани таъминоти баробари техникӣ ва технологӣ, 

муваффақият аз они касе мешавад, ки захираи инсониро беҳтар истифода бурда 

метавонад. 

Мафҳумҳои “захираи инсонӣ”, “омили инсонӣ”, “иқтидори инсонӣ” бештар 

макулаҳои иқтисодӣ мебошанд ва бо дарки мавқеи мутахассисон, меъёри 

фоидаворӣ, муаммоҳои мутобиқат ва омодасозии онҳо дар бозори меҳнат 

алоқаманданд. Ҳамзамон, хусусиятҳои раванди фаъолияти инсон, баҳисобгирии 

қобилиятҳои ӯ дар ҷараёни муваффақ шудан дар ин фаъолият, омилҳои мусоид ва 

ғайримусоид, ки ба комёб гаштани одам вобастаанд, бештар проблемаҳои илми 

психология мебошанд, яъне категорияҳои “захираи инсонӣ”, “омили инсонӣ”, 

“иқтидори инсонӣ” метавонанд аз нуқтаи назари равоншиносӣ низ баррасӣ 

гарданд. Зери ин мафҳумҳо қобилиятҳои зеҳнӣ, маърифатӣ, эҷодӣ, махсусиятҳои 

эҳсосу идрок, диққату хотир, хислатҳои фардии характерологӣ, хусусиятҳои 

соҳаи эмотсионалӣ-иродавӣ, дараҷаи муоширату муносибат ба атрофиён ва 

монанди инҳо дар назар дошта мешаванд.  

Аз ин рӯ, гуфтан мумкин аст, ки шарти татбиқи идоракунии 

ташаккулёбанда, инкишофи бунёди захиравӣ мебошад, механизми тараққиёти он 

– рефлексия ба шумор меравад, яъне қобилиятҳои креативӣ, дараҷаи баланди 

зеҳни эмотсионалӣ ва таҳаммулпазирӣ дар маҷмӯъ заминаи комёбии 

мутахассисро таъмин менамоянд. Дар навбати худ, идоракунии ташаккули 
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захираҳои инсонӣ бо категорияҳои иқтидори зеҳнии шахсӣ, афзалиятнокии 

сифати омодасозии касбӣ, нигаронидани ӯ ба оянда муайян карда мешавад.  

Яъне, захираи асосии ҷамъияти муосир, сармояи инсонӣ – донишҳо, 

маҳорат ва сифатҳои шахсӣ мебошад. Арзишмандии “сармояи инсонӣ” аз нуқтаи 

назари равоншиносӣ бо сабабҳои зерин маънидод карда мешавад: 

 инсон дар ягонагии омилҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фардӣ дида баромада 

мешавад; 

 мафҳуми “сармояи инсонӣ” бо се гурӯҳи сифатҳо ва қобилиятҳои 

тавсифдиҳандаи инсон дар фаъолияти касбӣ ҷудо карда мешавад – ҷисмонӣ, 

зеҳнӣ ва психологӣ; 

 истифодаи мафҳуми “сармояи инсонӣ” бо зарурияти сармоягузорӣ ба он 

ва имконияти ба даст овардани самараи бардавом аз ин сармоягузорӣ муайян 

карда мешавад; 

 мафҳуми “сармояи инсонӣ” тавсифдиҳандаи фарди озод, дар бозори 

меҳнат дархостшаванда, шахсияти мустақил мебошад.  

То ин дам аз ҷониби олимон кӯшишҳои баҳодиҳии сармояи инсонӣ дар 

сатҳи ҷамъиятӣ ба амал оварда шуда буданд (К.А.Абулханова-Славская, 

Б.Г.Ананев, Н.А.Бердяев, А.В.Брушлинский, К.В.Карпинский, В.Франкл, Г.Томэ 

ва дигарон). Ба ақидаи К.А.Абулханова-Славская:”Қобилияти шахс баҳри танзим 

ва ташкили роҳи ҳаёти худ ва воқеаҳои он ба таври яклухт, ки ба мақсадҳо ва 

арзишҳои ӯ тобеъ аст, дараҷаи олитарин ва сифати аслию оптималии субъекти 

ҳаёт мебошад. Фаъолии шахсӣ дар дигаргунсозии вазъиятҳо, равонсозии маҷрои 

ҳаёт, ташаккули мавқеи ҳаётӣ инъикос меёбад” [273,19]. 

Мавқеи шахсро системам муносибатҳои ӯ ташкил медиҳанд. Муносибати ӯ 

бо шароитҳои моддии ҳаёт, ба ҷамъияту одамон, ба худ, ба вазифаҳои ҷамъиятию 

меҳнатии худ ва монанди инҳо, аз муҳимтарин муносибатҳои шахс ҳисобида 

мешавад. Ҳамаи ин муносибатҳо симои маънавии шахс ва мақсадҳои иҷтимоии 

ӯро тавсиф медиҳанд. Шахс ба сифати нақши (проексияи) муҳити иҷтимоие, ки 

ӯро иҳота менамояд, баромад  мекунад, муҳит дар навбати худ ба шахс ба воситаи 

ҷиҳатҳои муҳими худ таъсир меарсонад ва ин таъсирот ҳамчун шаклҳои фаъолии 
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ин шахс сармояи инсонии ӯро роҳандозӣ мекунанд. Дар ҷараёни ба инсон таъсир 

расонидани муҳити иҷтимоӣ, чун шахсони дигар, гурӯҳҳои гуногун – ҳодисаҳои 

иҷтимоӣ - психологӣ зоҳир мегарданд. Аз ин лиҳоз, дар вақти омӯзиш ва тадқиқи 

таъсири онҳо ба инкишофи шахс, дар бораи хусуситяҳои муҳити иҷтимоӣ, 

махсусиятҳои шахсони алоҳида ва аъзоёни гурӯҳҳои гуногун, ҳамчун субъектҳои 

ин таъсирот ва оиди шароитҳои умумии баҳамтаъсиррасонии онҳо бояд дониши 

амиқ ва саҳеҳ дошт. 

Ташаккули шахсият, ҷараёни инкишофи ҷисмонӣ, маърифатӣ, ахлоқӣ дар 

такомулёбии ҳамаи соҳаҳои барои шахсият аҳамиятнок зоҳир мегардад. Дар ин 

раванди басо мураккаб тағйиротҳои сифатӣ дар фаъолият, инъикоси воқеияти 

реалӣ, муносибат ба ҳодисаҳои гирду атроф, ба одамон, ҷараёни донишандӯзӣ, 

муошират ба миён меоянд. 

Инсон пеш аз ҳама дар марҳилаи муайяни таърихӣ умр ба сар мебарад ва 

ҳамзамони даврони худ мебошад. Ин омил хусуситяҳои зиёди иҷтимоӣ- 

психологии вайро муайян мекунад. Дар ин ё он давра шахс мавқеи муайянеро дар 

низоми сохтори синфии ҷомеа ишғол менамояд ва ин мансубият бо мавқеи шахс 

дар ҷамъият вобастагӣ дорад. Баробари ин, низоми муносибатҳо, хусусиятҳо, 

фарқиятҳои вай, ки қисматҳои таркибии сармояи инсонии ӯро ташкил менамоянд, 

зоҳир мегарданд. Л.С.Виготский қайд кардааст, ки “Инсон аз вақти таваллудаш 

мавҷудоти иҷтимоӣ, ҷамъиятӣ мебошад. Барои инкишофёбии ӯ, ба хусус 

муносибат бо одамони калонсол аҳамияти калон дорад. Вай аз онҳо дониш ва 

таҷрибаи барои ҳаёт заруриро меомӯзад” [61, 276]. 

Дар ин радиф се гурӯҳи асосии нишондиҳандаҳо ва тавсифдиҳандаҳои 

сармояи инсонӣ муайн карда шуданд. 

I. Дараҷаи касбият (ихтисосмандӣ). 

II. Маромнокӣ ба азхудкунӣ. 

III. Муносибат ба кор. 

Ба нишондиҳандаҳои боло як қатор хусусиятҳои инфиродӣ-психологии 

шахс мутаносибанд, ки чунин маънидод карда мешаванд: 

 Шахси имкониятҳояш амалигашта – бо дарки инкишофёфтаи талабот 
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ва қобилиятҳои худ, истифодабарии мунтазами ин дониш барои интихоби 

нисбатан самараноки роҳи ҳалли муаммо, ки он хусусият бештар бо қобилияти 

креативӣ алоқаманд аст, зеро маҳз ҳамин қобилияти шахс имконияти ҷустуҷӯи 

роҳҳои смараноки ҳалли муамморо таъмин менамояд; 

 Инсон бо кӯшиши дастгирӣ намудани одамони дигар. Ин нақши 

доимии ҳаётии одамест, ки ҳамкориро бо атрофиён қадр менамояд ва робитаҳои 

гуногунсоҳаи пурмаҳсулро инкишоф медиҳад, яъне дараҷаи баланди зеҳни 

эмотсионалиро соҳиб аст; 

 Шахси муттасил омӯзанда. Ин нақши инсоне, ки мунтазам, баробари 

қабул намудани шароитҳо ва дигаргуниҳои дар олам ба вуҷуд омадаистода, 

донишҳои навро аз худ мекунад. Чунин мавқеъ ҳам бо креативнокӣ ва ҳам бо 

зеҳни эмотсионалӣ вобастагӣ дорад; 

 Иштирокчии фаъоли ташаккули маданӣ. Дар ин нақш одам фаъолияти 

маданӣ ва креативиро қадр менамояд, дар он иштирок мекунад, ҷанбаҳо ва 

омилҳои муҳимтарини маданиятро, ки шахс ва ҷомеаро ташаккул медиҳанд, дарк 

мекунад; 

 Корманди баландихтисос. Инсоне, ки баҳри истеҳсоли мунтазами 

маҳсулоти босифат ва ҷанбаҳои бо он алоқаманд, масъулиятро ба ӯҳда мегирад. 

Қобилияти креативӣ, зеҳни эмотсионалии ташаккулёфта, дараҷаи баланди 

таҳаммулпазирӣ – хусусиятҳои муҳимтарини ӯ мебошанд; 

 Шаҳрванди огаҳ. Ин шахсе, ки аз таърих, вазъияти сиёсӣ, эҳтиёҷоти 

ҷомеаи худ бохабар аст, ба муаммоҳои миллӣ ва байналхалқӣ шавқи зиёд дорад. 

Дар чунин шахс креативнокӣ, зеҳни эмотсионалӣ ва таҳаммулпазирӣ то андозае 

инкишоф ёфтаанд.     

Тавсифдиҳандаҳои овардашуда дар сохтори шахсият мавқеи хосаро ишғол 

менамоянд, бо фаъолияти гуногунсоҳаи ӯ вобастагӣ доранд ва шартҳои муҳими 

муваффақ гаштан дар ин фаъолият маҳсуб меёбанд. Ҳамаи қисматҳои 

идоракунандаи фаъолияти одам, дар сармояи инсонии шахс – протсессҳои 

маърифатӣ, иродавӣ ва эмотсионалӣ, дар ягонагии ногусастанӣ амал карда, 
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фаъолияти психикии одамро ташкил медиҳанд ва дар баробари ин хусусиятҳои 

инфиродӣ-психологии шахсро ифода менамоянд. 

Б.Ф.Ломов шахсро ҳамчун низоми кушода, мақсаднок, муҳаррик, муттасил 

ва мураккаб тавсиф дода, моҳият ва сохтори сифатҳои касбии ӯро ба се 

зерсистемаи функсионалии асосӣ ҷудо намудааст: 

1. Когнитивӣ – равандҳои маърифатиро дар бар мегирад – идрок, хотир, 

тафаккур, тасаввурот. 

2. Танзимӣ – равандҳои эмотисоналӣ-иродавиро дар бар мегирад ва 

қобилияти худтанзимкунии фаъолият ва худтаҳлилкунии субъектро таъмин 

менамояд. 

3. Коммуникативӣ /иртиботӣ/, ки дар муносибат ва муошират бо одамони 

дигар татбиқ мегардад [147,28].  

Таснифоти пешниҳодшударо дар вобастагӣ бо хусусиятҳои инфиродӣ-

психологии шахс тавсиф додан мумкин аст, чунончи, зерсистемаи когнитивӣ, 

бештар заминаи қобилияти креативиро ташкил медиҳад, танзимӣ, бо қисматҳои 

зеҳни эмотсионалӣ алоқаманд аст, коммуникативӣ, бо хислатҳои 

таҳаммулгароёнаи шахс робита дорад. Дар тавсифи Б.Ф.Ломов, мо бори дигар 

тасдиқи андешаи худро оиди алоқамандии креативнокӣ, зеҳни эмотсионалӣ ва 

таҳаммулпазирӣ дар сохтори шахс пайдо намудем. 

Ҳамчун шартҳои муҳимтарини зоҳир намудани рафтори касбии креативӣ – 

қобилият ба тафаккур ва рафтори созандагаро, ғайримаъмул, рефлексия, эмпатия 

баромад мекунанд. Яъне, ҳам барои пешниҳод намудан ва ҳам барои аз ҷониби 

атрофиён қабул намудани ғояҳои нав, ғайриоддӣ, инноватсионӣ, шахс бояд дар 

баробари соҳиби қобилияти креативӣ буданаш, дорои дараҷаи баланди зеҳни 

эмотсионалӣ ва таҳаммулпазирӣ бошад. Таснифоти сифатҳои креативӣ 

ҳамбастагии ин қобилиятҳоро нишон медиҳад (ниг. ба расми 2) 
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Расми 2 - Таснифоти сифатҳои креативӣ 

 

Сифатҳои номбурдашуда, гарчанде миқдоран зиёд нестанд, маҷмӯи асосии 

унсурҳои креативнокӣ, зеҳни эмотсионалӣ ва таҳаммулпазириро дар алоқамандии 

якдигар ифода мекунанд ва мавриди омӯзишу таҳқиқи нисбатан дақиқ қарор 

гирифтан, метавон онҳоро пурра гардонид. Бо вуҷуди ин, пажӯҳиши сифатҳои 

иловагии креативнокӣ дар алоҳидагӣ на чандон дуруст мебуд, зеро қисматҳои 

креативнокӣ, зеҳни эмотсионалӣ ва таҳаммулпазирӣ то андозае андар якдигар 

зоҳир мегарданд, ки дар вазъиятҳои алоҳида ҳамон як сифат метавонад чӣ 

нишондиҳандаи креативнокӣ, чӣ зеҳни эмотсионалӣ ва чӣ таҳаммулпазирӣ бошад.  

Тафсири расмро мухтасар дида мебароем. Сифатҳои креативнокӣ, ки бо 

зеҳни эмотсионалӣ робита доранд: 

 -рӯҳияи баланди эмотсионалӣ дар вазъияти эҷодӣ – бештар бо шиддати 

эмотсионалии дар раванди эҷодиёт аз сар гузаронандаи шахс вобастагӣ дорад; 

-образнокӣ ва ассотсиативнокии тасаввурот, орзумандӣ – шахсе, ки дар 

муносибат бо атрофиён ба тасаввуроти мусбати худ (на манфии дигарон) такя 

мекунад, образҳо ва ассотсиатсияҳои шахсии худро дорост ва мувофиқи онҳо 

амал мекунад; 

-ғайриоддигӣ, махсусият, дидгоҳи ғайримаъмул – имконият медиҳад, ки 

шахс ҳолатҳои оддӣ ва рӯзмарраи ҳаётро ҳар бор бо “чашми нав” бинад, 
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хусусиятҳои мусбии онҳоро пайдо намояд, дарки мусбии худро ба атрофиён 

“паҳн” намояд ва бо ин васила муносибати худро бо онҳо самаранок гардонад; 

-озодии фикрронӣ, ҳиссиёт ва ҳаракат дар робита бо дарки меъёрҳои 

иҷтимоии рафтор – шахси дорои чунин сифатҳо худро дар муносибат ва 

муошират бо намояндагони касбу кор, синну сол, маданияти дигар озод ҳис 

мекунад, фикрашро озод баён мекунад, ҳамзамон ӯ аз махсусиятҳои инфиродии 

онҳо бохабар аст ва меъёрҳои рафтори иҷтимоиро риоя менамояд; 

-ҳассосӣ ба зиддиятҳо, монеаҳо – ба шахс имтиёзи тайёр буданро дар ҳолати 

ба вуқӯъ омадани ин зиддият ва монеаҳо, вобаста ба ин омил рафтор намуданро 

медиҳад, яъне шахс пешакӣ метавонад тарзи рафтори муайянро интихоб кунад, 

дар навбати худ, ин сифат бо фаросат, инсайт ва фантазия алоқамандии зич дорад, 

зеро пешбинӣ намудани рафтору кирдори худ маҳз бо сатҳи ташаккули ин 

сифатҳо вобаста аст. Дар маҷмӯъ сифатҳои номбурда нишондиҳандаи дараҷаи 

баланди зеҳни эмотсионалӣ маҳсуб меёбанд. 

Сифатҳоеро, ки бо таҳаммулпазирӣ робита доранд мо чунин шарҳ медиҳем: 

-бартараф намумудани стереотипҳо – бо дидгоҳи муосир, башардӯстона 

нисбати одамони дигар алоқаманд аст; 

-қобилият ба эмпатия ва рефлексия – яке аз унсурҳои муҳимтарини 

таҳаммулпазирӣ маҳсуб меёбанд, зеро қабул, эҳтиром ва эътирофи фарқиятҳои 

мухталиф дар одамон маҳз ба ҳамин қобилиятҳо асос мегирад; 

-донистани арзиш ва меъёрҳои маданияти дигар – ба шахс имконият 

медиҳад, ки арзишҳои мадании халқу миллатҳои дигарро эҳтиром ва эътироф 

намояд ва дар ин замина бо намояндагони онҳо муносибати таҳаммулгароёнаро 

ба роҳ монад; 

-мубоҳиса карда тавонистан – ба худдорӣ намудани шахс, идора карда 

тавонистани ҳиссиёти худ, қобилияти “гӯш карда тавонистан”, дар ҳолати ҳақ 

будани шахси дигар, гузашт кардан, ки бештар бо мафҳуми “таҳаммул” ифода 

меёбад, алоқаманд аст; 

-маҳорати гуфтугӯ намудан – қобилияти созишкорӣ, бодиққат будан ба 

хусусиятҳои инфиродии одамони гуногун, истифода бурда тавонистани далелҳои 
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ҷиддӣ ва муҳим дар муошират, риоя намудани тарзҳои гуногуни суханронӣ, идора 

кардани хусусиятҳои овоз ва талаффузи худро дар бар мегирад; 

-маҳорати эътирофи нуқтаи назари дигар – қобилияти калидии 

таҳаммулпазирӣ маҳсуб меёбад, зеро аз қабул ва эҳтироми фикру андешаи дигар, 

фарқкунанда, сарчашма мегирад ва ба дониши амиқ, маданиятнокӣ, ботарбиягӣ, 

одоби воло вобаста аст. Шахси дорои сифатҳои номбурда бе шубҳа таҳаммулгаро 

мебошад ва ин хислатҳо дар муносибату муошират бо атрофиён шарти 

муваффақияти ӯст. Барои донишҷӯи имрӯза соҳиб будан ба чунин қобилиятҳо 

муҳим аз он сабаб аст, ки дар шароити муосир мавқеи асосиро универсализми 

мутахассис ишғол менамояд, яъне сухан дар бораи ҳаҷми дониш ва малакаҳои 

гирифташуда не, балки дар бораи ба даст овардани низоми умумии 

муайянкунанда дар ҳаёт, маҳорати доимо мукаммал гардонидани системаи 

донишҳои шахсӣ, қаноатманд набудан аз маҳорату малакаҳои мавҷуда ва 

ташаккул додани сатҳи нави дониш, маҳорат ва малакаҳои худ меравад. 

Сарчашмаи муваффақиятҳои мутахассисони пешқадам, сарварони низомҳои 

иқтисодии ҷаҳонӣ – тафаккури идоракунанда (маъмурӣ), ки асоси онро бештар 

креативнокӣ, ташкил медиҳад, маҳсуб меёбад. Ҳамзамон дар ин радиф мавқеи 

махсуси қобилиятҳои психологӣ-инфиродӣ ба монанди, зеҳни эмотсионалӣ ва 

таҳаммулпазирӣ, ба ҳайси шартҳои муҳими комёбӣ қайд карда мешаванд. 

Маъмулан, на ҳамаи шахсони ба муваффақиятҳои бузург ноил гашта, дорои IQ-и 

баланд буданд, лекин дараҷаи зеҳни эмотсионалӣ ва таҳаммулпазирии онҳо то 

андозае ташаккулёфта ба назар мерасид. 

Маълум аст, ки дар ташаккули креативнокӣ, зеҳни эмотсионалӣ ва 

таҳаммулпазирии донишҷӯён мавқеи калидиро низоми маълумот ишғол мекунад. 

Таълими инноватсионӣ – заминаи асосии иҷтимоӣ-психологии ташаккули типи 

нави хатмкунандагони макотиби олӣ, мутахассисони ояндаи дорои сифатҳои 

номбаршуда ба шумор меравад, зеро шарти муҳими ворид шудани давлат ба 

шумораи кишварҳои мутараққӣ ва рақобатпазир, баланд бардоштани сатҳи  

маълумотнокии аҳолии он мебошад. 
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Назарияи нави маълумот бояд бо дарназардошти камбудиҳои низоми 

мавҷуда, баҳисобгирии нишонаҳои бӯҳрони системаи маориф ва муайян сохтани 

сабабҳои он коркард шавад. Таҳлили адабиёти фалсафӣ, психологи-педагогӣ 

нишон медиҳад, ки ба тағйиротҳои мавқеи маълумоти анъанавӣ омилҳои зерин 

таъсир расонидаанд: 

 системаи анъанавии маориф мутахассисонро бе дарназардошти 

зудивазшавии шароитҳои ҳаётӣ, яъне ба шароитҳои мавҷудаи ҳаётӣ тайёр 

менамуд, ҳол он ки шароитҳои ҳаёти ҷомеаи муосир бо суръати ниҳоят тез тағйир 

меёбанд ва ҳангоми хатми донишҷӯ онҳо тамоман дигар буда метавонанд; 

 низоми анъанавии маориф ба системаи мустаҳкамгардидаи дониш, 

маҳорат ва малакаҳо нигаронида шуда буд, ҳол он ки низоми ҳозираи донишҳо 

дар соҳаҳои алоҳида баъзан дар 3-4 сол “кӯҳна” мешаванд, яъне ба сифати 

донишҳои ҳатмӣ дар соҳаи муайян баромад карда наметавонанд. 

Барои ҳамин тавъамкунии равияҳои илмии гуманитарӣ ва табиӣ модели 

самараноки системаи маълумот маҳсуб меёбад ва имконияти маънидодкунии 

мушкилиҳои зиёди муаммоҳои инкишофи маорифро бартараф карда, барои 

коркарди асосҳои консепсияи такмилдиҳии низоми он замина мегузорад. Дар 

натиҷа моделҳоеро офаридан мумкин аст, ки ҳамчун бунёди методологӣ ва 

назариявӣ барои таҳлили консепсияҳои инкишофёбандаи мукаммалгардонии 

низоми маълумот, муайян намудани ҷанбаҳои мусбӣ ва манфии он, хизмат 

мекунанд. Проблемаи дигаргунсозии бонизоми соҳаи маориф дар давраи муосир 

хеле баҳснок аст ва дар саҳифаҳои нашрияҳое, ки ба нигоҳдорӣ, афзункунӣ ва 

татбиқи потенсиали интеллектуали-эҷодӣ ва маънавии ҷомеа бахшида шудаанд, 

бисёр вомехӯрад. 

Консепсияҳои тағйироти маориф, ки дар шароити имрӯза коркард 

мешаванд, чӣ аз ҷиҳати мақсад ва чӣ аз ҷиҳати мазмуну мундариҷа хеле 

гуногунанд. Назарияҳои психология ва педагогикаи муосир бо вуҷуди 

дигаргуниашон, якдигарро инкор намукунанд ва дар як маврид истифода бурда 

мешаванд, таснифоти онҳо бошад, танҳо дар сатҳи назариявӣ мавҷуд аст, аз он 

сабаб, ки дар низоми маълумот як равияи махсус амал карда наметавонад. 
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Ба мисол, А.Б.Орлов принсипи нави маълумотро пешниҳод менамояд, ки ба 

равияи гуманистӣ такя мекунад, “ба олами кӯдак марказонидашуда” аст ва ба 

ибораи И.А.Зимняя...як навъ модели идеалии ҳоло начандон реалии маълумот... 

мебошад [98,51]. 

А.Б.Орлов модели худро ба принсипҳои анъанавии бунёдии маълумот зид 

гузошта, ба хулосае меояд, ки мӯътақидан асоси дигари муносибат ва ҳамкории 

калонсолон ва кӯдакон зарур аст. 

Албатта бо назардошти тағйиротҳои куллии замони муосир, принсипҳои 

маориф ва маълумот низ дигаргун мешаванд, аммо баҳисобгирии дастовардҳои 

психология ва педагогикаи анъанавӣ ба пуррагӣ набояд инкор гарданд, зеро бо 

вуҷуди мавҷудияти равандҳои акселератсия дар инкишофи кӯдакони имрӯза, 

қонуниятҳои ҷоришавии он ҳамонанд, ки илми анъанавӣ пешниҳод кардааст ва ин 

далел инкор намешавад. Дар коркарди консепсияҳои навину пешқадами низоми 

маълумот, ба ақидаи мо бо дарназардошти назарияҳои психология ва педагогикаи 

анъанавӣ амал мебояд кард. 

Назарияи функсионалистӣ ба он асос мегирад, ки маориф ҳамчун 

технологияи иҷтимои-маданӣ бояд кадрҳои барои ҷомеа лозим тайёр намояд, яъне 

фармоиши ҷамъиятро иҷро намояд. Ин ақида ба принсипи зерин такя мекунад. 

Шахсият як қисми муайяни вазифаҳои ҷамъиятро ба ӯҳдаи худ мегирад, яъне 

салоҳиятҳои муайяни онро азхуд менамояд, аз ҷумла – маҳорати 

донишазхудкунӣ, истифодаи эҷодкоронаи онҳо, офаридани донишҳои нав, ки дар 

навбати худ креативнокиро дар назар дорад [96,15]. 

Назарияи номбурда дар зинаи олӣ ва касбии маълумот, ки бевосита баҳри 

тайёр намудани мутахассисони оянда вазифадоранд, татбиқ шуда метавонад. 

Маҳз макотиби олӣ дар раванди омодасозии кадрҳои оянда мавқеъ ва манзалати 

махсус дорад ва роҳандозии консепсияҳои пешқадаму инноватсионии маълумот 

дар ин соҳа ба ҳадафҳои стратегии дигаргунсозии низоми маориф дар ҶТ 

мувофиқанд. 

Раҳёфти дигар, консепсияи мадании ба шахсият нигаронидашудаи Е.В. 

Бондаревская мебошад ва аз нуктаҳои зерин бармеояд: 
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 принсипи асосии дигаргунсозии маълумот дар шароити муосир – ин 

гузаштан аз идеология ба маданият, аз ҷумла маданияти педагогӣ; 

 маориф – симои маънавии инсон буда, дар раванди аз худ намудани 

арзишҳои ахлоқӣ ва маънавии маданият ташаккул меёбад; 

 объект ва ҳадафи маълумот инсони маданӣ мебошад; 

 мундариҷаи маълумоти бо маданият мувофиқ бояд ташаккул дода шавад 

ва дар сохторҳои маориф намуна ва меъёрҳои мадание, ки аз ҳаёти имрӯзаи 

ҷамъият афзалтаранд ворид карда шаванд – шарти муҳим барои ин ҳамгироии 

маориф ва маданият аст;  

 роҳандозии низоми маълумот дар пояи маданияти башарӣ ва миллӣ, ки 

гуманитаризатсияи мазмуну мундариҷаи он, амалӣ гардонидани технологияҳои 

таълиму тарбияи инсондӯстона, дар муассисаҳои таълимӣ барпо намудани фазое, 

ки фарди эҷодкору худтатбиқкунандаро дар вазъияти муосири иҷтимои-маданӣ 

ташаккул медиҳад; 

 эҷодиёт – заминаи инкишофи маданият маҳсуб меёбад, барои ҳамин 

принсипи асосии маориф дар бунёди маданият, принсипи креативнокӣ мебошад, 

ки офаридани муҳити ҳамкорӣ ва эҷодиёти ҳамҷояро дар назар дорад;  

 маориф бояд бо мазмуни маданӣ, яъне инсонӣ ғанӣ гардонида шавад 

[98,65].  

Принсипи маълумоти бо маданият мувофиқ аз ҷониби як қатор педагогҳои 

номӣ қайд гардидааст (А.Дистерверг, К.Д.Ушинский, В.А.Сухомлинский ва 

дигарон). Дар давраи имрӯза он методи асосии банақшагирии маорифи ба 

шахсият нигаронидашуда ба ҳисоб меравад, яъне дар маркази раванди маълумот, 

ин ҷо – инсон меистад. Инсон ҳамчун фардияти озод ва фаъол. Ӯ метавонад 

мавқеи худро дар муносибат ва ҳамкорӣ бо дигар одамон, намояндагони 

маданиятҳои дигар муайян созад. Маҳз ҳамин гуна шахс, шахси эҷодкор, 

креативӣ, соҳиби дараҷаи баланди зеҳни эмотсионалӣ ва таҳаммулпазирӣ 

мебошад ва ин қобилиятҳои худро дар ҳама гуна ҷанбаҳои ҳаёту фаъолият зоҳир 

менамояд, яъне шахсияте, ки ба оянда нигаронида шудааст. Принсипҳои дар боло 

номбаршуда ба ташаккули сифатҳои креативнокӣ, зеҳни эмотсионалӣ ва 
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таҳаммулпазирӣ дар сохтори шахсияти донишҷӯён – мутахассисони оянда 

мусоидат мекунанд. 

Ақоиди дар боло оварда шуда зарурати дигаргунсозии низоми маълумот, 

хосатан маълумоти олиро равшан нишон медиҳанд ва имконияти бо нигоҳи нав 

маънидод намудани проблемаҳои инкишофи маълумот, коркарди базаи 

консепсияи такмилгардонии онро фароҳам меоранд, ки мо онро дар расми 3 

ифода намудаем. 
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ВОРИДСОЗИИ БАРНОМАҲОИ НАВИ ТАЪЛИМӢ

МУАЙЯНСОЗИИ НАЗАРИЯ ВА СТАНДАРТҲОИ НАВ  

АФЗОИШИ ТАЪМИНОТИ БАЗАИ МОДДӢ - ТЕХНИКӢ

ДИГАРГУНСОЗИИ ПРИНСИП ВА МЕТОДҲОИ 

ПСИХОЛОГӢ - ПЕДАГОГӢ

 

Расми 3 - Дигаргунсозии низоми маълумот 

 

Ҳамзамон, назарияҳои мавҷуда чун заминаи метологӣ ва назариявии 

коркарди модели нави низоми маълумоти ватании ба талаботи замони  муосир 

ҷавобгӯ истифода шуда метавонанд. Ин пеш аз ҳама гузариши зинаи олии 

маълумот ба равияи ба шахсият нигаронидашуда, ки фароҳам овардани шароитҳо, 

вазъиятҳо, ҳадафҳои психологӣ-педагогии ба инкишофи қобилиятҳои эҷодии 

шахс равона карда шударо дар назар дорад. 
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Дар натиҷаи роҳандозии чунин тағйиротҳо дар назар дошта мешавад, ки 

донишҷӯён сифатҳои зеринро ба даст меоранд: 

 худро ҳамчун шахсият зоҳир намудан (нишондиҳандаи зеҳни 

эмотсионалӣ); 

 ҳисси масъулият нисбат ба гуфтору рафтори худ (робитаи креативнокӣ, 

зеҳни эмотсионалӣ ва таҳаммулпазирӣ дар сохтори шахсӣ); 

 мустақилият дар интихоб ва ҳалли қарорҳо (қисмати калидии 

креативнокӣ); 

 нигоҳи озод (унсурҳои креативнокӣ ва таҳаммулпазирӣ); 

 интихоби салоҳиятҳои ҳаётӣ (нишондиҳандаҳои креативнокӣ ва зеҳни 

эмотсионалӣ); 

 ташаббускорӣ (унсури асосии креативнокӣ); 

Дар акси маълумоти анъанавӣ, ки ба «баёни» авторитарии донишҳо ва 

арзишҳо нигаронида шудааст, ин нуқтаи назар маром ва ваҷҳи донишҷӯёнро ба 

шинос намудани донишҳо, ғояҳои нав, маҳорату малака фаъол мегардонад. 

Омили асосӣ инҷо мустақилият ба шумор меравад, ки бо интихоби озодонаи ҳар 

як таълимгиранда муайян мегардад. Донишҷӯ худ, ба таври мустақилона дониш, 

маҳорат, малака, идеалу арзишҳое, ки барои касби ояндааш заруранд, интихоб 

мекунад, яъне равияи нави низоми маълумоти олӣ – роҳи асосӣ ба эҷодкорӣ ва 

соҳиб гаштан ба креативнокӣ, дараҷаи баланди зеҳни эмотсионалӣ ва 

таҳаммулпазирӣ аст. Дар айни ҳол унсури барандаи креативнокӣ маҳз дониш 

мебошад, дониши чуқур, амиқ, мустаҳками соҳае, ки дар он татбиқ мегардад. 

Аммо ин маънои онро надорад, ки доираи донишҳо бояд маҳдуд ва яктарафа, ба 

фанни муайян ё силсилаи фанҳо нигаронида шуда бошанд. Баръакс, донишҷӯёни 

ба таври креативӣ фикркунанда бояд донишҳои васеъ ва ҳамгиро дошта бошанд, 

зеро чунин донишҳо заминаи маҳорату малакаҳои гуногуни мустақилона аз бар 

кардашударо ташкил медиҳанд, аз ҷумла малакаҳои зеҳни эмотсионалӣ ва 

таҳаммулпазирӣ. Донишҳо аз олами ашёҳо «гирифта» мешаванд, инкишофи 

инфиродӣ бошад – аз таҷриба, худташкилдиҳӣ, худтаҳлилкунӣ, рефлексияи 



 
 

43 
 

шахсияти ташаккулёбанда, яъне мустақилнокии вай сарчашма мегирад, ки 

бевосита бо сифатҳои дар боло номбаршуда, алоқаманд аст. 

Дар ин вазъият функсияи муҳимтарини омӯзгори макотиби олӣ ташкил ва 

дастгирии чунин зуҳуротҳо мебашад, зеро роҳандозии навовариҳо дар раванди 

психологӣ-педагогӣ маҳз ба ӯҳдаи муаллим вогузор аст. Яъне, вазифаи асосии 

амалияи маълумот на танҳо дар омӯзонидани қонуниятҳои табиат ва ҷамъият, 

балки дар расонидани ёрии фаъолона барои аз худ намудани методологияи 

гуманистии дигаргунсозии эҷодии олам ва ҳамоҳангсозии муносибатҳо дар 

системаи “инсон – табиат – ҷамъият”, дида мешавад. Ба чунин ҳадаф системаи 

маълумоти навину инноватсионӣ, ки мақсади асосиаш нигаҳдориву инкишофи 

сифатҳои креативӣ, зеҳни эмотсионалӣ ва таҳаммулпазирӣ дар сохтори шахс 

мебошад, расида метавонад. 

Инкишофи қобилиятҳои номбурда ҳамчун ҳадафи нишондиҳандаи низоми 

маълумот на якчанд маротиб эъломия гашта бошад ҳам, ба мақсад ноил 

нагаштааст, зеро татбиқи амалии ин ҳадаф муайян нокарда бимондааст. 

Аз ин лиҳоз, бо дарназардошти шароити муосир дарку фаҳмиши мақсадҳои 

навин ва маҷроҳои нави маълумот, ҳалли оптималии онҳо дар маълумоти 

ииноватсионӣ ва креативӣ дида мешавад, ки принсипҳои асосии корандозии он 

чунинанд:   

 инкишофи тафаккури эҷодӣ ва бемисл; 

 омӯзонидани банақшагирии фаъолияти худ дар соҳаҳаои мухталиф; 

 ташаккули ҷаҳонбинии иннноватсионӣ; 

 омӯзонидани ҳалли ҳартарафа, бисёрҷанбаи масъалаҳои гузошта  шуда; 

 инкишофи маҳорату малакаҳои татбиқи фаъоли технологияҳои 

иннноватсионӣ дар фаъолият; 

 роҳандозии муносибат ва муоширати фаъолона ва самаранок, ки дараҷаи 

баланди зеҳни эмотсионалиро дар назар дорад; 

 ташаккули таҳаммулгароӣ, яъне қабул карда тавонистани фикру ақидаи 

дигар;  

 аз худ намудани системаи донишҳои умумӣ (доираи умумигуманитарӣ). 
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Шароити муосир аз хатмкунандаи макотиби олӣ касбиятнокии муҳаррик ва 

қобилияти босуръат иваз карда тавонистани ихтисоси худ, ки  бевосита бо 

фаъолияти фикрии эҷодӣ ва ғайриоддӣ вобаста аст, талаб мекунад. Эҷодиёт 

бошад, имконияти амсиласозии ҳама гуна фаъолиятро медиҳад, ки дар навбати 

худ бо ҷаҳонбинии инноватсионӣ ва татбиқи ҳартарафаи муамммоҳо алоқаманд 

аст. Ҳамаи ин дар маҷмӯъ бе аз худ намудану татбиқи фаъоли технологияҳои 

муосир, ки ба дониши доираи умумигуманитарӣ ва креативнокӣ такя мекунад, 

имконнопазир аст. 

Мувофиқи ин, маълумоти инноватсионӣ бояд тайёрии умумикасбии 

донишҷӯён ва заминаи мунтазами такмилдиҳии онҳоро тӯли тамоми фаъолияти 

меҳнатӣ таъмин намояд, зеро дар давраи глобализатсионӣ раванди 

интеллектуаликунонии фаъолияти меҳнатӣ омили барандаи инкишофи вазифаҳои 

касбии маълумоти олӣ мегардад. Дар вазъияти имрӯзаи инкишоф, низоми 

маълумоти олии кишварамон бояд махсусиятҳои ҷаҳонишавиро ба ҳисоб гирад. 

Хатмкунандаи имрӯза бо як қатор муаммоҳои хусусияти амалӣ дошта, ки аз 

сабаби нав буданашон, дар раванди таълими донишгоҳӣ ба ҳисоб гирифта нашуда 

буданд, во мехӯрад. Чунин муаммоҳоро бо такя ба дастовардҳои навтарини илмӣ, 

тафаккури инноватсионӣ ва муносибати ғайриоддиву эҷодӣ ба касби худ, ҳал 

намудан мумкин аст. Аз ин рӯ, вазифаи асосии маълумоти олӣ, ташаккули чунин 

қобилиятҳо ба мисли, қабул ва азхудкунии ғояҳои нави илмӣ, маҳорати таҳлил 

намудану ва татбиқ кардани онҳо дар фаъолияти мустақилонаи меҳнатӣ мебошад. 

Таълим дар донишгоҳ танҳо дар он ҳолат самара мебахшад, ки захираи такмили 

моҳияти фанҳои таълимӣ, хусусияти донишҳо, принсип ва методҳои тадриси онҳо 

муайян карда шавад. Дар ин ҳолат, вазифаҳои тайёрии касбӣ, инкишофи шахсият 

бо дарназардошти ташаккули креативнокӣ, зеҳни эмотсионалӣ ва 

таҳаммулпазирии донишҷӯён ниҳоят наздик мешаванд.  

Мувофиқи гуфтаҳои боло чунин хулоса намудан мумкин аст: 

 дар оғози асри XXI консепсияҳои нави маълумот коркард мешаванд; 

 системаҳои нав ба пурзӯр намудани таълими креативӣ такя мекунанд (ба 

шахсияти донишҷӯ нигаронида шуда); 
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 ҳадафи асосӣ, ташаккули қобилияти мустақилона инкишоф додани 

дониш, маҳорат ва тарзи амал дар донишҷӯ мегардад; 

 омили барандаи таълими креативнокӣ – ташаббускории худи донишҷӯён 

дониста мешавад; 

 навовариҳои номбаршуда дар низоми маълумоти олӣ ба таври васеъ 

истифода гардида аз ҷониби сохторҳои давлатӣ ҳамаҷониба дастгирӣ карда 

мешаванд. 

Аз ин лиҳоз, пажӯҳиши ҳамаҷонибаи ин нишондиҳандаҳо дар асоси тадқиқи 

табиати психофизиологӣ, моҳияти иҷтимоӣ-психологии креативнокӣ, зеҳни 

эмотсионалӣ ва таҳаммулпазирӣ ниҳоят зарур арзёбӣ мегардад. 

Дар аксари тадқиқотҳои ба одамони эҷодкор бахшидашуда (М.Арнолд, 

Р.Лазарус, А.Маслоу, С.Шехтер, А.Эллис ва дигарон) хусусиятҳои психологӣ-

инфиродии онҳо ҳамчун заминаи креативнокӣ омӯхта шудааст, аммо робитаи 

креативнокӣ бо зеҳни эмотсионалӣ ва таҳаммулпазирӣ дар миқдори ками 

таҳқиқотҳо мушоҳида мешавад (Р.Бар-Он, Т.В. Корнилова, Р.Муни, 

Е.М.Павлова,). Чунончи дар сатҳи назариявӣ ва дастовардҳои пажӯҳишҳои 

эмпирикӣ хислатҳои муайян ҷудо карда шудаанд, ки бо креативнокӣ 

алоқаманданд ва барои он аҳамияти махсус доранд: 

 устуворӣ; 

 таҳаммулпазирӣ; 

 паҳноӣ (кушода будан) ба навоварӣ; 

 индивидуализм; 

 майл ба хавфу хатар. 

Яке аз хислатҳои муҳимтарини шахси дорои қобилияти креативӣ – устуворӣ 

мебошад, ки ҳамчун суботкорӣ, қатъият, исрор, истодагарӣ низ маънидод 

мешавад. Дар вазъиятҳое, ки ғояҳои нав ва ғайримаъмул аз ҷониби атрофиён 

эътироф намегарданд, маҳз устуворӣ имконияти то ба охир бурдани нақшаву 

мақсадҳои худро медиҳад. Таҳлили тарҷимаи ҳоли олимони барҷаста, ки 

кашфиётҳои нодир кардаанд мисоли чунин суботкорӣ шуда метавонад. 
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Устувории шахси креативӣ бо таҳммулпазирии ӯ робитаи ногусастанӣ 

дорад, зеро дуруст дарк намудан, баҳои реалӣ додан ва қабул кардани монеаҳое, 

ки садди роҳи навовариҳо мешаванд, бевосита таҳаммулгароиро металабанд. 

Худи мафҳуми таҳаммулпазирӣ бо макулаҳои сабр, тоқат, бардошт ҳаммаъно 

буда моҳиятан устувориву суботкориро низ дар назар дорад. Инсоне, ки ба 

фаъолияти худ эҷодкорона муносибат мекунад, одатан устувору қавиирода аст. 

Креативнокӣ бо нигоҳи кушоду фарох доштан ба навовариҳо, дигаргуниҳои 

соҳаҳои мухталиф тавсиф дода мешавад. Шахсе, ки нисбати пешравии илму 

техника, технология, шавқу рағбат зоҳир менамояд, аз навовариҳои инноватсионӣ 

бохабар аст, майли омӯхтани онҳоро дорад, дидгоҳи прогрессивиро соҳиб буда, 

бешубҳа қобилияти креативӣ низ ба ӯ мансуб аст. Чунин одамон нисбати ашёву 

ҳодисоти олами воқеӣ кунҷкованд, мехоҳанд доираи дониши худро ҳамеша васеъ 

намоянд, фикрронии озод, чандир доранд, тасаввуроташон бой аст. Дар ҷанбаҳои 

гуногуни кору фаъолияти худ, бо мақсади боз ҳам самаранок гаштани он, 

навоварӣ даровардан мехоҳанд, ташаббускоранд ва ин хислатҳо боз бо як 

хусусияти муҳими шахси креативӣ – индивидуализм вобаста. Ин хусусият, 

худбиниро ифода мекунад ва дар баъзе мавридҳо ба таври манфӣ шарҳ дода 

мешавад,  амммо дар шахси креативӣ, пеш аз ҳама бо дарки мавқеи худ дар ҷомеа, 

баҳои дуруст додан ба имкониятҳои худ, ҳисси масъулият нисбати кори ба ӯҳда 

гирифтаи худ робита дорад. 

Яке аз вижагиҳои креативҳо – ҳарос надоштан аз хавфу хатар маҳсуб 

меёбад. Дар ҷараёни офаридани чизи мутлақо нав, бемисл, ғайриоддӣ омилҳои 

хавфнокӣ мавҷуд буда метавонанд ва дар аксар мавридҳо шахсони эҷодкор 

онҳоро ба назар мегиранд ва пешакӣ то андозае ба онҳо тайёр мешаванд. Хавфу 

хатарҳо моҳиятан гуногунанд – иқтисодӣ (аз даст додани маблағи зиёд), иҷтимоӣ 

(беобрӯ шудан, эътироф нагардидан), ахлоқӣ (душман пайдо намудан), ҷисмонӣ 

(осеб ёфтан, саломатиро зери хатар гузоштан) ва монанди инҳо. Индивидуализм 

дар ин асно барои креативҳо ба сифати воситаи ҳимоякунанда баромад карданаш 

мумкин аст. Ҳамзамон ин хусусият ба таҳаммулпазирӣ ба номуайянӣ такя 

мекунад, ки дар зербобҳои рисола ба таври мушаххас таҳлил мегардад. 
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Ҳамин тавр мо исботи ақидаи худро оиди робитаи ҷудонашавандаи 

креативнокӣ, зеҳни эмотсионалӣ ва таҳаммулпазирӣ ва мавқеи онҳоро дар 

сохтори шахс, бори дигар иброз менамоем. 

Дар раванди офариниш барои шахс маромнокӣ ва ваҷҳиёт хеле муҳиманд. 

Ба мисли хислатҳои инфиродӣ-психологӣ ва нишондиҳандаҳои когнитивӣ онҳо 

дар ин ҷараён ҳамчун қувваи водоркунанда нақши махсуси худро мебозанд. 

Маромҳо дар психология, ҳамчунин дар креативнокӣ низ ба ду гурӯҳ тақсим 

карда мешаванд: 

1. Маромҳои берунӣ – бештар бо омилҳои объективӣ вобастаанд, ба мисол 

он мукофот, обрӯю эътибор, нуфузе ки шахс баъди анҷоми кор дар ҷомеа  ба даст 

меорад ва монанди инҳо. Дар ин ҳолат одам бо қувваи дучанд меҳнат карданаш 

мумкин аст, зеро интизориҳои вай нисбати фаъолияти иҷрошаванда хеле 

бузурганд. Эътибори асосӣ ба худи муаммои ҳалшаванда не, балки ба ҷанбаҳои 

зоҳирии он равона мегардад, яъне дар чунин вазъият шахс барои “мукофот” 

метавонад корҳои гуногунро иҷро намояд ва маромнокии вай то андозае 

пурқувват аст. 

2. Маромҳои дохилӣ – бо хоҳиш, рағбат, шавқу ҳаваси дохилӣ робита 

доранд. Шахсони креативӣ дар ҷараёни эҷодиёт як навъ шиддати психологиро ҳис 

мекунанд, ки то анҷоми кор паст намешавад. Инҷо алоқамандии равандҳои эҷодӣ 

ва эмотсионалӣ хеле равшан зоҳир мегардад, ки дар тамоми намуди ҳолатҳои 

эмотсионалӣ (мусбат, манфӣ, бетараф) ифода ёфтанаш мумкин аст [281]. 

Як зумра олимон мавқеи ваҷҳҳои дохилиро дар раванди креативнокӣ 

бештар медонанд (А.Маслоу, Т.Амабиле). Аз ҷумла, А.Маслоу қайд мекунад, 

креативнокӣ ба кӯшиши табиии дар инсон мавҷуд буда ба худтатбиқкунӣ 

мувофиқат мекунад [159, 316]. 

Т.Амабиле кӯшиши муайян намудани таъсири маромҳоро ба креативнокӣ 

дар таҳқиқоти худ мавриди омӯзишу баррасӣ қарор додааст. Барои ҳавасманд 

кардани маромҳои дохилӣ, тадқиқшавандагон бояд шеърҳоро баҳри лаззату 

хурсандии худ эҷод мекарданд ва барои ваҷҳҳои берунӣ шеърҳое, ки бояд ба 

муаллим маъқул шаванд, навишта мешуданд. Натиҷаҳо нишон доданд, ки дар 
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зери таъсири маромҳои дохилӣ, дар муқоиса бо таъсири ваҷҳҳои берунӣ, шеърҳои 

нисбатан креативнок эҷод карда шуданд. Т.Амабиле ин нишондиҳандаҳоро боз 

дар як қатор таҳқиқотҳои худ тасдиқ намудааст [281]. 

Бо ҷонибдории ақидаи олимони номбурда, мо чунин фикр мекунем, ки дар 

воқеъ маром, хоҳиш, шавқу рағбат дар ҷараёни эҷодиёт нақши асосиро мебозанд 

зеро бо хусусиятҳои инфиродӣ-психологие, ки дар боло тавсиф додем 

алоқаманданд ва дар заминаи ин хусусиятҳо амалӣ мегарданд. Ин хислатҳо 

ҳамзамон чун нерӯи эҷодӣ ва нумӯи пайдошавии маромҳои дохилӣ баромад карда 

метавонанд. Тавсифдиҳандаҳои ваҷҳиёт ба мисли – қувва, шиддат, давомнокӣ 

маҳз аз махсусиятҳои инфиродӣ-психологии шахс сарчашма мегиранд. Бо вуҷуди 

ин, қайд намудан зарур аст, ки ҳарду гурӯҳи маромҳо байни худ робитаи зич 

доранд, зеро аксаран, дар ҳолати мавҷуд будани ваҷҳҳои берунӣ, пурқувват 

шудани маромҳои дохилӣ мушоҳида карда мешавад. Ин ҷо қонуни Йеркс – 

Додсонро хотирнишон намудан ба маврид мебуд, ки мувофиқи он, самаранокии 

фаъолият ва шиддатнокии ваҷҳиёт вобастагии бевосита доранд, яъне то чӣ андоза 

маромнокӣ зиёд бошад, натиҷаи фаъолият ҳамон қадар босамар хоҳад буд. 

Бо ҷараёни эҷодиёт боз як қатор намудҳои маромҳои махсус алоқаманданд. 

Ба мисол ваҷҳи комёбӣ, ки бо кӯшиши  дар рақобат бо дигарон ба мақсади барои 

ҷомеа пурарзиш, боэътимод расидан, дар коллектив нуфуз пайдо кардан ё 

супоришро аз дигарон беҳтар иҷро намудан ва монанди инҳо вобаста аст. Қобили 

қайд аст, ки ин намуди маром низ, аз сифатҳои фардӣ-психологӣ вобастагӣ дорад 

ва зоҳиршавии онро маҳз хусусиятҳои инфиродӣ муайян менамоянд. Ҳамзамон 

ин шакли ваҷҳиёт мисоли хеле равшани алоқамандии маромҳои дохилӣ ва берунӣ 

мебошад. Зоҳиршавии он аз як тараф ба олами объективӣ нигаронида шудааст 

(иҷро намудани кор) ва аз тарафи дигар бо хоҳиши муваффақ ва эътироф шудани 

фард дар ҷомеа роҳандозӣ мегардад. Бо вуҷуди ин, омӯзиш ва таҳлили махсусияти 

ҷоришавии раванди креативӣ, хусусиятҳои инфиродӣ-психологии шахсони 

креатив нишон медиҳад, ки андозаи ваҷҳиёти дохилӣ ва берунӣ барои ҳалли 

супоришҳои эҷодӣ на он қадар муҳим аст. Омили асосӣ ин ҷо дараҷаи 

мутамарказонида шудани шахс ба ҷараёни эҷодиёт маҳсуб меёбад.  
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Дар ин радиф нақши талаботро қайд намудан ҷоиз аст, зеро одамон аз рӯи 

талаботашон фарқ мекунанд ва мувофиқи ин талаботҳо мақсадгузории мухталиф 

доранд. Айнан, талаботи гуногун мавқеи ваҷҳҳои дохилӣ ва беруниро барои ҳар 

як шахси алоҳида муайян мекунанд. Агар як кас баҳри қонеъ намудани талаботи 

моддии худ эҷод намояд, ки бештар бо маромҳои берунӣ вобастаанд, каси дигар 

бо ҷараёни эҷодиёт талаботи маънавии худро (маромҳои дохилӣ) қонеъ 

мегардонад. 

Ғайр аз ваҷҳи комёбӣ боз дигар намуди маромҳоро ҷудо намудан мумкин 

аст. Дар ин асно З.Фрейд талаботи ифода намудани хоҳишҳои дар ҷомеа 

номақбулро номбар намудааст, ки бо майли тасвири ҳиссиёти ниҳонии эҷодкор 

(ки онро ошкоро баён намудан ғайриимкон аст) дар асарҳои бадеӣ (адабӣ, 

тасвирӣ, мусиқӣ ва ғ.) алоқаманд аст ва чун ваҷҳи пинҳонӣ маънидод мешавад 

[265, 372]. Чунин маромҳоро мо дар асарҳои ниёгони худ низ дарёфт карда 

метавонем. Ба мисол эҷодиёти Хайём, ки зери пардаи “мастӣ” ақидаҳои 

пешқадами фалсафии худро баён намудааст. Ба андешаи мо ваҷҳиёти номбурда аз 

муаллиф дараҷаи баланди эҷодкориро талаб мекунанд, ки дар асл бо қобилияти 

креативнокӣ робитаи зич дорад. Гарчанде дар замони Хайём мафҳуми 

креативнокӣ истифода намешуд, рубоиҳои ӯро ниҳоят креативӣ шуморидан 

мумкин аст, зеро мазмуни аслии онҳоро ҳатто дар замони мо олимон таҳқиқ 

менамоянд ва ҳар яке мувофиқи мақсаду вазифаҳои таҳқиқотии худ аз нигоҳи 

илмӣ шарҳ медиҳад.   

Шакли дигари ваҷҳиёт – талабот ба ҷорӣ намудани тартибот дар бетартибӣ 

(хаос, бесарусомонӣ) мебошад ва мо онро ваҷҳи тартибот ном гузоштем. Дар 

ин вазъият шахси эҷодкор бо кашфиётҳои худ мехоҳад дар олам (дар соҳаҳои 

мухталиф) то андозае тартиби муайянро ворид созад. Ба ин мисол шуда 

метавонанд таснифотҳои маъмул дар соҳаҳои гуногуни илму техника, ки бо 

воридоти онҳо дар омӯзишу таҳқиқи минбаъдаи онҳо як навъ мураттабӣ барпо 

гашатааст (таблитсаи элементҳои химиявии Д.И.Менделеев, даврабандии 

марҳилаҳои синнусолии инкишофи психикии Д.Б.Элконин ва мисоли инҳо). 
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Ваҷҳу маромҳое, ки дида баромадем, на танҳо бо қобилияти креативӣ, балки 

ба дараҷаи ташаккули зеҳни эмотсионалӣ ва таҳаммулпазирӣ низ дахл доранд, 

зеро ин хислатҳо дар рафтори шахс, дар муносибату муоширати вай ифода 

меёбанд. 

Маъмулан, соҳиби дараҷаи муайяни зеҳни эмотсионалӣ ва таҳаммулгароии 

то андозае инкишофёфта будани инсон бо сабабҳои аниқ (шуурнокӣ, 

бомаърифатӣ, маданиятнокӣ, тарбиянокӣ, рефлексия, эмпатия ва ғ.) алоқаманд 

аст, яъне аз чизе сарчашма мегирад, ба мисол ваҷҳиёт, маром, хоҳиш ва монанди 

инҳо. Ҳамзамон, унсурҳои алоҳидаи рафтор, муносибат ва муошират низ 

сабабҳои муайяни худро доранд, яъне дар заминаи ваҷҳу маромҳо пайдо 

мешаванд. Ин ҷо робитаи ногусастании таъсири маромҳоро, ҳам ба креативнокӣ 

ва ҳам ба зеҳни эмотсионалию таҳаммулгароӣ мушоҳида намудан мумкин аст, 

зеро онҳо барои зоҳир шудани ин хислатҳо хеле заруранд. 

Масалан, ваҷҳи комёбӣ дар таркиби зеҳни эмотсионалӣ мавқеи асосӣ дорад 

аз он сабаб, ки дараҷаи баланди ташаккули зеҳни эмотсионалӣ, калиди 

муваффақияти шахс аст ва дар ҳолати донистани ин омил ӯ кӯшиш мекунад, ки 

дорои ин хислат бошад. Дар навбати худ, чунин кӯшиш бо ваҷҳҳои дохилӣ ва 

берунӣ алоқамандӣ дорад, зеро шахс ҳангоми эҷод намудан (креативнокӣ) 

мехоҳад ба муваффақият ноил гардад (зеҳни эмотсионалӣ) ва аз ҷониби атрофиён 

эътироф карда шавад (таҳаммулпазирӣ). Ҳамин тавр, робитаи намудҳои ваҷҳҳо 

дар сохтори шахс пайвастагиҳои хосеро ташкил медиҳанд, ки ба сифати  омили 

ҳалкунанда дар зоҳир гардидани хислатҳои вай, аз ҷумла креативнокӣ, зеҳни 

эмотсионалӣ ва таҳаммулпазирӣ нақши калидиро мебозанд. Пайвастагиҳои 

ҳосилшуда дар ҳар як шахс метавонанд бартарияти ин ё он хислатро муайян 

намоянд ва бо ин васила ба равия, шавқу ҳавас, майлу рағбати вай таъсир 

расонанд, ки дар навбати худ боз аз ҳамон соҳаи ваҷҳиёт сарчашма мегиранд ва 

маҳсули онанд. Ин вобастагӣ алоқамандии доирамонанди беинтиҳоро мемонад, 

ки унсурҳои таркибии он дар сохтори шахс, баробари ба ҳамдигар таъсир 

намуданашон, яке аз дигаре бармеояд, яке дигареро муайян мекунад (нигаред ба 

расми 4).    
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Расми 4 - Робитаи намудҳои ваҷҳҳо дар сохтори шахс 

 

Дар раванди ҷоришавии фаъолияти эҷодӣ муҳити гирду атроф нақши хеле 

муҳим мебозад. Инсон мавҷудоти ҷамъиятӣ мебошад ва ҳаёту фаъолияти ӯро 

бидуни муҳити иҷтимоӣ тасаввур намудан мушкил аст. Муҳити муайяне, ки одам  

дар он зиндагӣ мекунад, ба тамоми ҷанбаҳои шахсияти вай, аз ҷумла хусусиятҳои 

инфиродӣ-психологӣ, ки креативнокӣ, зеҳни эмотсионалӣ ва таҳаммулпазирӣ низ 

ба таркиби онҳо дохил мешаванд, таъсири худро мерасонад. Ин таъсирот 

метавонад мусбӣ бошад ва барои зоҳир шудани хислатҳои номбурда мусоидат 

кунад ва баръакс, таъсири манфии муҳит барои кӯшиши роҳандозӣ намудани 

сифатҳои креативӣ, зеҳни эмотсионалӣ ва таҳаммулгароии шахс монеа буданаш 

мумкин аст. Ҳамзамон, муҳит маҷрои эҷодиёти шахс, тамоюли иқтисодӣ, 

иҷтимоӣ, идеологӣ, этикӣ ва эстетикии онро низ муайян мекунад, ки дар навбати 

худ ба фаъолияти гуногунҷанбаи ӯ таъсир расонида, махсусияти рафтору кирдори 

вайро ифода менамояд (зоҳир гардидани зеҳни эмотсионалӣ ва таҳаммулгароӣ). 

Ин ҷо таъсири инкишофи босуръати илму техникаро низ қайд намудан зарур аст, 

ки бо пешравии муҳити иҷтимоӣ алоқамандӣ дорад ва сатҳи ташаккули он дар 



 
 

52 
 

ҷамъиятҳои гуногун баробар нест, яъне дастрасии воситаҳои техникӣ, 

технологияҳои инноватсионӣ ба аҳли ҷомеа хеле мухталиф аст. Маълум аст, ки чӣ 

қадар дастрасии шахс ба воситаҳои техникӣ ва технологӣ зиёд бошад, ҳамон 

қадар имконияти эҷодкории ӯ фарох мегардад. Бечиз нест, ки даҳсолаи охир дар 

Тоҷикистон ба компютерикунонии муассисаҳои таълимӣ, дастрас намудани 

воситаҳои иттилоотӣ эътибори ҷиддӣ дода мешавад. Ин яке аз роҳҳои 

ҳавасмандкунии толибилмон ба эҷодиёт, зоҳир намудани креативнокӣ маҳсуб 

меёбад.  

Бояд қайд намоем, ки шарти муҳими азхудкунии технологияҳои 

инноватсионӣ – дидгоҳи кушод, озод, навин, қобилияти бо дигарон ҳамкорӣ карда 

тавонистан, ботаҳаммул будан маҳсуб меёбад, яъне барои роҳандозии ғояҳои 

креативии худ донишҷӯ бояд соҳиби зеҳни эмотсионалӣ ва таҳаммулгароӣ бошад, 

аз ҷумла таҳаммулпазирӣ ба номуайянӣ, ки аз ҷониби олимон яке аз шартҳои 

муҳими креативнокии шахс дониста шудааст (Т.В.Корнилова, Е.М.Павлова, 

И.Я.Лернер, Т.Любарт, Р.Стернберг, O.K.Тихомиров ва дигарон). 

Таҳаммулпазирӣ ба номуайянӣ дар танзими интихоб ҳамчун хусусияти 

калидии шахс маҳсуб меёбад. Бо вуҷуди ин то ҳол таҳқиқотҳое, ки алоқамандии 

креативнокӣ, зеҳни эмотсионалӣ ва таҳаммулпазириро ба номуайянӣ ба таври 

мукаммал омӯхтаанд, мавҷуд нестанд. Тадқиқи робитаи ҷудонашавандаи 

креативнокӣ, зеҳни эмотсионалӣ ва таҳаммулпазириро ба ноаёнӣ дар заминаи 

назарияи мазмуннокии тафаккур (O.K.Тихомиров ва мактаби ӯ), ҳамчунин 

зоҳиршавии навташкилаҳо чун нишондиҳандаҳои креативнокӣ дар актуалгенези 

ҳалли самараноки муаммоҳо (Т.В.Корнилова, O.K.Тихомиров, 1990) ба роҳ 

мондан мумкин аст. Ба фаъолнокии шахс дар бартараф намудани вазъияти 

номуқаррар на танҳо ба воситаи зуҳуроти навташкилаҳо, балки ба воситаи 

фаҳмидани ташаббуси зеҳнӣ (Д.Б.Богоявленская), динамикаи талаботи маърифатӣ 

(Е.Е.Васюкова, A.M.Матюшкин ва дигарон), нақши эмотсияҳо дар тафаккур 

(O.K.Тихомиров, И.А.Василев ва дигарон) ва қабули қарорҳо (И.Я.Лернер) 

аҳамият дода мешавад. 
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Фарзияи умумӣ дар бораи қабул ва бартараф намудани ҳолати номуайянӣ аз 

ҷониби одам бо такя ба нерӯи зеҳнӣ-шахсии худ  (Т.В.Корнилова, 2011; 2013), 

имконият медиҳад, муаммои нақши зеҳни эмотсионалӣ ва креативнокӣ дар 

заминаи тасаввурот дар бораи системаҳои динамикии танзим, ки равандҳои 

батанзимдароварандаи мухталифи интихоби шахсиро дар вазъияти номуайян рад 

мекунанд, омӯхта шавад. Меъёрҳои гуногунмазмуни креативнокӣ, эҷодкорӣ, 

ҳалли масъалаҳои эҷодӣ дар таҳқиқотҳои олимон (Э.де Боно, А.Маслоу, 

М.Чиксентмихайи ва дигарон) оварда шудаанд. Бо амали эҷодӣ муаммоҳои 

глобалии шуур алоқаманд карда шудаанд (В.П.Зинченко, 2010), ҳамчунин дар 

даҳсолаҳои охир ташаккул ёфтани пажӯҳишҳо оиди худбаҳодиҳии креативнокӣ 

(Г.Кауфманн, С.Восбург, Т.Амабиле, А.Эллис ва дигарон). Фарқият дар 

креативнокӣ ва таҳаммулпазирӣ ба номуайянӣ барои намояндагони касбҳои 

гуногуни эҷодӣ, лекин аз нуқтаи назари дараҷаи нишондиҳандаҳои мухталиф, 

маънидод шудааст (Л.Я.Дорфман, С.В.Ковалев, 1999; Е.А.Сергиенко ва дигарон, 

2010; Т.В.Корнилова, С.Д.Смирнов ва дигарон, 2011; 2012). Муайян намудани 

хусусиятҳои алоқамандии ташкилкунандаҳои когнитивӣ ва шахсӣ дар системаҳои 

динамикии танзимӣ аз нуқтаи назари концепсияи функционалӣ-дараҷавии 

танзими интихоб ва қарорҳо, мубрам гардида истодааст (Т.В.Корнилова ва 

дигарон. 2010; К.Ю.Новиков, Т.В.Корнилова, 2012; М.А.Чумакова, 2013). Нақши 

танзимкунандаи зеҳни эмотсионалӣ бо муваффақияти фаъолият ва муошират 

алоқаманд карда мешуд, лекин дар омӯзиши интихоби шахсӣ дар вазъияти 

номаълум нисбатан камтар ифода карда шудааст. Бо вуҷуди ин омӯхтани нақши 

танзимии зеҳни эмотсионалӣ ва креативнокӣ дар вазъиятҳои аз ҷониби шахс 

бартараф намудани номуайянии субъективӣ, ки дар истифодаи мазмуни 

эмотсионалӣ ва боварӣ ба фаросат ба амал меояд, зарур мебошад. 

Дар танзими психологии қабули қарорҳои зеҳнӣ, яъне қарорҳое, ки дар онҳо 

ба дараҷаи пешбар маҳз тафаккур мебарояд (Т.В.Корнилова, 1997), на ҳама 

омилҳои шахсӣ метавонанд ба сифати намунаи татбиқи интихоб аз ҷониби одам 

дида баромада шаванд. Қабули қарорҳо ҳамчун интихоб дар вазъияти номуайянӣ 

маҳз ҳамон равандҳоеро ба сифати протсесҳои худтанзимкунӣ дар назар дорад, ки 
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дар атрофи худ тағйирёбандаҳои ҳамгиро, пӯшида ва ғайриногаҳони алоқаманди 

ченшавандаи шахсиро инъикос мекунанд (Т.В.Корнилова ва дигарон, 2010). 

Гарчанде ки мафҳуми тағйирёбандаҳои пӯшида дар психология ба таври гуногун 

аниқ карда мешавад, дар умум он ба тахмин дар бораи имконияти дида 

баромадани ин тағйирёбандаҳо ҳамчун ташкилаҳои ҳамгиро, ки алоқаҳои чуқури 

сохтории байни тағйирёбандаҳои эмпирикӣ ифодаёфтаи психологиро зоҳир 

мекунанд, мувофиқ аст. Интихоб ба воситаи иерархияи равандҳои динамикӣ – 

системаҳои динамикии танзим мураттаб гардонида мешавад, ки ҳам қисматҳои 

когнитивӣ, ҳам шахсиро дар бар мегиранд. Ҳамгироии ин қисматҳо ҳар бор аз 

сари нав ба вуҷуд меояд, ки пайдоишашон ягонагии амалкунии нерӯи зеҳнӣ-

шахсии одамро такрор ба такрор ифода мекунад. Ин дидгоҳро Т.В.Корнилова дар 

асоси ғояи Л.С. Виготский оиди ягонагии зеҳн ва аффект пешниҳод намуда, 

нисбати интихоби одам дар вазъияти номуайянӣ инкишоф додааст. Баррасии 

таҳаммулпазирӣ ба номуайянӣ дар таҳқиқоти мо ҳамчун унсури таҳаммулгароии 

умумии шахс дар робита бо қобилиятҳои креативӣ ва зеҳни эмотсионалӣ 

роҳандозӣ гардидааст. 

Дар ин радиф, таҳқиқи ҳамаҷонибаи муаммои креативнокӣ, алоқамандии он 

бо падидаҳои инфиродии шахс, ба монанди зеҳни эмотсионалӣ ва 

таҳаммулпазирӣ, дар илми психологияи ҳозиразамон ниҳоят мубрам дониста 

мешавад, зеро натиҷаи тадқиқотро дар оянда барои созмон додани раҳёфтҳо, 

усулҳо ва тарзҳо оид ба ташаккул додани қобилиятҳои номбурда дар донишҷӯён 

мавриди истифода қарор додан мумкин аст. Мо тасмим гирифтем, ки паҳлӯҳои 

назариявии ин муаммморо то андозае таҳқиқ намоем ва маводе ҳозир кунем, ки 

барои тадқиқотҳои минбаъда ҳамчун заминаи назарӣ баррасӣ гардад. 

1.2 Таҳқиқи қобилиятҳои эҷодии шахс 

Ҷамъияти имрӯза нисбати ҳар як аъзои фаъоли худ – тафаккури 

инноватсионӣ, дидгоҳи наву ғайриоддӣ ва бемислро металабад. Шаҳрванди 

муосир бояд қобилияти муайян намудани пешомади худ, ҳисси масъулият барои 
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нақшаҳои худ, ояндабинӣ, боварӣ ба худ ва имкониятҳои касбии худро дошта 

бошад, ки заминаи қобилиятҳои эҷодии вай маҳсуб меёбанд. 

Муаммои эҷодиёт яке аз проблемаҳои глобалии психология мебошад, ки 

дар он аксарияти масъалаҳои асосии равоншиносии муосир инъикос гаштааст. 

Маҳз дар эҷодиёт равандҳои маърифатӣ: эҳсос, идрок, хотир, тафаккур, диққат, 

тасаввурот, ки шарти калидии ташаккули шахс дониста шудаанд, ба таври махсус 

ҷорӣ мегарданд. Дар эҷодиёт мавқеи ин ҷараёнҳо бо тарҳи мухталиф ва хосса 

мушоҳида мегардад. Аз ин рӯ, проблемаҳои раванди эҷодиёт ва хусусиятҳои он, 

тавсиф ва таснифоти қобилиятҳои эҷодӣ, заминаҳои психофизиологии онҳо, 

зоҳиршавии онҳо дар ҷараёни фаъолияти бисёрҷанбаи инсон, дар меҳвари 

таҳқиқотҳои муосир ҷойгиранд ва диққати олимону мутафаккиронро ҳамеша ба 

худ ҷалб мекунанд. 

 Барои муайян намудани моҳияти эҷодиёт, сохтори он, тарз ва роҳҳои ҳалли 

масъалаҳои наву ғайриоддӣ ва бемисл кӯшиши зиёде сарф шудааст. Дар 

таҳқиқоти худ мо эҷодиётро дар сохтори шахсият – қисматҳои алоҳидаи он ба 

мисли креативнокӣ, таҳаммулпазирӣ ва зеҳни эмотсионалӣ – омӯхта, вобастагии 

онро бо вижагиҳои инфиродӣ-психологии вай, баррасӣ хоҳем кард. 

Ба таҳлили мазмуну моҳияти мафҳуми эҷодиёт рӯ меоварем. Вожаи “эҷод”, 

“эҷодиёт” дар фарҳанги забони тоҷикӣ чунин шарҳ дода шудааст – ба вуҷуд 

овардан, пайдо кардан, офаридан [261,623], яъне ҳама гуна эҷодиёт – офариниш 

аст ва офариниш дар ҳамаи соҳаҳои ҳаёту фаъолияти шахс арзи вуҷуд дорад. 

Эҷод, ҷараёни эҷодиёт – ҳал намудани масъалаҳои эҷодиро дар назар дорад. 

Масъалаи эҷодӣ – чунин муаммое мебошад, ки дар тамоми намудҳои фаъолияти 

гуногунҷанбаи инсон мушоҳида карда мешавад. Ҳамзамон, раванди ҳалли 

масъалаи эҷодӣ барои шахс дарки муаммоҳои мухталифро вобаста бо ин вазъият 

дар назар дорад. Пас аз дарк намудани он, одам ба ҷустуҷӯи роҳҳову воситаҳову 

усулҳои ҳал мепардозад ва маҳз дар ҳамин раванд тарзу тариқаи нав, бемисл, 

ғайриоддӣ, нотакрор ва монанди инҳо тавлид мегарданд, ки шарти калидиву 

моҳияти асосии эҷодиётро муайян мекунанд. Ин қисматҳо натиҷа ва маҳсули 

ҳалли масъалаи эҷодиро муайян намуда, дар навбати худ аз нерӯи эҷодии инсон 
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вобастагӣ доранд. Гуфтан мумкин аст, ки ҷоришавии раванди эҷодиёт, 

шиддатнокии он, зуҳурот ва махсусиятҳои инфиродии он бо нерӯи эҷодӣ робитаи 

дутарафа дорад ва маҳсулнокиву самараи онро муайян мекунад.  

Зери мафҳуми “нерӯи эҷодӣ” ташкилаи мураккаби психологиро мефаҳманд, 

ки бо зерқисматҳову унсурҳои сохтори инфиродӣ-психологии шахс алоқаманд аст 

ва дар ҷараёни азхудкунии донишҳо, маҳорат, малакаҳо ифода меёбад. Унсурҳои 

нерӯи эҷодиро мо дар расми 5 ба таври зайл тасвир кардаем. 

Тафсири расм нишон медиҳад, ки нерӯи эҷодӣ дар соҳаҳои мухталифи 

фаъолият дар шакли қобилиятҳои эҷодӣ, ки ба таркиби онҳо қобилиятҳои зеҳнӣ, 

тафаккури дивергентӣ ва тасаввурот дохил мешавад, ифода меёбад ва бо ин 

васила вижагиҳои зоҳиршавии қобилиятҳои махсуси ӯро муайян мекунад, дар 

баробари ин хусусияти инфиродӣ-психологии шахс ба шумор меравад.  

 

 

 

Расми 5 - Унсурҳои нерӯи эҷодӣ 

 

Худи истилоҳи “нерӯи эҷодӣ” дар аксари маврид метавонад ҳамчун 

муродифи “шахси эҷодкор”, “шахси соҳибистеъдод” истифода шавад. Арзиши 

эҷод ва функсияҳои он на танҳо дар ҷанбаи натиҷабахшӣ, балки дар худи ҷараёни 

эҷод нуҳуфтааст.  
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Масъалаҳои инкишофи эҷодии шахсро ҳанӯз дар навиштаҷотҳои ёдгории 

қадимтарини мадании халқамон – Авасто пайдо кардан мумкин аст. Анъанаҳои 

авастоӣ, ки асоси маънавиёт ва фалсафаи башардӯстонаи инсониятро ташкил 

медиҳанд, метавонанд ҳамчун модели мутобиқгардонидашудаи иҷтимоӣ оиди 

инкишофи шахс ва қобилиятҳои вай дар замони муосир истифода гарданд. 

Инсон соҳиби ақлу хирад аст ва ақл, фаросату хирадмандӣ, донишу 

меҳнатдӯстӣ, ӯро бо роҳи равшан, ба сӯи Некӣ равона месозанд. Ӯ бояд пайваста 

илм омӯзад, аз асрори олам хабардор бошад. Ба ақидаи зардуштиён инсон ба 

хиради худ такя намуда, метавонад оламро омӯзад ва бо дониши худу меҳнати 

худ заминро ба гулистон табдил диҳад, донишу хирад ба ӯ имконият медиҳанд, ки 

дар ҳақиқат озодазода бошад ва бо роҳи некӣ равад. Ва агар инсон наофарад, 

насозад, вайрон кунад, коҳил бошад – ин роҳи Бадӣ аст. 

Ҷараёни тафаккури олӣ бо эҷодиёти фикрӣ, маънавӣ ва равонӣ робита 

дорад. Унсури пинҳони инкишофи рӯҳӣ – фикру андешаро бо мувофиқи хоҳиш 

равона кардан ва бо ин роҳ Ақлро созанда намуданро дар бар мегирад. Қобилияти 

равонии эҷодиёти маънавӣ ба ҳама инсон хос аст [166]. 

 Ба ташаккули андешаҳо оиди қобилиятҳои эҷодии шахс, мутафаккирони 

форсу тоҷик ҳиссаи бузурги худро гузоштаанд. Дар асарҳои эшон инсони 

эҷодкору навовар, соҳиби илму хирад, пешраву созанда, ҳамчун шахсияти дар 

ҷамъият мақоми хоса дошта, васф карда шудааст. 

Файласуфи барҷастаи асримиёнагӣ, Закариёи Розӣ дар осори худ як қатор 

хусусиятҳои дониши ратсионалиро муайян миенамояд: 

 танҳо инсон соҳиби ақлу хирад аст, ғайри инсон дигар мавҷудот соҳиби 

ақл нест; 

 хирад воситаест, ки инсон бо ёрии он ҳаёташро ба низом медарорад ва 

барои расидан ба мақсад аз қудрати он истифода мебарад; 

 ҳамаи илмҳое, ки ба инсон фоида меоранд дар асоси ақлу хирад пайдо 

шудаанд; 

 инсон метавонад, бо ёрии хирад он чизҳоеро, ки эҳсос карда наметавонад, 

дониста гирад. Агар, хиради инсон, ба таҳқиқи асрорҳо равон карда шавад, барои 
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ӯ чизи нофаҳмо боқӣ намемонад. 

Закариёи Розӣ боби аввали асари худ, «Тибби рӯҳонӣ»-ро ба ситоиш ва 

фазилати ақл бахшидааст, ки ақл аз нафс бартарӣ дошта, инсонро аз роҳи бад ва 

гумроҳӣ нигаҳ медорад. Розӣ ақлро беҳтарин тӯҳфаи худованд барои инсон 

пиндошта, таъкид мекунад, ки маҳз ба тавассути ақл инсон ба бузургӣ ва 

саодатмандӣ сарфароз мегардад, яъне соҳиби илму маърифат мешавад. Аз ин 

бармеояд, ки бояд ҳамеша ақл фармонравои нафс гардад ва ӯро дар ҳолати 

маҳдудӣ нигоҳ дорад, яъне шахси оқил набояд асири нафси худ бошад. Аз ин пас, 

инсон ба мақсади ҳаёти худ мерасад, яъне ба саодати зиндагӣ сарфароз мегардад. 

Чи тавре, ки Закариёи Розӣ дар бахши якуми “Тибби рӯҳонӣ» овардааст: «Пас, 

агар мо аз ӯҳдаи ин кор бароем, он гоҳ ақл баҒоят мададгор ва нурпоши пайраҳаи 

ҳаётамон мешавад, дар ин маврид яқин аст, ки ақл моро ба интиҳои хуби мақсаду 

маром мерасонад. Билхусус, мо ба тавассути ақл, ки инъоми худовандист, 

саодатманд мешавем” [64, с 81]. 

Абӯнасри Форобӣ дар бораи хирад (ақл) муҳокима ронда, қудрати онро дар 

маърифати олам беинтиҳо медонад. Хирадмандиро сифати баланди ахлоқ 

дониста, ягонагии онро бо рафтор ва амал, эҳтироми тарафайни аъзоёни ҷамъият, 

адолат, муҳаббат ростгӯӣ зикр мекунад. Ба ақидаи Форобӣ, инсон дар амалиёти 

худ фаъол ва озод аст, ӯ саодати худро бояд бо фаъолияти худ таъмин намояд 

[173,277]. 

Яке аз пайравони Форобӣ, аллома Абӯалӣ ибни Сино ба заминаи зеҳнии 

қобилиятҳои эҷодӣ назар оварда, мегӯяд – ҳақиқат бо дониши ҳиссӣ, ки ба ҳар як 

фард хос аст, дониста гирифта мешавад. Ақл саранҷоми зинаи қувваҳои равонӣ 

аст, ҳамзамон худи он сохтори пай дар пай дорад ва унсурҳои он низ байни худ 

дар муносибати бартарият ва тобеият алоқаманданд. Пеш аз ҳама рӯҳи бофаросат 

ба қувваи амалӣ ва назарӣ тақсим мешавад. Қувваи амалӣ ибтидои ҳаракатҳои 

тани инсон аст, ки онро водор месозад ҳаракатҳои ягонаи фаҳмидашударо дар 

мувофиқа бо ин ё он мақсад амалӣ гардонад. Қувваи назарӣ донишҳоро ҳосил 

мекунад, яъне бо эҷодиёт алоқаманд аст. Он аз дигар қувваҳои маърифатӣ бо он 
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фарқ мекунад, ки бо шаклҳои умумӣ ва абстрактӣ амал карда метавонад [173, 

284]. 

Ҷалолиддин Румӣ эҷодиётро хусусияти хиради инсон медонад ва 

мегӯяд...тарбия ромкунӣ нест, озодкунӣ аст; мутеъ набудан балки озод будан; 

таълим ин ба дониш сероб кардану ёфтани чизи маълум набуда, дарёфти чизи 

номаълум аст; қориазёд не балки эҷодиёт; таълим ҷамъ кардани ахбор нест, балки 

тезонидани маълумот; фикрҳои нав дар он ҳолат пайдо ва зикр мегарданд, ки ақл 

ба дарки масоил омода аст. Аз ҳама фазилатҳои инсон, Румӣ мавқеи махсусро ба 

ақлу хиради ӯ медиҳад. Маҳз бо тафаккури худ инсон аз ҳайвон фарқ мекунад, бо 

он тавоно аст, ҳам бунёд мекунаду ҳам сарнагун. Аз ҳама муҳимаш он аст, ки 

маҳз ақлу хирад ба шахс имконияти ҳамеша худтакмилдиҳиро медиҳанд [101]. 

Афкори мутафаккирони бузурги халқи тоҷик ба ташаккули ҷаҳонбинӣ, 

ҳуввияти миллӣ таъсири беҳамто мерасонад ва дар рӯҳияи инсондӯстиву 

созандагӣ, бунёдкориву эҷодкорӣ тарбия намудани насли навраси миллати 

ориёнажоди тоҷик саҳми босазо дорад. 

Яке аз сарчашмаҳои ғании ташаккули қобилиятҳои эҷодӣ – фолклор  маҳсуб 

меёбад. Хираду заковати мардумӣ дар афсонаву ривоятҳо, достону қиссаҳо, 

зарбулмасалу гуфторҳо, бозиҳову бозичаҳо, суруду ғазалҳо, тарзи зиндагӣ, расму 

оин гирд оварда шудаанд ва ба раванди таълиму тарбия, ташаккули таърихи-

мадании шахс таъсири хеле калон мерасонанд. Ин мероси бузургро дар шакли 

арзишҳои гаронбаҳои таълимиву тарбиявӣ, миллати тамаддунофари мо тӯли 

таърихи дуру дароз мисли ҷавҳар ғун кардааст ва насли имрӯза бояд аз он 

оқилона истифода барад.Чӣ хеле ки таҷриба нишон медиҳад, корандозии 

дастовардҳои этнопсихологӣ ва этнопедагогӣ самаранокии ҷараёни таълиму 

тарбияро борҳо меафзояд. Расму оинҳои мардумӣ, ҳамчун қисми ҷудонашавапдаи 

психология ва педагогикаи мардумӣ, дар инкишофи эҷодии шахсият ба таври хеле 

васеъ истифода мешаванд, аз ҷумла ҷашнгирии идҳои “Сада”, “Наврӯз”, 

“Меҳргон” имконияти пешниҳоди фикру ғояҳои наву эҷодиро фароҳам меоранд. 

Боиси қаноатмандист, ки солҳои охир ҳукумати мамлакат баҳри эҳёи оинҳои 

ниёгонамон амалиётҳои зиёдеро роҳандозӣ кардааст. 
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Дар Ҷумҳурӣ ҳар сол пеш аз ҷашни Наврӯз озмуни ороишоти беҳтарини ин 

иди аҷдодии мо, ки мавқеи ҷаҳониро соҳиб гашатааст, эълон мегардад ва садҳо 

сокинони Тоҷикистон дар он бо маҳсули эҷодиёти худ иштирок меварзанд. Эълон 

гаштани солҳои 2019 – 2021 ҳамчун солҳои “Рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои 

мардумӣ”, майдони бузургест барои саъю кӯшиши зоҳир намудани қобилиятҳои 

эҷодиву креативӣ. 

Проблемаи таҳқиқи қобилиятҳои эҷодии шахс дар ақидаҳои файласуфон 

Н.А.Бердяев, А.А.Зиновев, М.С.Каган, Б.М.Кедров, равоншиносон Ж.Пиаже, Э.де 

Боно, Дж.П.Гилфорд, Э.П.Торренс, К.Дункер, Р.Муни, К.В.Тейлор, Ф.Баррон, 

С.Л.Рубинштейн, А.Н.Леонтев, В.Г.Ананев, Б.М.Теплов, Д.Б.Богоявленская, 

П.Я.Пономарев, В.Г.Разумовский ва дигарон ниҳоят фарох инъикос ёфтааст. 

Олимони тоҷик М.Лутфуллозода, Ф.Шарифзода, И.Х.Каримова, Б.Қодиров. 

Н.М.Юнусова, Б.Маҷидова, Ш.А.Шаропов, Х.М.Сабурӣ, А.М.Мирализода ва 

дигарон пажӯҳишҳои худро ба ҳалли ҷанбаҳои педагогии муаммои эҷодиёт 

бахшидаанд. 

Назарияи пайдоиши донишҳо, тағйирёбии онҳо вобаста аз ахбори навин, ба 

психологи маъмули швейтсариягӣ Жан Пиаже таллуқ дорад. Ӯ тафаккурро чунин 

тасвир кардааст – ин ҷараёни ихтиёриест, ки барои осонтар маънидод кардани 

ҳақиқати объективӣ, мутаносибан ба модели дар фикри инсон аллакай 

мавҷудбудаи он ташаккул меёбад, яъне бе моделҳои муайяни пешакӣ дар 

тафаккури  инсон мавҷудбуда, ахборот дарк намегардад ва ин сифати тафаккур 

ҳангоми тарҳрезии назарияҳои таълим бояд ба ҳисоб гирифта шавад. Ж.Пиаже 

менависад – мо бояд дар одамон кӯшишу рағбати эҷодӣ ва инноватсиониро 

инкишоф диҳем, то ки онҳо ба субъективӣ будани тафаккури худ баҳо дода 

тавонанд ва дар айни ҳол далелҳои навро дарк намоянд [23, 466]. Дастовардҳои 

Ж.Пиаже дар соҳаи психологияи бачагона барои пайдо шудани донишҳои чуқур 

дар бораи аз худ намудани ахбори нав, мафҳумҳои нав дар бораи гирду атроф, аз 

ҷониби калонсолон мусоидат намудаанд. 

Ба андешаи мо ақидаҳои Ж.Пиажеро дар ҷараёни ташаккули қобилиятҳои 

эҷодӣ аз назар дур намудан ҷоиз нест, зеро инкишофи фикрии шахс заминаи 
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муносибати эҷодкоронаи ӯ ба дарки олами объективӣ, омили асосии кунҷковӣ, 

ҷӯяндагӣ, шавқмандӣ, ки дар маҷмӯъ пояи қобилияти эҷодиро ташкил медиҳанд, 

маҳсуб меёбад. Пайдо шудани  чунин хусусиятҳои фаъолияти зеҳнӣ дар синни 

томактабӣ мушоҳида мешавад. Кӯдак ба калонсолон бо саволҳои бешумори худ 

муроҷиат мекунад ва волидон бояд ҳисси кунҷковии вайро қаноатманд намоянд, 

кӯшиш кунанд, -нигоҳи ҳайратангези- вай ба олам то дергоҳ боқӣ монад, чи хеле 

ки мегӯянд, “шахси эҷодкор ба олами воқеӣ бо чашмони кӯдакона менигарад”. Аз 

ин лиҳоз, ба инкишофи фикронии шахс, ташаккули сифатҳои алоҳидаи тафаккури 

ӯ ҳанӯз аз синни хурдсолӣ эътибори махсус додан лозим аст. Оғоз аз боғчаи 

бачагон, мактаби миёна ва минбаъд дар донишкадаву донишгоҳ, атрофиён – 

падару модарон, мураббиён, муаллимон, омӯзгорон бо ҳар роҳу васила бояд 

инкишофи фикрии фардро таъмин намоянд, қобилиятҳои дар ӯ бударо равнақ 

диҳанд, то ин ки дар давраи донишҷӯӣ ӯ имконоти зеҳнии худро дар касби 

интихобкардааш, дар маҷрои муайяни фаъолият роҳандозӣ карда тавонад. Ин 

шарти муҳимтарини тарбияи мутахассисони лаёқатманду рақобатпазир, ҷавобгӯ 

ба талаботи бозори муосири ҷаҳонии меҳнат маҳсуб меёбад. 

Ҳамин тариқ оиди проблемаҳои қобилиятҳои эҷодии шахс аз ҷониби 

олимон тадқиқотҳои зиёд гузаронида шуда андешаҳои гуногун иброз гаштаанд. 

Аз ҷумла С.Л.Рубинштейн чунин ақида дошт: – шуур сохтори фаъолиятро такрор 

намекунад, балки ба он ворид мегардад, он ба таъсири нави муҳит ба воситаи 

фаъолияти фард боз аст. Алоқаи муайяншуда, маҷрои ҷустуҷӯи назариявии 

роҳҳои ташаккули шахсро дар умум ва инкишофи эҷодии вайро мушахассан 

муайян намуд. Ба ин ақида такя намуда, проблемаи инкишофи фард ва 

қобилиятҳои ӯро ба воситаи фаъолиятҳои гуногун, аз ҷумла фаъолияти эҷодӣ, ҳал 

намудан мумкин аст [211,143]. Ба муаммои шахсияти эҷодкор рӯ оварда 

С.Л.Рубинштейн консепсияи психикиро на ҳамчун фаъолияти пассиви 

мутобиқшаванда, балки ҳамчун мубаддалгардонандаи фаъоли эҷодӣ маънидод 

мекунад. Ба андешаи вай шахсият на танҳо таҷрибаи ҷамъиятиро аз худ мекунад, 

балки, ҳақиқатро таъбир медиҳад, дигаргун месозад. Дар асл олим зарурати 

тадқиқи шахсиятро на танҳо ҳамчун субъекти фаъол, балки эҷодкори фаъолият 
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нишон дода аст. Мисоли чунин тадқиқотҳо асарҳои худи С.Л.Рубинштейн ба 

ҳисоб мераванд. Дар онҳо ба шаклҳои инфиродикунонидашудаи фаъолияти 

инсон, ки бо масъалаҳои фарқиятҳои хусусӣ маҳдуд набуда, ба дарки равияи 

инкишофи шахс, фардияти вай вобастаанд, диққати махсус дода шудааст. 

Принсипи “зоҳирӣ ба василаи ботинӣ”- ро инкишоф дода, С.Л.Рубинштейн 

кӯшиши кушода додани механизмҳои таъсири мутақобилаи муайянкунандаҳои 

гуногунро дар шахсияти эҷодкор ба амал овардааст ва таклиф намудааст, ки 

ташаккули чунин шахсият аз нуқтаи назари таърихӣ дида баромада шавад ва 

моҳиятан муаммои “шахсияти оянда”-ро гузоштааст [210,207]. 

Нуқтаи назари Б.М.Теплов ба проблемаи эҷодиёт комилан дигар аст [241, 

114-115]. Ташаккули шахсияти эҷодиро бо серҷанбагии фаъолияти инсон 

алоқаманд намуда, ӯ қайд мекунад, ки аксаран он мазмунан аз эҷодиёти илмӣ 

мураккабтар аст. Хусусиятҳои тафаккури эҷодиро таҳлил намуда, Б.М.Теплов, 

мундариҷаи онро  ба воситаи сифатҳои зерини ақл муайян кардааст – 

системанокӣ, мустақилӣ, чандирӣ, танқидӣ, мантиқӣ, реактивнокӣ, қобилияти 

пешгӯӣ карда тавонистан. Барои илми психология ва педагогика ин ақида дорои 

аҳамияти калон буд, зеро имконияти пайдо намудани роҳҳои ташаккул ва 

инкишофи тафаккури эҷодиро боз менамуд, сифатҳои тафаккур бошанд ба шакли 

воқеӣ ҳам чен карда мешуданд, ҳам чун объекти таъсироти педагогӣ қарор 

мегирифтанд. 

Таърихи муаммои эҷодиёт аз ҷониби К.Н.Вентсел хеле чуқур ва махсус 

дида баромада шудааст. Ӯ яке аз принсипҳои эҷодиётро ба воситаи ...“ташаккули 

ирода бо роҳи озоди амалиёт ва бо роҳи эҷодиёти мустақил, зеро ирода омили 

ҳаёти рӯҳӣ ба ҳисоб меравад”-ро эълон кардааст. Дар назарияи тарбиявии ӯ 

принсипи арзишмандии шахсият ҳамчун низоми асосии ташкилдиҳанда баромад 

мекунад [5,428]. 

Мо ба ин нуқтаи назар ҷонибдор ҳастем – танҳо шахси дорои андешаҳои 

озод, соҳиби иродаи мустаҳкам ва фикрронии мустақил метавонад ғояҳои 

бемислу ғайриқолабиро пешниҳод кунад. Хусусиятҳои номбурда унсурҳои асосии 

қобилияти креативии шахсро ташкил медиҳанд ва бояд дар раванди ташаккули 
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мақсадноки ин қобилият ба ҳисоб гирифта шаванд, зеро ҷараёни инкишофи шахси 

эҷодкор маҳз ба муносибати эҳтиромона ба фикру андешаи вай, ақидаҳои вай, 

ҳатто ғояҳои фантастикиву ғайриоддии вай асос мегирад. Дар умум ҷустуҷӯи 

сарчашмаҳои эҷодиёт ва шартҳои мусоиди инкишофи потенсиали эҷодӣ ба таври 

васеъ бурда мешаванд. 

Бо пешравии ҷамъият ва инкишофи донишҳои фалсафӣ ва психологи-

педагогӣ ғояҳо оид ба эҷодиёти инсон дигаргун шуданд, ташакул ёфтанд. Илми 

муосир баъзе далелҳоеро ба даст овардааст, ки ба шакли пурра набошад ҳам, 

раванди ҳалли ин зумра масъалаҳоро маънидод карда, шартҳои мусоид ё баръакс 

халалрасонандаи ҳалли онҳоро тавсиф намудааст. Бо вуҷуди ин то ҳол ҷавоби 

ягона ба муаммои табиати психологии эҷодиёт, хусусиятҳои хоси он, пайдошавӣ 

ва ташаккули минбаъдаи он дода нашудааст. 

Проблемаҳо оид ба сохтори тафаккури эҷодӣ мавриди таҳқиқотҳои як зумра 

олимон қарор доранд. Дар пажӯҳишҳои назариявӣ ва эмпирикӣ қисматҳои зерини 

тафаккури эҷодӣ баррасӣ гардидаанд: фаросатӣ ва мантиқӣ (Я.А.Пономарев), 

бошуур ва бешуурона, вербалӣ ва ғайривербалӣ (Л.Л.Гурова, Д.Н.Завалишина, 

O.K.Тихомиров ва дигарон), аёнӣ-образӣ ва калимагӣ-мантиқӣ (Р. Мейли, 

Л.Л.Гурова), равандҳои маърифатии ташакулёфта (A.M.Матюшкин), механизмҳои 

эмотсионалӣ-танзимӣ ва маромноккунӣ (И.А.Василев, О.К.Тихомиров, 

Е.Л.Яковлева ва дигарон). Як зумра олимон дар асарҳои худ қайд кардаанд, ки  

қобилиятҳои маърифатӣ дар раванди эҷодиёт мавқеи муҳим доранд ва ҳамчун 

қисматҳои тафаккури эҷодӣ баромад мекунанд (Л.С.Виготский, А.Г.Азарян, 

О.М.Дяченко, В.П.Зинченко, В.В.Знаков, A.M.Матюшкин, А.В.Петровский, В.Д. 

Шадриков ва дигарон). Аммо то ҳол дар миқдори зиёди таҳқиқотҳо тамоюли 

новобаста аз якдигар, ба таври алоҳида омӯхтани равандҳои маърифатӣ ва 

қобилиятҳои эҷодӣ дида мешавад. Ба мисол, аксар вақт чунин протсесҳои 

маърифатӣ ба монанди идрок, хотир, тасаввурот ба ҳайси унсурҳои когнитивии 

тафаккури эҷодӣ баррасӣ намегарданд, ҳол он ки равандҳои маърифатӣ заминаи 

эҷодиётро ташкил медиҳанд. Ҳама гуна эҷодиёт аз донишандӯзӣ оғоз мегардад, ба 

даст овардани донишҳо танҳо тавассути равандҳои маърифатӣ имконпазир аст. 
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Самаранокӣ ва маҳсули раванди эҷодиёт бошад, бо хусусиятҳои инфиродӣ-

психологӣ вобастагӣ дорад. Сохтори фардии қобилиятҳои эҷодӣ ғайр аз 

протсесҳои когнитивӣ боз аз як қатор ташкилаҳои алоҳидаи психикӣ, ки ба 

таркибашон маромҳо, эмотсияҳо, сифатҳои маънавӣ, махсусиятҳои рафтор ва 

муошират дохил мешаванд, иборат аст. Яъне тафаккури эҷодӣ, низоми 

алоқаманди қисматҳои когнитивию инфиродӣ, эмотсионалию иродавиро дар бар 

мегирад. Аз ин рӯ, таҳқиқи қобилиятҳои эҷодӣ бояд бо дарназардошти ин робита, 

муайян намудани механизмҳои психологии алоқамандии сохторҳои когнитивӣ ва 

шахсӣ роҳандозӣ гардад. 

Шарҳи муосири илмии шуур ва фаъолият, имконияти ҳалли масъалаи 

инкишоф додани шахс ва қобилиятҳои вайро ба воситаи намудҳои гуногуни 

фаъолият, аз ҷумла фаъолияти эҷодӣ пайдо намуд. Падидаи эҷодиёт, тафаккури 

эҷодӣ ва қобилиятҳои эҷодӣ аз ҷониби равоншиносони мактабҳои гуногуни 

психологӣ аз нуқтаи назари гуногун омӯхта мешуданд. Коркардҳои аввалини 

олимони шӯравӣ – Я.А.Пономарев, А.В.Брушлинский, И.Б.Калошина, 

О.К.Тихомиров, М.Г.Ярошевский, Б.М.Кедров, А.М.Матюшкин оиди ин муаммо 

ба солҳои 60-ми асри XX таллуқ доранд. Чунончи, Я.А. Пономарёв табиати 

ҳартарафагии эодиётро кушода (аз нуқтаи назари фалсафаи диалектикӣ) онро чун 

хосияти материя маънидод кардааст [194,381]. 

 Дар исботи ин фикр, эҷодиёт махсусан ҳамчун сарчашмаи инкишоф, 

ҳаракат, таъсири мутақобила ки ба ташаккул, инкишофи таъсири мутақобила 

мебарад, фаҳмида мешавад. Аз ҷониби Я.А.Пономарёв раҳёфти таҳлилӣ-

абстрактӣ оид ба табиати эҷодиёт коркард шудааст. Моҳияти креативнокӣ 

(эҷодиёт) ба ҳайси хусуситяи психологӣ, ҳамчун фаъолии зеҳнӣ ва ҳассосӣ 

(сензетивнокӣ) ба маҳсули иловагии фаъолияти худ маънидод мегардад. Инсони 

эҷодкор натиҷаи иловагии фаъолиятро, ки офариниши чизи нав мебошад, 

мебинад, инсони қобилияти эҷодӣ надошта, танҳо натиҷаҳоро баъди ба мақсад 

расидан (мақсаднок) мебинаду, аз паҳлӯи навӣ гузашта меравад. Хулосаи муҳим 

ва ҷолиби  Я.А.Пономарёв, тасаввурот дар бораи “тазоди” раванди эҷодиёт 

мебошад [195,387]. 
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Механизми психологии эҷодиёт аз қисматҳои “дуршуда”, баъзан муқобили 

якдигар, қутбӣ иборат аст: 

 фаросатӣ + мантиқӣ; 

 асил + амсила; 

 ихтиёрӣ + беихтиёр; 

 маромноккунӣ + ҳавасмандкунӣ; 

 ногаҳон /импулсивӣ/ + иродавӣ; 

 шуурнок + бешуур; 

 модарзодӣ + ҳосилшуда ва ғ. 

Дар заминаи назарияи механизми психологии эҷодиёт Я.А.Пономарев 

марҳилаҳои онтогенези раванди ҳалли масъалаҳои эҷодиро муайян намудааст, ки 

зеринанд: 

1. Одам амалиётро дар вазъияти оддии ашёгӣ дуруст сохта наметавонад, 

агар масъала ба ӯ дар шакли нутқӣ, мухтасар ифода карда шавад. 

2. Барпо намудан /бунёд кардан, сохтан/ бо роҳи амал намудан 

/манипулятсия/ бо чизҳои воқеӣ, ашёҳои аслӣ мумкин аст (на амсилаҳо). 

3. Барпо намудан /бунёд кардан, сохтан/ бо роҳи ба амал баровардани 

тасаввуротҳо (дар фикр) эҳтимол аст. 

4. Барпо намудан /бунёд кардан, сохтан/ бо роҳи амал намудан 

/манипулятсия/ бо амсилаҳо дар натиҷаи озмоиш ва хатогиҳо мумкин аст. 

5. Инсон сохтори масъаларо таҳлил менамояд, нақша мекашад ва амалҳои 

худро ба нақша тобеъ мекунад. 

Дар заминаи муқоисаи онтогенези рафтори кӯдакон дар вазъиятҳои 

муаммовӣ ва тарзи ҳалли масъалаҳои эҷодӣ аз ҷониби калонсолон  Я.А. 

Пономарёв ба хулоса омад, ки марҳилаҳои функсионалии ҳалли масъалаҳои 

эҷодии калонсолон ба онтогенези кӯдак шабоҳат дорад. 

Нуқтаи назари Я.А.Пономарёв ба ҷомеаи башардӯстона мувофиқат мекунад, 

зеро дар маркази тасвири илмии олам – инсон, бунёдкор, ки бо ҳақиқати 

объективӣ алоқамандии диалектикӣ дорад, гузошта мешавад [194, 109]. 
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Дар ҳақиқат ҷомеае, ки дар он инсон мавқеъ ва манзалати хоса дорад, бо 

фаъолияти худ, аз ҷумла фаъолияти эҷодии худ ин ҷомеаро ба пеш бурда 

метавонад, самараи эҷодиёти ӯ низ пурарзиш аст, яъне заминаи эҷодкорӣ, 

бунёдкорӣ, созандагӣ дар ин ҷомеа мавҷуд аст. Мо бо ҳисси қаноатмандӣ қайд 

карда метавонем, ки дар Тоҷикистони соҳибистиқлол эҷоду эҷодкорӣ қадр карда 

мешаванд. Махсусан дастгирии бевоситаи ҷавонони эҷодкору навовар аз ҷониби 

Ҳукумати мамлакат, ки ҳамасола дар рафти барпо гардидани олимпиадаю 

озмунҳои гуногун чӣ дар миқёси Ҷумҳурӣ ва чӣ берун аз он мушоҳида мешавад. 

Бо мақсади нигоҳдорӣ ва инкишофи потенсиали интеллектуалии ҷомеа, ба вуҷуд 

овардани шарту шароитҳои худтатбиқкунии эҷодии ҷавонон, коркарди комплекси 

тадбирҳо дар назар дошта шудааст: 

 ҳавасмандкунии модии муассисаҳо, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, фондҳои 

хайриявӣ, шаҳрвандони алоҳидае, ки ҷавонони боистеъдодро дастгирӣ 

менамоянд; 

 муайян намудани мукофотҳо, стипендияҳо, кӯмакпулиҳо барои ҷавонони 

болаёқат; 

  дастгирии давлатии фаъолияти эҷодӣ ва инноватсионии ҷавонон.  

Сиёсати давлатии инкишоф ва дастгирии ҷавонони боистеъдод дар маҷрои 

сиёсати рушди ҳамаҷонибаи захираҳои инсонӣ, коркард ва роҳандозии тадбирҳо 

оиди дастгирӣ ва ҳавасмандкунии шаҳрвандони  болаёқати ҷавон дар соҳаи 

маориф, илм, техника ва маданият ба амал оварда мешавад [279]. Ҳукумати 

кишвар баҳри татбиқи амалии имкониятҳои эҷодии ҷавонон дар ташкил ва 

гузаронидани озмунҳо, олимпиадаҳо, фестивалҳои гуногунсоҳа, аз ҷумла 

фаъолияти касбиву соҳибкорӣ саҳми арзанларо мегузорад. 

Муаммои эҷодиёт аз ҷониби равоншиносон ба таври мушаххас омӯхта 

шудаанд (Б.М.Кедров, А.М.Матюшкин, Я.А.Пономарёв, М.Г.Ярошевский ва 

дигарон). Дар тадқиқотҳои равандҳои тафаккури самаранок (А.В.Брушлинский, 

И.П.Калошина, О.К.Тихомиров) масъалаи эҷодиёт ба воситаи: субъект-ашё 

(ҷараёни эҷодӣ) дида баромада шудааст. Ин равия эҷодиётро тавассути фаъолияти 
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инсон-бунёдкор, ки арзишҳои нави бемислро дар соҳаҳои гуногуни илм, санъат ва 

монанди инҳо ба вуҷуд меоварад, муайян мекунад. 

Дар қисмати афзалиятнокии фаъолияти предметӣ дар раванди эҷодиёт, мо 

А.В.Брушлинскийро пайгирӣ намуда илова менамоем, ки мавқеи хусусиятҳои 

психологии шахс, махсусан сифатҳои тафаккури вай дар зоҳир гардидани 

қобилиятҳои эҷодӣ нақши калонро мебозанд. 

Дар тадқиқи масъалаи психологияи тафаккур якчанд ҷанбаро ҷудо мекунанд 

ва мо онҳоро чунин маънидод менамоем: 

 хусусиятҳои тафаккур, ки бо фарқиятҳои инфироди-типикӣ муайян карда 

мешаванд – яъне сифатҳои тафаккур ҳамчун хусусиятҳои инфиродии шахс, ки 

дар фаъолияти фикрӣ мавқеи асосӣ доранд; 

 тафаккури  креативӣ ҳамчун қобилият – яъне креативнокӣ ҳам қобилияти 

фикрӣ ва ҳам қобилияти инфиродии шахс буда метавонад; 

 фаъолии эҷодӣ, мақсаднокӣ ва муташаккилии шахс – яъне чун қобилият 

онро ташаккул додан мумкин аст; 

 омилҳои бо соҳаи ҳиссиёт, ирода ва ваҷҳиёти шахс алоқаманд – яъне 

шароитҳои мусоид ва номусоидро барои ташаккули ин қобилият ба ҳисоб 

гирифтан лозим аст. 

Бинобар гуфтаҳои боло, якчанд шартҳои мусоид ва номусоиди фаъолияти 

эҷодиро муайян намудан мумкин аст, ки дар ҷадвали 1 оварда шудаанд.  

 

Ҷадвали 1 - Шартҳои мусоид ва номусоиди фаъолияти эҷодӣ 
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Шартҳое, ки барои ҳалли 

масъалаҳои эҷодӣ мусоидат 

мекунанд

Шартҳое, ки барои ҳалли 

масъалаҳои эҷодӣ мусоидат 

намекунанд 

Дар рафти ҳалли масъалаи нав, шахс 

кӯшиш мекунад, ки сараввал аз 

муваффақияти пешина истифода барад

Ба вуҷуд омадани стереотипи фикрӣ, ки 

барои дарёфти роҳи нави ҳалли масъала 

халал мерасонад

Миқдори зиёди кӯшиш, ки барои тарзи 

нави ҳалли масъала сарф карда шудааст, 

эҳтимолияти боз истифода бурдани ин 

тарзро зиёд мегардонад

Тарси ноомади аз сар гузаронида ба 

шакли автоматӣ дар ҳалли масъалаи нав 

ба вуҷуд меояд 

Ҳисси муваффақият барои ваҷҳиёти 

фикрӣ зарур аст 

Майл доштан ба конформизм, ки дар 

пахш кардан, инкори эҷодиёт зоҳир 

мегардад  

 

Бо дарназардошти шартҳои номбаршуда хусусиятҳои қобилияти эҷодиро ба 

таври мушаххас таҳқиқ намудан мумкин аст. Ҳангоми ҳалли масъалаи нав шахс 

бештар кӯшиш мекунад, ки аз дастовардҳо ва муваффақиятҳои пешинаи худ 

истифода намояд. Ин шарт бо соҳаи эмотсионалӣ ва равандҳои зершуури одам, ки 

бевосита дар ҷараёни аз сар гузаронидани муваффақият мушоҳида мешаванд, 

алоқаманд аст. Баръакс муваффақ нашудани чандинкарата, ноомад дар зершуур 

ҳисси тарсро ба вуҷуд меоранд, ки шарти номусоиди эҷодиёт маҳсуб меёбад. 

Миқдори кӯшише, ки шахс барои ноил шудан ба муваффақият сарф 

мекунад, эҳтимолияти такроран истифода бурдани тарзи муайяни масъаларо 

меафзояд. Ҳамчунин муваффақияте, ки бо сарфи қувваи зиёд ба даст меояд, 

бештар қадр карда мешавад. Дар психология мисолҳои аффектҳои мусбате, ки бо 

ноил гаштан ба муваффақиятҳои нодир алоқаманданд, хеле зиёданд. 

Шартҳои номусоиди эҷодиётро пеш аз ҳама мавҷудияти стереотипҳои 

фикрӣ ё ақидаҳои шахшудамондае ташкил медиҳанд, ки барои пайдо намудани 

усулҳои нави ҳалли муаммо садди роҳ мешаванд. Зуҳуроти чунин фикрҳо на 

танҳо бо конформизм робита дорад, балки яке аз нишонаҳои он мебошад, яъне 
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майл доштан ба пайравии ғояҳои кӯҳна, лекин қулай, оддӣ, дастрас ва осон, ки 

кӯшиши эҷодиро мутлақо рад мекунанд, онро пахш менамоянд. 

Хусусияти муҳимтарини шахси эҷодкор маҳз дар диди нав, қобилияти аз 

чорчӯбаҳои мавҷуда баромадан, ҳамон як объектро ба таври махсус, аз нигоҳи 

“худ” (аз дигарон фарқкунанда), дарк намудан ва тарзи ғайриоддии истифодаи 

онро пешниҳод намудан иборат аст. 

Яке аз равияҳои маъмули равоншиносӣ – психологияи гуманистӣ ба соҳаи 

ваҷҳиёти шахсияти шуурноки эҷодкор, бунёдкор, созанда диққати махсус 

медиҳад. Намояндагони ин равия А.Маслоу, Р.Мэйл, К.Роджерс таъкид 

менамоянд, ки дар ботини ҳар як фард креативнокӣ мантиқан, ҳамчун усули зоҳир 

намудани худташаккулдиҳӣ [159] мавҷуд аст. Дар ин радиф эҷодиёт ҳамчун 

қувваи табдилдиҳанда ва мусоидаткунандаи худбаҳодиҳии мусбии фард [281], ки 

пешравии вайро дар ташаккули худ таъмин менамояд [209, 307], маҳсуб меёбад.  

Аммо омилҳои иҷтимоӣ чунин хусусияти табиии шахсро омехта мекунанд, 

маҳдуд менамоянд, шахс ба хештангароии эҷодӣ қобил намегардад. Аз ин рӯ, дар 

психологияи гуманистӣ, дар муайян намудани табиати эҷодиёт диққати асосӣ на 

ба навташкилаҳои ашёгӣ ва ғоявӣ, балки ба худи раванди эҷодиёт, ба ҷараёни 

ҳаракати мусбии он дода мешавад, яъне, ҳамчун меъёр сифати натиҷа не, балки 

хусусият ва равандҳои фаъолгардонандаи маҳсулнокии эҷодиёт қабул мегардад. 

Маҳз равияи гуманистии психологияи эҷодиёт, ки дар солҳои 70-уми асри 

XX дар Амрико ба вуҷуд омада буд, ба тадқиқотҳо дар соҳаи қобилиятҳои эҷодии 

шахс такони нав бахшид. Олимон Ҷ.П.Гилфорд, К.Тэйлор, Е.П.Торранс дар 

омӯзиши психологияи истеъдоди эҷодӣ ҳудудҳои навинро муайян намуда, қайд 

кардаанд, ки...”омӯзиш ва инкишофи кӯдакони қобилиятнок ва боистеъдод 

модели идеалии инкишофи эҷодии инсонро ташкил медиҳад” [68,31]. 

Бори аввал ба таври мухтасар ифода намудани моҳияти психологии эҷодиёт 

аз ҷониби равоншиноси амрикоӣ Ҷ.П.Гилфорд ба амал оварда шудааст. Вай чунин 

мешуморид, ки қобилият ба тафаккури дивергентӣ барои эҷодиёт мавқеи муҳим 

дорад. Ҷ.П.Гилфорд бо роҳи таҷрибавӣ номгӯи хусусиятҳои тафаккури эҷодиро 

асоснок карда, чунин ақида дошт, ки ҳамгироии тафаккури конвергентӣ (мантиқӣ, 
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муттасил, мураттаб) ва дивергентӣ (яклухт, фаросатӣ, нисбӣ) барои пайдоиши 

фикру ғояҳои нав ва ҳалли креативии онҳо замина шуда метавонад. Ӯ чунин 

меҳисобид, ки афзалияти чор хусусияти тафаккур –  бо “эҷодноки”-и он 

алоқаманд аст:   

1.Ғайриоддӣ будани ғояҳои пешниҳодшаванда (кӯшиш ба навгонии 

интеллектуалӣ);   

2.Чандирии маъногӣ, (қобилияти диди нави объект); 

3.Чандирии нақшии мутобиқшаванда (қобилияти дигар кардани дарки 

объект); 

4.Чандирии маъногии беихтиёрона (қобилияти ба вуҷуд овардани ғояҳои 

гуногун) [68,62]. 

 Ҳангоми муайян намудани ҷанбаҳои гуногуни табиати психологии 

эҷодиёт Ҷ.Гилфорд тестҳои креативнокиро коркард намудааст, ки дар тадқиқи 

қобилиятҳои креативӣ дар замони муосир низ ба таври васеъ истифода бурда 

мешаванд, гарчанде аз нигоҳи олимон ин тестҳо нишондиҳандаи ягонаи 

қобилияти эҷодӣ буда наметавонанд. Равоншиносон чунин мешуморанд, ки 

стандартикунонии тестҳои Ҷ.Гилфорд ба таври мукаммал гузаронида нашудааст, 

валиднокиашон мекалавад ва қаноатманд нест. Ба фикри онҳо, самаранокии на он 

қадар баланди тестҳои Ҷ.Гилфорд дар он аст, ки баҳодиҳии қобилиятҳои эҷодӣ аз 

рӯи суръати иҷроиши супоришҳо ба роҳ монда шудааст, вале хусусиятҳои 

инфиродии шахс ба ҳисоб гирифта нашудаанд, зеро дар ҷараёни тадқиқи 

қобилиятҳои гуногуни фикрӣ ба воситаи тестҳои интеллект (IQ) ва омӯзиши 

креативнокӣ бо тестҳои махсус, олимон натиҷаҳои мухолиф ба даст оварданд. 

Маълум гардид, ки ин нишондодҳо ҷавоби амиқеро оид ба муаммои вобастагии 

креативнокӣ аз интеллект дода наметавонанд. Дар ҳолати чен намудани 

креативнокӣ бо нишондиҳандаҳои дигар – дараҷаи дастовардҳои эҷодӣ дар 

намуди муайяни фаъолияте, ки шахс бо он машғул аст, натиҷаҳои мувофиқ ҳосил 

шуданд, ки аз ҷудо будани креативнокӣ ва интеллект далолат медиҳанд. 

   Дар психологияи муосир бештар тестҳои Э.П.Торренс маъмуланд. Ӯ 

кӯшиши ба вуҷуд овардани супоришҳои тестии модели эҷодиётро, ки бевосита 
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ҷараёни эҷодиёт, на балки натиҷаи онро инъикос мекунанд,  ба амал овардааст ва 

дар омӯзиши муаммои креативнокӣ ҳиссаи калон гузоштааст. Мувофиқи ақидаи ӯ 

қобилиятҳои эҷодӣ, аз ҷумла креативнокӣ, аз дараҷаи ташаккули интеллект 

вобастагӣ надоранд. Э.П.Торренс қобилияти эҷодиро омили мустақил, аз 

интеллект новобаста мешуморид. Дар назарияи “зинаи интеллект” вай ин 

омилҳоро ба таври зерин муқоиса намудааст: агар IQ аз 115-120 паст бошад, он 

гоҳ интеллект ва креативнокӣ омили ягонаро ташкил медиҳанд ва дар ҳолати IQ 

аз 120 баланд будан қобилияти эҷодӣ бузургии/нишондиҳандаи мустақил 

мегардад, яъне креативҳо (шахсони дорои қобилияти креативӣ) IQ-и баланд 

доранд ва баръакс интеллектуалҳо (шахсони дорои IQ-и баланд) 

креативнокиашон паст аст [251]. 

Дастовардҳои Э.П.Торренс дар таҳқиқи қобилияти эҷодӣ қобили қабуланд, 

зеро онҳо бештар бо хусусиятҳои инфиродии шахс алоқаманд карда мешаванд. 

Ин нуктаро аксари олимон тарафдорӣ менамоянд, яъне на дар ҳама вазъиятҳои 

зоҳиршавии креативнокӣ онро бо нишондиҳандаи интеллект /IQ/ алоқаманд 

кардан мумкин аст. 

Ба ақидаи мо дар тадқиқи қобилиятҳои эҷодӣ ҳам хусусиятҳои инфиродии 

фаъолияти фикрӣ ва ҳам қобилиятҳои психологии фардии бо креативнокӣ 

алоқаманд бояд ба ҳисоб гирифта шаванд, зеро ҷараёни эҷодиёт, навсозӣ, 

бунёдкорӣ – ин омезиши фаъолияти шуурнок ва унсурҳои бешуурӣ мебошад. 

Яке аз андешаҳои ҷолиб оиди муаммои эҷодиёт ва қобилиятҳои эҷодӣ аз 

ҷониби равоншиноси амрикоӣ Э.де Боно иброз гардидааст. Ӯ бори аввал мафҳуми 

“тафаккури латералӣ”-ро пешниҳод намуд. Ин тахмин дар натиҷаи тадқиқи кори 

мағзи сар тавлид гаштааст. Де Боно дарёфт намуд, ки майнаи одам ...”муҳити 

махсусе аст, ки имконият медиҳад ахборот мустақилона ба қолаб табдил ёбад... 

ақли инсон ҳамеша қолабҳои навро меҷӯяд” [23,87]. 

Олим кӯшиш намудааст тарзҳои воридшавии ғояҳои навро ба хиради одам 

бо василаи илҳоми ногаҳонӣ (худ ба худ) пайдо кунад. Вай исбот мекунад, ки – 

дар бораи мавҷудияти тафаккури латералӣ донистан нокифоя аст, онро машқ 

кунонидан, инкишоф додан лозим аст. Э.де Боно қайд мекунад – нишонаи асосии 
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тавсифдиҳандаи илҳоми дохилӣ ва ғояҳои нав ин аст, ки баъди пайдо гаштанашон 

онҳо бояд ошкору равшан тасаввур карда шаванд [23,88]. 

Мо илова карданием, ки истифодаи тафаккури латералӣ яке аз роҳҳои 

инкишофи қобилияти эҷодӣ маҳсуб меёбад, зеро маҳз маҳорати фикрронии 

бемислу ғайриқолабӣ дар пайдо шудани ғояҳои инноватсионӣ нақши калидиро 

мебозад. Ҳамчунин, илова менамоем, ки арзиши ғояҳои нав пеш аз ҳама дар 

татбиқшавандагии онҳо зоҳир мегардад, андешаву фикрҳое, ки ба созандагиву 

бунёдкорӣ нигаронида шудаанд, қимати хоса доранд. Аз ин лиҳоз, ба ташаккули 

қобилиятҳои эҷодии донишҷӯён – мутахассисони оянда, ки пешравию ободии 

ҷомеа дар дасти онҳост, диққати махсус додан лозим аст, зеро пайдо намудани 

роҳу усулҳои инкишофи ин қобилият яке аз муаммоҳои мубрами равоншиносӣ ба 

ҳисоб меравад. 

Аз ҷониби Р.Муни [281] чор нуқтаи назари асосӣ ба эҷодиёт, вобаста ба он, 

ки кадом ҷанбаи муаммо дар мадди аввал меистад, ҷудо карда шудааст: 

 муҳите, ки дар он эҷодиёт роҳандозӣ мегардад; 

 раванди эҷодиёт; 

 маҳсули эҷодиёт; 

 шахсияти эҷодкор. 

Нисбати ин андеша илова намуданием, ки бо вуҷуди ба таври алоҳида 

муайян намудани ҷанбаҳои омӯзиши эҷодиёт, алоқамандии паҳлӯҳои 

мухталифи онро инкор намекунад ва ба ақидаи мо таҳқиқи эҷодиётро бо як 

маҷрои алоҳида пеш бурдан начандон самаранок аст. Дар ҷараёни пажӯҳиш, 

ҷиҳатҳои гуногуни эҷодиёт ба якдигар то андозае пайванд мегарданд ва дар 

робитаи ногусастанӣ зоҳир мешаванд, ки таснифоти ҷанбаҳои ин падидаи 

ниҳоят мураккаб, хеле нисбӣ аст. Шояд аз ҳамин сабаб, бо вуҷуди мавҷуд 

будани таҳқиқотҳои сершумор, муаммои эҷодиёт дар психология то ҳол ба 

таври муайян ва саҳеҳ муқаррароти худро пайдо накардааст. 

Аз ҷумла, Э.П.Торренс андешаҳо ва таърифҳои гуногуни эҷодиётро 

таҳлил намуда, шаклҳои зерини муайянкунии эҷодиётро ҷудо намудааст: 
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1.Муқаррароте, ки ба навоварӣ ҳамчун меъёри эҷодиёт такя мекунанд. Ӯ 

қайд мекунад, ки офариниши чизи нав, аслан ба ҳамаи таърифҳо хос аст, 

гарчанде ба худи навоварӣ муаллифони гуногун ба таври мухталиф назар 

кардаанд [251]. Чунончи, Л.Л.Тёрстоун аз ҷониби ҷомеа қабул гардидани 

навовариро муҳим намешуморад, муҳим он аст, ки барои худи офаранда он нав 

бошад [281]. М.Стайн, баръакс, чунин мешуморад, ки навоварӣ бояд дар 

истилоҳҳои маданӣ муайян гардад, яъне аз ҷониби ҳамзамонон эътироф карда 

шавад [196]. 

2.Муқаррароте, ки дар он эҷодиёт ба конформнокӣ муқобил гузошта 

мешавад. Р.Крачфилд [133] ва Р.Уилсон [257] таъкид мекунанд, ки эҷодиёт, 

ворид намудани назари нав, ғайриоддӣ ба муаммо аст, инсони эҷодкор ҳам аз 

конформизм, ҳам аз нонконформизм озод аст. 

3.Муқаррароте, ки ҷараёнро дар бар мегирад. Ба мисол Т.Рибо 

муҳимияти фикрронии аналогиро барои эҷодиёт таъкид менамояд [281]. 

Е.К.Спирмен тафаккури эҷодиро ҳамчун раванди муоина ё ба вуҷуд овардани 

робитаҳо, чӣ дар сатҳи даркшаванда ва чӣ дар сатҳи даркнашаванда дида 

баромадааст [196]. 

4.Нуқтаи назар аз мавқеи қобилиятҳои зеҳнӣ. Ҷ.П.Гилфорд эҷодиётро 

дар истилоҳҳои қобилиятҳои фикрӣ муайян кардааст, ки дастовардҳои эҷодиро 

таъмин менамоянд. Ба ақидаи ӯ тафаккури эҷодӣ маҳсули дивергентиро дар 

бар мегирад, яъне ба вуҷуд овардани ахбори нав, ғайриоддӣ, бемисл, дар асоси 

ахбори мавҷуда [68,42]. 

5.Андешае, ки ба муайян намудани дараҷаҳои эҷодиёт асоснок карда 

шудааст. А.Тейлор тасаввуротро дар бораи дараҷаҳои зерини эҷодиёт ворид 

намудааст: 

 эҷодиёти экспрессивӣ – ба мисли расмкашии ногаҳонии кӯдакон; 

 эҷодиёти маҳсулнок – маҳсули илмӣ, адабӣ, ки бозии озоди 

назоратшаванда ва маҳдудкардашуда мебошад; 

 эҷодиёти инвентивӣ (кашфиётчигӣ) – кашфиёт дар маводҳо, усулҳо, 

техникаҳо ифода меёбад; 



 
 

74 
 

 эҷодиёти инноватсионӣ – мукаммалгардонӣ бо роҳи тағйирот; 

 эҷодиёти офаранда – пешниҳоди принсипи мутлақо нав, ки дар атрофи 

он маҷроҳо, мактабҳои нав пайдо шуданашон мумкин аст [203,196].   

Ғайр аз ин ки эҷодиёт ҳамчун намуди фаъолият, ҷараён ё маҳсул омӯхта 

мешавад, дар илм диққати бештар ба қобилиятҳои эҷодӣ ва зеҳнӣ ва 

мувофиқати онҳо дода шудааст. Муаммои мувофиқати қобилиятҳои зеҳнӣ ва 

эҷодӣ дар шумораи зиёди таҳқиқотҳо баррасӣ гардидааст. Ин тадқиқотҳо 

нишон медиҳанд, ки зеҳн ва эҷодиёт заминаҳои гуногун доранд ва дар раванди 

мутобиқшавӣ ба муҳит функсияҳои гуногунро иҷро мекунанд. 

Мо чунин мешуморем, ки бо вуҷуди гуногун будани заминаҳо ва 

вазифаҳои қобилиятҳои эҷодӣ ва зеҳнӣ, робитаи онҳоро инкор намудан 

начандон дуруст мебуд. Дар ҷараёни эҷодиёт алоқамандии ин қобилиятҳо хеле 

назаррасанд ва ҳатто дар баъзе мавридҳо муайян намудани ҳиссаи ҳар кадоме 

аз онҳо дар натиҷагирии маҳсули эҷодиёт мушкилиеро пеш меорад, яъне мо 

исрор карда наметавонем, ки маҳсули эҷодиёт кадом қобилиятро зиёдтар дар 

бар мегирад ва кадомашро камтар. Ин омил ҳам бо протсеси эҷодиёт, ҳам бо 

маҳсули он ва ҳам бо шахсияти эҷодкор муайян карда мешавад ва ниҳоят 

инфиродӣ аст. 

Худи Э.П.Торренс муайян намудани эҷодиётро ҳамчун протсес таклиф 

менамояд ва ишора мекунад, ки “эҷодиётро ҳамчун ҷараён муайян намуда, мо 

чунин саволҳоро гузоштанамон мумкин аст, барои татбиқи ин раванд, чӣ гуна 

шахсият будан лозим аст, кадом муҳит ба ин мусоидат мекунад ва маҳсули ин 

ҷараён дар натиҷаи бо муваффақият анҷом ёфтани он чӣ гуна мешавад” [251]. 

Дар гуфтаҳои Э.П.Торренс мо бори дигар робитаи ҳамаи ҷанбаҳои 

эҷодиётро мушоҳида менамоем. Эҷодиёт раванд, ҷараён аст ва дар муҳити 

муайян роҳандозӣ карда мешавад аз ҷониби шахсияти эҷодкор, ки дар ҳар 

сурат маҳсулеро меофарад. Эҷодиёт раванди офаридани чизи нав, ки ҳам 

шуур, ҳам рафтор, ҳам маҳсули офаридаи шахсро дигаргун месозад, яъне 

натиҷаи эҷодиёт, ин ҳамеша  навгонӣ, роҳи ҳалли ғайриоддӣ ва бемисл 

мебошад. Дар навбати худ эҷодиёт бо хусусиятҳои инфироди-психологии шахс 
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алоқамандии бисёрҷанба дорад. Барандаи эҷодиёт фарди алоҳида бо 

хусусиятҳои танҳо ба худаш хос аст ва аз ин хусусиятҳо ҳам ҷараёни эҷодиёт, 

ҳам дараҷаи зоҳиршавии он, ҳам маҳсули он вобастагии калон дорад. Яъне дар 

маркази раванди эҷодиёт – шахси эҷодкор – меистад ва ҳамаи ҷанбаҳо, 

омилҳо, дараҷаҳо, натиҷаҳо, маҳз ба ӯ алоқаманданд. 

Ф.Баррон тафсири пажӯҳишҳои сершумори муаммои эҷодиётро ба амал 

оварда, ба хулосае омадааст, ки ба аксарияти таҳқиқотҳо мавқеъҳои умумии 

зерин хосанд: 

1. Эҷодиёт – ин қобилияти аксуламали мутобиқшаванда ба талабот 

нисбат ба андешаҳои нав. Ин асосан қобилияти бошуурона ворид намудани 

навоварӣ ба ҳаёт мебошад. Мутобиқшавии нав одатан ба чандирии бештар 

мусоидат мекунад. 

2. “Чизи нав” – ин одатан маҳсул аст, ки натиҷаи ҷараён мебошад ва аз 

ҷониби инсон ба вуҷуд оварда мешавад. Яъне се омиле мавҷуд аст, ки дар онҳо 

омӯзиши эҷодкорӣ осон мегардад:  маҳсул, ҷараён , инсон. 

3. Тавсифдиҳандаҳои ин маҳсулот, равандҳо ва одамон, нав будани онҳо, 

ғайриоддӣ, бамаврид, валиднок, қобилияти қонеъ гардонидани талабот, 

адекватӣ. 

4. Ин маҳсулоти эҷодкорӣ гуногунанд. 

5. Бисёри маҳсулот ҷараёнанд, бисёри ҷараён маҳсулотанд, инсон бошад, 

дар як вақт ҳам маҳсул ва ҳам ҷараён аст [22]. 

Аз ин мебарояд, ки мавҷуд будани маҳсул ҳамчун критерийи эҷодиёт дар 

тадқиқотҳо хеле маъмул мебошад. Аслан эҷодиёт танҳо дар он ҳолат қобили 

қабул мегардад, ки натиҷае ба бор орад, яъне маҳсули эҷодиёт бояд ба 

манфиати инсон (инсоният) равона карда шуда бошад. Ин нукта бо муаммои 

эътирофи маҳсули эҷодиёт робита дорад, яъне шахсияти эҷодкор аз ҷониби 

ҷомеаи муайян бояд эътироф карда шавад, зеро қобилияти эҷодӣ ҳамчун 

хусусияти инфиродии фардӣ дар шакли маҷмӯи хислатҳои инфиродӣ не, балки 

ҳамчун раванди татбиқи фардияти ҳар як инсон баромад мекунад, зеро 

тавсифдиҳандаҳои асосии ҷараёни эҷодиёт чунинанд: 



 
 

76 
 

 эҷодкорӣ дар ҷараёни ҳамкории субъект – субъект густурда мешавад; 

 эҷодкорӣ ҳамеша то андозае ба одами дигар равона карда шудааст. 

Ин тавсифҳо мантиқан аз таҳлили эҷодкорӣ ҳамчун татбиқи фардияти 

хусусӣ мебароянд, зеро фардияти инсон дар раванди муоширати байнишахсӣ 

зоҳир мегардад (бевосита ё бавосита) ва ҳамеша то андозае манзури фардияти 

худ ба одами дигар мебошад. Дар таҳлили тадқиқотҳои психологӣ-педагогӣ 

низ ин нуктаро пайдо намудан мумкин аст, ки дар маҷмӯи тасаввуротҳои 

маъмултарин оиди эҷодиёт ба таври зерин ифода ёфтааст: 

 эҷодиёт дар заминаи дастовардҳои эҷодӣ муайян карда мешавад – 

эҷодиёт  фаъолияти инсоне, ки арзишҳои навро меофарад, яъне ҳама гуна 

навовариҳое, ки дар соҳаҳои мухталифи ҳаёт ва фаъолияти инсон офарида 

мешаванд, бешак натиҷаи раванди эҷодиёти шахс маҳсуб меёбад; 

 эҷодиёт ҳамчун қобилияти ибтидоии фард дар худзоҳирнамоӣ ва 

худташаккулдиҳӣ – ҳама гуна намуди фаъолият дар назар дошта мешавад, ҳар як 

шахс метавонад дар худ заминаҳои эҷодиётро пайдо намуда онро ташаккул диҳад. 

Муаммои эҷодиёт барои тадқиқоти илмӣ хеле мураккаб, аммо ниҳоят 

мубрам аст ва аз ин лиҳоз омӯзиши ҷанбаҳо, нуқтаи назар, фарзияҳои гуногун 

оиди ин масъала дар замони муосир басо аҳамиятнок маҳсуб меёбад. 

1.3 Назарияҳои муосири креативнокӣ 

Суръати баланди ташаккули ҷамъият, ки бо тараққиёти илму техника, 

воситаҳои муошират, информатсиякунонии оммавии шуур  вобаста мебошад, ба 

раванди иҷтимоишавии шахс талаботҳои такмилёфтаро мегузорад. Дар ин радиф 

ба ташаккули шахсияте, ки дорои мавқеи фаъоли ҳаётӣ, мундариҷаи шахсӣ, 

зиндададилӣ, маҳорати нигоҳ доштани фардияти худ дар ҳама гуна вазъиятҳоро 

соҳиб аст, хеле мубрам мегардад. Барои давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд, рӯ ба 

пешравӣ ниҳода муҳим аст, ки шаҳрвандони он ба шароитҳои мураккаби 

зудивазшавандаи муосири ҳаётӣ на танҳо мутобиқ шаванд, балки имкониятҳои 

худро татбиқ карда тавонанд, ба қарорҳои қабулкардаашон масъулиятшинос, 
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мустақил бошанд, бо назардошти худ рафтор намоянд ва аз фикру ақидаи дигарон 

вобаста набошанд. 

Яке аз омилҳои ҳалкунандае, ки барои роҳандозии чунин мақсадҳо 

мусоидат мекунад, бешак креативнокӣ мебошад. Ҳал карда тавонистани 

муаммоҳои глобалие, ки дар назди насли оянда меистад, диди инноватсионӣ, 

ғайриоддӣ ва бемислро талаб мекунад ва маҳз креативнокӣ чунин қобилиятҳоро 

дар бар мегирад. 

Омӯзиши қобилиятҳои махсуси шахс, ки бо мафҳуми креативнокӣ маъмул 

гашт, дар психологияи муосир, дар ҷараёни таҳқиқи хусусиятҳои равандҳои зеҳнӣ 

ва эҷодиёт, ҳамчун равияи алоҳида ба миён омадааст. Мувофиқи ин равия 

креативнокӣ аз қобилияти ба шакли гуногун истифода бурдани ахбори дар 

масъала буда ва бо тарзи ғайриоддӣ, ғайримаъмул, бо суръати тез ҳал кардани он 

вобастагӣ дорад. Креативнокӣ ҳамчун қобилияти шахс, ки дар бунёд намудани 

мафҳумҳои инноватсионӣ ва ташаккули маҳорати нави бо дастовардҳои эҷодӣ 

алоқаманд инъикос мегардад, тадқиқ карда мешуд. 

Ҳоло таҳқиқи ҷанбаҳои гуногуни қобилияти креативӣ, моҳияти он, шаклҳои 

зоҳиршавии он дар соҳаҳои гуногуни ҳаёт ва фаъолияти одам, робитаи он бо 

равандҳои маърифатӣ, эмотсионалӣ ва хусусиятҳои психологии шахс, яке аз 

масъалаҳои мубрами психологияи муосир маҳсуб меёбад. 

Дар тадқиқоти мо креативнокӣ дар робита бо зеҳни эмотсионалӣ ва 

таҳаммулпазирӣ, ки дар якҷоягӣ потенсиали зеҳни-шахсии фардро ташкил 

медиҳанд, баррасӣ мегардад. 

Пеш аз ҳама ба мундариҷаи лингвистикии мафҳуми “креативнокӣ”- рӯ 

меоварем. Мафҳуми “креативнокӣ” ба истифодаи фаъол дар илми психология ба 

қарибӣ ворид гардидааст. Агар ба тарҷумаи русии он муроҷиат намоем дар, 

луғати “Психология”, зери таҳрири А.В.Петровский, М.Г.Ярошевский (чопи 

с.1990) онро пайдо намекунем. Эҳтимол сабаб дар он бошад, ки мундариҷаи 

мураккаби ин мафҳум дар ҳудуди истилоҳҳои анъанавии илмӣ ва ақидаҳои 

назариявии мавҷуда муайян карда нашуда буд. 
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Дар луғати психологии М.И.Еникеев (чопи с.2012) мафҳуми креативнокӣ 

дар шарҳи Э.П.Торренс дода шудааст - /креативность/ - калимаи лотинӣ creatio - 

офариниш, – қобилияти фард, ки дар тафаккури бемисл, ғайриоддӣ, бо роҳи нав 

ва суръати тез ҳал намудани масъалаи эҷодӣ, зоҳир мегардад [201,185]. 

Дар китоби В.Н.Дружинин (Психология общих способностей) креативнокӣ 

ба таври зайл шарҳ дода шудааст...қобилияти умумӣ ба эҷодиёт, ки шахсро дар 

маҷмӯъ тавсиф медиҳад ва дар соҳаҳои гуногуни фаъолии вай зоҳир мегардад, 

яъне креативнокӣ ин қобилият аст, қобилият – сифати дар ҷараёни ҳаёту фаъолият 

инкишофёбанда аст, пас креативнокӣ бузургии статикӣ нест, балки 

ташаккулёбанда, дар ҳолати “фаъоли креативӣ” зоҳиршаванда аст [87,351]. 

Дар “Луғати мухтасари истилоҳоти психология ва тавсифи баъзе 

мафҳумҳо”-и Р.Атахонов мафҳуми креативность – креативнокӣ тарҷума шуда, 

чунин маънидод карда шудааст – қобилияти умумӣ ба эҷодкорӣ, ки шахсро ба 

таври том тавсиф медиҳад; дар соҳаҳои гуногуни фаъолӣ зоҳир мешавад ва 

ҳамчун омили нисбатан новобастаи лаёқат муоина карда мешавад. Ба креативнокӣ 

аз муносибати танқидӣ ба чизи нав аз мавқеи таҷрибаи мавҷудбуда не, балки аз 

назари ба фикру таклифҳои нав ҳассос мондан баҳо дода мешавад. Ин ҷо маънои 

истилоҳи “креатив” низ оварда шудааст – одами эҷодкоре, ки ба тарзҳои қолабии 

ҳалли масъала майл надорад; қобилият дорад, ки аз амалҳои аҷиб ва ғайриқолабӣ 

истифода барад, кашфиёти нав кунад, маҳсулоти беҳамто ба вуҷуд оварад [17, 64]. 

Пеш аз он ки сохтор ва мундариҷаи креативнокиро дар ҳамон мазмуне, ки 

мо таҳқиқ кардани ҳастем, муайян намоем, якчанд нуқтаи назарро оиди ин 

мафҳум дида мебароем. 

Креативнокӣ, бо вуҷуди маънидодҳои гуногуни он, чунин сифати психикаи 

фард мебошад, ки яке аз унсурҳои муайянкунандаи лаёқатро ташкил медиҳад. 

Ноил гаштан ба “натиҷаҳои олӣ” дар ягон намуди фаъолият нигоҳи ғайриоддӣ, 

нав, эҷодиро ба ин намуди фаъолият дар назар дорад, ки дар робита бо дигар 

омилҳои ташкилкунандаи лаёқат (зеҳн, ваҷҳ ва диг.) чунин “шартҳои дохилии 

дастовардҳои нодир”-ро ба вуҷуд меорад. 
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Аз нигоҳи В.Н.Дружинин (1994) қобилиятҳои одам, ки муваффақияти 

фаъолияти эҷодии ӯро муайян мекунанд, бо мафҳуми иқтибос гирифта шудаи 

“креативнокӣ” ифода карда мешаванд, гарчанде, ки баъзе муаллифон кӯшиши ба 

илм ворид намудани мафҳуми “эҷодиётнокӣ”-ро ба амал оварда буданд. Чун ҳама 

гуна қобилият, креативнокӣ меъёри зоҳиршавии инфиродиро дорост [88,160]. 

Дар адабиёт тамоюли ҷудо намудани мафҳумҳои “креативнокӣ” ва 

“эҷодиёт” мушоҳида мешавад. Дар ин ҳолат эҷодиёт мазмуни васеътарро соҳиб 

мегардад, яъне он на танҳо қобилиятҳо, балки унсурҳои  эмотсионалӣ, 

хусусиятҳои инфиродӣ ва монанди инҳоро дар бар мегирад. 

Мафҳумҳои “креативнокӣ” ва “қобилияти эҷодӣ” дар он ҳолат ҳамчун 

синонимҳо дида баромада мешаванд, ки муҳокима дар атрофи қобилиятҳои 

умумии эҷодӣ (на балки махсус) сурат мегирад (Л.С.Еремина, 2014) [204,178]. 

Як қатор муаллифон зарурати омӯзиши креативнокии фардро таъкид 

мекунанд, зеро он дар радифи зеҳн, захираи муҳимтарини шахсии одам маҳсуб 

меёбад (Д.В.Ушаков, 2005) [204, 246]. 

Дар адабиёти илми ва тадқиқотҳои муосир назарияҳои гуногуни 

сарчашмаҳои креативнокӣ пешниҳод шудаанд, вале ягонтои онҳо ба таври 

алоҳида моҳияти раванди эҷодиётро ба пуррагӣ кушода натавонистаанд. Дар 

таҳқиқоти худ мо маҳз таркиби маърифатӣ-эмотсионалӣ ва инфиродии 

креативнокиро дида баромадаем ва кӯшиши таҳлили моҳияти ин ду қобилияти ба 

ҳам алоқаманд, вале фарқиятдоштаро ба амал овардаем. Муаммои эҷодиёт ва 

қобилияти эҷодӣ бошад, дар зербоби алоҳида баррасӣ гаштааст. 

Қайд намудан ҷоиз аст, ки моҳиятан креативнокӣ ва эҷодиёт умумиятҳои 

зиёде доранд, ҳар ду раванди бо навоварӣ, созандагӣ, офариниш алоқаманданд, 

ҳарду бо қобилиятҳои психологии махсусу инфиродии шахс вобаста мебошанд. 

Мо чунин мешуморем, ки креативнокӣ чун унсури сохтори эҷодиёт баромад 

мекунад ва ҳамзамон қобилияти креативӣ аломатҳои эҷодиётро дар бар мегирад. 

Асоси креативнокиро тафаккури креативӣ ташкил медиҳад ва мо онро 

ҳамчун қобилияти бо ёрии таркиб (якҷоя намудан), аз унсурҳои гуногун 

офаридани донишҳо ва қолабҳои нави муҳим, ки дорои самараи бузурги иҷтимои-
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иқтисодӣ мебошанд, меҳисобем. Эҷодиёт ҳамеша ибтидо, замина аст, аммо дар 

маҳсули креативӣ он ба мақсади прагматикӣ тобеъ мебошад. 

 Креативнокӣ бе эҷодиёт имконнопазир аст, зеро он танҳо технологияи 

ташкили раванди эҷодиёт буда, мустақилан бемаҳсул аст, кадом муаммоҳое, ки 

дар назди он гузошта нашуда бошанд, яъне робитаи креативнокӣ ва эҷодиёт дар 

сатҳу дараҷаҳои маърифатӣ, эмотсионалӣ, психологӣ-инфиродӣ ба таври 

мушаххас ва мухталиф дида мешаванд. 

Бо вуҷуди умумиятҳои зиёд дар байни ин ду падида фарқиятҳо низ 

мавҷуданд, ки мо онро дар расми 6 овардаем.  

 

 

Расми 6 - Хусусиятҳои умумӣ ва фарқкунандаи эҷодиёт ва креативнокӣ 

 

Пеш аз ҳама умумияти эҷодиёт ва креативнокиро иҷрои вазифаҳо ташкил 

медиҳанд, ки дар офаридани чизи нав зоҳир мегарданд, яъне ҳар ду раванд бо 

навоварӣ алоқаманданд, ки дар навбати худ дар соҳаҳои гуногуни ҳаёт ва 

фаъолияти шахс татбиқ карда мешаванд ва ниҳоят, умумияти муҳимтарини 

эҷодиёт ва креативнокӣ дар он аст, ки онҳо ба сифати хусусиятҳои шахс баромад 

мекунанд, яъне дар сифатҳои тафаккур – зеҳни эмотсионалӣ, махсусиятҳои 

психологӣ-инфиродӣ – таҳаммулпазирӣ, ки дар маҷмӯъ потенсиали зеҳнии 
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шахсро ташкил медиҳанд. Бобати фарқиятҳои эҷодиёт ва креативнокӣ 

мушаххасан истода мегузарем,  

дар эҷодиёт: 

-нишондиҳандаи муддат/вақт/ – раванди эҷодиёт дар фаҳмиши 

муқаррарии он ба ҳудуди муайяни вақт тобеъ нест /бо вақт маҳдуд карда 

намешавад/ яъне нисбатан озод аст ва ҳатто дар баъзе мавридҳо маҳдудияти вақт 

сабаби паст шудани самаранокии маҳсули эҷодиёт мегардад;    

-такроршавандагӣ – эҷодиёт метавонад дар доира, равия, жанри муайян 

сурат гирад, яъне аксаран маҳсули эҷодиёт ғайриқолабӣ, ғайриоддӣ нест (дар акси 

ҳол равия, жанр номи дигари навро мегирад – дар мисоли кашфиётҳо, ки дар худ 

нишонаҳои креативиро доранд); 

-бартарияти тафаккури мантиқӣ, муайян будани роҳҳо, усулҳо, 

воситаҳо, зинаҳои ҳалли масъала – дар раванди эҷодиёт тарзҳои маъмулу 

муқаррарии ҳалли масъала, пешакӣ маълум будани усулҳои кор, воситаҳои 

истифодашаванда ва монанди инҳо мушоҳида мешавад. 

дар креативнокӣ: 

-нишондиҳандаи муддат/вақт/ – қобилияти креативӣ маҳз дар муддати 

кӯтоҳ, бо суръати тез ҳал намудани масъала зоҳир мегардад;  

-такрорнашавандагӣ – ҳалли креативии муаммо такрорнашаванда, 

ғайриқолабӣ, ғайриоддӣ, бемисл мебошад; 

-бартарияти тафаккури латералӣ, ҳамгироии тафаккури конвергентӣ 

(мантиқӣ, муттасил, мураттаб) ва дивергентӣ (яклухт, фаросатӣ, нисбӣ) – 

пешакӣ муайян набудани роҳҳо, усулҳо, воситаҳо, зинаҳои ҳалли масъалаи эҷодӣ. 

Тасдиқи ақидаи худро мо дар таҳқиқотҳои равоншиносони муосир – 

Ф.Баррон, Д.Б.Богоявленская, А.В.Брушлинский, Ҷ.П.Гилфорд, Р.М.Симпсон, 

К.В.Тейлор, Э.П.Торренс, М.Чиксентмихайи ва дигарон пайдо мекунем, яъне 

инсон дар соҳаҳои гуногун танҳо дар он ҳолат худро ба таври нодир ва креативӣ 

ошкор карда метавонад, ки ба ӯ ҳалли ғайриоддӣ ва бемисли вазъиятҳои аз 

меъёрҳои одатшуда берун, зарур гардад. Бинобар ин омӯзишу таҳқиқи 
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ҳамаҷонибаи креативнокӣ дар илми психологияи муосир масъалаи мубрам 

ҳисобида мешавад. 

Дар шароити ҷамъияти информатсионӣ якҷоя намудани креативнокӣ ва 

эҷодиёт имконпазир мегардад. Аз нигоҳи А.В.Сбитнев моҳияти назари креативӣ 

ва эҷодӣ дар офаридан мушоҳида мешавад. Ӯ табиати креативнокии 

муаллифонеро, ки дар офаридани арзишҳои анъанавӣ технологияҳои ғайриоддӣ 

ба вуҷуд овардаанд омӯхтааст ва ба хулосае омадааст, ки ҳалли (роҳи, тарзи) 

креативӣ пеш аз раванди эҷодиёт омада, маҷро, асос, сабк, сюжети онро муайян 

мекунад, гарчанде, ки на ҳама вақт бо он пайваста аст. Ин мисли як қоидаи ба 

акси мавҷуднабуда илова намудани рахҳои иловагӣ мебошад [216,206]. 

Таърифҳои хеле зиёди креативнокӣ мавҷуданд, вале аксари муаллифон онро 

на ҳамчун раванд (мисли эҷодиёт ё тафаккури созанда), балки ҳамчун хислати 

шахсӣ ё қобилияти махсус муаррифӣ кардаанд. Дар психологияи муосири ғарбӣ 

таърифи маъмултарини креативнокӣ чунин аст – раванди офаридани маҳсули 

ғайриоддӣ ва мутобиқкардашуда (ба талаби вазъият ҷавобгӯ), инҷо диққати асосӣ 

ба хусусияти худи маҳсул, ки “бо истифода аз креативнокӣ” ба вуҷуд оварда 

шудааст дода мешавад (ба ном таърифи маҳсулӣ, Т.Любарт ва дигарон, 2009) 

[152]. 

Назари дигаре ба проблемаи креативнокӣ мавҷуд аст, ки он ҳамчун 

ҷоришавии фаъолияти эҷодӣ муайян карда мешавад (назарияҳои ба ном 

протсессуалӣ) Л.И.Божович, А.В.Брушлинский, И.Б.Калошина, Б.М.Кедров, 

А.Н.Леонтев, А.М.Матюшкин, Я.А.Пономарев, С.Л.Рубинштейн, Б.М.Теплов, 

О.К.Тихомиров, М.Г.Ярошевский ва дигарон. Аммо бояд қайд намуд, ки 

намояндагони ин равия ҳам, тахмини худро дар асоси баҳогузории маҳсули 

фаъолияти эҷодӣ бунёд мекунанд. 

Ҳамин тариқ, таҳлилу таҳқиқи моҳияти креативнокӣ, ҳамчунин 

таснифотҳои қобилиятҳои эҷодӣ (баъзан ин ду мафҳум шабеҳ дода мешаванд) 

сершуморанд ва дида баромадани ҳаммаи онҳо ғайриимкон аст ва мо ин вазифаро 

дар назди худ намегузорем. 
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Аслан, таҳқиқи креативнокӣ дар илми равоншиносӣ бештар бо ду маҷро ба 

роҳ монда шудааст: 

1. Маҷрои аввал ба омӯзиш ва муайян намудани равандҳои маърифатии бо 

креативнокӣ алоқаманд равона аст, яъне вобаста будани он аз зеҳн. Дар ин равия 

креативнокӣ чун як ҷанбаи тафаккур дониста шудааст, ки бо тестҳои маъмули 

интеллект чен кардани он имконнопазир аст. Ин ақида ба натиҷаҳои тадқиқотҳое, 

ки вобастагии нишондиҳандаҳои креативнокиро аз таҷрибаи гузашта, 

хусусиятҳои дониш ва маҳорати бадастовардашуда нишон медиҳанд, асос 

мегирад. 

2. Маҷрои дигари таҳқиқи қобилияти креативӣ ба он равона шудааст, ки  то 

чӣ андоза шахс бо хусусиятҳои психологии худ, омили асосии креативнокӣ буда 

метавонад. Ин равия ба хислатҳои инфиродӣ ва ваҷҳиёти фард такя мекунад. Дар 

ҷараёни тадқиқи қобилиятҳои гуногуни фикрӣ ба воситаи тестҳои интеллект (IQ) 

ва омӯзиши креативнокӣ бо тестҳои махсус, олимон натиҷаҳои мухолиф ба даст 

оварданд. Маълум гардид, ки ин нишондодҳо ҷавоби амиқеро оид ба муаммои  

вобастагии креативнокӣ аз интеллект дода наметавонанд. Дар ҳолати чен 

намудани креативнокӣ бо нишондиҳандаҳои дигар – дараҷаи дастовардҳои эҷодӣ 

дар намуди муайяни фаъолияте, ки шахс бо он машғул аст, натиҷаҳои мувофиқ 

ҳосил шуданд, ки аз ҷудо будани креативнокӣ ва интеллект далолат медиҳанд. 

Ба андешаи мо ду маҷрои асосии омӯзиши муаммои қобилияти креативӣ 

якдигарро рад намекунанд, балки яке дигареро пурра менамояд, зеро ҳам 

намояндагони равияи якум ва ҳам олимоне, ки ҷонибдори маҷрои дуюм ҳастанд, 

нисбати масъалаи креативнокӣ ақидаи дуруст доранд. Қобилияти креативиро аз 

интеллект ҷудо карда намешавад, ҳамзамон креативнокӣ чун қобилияти 

инфиродӣ-психологии шахс баромад мекунад. Дар ин доира пажӯҳишҳои хеле 

мухталиф ва пурарзиш оиди омӯзиши ҳамаҷонибаи креативнокӣ ба вуҷуд 

омадаанд. Бархе аз ақидаҳои равоншиносони маъмулро оиди муаммои 

креативнокӣ мо мухтасар дар ҷадвали 2 овардаем ва мавриди андешаҳои ҳар яки 

онҳо ба таври мушаххас истода мегузарем. 
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Такони ҷиддиро ба омӯзиши қобилияти креативӣ далелҳое доданд, ки 

мавҷуд набудани алоқамандии байни тестҳои оддии интеллект ва ҳалли 

бомуваффақияти ҳолатҳои муаммовиро муайян карданд, яъне ҳалли масъалаи 

эҷодӣ на ҳама вақт бо дараҷаи зеҳн/интеллект вобаста аст. Креативнокӣ хусусияти 

махсуси инфиродии шахс дониста шуд (Ҷ.П.Гилфорд, Т.Ҷонс, П.Ленгли, 

А.Маслоу, К.В.Тейлор, Э.П.Торренс, Р.М.Симпсон, Р.Стренберг, 

М.Чиксентмихайи ва дигарон), алоқамандии он дар як замон ҳам бо равандҳои 

маърифатии шахс, ҳам бо соҳаи эмотсионалию ваҷҳиёти ӯ муайян гардид. 

 

Ҷадвали 2 - Ақидаҳои равоншиносон оид ба муаммои креативнокӣ 

 

 

Дар асл, креативнокӣ моҳиятан маънои фикр карда баромадани тарзҳои 

гуногуни ҳалли масъалаҳо мебошад, ки ҳар як усули интихобшуда то ҳадди имкон 

ба ноил гаштан ба натиҷа мебарад. Дар ниҳоят ҳар як тарзи фикр карда баромада 

интихоби моро васеъ намуда онро фасеҳтар мегардонад. Дар ин ҳолат 

креативнокӣ ҳамчун хусусияти одаме муайян карда мешавад, ки дар ҷараёни ба 

мақсад расидан қобилияти ба вуҷуд овардани ғояҳои навро дорост ва ин ғояҳо 
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интихоби ҳалли муамморо васеъ мекунанд, яъне тахмини мо оиди алоқаманд 

будани креативнокӣ бо зеҳни эмотсионалӣ (соҳаи маърифатӣ ва эмотсионалӣ) ва 

таҳаммулпазирӣ (ваҷҳиёт ва хусусиятҳои инфиродӣ) дуруст аст. 

Кӯшиши мухтасар ифода намудани моҳияти психологии креативнокӣ аз 

ҷониби равоншиноси амрикоӣ, муаллифи амсилаи (модели) кубмонанди 

зеҳн/интеллект Ҷ.П.Гилфорд ба амал оварда шудааст. Ӯ аввалин олиме буд, ки 

муҳокимаи креативнокиро ҳамчун бархе аз қобилиятҳои умумии маърифатии 

эҷодӣ оғоз намуд. Ба Ҷ.П.Гилфорд ғояи ҷудо намудани ҳамаи амалҳои фикрӣ ба 

ду навъ: конвергенсия (“якҷояшавӣ”, бо миқдори муқарраршудаи ҷавобҳои 

дуруст, ки аз ҷониби Ҷ.П.Гилфорд ба тафаккури психометрикӣ шабоҳат дода 

мешавад) ва дивергенсия (тафаккури “ба самтҳои гуногун равона” ва 

дигаргунсозии роҳҳои ҳалли масъаларо имкондиҳанда) таллуқ дорад. Ба ақидаи 

вай қобилият ба тафаккури дивергентӣ барои креативнокӣ мавқеи муҳим дорад, 

яъне. дивергенсия дар якҷоягӣ бо амалҳои дигаргунсозӣ ва пайвасткунӣ асоси 

креативнокӣ ҳамчун қобилияти умумии эҷодӣ ба ҳисоб меравад. “Зери мафҳуми 

креативнокӣ – қобилияти инкор намудани тарзи стереотипикии тафаккурро 

фаҳмидан лозим аст” [68,62]. 

Имрӯзҳо амсилаи Ҷ.П.Гилфорда аз тарафи як зумра олимон бо сабабҳои 

гуногун инкор карда мешавад, чунончи Р.Стернберг, Д.Б.Богоявленская, 

Е.Л.Григоренко онро танқид намуда, “сохтори бе таҳкурсӣ” номидаанд. Ба 

камбудиҳои амсила ноаниқиҳои оморӣ дар натиҷаҳои ба даст овардашуда 

мансубанд (миқдори зиёди омилҳо сохташуда буда, натиҷаи истифодаи қоидаи 

муайяни оморианд), ки ба дарёфти селективии омилҳои муайян сабаб гаштаанд. 

Ин нуқтаи назар ба тестҳои коркардшудаи ӯ низ таллуқ дорад. Олимон чунин 

мешуморанд, ки стандартикунонии тестҳои Ҷ.П.Гилфорд мукаммал нест, 

валиднокиашон ивазшаванда аст ва натиҷаҳояшон қаноатманд нестанд. Камбудии 

асосии тестҳои Ҷ.П.Гилфорд дар он дида мешавад, ки муайян намудани 

қобилиятҳои эҷодӣ дар онҳо, аз рӯи суръати иҷроиши супоришҳо натиҷагирӣ 

карда мешавад, аммо махсусиятҳои фардии шахс ба назар гирифта намешаванд. 



 
 

86 
 

Бояд қайд намуд, ки дар раванди омӯзиши қобилиятҳои мухталифи зеҳнӣ ба 

воситаи тестҳои интеллект (IQ) ва таҳқиқи қобилияти креативӣ бо тестҳои махсус, 

аз ҷониби муҳаққиқон натиҷаҳои гуногун ба даст оварда шудаанд. Маълум 

гардид, ки ин нишондиҳандаҳо вобаста будани креативнокиро аз хирад далолат 

дода наметавонанд. 

 Ба ақидаи мо дар тадқиқи қобилиятҳои креативӣ ҳам хусусиятҳои 

инфиродии фаъолияти фикрӣ ва ҳам қобилиятҳои психологии фардии бо 

креативнокӣ алоқаманд бояд ба ҳисоб гирифта шаванд, зеро ҷараёни эҷодиёт, 

навсозӣ, бунёдкорӣ ин омезиши фаъолияти шуурнок ва унсурҳои бешуурӣ 

мебошад. 

Пажӯҳишҳои Ҷ.П.Гилфордро равоншиноси дигари амрикоӣ Э.П.Торренс 

давом дода, креативнокиро ҳамчун қобилияти идроки ҳассоси норасоиҳо, 

номувофиқатиҳои дониш муайян намуд. Амали эҷодӣ аз ҷониби ӯ ба якчанд 

марҳила ҷудо карда шудааст: 

 дарки муаммо; 

 ҷустуҷӯи роҳи ҳал; 

 ба вуҷуд омадани фарзияҳо; 

 тафтиши фарзияҳо ва дигаргункунии онҳо; 

 дарёфти ҷавоб [251]. 

Э.П.Торренс дар раванди таҳқиқи худ супоришҳои тестии модели эҷодиётро 

коркард намудааст, ки бевосита ҷараёни эҷодиёт, на балки натиҷаи онро инъикос 

мекунанд ва бо ин васила дар омӯзиши муаммои креативнокӣ ҳиссаи калон 

гузоштааст. Мувофиқи ақидаи ӯ қобилиятҳои эҷодӣ, аз ҷумла креативнокӣ аз 

дараҷаи ташаккули интеллект вобастагӣ надоранд. Э.П.Торренс қобилияти 

эҷодиро омили мустақил, аз интеллект новобаста мешуморид. Ба ҷараёни эҷодиёт 

диққати махсус дода, ӯ кӯшиш кардааст, ки методикаеро ба вуҷуд орад, ки 

бевосита “ҳассосият ба муаммо”-ро ташхис карда тавонад [251], лекин дар натиҷа 

тести вай озмудашавандагонро боз ба ҳамон меъёрҳои маҳдуд гузошт (аз рӯи 

мундариҷа ва вақт) ва нагузошт, ки онҳо қобилиятҳои эҷодии худро зоҳир 
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намоянд, балки паҳноии ташкилёбии ассотсиатсияҳо ё ҳозирҷавобии онҳоро чен 

намуд (Д.Б.Богоявленская, 2002) [34,328]. 

Дар таҳқиқотҳои Ҷ.П.Гилфорд ва Э.П.Торренс робитаи байни дараҷаи 

интеллект ва дараҷаи креативнокӣ зоҳир гардид (бо баланд бардоштани сатҳи 

зеҳни психометрикӣ чун қонуният сатҳи креативнокӣ баланд мешавад, ғайр аз ин, 

ҳангоми нишондиҳандаҳои пасти хирад, маҳсулнокии баланди дивергентӣ 

мушоҳида намешавад). 

Барои маънидод намудани ин ӯъҷуба назарияи “зинаи интеллект” пешниҳод 

карда шуд, ки мувофиқи он омилҳои номбаршуда, ба таври зерин муқоиса 

гардидаанд: агар IQ аз 115-120 паст бошад, он гоҳ интеллект ва креативнокӣ 

омили ягонаро ташкил медиҳанд ва дар ҳолати IQ аз 120 баланд будан қобилияти 

эҷодӣ бузургии мустақил мегардад, яъне креативҳо /шахсони дорои қобилияти 

креативӣ/ IQ баланд доранд ва баръакс интеллектуалҳо /шахсони дорои IQ-и 

баланд/ креативнокиашон паст аст. 

Ба ибораи Э.П.Торренс: “Креативнокӣ – ин чуқуртар кофтан, хубтар дидан, 

хатогиҳоро ислоҳ кардан, бо гурба сӯҳбат намудан, ба умқ ғӯта задан, аз дохили 

девор гузаштан, офтобро афрӯхтан, дар қум қаср сохтан, ояндаро шодбош 

гуфтан” [251]. 

Аз нигоҳи ӯ таснифоти хусусиятҳои креативӣ чунинанд: 

  креативнокии вербалӣ – тафаккури нутқӣ-эҷодиро дар назар дорад ва бо 

яке аз шаклҳои фаъолияти нутқӣ-фикрӣ  алоқаманд аст, ин қобилияти бартараф 

намудани стереотипҳои калимагӣ дар марҳилаи синтези фикрӣ ва васегии 

майдони ассотсиативӣ аст, яъне креативнокии вербалӣ, қобилияти эҷодии шахс, 

ки дар офаридани маҳсули ғайриоддии нутқӣ (шифоҳӣ, хаттӣ, назмӣ, насрӣ) 

инъикос меёбад; 

  креативнокии нақшӣ – дар ҷараёни қабули ғояҳои кретативӣ, шахс нақши 

худро нисбати онҳо дигаргун месозад, ба худ мутобиқ мегардонад, ҳамчунин ин 

хусусияти креативнокӣ бо тасаввур намудани худ дар ҷои шахси дигар, яъне касе, 

ки ғояҳои креативиро пешниҳод мекунад, қабули нуқтаи назари ӯ (бо вуҷуди 

ғайриоддӣ буданаш) алоқаманд аст [251]. 
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Илова менамоем, ки креативнокии нақширо омӯхтан ва омӯзонидан мумкин 

аст (дар тренингҳои махсус, ки бо касбҳои гуногун алоқаманданд). Ҳамчунин ба 

ақидаи мо креативнокии нақшӣ бо зеҳни эмотсионалӣ ва таҳаммулпазирии шахс 

робита дорад, зеро зуҳуроти бевоситаи он (махсусан агар ғояи шахси дигар ва 

қабули он дар назар дошта шавад), маҳз бо чунин хислатҳои шахс вобаста аст. 

Қобилиятҳои алоҳидаи креативӣ бошанд, ба ақидаи Э.П.Торренс бо чунин 

хусусиятҳои раванди фикрӣ алоқаманданд: 

 зудӣ; 

 чандирӣ; 

 бемислӣ; 

 қобилияти дарки моҳияти проблема; 

 қобилияти ба стереотипҳо зид баромадан [251]. 

Бо вуҷуди муаммоҳои баҳснок оиди истифодаи тестҳои Э.П.Торренс, 

аксарияти муҳаққиқон онҳоро воситаи хуби методӣ барои ташхис ва муайян 

намудани кӯдакони болаёқат ва таҳқиқи креативнокӣ дар байни калонсолон 

мешуморанд. Дар асл тестҳои Э.П.Торренс ва Ҷ.П.Гилфорд дар натиҷагирӣ 

дорои умумиятҳо мебошанд. Дар онҳо бештар қобилияти креативӣ дар 

вобастагӣ бо зеҳн муайян карда мешавад. 

Аз ҷумла ин нуқтаи назар аз тарафи М.Воллах ва Н.Коган танқид карда 

шудааст. Онҳо чунин мешуморанд, ки тестҳои Э.П.Торренс ва Ҷ.П.Гилфорд 

креативнокиро не, балки интеллектро, ки ҳангоми истифода бурдани қоидаи 

муайяни ташхис, ғалат мешавад, чен мекунанд. Ҳалии ин проблемаро 

муаллифон дар инкори меъёри вақт, кам кардани фазои рақобат, ҳамчунин 

истифода набурдани меъёри аниқӣ (яъне, меъёри дурустии ҷавобҳо) ҳангоми 

гузаронидани ташхис аз рӯи ин метод, мебинанд. Дар натиҷаи корандозии 

чунин роҳи муайян намудани креативнокӣ, алоқаи коррелятсионии зеҳн ва ин 

қобилият ба сифр мешитобад (2000с.). Бо вуҷуди ин таҳқиқотҳои такрории 

нишондиҳандаҳо бо истифода аз методҳои омории навини нисбатан амиқтари 

таҳлили латентии тағйирёбандаҳо нишон дод, ки креативнокӣ ва зеҳн дар акси 
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тахмини М.Воллах ва Н.Коган, коррелятсияи пурқувваттар доранд, ғайриоддӣ 

ва зудии ақл бошад, предикторҳои муҳими хираданд [203,251]. 

Ба ақидаи мо истифодаи нишондиҳандаи тафаккури дивергентӣ барои 

муайян намудани дараҷаи креативнокӣ баҳснок аст, зеро тафаккури 

дивергентӣ танҳо яке аз паҳлӯҳои қобилияти фикрие, ки барои эҷодиёт зарур 

аст, ба шумор меравад. Ба ин нигоҳ накарда, натиҷаҳои пажӯҳишҳои 

Э.П.Торренс дар таҳқиқи қобилиятҳои креативӣ қобили қабуланд, зеро онҳо 

бештар бо хусусиятҳои инфиродии шахс алоқаманд карда мешаванд. Ин 

нуктаро аксари олимон тарафдорӣ менамоянд, яъне на дар ҳама вазъиятҳои 

зоҳиршавии креативнокӣ, онро бо нишондиҳандаи интеллект /IQ/ алоқаманд 

кардан мумкин аст. 

Андешаи А.В.Брушлинский оиди муаммои креативнокӣ чунин мебошад 

– ин ӯъҷуба падидаи махсуси психикӣ нест, балки нишонаи ҳама гуна 

тафаккур аст. Ба тафаккуре, ки бо фаъолияти предметӣ (таълим) вобаста аст. Ӯ 

мавқеи афзалиятнокро ба раванди эҷодӣ мансуб медонад. Ҳама гуна тафаккур, 

ҳатто дар дараҷаи камтарин, ҷустуҷӯ ва кашфиёти чизи асосӣ, нав (барои 

фарди алоҳида, аниқ) мебошад ва ҳамеша то андозае самаранок, эҷодӣ, 

мустақил аст [46,20]. 

Дар ҷонибдории гуфтаҳои А.В.Брушлинский илова менамоем, ки мавқеи 

хусусиятҳои психологии шахс, махсусан, зеҳни эмотсионалӣ ва 

таҳаммулпазирӣ дар зоҳир гардидани креативнокӣ нақши калонро мебозанд ва 

ин омилро дар омӯзиши моҳияти потенсиали зеҳнӣ-шахсӣ бояд ба эътибор 

гирифт. 

Р.М.Симпсон  креативнокиро ҳамчун “қобилияти вайрон намудани 

анъана, тартиби маъмули пайгирии ғояҳо дар раванди тафаккур” муайян 

кардааст [222]. 

Ҳангоми мушоҳидаи маҳсул, натиҷаҳои бадастовардаи шахсони 

креативӣ исботи ин ақидаро пайдо намудан мумкин аст, зеро офаридани ашё, 

ғоя, дидгоҳи креативӣ бештар бо ғайриоддӣ будани он робита дорад. Ҷараёни 

“офариниши” креативӣ аксар вақт маҳз интихоби роҳи ғайримаъмул, ҳатто 
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фантастикӣ мебошад, ки дар баъзе мавридҳо касро ба ҳайрат меорад (оё ҳамин 

хел мумкин аст?). 

К.В.Тейлор ба монанди Ҷ.П.Гилфорд креативнокиро ҳамчун омили ягона 

не, балки мувофиқати қобилиятҳои гуногун, ки ҳар яке дар дараҷаи мухталиф 

ифода мегардад, муаррифӣ кардааст. Ин олим 52 меъёри лаёқатмандиро ҷудо 

намудааст, аз ҷумла – кӯшиши ҳамеша дар қатори аввалинҳо будан, 

соҳибихтиёрӣ ва мустақилӣ, фаъолнокӣ, кунҷковӣ, тафаккури ғайриоддӣ, 

истеъдоди пешгӯӣ кардан, саъю кӯшиши дигаргунсозии тартиби мавҷуда, 

муоширатнокӣ...ва монанди инҳо [204, 99-101]. 

Ба ақидаи Ф.Баррон дар маркази тафаккури эҷодӣ раванди тасаввурот ва 

аломатсозӣ (символизатсия) меистад. Ӯ креативнокиро ҳамчун ҷараёни худ ба 

худ дар дохили амал давомёбанда маънидод мекунад. Креативнокӣ дар маҷмӯъ 

протсеси марказии ҳамаи манфиатҳои инсонӣ мебошад [22]. 

Р.Стренберг, П.Ленгли, Т.Ҷонс ин нуктаро дастгирӣ намудаанд ва 

зарурияти созмон додани маҷозҳои маҳсулнокро қайд кардаанд [281]. 

Ҳамчунин муҳимияти хотирро дар раванди инсайти эҷодӣ таъкид карда, чунин 

мешумориданд, ки дастрас будани ахбор имконияти ба вуҷуд овардани 

ассотсиатсияҳои ноаён ва ҳалли ғайримаъмули проблемаҳоро пайдо мекунад 

[203,119]. 

Дар аксарияти ақидаҳои Р.Стренберг ҳатман мавҷуд будани унсури 

когнитивии эҷодиёт таъкид шудааст. Муайян намудани креативнокӣ ба 

воситаи тағйирдиҳандаҳои маърифатӣ ба баҳогузории омилҳои зеҳнӣ ва 

навъҳои маърифат равона карда шудааст. Як зумра таҳқиқотҳои илмие 

мавҷуданад, ки дар онҳо қобилиятҳои зеҳнии тахминии тавсифдиҳандаи 

креативнокӣ ҷудо карда шудаанд. 

Р.Стренберг ишора мекунад, ки ҷараёни эҷодиёт ҳангоми мавҷуд будани 

се қобилияти зеҳнӣ имконпазир аст: 

1.Қобилияти ҷамъбастии назари нав ба муаммо ва худдорӣ аз тарзи 

одатшудаи фикрронӣ; 
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2.Қобилиятҳои таҳлилкунӣ, ки имконияти баҳогузорӣ намуданро ба 

коркарди минбаъдаи масъала медиҳанд; 

3.Қобилияти амали-контекстуалии боварикунонидани дигарон ба 

арзишмандии ғоя [233,126-127]. 

Дар ҷараёни таҳқиқоти худ мо дар сохтори креативнокии озмудашавандагон 

ҷузъҳои номбаршударо низ қайд намудаем, яъне раванди ба вуҷуд овардани 

маҳсули креативӣ бо қобилиятҳои зеҳнӣ, хусусиятҳои тафаккур, сифатҳои он 

алоқаманд аст. Бо вуҷуди ин қобилиятҳои номбаршуда ҳамчун хусусиятҳои 

инфиродӣ, потенсиали зеҳни-шахсӣ баромад мекунанд ва унсурҳои зеҳни 

эмотсионалӣ, таҳаммулгароиро низ дар бар мегиранд. 

Аз ҷониби як зумра олимон алоқамандии креативнокӣ бо дастовардҳои 

эҷодии шахс ва мавқеи махсуси қобилиятҳои инфиродию психологии вай дар 

ташаккули он қайд гардидааст. Ин маҷрои омӯзиш ба хислатҳои инфиродӣ ва 

ваҷҳиёти фард такя мекунад. Дар ин радиф тадқиқотҳое ба миён омадаанд, ки ба 

омӯзиши ҷанбаҳои инфиродию психологии креативнокӣ, муайян намудани 

махсусиятҳои фардии шахсони дорои ин қобилият ва роҳҳои ташаккули он равона 

карда шудаанд. 

Чунончи, психологон А.Маслоу, К.Роджерс, Э.Фромм, Э.де Боно, 

М.Чиксентмихайи ва дигарон. креативнокиро бо натиҷаҳои фаъолияти эҷодии 

шахс вобаста мекунанд ва дар ташаккули он мавқеи махсуси қобилиятҳои 

инфиродию психологии ӯро таъкид менамоянд ва бар он ақидаанд, ки қабули 

қарорҳои креативӣ, ҳалли масъалаҳои креативӣ бо ваҷҳиёт ва ҳолатҳои 

эмотсионалӣ, аз ҷумла зеҳни эмотсионалӣ низ алоқамандӣ доранд. Таҳқиқи 

қобилияти креативӣ ба он равона шудааст, ки то чӣ андоза шахс бо хусусиятҳои 

психологии худ, омили асосии креативнокӣ буда метавонад. 

Чӣ хеле ки А.Маслоу қайд кардааст: “Креативнокӣ – ин тавсифдиҳандаи 

мустаҳкамтарини табиати инсонӣ, потенсиале, ки ба ҳама аз рӯзи таваллуд дода 

мешавад, хусусияти эҷодии ирсиест, ки ба ҳама хос аст, лекин зери таъсири муҳит 

аз ҷониби аксарият гум карда мешавад” [23,185]. Андешаҳои А.Маслоу оиди 

креативнокӣ бештар аз ҳама бо хусусиятҳои инфиродии шахс алоқаманд будани 
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онро нишон медиҳанд. Ӯ қобилияти креативиро ба ҳама гуна шахсони худро 

такмилдода мансуб медонад ва қайд мекунад, ки... дар шахсони озмудашавандае, 

ки ман мушоҳида кардаам, шаклҳои мухталифи креативнокиро пайдо намудан 

мумкин аст, ки онро қобилияти ғайриоддӣ, кашфиётчигӣ, ё истеъдоди эҷодӣ 

номидан мумкин аст [281]. 

Мушоҳидаҳои зиёди шахсони дорои қобилияти креативӣ исботи  нуқтаи 

назари А.Маслоу мебошад, зеро дар ҳақиқат онҳо соҳиби он хислатҳое мебошанд, 

ки олим номбар кардааст. Дар рафти таҳқиқот мо борҳо шоҳиди чунин падидаҳо 

гаштаем. Ҳамчунин натиҷаҳои озмоишҳои бо донишҷӯён гузаронидашуда ин 

нуктаро тасдиқ мекунанд. 

Аз нигоҳи К.Роджерс фард дар раванди ҳамкорӣ бо олами воқеӣ мувофиқи 

қоидаи тамоюли ирсии организм, ба инкишоф додани имкониятҳои худ, ки 

мураккабшавӣ ва нигоҳдории ӯро таъмин менамоянд, амал мекунад. Инсон дорои 

ҳама гуна салоҳияти заруриест, ки муаммоҳои дар наздаш ба вуҷуд омадаро ҳал 

кунад ва рафтори худро ба маҷрои зарурӣ равона намояд [209,376]. 

Э.Фромм дидгоҳи худро оид ба мафҳуми креативнокӣ пешниҳод намудааст. 

“Қобилияти ҳайрон шудан ва дарк намудан, маҳорати ёфтани роҳи ҳалли 

вазъиятҳои ғайримаъмул, ин мақсадгузорӣ ба кашфи чизи нав ва қобилияти 

таҳлили чуқур, фаҳмидани таҷрибаи худ” [267].  

Назарияи Эдвард де Боно оиди муаммои тафаккури эҷодӣ ва креативнокӣ ба 

мафҳуми ба илм воридкардаи ин олим, “тафаккури латералӣ”, ки ба тафаккури 

“амудӣ”, мантиқӣ, маъмул муқобил аст асос мегирад. Ӯ чунин меҳисобад, ки 

шакли маъмули (мантиқии) фикрронӣ албатта лозим аст, он барои ҳама қулай ва 

одатшуда мебошад, лекин дар баъзе мавридҳо, барои ҳалли масъалаи нав, 

дигаргун, “тафаккури латералӣ” - ро истифода бурдан ба мақсад мувофиқтар 

мебуд, зеро он имконияти “ҷаҳиш”-ро берун аз тарзи қабулшудаи фикрронӣ 

медиҳад. Э.де Боно менависад: “Тафаккури амудӣ танҳо барои боз ҳам жарфтар 

кофтани чуқурии мавҷуда истифода бурда мешавад. Тафаккури латералӣ кофтани 

чуқуриро дар ҷои мутлақо дигар имконият медиҳад” [23,87]. 



 
 

93 
 

Дар асарҳои зиёди муаллиф техникаҳои ёридиҳанда барои гузариш ба тарзи 

фикрронии латералӣ нишон дода шудаанд аз ҷумла: 

 ҳосил кардани қаринаҳои алтернативӣ – барои ба хулосаи дуруст омадан, 

имконияти интихоб бояд васеъ бошад; 

 ба шубҳа гирифтани тахминҳои мавҷуда – агар мо шубҳа накунем, аз 

роҳи ҳалли одатшуда берун баромада наметавонем; 

 миқдор, андоза – миқдори ғояҳо оиди муаммои додашуда бояд бо рақами 

муайян маҳдуд карда шавад; 

 аналогия – баҳаммонандкунӣ, яъне, кӯшиши дарёфт кардани монандӣ дар 

вазъиятҳои мутлақо дигаргуни тарзи исботшудаи тафаккури эҷодӣ;  

 фикрронии баръакс – назари худро ба баъзе ашёҳо мухолифан дигаргун 

сохтан ва аз ғояи нав ҳайрон нашудан; 

 ҳуҷуми зеҳнӣ – тафаккури латералӣ набошад ҳам, имконияти пайдо 

шудани ғояҳоро медиҳад [23,87]. 

Дар раванди таҷрибаи педагогии чандинсолаи муаллиф бо мақсади 

ташаккул додани қобилиятҳои креативии донишҷӯён техникаҳои номбаршуда, ба 

таври васеъ истифода гардидаанд ва самаранокии худро нишон додаанд. 

Нигоҳи хеле ҷолибро оиди омӯзиши проблемаҳои қобилиятҳои креативӣ, 

равоншиноси амрикоӣ М.Чиксентмихайи иброз доштааст. Тӯли тадқиқоти дуру 

дарози худ ӯ ба хулосае меояд, ки креативнокиро тарбия намудан, инкишоф додан 

имконият дорад, зеро қобилияти креативӣ дар ҳамаи мо мавҷуд аст, танҳо онро 

пай бурда ташаккул додан лозим. Ба ақидаи вай шахсони креативӣ на ҳама вақт 

кашфиётҳои бузург мекунанд, табаддулот ба вуҷуд меоранд, нобиға ҳастанд, 

дорои интеллекти баланданд ё аз муҳити имтиёзнок мебошанд. Шахсони 

креативнок аз табақаҳои гуногуни ҷомеа, соҳиби касбу кори гуногун, синну соли 

гуногунанд. Ин хусусият дар зери таъсири омилҳои гуногуни ҳаётӣ – иҷтимоӣ, 

психологӣ, педагогӣ зоҳир мегардад. М.Чиксентмихайи таъкид мекунад: 

“Креативнокӣ натиҷаи ҳамкории якҷояи инсон ва муҳити гирду атроф ё маданият 

мебошад ва аз муддат (вақт/замон/) вобаста аст” [23,149] – яъне ба фикри вай 
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дастовардҳои шахсони креативнок бояд барои ҷамъият ва давраи муайян зарур 

бошанд, қадр карда шаванд. 

Аз ин мебарояд, ки қобилиятҳои креативиро дар ҳама синну сол ташаккул 

додан мумкин аст, зоҳир гаштани онҳо маҳдудияте надорад ва ҳар як шахс 

метавонад дар соҳаи муайяни ҳаёту фаъолияти худ қобилиятҳои креативӣ нишон 

диҳад, яъне ҳама гуна фаъолият чун майдони  татбиқи ғояҳо, ақидаҳо, муаммоҳои 

креативӣ буда метавонад. 

Дар ҷараёни натиҷагирии таҳқиқотҳо дар ин соҳа, Ф.Баррон ва Д.Харингтон 

муайян намуданд, ки дар маҷмӯъ креативнокӣ чӣ гуна шарҳ дода мешавад [22]: 

1. Креативнокӣ – ин қобилияти аксуламали мутобиқшуда ба зарурияти 

ақидаҳои нав, натиҷагириҳои нав. Ин қобилият ҳамчунин имконият медиҳад, ки 

навоварӣ дар ҳастӣ фаҳмида шавад, гарчанде худи ҷараён хусусияти шуурнок ё 

бешууронаро дошта метавонад. 

2. Ба вуҷуд овардани маҳсули наву эҷодӣ бештар аз шахсияти эҷодкор, 

қувваи ваҷҳиёти дохилии вай вобастагӣ дорад. 

3. Хусусияти сифатҳои ҷараён, маҳсул, ва шахсияти креативӣ чунинад: 

 ғайриоддӣ; 

  асоснок; 

 валиднок; 

 комилан мувофиқ будани онҳо ба масъала ва боз як хусусият, ки онро 

лоиқӣ ном гирифтан мумкин аст (мувофиқати эстетикӣ, экологӣ, тарзи оптималӣ, 

дуруст ва ғайриоддӣ дар вазъияти додашуда). 

4. Маҳсулоти креативӣ табиатан гуногун шуда метавонад: ҳалли нави 

муаммо дар математика, кашфиёти протсеси кимиёвӣ, офаридани мусиқӣ, 

мусаввара, достон, навоварӣ дар ҳалли проблемаҳои иҷтимоӣ ва монанди инҳо. 

Л.Б. Ермолаева-Томина таҷрибаи тадқиқотчиёни ғарбиро оид ба масъалаи 

эҷодкорӣ ҷамъбаст намуда, креативнокиро ҳамчун маҷмӯи қобилиятҳои гуногун, 

ки ҳар яки онҳо дар ин ё он шакл ба дараҷаҳои гуногун ва ба таври хос ифода 

мегарданд, муайян намудааст ва нишонаҳои зерини онро ҷудо кардааст: 

 дастрасӣ ба таҷриба – ҳассосӣ ба проблемаҳои нав 
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 васегии гурӯҳбандӣ – алоҳидагии ассотсиатсияҳо, васегии қатори 

ассотсиативӣ; 

 зудии ақл – қобилияти нисбатан тез гузаштан аз як категория ба дигараш, 

аз як тарзи ҳал ба дигараш; 

 фикрронии ғайриоддӣ – мустақилӣ, бемислӣ, фаросати ҳал намудани 

муаммо [90,142]. 

Ба андешаи мо нуқтаи назари Л.Б.Ермолаева-Томина унсурҳои ҳар ду 

маҷрои таҳқиқи креативнокиро дар бар мегирад. Ӯ креативнокиро ҳамчун 

махсусияти раванди эҷодӣ, хусусияти сифатҳои тафаккур, қобилияти инфиродӣ-

психологии шахс маънидод кардааст ва мо онро ҷонибдорӣ менамоем, чун қайд 

карда будем, ки ҳарду маҷрои омӯзиши ӯъҷубаи креативнокӣ ба ҳамдигар робита 

доранд. 

Дар асоси гуфтаҳои боло чунин хулоса баровардан мумкин аст, ки дар бисёр 

тадқиқотҳо зери креативнокӣ маҷмӯи баъзе хусусиятҳои фикрронӣ, раванди 

тафаккур ва сифатҳои инфиродӣ-психологӣ дар назар дошта мешавад, ки ба 

ташаккул ва зоҳиршавии эҷодиёт мусоидат мекунанд. Дар шароити кунунии 

тараққиёти психология ва педагогика ин муқаррароти мафҳуми “креативнокӣ” ва 

низоми унсурҳои таркибии онро асоснок ва бетағйир шуморидан мумкин нест, 

зеро ҷараёни таҳқиқи онро ба итмом расида донистан хато мебуд. 

Баъзе аз таърифҳои креативнокӣ – дар мафҳумҳои маҳсул, натиҷаи 

фаъолият; дигарашон – дар мафҳумҳои протсес, хусусиятҳои шахсӣ ё шароитҳои 

зарурии берунӣ ифода гардидаанд. Бархе аз муаллифон таъкид менамоянд, ки 

мафҳуми “креативнокӣ” танҳо ба шаклҳои қобилиятҳои аҳён аҳён вохӯрандаи 

махсус мансуб аст, ҳамзамон, дигарашон чунин мешуморанд, ки ин мафҳум 

қобилияти умумии креативиро дар назар дорад, ки то андозае ба ҳама гуна фарди 

солим хос буда, онро дар аксарияти одамон мушоҳида кардан мумкин аст ва 

гузашта аз ин, чи хеле ки дар боло қайд намудем, онро ташаккул додан, тарбия 

кардан имкон дорад. 

Креативнокиро аксар вақт ҳамчун падидае, ки ба конформӣ (фикрронии 

кӯҳна, шахшудамонда), муқаррарӣ (роҳи ҳалли бештар вақт қулай, одатшуда) зид 
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аст, дида мебароянд, зеро он дар офаридани андешаҳои ғайристандартӣ, бемисл, 

ҳатто фантастикӣ (дар акси ғояҳои маъмул) зоҳир мегардад. Инро дар маҳсул ва 

натиҷаҳо, ашёҳо ва ғояҳо, ақидаҳо ва дидгоҳҳои креативӣ пайдо намудан мумкин 

аст. 

 

Ҷадвали 3 - Таснифоти типҳои муайянкунии креативнокӣ  

 

 

Ҳамин тариқ, таҳлили адабиёти психологӣ-педагогӣ нишон медиҳад, ки 

ҳанӯз аз солҳои 60-ми асри ХХ зиёда аз 60 таърифи  креативнокӣ мавҷуд буд. Ин 

мафҳум дар илми муосир ба маротиб таҳлил карда шудааст. Ҳамчунин кӯшишҳои 

таснифоти ин ӯъҷуба ва типҳои муайянкунандаи он ба амал оварда шудаанд. Яке 

аз таснифотҳои маъмули креативнокӣ ба К.В.Тейлор [282] тааллуқ дорад, ки мо 

онро дар ҷадвали 3 нишон додаем. 

Имрӯзҳо креативнокӣ дар меҳвари омӯзиши олимони соҳаҳои гуногун 

(иқтисодӣ, сиёсӣ, иҷтимоӣ, психологӣ, педагогӣ...) қарор дорад ва омилҳои асосии 

он таҳқиқ гардида, чунин таснифот карда шудаанд: 

 ҷараёни креативӣ – чӣ тавр ҷорӣ гардидани он, махсусиятҳои раванди 

ҳосил шудани тарзи ҳалли креативӣ; 
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 маҳсули креативнокӣ – соҳаҳои татбиқи он, натиҷаҳои ба даст 

овардашуда; 

  шахсияти креативӣ – хусусиятҳои инфиродӣ-психологии одаме, ки дорои 

чунин қобилиятҳо мебошад; 

  муҳити креативӣ (сохтор, соҳа, ҷанбаи иҷтимоӣ) – таъсири муҳит ба 

пайдоиш ва ташаккули ғояҳои креативӣ. 

Бояд қайд намуд, ки ин таснифот хеле нисбӣ аст, зеро дар ҷараёни омӯзиши 

креативнокӣ робитаи ҳамаи омилҳо мушоҳида мешавад, гарчанде баъзе олимон 

дар таҳқиқотҳои худ бартарии яке аз омилҳоро нишон додаанд. Ба мисол 

Ҷ.Гилфорд, бештар ба ҷараёни креативӣ, хусусиятҳои он эътибор додааст ва 

“бартарияти тафаккури дивергентӣ”-ро дар раванди ҳалли масъалаҳои нави эҷодӣ 

ба таври креативӣ нишон додааст [68,67], Эдвард де Боно “фикрронии латералӣ”-

ро дар ҷараёни пайдо намудани роҳи ҳалли креативӣ қайд кардааст [23,87], 

А.В.Сбитнев ба маҳсули креативнокӣ, соҳаҳои татбиқи он, ба вуҷуд овардани 

технологияҳои нав “рах кашидан ба акси мавҷуднабуда” эътибор додааст 

[216,213], А.Маслоу креативнокиро ҳамчун “хусусияти ирсии ҳар як шахс” 

баррасӣ намудааст [159,287], М.Чиксентмихайи креативнокиро натиҷаи“ҳамкории 

якҷояи инсон ва муҳити гирду атроф” шуморидааст [23,149]. 

Яъне, ҷорӣ гардидани креативнокӣ, маҳсули он, вобастагии он аз 

хусусиятҳои инфиродӣ-психологии шахс, таъсири муҳити иҷтимоӣ ба ташаккули 

ғояҳои креативӣ – маҷмӯи омилҳое мебошанд, ки бо ҳамдигар робитаи 

ногусастанӣ доранд, зеро яке аз дигаре бармеоянд. Ба андешаи мо, дар таҳқиқи 

креативнокӣ, ба таври алоҳида дида баромадани ҳар як омил, бо вуҷуди 

ҳамбастагии онҳо, имконияти омӯзиши ҳамаҷонибаи ин ӯъҷубаро фароҳам 

меорад. Дар пажӯҳиши мо ин нуктаро дар баррасӣ ва таҳлили назарияҳои 

олимони гуногун оиди муаммои креативнокӣ ва ҷанбаҳои мухталифи он, пайдо 

намудан мумкин аст. 

Ҳамин тавр, аксарияти психологон ва педагогҳо бо он розиянд, ки 

креативнокӣ – ин қобилияти ба вуҷуд овардани ғояҳои ғайриоддӣ, рад кардани 

тафаккури маъмул, ба тезӣ ҳал кардани вазъиятҳои проблемавӣ мебошад. 
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Креативнокӣ маҷмӯи баъзе сифатҳои фикрронӣ, раванди тафаккур ва хусусиятҳои 

инфиродӣ-психологиро, ки барои ташаккули қобилият ба эҷодиёт заруранд, дар 

бар мегирад. 

Ин хулосаи олимон, дуруст будани тахмини моро нисбат ба мавҷуд будани 

робитаи омилҳо, ҷанбаҳо, унсурҳои таркибӣ ва зуҳуроти креативнокӣ бо 

вижагиҳои инфиродӣ-психологии шахс, аз ҷумла, зеҳни эмотсионалӣ ва 

таҳаммулпазирӣ, бори дигар исбот менамояд. Имрӯзҳо, оиди муайян намудани 

табиати креативнокӣ андешаҳои зиёд мавҷуданд ва аз ин сабаб овардани таърифи 

ягонаю ҷамъбасткунанда, ки ҳамаи таҳқиқотчиёнро қаноатманд намояд, 

имконнопазир аст. Бо дарназардошти он нукта, ки олимон ҳатто дар мавҷуд 

будани падидаи креативнокӣ, ё ибораи илмӣ будани он, мустақил будани раванди 

креативӣ ё маҷмӯи ҷараёнҳои дигари психикӣ будани он ба як андеша 

наомадаанд, мо лозим донистем, ки хусусияти ҷоришавии тафаккури креативиро 

ба таври зерин муайян намоем, ки дар расми 7 тасвир гаштааст. 

 

 

 

Расми 7 - Хусусияти ҷоришавии тафаккури креативӣ 
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Тасвирро ба таври саҳеҳ маънидод менамоем: 

1.Тағйир додани сохтори ахбори беруна ва тасаввуротҳои дохила бо ёрии 

сохтани аналогияҳо ва пайваст намудани фосилаҳои консептуалӣ – ин ҷо раванди 

фикрронии креативӣ бо ташкили ассотсиатсияҳо низ вобаста аст. Шахси дорои 

қобилияти креативӣ дар бораи муаммо ба таври доимӣ фикр меронад, гӯё ахбор 

(муаммо, мушкилӣ) дар майнаи ӯ “чарх мезанад” ва дар мавриди муайян ҳалли 

ғйариоддии он пайдо мешавад (ба мисли инсайт); 

2.Доимо ба тарзи дигар тартиб додани муаммо – мавҷуд будани тарзҳои 

гуногуни фикрронӣ, диди нав ва ғайриоддӣ,тафаккури ғайриқолабӣ; 

3.Кор фармудани донишҳои мавҷуда, хотираҳо ва нақшҳо дар офариниши 

чизи нав, татбиқи донишҳо ва малакаҳои пешина дар шакли нав – фикрронии 

креативӣ ба таҷрибаву донишҳои пештара асос мегирад, махсусан дар ҳоле, ки ин 

манбаъ пештар бо муваффақият истифода шуда буд ва маҳсули хуб дода буд; 

4.Истифода бурдани амсилаи ғайривербалии тафаккур – қобилияти сохтани 

модели бисёрҳаҷма, фикран ҳаракат дода тавонистани он; 

5.Раванди креативӣ шиддати дохилиро талаб мекунад, ки бо се роҳ ба вуҷуд 

омада метавонад: 

а) дар низоъ байни анъанавӣ ва навин дар ҳар як марҳалаи протсеси 

креативӣ – ҳалли креативии масъала ҳамеша бо навоварӣ, сохтани чизи 

ғайриоддӣ, бемисл, дар баъзе ҳолатҳо мантиқан ғалат алоқаманд аст; 

б) дар худи ғояҳо, дар тарзҳои гуногуни ҳал ё маҳсули тахминшаванда – 

ақидаҳо, усули иҷроиш, натиҷа, то андозае нав ва баҳсталабанд; 

в) дар байни бетартибии ноаён ва кӯшиши гузаштан ба дараҷаи нисбатан 

баланди ташкили самаранокии дохилии фард ё умуман ҷомеа – аз ғояҳои зиёди 

мавҷуда, ки байни худ алоқае надоранд, дар тартиби муайян нестанд, пайдо 

намудани роҳи ҳалли оптималӣ, дарёфти фикрӣ нисбатан мувофиқ, ки дар 

мураттабсозии дохилии зеҳнӣ ифода меёбад.   

Мумкин аст, ҳар се намуди шиддат дар марҳилаҳои гуногуни ҷараёни 

креативӣ, пайваста ба амал оянд, ки ин масъала таҳқиқи махсуси илмиро талаб 

мекунад. Хусусиятҳои номбаршуда робитаи пайдарҳам доранд, яъне яке аз дигаре 
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бармеоянд ва муҳим нест, ки тартиби муайянкардашуда ба таври ҳатмӣ риоя 

гардад, муҳим он аст, ки алоқамандии байни онҳо ногусастанӣ буда, маҳз ба 

раванди тафаккури креативӣ хос мебошад. 

Дар муайян намудани соҳаҳои хосе, ки креативнокӣ дар онҳо “умумӣ” нею, 

махсус мегардад, аз таснифоти пешниҳод кардашудаи Г.Гарднер истифода 

намудан мумкин аст. Дар зербобҳои рисола оиди назарияи бисёрзеҳнӣ-и ин олим 

сухан ронда будем. Гарчанде ин таснифот ҳашт шакли зеҳнро тасвир кардааст, он 

“бештар бо намудҳои истеъдод мувофиқат мекунад”, яъне бо креативнокӣ низ, 

зеро таҳти намуди ифоданоки зеҳн, дастовардҳои эҷодӣ дар назар дошта мешавад. 

Г.Гарднер намудҳои нисбатан мустақили салоҳиятҳои зеҳнро ҳамчун маҳоратҳои 

мувофиқ ба ду стандарти бунёдӣ муайян намудааст: 

1.Тасвият ва ҳалли эҷодии муаммоҳо ё назари нав ба проблемаҳои ҳалшуда; 

2.Истифодаи васеъ ва баҳои баланди ҷамъият [63,373]. 

Ҳамин тавр, дар  психология ва педагогикаи анъанавӣ, креативнокӣ ҳамчун 

категорияи шахсӣ дида баромада шуда, баҳсҳо асосан дар мавриди аниқ намудани 

маънидоди он ба амал омадаанд, чунончи: 

 креативнокӣ ҳамчун тафаккури дивергентӣ (Ҷ.П.Гилфорд, 

О.К.Тихомиров) [68,67], [243,97]; 

 креативнокӣ ҳамчун фаъолии зеҳнӣ (Д.Б.Богоявленская) [35,289], 

Л.Б.Ермолаева-Томина [90,287]; 

 креативнокӣ ҳамчун сифати ҳамгирои шахсият Я.А.Пономарев [195,309] 

ва дигарон. 

Ҳар як нуқтаи назари олимон то ҳадде далелнок буда эътирофи амиқро 

сазовор аст. Аммо дар педагогикаи касбии мактаби олӣ (андрогогикаи креативӣ) 

муайян намудани нишондиҳандаҳои сифатӣ ва дараҷаҳои асосии он нокифоя 

мебошад. Агар креативнокӣ танҳо аз як нуқтаи назари тасвиршуда фаҳмида 

шавад, проблематикаи он ниҳоят каммазмун мегардад ва яктарафа баҳо дода 

мешавад, бахусус ин ба психология ва педагогикаи мактаби олӣ таллуқ дорад, ки 

муаммоҳои ташаккули креативнокӣ, барпо намудани фазои креативии маълумоти 

олии касбиро дар бар мегиранд. Таҳқиқоти мо ба ошкор намудани ин қобилият 
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дар донишҷӯёни макотиби олӣ равона карда шудааст ва ин нукта мавқеи муҳим 

дорад. 

Миқдори таърифҳои то ин дам ҷамъшудаи креативнокӣ хеле зиёданд ва 

баҳогузории онҳо ниҳоят мушкил аст. Чӣ хеле, ки муҳаққиқон қайд мекунанд, 

“ҷараёни фаҳмиши чӣ будани креативнокӣ, худ амали креативиро металабад”. Аз 

ин лиҳоз, кӯшиши муайян намудани таърифи креативнокӣ, роҳи начандон 

дурусти таҳқиқ мебуд, зеро креативнокӣ “ба як нишондиҳанда (тахмин, 

муқаррарот) оварда нашудааст ва ба таври эмпирикӣ муайян нагардидааст”. 

Муаллифони яке аз тадқиқотҳои охирин креативнокиро ҳамчун, “ба даст 

овардани чизи нав ва муҳим ё ба ибораи дигар, он чизе, ки одамон барои дигаргун 

сохтани олам мекунанд” тавсиф додаанд [204,120]. 

Шарҳи назарияҳо ва консепсияҳои сершумор ба мо имконият медиҳад, ки 

анъанаҳои ба вуҷуд омадаи таҳқиқи креативнокиро ҷудо намоем: 

1.Анъанае, ки аз психологияи эҷодиёт, назарияи характери таърихӣ-

фарҳангӣ доштани тафаккур (оғоз аз В.Вундт), замина мегирад, нуқтаи тарзи 

омӯзиши маҳсули эҷодиётро ба воситаи таҳлили фаъолият ба роҳ мондааст. 

Минбаъд онро Л.С. Виготский давом додааст. 

2.Анъанае, ки тасаввуроти когнитивиро дар бораи креативнокӣ инкишоф 

медиҳад ва ба сифати махсусиятҳои муҳимтарини он ғайриоддигӣ, фоиданокӣ ва 

имконияти истифодашавандагиро дида мебарояд. 

3.Анъанаи сеюм, пажӯҳишҳои кретивнокии шахс ё шахсони креативиро дар 

бар мегирад. Баъд аз он, ки Ҷ.Гилфорд фарқияти байни шахсони креативӣ ва 

ғайрикреативиро муайян намуд, ин маҷрои таҳқиқот аз ҷониби миқдори зиёди 

психологон дастгирӣ ёфт. 

Қайд намудан ҷоиз аст, ки баробари омӯзишҳои бардавоми шахсият, 

диққати тадқиқотчиёнро чун ҳарвақта фаҳмиши “шахсият ҳамчун субъекти 

фаъолияти эҷодӣ” ба худ ҷалб мекард. Дар ин радиф сифатҳои эҷодии шахс боз 

ҳам мавриди таҳлил қарор гирифтанд ва олимони гуногун як қатор хусусиятҳои 

онро ҷудо намуданд: осонии ассотсиатсиякунӣ (монандкунӣ, пайдо тнамудани 

мухолифат ва пайдарҳамӣ), танқидии ақл (сифати муҳимтарини тафаккур, ки чун 
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унсури асосии креативнокӣ баромад мекунад), қобилияти кӯчонидани таҷриба 

(роҳи ҳалли оптималии муаммо), баҳодиҳӣ ба хулосаҳо (ҳатто дар ҳолати хато 

будани онҳо), дарки яклухт (нигоҳи махсуси креативӣ ба муаммо), хотири 

ҳамешатайёр (ташаккули намудҳои хотир – кӯтоҳмуддат, дарозмуддат, 

оперативӣ), зудии нутқ (бо креативнокии вербалӣ вобаста аст), қобилияти 

банақшадарорӣ (дидгоҳи инфиродӣ ба масъалаи эҷодӣ), пешгӯинамоӣ (тасаввур 

намудани натиҷа), ташаббускорӣ (қобилияти ба ӯҳда гирифтани масъулият), 

қатъият (сифати иродавие, ки бештар шахсони креативиро тавсиф медиҳад) ва 

монанди инҳо. 

Ин пажӯҳишҳо на танҳо амиқтар намудани назарияи эҷодиёт, балки 

имконияти пайдо шудани замина барои муаммои нав – креативнокӣ (фардияти 

эҷодкор)-ро ба миён оварданд. Ҳамин тариқ муайян гардид, ки дар таҳқиқи 

креативнокӣ мавқеъҳои гуногун мавҷуданд ва мо кӯшиши таснифоти зерини 

онҳоро ба амал овардем: 

1.Креативнокӣ ҳамчун хислат ё тавсифдиҳанди шахсият дида баромада 

шудааст (А.Маслоу, К.Роджерс, Л.Б.Ермолаева-Томина, Э.П.Торренс ва дигарон).  

2.Креативнокӣ ҳамчун хусусияти зеҳн ё дараҷаи тафаккур муайян шудааст 

(А.В.Брушлинский, О.К.Тихомиров, Ҷ.П.Гилфорд ва дигарон).  

Муҳимияти назарияҳои консептуалии дар боло овардашударо кам накарда, 

мо мавқеи худро  ба таври зайл иброз медорем. 

Тавсифдиҳандаҳои инсон аз миқдори муайяни нишондиҳандаҳо ҳамчун - 

дараҷаи зеҳн ва хусусияти тафаккур, қобилиятҳои умумӣ ва махсус, хислатҳои 

инфиродӣ ва типикӣ, ваҷҳиёт ва эмотсияҳо иборат набуда, моҳиятан 

мураккабтаранд. Вобаста ба ин креативнокиро ҳамчун падидаи бисёрҷанба ва 

ҳамгиро муайян намудан мумкин аст, ки фардият, нотакрорӣ, махсусияти ҳама 

гуна намуди фаъолиятро таъмин мекунад. Ҳамчунин креативнокии шахсият – ин 

категорияи амалӣ-нигаронидашуда, касбӣ-муҳим, ки дар фаъолияти касбӣ ва 

дигар соҳаҳои рафтори шахс тағйиротҳои маҳсулнокро таъмин мекунад ва асоси 

инкишофи ӯро ташкил  медиҳад, дониста шудааст. 
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Креативнокии донишҷӯро мо ҳамчун хусусияти ҳамгиро ва динамикии 

психика ҳисоб мекунем, ки имконияти татбиқи нерӯи зеҳнӣ-шахсии ӯро дар 

фаъолияти минбаъдаи касбӣ, фароҳам меорад. 

Таҳлили адабиёти психологӣ-педагогӣ оид ба муаммои креативнокӣ моро ба 

хулосаи зерин овард:  

Креативнокӣ моҳиятан маънои фикр карда баромадани тарзҳои гуногуни 

ҳалли масъалаҳо мебошад, ки ҳар як усули интихобшуда то ҳадди имкон ба ноил 

гаштан ба натиҷа мебарад. Дар ниҳоят ҳар як тарзи фикр карда баромада, 

интихоби шахсро васеъ намуда онро фасеҳтар мегардонад. Дар ин ҳолат 

креативнокӣ ҳамчун хусусияти одаме муайян карда мешавад, ки дар ҷараёни ба 

мақсад расидан, қобилияти ба вуҷуд овардани ғояҳои навро дорост ва ин ғояҳо 

интихоби ҳалли муамморо васеъ мекунанд. 
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Хулосаи боби якум 

Омӯзишу таҳлили адабиёти фалсафӣ, психологӣ-педагогӣ атрофи муаммои 

креативнокӣ, зеҳни эмотсионалӣ ва таҳаммулпазирӣ дар сохтори психологии 

шахс моро ба хулосаҳои зерин овард: 

1.Ҷомеаи имрӯза ба мутахассисоне ниёз дорад, ки дорои дидгоҳҳои нав, 

фикрронии инноватсионӣ, эҷодӣ, креативӣ ва дараҷаи баланди зеҳни 

эмотсионалию таҳаммулпазирӣ мебошанд, зеро дар оянда маҳз қобилиятҳои 

номбурда муваффақияти онҳоро дар фаъолияти гуногунсоҳа таъмин менамоянд. 

Ин талаботи ҷиддии асри XXI – асри техника ва технологияҳои навин, ҳамзамон 

талаби ҷамъияти ояндаи дараҷаи баланди салоҳиятнокӣ ва самаранокӣ ба 

мутахассис мебошад; 

2.Яке аз роҳҳои ҳавасмандкунии толибилмон ба эҷодиёт, зоҳир намудани 

креативнокӣ маҳсуб меёбад. Шарти муҳими азхудкунии технологияҳои 

инноватсионӣ – дидгоҳи кушод, озод, навин, қобилияти бо дигарон ҳамкорӣ карда 

тавонистан, ботаҳаммул будан маҳсуб меёбад, яъне барои роҳандозии ғояҳои 

креативии худ донишҷӯ бояд соҳиби зеҳни эмотсионалӣ ва таҳаммулгароӣ бошад. 

3.Шароити муосир аз хатмкунандаи макотиби олӣ касбиятнокии муҳаррик 

ва қобилияти босуръат иваз карда тавонистани ихтисоси худ, ки  бевосита бо 

фаъолияти фикрии эҷодӣ ва ғайриоддӣ вобаста аст, талаб мекунад. Эҷодиёт 

бошад, имконияти амсиласозии ҳама гуна фаъолиятро медиҳад, ки дар навбати 

худ бо ҷаҳонбинии инноватсионӣ ва татбиқи ҳартарафаи муамммоҳо алоқаманд 

аст. Эҷодиёт ҳамчун қувваи табдилдиҳанда ва мусоидаткунандаи худбаҳодиҳии 

мусбии фард, ки пешравии вайро дар ташаккули худ таъмин менамояд, маҳсуб 

меёбад; 

4.Инкишофи қобилиятҳои номбурда ҳамчун ҳадафи нишондиҳандаи низоми 

маълумот на якчанд маротиб эъломия гашта бошад ҳам, ба мақсад ноил 

нагаштааст, зеро татбиқи амалии ин ҳадаф муайян нокарда бимонд. Аз ин лиҳоз, 

бо дарназардошти шароити муосир дарку фаҳмиши мақсадҳои навин ва маҷроҳои 
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нави маълумот, ҳалли оптималии онҳо дар маълумоти ииноватсионӣ ва креативӣ 

дида мешавад, ки принсипҳои асосии корандозии он чунинанд: 

 инкишофи тафаккури эҷодӣ ва бемисл; 

 омӯзонидани банақшагирии фаъолияти худ дар соҳаҳаои мухталиф; 

 ташаккули ҷаҳонбинии иннноватсионӣ; 

 омӯзонидани ҳалли ҳартарафа, бисёрҷанбаи масъалаҳои гузошташуда; 

 инкишофи маҳорату малакаҳои татбиқи фаъоли технологияҳои 

иннноватсионӣ дар фаъолият; 

 роҳандозии муносибат ва муоширати фаъолона ва самаранок, ки дараҷаи 

баланди зеҳни эмотсионалиро дар назар дорад; 

 ташаккули таҳаммулгароӣ, яъне қабул карда тавонистани фикру ақидаи 

дигар;  

 аз худ наамудани системаи донишҳои умумӣ (доираи умумигуманитарӣ). 

5.Ин нукта бо муаммои эътирофи маҳсули эҷодиёт робита дорад, яъне 

шахсияти эҷодкор аз ҷониби ҷомеаи муайян бояд эътироф карда шавад, зеро 

қобилияти эҷодӣ ҳамчун хусусияти инфиродии фардӣ дар шакли маҷмӯи 

хислатҳои инфиродӣ не, балки ҳамчун раванди татбиқи фардияти ҳар як инсон 

баромад мекунад, зеро тавсифдиҳандаҳои асосии ҷараёни эҷодиёт чунинанд: 

 эҷодкорӣ дар ҷараёни ҳамкории субъект-субъект густурда мешавад; 

 эҷодкорӣ ҳамеша то андозае ба одами дигар равона карда шудааст. 

Ҳамаи ин дар маҷмӯъ бе аз худ намудану татбиқи фаъоли технологияҳои 

муосир, ки ба дониши доираи умумигуманитарӣ ва креативнокӣ такя мекунад, 

имконнопазир аст. 

6.Маълум аст, ки чӣ қадар дастрасии шахс ба воситаҳои техникӣ ва 

технологӣ зиёд бошад, ҳамон қадар имконияти эҷодкории ӯ фарох мегардад. Дар 

ин радиф ба ташаккули шахсияте, ки дорои мавқеи фаъоли ҳаётӣ, мундариҷаи 

шахсӣ, зиндададилӣ, маҳорати нигоҳ доштани фардияти худ дар ҳама гуна 

вазъиятҳоро соҳиб аст, хеле мубрам мегардад. 

7.Яке аз омилҳои ҳалкунандае, ки барои роҳандозии чунин мақсадҳо 

мусоидат мекунад, бешак креативнокӣ мебошад. Ҳал карда тавонистани 
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муаммоҳои глобалие, ки дар назди насли оянда меистад, диди инноватсионӣ, 

ғайриоддӣ ва бемислро талаб мекунад ва маҳз креативнокӣ чунин қобилиятҳоро 

дар бар мегирад. 

8.Креативнокӣ, бо вуҷуди маънидодҳои гуногуни он, чунин сифати 

психикаи фард мебошад, ки яке аз унсурҳои муайянкунандаи лаёқатро ташкил 

медиҳад. Ноил гаштан ба “натиҷаҳои олӣ” дар ягон намуди фаъолият нигоҳи 

ғайриоддӣ, нав, эҷодиро ба ин намуди фаъолият дар назар дорад, ки дар робита бо 

дигар омилҳои ташкилкунандаи лаёқат (зеҳн, ваҷҳ ва диг.) чунин “шартҳои 

дохилии дастовардҳои нодир”- ро ба вуҷуд меорад. 

9.Тавсифдиҳандаҳои инсон аз миқдори муайяни нишондиҳандаҳо ҳамчун – 

дараҷаи зеҳн ва хусусияти тафаккур, қобилиятҳои умумӣ ва махсус, хислатҳои 

инфиродӣ ва типикӣ, ваҷҳиёт ва эмотсияҳо иборат набуда, моҳиятан 

мураккабтаранд. Вобаста ба ин креативнокиро ҳамчун падидаи бисёрҷанба ва 

ҳамгиро муайян намудан мумкин аст, ки фардият, нотакрорӣ, махсусияти ҳама 

гуна намуди фаъолиятро таъмин мекунад. 

10.Креативнокӣ моҳиятан маънои фикр карда баромадани тарзҳои гуногуни 

ҳалли масъалаҳо мебошад, ки ҳар як усули интихобшуда то ҳадди имкон ба ноил 

гаштан ба натиҷа мебарад, ҳар як тарзи фикр карда баромада интихоби шахсро 

васеъ намуда онро фасеҳтар мегардонад. Дар ин ҳолат креативнокӣ ҳамчун 

хусусияти одаме муайян карда мешавад, ки дар ҷараёни ба мақсад расидан, 

қобилияти ба вуҷуд овардани ғояҳои навро дорост ва ин ғояҳо интихоби ҳалли 

муамморо васеъ мекунанд. 

11.Мавқеи шахсро системам муносибатҳои ӯ ташкил медиҳанд. Муносибати 

ӯ бо шароитҳои моддии ҳаёт, ба ҷамъияту одамон, ба худ, ба вазифаҳои 

ҷамъиятию меҳнатии худ ва монанди инҳо, аз муҳимтарин муносибатҳои шахс 

ҳисобида мешавад. Ҳамаи ин муносибатҳо симои маънавии шахс ва мақсадҳои 

иҷтимоии ӯро тавсиф медиҳанд. 

12. Шарти муҳими азхудкунии технологияҳои инноватсионӣ – дидгоҳи 

кушод, озод, навин, қобилияти бо дигарон ҳамкорӣ карда тавонистан, ботаҳаммул 
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будан маҳсуб меёбад, яъне барои роҳандозии ғояҳои креативии худ донишҷӯ бояд 

соҳиби зеҳни эмотсионалӣ ва таҳаммулгароӣ бошад. 

13.Яке аз хислатҳои муҳимтарини шахси дорои қобилияти креативӣ – 

устуворӣ мебошад, ки ҳамчун суботкорӣ, қатъият, исрор, истодагарӣ низ 

маънидод мешавад. Дар вазъиятҳое, ки ғояҳои нав ва ғайримаъмул аз ҷониби 

атрофиён эътироф намегарданд, маҳз устуворӣ имконияти то ба охир бурдани 

нақшаву мақсадҳои худро медиҳад. Таҳлили тарҷимаи ҳоли олимони барҷаста, ки 

кашфиётҳои нодир кардаанд мисоли чунин суботкорӣ шуда метавонад. 

14. Устувории шахси креативӣ бо дараҷаи нисбатан ташаккулёфтаи зеҳни 

эмотсионалӣ ва таҳммулпазирии ӯ робитаи ногусастанӣ дорад, зеро ин омилҳо 

барои дуруст дарк намудани вазъият, баҳои реалӣ додан ва қабул кардани 

монеаҳое, ки садди роҳи навовариҳо мешаванд, татбиқи навовариҳо, ҳамкорӣ 

намудан бо миқдори зиёди одамон дар раванди роҳандозии онҳо ҳалкунанда 

маҳсуб меёбанд. 

15. Аз ин лиҳоз, таҳқиқи ҳамаҷонибаи муаммои креативнокӣ, алоқамандии 

он бо падидаҳои инфиродии шахс, ба монанди зеҳни эмотсионалӣ ва 

таҳаммулпазирӣ, дар илми психологияи ҳозиразамон ниҳоят мубрам дониста 

мешавад, зеро натиҷаи тадқиқотро дар оянда барои созмон додани раҳёфтҳо, 

усулҳо ва тарзҳо оид ба ташаккул додани қобилиятҳои номбурда дар донишҷӯён 

мавриди истифода қарор додан мумкин аст.  
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Боби 2. Заминаҳои таърихии пайдоиш ва инкишофи назарияҳо оиди 

зеҳни эмотсионалӣ 

2.1 Пайдоиш ва ташаккули консепсияҳои зеҳни эмотсионалӣ 

Омӯзиши муаммои зеҳн /интеллект/, паҳлӯҳои гуногуни он, зоҳиршавӣ ва 

ҷоришавии равандҳои фикрӣ, имконият ва қобилиятҳои ақлии инсон, роҳҳои 

муайян намудани дараҷа ва сатҳи он дар равоншиносӣ мавқеи махсусро ишғол 

мекунад. 

Зеҳн – қобилиятест, ки дар худ қобилиятҳои маърифатии фард – эҳсос, 

идрок, хотир, тасаввурот, тафаккур, хаёлро муттаҳид мекунад. Фаҳмиши муосири 

зеҳн чунин аст – қобилияти ба амал овардани раванди маърифат, ҳалли 

самараноки муаммоҳо, алалхусус, дар ҷараёни аз бар намудани доираи нави 

масъалаҳои ҳаётӣ. Зеҳн, пеш аз ҳама – мақсадгузорӣ, банақшагирии имконияту 

захираҳо, бунёди стратегияҳои ба мақсад расидан мебошад. 

Дар “Луғати мухтасари истилоҳоти психология ва тавсифи баъзе 

мафҳумҳо”-и Р.Атахонов мафҳуми зеҳн чунин маънидод шудааст – ҷамъи 

устувори қобилиятҳои умумии ақлӣ ва имкониятҳои маърифатии одам дар иҷрои 

намудҳои гуногуни фаъолият: 1) қобилияти умумӣ ба донистагирӣ ва ҳалли 

масъалаҳо, ки бомуваффақиятии фаъолияти дилхоҳро муайян мекунад ва заминаи 

дигар қобилиятҳо мебошад; 2) низоми (системаи) ҳамаи қобилиятҳои маърифатии 

индивид: эҳсос, идрок, хотир, тафаккур, хаёл; 3) қобилияти бе ягон озмоиш ва 

“дар фикр” ҳал кардани масъалаҳо. Ба зеҳн бо мақсади муайян намудани дараҷаи 

тараққиёти он тавассути тестҳо баҳо додан мумкин аст [17,52]. 

Аз гуфтаи Г.Айзенк: “Ягон мафҳуми дигари илмӣ дар психология, беш аз 

зеҳн объекти баҳсҳо, танқид, беэътиноӣ нагардидааст...аксаран чунин изҳор карда 

мешавад – зеҳн як чизи мавҷуд набуда аст, ва аз ин лиҳоз ҳама гуна кӯшишҳои 

чен кардани он бесамаранд...Зеҳн – мафҳуми илмӣ аст ба мисли эфир, ҷозиба, 

нерӯи барқ, алоқаҳои кимиёвӣ – ҳамаи онҳо дар он мазмуне, ки ҳаст “мавҷуд 
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нестанд”, лекин аз ин арзишмандиашон ба сифати консепсияҳои илмӣ кам 

намегардад” [3]. 

Муаррифии нисбатан классикии интеллектро Д.Векслер пешниҳод кардааст 

– зеҳн – қобилияти глобалии мақсаднок амал намудан, дуруст фикр кардан, бо 

атрофиён самаранок муошират намудани фард аст [281]. 

Аввалин тадқиқотҳои муаммои зеҳн, ба Фрэнсис Галтон тааллуқ дорад. Ӯ 

чунин мешуморид, ки қобилиятҳои фикрӣ, мисли тавсифдиҳандаҳои ҷисмонӣ, 

хусусияти ирсӣ доранд [62]. Тасдиқи ин ақидаи худро Ф.Галтон дар таҳқиқотҳои 

омории шахсони барҷаста, ки ба дастовардҳои бузург ноил гаштаанд ва аҳли 

ҷомеа онҳоро ҳамчун нобиғагон мешиносад, пешниҳод кардааст. Ин кӯшиши 

олим ҳамчун навоварии методологӣ ва ҳамчун оғози тадқиқотҳои эмпирикии 

креативнокӣ ба ҳисоб меравад. Ф.Галтон ба омӯзиш ва тавсифи моҳияти 

фарқиятҳои инфиродӣ диққати махсус медод. Пажӯҳишҳои ӯ ба инкишофи на 

танҳо психогенетика, аз ҷумла, ба рушди психологияи тафриқавӣ ва ташхиси 

психологӣ таҳкурсӣ гузоштааст. 

Зарурияти муайянкунии фарқиятҳои психологии байни одамон ба созмон 

додани тестҳои махсуси психологӣ, аз ҷумла тестҳои ченкунии қобилиятҳои 

зеҳнӣ оварда расонид. Маълум аст, ки тестҳои қобилиятҳои зеҳнӣ пеш аз 

назарияҳои аввалини интеллект пайдо шудаанд. Соли 1905, дар Фаронса, якумин 

тести қобилиятҳои зеҳнии Бине-Симон барои мактаббачагон аз чоп баромад [281]. 

Дар он диққати асосӣ на ба амалҳои нисбатан содда, ки хусусиятҳои сенсорӣ ва 

персептивиро инъикос мекарданд, балки ба қобилиятҳои олии ақлӣ дода шуда 

буд. Баъдан тестҳои зиёди ченкунии фарқиятҳои инфиродии байни одамон аз рӯи 

дараҷаи интеллект ба миён омаданд, лекин самаранокии онҳо шубҳанок буд, зеро 

тестҳои интеллект – IQ – ғунҷоиши аслии тафаккури инсон, қобилиятҳои 

бисёрҷанбаи фикрии ӯро нишон намедоданд. 

Назарияҳо ва консепсияҳои зиёди тадқиқи тафаккури инсон коркард 

шуданд ва бори дигар собит шуд, ки тестҳои интеллект дараҷаи инкишофи 

фикрии одамро ба пуррагӣ инъикос карда наметавонанд, зеро онҳо бештар 

қобилияти ҳалли масъалаҳои мантиқӣ, аз худ намудани маводи таълимиро дар 
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соҳаи муайяни дониш баҳогузорӣ мекунанд. Паҳлӯҳои дигари фаъолияти фикрии 

одам бошанд, аз мадди назар дур мемонданд. 

Даҳсолаҳои охир дар илми психология консепсияҳои интеллекти 

эмотсионалӣ (ЭИ) ҳамчун назарияҳои имконпазири зеҳни анъанавӣ хеле маъмул 

гаштаанд. Тарафдорони ин консепсияҳо таъкид мекунанд, ки зеҳни эмотсионалӣ 

ба муваффақгардии фард дар соҳаҳои гуногуни фаъолияти касбӣ таъсири калон 

мерасонад. Таҳлили ҳамаи андешаҳо оиди проблемаи зеҳни эмотсионалӣ 

ғайриимкон аст, аммо мо кӯшиш менамоем, ки баъзе назарияҳои бо таҳқиқоти мо 

алоқамандро мавриди баррасӣ қарор диҳем. 

Оғози ташаккули ғояҳоро оиди зеҳни эмотсионалӣ, ҳанӯз дар ақидаҳои 

фалсафии антиқа мушоҳида намудан мумкин аст. Чунончи, Афлотун таъкид 

менамуд, ки дар ҳаёти эмотсионалии одамон ҳатман бояд унсури ақлонӣ 

(ратсионалӣ) мавҷуд бошад. Арасту дар бораи зарурати зери назорати махсус 

нигоҳ доштани эмотсияҳои манфӣ, ба монанди тарс ва ҷаҳлро қайд кардааст [173, 

256]. 

 Дар замони Эҳё, схоластон принсипи робитаи тафаккурро бо ҳиссиёт 

пайгирӣ менамуданд. Ба ақидаҳои фалсафии даврони Маърифат ва фалсафаи 

Ҳаётии асрҳои Х1Х–ХХ таъсири амиқро андешаҳои мутафаккирони антиқа 

гузоштаанд. Асосгузори ратсионализм, Р.Декарт, дар эмотсияҳо шакли махсуси 

рағбатро медид, файласуфи шотландӣ Д.Юм, таъсири эмотсияҳоро ба он қисми 

тафаккур, ки бо худогоҳӣ алоқаманд аст, тахмин кардааст, Б. Спиноза чунин 

мешуморид, ки аффектҳо ваҷҳҳои рафторанд [173, 327]. 

Яке аз мутафаккирони бузурги асри XVIII Ж.-Ж.Руссо, дар бораи мавқеи 

эмотсияҳо дар маориф андешаронӣ намуда, исбот кардааст, ки агар раванди 

таълим танҳо ба қоидаҳои мантиқ такя намояд, мушкилӣ пеш меорад, зеро дар 

фаъолияти маърифатӣ инсон эмотсияҳоро пайравӣ мекунад [29]. 

Дар асри XIX ба робитаи тарафайни тафаккур ва эмотсияҳо Ч.Дарвин дар 

асари худ “Дар бораи зуҳуроти ҳиссиёти ҳайвонот ва одам” ишора намудааст: 

“Ҳангоме, ки ақл сахт дар ҳаяҷон аст, мо интизор мешаваем, ки он ҳамоно ба дил 

ҳам таъсири бевосита мекунад. Вақте ки ба дил ҳамин таъсирот мерасад, он 



 
 

111 
 

аксуламали худро ба майна равон мекунад...дар ҳама гуна ҳаяҷон, таъсирот ва 

аксуламали байниҳамдигарии аҳамиятноки ин ду узви муҳими бадан мавҷуд аст” 

[196]. 

Дар асрҳои Х1Х–ХХ ягонагии равандҳои эмотсионалӣ (аффективӣ) ва зеҳнӣ 

дар доираи психологияи тафаккур баррасӣ гардидааст, аз соли 1920 бошад, ин 

муаммо дар ҳудуди психологияи зеҳн мавриди тадқиқ қарор гирифтааст. 

Дар оғози асри XX, психологи немис Г.Майер, дар китоби худ 

“Психологияи тафаккури эмотсионалӣ” («Психология эмоционального 

мышления») таснифоти намудҳои тафаккурро пешниҳод намудааст: ғайр аз 

тафаккури мантиқӣ ӯ ҳамзамон тафаккури эмотсионалиро ҷудо кардааст, ки дар 

навбати худ ба ду қисм тақсим карда шудааст – аффективӣ (динӣ ва эстетикӣ) ва 

иродавӣ [182]. 

Дар охири солҳои 40-уми асри гузашта олими амрикоӣ Р.Липер андешаро 

оиди тафаккури эмотсионалӣ пешниҳод кардааст. Дар миёнаи солҳои 50-ум 

психолог ва терапевти когнитивии амрикоӣ А.Эллис дар доираи гузаронидани 

машварати мизоҷон таклиф намуд, ки таълими онҳо ба воситаи таҳқиқи 

эмотсияҳо бо ёрии тафаккур ба роҳ монда шавад. Ва дар солҳои 60-ум дар як 

қатор асарҳо аз фанни психиатрия мафҳуми “зеҳни эмотсионалӣ” пайдо мешавад 

[185].  

Ҳамин тариқ, рағбати илмӣ ба проблемаи робитаи зеҳн бо эмотсияҳо сол аз 

сол зиёд гашта, дар даҳсолаҳои минбаъда дар адабиёти илмиву оммавӣ мақолаҳои 

зиёд оиди таъсири ҳиссиёт ба равандҳои фикрӣ, вобастагии эмотсияҳо ва дараҷаи 

ташаккули зеҳн, таъсири эмотсияҳо ба ҷараёни эҷодиёт ва монанди инҳо интишор 

шуданд, ки як навъ таконе гардиданд ба пажӯҳишҳои ҳамаҷониба ва чуқури 

илмии ин муаммо. 

Маълум аст, ки зеҳн на танҳо ба ҷустуҷӯ ва дарёфти ахбор ҷавобгар аст, 

балки яке аз вазифаҳои асосии он мутобиқ намудани одам ба муҳити гирду атроф, 

яъне истифодаи ахбор дар амалия мебошад. Барои ин бошад, соҳиби хотири хуб 

ва тафаккури фавқулодда будан нокифоя аст. 
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Аз лаҳзаи омӯзиш ва тадқиқи муаммои зеҳн, диққати асосӣ бештар ба 

ҷанбаи маърифатии интеллект, ба монанди, ба хотир гирифтан ва ҳалли 

масъалаҳо дода мешуд, ҳол он ки, бузургии зеҳни ғайримаърифатӣ, бахусус 

имконияти зеҳни эмотсионалӣ ва моҳияти махсуси он аз эътибор дур мемонд. 

Ин нуктаро дар яке аз баромадҳои худ Д. Векслер чунин шарҳ додааст: 

“Ман кӯшиш намудам, нишон диҳам, ки иловатан ба омилҳои интеллектуалӣ, 

ҳамчунин омилҳои махсуси ғайризеҳнӣ мавҷуданд, ки метавонанд рафтори 

оқилонаро зоҳир кунанд. Мо хиради умумиро чен карда наметавонем, агар 

тестҳои IQ меъёри баҳогузории омилҳои ғайрикогнитивиро надошта бошанд” 

[281]. 

Дар ҳамин радиф пажӯҳишҳое ба миён омаданд, ки алоқамандии 

тафаккурро бо ҳиссиёт собит сохтанд. Чунончи, тадқиқотҳои Л.С. Виготский, 

С.Л.Рубинштейн, А.Н.Леонтев, O.K.Тихомиров, И.А.Василев ва дигарон. Аз 

ҷумла Л.С.Виготский анъанаи дар психологияи ҳамондавра ба вуҷуд омадаи дар 

алоҳидагӣ дида баромадани унсурҳои когнитивӣ ва аффективии шуурро танқид 

намуда, арз намудааст, ки дар чунин маҷрои омӯзиш“тафаккур аз тамоми 

мукаммалии ҳаёт ҷудо карда мешавад” [57,319]. Ӯ чунин меҳисобид, ки ҳиссиёт 

сарчашма ва танзимкунандаи тафаккур мебошад [61,166], ҳар як фикри одам 

дорои муносибати эмотсионалии вай ба ҳақиқат аст, ба ҳар як давраи инкишофи 

тафаккур марҳилаи муайяни ташаккули аффект мувофиқ меояд. Илова бар ин, 

равандҳои зеҳнӣ ва аффективӣ ба воситаи шуур, ки низоми муҳаррики мазмуннок 

аст, муттаҳид мешаванд, тафаккур танҳо дар заминаи инстинктивӣ ва 

эмотсионалӣ пайдо мешавад ва бо қувваи онҳо равона карда мешавад [58, 218]. Ӯ 

муддатҳо пеш ишора намуда буд, ки бо муваффақият амал намудан ва мутобиқ 

шудани фард ба муҳити гирду атроф ба василаи ҳамкории соҳаҳои зеҳнӣ ва 

эмотсионалию иродавии одам таъмин карда мешавад [60,132]. 

Мо ақидаҳои Л.С.Виготскийро ҷонибдорӣ намуда, илова менамоем, ки 

ҷараёни донистагирии олами воқеӣ аз муносибат, муошират, дарки эмотсионалӣ 

оғоз мегардад. Мо ин падидаро дар инкишофи кӯдак аз рӯзҳои аввалини ба дунё 

омадани ӯ мушоҳида карда метавонем. Маҳз ҳиссиёт, муносибати мусбати 
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эмотсионалӣ, заминаи тараққиёти мӯътадили вайро таъмин менамояд. Ҳамчунин 

раванди азхудкунии донишҳо аз ҷониби инсон бо эмотсияҳои гуногун 

алоқамандии зич доранд. 

Ақидаҳои Л.С.Виготскийро равоншиноси маъмули шӯравӣ С.Л.Рубинштейн 

пайгирӣ карда, менависад: “Протсесҳои эмотсионалӣ, иродавӣ ва маърифатӣ 

ягонаанд, лекин барои ҷараёнҳои мухталифи психикӣ, ки аз якдигар бо 

бартарияти яке аз ин се унсур фарқ мекунанд, заминаанд. Чунончи, дар ҳолати 

муқаррарии шуур, фаъолияти маърифатӣ аксуламалҳои эмотсионалиро маҳдуд ва 

равона мекунад, дар ҳолати аффект бошад, ҳиссиёт бар ақл “боло меояд”, ва 

рафтор пешгӯинашаванда мегардад” [212,107]. Ҳамчунин, сӣ сол пеш аз муайян 

гаштани мафҳуми “зеҳни эмотсионалӣ”, соли 1960 С.Л.Рубинштейн қайд 

кардааст, ки самаранокии фаъолияти одам аз дараҷаи ташаккули қобилиятҳои 

мухсуси соҳаи эмотсионалии вай, ки имконияти баҳогузории ҳақиқии фаъолият 

ва ҳолати дохилии худ ва атрофиёнро фароҳам меорад, вобаста аст [212,108]. 

Ин гуфтаҳоро А.Н.Леонтев низ тасдиқ намуда, мегӯяд: “Омӯзиши инсон 

бояд бо низом ташкил карда шавад, тафаккурро аз фаъолияти ҳиссӣ алоҳида дида 

баромадан хато мебуд. Хусусияти асосии эмотсияҳо, қобилияти ҷамъбасткунӣ ва 

муошират мебошад” [145,40]. 

Илова мекунем, зоҳиршавии эмотсияҳоро дар раванди фаъолияти одам ба 

таври хеле васеъ мушоҳида намудан мумкин аст. Инсон ягона мавҷудотест, ки 

дорои ҳиссиёти праксикӣ мебошад, яъне эмотсияҳо бо фаъолияти ӯ робитаи 

ногусастанӣ доранд ва дар ҳамаи унсурҳои раванди фаъолият – мақсадгузорӣ, 

интихоби роҳи ҳал, баҳогузорӣ, натиҷагирӣ, ислоҳи камбудиҳо, самаранок 

гардонидани он ва монанди инҳо, равшан зоҳир мегарданд. 

Дар ин радиф натиҷаи таҳқиқотҳои назариявӣ оиди таъсири ҳиссиёт ба 

фаъолияти фикрӣ, бо дастовардҳои таҷрибавӣ пурра карда шуданд. Муайян 

гардид, ки тамоми зуҳуроти эмотсионалӣ (эмотсияҳо, аффектҳо, ҳиссиёт) дар 

раванди тафаккур иштирок намуда, вазифаҳои эвристикӣ ва танзимиро ба амал 

меоранд, баҳогузории эмотсионалӣ қисми дохилии талаботи фикрронӣ аст, 
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фаъолгардонӣ бо ёрии эмотсияҳо бошад, барои фаъолияти пурсамари фикрӣ хеле 

муҳим аст [9,284]. 

Истилоҳи “эмотсия” – ҳиссиётро низ дида мебароем. Боз ба “Луғати 

мухтасари истилоҳоти психология ва тавсифи баъзе мафҳумҳо”-и Р.Атахонов 

муроҷиат мекунем. Эмотсияҳо – шакли махсуси аз дигарҳо пештар, дар 

филогенези психика ташаккулёфта ва дар онтогенез ташаккулёфтаистодаи 

инъикоси психикӣ мебошад, ки на танҳо ба одам, балки ба ҳайвонҳо низ хосанд, 

дар таассуроти субъективӣ ва аксуламалҳои физиологӣ зоҳир мешаванд. Эмотсия 

инъикоси худи ҳодисаҳо набуда, зуҳуроти муносибатҳои объективӣ ба эҳтиёҷи 

организм аст. 

Ҳиссиёт – инъикоси ҳолатҳои психикие, ки муносибати одамро нисбат ба 

ҳақиқати иҳотакарда, нисбат ба он чизе, ки дониста мегирад ё коре ки иҷро 

мекунад, нисбат ба одамони дигар ва ба худаш ифода менамоянд [17,113-121]. 

Яъне, раванди донистагирии инсон, бо ҳиссиёти ӯ алоқаманд аст ва дар ҷараёни 

донистагирӣ вай муносибатеро ба чизи донистагирифтааш ифода мекунад. Ин 

муносибат дар навбати худ маҷро, шиддат, дараҷаи равандҳои маърифатиро 

муайян менамояд. Дар ҷараёни бахотиргирӣ, дар хотир нигоҳдорӣ, бахотироварӣ, 

тасаввур намудани маводи дониста гирифташуда низ, дар протсесҳои 

эмотсионалӣ мавқеи махсус доранд. Алоқаи ҳолатҳои эмотсионалӣ ва равандҳои 

маърифатӣ, аз ҷумла зеҳн, ҳартарафа мебошад. 

Яке аз маънидодҳои маъмултарини зеҳни эмотсионалӣ дар психологияи 

муосир чунин аст – (аз вожаи англисӣ - Emotional intelligence) – қобилияти 

самаранок сарфаҳм рафтан ба соҳаи эмотсионалии ҳаёти одам: фаҳмидани 

эмотсияҳо ва сабабҳои пинҳонии эмотсионалии муносибат, истифодаи 

эмотсияҳои худ барои ҳалли масъалаҳое, ки бо муносибат ва маромҳо 

алоқаманданд [196]. 

Дар радифи сарчашмаҳои инкишофи ақидаҳо доир ба зеҳни эмотсионалӣ – 

назарияи “зеҳни иҷтимоӣ”-и психологи амрикоӣ, Э.Торндайк мавқеи махсус 

дорад. Ӯ интеллекти иҷтимоиро маҷмӯи қобилиятҳои менталие мешуморид, ки бо 
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коркарди ахбороти иҷтимоӣ вобастаанд ва ба ҳамкории бомуваффақияти 

байнишахсӣ мусоидат мекунанд [281]. 

Г.Оллпорт, Ҷ.П.Гилфорд ва Г.Айзенк ин назарияро идома додаанд, чунончи, 

Г.Оллпорт зеҳни иҷтимоиро “истеъдоди фикрҳои муҳим баровардан дар бораи 

одамон” [180,238]; Ҷ.П.Гилфорд – “низоми қобилиятҳои интеллектуалие, ки аз 

омили интеллекти умумӣ вобаста нестанд ва пеш аз ҳама бо дарки ахбори 

рафторӣ алоқаманданд” [69,37]; Г.Айзенк – “моҳияти иҷтимоӣ доштани ақл”-ро 

таъкид кардаанд [3]. Ҳамчунин, аз ҷониби Ҷ. Гилфорд, аввалин маротиба тестҳои 

ченкунии зеҳни иҷтимоӣ коркард шудаанд (“Тестҳои маҳсулнокии тафаккури 

дивергентии ҷанубикалифорниягӣ” “Тести зеҳни иҷтимоӣ”, “Тести омӯзиши 

тафаккури эҷодӣ”, “Тести тасаввурот”, “Тести муайян намудани креативнокӣ 

барои кӯдакон” ва монанди инҳо), ки дар замони муосир хеле маъмуланд [69,71] . 

Дар маҷмӯъ равоншиносон зери мафҳуми “зеҳни иҷтимоӣ” – ЗИ чунин 

қобилияти инсонро дар назар доранд – фаҳмидани рафтори атрофиён (маромҳо, 

мақсадҳо, муаммоҳо) ва маҳорати ҳамкорӣ бо одамони дигар, ки на дар ҳар як 

шахси алоҳида баробар ифода мегардад. Зеҳни иҷтимоии фард дар ҷараёни 

иҷтимоишавии вай дар зери таъсири маданият, маълумот, тарбия ва сабабҳои 

дигар ташаккул меёбад. Ҳамчунин дараҷаи зеҳни иҷтимоии шахсони алоҳида дар 

дохили ҷомеаҳои мухталиф фарқ мекунад ва ин фарқият бо омилҳои гуногун 

алоқаманд аст – касбу кор, нишондиҳандаи ҷаҳонбинӣ ва ғ. Ин ҷо таъсири 

муносибатҳои иҷтимоиро вобаста ба ҳуввияти миллӣ, махсусиятҳои ҳаёту 

фаъолияти гурӯҳи этникии муайян ба дараҷаи ташаккул ва зоҳиршавии зеҳни 

иҷтимоӣ низ, бояд мавриди назар нигоҳ дошта шавад. 

Ба андешаи мо зеҳни иҷтимоӣ ҳамзамон яке аз унсурҳои сохтори шахсро 

ташкил медиҳад ва дар хусусиятҳои рафтори вай хеле равшан зоҳир мегардад. 

Дараҷаи баланди зеҳни иҷтимоӣ бо нишондиҳандаҳои креативнокӣ, зеҳни 

эмотсионалӣ ва таҳаммулпазирӣ робитаи зич дорад, зеро дар алоқамандӣ ин 

омилҳо нерӯи шахсии одамро ташкил медиҳанд ва тамоюли онро  муайян 

мекунанд. Маҳз дарки ҳолати эмотсионалӣ, марому ваҷҳиёти шахси дигар, ба он 

дуруст баҳогузорӣ намудан ва муҳимаш, онро қабул намудан, эътироф кардан ва 
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мувофиқи он амал намудан, инсонро ба комёб шудан дар муносибату муошират 

меорад. Алалхусус, дар шароити мураккаби имрӯза, ки шахс дар зери фишори 

миқдори зиёди ахборот қарор дорад ва ин фишор билохира ба шиддатнокии 

эмотсионалии вай таъсири амиқи манфӣ мерасонад, соҳиби дараҷаи баланди 

зеҳни иҷтимоӣ будани ӯ зарурати объективӣ аст, зеро самаранокии фаъолият, 

муносибат, муоширати вайро дар ҳамкориаш бо одамони дигар якчанд маротиба 

зиёд мегардонад. 

Олимон (Г.Айзенк, Д.Векслер, Л.С.Виготский, Ҷ.П.Гилфорд, А.Н.Леонтев, 

Г.Олпорт, С.Л.Рубинштейн ва дигарон) чунин ақида доранд, ки ақли инсон ду 

маҷро дорад: ақле, ки бар зеҳн ва фикрҳо замина мегирад ва ақле, ки таҳкурсии он 

пурра ҳиссиёт/эмотсия/ мебошад. Бо вуҷуди ин, на типи ақли мантиқӣ ва на зеҳни 

эмотсионалӣ моҳияти фард буда наметавонанд, дар моҳияти ӯ, он ҳарду 

тавъаманд. Хиради солиму дурусти зеҳни мантиқӣ, усули дарки муаммоҳо, дар 

асоси бомаърифатӣ, ҳуввият, қобилият, мушоҳида ва муошират ташаккул меёбад.  

Ҳамзамон, дар инкишофи минбаъдаи консепсияҳо оид бо зеҳни 

эмотсионалӣ, назарияи интеллекти мултипликативӣ (сершумор) марҳилаи 

назаррас буд. Муаллифи он Г.Гарднер сараввал ҳафт шакли асосии зеҳнро ҷудо 

намуда баъдан боз як шакли онро илова кардааст, ки чунинанд: 

 вербалӣ/лингвистикӣ/ – қобилияти маҳсули нутқ, ки механизмҳои 

ҷавобгар ба таркиби фонетикӣ (овозҳои нутқ), синтаксисӣ (имло), семантикӣ 

(мазмун), прагматикии нутқро (истифодаи нутқ дар вазъиятҳои гуногун) дар бар 

мегирад, бештар бо қобилияти нотиқӣ вобаста аст, дар якҷоягӣ бо интеллекти 

фазоӣ, манбаи асосии ҷамъ кардани ахбор маҳсуб меёбад; 

 мантиқӣ-математикӣ – қобилияти истифода бурдан ва баҳо додан ба 

мувофиқати байни объектҳо ва амалҳо, дар ҳолате, ки онҳо воқеан ҳозир нестанд, 

яъне фикрронии абстрактӣ, бо фаъолияти қитъаҳои алоҳидаи мағзи сар алоқаманд 

аст, ки имконияти азхудкунии илмҳои дақиқро медиҳанд;  

 фазоӣ – қобилияти дарки амиқи олами воқеӣ, барқарор намудани 

таҷрибаи визуалӣ, сохтани амсила ва барқарор намудани нақшҳои биноӣ бе 

муроҷиат ба таъсиркунандаҳои ибтидоӣ, сохтани нақшҳо дар се андоза ва фикран 
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кӯчонидан, давр занонидани ин нақшҳо; 

 мусиқӣ – қобилияти маҳсул, таҳвил ва фаҳмиши мазмунҳои бо овозҳо 

алоқаманд, ба он механизмҳои ҷавобгар ба дарки тавсифдиҳандаҳои гуногуни 

овоз (баландӣ, илҳон, усул) низ дохил мешаванд,  бештар бо зеҳни фазоӣ робита 

дорад; 

 ҷисмӣ-кинестетикӣ – қобилияти ниҳоят хуби идоракунии тан (узвҳои 

бадан) ва истифодаи ин маҳорат бо мақсадҳои муайян, назорати амалҳои 

муҳаррик бо объектҳо мақоми махсус дорад;  

 дохилишахсӣ – қобилияти фарқкунӣ ва баёни аломатҳои ҳиссиёти 

муракккабу печ дар печ, маром ва ваҷҳҳои худ; 

 байнишахсӣ – ба одамони дигар равона карда шудааст, яъне муайян карда 

тавонистани фарқияти байни одамон – ҳиссиёт, темперамент, ваҷҳиёт ва 

хоҳишҳои онҳо; 

 натуралистӣ (ё табиӣ) – ба муносибат бо табиат, фаҳмиши инстинктҳои 

табиии растаниҳо, ҳайвонот ва одам ҷавобгар аст. 

Ба далелҳои мавҷуда такя намуда, Г.Гарднер тахмин кард, ки зеҳни 

байнишахсӣ ва дохилишахсӣ, барои дар ҷомеа амал намудани шахс мисли 

интеллекти умумӣ хеле муҳиманд. Ӯ қайд кардааст – ашхосе, ки қобилияти идора 

намудани зеҳни эмотсионалӣ доранд, одатан сиёсатмадорони бузург, ё ходимони 

намоёни давлатианд. Барои инкишоф додани чунин ҳиссиёт ва муайян намудани 

он, истифодаи равандҳои зеҳнӣ зарур аст. Мувофиқи ақидаи ӯ зеҳн, ин қобилияти 

ҳал намудани муаммоҳо, ба вуҷуд овардани маҳсуле, ки дар маданияти муайян ё 

якчанд савияҳо арзишманд аст [64,374]. 

Тибқи назарияи анъанавии “антропосентрикӣ” зеҳни одам дар сари вай 

мутамарказонида шудааст [281]. Одам чӣ қадаре, ки ҳиссиёти худашро нафаҳмад, 

ҳамон қадар эҳтимолияти побанди /қурбони/ дигарон шуданаш зиёд аст. Чӣ 

қадаре, ки одам ҳиссиёт, рафтори атрофиёнро нафаҳмад, хатогиҳои вай дар 

муносибату ҳамкорӣ бо онҳо бисёртаранд ва аз ин сабаб ӯ дар ҷамъият мақоми 

арзандаро ишғол карда наметавонад. Аз ин лиҳоз дар инсон бояд зеҳни 
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эмотсионалӣ ташаккулёфта бошад. Мо метавонем бо одамони дигар ҳамкорӣ 

намоем ва акси худамонро дар рафтору кирдори онҳо бубинем. 

Г.Гарднер чунин мешуморад, ки ҳашт шакли интеллектро дида баромада, 

донишҳои гирифтаро ба таври зайл ҷамъбаст намудан  мумкин аст. Шаклҳои 

“Объективи”-и зеҳн – фазоӣ, мантиқӣ-математикӣ, ҷисмӣ-кинестетикӣ ба як 

навъи назорат тобеъ мегарданд: ин хусусияти сохтор ва функсияҳои предметҳои 

муайяне, ки одам бо онҳо муносибат мекунад. Намудҳои “Беобъект”-и интеллект 

– лингвистикӣ ва мусиқӣ – сабабияти моддӣ надоранд, балки аз сохтори забон ё 

мусиқии муайян вобастаанд. Ғайр аз ин, онҳо метавонанд хусусияти низоми 

шунавоӣ ва овозиро инъикос намоянд, гарчанде ки, ҳам нутқ ва ҳам мусиқӣ то 

ҳадди имкон, новобаста аз якдигар инкишоф меёбанд. Билохира, зеҳнҳои шахсӣ 

аз як қатор шартҳои пурзӯр ва ба ҳам зид вобастагӣ доранд: мавҷуд будани 

шахсияти одам; мавҷуд будани одамони дигар; тасаввурот ва тафсири “МАН”-и 

дар ин маданият қабулшуда ва ғ. [64,354]. 

Бо вуҷуди ин, одамони гуногун, ки дорои дараҷаи ташаккули мухталифи 

маданият, касбият, салоҳият мебошанд, ба инкишофи қобилиятҳои зеҳниашон ба 

таври махсус муносибат мекунанд, яъне нишондиҳандаи қобилиятҳои зеҳнии 

одам танҳо натиҷаҳои тестҳои зеҳн (IQ) буда наметавонанд.  

Муаммои шавқовареро ба кӯдак пешниҳод намуда, имконияти барои 

дарёфти ҷавоб “майна об кардан” – усули беҳтарини баҳо додан ба қобилияти 

зеҳнии инсон мебуд, назар ба тестҳои дар тамоми олам паҳншудаи интеллект (IQ), 

яъне масъалаҳои стандартикунонидашудае, ки бояд дар ним соат бо ёрии қаламу 

қоғаз ҳал карда шаванд [281]. 

Нуқтаи назари Г.Гарднер дар раванди таҳлили адабиёти психологӣ тасдиқи 

худро меёбад. Ба мисол Л.С.Виготский қайд намудааст, ки:“IQ-и ҷории кӯдак дар 

бораи, инкишофи фикрӣ ва таълими минбаъдаи вай маълумоти кофӣ намедиҳад” 

[58,245].  

Мо низ ин андешаҳоро пайгирӣ менамоем, зеро санҷишҳои зеҳни шахс ба 

воситаи тестҳои махсус (IQ) на дар ҳама мавридҳо самараноканд аз он сабаб, ки 

алоқамандии тавсифдиҳандаҳои зеҳн ва натиҷаи ҳалли бомуваффақияти 
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масъалаҳои фикрӣ на ҳама вақт мувофиқат мекунанд, яъне тасдиқи худро 

меёбанд. Дар ин тестҳо асосан қобилиятҳои зеҳнӣ дар доираи муайяни /маҳдуди/ 

донишҳо чен карда мешаванд ва бештари онҳо бо тафаккури мантиқӣ алоқаманд 

мебошанд. Ҳамчунин қобилияти зеҳнии одам ниҳоят инфиродӣ аст, шахс 

метавонад дар соҳаи муайян хеле муваффақ бошад ва ба дастовардҳои нодир ноил 

гардад, ҳамзамон ба соҳаи дигар, тамоман сарфаҳм наравад. 

Ақидаҳои Г.Гарднер ба пажӯҳиши минбаъдаи муаммои зеҳни эмотсионалӣ 

таъсири калон расонидаанд. Ғайр аз заминаи хуби илмӣ асосноккардашуда, дар 

зери таъсири омилҳои муҳими зерин, рағбати олимони муосир ба унсури 

эмотсионалии танзим пайдо гашт: 

1. тестҳои анъанавии зеҳнӣ (IQ) беасосии худро ба сифати муайянунандаҳои 

муваффақиятнокии фаъолият (бахусус дар соҳаи касбӣ) нишон доданд; 

2. шароитҳои иҷтимоӣ-маданӣ кӯшиши ҷустуҷӯи донишҳои алтернативиро 

зоҳир намуданд. 

Таҳқиқотҳои зиёде оиди мавқеи эмотсияҳо дар ҷараёни тафаккур ба миён 

омаданд. Аз ҷумла, корҳои О.П.Санникова, А.В.Брушлинский, А.А.Бодалев, 

Г.Г.Гарскова ва дигарон. 

О.П.Санникова дар тадқиқотҳои худ муайян намуд, ки эмотсияҳои бунёдӣ – 

ғам, хашм, тарс, хурсандӣ, ба самаранокии меҳнат ба таври гуногун таъсир 

мерасонанд [29]. А.В.Брушлинский чунин мешуморид, ки равандҳои аффективӣ 

ва когнитивӣ ба якдигар ворид мешаванд, ҳамзамон аксуламалҳои эмотсионалӣ 

метавонанд ба тафаккур ҳам таъсири вусъатбахшанда, ҳам таъсири боздоранда 

расонида тавонанд [46,56]. А.А.Бодалев лаёқатмандии махсуси иҷтимоиро тасвир 

намудааст, ки қобилияти соҳаҳои гуногунро (аффективӣ, фикрронӣ, 

коммуникативӣ) дар бар мегирад [29]. Г.Г.Гарскова ҷавобан ба танқиди зеҳни 

эмотсионалӣ, ки гӯё дар назарияҳои ЗЭ эмотсияҳо бо равандҳои тафаккур иваз 

карда мешаванд қайд менамуд, ки зеҳн метавонад бо эмотсияҳо амал намояд, зеро 

онҳо чӣ гуна муносибат кардани фардро ба ҳаёт ва ба худаш дар бар мегиранд, 

тафаккур бошад аз ин равандҳо бояд огоҳ бошад [65,26]. 
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Бешубҳа мавқеи эмотсияҳо дар ҳаёту фаъолияти одам хеле калонанд, зеро 

дар чараёни фаъолона дониста гирифтани олами воқеъӣ одам муносибати 

муайянеро ба ин олам зоҳир менамояд. Ин муносибат дар шакли ҳиссиётҳои хеле 

гуногун ифода меёбад – хурсандӣ, рӯҳбаландӣ, ғамгинӣ, маъюсӣ, норозигӣ, андӯҳ, 

тарс, ваҳм, муҳаббат, нафрат ва монанди инҳо. Ҳиссиёт ҳамаи ҷиҳатҳои 

равандҳои маърифатии одам – эҳсос, диққат, идрок, хотир, тафаккур, тасаввурот, 

хаёлро дар бар мегирад ва ба онҳо тобиши муайян медиҳад. Тамоми намудҳои 

фаъолияти вай дар робита ва зери таъсири эмотсиҳо ҷорӣ мешаванд. Инсон лаҳзае 

ҳам бидуни ягон намуди ҳиссиёт буда наметавонад ва модоме ки чунин аст, 

ҷараёни фикрронии инсон, хусусиятҳо, дараҷаи инкишофи он низ, бо ҳиссиёт 

алоқаманд аст. 

Аз солҳои 90 асри ХХ дар илми психология истилоҳи “интеллекти 

эмотсионалӣ” /“зеҳни эмотсионалӣ”/ ба таври расмӣ ҷорӣ гардид, Онро олимони 

амрикоӣ Питер Сэловей ва Ҷон Мэйер (1993) ворид намуданд. Ба ақидаи онҳо 

“зеҳни эмотсионалӣ” – ин як навъи зеҳни иҷтимоӣ мебошад, ки қобилияти 

арзёбии ҳиссиёти худ ва одамони дигарро барои муайян намудани фарқияти онҳо 

истифода мебарад ва ин маълумотро дар идора кардани тафаккур ва амалҳои худ 

татбиқ менамояд [279]. Мувофиқ ба таҳқиқотҳои Ҷ.Мэйер ва П.Сэловей, одамони 

дорои дараҷаи баланди зеҳни эмотсионалӣ қобилияти рушди босуръат дар 

соҳаҳои муайян, истифодаи самараноктари қобилиятҳои худро соҳибанд. Зеҳни 

эмотсионалӣ имконияти фикрронии эҷодӣ, истифодаи эмотсияҳо ва эҳсосоти 

худро фароҳам меорад [9, 217]. 

Онҳо мутмаинанд, ки зеҳни эмотсионалӣ ҳамчун шакли зеҳни иҷтимоӣ, 

қобилияти назорат намудани ҳиссиёти худ ва одамони дигарро дар бар мегирад. 

Бо вуҷуди он, ки зеҳн ва эмотсияҳо одатан дар ҳолати ба якдигар зид воқеъ 

ҳастанд, лекин дар асл алоқаманданд, робитаи ногусастанӣ доранд ва аксаран 

якҷоя амал мекунанд. Муваффақияти шахс дар ҷанбаҳои гуногуни ҳаёт ва 

фаъолият маҳз аз ана ҳамин робита вобастагӣ дорад.  

Дар консепсияи П.Сэловей ва Ҷ.Мэйер “зеҳни эмотсионалӣ” сохторест, ки 

қобилиятҳои зеринро дар бар мегирад: 
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I. Қобилият ба ҳаммонандкунӣ ва зоҳир намудани эмотсияҳо; 

II.Қобилият ба танзими эмотсияҳо;  

III.Қобилият ба истифодабарии ахбори эмотсионалӣ дар тафаккур ва 

фаъолият [282]. 

Ба ақидаи муаллифон, ҳар як шакли қобилият боз як қатор қисматҳоро дар 

бар мегирад, ки мо онро дар расми 8 овардаем.  

 

 

Расми 8 - Сохтори зеҳни эмотсионалӣ мувофиқи консепсияи П.Сэловей ва 

Ҷ.Мэйер 

 

Чӣ тавре, ки дар расм нишон дода шудааст, қобилият ба ҳаммонандкунӣ ва 

зоҳир намудани эмотсияҳо ба ду қисмат ҷудо мешавад: 

1.Ба эмотсияҳои худ равона гаштааст ва зерқисматҳои вербалӣ ва 

ғайривербалиро дар бар мегирад. 

2.Ба эмотсияҳои дигарон равона шудааст ва зерқисматҳои идроки 

ғайривербалӣ ва эмпатияро дар бар мегирад.   

Қобилият ба танзими эмотсияҳо аз ду қисмат иборат аст: 

1.Танзими эмотсияҳои худ. 
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2.Танзими эмотсияҳои дигарон. 

Қобилият ба истифодабарии ахбори эмотсионалӣ дар тафаккур ва фаъолият 

дар худ қисматҳои зеринро дорад: 

1.Банақшагирии ӯҳдабароёна. 

2.Тафаккури эҷодӣ. 

3.Диққат ва маромҳои мутамарказонидашуда. 

Илова бар ин, гуфтанием, ки дар сохтори зеҳни эмотсионалӣ ва 

зерқисматҳои пешниҳоднамудаи П.Сэловей ва Ҷ.Мэйер, ҳамзамон хусусиятҳои 

инфиродӣ-психологии шахсро ба мисли креативнокӣ ва таҳаммулпазирӣ муайян 

намудан мумкин аст. Чунончи, идроки ғайривербалӣ, эмпатия ва танзими 

эмотсияҳои худ, унсурҳои таҳаммулпазирии шахс ба шумор мераванд. 

Банақшагирии ӯҳдабароёна, тафаккури эҷодӣ, диққат ва маромҳои 

мутамарказонидашуда, бештар ба қобилияти креативӣ хос мебошанд.  

Баъдтар, олимон амсилаи пешниҳодкарадаи худро такмил доданд. Тарзи 

мукаммалгардонидаи модели ЗЭ ба он асос мегирифт, ки эмотсияҳо дар таркиби 

худ ахборотро дар бораи алоқаи одам бо ашёҳо ё одамони дигар доранд. Ба 

ибораи дигар, эмотсияҳо ба одам тасаввуротро дар бораи ин алоқаҳо медиҳанд. 

Ҳамзамон алоқаҳо метавонанд мубрам, бахотировардашуда ва тасаввуршаванда 

бошанд. Тағйир ёфтани алоқаҳо бо одамони дигар ва бо ашёҳо ба дигаргуншавии 

эмотсияҳои бо ин сабаб аз сар гузаронидашаванда оварда мерасонад. Вобаста ба 

ин тасвир “зеҳни эмотсионалӣ” чунин фаҳмида мешавад – қобилияти коркарди 

ахбороти дар эмотсияҳо мавҷудбуда, муайян намудани мазмуни эмотсияҳо, 

алоқамандии байни онҳо, истифода бурдани ахборот ҳамчун асоси тафаккур ва 

қабули қарорҳо. Дар заминаи амсилаи худ, П.Сэловей ва Ҷ.Мэйер чор унсури 

сохтори зеҳни эмотсионалиро ҷудо намуданд. Мувофиқи ақидаи муаллифон, ин 

унсурҳо тартиби муайянро ташкил медиҳанд, ки ҳар як зинаи он дар онтогенез, 

мунтазам аз худ карда мешавад. 

1.Ҳаммонандкунии эмотсияҳо. Як қатор қобилиятҳои байни худ 

алоқамандеро дар бар мегирад, ба монанди идроки эмотсияҳо (яъне қобилияти 
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пай бурдани далели мавҷуд будани эмотсия), идентификатсияи онҳо, дуруст (ба 

таври адекватӣ) зоҳир намудани онҳо, фарқ намудани эмотсияҳои асил ё қалбакӣ.  

2.Истифодабарии эмотсияҳо дар самаранок намудани тафаккур ва    

фаъолият. Қобилиятҳои истифодабарии эмотсияҳоро дар равона намудани диққат 

ба ҳодисоти муҳим, барангехтани ҳиссиёте, ки барои ҳалли масъалаҳо мусоидат 

мекунанд (ба мисол ҳолати рӯҳии мусбатро барои офаридани ғояҳои эҷодӣ), 

истифода бурдани калавишҳои ҳолати рӯҳӣ ҳамчун воситаи таҳлили дидгоҳҳои 

гуногун ба проблема. 

3.Фаҳмидани эмотсияҳо. Қобилияти фаҳмидани маҷмӯи эмотсияҳо, алоқаи 

байни онҳо, гузариш аз як эмотсия ба эмотсияи дигар, сабаби эмотсияҳо, 

ахбороти вербалӣ дар бораи эмотсияҳо. 

4.Идораи эмотсияҳо. Қобилияти идора намудани эмотсияҳо, паст кардани 

шиддатнокии эмотсияҳои манфӣ, дарки эмотсияҳои худ, аз ҷумла эмотсияҳои 

нохуш, қобилият ба ҳалли муаммоҳои пурҳиссиёт бе фишорорӣ ба эмотсияҳои 

манфии бо онҳо алоқаманд. Ба ташаккули шахсӣ беҳтаргардонии таъсироти 

муносибатҳои байнишахсӣ [282]. 

Дар мавриди алоқаманд намудани равандҳои фикрӣ ва эмотсионалӣ мо 

бештар ҷонибдори назарияи П.Сэловей ва Ҷ.Мэйер мебошем. Робитаи равандҳои 

фикриро бо ҳиссиёт як қатор пажӯҳишҳое, ки мо дар боло овардем тасдиқ 

менамоянд. Ҳамчунин, дар қисми таҷрибавии таҳқиқоти худ мо алоқамандии 

креативнокӣ, зеҳни эмотсионалӣ ва таҳаммулпазириро дар сохтори зеҳнии 

донишҷӯён нишон додаем, ки дурустии ин нуқтаи назарро бори дигар ифода 

мекунад. 

Дар солҳои 90-уми асри гузашта як қатор амсилаҳои дигаре ба вуҷуд 

омаданд, ки дидгоҳҳои фарқкунандаро оиди муаммои зеҳни эмотсионалӣ ифода 

мекарданд ва ба пажӯҳиши минбаъдаи ҷанбаҳои мухталифи он ҳисса гузоштанд. 

Чунин моделҳои нисбатан маъмул ба Д.Гоулман ва Р.Бар-Он таллуқ доранд. 

Д.Гоулман амсилаи худро дар асоси консепсия П.Сэловей ва Ҷ.Мэйер, аммо 

бо дарназардошти тасаввуротҳои барвақтии онҳо нисбати зеҳни эмотсионалӣ, 

коркард намуд, лекин ба унсурҳои ҷудо намудаи онҳо боз якчанд қисматҳои дигар 
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илова кард – ғайратмандӣ, устуворӣ ва малакаҳои иҷтимоӣ. Бо ҳамин ӯ 

қобилиятҳои когнитивии ба амсилаи  П.Сэловей ва Ҷ. Мэйер дохилшавандаро бо 

тавсифдиҳандаҳои шахсӣ алоқаманд намуд ва такмил дод, ки мо онро ба таври 

мушаххас дар зербоби 2.2. хоҳем таҳлил намуд.  

Яке аз консепсияҳои ҷолиб оиди муаммои зеҳни эмотсионалӣ ба 

равоншинос Р.Бар-Он тааллуқ дорад. Ӯ мафҳуми “коэффитсиенти эмотсионалӣ”-

ро пешниҳод кардааст. Тибқи ақидаи вай: “Зеҳни эмотсионалӣ аз маҷмӯи 

имкониятҳо, қобилиятҳо, маҳоратҳое, ки одамро барои мутобиқшавӣ ба муҳити 

гирду атроф, ноил гаштан ба муваффақият дар ҳаёт мусаллаҳ мегардонанд, иборат 

аст” [21]. Модели Р.Бар-Он тафсироти ниҳоят васеи мафҳуми “зеҳни 

эмотсионалӣ”-ро дар назар дорад. Муаллиф онро ҳамчун пайвастагии 

қобилиятҳои когнитивӣ, дониш ва салоҳиятнокиҳое, ки ба одам имконияти ҳаёту 

фаъолияти самаранокро медиҳанд, пешниҳод намудааст, ки онҳо иборатанд аз: 

 идрок, монандкунии эмотсияҳо; 

 самараноккунии тафаккур; 

 фаҳмиши эмотсияҳо; 

 идоракунии эмотсияҳои худ ва ҳиссиёти дигарон. 

Ҳамчунин Р.Бар-он қайд мекунад, ки “Зеҳни эмотсионалӣ – маҷмӯи 

имкониятҳо, қобилиятҳо ва маҳоратҳои ирратсионалиеро фаро мегирад, ки ба 

имкониятҳои одам тавре таъсир мерасонанд, ки вай дар натиҷа ба фишори муҳит 

зид баромада метавонад” [21]. Вобаста ба қисматҳои номбаршуда, ӯ панҷ унсури 

зеҳни эмотсионалиро ҷудо намудааст, ки мо онро дар расми 9 тасвир кардаем. 

Ҳар як унсури ЗЭ аз дидгоҳи Р.Бар-Он чунин қобилиятҳоро дар бар 

мегирад: 
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Расми 9 - Амсилаи зеҳни эмотсионалии Р.Бар-Он 

 

1.Интраперсоналӣ – соҳаи дохилишахсӣ – маҳорати баҳодиҳии дуруст ба 

худ ва танзим намудани рафтори худ, худтаҳлилкунӣ, ассертивнокӣ, мухторият, 

худэҳтиромкунӣ, худтатбиқнамоӣ, қобилияти фаҳмидан ва татбиқ намудани 

ҳиссиёти худ, маҳорати дарки имкониятҳо ва норасоиҳои худ, фаҳмидани сабаби 

онҳо ва истифодаи ин дониш дар рафтори худ барои муваффақ гаштан, 

муносибати некхоҳона ба атрофиён. 

2.Интерперсоналӣ – соҳаи байнишахсӣ – бо малакаҳои муошират, маҳорати 

барқарор намудани алоқаҳо ва муносибат бо атрофиён алоқаманд аст. Эмпатия, 

масъулияти иҷтимоӣ, муносибатҳои байнишахсӣ, маҳорати дарк намудан ва 

фаҳмидани ҳиссиёти атрофиён, қобилияти мансуб донистани худ ба гурӯҳи 

муайян, омода будан ба гуфтугӯи созандагаро бо аъзоёни дигари гурӯҳ, ғамхорӣ 

ба атрофиён, маҳорати муоширати муфид бо истифода аз воситаҳои вербалӣ ва 

ғайривербалӣ, барпо намудани муносибатҳои фоидаовар, ки ба ҳисси наздикии 

эмотсионалӣ асос мегиранд, дар раванди муошират худро озод ҳис намудан. 

3.Мутобиқшавандагӣ – маҳорати мутобиқ будан ба ҳақиқат, чандирӣ, 

бартараф намудани муаммоҳо, маҳорати ҳалли муаммоҳо, қобилияти зуд мутобиқ 
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намудани эмотсияҳо, андешаҳо, рафтор ба ҳодисаҳои тағйирёбандаи муҳит, 

маҳорати мувофиқа намудани эҳсосоти худ бо олами атроф, муайян намудани 

муаммо ва роҳи ҳалли он. 

4.Идоракунии стресс – маҳорати пахш намудани стресс ва нигоҳдории 

худназораткунӣ, аз сар гузаронида тавонистани стресс, назорат аз болои хоҳишҳо 

(импулсҳо), малакаи назорати бомуваффақияти аксуламалҳои эмотсионалии худ, 

зуд ёфтани роҳи ҳалли муаммо, маҳорати истодагарӣ ба майлҳои номатлуб, 

назорат намудани рафтори ногаҳонӣ (беихтиёр). 

5.Баҳодиҳии ҳолати рӯҳии умумӣ – ғайратмандӣ, хушбахтӣ, маҳорати ҳатто 

дар вазъиятҳои мураккаб нигоҳ доштани хушҳолӣ ва боварӣ ба муваффақият, 

қобилияти бо хурсандӣ баҳо додан ба ҳаёти худ, ба худ ва атрофиён ҳаловат 

бахшидан, бо ваҷд иҷро намудани корҳои дӯстдоштаи худ.  

Р.Бар-Он зеҳни эмотсионалиро танҳо ба қобилиятҳои когнитивӣ мансуб 

намедонист, дар дидгоҳи ӯ тамоюли бештари мафҳуми ЗЭ ба қобилиятҳои шахс 

инъикос мегардад. Аз ҷониби ӯ пурсишномаи ченкунии интеллекти эмотсионалӣ 

ЕС>-1 коркард шудааст. Ӯ ба ақидае омадааст, ки – калиди ягона ба муваффақият, 

омили асосии муайянкунандаи муваффақияти фард, танҳо зеҳни умумӣ буда 

наметавонад, зеҳни эмотсионалӣ низ дар ин раванд иштирок мекунад. Дар байни 

зеҳни эмотсионалӣ ва ҷанбаҳои мухталифи зеҳни умумӣ, вобаста ба он, ки кадом 

ҷиҳати он дар назар дошта мешавад, дараҷаи гуногуни коррелятсия мавҷуд аст 

[21]. 

Нуқтаи назари Р.Бар-Он оид ба унсурҳои зеҳни эмотсионалӣ ба мавзӯи 

тадқиқоти мо бештар мувофиқат мекунад, зеро ин унсурҳо бо хусусиятҳои шахс 

алоқаманд карда мешаванд. Ба ақидаи мо зеҳни эмотсионалӣ пеш аз ҳама 

хусусиятҳои психологӣ-инфиродии шахсро дар бар мегирад ва аксаран ҳамчун 

қобилияти шахс, ки муваффақияти фаъолияти гуногунҷабҳаи ӯро дар ҳама гуна 

соҳаҳои ҳаёт таъмин менамояд, омӯхта мешавад. Аз ин лиҳоз, мо чунин 

мешуморем, ки дараҷаи муайян намудани он низ, бо дарназардошти ин омил бояд 

ба роҳ монда шавад. 
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Таҳқиқотҳои минбаъда оиди муаммои ЗЭ бо дарназардошти таъсири 

қобилиятҳои гуногун ба раванди зоҳиршавӣ ва инкишофи он роҳандозӣ 

гардиданд. Минҷумла, В.Д.Шадриков мафҳуми “қобилиятҳои маънавӣ”-ро ворид 

намуд, ки зери он майли маърифатнамоӣ, худшиносӣ, худҳискунӣ ва ҳамчунин 

таносуб намудани худ бо дигарон ва дар умум бо олам, фаҳмида мешуд. Баъдтар 

ба қобилиятҳои маънавӣ ӯ унсури байнишахсиро низ дохил намудааст, ба мисоли 

– дарки атрофиён бо ёрии эмпатия [98]. Умуман қобилиятҳои маънавӣ бо зеҳни 

эмотсионалӣ тавъаманд. Бо вуҷуди ин мафҳуми “қобилият” васеътар аст, зеро 

қисматҳои таркибии шахсияти одам, низоми арзишҳо, ҷаҳонбинии ӯро инъикос 

менамояд. В.Д.Шадриков зеҳни эмотсионалиро чунин муайян намудааст: “Ин 

зуҳуроти қобилиятҳои эмотсионалӣ ва когнитивӣ дар низоми ягона, ки ба 

туфайли он коркарди ахборот бо роҳҳои гуногун дар намудҳои мухталифи 

фаъолият ва рафтор, имконпазир мегардад. ЗЭ дар донистагирии олами воқеӣ 

мавқеи калон дорад ва таҳқиқи минбаъдаи сохтори он хеле зарур аст” [272,189]. 

Дар асоси назарияи қобилиятҳои Д.В.Шадриков, И.Н.Андреева консепсияи 

синтетикии ЗЭ-и худро тасвият кардааст. Дар он зеҳни эмотсионалӣ ҳамчун 

сохтори бисёрдараҷа, унсурҳои гуногуни зеҳнро дар бар мегирад: 

1. Зеҳни фард (зеҳни эмотсионалӣ дар шакли қобилиятҳо пешниҳод 

мегардад); 

2. Зеҳни субъекти фаъолият (салоҳият дар соҳаи эмотсионалӣ); 

3. Зеҳни шахсият (қобилияти эҷод намудан дар заминаи эмотсияҳо, 

креативнокӣ)   

Ба ақидаи И.Н.Андреева ЗЭ унсурҳои байнишахсӣ ва дохилишахсиро низ 

дар бар мегирад. Ин хориқа ҳамчун маҷмӯи малака, дониш ва қобилиятҳои 

когнитивӣ баҳри коркарди ахборот дар соҳаи эмотсионалӣ муайян карда мешавад 

[9,189]. 

Аксарияти психологони Русия нуқтаи назари Д.В.Люсинро бобати зеҳни 

эмотсионалӣ дастгирӣ менамоянд. Аз нигоҳи ӯ, зеҳни эмотсионалӣ қобилияти 

фаҳмидани эмотсияҳои худ ва дигарон мебошад. Д.В.Люсин ду шакли онро ҷудо 

намудааст – зеҳни дохилишахсӣ (қобилияти фаҳмидан ва идора намудани 
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эмотсияҳои худ) ва зеҳни байнишахсӣ (қобилияти идора намудани эмотсияҳои 

одамони дигар). Дар натиҷаи таҳлили васеи методикаҳои ченкунии ЗЭ ва 

амсилаҳои зеҳни эмотсионалӣ, олим модели ин сохторро коркард намудааст, ки аз 

ду унсур иборат мебошад – дохилишахсӣ ва байнишахсӣ. Дар асоси амсилаи худ, 

ӯ пурсишномаи “ЭмИн (ЗеЭм)”-ро тартиб додааст [153,29]. Д.В.Люсин чунин 

ақида дорад, ки зеҳни эмотсионалӣ ташкилаи психологиест, ки тӯли ҳаёти одам 

дар зери таъсири як қатор омилҳо таркиб меёбад. Ин омилҳо шарти зоҳиршавии 

дараҷаи ЗЭ, хусусиятҳои махсусу инфиродии он мебошанд, яъне тарзи рафтор, 

сохтори равандҳои муошират ва ҳамкории иҷтимоии шахсро муайян мекунанд. 

Амсилаи Д.В.Люсин дар психологияи муосири рус маъмултарин ҳисобида 

мешавад, пурсишномаи ЭмИн ҳамчун пурсишномаи бештар истифодашаванда 

дониста шуда аст. Навоварии раҳёфти Д.В.Люсин оид ба муаммои ЗЭ, маҳз дар 

муайян намудани низоми омилҳои ба он таъсиркунанда аст, ки чунинанд: 

 қобилиятҳои когнитивӣ; 

 тасаввурот дар бораи эмотсияҳо ҳамчун арзишҳо ва ҳамчун сарчашмаи 

маълумот дар бораи худ ва одамони дигар; 

 хусусиятҳои ҳиссиёт.   

Ба андешаи мо, дар умум нуқтаи назари олимон ба ҳамдигар зид нестанд, 

балки якдигарро пурра менамоянд. Бо вуҷуди он, ки унсурҳои таркибии сохтори 

зеҳни эмотсионалӣ аз ҷониби онҳо ба таври гуногун номгузорӣ гардидаанд, 

шумораашон низ фарқ мекунад, лекин моҳияту мазмунашон ба ҳамдигар 

алоқаманданд. Ба мисол унсурҳои “интраперсоналӣ” ва “интерперсонали”-и 

Р.Бар-Он бо “унсури байнишахсии” В.Д.Шадриков, ”зеҳни фарди”-и 

И.Н.Андреева мундариҷаи наздик доранд. Вазифаи мутобиқкунандаи зеҳни 

эмотсионалӣ, эмпатия ҳамчун унсури зарурии он, шарти муҳими муваффақият 

будани ЗЭ ва монанди ин нуктаҳо аз ҷониби олимон қайд мегардад. Ҳамзамон, 

фикру ақидаи ҳар яки онҳо пурарзиш буда, дар омӯзишу таҳлили муаммои зеҳни 

эмотсионалӣ, паҳлӯҳои гуногун, ҷанбаҳои мухталиф, хусусиятҳои ба худ хоси ЗЭ, 

мавқеи хеле муҳим доранд ва мо дар таҳқиқоти худ бо дарназардошти вазифаҳои 

гузошташуда аз натиҷаи ин пажӯҳишҳо истифода бурдем. 
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Зеҳни эмотсионалӣ (ЗЭ) дар худ чунин қобилиятҳоро муттаҳид мекунад: 

  аз ҳиссиёту эмотсияҳои худ ва дигарон воқиф будан; 

  фаҳмидани эмотсияҳои худ ва дигарон; 

  истифода бурдани ин фаҳмиш барои муайян намудани маҷрои фикрронӣ 

ва қабул кардани қарорҳо. 

Вобаста ба вазифаҳои таҳқиқоти худ мо лозим донистем, ки қобилиятҳои 

зеринро ба таркиби зеҳни эмотсионалӣ илова намоем: 

1. Қабул намудани фикру андешаҳои дигарон, новобаста аз гуногун, 

ғайриоддӣ, бемисл будани онҳо, ки бо креативнокӣ алоқаманд аст, зеро маҳз 

зеҳни эмотсионалӣ яке аз хусусиятҳои муҳимтарини шахси дорои қобилияти 

креативӣ маҳсуб меёбад. Аз тарафи дигар, ин ҷо креативнокӣ ҳам ба сохтори 

зеҳни эмотсионалӣ дохил мешавад, ҳам ба сифати қисмати бунёдии 

таҳаммулпазирӣ баромад мекунад. Шахси таҳаммулгаро нисбати фикру ақидаҳои 

одамони дигар бодиққат аст.   

2. Эҳтироми эмотсияҳои дигарон, ки бо таҳаммулгароӣ алоқаманд аст. Ғайр 

аз дараҷаи баланди эмпатия, ки унсури калидии зеҳни эмотсионалӣ ва 

таҳаммулпазирӣ ба шумор меравад, шахси дорои зеҳни эмотсионалӣ бояд 

ҳиссиёти атрофиёнро на танҳо фаҳмад, дарк намояд, балки эҳтиром кунад, дар 

қабул кардани қарор манфиати дигаронро ба ҳисоб гирад, яъне фаҳмиши 

эмотсияҳои дигаронро танҳо ба фоидаи худ истифода набарад – ботаҳаммул 

бошад. Бояд қайд намуд, ки унсури номбаршуда ба ҳуввияти миллати мо наздик 

аст ва ба ҳисоб гирифтани он дар таҳқиқи сохтори нерӯи шахсӣ аҳамияти махсус 

дорад. 

3. Худшиносии миллӣ, ки унсури муҳимтарини нерӯи шахсии фардро 

ташкил медиҳад бо дараҷаи зеҳни эмотсионалӣ алоқамандӣ дорад, зеро шахси 

дорои сатҳи баланди худшиносии миллӣ нисбати намояндагони миллату 

маданияти дигар, нажод, мансубияти динӣ, иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва ғ. соҳиби 

эмпатияи баланд мебошад. Ӯ метавонад бо одамони хеле гуногун муносибату 

муоширати самаранокро роҳандозӣ намояд. 
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4. Ҳисси таваҷҷӯҳ – қобилияти махсус, ки ба донишҷӯён хос аст ва мо онро 

дар раванди таҳқиқоти таҷрибавӣ, ҳангоми муайян намудани дараҷаи 

креативнокӣ, зеҳни эмотсионалӣ ва таҳаммулпазирӣ ба воситаи пурсишномаҳои 

махсус мушоҳида намудем. Махсусан ин сифат дар донишҷӯёни курсҳои якум ба 

таври хеле равшан зоҳир мегардад. Дар ҳолати дуруст ба роҳ мондани ҷараёни 

тарбия ва ташаккули шахсӣ, метавон дараҷаи баланди креативнокӣ, зеҳни 

эмотсионалӣ ва таҳаммулгароиро дар онҳо ба даст овард.  

Танҳо дар ин ҳолат мо гуфта метавонем, ки зеҳни эмотсионалӣ ҳамчун 

унсури мусбӣ, самаранок ва стратегии нерӯи шахс барои вай ҳатмӣ аст ва ҳамчун 

қувваи  пешбаранда ӯро ба муваффақият ноил мегардонад.  

Инсони соҳиби дараҷаи баланди зеҳни эмотсионалӣ – инсонест бо сатҳи 

баланди инкишофи олами ботинии худ, ки дар ҷомеа мавқеи иҷтимоии худро 

бунёд месозад. Зеҳни эмотсионалӣ ҳамчун қувваи захиравии мароми шахс чун 

омил ва нишондиҳандаи инкишофи шахс, офияти психологӣ ва солимии 

психикии вай зоҳир мегардад. 

Бешубҳа, проблемаи зеҳни эмотсионалӣ хеле мубраму муҳим аст, зеро 

тадқиқотҳои зиёд самаранокии онро дар пешравии ҳаёт ва фаъолият, муносибат 

ва муошират исбот кардаанд. Ҳамчунин муайян гардид, ки барои муваффақ 

гаштан дар соҳаҳои мухталифи фаъолият соҳиби дараҷаи баланди нишодиҳандаи 

зеҳнӣ – IQ – будан зарур нест, ҳол он, ки дараҷаи баланди зеҳни эмотсионалӣ – 

EQ – барои ноил гаштан ба дастовардҳои воло дар муносибатҳои иҷтимоӣ, 

иқтисодӣ, сиёсӣ, фарҳангӣ ва ғ. омили асосӣ ба ҳисоб меравад. Ба ибораи 

А.В.Карпов: “Ҳоло ҳозир”(Здесь и сейчас) [108,298]. 

Дар назарияҳо оиди пайдоиши зеҳни эмотсионалӣ нисбати ин падида 

мавқеъҳои гуногун мушоҳида карда мешаванд. Чунончи, баъзе олимон таъкид 

менамоянд, ки дараҷаи зоҳиршавии ин хислат ба таври генетикӣ, ҳамчун як 

хусусияти биологии системаи марказии асаб, мавҷуд будани қобилиятҳои ирсӣ 

муайян карда шудааст (К.Спирмен, Л.Терстоун, Р.Кеттел, Ф.Вернон, Ҷ.Гилфорд, 

Д.Векслер ва дигарон). Яъне, тағйир додани зеҳни эмотсионалӣ имкон дошта 

бошад ҳам, ба дараҷаи хеле ночиз аст. Ин назария бо алоқаи аниқи байни зоҳир 
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гаштани зеҳни эмотсионалӣ ва бартарияти нимкураи чап ё рости мағзи сар, ки 

бештар модарзодӣ аст, тасдиқ карда мешавад. Дар айни ҳол гурӯҳи дигари олимон 

бар чунин ақидаанд, ки зеҳни эмотсионалӣ маҳсули таъсири ҷомеа мебошад, яъне 

онро тағйир додан, барзиёд намудан мумкин аст (раҳёфти Ж.Пиаже, Ҷ.Керол, 

Р.Стренберг, Э.Хант ва дигарон). 

Дар тарғиби мафҳуми “зеҳни эмотсионалӣ” ва истифодаи нисбатан васеи 

илмии он, ҳиссаи равоншинос ва хабарнигори амрикоӣ Дэниел Гоулман хеле 

калон аст. Гарчанде ки “зеҳни эмотсионалӣ” дар як қатор мақолаву интишороти 

илмӣ аз ҷониби Ҷ.Мэйер, П.Сэловей ва олимони дигар дар солҳои 1990 – 93 

муаррифӣ гардида буд, истифодаи маъмули умумиҷаҳонии он ҳам дар сатҳи 

назариявӣ ва ҳам амалӣ, маҳз ба ӯ мансуб аст. Д.Гоулман истилоҳи “зеҳни 

эмотсионалӣ”-ро ҳамчун истеъдод, маҳорат ё қобилият муайян мекунад. Ӯ чунин 

мешуморад, ки мо ду зеҳни фаъол дорем, ки яке фикр мекунад, дигаре ҳис 

мекунад. Дар баробари ақли ратсионалӣ, барои дарки олами воқеӣ низоми дигаре 

мавҷуд аст, ки системаи импулсивӣ ё “зеҳни эмотсионалӣ” номида мешавад. 

Зеҳни ратсионалӣ ва эмотсионалӣ қувваҳои мустақиланд, лекин ҳамзамон 

робитаи зич доранд ва ҳар яки онҳо натиҷаи фаъолияти мураттаби қисми муайяни 

мағзи сар мебошанд. Дар аксарияти мавридҳо ин ду намуди зеҳн байни худ 

мувофиқати фавқулодда доранд, ҳиссиёт ақлро металабад, барои ақл ҳиссиёт 

лозим аст. Ҳангоми ҳаяҷони эмотсионалӣ ин мувофиқат вайрон мешавад, зеҳни 

эмотсионалӣ бар зеҳни ратсионалӣ бартарӣ мекунад. Тибқи тадқиқотҳои 

Д.Гоулман дар вазъияти мусоид коррелятсияи байни зеҳни умумӣ ва баъзе 

ҷанбаҳои зеҳни эмотсионалӣ паст мебошад. Ҳангоме, ки одамони дорои дараҷаи 

баланди зеҳни умумӣ ба натиҷаҳои намоён комёб шуда наметавонанд, одамони 

дорои сатҳи миёнаи зеҳни умумӣ инкишоф меёбанд ва соҳиби дастовардҳои 

нодир мегарданд. Шояд ин муваффақиятҳо бо дараҷаи баланди зеҳни 

эмотсионалии онҳо вобаста бошад. 

Соли 1995 китоби аввалини ӯ “Эмоциональный интеллект” аз чоп баромад 

ва ҳамоно дар байни мардум маъруф гашт. Д.Гоулман ақидаҳои илмии олимонро 

ба таври хеле мушаххас таҳқиқ ва ҷамъбаст намуда, тавонист бо забони соддаю 
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оммафаҳм онҳоро ба хонандагон пешниҳод кунад. Ӯ тавонист ба муаммои “зеҳни 

эмотсионалӣ” диққати олимон, мутахассисон ва одамони оддиро ҷалб намояд. 

Яке аз сабабҳои дар ҷомеа маъруф гаштани истилоҳи “зеҳни эмотсионалӣ”ва паҳн 

гаштани асарҳои ӯ, мавқеи ҳалкунанда доштани ин хориқа дар муваффақияти 

одам мебошад. 

Ғояи асосии асарҳои Д.Гоулман то андозае содда аст: “Намудҳои гуногуни 

зеҳн мавҷуданд, аз ҷумла, зеҳни эмотсионалӣ, ки ба одам дар соҳаҳои мухталифи 

ҳаётӣ ёрӣ расонда метавонад. Зеҳни эмотсионалӣ – ин роҳи дигари оқил будан 

аст...ин қобилияти шарҳдиҳии эмотсияҳои худ ва одамони дигар, истифодаи ин 

маълумот барои татбиқи мақсадҳои шахсии худ” [73,269]. 

Д.Гоулман таъкид менамояд, ки бозори меҳнатии муосир хеле тағйир 

ёфтааст ва қоидаҳои он нав гаштаанд, аз ин сабаб мутахассисони оянда бояд аз 

рӯи ин қоидаҳои нав амал намоянд. Ӯ чунин мешуморад, ки имрӯзҳо донишҳои 

академӣ ва қобилиятҳои техникӣ, танҳо талаби ибтидоӣ барои бо кор таъмин 

шудан мебошанд. “Ғайр аз ин мавҷуд будани чунин қобилиятҳо ба мисли 

ташаббускорӣ, чандирии ақл, мутобиқшавандагӣ ба шароитҳои зудивазшаванда, 

некбинӣ, эмпатия, моро “ситораи ҳақиқӣ” мегардонанд” [23,274]. 

Дар китоби худ Д.Гоулман 25 намуди “салоҳиятнокии эмотсионалӣ”- ро 

муайян намудааст, ки боиси муваффаққият ё баръакс шикасти касбии шахс 

мегарданд ва ин омил, ба фикри ӯ, зарурати мантиқии созмон дадани муассисаҳои 

зеҳнӣ-эмотсионалиро бори дигар исбот менамояд. Ин салоҳиятҳоро вай ба панҷ 

қоидаи калидӣ мутамарказонидааст, ки чунинанд: 

1.Худшиносӣ – таҳлили ҳиссиёти худ ва қобилияти истифода бурдани он 

ҳамчун воситаи қабули қарорҳои нисбатан дуруст, донистани имкониятҳо ва 

камбудиҳои худ, ҳисси он, ки ҳама кор аз дасти мо меояд. 

2.Худназораткунӣ – зоҳир намудани боинсофӣ ва муносибати оромона ба 

мукофотҳо бо мақсади ноил шудан ба натиҷаҳои пешбинишуда. Қобилияти 

барқарор шуда тавонистан баъди стресс ва идора карда тавонистани ҳиссиёти худ. 
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3.Маромнокӣ – инкишофёбӣ ва нигаронида шудан ба мақсадрасӣ, ки 

имконият медиҳад ҳиссӣ яъсу нокомиро дар мадди сони гузорад ва сифатҳои 

ташаббускорӣ ва устувориро сайқал диҳад. 

4.Эмпатия – ҳамдардии бошуурона ба фикру ҳиссиёти одамони дигар, 

ҳамчунин қобилияти таъсир расонида тавонистан ба доираи васеи одамон. 

5.Маҳорати муошират – дастгирии муносибатҳои наздики шахсӣ, ҳамчунин 

худро чун қисми ҷамъият ва сиёсат ҳис намудан. Ҳамкории хуб бо одамон ва 

қобилияти барои ноил гаштан ба натиҷа, якҷоя амал намудан. 

Д.Гоулман қайд мекунад, ки зеҳни эмотсионалӣ танҳо дар зоҳир намудани 

ҳиссиёти худ ифода намеёбад, он аз қобилияти омӯхтану зоҳир намудани 

ҳиссиёти худ дар мавриди мувофиқ ва ба шакли дуруст, ҳамдардию ҳамкорӣ 

карда тавонистан бо одамони дигар иборат аст. Д.Гоулман таъкид менамояд: 

“Коэффитсиенти зеҳн ё IQ, ба 25% натиҷаи кор ҷавобгар аст. Ин маънои онро 

дорад, ки боқимонда 75% ба омилҳои тамоман дигар рост меояд” [23,278]. 

Китоби дуюми Д.Гоулман “Эмоциональный интеллект на работе” (1998)  

тавонист ба саволҳои зиёд оиди муаммои зеҳни эмотсионалӣ ҷавоб гӯяд. Ӯ исбот 

намуд, ки ба одамони тамоми соҳаҳои фаъолият, аз коргарони оддӣ то 

директорони корпоратсияҳои калон зеҳни эмотсионалӣ зарур аст, бо вуҷуди он, 

ки дар ин корхонаҳо бештар ба ақл ва самаранокии он эътибор медиҳанд. 

Д.Гоулман чунин мешуморид, ки одамон дар ҳама намуди корхонаҳо – истеҳсолӣ, 

ғайриистеҳсолӣ, таълимӣ ва дигар муассисаҳо ба зеҳни эмотсионалӣ ниёз доранд. 

Фарқият дар он аст, ки бо ҳар як гузариш ба вазифаи баландтар аҳамияти зеҳни 

эмотсионалӣ нисбати зеҳни когнитивӣ (IQ) меафзояд, зеро маълум мегардад, ки 

то чӣ андоза шахс дар фаъолияташ муваффақ аст. Дар  сатҳи баландтарини 

идоракунӣ маҳоратҳои техникӣ муҳимияти худро гум мекунанд. Маҳз салоҳияти 

эмотсионалӣ ва иҷтимоӣ сарваронро аз аксарияти қаторӣ фарқ мекунонад. Ғайр аз 

омилҳои возеҳ, ба мисли хоҳиши ба мақсадрасӣ ва қобилияти идоракунии гурӯҳ, 

боз омилҳои зерин мавқеи муҳим доранд: 

 Қобилияти фикрронии “азим”. Ба ибораи дигар, қобилияти аз маҷмӯи 

ахбори ҷорӣ аниқ ҷудо намудани маҷрои инкишофи оянда. 
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 Огоҳии сиёсӣ, ё дар бораи одамони муайян ё гурӯҳи одамоне, ки ба 

атрофиён таъсир мерасонанд, дониш доштан. 

 Худбоварӣ. Танҳо худи ҳамин боварӣ, нишондиҳандаи беҳтарин аст 

барои бомуваффақият сохтани маснади ояндаи худ. 

 Интуитсия/Фаросат. Пажӯҳишҳои дар байни соҳибкорон ва сарварони 

корпоратсияҳои бузург гузаронида, муайян намуд, ки “дили” протсеси қабули 

қарорҳои онҳо, интуитсия/фаросат мебошад. Аксаран таҳлил дар сатҳи зершуур 

онҳоро ба қабули қарори дуруст овардааст. 

Дар китобаш Д.Гоулман дар бораи ҳодатҳое, ки шахсро ба нокомӣ меоранд, 

мисолҳои аҷиб оварда, сабаби асосии чунин вазъиятҳоро дар сатҳи пасти зеҳни 

эмостионалӣ мебинад. 

Ҳоло ҳозир, сохтори зеҳни эмотсионалии ӯ ду гурӯҳи маҳоратҳоро бо 

унсурҳояшон дар бар мегирад: 

1. Маҳоратҳои шахсӣ (худшиносӣ, худтанзимкунӣ); 

2. Маҳоратҳои иҷтимоӣ (зиракии иҷтимоӣ). 

Баъдтар ӯ бо ҳаммуаллифии Д.Карузо амсилаи зеҳни эмотсионалиро такмил 

дод. Дар он диққати асосӣ ба таркиби когнитивии зеҳни эмотсионалӣ, ки бо 

коркарди ахборот дар бораи эмотсияҳо алоқаманд аст, дода шудааст. Зимни ин 

тасаввуротҳо, ЗЭ ҳамчун қобилияти коркарди ахборот, ки дар эмотсияҳо мавҷуд 

аст, алоқамандии он, истифодаи ахбороти эмотсионалӣ ба сифати асос барои 

фикрронӣ ва қабули қарор, тавсиф дода мешуд. 

Дар таҳқиқоти худ мо бештар ба ақидаҳои Д.Гоулман такя мекунем, зеро 

онҳо хусусиятҳои инфиродии шахсро дар таркиби зеҳни эмотсионалӣ ба ҳисоб 

мегиранд. Ба ақидаи мо омӯзиши муаммои зеҳни эмотсионалӣ дар сохтори 

психологии шахс вобастагии имконоти маърифатӣ, креативӣ ва таҳаммулпазирии 

ӯро бори дигар равшан месозад. Бо вуҷуди ин, пажӯҳиши проблемаҳо дар ин 

доира сабаби берун шудан аз ҳудуди дидгоҳи маърифатии зеҳн мегардад. Яке аз 

тамоюлҳои тадқиқоти қобилияти фаҳмидану назорат кардани ҳиссиёти худ, 

пайваст кардани назарияҳои зеҳни эмотсионалӣ, креативнокӣ ва таҳаммулпазирӣ 

мебошад, ки дар инқитои онҳо усули таҳлили ин қобилиятҳои шахс ба тартиби 
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муайян зоҳир мегардад. Бояд ҳалли стратегии умумӣ ташаккул дода шавад: оё 

инсон ба ҷиҳатҳои пурзӯри худ такя мекунад, ё ин ки кӯшиш менамояд ҷанбаҳои 

сусташро мукаммал гардонад, ё дар ҳар ду самт ҳаракат мекунад. 

Дар заминаи шароитҳои иқтисоди-иҷтимоии таркибёфтаи замони муосир, 

муҳимияти назариявӣ ва амалии мазмуни чуқури ин сохтор, бешубҳа тасдиқи 

худро меёбад. Зеҳни эмотсионалӣ ҳамчун шакли  мураккаби рафтор ба вуҷуд 

омада, ба ин васила вазифаи танзимкунадаро дар ҳамкории байни одамон иҷро 

мекунад. Он тайёр будани шахсро барои нисбати одамони дигар ба таври муайян 

амал намуданро дар назар дорад. Ба фаъолии амалҳои эмотсионалӣ таъсири 

асосиро дараҷаи шиддатнокии ҳиссиёт ва эмотсияҳо, ҳамчунин қобилияти 

фаҳмидани онҳо дар худ ва дар одамони дигар мерасонад. Дар фаъолияти касбии 

одам, ба мавқеи зеҳни эмотсионалӣ имрӯз бояд ҷойгаҳи махсус ҷудо карда шавад, 

зеро он маҷмӯи қобилиятҳои гуногуни фард аст, ки дараҷаи баланди амалияи ӯро 

дар ҷамъият таъмин менамояд. 

2.2 Зеҳни эмотсионалӣ ҳамчун хусусияти инфиродӣ-психологии шахс 

Пажӯҳиши муаммои зеҳни эмотсионалӣ ва робитаи он бо хусусиятҳои 

инфиродӣ-психологии фард яке аз проблемаҳои навин ва камтаҳқиқшудаи 

психологияи муосир маҳсуб меёбад. Гарчанде, оиди таъсири соҳаи эмотсионалӣ 

ба тамоми падидаҳои психикии шахс, аз ҷумла хусусиятҳои фардии ӯ 

тадқиқотҳои хеле зиёд мавҷуданд ва то андозае ҷанбаҳои гуногуни ин нуқот 

исботи худро ёфтаанд, вале маҳз муаммоҳо атрофи вижагиҳои зеҳни 

эмотсионалӣ, алалхусус вобастагии он бо хусусиятҳои инфиродӣ-психологии 

шахс, омӯзишро металабанд. 

Мо чунин андеша дорем, ки зеҳни эмотсионалӣ ба паҳлӯҳои гуногуни 

хусусиятҳои одам таъсири амиқ дорад, зеро дараҷаи ташаккули он, омили 

калидии муваффақияти ӯ дар соҳаҳои мухталифи ҳаёту фаъолият ба шумор 

меравад. Пеш аз ҳама ин ба намояндагони касбҳое, ки дар он мавқеи асосиро 

муносибат ва муошират бо одамон ишғол мекунад яъне, касбҳои сотсиономикӣ – 
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психологон, педагогҳо, мураббиён, кормандони иҷтимоӣ ва ғ., тааллуқманд аст. 

Зеҳни эмотсионалӣ самаранокии раванди муоширати байнишахсии ин гуна 

афродро дучанд мекунад. Ҳамзамон таҳқиқи нокифояи ин падида дар доираи 

робитаи он бо хусусиятҳои инфиродӣ-психологӣ, ворид намудани роҳҳои 

ташаккули он ба низоми омода намудани силсилаи касбҳои мухталиф мушоҳида 

мешавад. 

Агар ба назар гирем, ки муаммои зеҳни эмотсионалӣ дар охири асри XIX ва 

аввали асри XX дар чаҳорчӯбаи психологияи тафаккур омӯхта мешуд, пас сабаби 

чунин ҳолатро дарк хоҳем кард. 

Соли 1920, равоншиноси амрикоӣ Э.Торндайк андешаи худро оиди амсилаи 

сеқисмаи зеҳн иброз намуд. Ин модел қобилиятҳои дарк кардан ва амал 

намуданро бо чунин унсурҳо дар бар мегирифт: 

 бо идеяҳо (фикрҳо) – зеҳни абстрактӣ; 

 бо ашёҳои конкретӣ – зеҳни механикӣ; 

 бо одамон – зеҳни иҷтимоӣ 

Ҳамин тариқ, таърифи зеҳни иҷтимоӣ ба вуҷуд омад, ки онро Э.Торндайк 

ҳамчун қобилияти идора намудани одамон, фаҳмидани онҳо, рафтори боақлона 

кардан дар муносибат бо онҳо, тавсиф додааст [10,82]. 

Дар психологияи рус олимони барҷаста ба мисли, Л.С.Виготский, 

С.Л.Рубинштейн, А.Н.Леонтев дар бобати ягонагии аффект ва зеҳн ақидаҳои 

худро баён кардаанд. Чунончи, Л.С.Виготский дар бораи мавҷуд будани низоми 

динамикии мазмунӣ, ки ягонагии равандҳои аффективӣ ва зеҳниро ифода 

мекунад, сухан рондааст. Ӯ менависад – чӣ хеле, ки маълум аст, ҷудо намудани 

паҳлӯи зеҳнии шуури мо аз ҷанбаи аффективӣ ва иродавии он, ифодакунандаи яке 

аз нуқсонҳои асосӣ ва аслии тамоми психологияи анъанавӣ аст. Тафаккур дар ин 

ҳолат ногузир ба раванди мустақили фикрҳои худ ба худ фикркунанда табдил 

меёбад ва аз кулли мукаммалии ҳаёти зинда канда мешавад [62,21]. 

Ягонагии аффект ва зеҳн ба ақидаи Л.С.Виготский, ҳам дар алоқамандӣ ва 

ҳам дар вобастагии паҳлӯҳои номбаршудаи психика дар ҳар як марҳалаи 

ташаккул мушоҳида мешавад, ҳамзамон ин робита серҳаракат буда, ба ҳар як 
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марҳилаи инкишофи тафаккур, давраи муайяни тараққиёти аффект мувофиқат 

мекунад [57,386]. 

С.Л.Рубинштейн андешаҳои Л.С.Виготскийро давом дода, қайд кардааст, ки 

ягонагии эмотсионалӣ ва оқилӣ (ратсионалӣ), алллакай худ аз худ тафаккур 

мебошад [212,101]. 

Бо вуҷуди ин, дарки муаммои ягонагии аффект ва зеҳн, ба таври бояду шояд 

коркарди худро пайдо накард. Дар ин радиф Д.Б.Элконин чунин менависад – 

гузоштани тафовут дар равандҳои инкишофи фикрӣ ва ташаккули шахсӣ (аз 

ҷумла тараққиёти эмотсионалӣ) то замони ҳозира, норасогии асосӣ дар таҳқиқи 

инкишофи фард мондааст [283,67]. 

Проблемаи салоҳиятнокӣ дар фаҳмиш ва инъикоси эмотсияҳо дар ҷамъияти 

муосир яке аз масъалаҳои мубрам ба шумор меравад, зеро таъсири ҳиссиёти 

инсон ба ҷанбаҳои гуногуни ҳаёту фаъолияти вай, исботи худро ёфтааст ва ин 

падида ҳамчун як навъ нишондиҳандаи моҳияти иҷтимоии эмотсияҳо ба таври 

васеъ баррасӣ мегардад. 

Ба мисол К.Д.Ушинский, мундариҷаи иҷтимоии ҳиссиётро таъкид намуда, 

гуфтааст – ҷамъияте, ки бештар дар бораи маълумоти фикрӣ ғамхорӣ мекунад, 

хатои калон содир менамояд, зеро моҳияти одам  бештар дар он аст, ки чӣ тавр ва 

чиро ҳис мекунад, нисбати чиро фикр карданаш [260,63]. 

Е.Л.Яковлева қайд мекунад – фаҳмидани фардияти худ, фаҳмиши 

аксуламалҳо ва ҳолатҳои эмотсионалии худ мебошад, ки дар бораи муносибати 

инфиродӣ ба ҳодисот ва рӯйдодҳо гувоҳӣ медиҳанд [288,176]. 

Ҳамин тавр, муайян намудан мушкил нест, ки то кадом андоза хусусиятҳои 

фардӣ ва эмотсионалӣ робитаи зич доранд. Дар ин радиф бояд оиди пайдоиши 

мафҳуми зеҳни эмотсионалӣ истода гузарем. Ба илм ворид шудани падидаи зеҳни 

эмотсионалӣ бо номи олимони амрикоӣ Ҷ.Мэйер, П.Сэловей ва Д.Карузо вобаста 

аст. Ба ақидаи онҳо эмотсияҳо аксуламалҳои ба тартиб даровардашудае 

мебошанд, ки ҳудуди зерсиситемаҳои психологии зиёдро бурида мегузаранд, аз 

ҷумла – физиологӣ (мизоҷ, қобилиятҳо), когнитивӣ (сифатҳои хотир, идрок, 

тафаккур), мотиватсионӣ (ваҷҳҳо, талабот, шавқу ҳавас), эмпирикӣ (майл, рағбат, 
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кӯшиши азхудкунӣ). Ин аксуламалҳои мутобиқшудае ҳастанд, ки бевосита дар 

дигаргуншавии ҳамкории иҷтимоӣ ва инфиродии васеъ гардидани таҷриба 

иштирок мекунанд. Аз ин мебарояд, ки зеҳни эмотсионалӣ ғайр аз алоқаманд 

будан бо ҷанбаҳои мухталифи психологии фард, ҳамчун қисмати муайяни 

сохтори вай баромад карда метавонад. Ин ҷо назарияи бисёрзеҳнии (теорияи 

мультипликативного интеллекта) Г.Гарднерро ёдрас намудан мумкин аст. 

Мувофиқи андешаи ӯ зеҳни шахс дорои шаклҳои гуногун мебошад: 

1. вербалӣ/лингвистикӣ/; 

2. мантиқӣ-математикӣ; 

3. фазоӣ; 

4. мусиқӣ; 

5. ҷисмӣ-кинестетикӣ; 

6. дохилишахсӣ; 

7. байнишахсӣ; 

8. натуралистӣ (шаклҳои зеҳн ба таври мушаххас дар зербоби 2.1. баррасӣ 

гардидаанд). 

Ҳар як қисмати зеҳн, дар соҳаи муайяни ҳаёту фаъолияти шахс мавқеи 

махсуси худро дорад ва вижагиҳои инфиродии ӯро то андозае муайян мекунад. 

Шаклҳои дохилишахсӣ ва байнишахсии зеҳн бештар ба падидаи зеҳни 

эмотсионалӣ робита доранд. Зеҳни дохилишахсиро Г.Гарднер чунин маънидод 

мекард – дастрасӣ ба ҳаёти эмотсионалии худ, аффектҳо ва ҳиссиёти худ: 

қобилияти дар ҳол пай бурдан ва фарқ намудани ҳиссиёт, номбар кардани онҳо, 

ба аломатҳои рамзӣ баргардонидан ва истифода намудан аз онҳо ҳамчун воситаи 

фаҳмидану идора кардани рафтори худ [64,15]. 

Зеҳни байнишахсӣ бошад, қобилияти пайгирии ҳиссиёти дигарон ва 

истифодаи донишҳои ҳосилкардаро барои пешгӯӣ намудани рафтори одамони 

дигар дар бар мегирад, яъне унсурҳои зеҳни шахсӣ /дохилишахсӣ ва байнишахсӣ/ 

бо ҳиссиёт алоқаманданд. Ин нуқот то андозае ақидаи Ҷ.Мэйер, П.Сэловей ва 

Д.Карузоро оиди зеҳни эмотсионалӣ ифода мекунанд. Ҳамзамон, Г.Гарднер зеҳни 
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иҷтимоиро, чун яке аз шаклҳои зеҳн тавсиф намуда, онро ҳамчун қобилияти 

фаҳмидани одамон ва идора намудани онҳо муайян кардааст. 

Зеҳни иҷтимоӣ аз қобилиятҳои умумии академӣ (дар назар дошта мешаванд 

қобилиятҳои умумиақлӣ) ҷудо карда мешавад. Дар ин сурат, зеҳни эмотсионалӣ 

ҳамчун зерсохтори зеҳни иҷтимоӣ маънидод мегардад, ки дар таркиби худ 

қобилияти мушоҳида намудани эмотсияҳои худ ва одамони дигар, фарқ кардани 

ин эмотсияҳо ва истифода бурдани маълумоти ба даст овардашуда барои идора 

намудани тафаккур ва рафтори дигаронро дорад. Яъне зеҳни эмотсионалӣ дар 

таркиби худ тасаввуроти умумиро дар бораи худи шахс ва баҳодиҳии ӯро ба 

одамони дигар надорад. Он диққати шахсро ба дониста гирифтан ва истифода 

намудани эмотсияҳои худ ва одамони дигар барои ҳалли муаммо ва танзими 

рафтор ҷалб менамояд. 

Оид ба мавқеи ЗЭ дар сохтори шахс дар илм якчанд раҳёфтҳо маъмуланд: 

ҳамчун шакли зеҳн (О.И.Власова, С.П.Деревянко, Д.Карузо Ҷ.Мэйер, П.Сэловей, 

Д.В.Ушаков); қисмати соҳаи эмотсионалии шахс (Г.М.Бреслав, Н.В.Коврига, 

Е.Л.Носенко); ӯъҷубаи метапротсессуалӣ дар ҳамдигароии эмотсияҳо ва зеҳн 

(А.В.Карпов, А.С.Петровская); мувофиқати қобилиятҳои когнитивӣ ва 

хусусиятҳои шахсӣ (Р. Бар-Он, Д.Гоулман) 

Бино ба гуфтаҳои боло оиди эмотсияҳо ва зеҳн, ки дар онҳо – эмотсияҳо чун 

шакли махсуси дониш фаҳмида мешаванд, зеҳн бошад, ҳамчун маҷмӯи 

қобилиятҳои фикрии байни худ алоқаманд тавсиф дода мешавад – мо метавонем 

падидаи зеҳни эмотсионалиро ҳамчун қисмати сохтори психологии шахс дида 

бароем, ки дар навбати худ ҷанбаи фардию психологӣ, иҷтимоиву психологиро 

дар бар мегирад (нигаред ба расми 10). 
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Расми 10 - Зеҳни эмотсионалӣ ҳамчун қисмати сохтори шахс 

 

Тафсири расмро мушаххасан дида мебароем. Тарзи амал намудан вобаста аз 

ҳиссиёт ва хоҳишҳои худ дар мустақилии шахс ҳамчун хусусияти фардӣ-

психологии ӯ (қобилияти мустақилона қабул намудани қарорҳои лозима, 

фикрронии мустақилона) ва дар креативнокӣ ҳамчун хусусияти иҷтимоӣ-

психологии вай (мустақилӣ яке аз вижагиҳои калидии қобилияти креативӣ аст, 

шахси дорои қобилияти креативӣ пеш аз ҳама дар дидгоҳҳои худ мутақил аст) 

ифода меёбад. 

Фаъолияти зеҳнӣ-эмотсионалӣ (ҳиссӣ) – дар алоқамандии равандҳои фикрӣ 

ва соҳаи эмотсионалӣ зоҳир мегардад. Бомулоҳизагӣ аксаран хусусияти 

инфиродӣ-психологии ин гуна одамон мебошад, ки сарчашмаи 

таҳаммулпазириашонро нисбати атрофиён ташкил медиҳад. Бешак 

таҳаммулгароӣ чун муродифи мулоҳизакорӣ баромад мекунад ва дар ин замина 

муносибат ва муоширати ин гуна ашхос аксаран самаранок ба назар мерасад. 

Қобилияти пайгирӣ ва назорати эмотсияҳо ва истифодаи онҳо барои беҳтар 

намудани сифати тафаккур – дар масъулиятнокӣ ифода меёбад, зеро барои 
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пайгирӣ ва назорати ҳиссиёт кӯшиши иродавӣ зарур аст. Ҷанбаи иҷтимоӣ-

психологии чунин шахсон бошад, дар креативнокӣ мушоҳида карда мешавад, аз 

он сабаб, ки шахси дорои қобилияти креативӣ нисбати ғояҳои нав, бемисл, 

ғайриоддии худ масъулиятнок аст. 

Қобилияти фаҳмидан ва идора кардани соҳаи эмотсионалии одам дар асоси 

таҳлилу таркиб – бо худдории шахс алоқаманд аст. Одатан чунин шахсон дорои 

дараҷаи баланди рефлексия ва эмпатия мебошанд ва дар ҷанбаи иҷтимоӣ-

психологии сохтори онҳо таҳаммулпазирии то андозае ташаккулёфта пай бурда 

мешавад. 

Робитаи қобилиятҳои эмотсионалӣ, шахсӣ ва иҷтимоӣ, ки ба қобилияти 

умумии иҷроиши самараноки талабҳо ва бартараф намудани фишори муҳити 

гирду атроф, таъсир мерасонанд дар умум, барои фаҳмидан, дуруст баҳо додан, 

назорат ва танзим намудани эмотсияҳои худ ва одамони дигар зарур аст ва 

моҳияти зеҳни эмотсионалиро дар бар мегирад. То кадом андоза зоҳир шудани ин 

қобилиятҳо, аз дараҷаи инкишофи зеҳни эмотсионалӣ дар одам вобастагӣ дорад. 

Ҳамзамон ЗЭ ба имконияти идора намудани соҳаи эмотсионалӣ таъсир 

мерасонад, ки дар навбати худ ба муоширати фаъол ва самаранок оварда 

мерасонад. Дар акси зеҳни аниқ ва абстрактӣ, ки қонуниятҳои муҳити атрофро 

нишон медиҳанд, зеҳни эмотсионалӣ бештар олами ботиниро, ки бо рафтори фард 

ва ҳамкории ӯ бо олами воқеӣ робита дорад, инъикос мекунад, яъне бо вижагиҳои 

инфиродӣ-психологӣ, иҷтимоӣ-психологии вай алоқаманд аст ва қисмати 

муайяни сохтори ӯро ташкил медиҳад. Ҳамзамон зеҳни эмотсионалӣ захираи 

муҳими психологии шахсии фард мебошад, ки ташаккули он, аз як тараф ба 

муносиб амал намудани инсон, барқарор кардани муносибатҳои тарафайни 

маҳсулнок ва созандагарои байнишахсӣ мусоидат мекунад ва аз тарафи дигар, 

хатари ба вуҷуд омадани намудҳои гуногуни вайроншавии шахсӣ ва 

дезадаптатсияи иҷтимоиро паст мекунад. Билохира, танзими рафтори шахс маҳз 

аз мавҷуд будани зеҳни эмотсионалӣ дар сохтори вай вобастагии калон дорад. 

Ин андеша дар интишороти Ҷ.Мэйер ва П.Сэловей, дар асоси ташхис, 

тартиби ченкуниҳои махсус ва баҳогузории ЗЭ, ки аслан бори аввал аз ҷониби 
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онҳо коркард шуда буд, пешниҳод гардидааст. Олимони номбурда муаммои зеҳни 

эмотсионалиро солҳои тӯлони таҳқиқ намуда, ба хулосае омадаанд, ки он бо 

хусусиятҳои зерин коррелятсия дорад: 

 бо дигар шаклҳои зеҳн (аз ҷумла зеҳни вербалӣ); 

 моҳиятан, шакли мутлақо соҳибмухтори зеҳн аст; 

 дараҷаи он аз синну соли одам вобаста буда, ва дар давоми  ҳаёт баланд ё 

паст шуданаш мумкин аст. 

Ҷ.Мэйер ва П.Сэловей тавсифи илмии мафҳуми “зеҳни эмотсионалӣ”-ро низ 

муқаррар намудаанд: – шакли зеҳн аст, ки бо коркарди ахбори эмотсионалӣ, 

тафсир ва истифодабарии он алоқаманд аст. Дар шабоҳат бо амсилаи зеҳни умумӣ 

дар таркиби зеҳни эмотсионалӣ омили умумии gei, ҷудо карда шуд, ки аз идроки 

(персепсияи) эмотсионалӣ, фаҳмиши эмотсионалӣ ва идораи эмотсияҳо иборат 

буд [278]. Таҳқиқи ЗЭ дар робита бо хусусиятҳои инфиродӣ-психологии шахс 

маҳз ба таснифоти Ҷ.Мэйер, П.Сэловей ва Д.Карузо такя мекунад. Ҳамзамон онҳо 

ду амсилаи омӯзиши ин падидаро пешниҳод намудаанд: 

I.Модели қобилиятҳо, ки дар он ЗЭ чун ҳамбастагии эмотсияҳо ва маърифат 

тасвир карда шудааст. Муаллифон се механизми муайянкунандаи робитаи зеҳни 

эмотсионалиро бо қобилиятҳои фикрӣ ҷудо намудаанд: 

 алоқаи эмотсияҳо бо раванди тафаккур (эмотсияҳои аниқ метавонанд ба 

самаранокии ҷараёни тафаккур таъсир расонанд, ҳамчунин диққатро ба 

масъалаҳои муайян равона кунанд); 

 қобилияти ҳамдард ва самимӣ будан бо танзими самараноки эмотсияҳо 

мувофиқат мекунад; 

 мавҷуд будани алекситимия, набудани алоқаро байни қитъаҳои мағзи сар, 

ки ягонагии эмотсияҳо ва тафаккурро таъмин мекунанд, дар назар дорад [278].    

Ғайр аз механизмҳои номбурда П.Сэловей ва Ҷ.Мэйер чор қисмати сохтори 

зеҳни эмотсионалиро ҷудо намуданд. Қисматҳо тартиби муайянро ташкил намуда 

минбаъд аз ҷониби одам дар ҷараёни онтогенез азхуд карда мешаванд. Ҳар як 

қисмат ҳам ба эмотсияҳои хусусӣ (худи одам), ҳам ба эмотсияҳои одами дигар 

мансуб аст. 
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1.Мувофиқоварии эмотсияҳо ва зуҳуроти онҳо – ин қисмат қобилиятҳои 

зеринро дар бар мегирад: 

 дарки эмотсияҳо – муайян намудани далели мавҷуд будани эмотсия; 

 мувофиқоварии эмотсияҳо – қобилияти фаҳмидани эмотсияи аниқ; 

 зуҳуроти дурусти эмотсияҳо – маҳорати сарфаҳм рафтан ба эмотсияи 

ҳақиқӣ ва қалбакӣ. 

2.Истифодаи эмотсияҳо барои баланд бардоштани самаранокии 

тафаккур ва фаъолият. Ба ин қисмат чунин қобилиятҳо ворид мешаванд: 

 қобилияти истифода бурдани эмотсияҳо барои равона намудани диққат ба 

ҳодисоти муҳим; 

 қобилияти ба вуҷуд овардани эмотсияҳо, ки барои ҳалли масъала 

мусоидат мекунанд (ба мисол истифодаи табъи хуш барои офаридани ғояи эҷодӣ); 

 қобилияти истифода бурдани тағйирёбиҳои ҳолати рӯҳӣ ҳамчун воситаи 

таҳлили нуқтаи назари гуногун ба муаммо. 

3. Фаҳмидани эмотсияҳо. Ин қисмат  қобилиятҳои зеринро дар бар 

мегирад: 

 фаҳмидани маҷмӯи эмотсияҳо, робитаи байни онҳо; 

 фаҳмидани гузариш аз як эмотсия ба эмотсияи дигар; 

  фаҳмидани сабаби эмотсияҳо; 

 қобилияти истифодабарии ахбори вербалӣ дар бораи эмотсияҳо. 

4.Идоракунии эмотсияҳо. Дар ин қисмат дар бораи қобилияти назорати 

эмотсияҳо, паст кардани шиддати эмотсияҳои манфӣ, дарки эмотсияҳои худ (ҳам 

эмотсияҳои мусбӣ ва ҳам манфӣ) сухан меравад. Ба ин қисмат, ҳамзамон 

қобилияти ҳалли масъалаҳои пурҳиссиёт бе фишороварӣ ба эмотсияҳои манфии 

бо онҳо алоқаманд, дохил мешавад [278]. 

Амсилаи мазкур зеҳни эмотсионалиро ба ҳайси қобилият муаррифӣ мекунад 

ва дар ин замина мо метавонем онро ҳамчун қисмати сохтори шахс, чун яке аз 

ҷанбаҳои махсусиятҳои инфиродӣ-психологии вай дида бароем. Қисматҳои 

алоҳидаи зеҳни эмотсионалӣ дар модели П.Сэловей ва Ҷ.Мэйер бевосита ба 

вижагиҳои фардии шахс такя мекунанд. Алалхусус мавриди татбиқи ҳар як 
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қисмат дар раванди ҳаёту фаъолияти одам, ин нукта аён мегардад, зеро вобаста ба 

дараҷаи зоҳиршавии зеҳни эмотсионалӣ, ки ҳамзамон нишондиҳандаи инфиродӣ 

аст, ҳар як шахс имконияти ба дастовардҳои гуногун ноил гаштанро дорад. 

Гузашта аз ин, қисматҳои ЗЭ бо ҷараёни фаъолияти инсон робитаи ногусастанӣ 

доранд, ки ин боз як омили алоқамандкунандаи он бо хусусиятҳои инфиродӣ-

психологии шахс ба шумор меравад. 

Модели П.Сэловей ва Ҷ.Мэйер дар расми 11 ба таври зер тасвир карда 

шудааст. 

Тафсири расм нишон медиҳад, ки дар амсилаи П.Сэловей ва Ҷ.Мэйер 

қисматҳои зеҳни эмотсионалӣ ва қобилиятҳое, ки ба таркиби онҳо ворид карда 

шудаанд, тартиби муайянро доранд ва ба шакли иерархӣ баррасӣ гардидаанд, 

яъне раванди азхуднамоӣ, татбиқкунӣ ва ташаккул додани ин қисматҳо-

қобилиятҳо мураттаб аст. Аз омилҳои номбурда, дараҷаи зоҳиршавии зеҳни 

эмотсионалӣ дар ҳар як шахси конкретӣ вобастагӣ дорад. Ба мисол, дарки 

эмотсияҳо дар зинаи аввал ҷойгир аст ва шакли нисбатан оддии зеҳни 

эмотсионалӣ маҳсуб меёбад, ки дар шахсони соҳиби дараҷаи на он қадар 

инкишофёфтаи ЗЭ мушоҳида шуданаш мумкин аст, баъдан дар шахс 

мувофиқоварии эмотсияҳо – қобилияти фаҳмидани эмотсияи аниқ ташаккул 

меёбад, ки бо тадриҷан баландшавии дараҷаи зеҳни эмотсионалӣ алоқаманд аст, 

зуҳуроти дурусти эмотсияҳо – маҳорати сарфаҳм рафтан ба эмотсияи ҳақиқӣ ва 

қалбакӣ бо зеҳни эмотсионалии нисбатан ташаккулёфта робита дорад. 
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Расми 11 - Амсилаи зеҳни эмотсионалии П.Сэловей ва Ҷ.Мэйер 

 

Дар қисмати 2-юм низ тартиби нишондодашуда амал мекунад, яъне 

қобилияти истифода бурдани эмотсияҳо барои равона намудани диққат ба 

ҳодисоти муҳим дар сатҳи аввал меистад, баъдан қобилияти ба вуҷуд овардани 

эмотсияҳо, ки барои ҳалли масъала мусоидат мекунанд (ба мисол истифодаи 

табъи хуш барои офаридани ғояи эҷодӣ) ташаккул меёбад, қобилияти истифода 

бурдани тағйирёбиҳои ҳолати рӯҳӣ ҳамчун воситаи таҳлили нуқтаи назари 

гуногун ба муаммо бошад бо зеҳни эмотсионалии шаклгирифта алоқаманд аст. 

Қисмати 3-юм, ки қобилиятҳои фаҳмидани маҷмӯи эмотсияҳо, робитаи байни 

онҳо, фаҳмидани гузариш аз як эмотсия ба эмотсияи дигар, фаҳмидани сабаби 

эмотсияҳоро дар бар мегирад. Ин унсурҳо тадриҷан мураккаб гашта, билохира бо 

қобилияти истифодабарии ахбори вербалӣ дар бораи эмотсияҳо оварда 

мерасонанд, ки дараҷаи баланди зеҳни эмотсионалӣ маҳсуб меёбад. Қисмати 

муҳимтарини зеҳни эмотсиоанлӣ – идоракунии эмотсияҳо мебошад. Чунин ашхос 

соҳиби қобилияти назорати эмотсияҳо, паст кардани шиддати эмотсияҳои манфӣ, 

дарки эмотсияҳои худро (ҳам эмотсияҳои мусбӣ ва ҳам манфӣ) доранд ва 
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нишондиҳандаи дараҷаи зеҳни эмотсионалиашон нисбатан баланд аст. Қисматҳои 

номбурда ба ташаккули шахсӣ ва баланд бардоштани сифати муносибатҳои 

байнишахсӣ мусоидат мекунанд.  

II. Модели омехта. Дар ин амсила зеҳни эмотсионалӣ чун вобастагии 

хислатҳои фикрӣ ва хусусӣ, ки ба ҳар як одам хосанд, дида баромада мешавад. 

Муаллифон дар ин амсила сифатҳои фардии тафаккурро баррасӣ намудаанд, ки ба 

ЗЭ бевосита таъсир мерасонад, яъне зеҳни эмотсионалӣ ҳамчун қобилияти 

инфиродии когнитивӣ маънидод карда мешавад.    

Қобили қайд аст, ки ба ин модел бештар амсилаҳои Д.Гоулман  ва Р. Бар-Он 

мувофиқат мекунанд ва онҳо хеле маъмуланд. Ба мисол, Д.Гоулман  амсилаи 

худро дар заминаи тасаввуротҳои  П.Саловей ва Ҷ.Мэйер инкишоф дода, 

ҳамзамон ба он се қисмати дигарро илова намудааст:  

 ғайратмандӣ; 

 устуворӣ; 

 малакаҳои иҷтимоӣ. 

Дар амсилаи худ ӯ чор соҳаи салоҳиятнокиро пешниҳод намудааст, ки аз 

унсурҳои алоҳида иборатанд ва ба таври зайл ҷудо карда шудаанд: 

1.Худогоҳӣ: 

 худогоҳии эмотсионалӣ; 

 маданияти ҳиссиёт, худбаҳодиҳии аниқ, худқабулнамоӣ. 

2.Худназораткунӣ: 

 боварӣ ба худ; 

 пурнерӯӣ (нишондиҳандаи психофизиологӣ);  

 пешгирии эмотсияҳо (идораи эмотсияҳо); 

 кушодатабъӣ (конгруэнтнокӣ); 

  мутобиқшавандагӣ (навоварӣ); 

 кӯшиши ғолибият (маромнокӣ ба муваффақият, дастовардҳо); 

 ташаббускорӣ; 

 ғайратмандӣ (тафаккури мусбат). 

   3.Ҳассосии иҷтимоӣ:  
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 эмпатияи ҳиссӣ; 

 воқифии касбӣ;  

 хайрхоҳӣ (эмпатияи фаъол).  

4.Идоракунии муносибатҳо:  

 илҳом; 

 таъсиррасонӣ;  

 ёрӣ ба худтакмилдиҳӣ; 

 мутобиқатнамоӣ ба тағйирот; 

 иттисоқи низоҳо; 

 фаъолияти ҳамҷоя, ҳамкорӣ [278, 269].  

Ба ақидаи мо, амсилаи Д.Гоулман ро дар пайваст намудани вижагиҳои 

инфиродӣ-психологии фард бо зеҳни эмотсионалӣ, сохтор ва таркиби он, дидгоҳи 

нисбатан ҷадид ва мутараққӣ шуморидан мумкин аст, зеро он бештар ба соҳаҳои 

мухталифи фаъолият ва салоҳиятҳои иҷтимоии шахс, раванди муносибат ва 

муоширати ӯ такя мекунад. Муҳимтар аз ин, ҳар як унсури сохтори ЗЭ бо сифат 

ва қобилиятҳои инфиродӣ алоқаманд карда шудаанд, ки бо ҳадафи таҳқиқоти мо 

мувофиқат мекунад. Робитаи унсурҳои амсилаи зеҳни эмотсионалии Д.Гоулман 

бо хусусиятҳои инфиродӣ-психологии шахс дар расми 12 тасвир карда шудааст. 

Тафсири расм нишон медиҳад, ки ҳар як унсури салоҳиятҳо бо сифатҳои 

фардӣ-психологӣ робита дорад ва аз нигоҳи Д.Гоулман дар ҷараёни фаъолияти 

гуногунҷанбаи вай мавқеи махсусро ишғол мекунад. Шахсоне, ки дорои 

худогоҳии эмотсионалӣ, маданияти ҳиссиёт, худбаҳодиҳии аниқ, худқабулнамоӣ 

мебошанд, ба эҳсосоти ботинии худ бовар доранд, ба он таваҷҷӯҳ  мекунанд ва 

таъсири ҳиссиёташонро ба ҳолати психологии худ ва нишондиҳандаҳои касбӣ 

дарк менамоянд. Онҳо дар пайгирии арзишҳои асосии худ хеле ҳассосанд ва 

қобилияти дар заминаи фаросат, ки имконияти тасаввури мукаммали (пурраи) 

ҳолатро медиҳад, интихоб намудани тарзи дурусти рафторро дар вазъиятҳои 

мураккаб соҳиб мебошанд. Чунин ашхос (бештар сарварон) аксаран боадолат ва 

самимианд, ҳиссиёти худро ошкоро баён намуда метавонанд, дорои зарофат ва  

хушгӯӣ ҳастанд, ба омӯзиш тайёранд. 
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Расми 12 - Амсилаи зеҳни эмотсионалии Д.Гоулман 

 

Худназораткунӣ, ки аз чунин зерсохторҳо, ба монанди боварӣ ба худ, 

пурнерӯӣ, пешгирии эмотсияҳо (идораи эмотсияҳо), кушодатабъӣ 

(конгруэнтнокӣ), мутобиқшавандагӣ (навоварӣ), кӯшиши ғолибият (маромнокӣ ба 

муваффақият, дастовардҳо), ташаббускорӣ, ғайратмандӣ иборат аст, бо 

хусусиятҳои зерини шахс алоқамандӣ дорад – оромтабиатӣ, худдорӣ, дурандешӣ, 

ботаҳаммулӣ ва қобилиятҳои идора намудани ҳиссиёти пуршиддати худ, 

нигоҳдории оромӣ дар ҳолатҳои стресс (ҳатто дар вазъияти бӯҳрони шадид ё 

ҳолатҳои муаммовӣ). Ҳамзамон, чунин шахсон бо худ ва атрофиён бошараф ва 

софдиланд, бо арзишҳои худ лар мувофиқат зиндагӣ мекунанд, муносибаташон бо 

одамони дигар аз рӯи виҷдон сурат мегирад, хатогиҳои худро ошкоро баён 

мекунанд ва бо рафтори бадахлоқонаи дигарон мубориза мебаранд. 

Мутобиқшавандагӣ ба онҳо имконият медиҳад, ки аз ӯҳдаи талаботҳои 

гуногунмазмун ба осонӣ бароянд, дар вазъиятҳои номаълуму пурпечутоб худро 

бароҳат ҳис кунанд, ба мушкилиҳо ва ҳолатҳои доимо дигаргуншаванда ба зудӣ 
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одат карда, нерӯи худро сарфакорона ва самаранок истифода намоянд. Захираи 

дохилии онҳо бештар ба ғолибият нигаронида шудааст, ҳамеша аз паи 

худтакмилдиҳианд, барои баланд бардоштани сифати кори худ ва самаранокии 

фаъолияти тобеъон кӯшиш мекунанд. Нишонаи ирода ба ғолибият дар хоҳиши 

доимо омӯхтану ба дигарон омӯзонидани тарзҳои наву самароноктари меҳнат, 

ташаббускорӣ, ба амал овардани шароит ва имкониятҳои мусоид барои расидан 

ба ҳадафҳо, ғайратмандӣ, муносибати некхоҳона ба атрофиён, қабули мусбати 

дигаргуниҳо зоҳир мегардад. 

Унсури ҳассосии иҷтимоии ЗЭ дар худ чунин сифатҳоро ифода мекунад – 

эмпатияи ҳиссӣ, воқифии касбӣ, хайрхоҳӣ (эмпатияи фаъол), ки бо хислатҳои 

ҳамдард будан, бодиққатӣ ба ҳиссиёти дигарон, маҳорати қабул намудани 

ҳиссиёти гуногунмазмун алоқаманд аст. Ин хусусиятҳо имконият медиҳанд, ки 

чунин ашхос, ҳиссиёти изҳорнашудаи (зоҳирнаёфтаи) одамони алоҳида, ҳамчунин 

гурӯҳи одамонро фаҳманд. Онҳо ба атрофиён бо меҳрубонӣ ва дилсӯзӣ муносибат 

мекунанд, худро ба ҷои шахси дигар тасаввур карда (гузошта) метавонанд. Ба 

туфайли эмпатиянокии дараҷаи баланд, бо намояндагони табақаҳои мухталифи 

иҷтимоӣ, ҳатто маданиятҳои дигар (забон, миллат, нажод,) ҳамкорӣ мекунанд, 

нисбати дигаргуниҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва сиёсӣ хеле ҳассосанд ва ҷанбаҳои 

муҳими онро муайян намуда, вобаста ба он фаъолияти худ ва ҳамкоронро босамар 

ба роҳ мемонанд. Эмпатияи фаъол дар қобилияти барқарорсозии фазои мусбати 

эмотсионалӣ дар коллектив баҳри нигоҳ доштани сатҳи баланди муносибату 

муоширати бомуваффақият зоҳир мегардад. 

Идоракунии муносибатҳо дар илҳом, таъсиррасонӣ, ёрӣ ба худтакмилдиҳӣ, 

мутобиқатнамоӣ ба тағйирот, иттисоқи низоҳо, фаъолияти ҳамҷоя, ҳамкорӣ ифода 

ёфта, бо ибрати шахсии рафтори матлуб, қобилияти дарки вазифаҳо, илҳомбахшӣ 

ба ҳамкорон, усулҳои таъсиррасонии гуногун (тарзи суханронӣ, имову ишорат, 

шавқманднамоӣ...) ҷозибаву фатонат дар муносибат, ёрирасонӣ ва дастгирии 

атрофиён, муайян намудани ҳадафҳо ва роҳҳои расидан ба онҳо, маслиҳатдиҳӣ ва 

дастурдиҳӣ робита доранд. Ҳамзамон, чунин шахсон тарафдор ва ташаббускори 

тағйиротҳо, навовариҳо, ҷорӣ кардани тартиби дигари кору фаъолият буда, баҳри 
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роҳандозӣ кардани онҳо метавонанд ҳатто ба мухолифин зид бароянд ва нуқтаи 

назари худро бо далелҳои асоснок ҳифз кунанд, роҳу усулҳои амалии бартараф 

намудани монеаҳоро пайдо созанд. Дар баробари ин, онҳо қобилияти бартараф 

кардани низоҳои дар ин раванд бавуҷудомадаро доранд, андешаҳои гуногунро 

фаҳмида бо тарафҳои ихтилофнок метавонанд гуфтугӯи ошкоро намоянд ва 

мухолифинро оштӣ доронанд, мавқеи ҳар ду тарафро ба ҳисоб гиранд ва онро ба 

манфиати тарафайн истифода баранд. Шакли волои ин хусусиятҳо дар ҳамкорӣ, 

ба вуҷуд овардани фазои ҳамдилӣ, эҳтироми якдигар, рафоқат, мушфиқӣ дар 

коллектив зоҳир мегардад. Шахсоне, ки хислатҳои номбурдаро соҳибанд, вақти 

худро барои барқарор кардан ва мустаҳкам намудани муносибатҳои наздики 

инсонӣ дар корхона дареғ намедоранд, атрофиёнро ба ин раванд ҷалб мекунанд, 

рӯҳияи маънавӣ ва ягонагии коллективро қавӣ мегардонанд. Модели Д.Гоулман 

дар роҳандозии фаъолияти бомуваффақияти сарварон борҳо татбиқи худро 

ёфтааст. 

Дар мавриди амсилаи Д.Гоулман илова менамоем – ҷанбаҳои фардӣ-

психологӣ ва иҷтимоӣ-психологии сохтори шахс, ки мо дар боло тавсиф намудем 

(нигаред ба расми 3) бо қисматҳои вориднамудаи ӯ мувофиқат мекунанд. Ба 

мисол, ғайратмандӣ, устуворӣ, хусусиятҳои калидии шахси дорои қобилияти 

креативӣ мебошанд, ки ҳамзамон бо мустақилӣ, кӯшиш, масъулиятнокӣ робита 

доранд. Нишондиҳандаи муҳими малакаҳои иҷтимоӣ бошад, дар 

таҳаммулпазирии шахс ифода меёбад. Мо чунин мешуморем, ки зеҳни 

эмотсионалӣ ҳамчун қисмати сохтори шахс, ба сифати тавсифдиҳандаи 

вижагиҳои инфиродӣ-психологии вай баромад карда метавонад, зеро ҳангоми 

омӯзишу таҳлил намудани ин падида мо пеш аз ҳама шахси дорои чунин 

хусусият, соҳиби чунин қобилиятро (зеҳни эмотсионалӣ) дар назар дорем. Яъне 

сараввал сухан дар бораи шахс ва хусусияти вай меравад. Дараҷаи зоҳиршавии 

зеҳни эмотсионалӣ низ хеле инфиродӣ аст ва маҳз дар заминаи ташаккули 

хислатҳои фардӣ-психологии шахс инкишоф меёбад. 

Дар раванди таҳқиқи муаммои ЗЭ ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки 

дар оғози омӯзиши ин ӯъҷуба, он бештар бо қобилиятҳои маърифатӣ алоқаманд 
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карда мешуд. Ба ин мисол шуда метавонад амсилаи аввалаи П.Сэловей ва 

Ҷ.Мэйер. Гарчанде, мувофиқи ақидаи П.Сэловей ва Ҷ.Мэйер, зеҳни эмотсионалӣ 

бештар бо қобилиятҳои когнитивӣ ва коркарди ахбороти эмотсионалӣ аз ҷониби 

шахс алоқаманд карда мешавад, пай бурдан мумкин аст, ки дар назарияи онҳо ба 

ҳар ҳол, баъзе тамоюлҳо “ба сӯи” хусусиятҳои инфиродӣ-психологӣ мавҷуд аст. 

Тасдиқи ин фикрро дар раҳёфти ин олимон оид ба тавсифи қисматҳои зеҳни 

эмотсионалӣ, пайдо карда метавонем (қисматҳои сохтори ЗЭ тартиби муайянро 

ташкил намуда минбаъд аз ҷониби одам дар ҷараёни онтогенез аз худ карда 

мешаванд – дар боло). Ба мисол дар тавсифи механизмҳои ЗЭ “қобилияти 

ҳамдард ва самимӣ будан" бо танзими самараноки эмотсияҳо мувофиқат 

мекунад”, ки бештар хислатҳои фардии эмпатиянокиро дар назар дорад, ё 

“устуворӣ ба маъюсӣ” ба сифатҳои иродавии шахс алоқаманд аст ...ва монанди 

инҳо, яъне ҳатто дар консепсияи соф “когнитивӣ” унсурҳои бо хусусиятҳои 

инфиродӣ-психологии шахс алоқамандро пайдо кардан мумкин аст. 

Дар пайваст намудани вижагиҳои инфиродӣ-психологии шахс бо зеҳни 

эмотсионалӣ тадқиқотҳои Г.Г.Гарсковаро низ бояд ёдрас шуд. Ӯ муаллифи яке аз 

корҳои аввалини дар охири солҳои 90-уми асри гузашта интишоршуда доир ба ин 

мавзӯъ маҳсуб меёбад, ки дар он мафҳуми зеҳни эмотсионалӣ мухтасар ифода 

карда шудааст. Г.Г.Гарскова зеҳни эмотсионалиро бо қобилияти ба воситаи 

зуҳуроти эмотсионалӣ фаҳмидани шахс алоқаманд мекунад, ки ба туфайли он 

“имконияти идора намудани соҳаи эмотсионалӣ ба воситаи таҳлилу таркиб” ба 

даст оварда мешавад [65, 25]. 

Соли 2001 нашрияи санкт-петербургӣ, дастури таълимии Е.П.Илйинро аз 

чоп баровард, ки “Эмотсияҳо ва ҳиссиёт” ном дошт ва муаллифи он муқаррароти 

олимони хориҷиро таҳлил намуда мафҳуми зеҳни эмотсионалиро дар умум 

ҳамчун “фаъолияти эмотсионалӣ-зеҳнӣ” муайян кардааст [104,243]. 

Дар интишороти коллективонаи “Зеҳни иҷтимоӣ” (с.2004) яке аз бобҳо, ки 

аз ҷониби Д.В.Люсин, О.О.Марютин, А.С.Степанов навишта шудааст, ба 

муаммои зеҳни эмотсионалӣ бахшида шудааст ва ин мафҳум ба таври зайл 
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маънидод мегардад: ин “қобилияти фаҳмидан ва идора намудани эмотсияҳои худ 

ва одамони дигар” [155,129]. 

Дар дастури таълимии М.А.Манойлова “Инкишофи акмеологии зеҳни 

эмотсионалии омӯзгорон ва хонандагон”, макулаи зеҳни эмотсионалӣ ҳамчун 

“қобилияти даркнамоӣ, қабул ва танзими ҳолатҳои эмотсионалӣ ва ҳиссиёти 

одамони дигар ва худи одам” фаҳмида мешавад [158, 8]. 

Пажӯҳиши муаммои ЗЭ дар монографияи А.В.Карпов ва А.С. Петровская 

“Психологияи зеҳни эмотсионалӣ” (с. 2008) арзиши муайянеро соҳиб аст. 

Муаллифони он, кӯшиши таҳлил ва андарёфти пайдоиши таърихӣ ва инкишофи 

муосири проблемаи зеҳни эмотсионалиро ба харҷ додаанд ва муҳимтар аз он, 

методикаҳои муаллифии чен намудани зеҳни эмотсионалиро  коркард намудаанд. 

Ба мундариҷаи мафҳуми “зеҳни эмотсионалӣ” тасаввурот дар бораи “қобилият ба 

фаҳмидан, дарк намудани эмотсияҳо ва идораи онҳо” ворид карда шудааст [108, 

43]. 

Ҳамзамон, бояд мавқеи монографияи И.Н.Андрееваро таҳти унвони “Зеҳни 

эмотсионалӣ ҳамчун ӯъҷубаи психологияи муосир”(с.2011) махсус қайд намоем, 

зеро он, дар ғанигардонии тасаввуроти илмӣ оиди муаммои зеҳни эмотсионалӣ 

нақши хеле калон бозидааст. Муаллиф амсилаҳои зеҳни эмотсионалиро таҳлил 

намудааст, сохтори онро тавсиф додааст ва дар асоси маводи эмпирикӣ 

фарқиятҳои гендериро дар соҳаи зеҳни эмотсионалӣ исбот кардааст. Мувофиқи 

андешаи И.Н.Андреева, зеҳни эмотсионалӣ “ҳамбастагии қобилиятҳои менталӣ ба 

мувофиқоварӣ, фаҳмидан ва идора намудани эмотсияҳо” мебошад [9,50]. 

Солҳои охир аз ҷониби олимони рус коркарди нисбатан фаъоли проблемаи 

зеҳни эмотсионалӣ мушоҳида мешавад, ки муқаррароти мухтасари ЗЭ-ро дар ин 

пажӯҳишҳо чунин тасвир кардан мумкин аст: 

 дараҷаи ҳамгироӣ дар сохтори зеҳнӣ ва эмотсионалӣ-иродавии шахс, ки 

муваффақияти фаъолият ва муносибати вайро бо атрофиён муайян мекунад 

[9,293]; 
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 ташкилаи ҳамгиро, ки дарк, фаҳмиш ва  танзими эмотсияҳои худ ва 

эмотсияҳои атрофиёнро таъмин мекунад ва имконияти ба амал овардани 

ҳамкории байнишахсиро медиҳад  [153, 10]; 

 захираи дохилии эмотсионалии танзими эмотсионалии одам, ки ба 

субъект имконияти идора намудани рафтори худ, зери назорат нигоҳ доштани 

эмотсияҳо дар вазъиятҳои муаммовӣ ва ба даст овардани рафоҳати иқтисодиро 

медиҳад [158, 87]. 

Таҳлил нишон медиҳад, ки тавсифҳои ЗЭ гуногун ва хеле мухталифанд ва 

то ҳол дар байни олимон фаҳмиши ягонаи ин ӯъҷуба, бартариятҳое, ки он ба шахс 

медиҳад, махсусиятҳое, ки ба шахси дорои дараҷаи баланди зеҳни эмотсионалӣ 

маҳсубанд, дида намешавад.  

Бо вуҷуди ин, тадқиқотҳои минбаъдаи ин тавсифдиҳандаҳо, зеҳни 

эмотсионалиро бештар бо вижагиҳои инфиродӣ-психологии шахс алоқаманд 

мекунанд ва ин ақида ба воситаи методикаҳо, тестҳо, пурсишномаҳои 

коркардшуда барои чен намудани дараҷаи ЗЭ тасдиқи худро меёбад. Ҳамзамон 

дар мундариҷаи мафҳум мо метавонем унсурҳо, зерқисматҳои сохтори шахс, 

хусусиятҳои инфиродӣ-психологии вайро пайдо намоем. 

Исботи ин нуқотро дар таҳқиқотҳои минбаъдаи як зумра олимон 

(Д.Гоулман, Р.Бар-Он, Н.П.Александрова, И.Н.Андреева, О.В.Белокон, 

С.П.Деревянко, Д.В.Люсин, В.В.Овсянникова, Д.В.Ушаков ва дигарон), ки дар 

асарҳояшон тасаввуротҳо дар бораи мафҳуми зеҳни эмотсионалӣ ташаккул 

ёфтаву дигаргун гаштаанд, пайдо намудан мумкин аст. Назария ва дидгоҳҳои 

худро оиди ин ӯъҷуба, тадқиқотчиён бо ҷанбаҳои гуногуни вижагиҳои фардии 

шахс алоқаманд карда, бартариятро ба тавсифдиҳандаҳои инфиродии шахс 

додаанд. 

Ба мисол И.Н.Андреева чунин мешуморад, ки мавҷуд будани зеҳни 

эмотсионалӣ ба шахс имконият медиҳад, ки аз ҳисоби назорат намудани 

хоҳишҳои/майлҳои дохилӣ, ба муҳити иҷтимоӣ нисбатан мутобиқшаванда бошад 

[9,73]. 
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Н.П.Александрова боварӣ дорад, ки худи зеҳни эмотсионалӣ 

“пешгӯикунандаи муваффақиятнокӣ” буда наметавонад, гарчанде мавҷуд будани 

он дар сохтори психологӣ-шахсии фард ҳамон ҷастгоҳест, ки барои ноил шудан 

ба дастовардҳои муайян зарур аст [4,72]. 

Ба андешаи мо мавҷуд будани зеҳни эмотсионалӣ, бо вуҷуди шарти муҳими 

муваффақиятнокӣ буданаш, танҳо дар ҳолати татбиқ гардидан дар ҷараёни 

фаъолияти бисёрҷанбаи инсон самара медиҳад, яъне зеҳни эмотсионалӣ ба мисли 

қобилият бояд дар раванди фаъолият роҳандозӣ гардад ва дар сохтори шахс 

ташаккул дода шавад. Барои ин омӯзишу таҳлили ҳамаҷонибаи ин ӯъҷуба ниҳоят 

зарур аст, ва мо ҳадафи таҳқиқоти илмиамонро маҳз дар ҳамин мебинем. Дар 

пажӯҳишҳои зиёди илмӣ оид ба муаммои зеҳни эмотсионалӣ байни олимон то ҳол 

андешаи ягона нисбати ин падида мавҷуд набошад ҳам, аксарияти таҳқиқотчиён 

бар он ақидаанд, ки қобилияти идора намудани эмотсияҳои худ, шарти муҳими 

ҳамгироӣ бо муҳити иҷтимоӣ мебошад ва ташаккул додани ин маҳорат дар шахс 

хеле зарур аст. 

Минбаъд, тасаввуротҳо дар бораи мафҳуми зеҳни эмотсионалӣ дигаргун 

гаштанд ва бартарият ба тавсифдиҳандаҳои инфиродии шахс дода шуданд. Як 

зумра олимон (Д.Гоулман, Р.Бар-Он, И.Н.Андреева, О.В.Белокон, С.П.Деревянко, 

Д.В.Люсин, В.В.Овсянникова, Д.В.Ушаков ва дигарон) назария ва дидгоҳҳои 

худро оиди ин ӯъҷуба пешниҳод намуданд, ки дар онҳо мафҳуми зеҳни 

эмотсионалӣ бо ҷанбаҳои гуногуни вижагиҳои фардӣӣ шахс алоқаманд карда 

шудааст.  

Инъикоси амиқи ин тамоюлот дар амсилаи Р.Бар-Он мушоҳида мегардад, ки 

дар он ЗЭ ба қобилиятҳои когнитивӣ мансуб дониста намешавад. Дар он, 

маънидоди васеи зеҳни эмотсионалӣ вобаста ба қобилиятҳои когнитивӣ, донишҳо 

ва салоҳиятҳое, ки ба одам имконияти бурдани ҳаёту фаъолияти самаранокро 

медиҳанд, ба назар мерасад. Ӯ панҷ соҳаи салоҳиятҳоро ҷудо намудааст, ки ҳар 

якашон, боз якчанд қисматҳоро дар бар мегиранд [21].  

I.Соҳаи дохилишахсӣ. Фаҳмидан ва идора кардани эмотсияҳои худ: 
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1.Худтаҳлилкунӣ. Фаҳмидани ҳиссиёти худ ва таъсири рафтори худ ба 

атрофиён. 

2.Ассертивнокӣ. Ифодаи аниқи ҳиссиёт ва фикрҳои худ, қобилияти вобаста 

набудан аз баҳогузории беруна, зоҳир намудани эътиқоди мустаҳкам бо 

дарназардошти хоҳиш ва аксуламали одамони дигар. 

3.Соҳибихтиёрӣ. Мустақилона қабул намудани қарорҳо, идораи 

эмотсияҳои худ, худназораткунӣ. 

4.Худбаҳодиҳӣ. Мувофиқат ва розигӣ бо худ. Қабули комилан дурусти худ, 

худэҳтиромкунӣ. 

5.Худтатбиқнамоӣ. Кӯшиш ба инкишофёбӣ, татбиқи нерӯи худ. 

II. Соҳаи муоширати байнишахсӣ. Ҳамкорӣ бо одамон: 

1.Эмпатия. Фаҳмидани ҳиссиёти одамони дигар, қобилияти ҳамдард будан. 

2.Масъулияти иҷтимоӣ. Ҳамкории муфид, ки ба маънавиёт, виҷдон ва 

ғамхорӣ ба одами дигар асос мегирад. 

3.Муоширати байнишахсӣ. Иртиботи вербалӣ ва ғайривербалӣ, маҳорати 

барқарор намудан ва нигоҳ доштани маносибати фоидаовар, ки ба ҳисси наздикии 

эмотсионалӣ асос мегирад. Эҳсоси ҳузуру ҳаловат дар муносибатҳои иҷтимоӣ. 

III. Қобилият ба мутобиқшавӣ. Зоҳир намудани чандирӣ, воқеъбинӣ 

дар ҳама гуна ҳолатҳо: 

1.Ҳалли проблемаҳо. Муайян намудан ва баён намудани муаммо, коркарди 

нақшаи ҳалли он ва роҳандозии ин нақша. 

2.Баҳогузории олами воқеӣ. Мувофиқнамоии дурусти таҷрибаи худ бо он 

чи ки мавҷуд аст. 

3.Чандирӣ. Мувофиқгардонии ҳиссиёт, фикрҳо ва амалҳои худ бо 

шароитҳои тағйирёбанда. Мутобиқшавӣ ба вазъиятҳои нав.  

IV. Соҳаи идоранамоии вазъиятҳои стрессовар. Маҳорати бартараф 

намудани стресс: 

1.Таҳаммулпазирӣ ба стресс. Маҳорати муқобала ба ҳолатҳои стресс бе аз 

сар гузаронии шиддати ҷисмонӣ ва эмотсионалӣ. 
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2.Назорати импулсивнокӣ. Қобилияти тан надодан ба эмотсияҳои якбора 

бавуҷудомада.  

V. Соҳаи табъи бартариятнок. Дарки мусбати умумии ҳаёт, 

болидарӯҳӣ: 

1.Қаноатмандӣ аз ҳаёт. Қобилияти аз худ, атрофиён ва умуман аз ҳаёт 

қаноатманд будан. 

2.Некбинӣ. Ғайратмандӣ дар фаъолият, маҳорати дар ҳама чиз дида 

тавонистани ҷанбаи мусбӣ. [21]. 

Баррасии амсилаи Р. Бар-Он бори дигар андешаи моро доир ба робитаи 

ҷудонашавандаи зеҳни эмотсионалӣ бо хусусиятҳои инфиродӣ-психологии шахс, 

тасдиқ мекунад. Ҳар як соҳаи ЗЭ ва зерқисматҳои онро, ки Бар-Он дар амсилаи 

худ тасвир кардааст, мо метавонем бо хусусиятҳои креативнокӣ ва 

таҳаммулпазирии сохтори шахсии фард алоқаманд намоем. Баъзе аз зерқисматҳои 

он, ҳам дар қобилияти креативӣ ва ҳам дар рафтори таҳаммулгароёнаи шахс 

инъикоси худро меёбанд (нигаред ба ҷадвали 4). 

Қобилияти креативии шахс бо салоҳиятҳо ва зерқисматҳои ифодаи аниқи 

ҳиссиёт ва фикрҳои худ, қобилияти вобаста набудан аз баҳогузории беруна, зоҳир 

намудани эътиқоди мустаҳкам, соҳибихтиёрӣ. мустақилона қабул намудани 

қарорҳо, худтатбиқкунӣ, кӯшиш ба инкишофёбӣ, татбиқи нерӯи худ, ҳалли 

проблемаҳо, муайян намудан ва баён намудани муаммо, коркарди нақшаи ҳалли 

он ва роҳандозии ин нақша, мувофиқнамоии дурусти таҷрибаи худ бо он чи ки 

мавҷуд аст, чандирӣ, мувофиқгардонии ҳиссиёт, фикрҳо ва амалҳои худ бо 

шароитҳои тағйирёбанда, мутобиқшавӣ ба вазъиятҳои нав ва монанди инҳо 

робита дорад. Мавҷуд будани ин зерқисматҳои зеҳни эмотсионалӣ дар шахси 

креативӣ, шарти муҳими муваффақияти ӯ дар фаъолияти гуногунҷанбаи вай 

маҳсуб меёбад, яъне унсурҳои таркибии ЗЭ бо зуҳуроти қобилияти креативии 

шахс бевосита алоқаманданд. Ҳамзамон ҳангоми офаридан, баён намудан ва 

роҳандозӣ намудани ғояҳои навин, бемисл, ғайриоддӣ аз ҷониби шахси креатив 

низ, вижагиҳои номбурда хеле заруранд.  
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Мавриди таҳаммулпазирии шахс гуфтан мумкин аст, ки зерқисматҳои 

худтаҳлилкунӣ, фаҳмидани ҳиссиёти худ ва таъсири рафтори худ ба атрофиён, 

худбаҳодиҳӣ, мувофиқат ва розигӣ бо худ, қабули дурусти (адекватии) худ, 

худэҳтиромкунӣ, эмпатия, фаҳмидани ҳиссиёти одамони дигар, қобилияти 

ҳамдард будан, масъулияти иҷтимоӣ, ҳамкории муфид, ки ба маънавиёт, виҷдон 

ва ғамхорӣ ба одами дигар асос мегирад, муоширати байнишахсӣ, 

коммуникатсияи вербалӣ ва ғайривербалӣ, маҳорати барқарор намудан ва нигоҳ 

доштани муносибати мусбати фоидаовар, ки ба ҳисси наздикии эмотсионалӣ асос 

мегирад, эҳсоси ҳузуру ҳаловат дар муносибатҳои иҷтимоӣ, таҳаммулпазирӣ ба 

стресс, маҳорати муқобала ба ҳолатҳои стресс бе аз сар гузаронии шиддати 

ҷисмонӣ ва эмотсионалӣ, назорати импулсивнокӣ, қобилияти тан надодан ба 

эмотсияҳои якбора бавуҷудомада, бо он мувофиқат мекунад. 

 

Ҷадвали 4  - Робитаи унсурҳои зеҳни эмотсионалии амсилаи Р.Бар-Он бо 

вижагиҳои фардии шахс  

№ 

р/т 

Соҳаи зеҳни 

эмотсионалӣ 

Робита бо креативнокӣ Робита бо таҳаммулпазирӣ 

I. Соҳаи 

дохилишахсӣ.  

Фаҳмидан ва 

идора кардани 

эмотсияҳои худ 

2.Ассертивнокӣ. Ифодаи 

аниқи ҳиссиёт ва фикрҳои 

худ, қобилияти вобаста 

набудан аз баҳогузории 

беруна, зоҳир намудани 

эътиқоди мустаҳкам бо 

дарназардошти хоҳиш ва 

аксуламали одамони дигар. 

3.Соҳибихтиёрӣ. 

мустақилона қабул намудани 

қарорҳо, идораи эмотсияҳои 

худ, худназораткунӣ; 

1.Худтаҳлилкунӣ. 

Фаҳмидани ҳиссиёти худ 

ва таъсири рафтори худ ба 

атрофиён. 

4.Худбаҳодиҳӣ. 

Мувофиқат ва розигӣ бо 

худ. Қабули комилан 

дурусти худ, 

худэҳтиромкунӣ. 
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№ 

р/т 

Соҳаи зеҳни 

эмотсионалӣ 

Робита бо креативнокӣ Робита бо таҳаммулпазирӣ 

5.Худтатбиқнамоӣ. Кӯшиш 

ба инкишофёбӣ, татбиқи 

нерӯи худ. 

II. Соҳаи 

муоширати 

байнишахсӣ. 

Ҳамкорӣ бо 

одамон 

  1.Эмпатия. Фаҳмидани 

ҳиссиёти одамони дигар, 

қобилияти ҳамдард будан. 

2.Масъулияти иҷтимоӣ. 

Ҳамкории муфид, ки ба 

маънавиёт, виҷдон ва 

ғамхорӣ ба одами дигар 

асос мегирад. 

3.Муоширати байнишахсӣ. 

Иртиботи вербалӣ ва 

ғайривербалӣ, маҳорати 

барқарор намудан ва нигоҳ 

доштани муносибати 

фоидаовар, ки ба ҳисси 

наздикии эмотсионалӣ асос 

мегирад. Эҳсоси ҳузуру 

ҳаловат дар муносибатҳои 

иҷтимоӣ. 



 
 

159 
 

№ 

р/т 

Соҳаи зеҳни 

эмотсионалӣ 

Робита бо креативнокӣ Робита бо таҳаммулпазирӣ 

III. Қобилият ба 

мутобиқшавӣ.  

Зоҳир 

намудани 

чандирӣ, 

воқеъбинӣ дар 

ҳама гуна 

ҳолатҳо 

1.Ҳалли проблемаҳо. 

Муайян намудан ва баён 

намудани муаммо, коркарди 

нақшаи ҳалли он ва 

роҳандозии ин нақша. 

2.Баҳогузории олами воқеӣ. 

Мувофиқнамоии дурусти 

таҷрибаи худ бо он чи ки 

мавҷуд аст. 

3.Чандирӣ. 

Мувофиқгардонии ҳиссиёт, 

фикрҳо ва амалҳои худ бо 

шароитҳои тағйирёбанда. 

Мутобиқшавӣ ба вазъиятҳои 

нав.  

  

IV. Соҳаи 

идоранамоии 

вазъиятҳои 

стрессовар. 

Маҳорати 

бартараф 

намудани 

стресс 

  1.Таҳаммулпазирӣ ба 

стресс. Маҳорати муқобала 

ба ҳолатҳои стресс бе аз 

сар гузаронии шиддати 

ҷисмонӣ ва эмотсионалӣ. 

2.Назорати импулсивнокӣ. 

Қобилияти тан надодан ба 

эмотсияҳои якбора 

бавуҷудомада.   

V. Соҳаи табъи 

бартариятнок.   

Дарки мусбати 

1.Қаноатмандӣ аз ҳаёт. 

Қобилияти аз худ, атрофиён 

ва умуман аз ҳаёт 

1.Қаноатмандӣ аз ҳаёт. 

Қобилияти аз худ, 

атрофиён ва умуман аз 
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№ 

р/т 

Соҳаи зеҳни 

эмотсионалӣ 

Робита бо креативнокӣ Робита бо таҳаммулпазирӣ 

умумии ҳаёт, 

болидарӯҳӣ 

қаноатманд будан. 

2.Некбинӣ. Ғайратмандӣ дар 

фаъолият, маҳорати дар ҳама 

чиз дида тавонистани ҷанбаи 

мусбӣ. 

ҳаёт қаноатманд будан. 

2.Некбинӣ. Ғайратмандӣ 

дар фаъолият, маҳорати 

дар ҳама чиз дида 

тавонистани ҷанбаи мусбӣ. 

 

Таҳқиқотҳои нисбатан муосири зеҳни эмотсионалӣ дар пажӯҳишҳои 

олимони рус И.Н. Андреева, О.В.Белокон, В.В.Деревянко, Д.В.Люсин, 

Д.В.Ушаков, С.П.Овсянникова ва дигарон мушоҳида мешавад. И.Н.Андреева, 

чунин мешуморад, ки зуҳуроти инфиродии худтатбиқнамоӣ бо дараҷаи 

инкишофи зеҳни эмотсионалӣ дар давраи ҷавонӣ алоқаманд аст. Ҳамзамон, ӯ қайд 

мекунад – имконияти муқаррар намудани муносибатҳои наздик ва чуқур бо 

атрофиён аз зеҳни эмотсионалии ташаккулёфта вобастагӣ дорад, ки дар навбати 

худ ба зуҳуроти табиии муносибати мусбати эмотсионалӣ ба худ мусоидат 

мекунад [279]. 

Аз ҷониби И.Н.Андреева омилҳои биологӣ ва иҷтимоии инкишоф ва 

ташаккули зеҳни эмотсионалӣ ҷудо карда шудааст: 

1. Омилҳои биологӣ/ирсии қобилиятҳои эмотсионалӣ – бо дараҷаи 

муваффақиятнокии мутобиқшавии аксуламали эмотсионалӣ ба таъсирот ва 

вазъият муайян карда мешаванд. Дар натиҷа одамони дорои дараҷаи баланди 

қобилияти номбурда, муносибатҳои худро бо атрофиён мусбат ва самаранок 

дармеёбанд. Дар ҳолати дараҷаи пасти ЗЭ ба фард ҳисссиётҳои ташаккулнаёфта 

ва коркард нашуда хосанд. 

2. Дар омилҳои иҷтимоӣ муаллиф ба яке аз қисматҳои зеҳни 

эмотсионалӣ, ҳамчун синтония – ҳамкории эмотсионалӣ дар сатҳи 

фаросат/интуитсия – диққати махсус додааст. Синтония бо инстинктҳои 
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модарзодӣ муайян карда мешавад ва дар марҳилаҳои аввали ташаккули 

онтогенетикии одам ифода мегардад [279]. 

Дар таҳқиқотҳои О.В.Белокон ба робитаи зеҳни эмотсионалӣ бо тарзи 

сарварии корбарӣ ишора мешавад. Сарварон бо нишондиҳандаҳои баланди ЗЭ 

қобилияти маромноккунии ҳамкорони худро ба ҳалли масъалаҳои дурнамо 

доранд, ҳамчунин дар коллектив фазои мусоидро меофаранд [27,217]. 

Дидгоҳҳои олимони номбурда оид ба муаммои зеҳни эмотсионалӣ – ҳамчун 

робитаи омилҳои биологӣ ва иҷтимоӣ (И.Н.Андреева), қисмати сохтори шахси 

дорои сифатҳои сарварӣ (О.В.Белокон)  доираи таҳқиқотҳои ин ӯъҷубаро васеъ 

намуда ба коркарди минбаъдаи амсилаҳо, тарзу усулҳои ташаккули он ҳиссаи 

бузург гузоштааст. 

Амсилаи маъмултарини ЗЭ дар байни олимони рус ба Д.В.Люсин таллуқ 

дорад. Ӯ зеҳни эмотсионалиро ҳамчун – қобилияти фаҳмидани эмотсияҳои худ ва 

дигарон муайян мекунад [153,33]. Д.В.Люсин ду намуди зеҳни эмотсионалиро 

ҷудо кардааст: 

1.Дохилишахсӣ – фаҳмидан ва идора намудани эмотсияҳои худ. 

2.Байнишахсӣ – фаҳмидан ва идора намудани эмотсияҳои дигарон. 

Ҳарду намуди ЗЭ бояд байни худ алоқаманд бошанд, гарчанде 

фаъолгардонии равандҳои когнитивии гуногунро дар назар доранд. Қобилият ба 

фаҳмидани эмотсияҳо бо он тавсиф дода мешавад, ки одам: 

 қобилияти муқаррар намудани далели мавҷуд будани эмотсияро дар худ 

ва одами дигар дорад; 

 эмотсияро ҳаммонанд мекунад, муқаррар карда метавонад, ки худаш ё 

одами дигар кадом эмотсияи аниқро аз сар гузаронида истодааст, қобилияти 

баёни (вербализатсия) онро дорад; 

 сабаби ба вуҷуд омадан ва оқибати ҳамин эмотсияро мефаҳмад.  

Қобилият ба идора намудани эмотсияҳо бо он тавсиф дода мешавад, ки 

одам: 

 қобилияти назорат намудани шиддатнокии эмотсияро дорад, метавонад 

эмотсияҳои аз ҳад зӯрро хомӯш кунад; 
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 метавонад зуҳуроти берунии эмотсияҳоро назорат кунад; 

 қобилияти дар зарурат ихтиёрона ҳосил намудани эмотсияи муайянро 

дорад [154,260]. 

Ҳамзамон Д.В.Люсин дар бораи табиати дуҷонибаи зеҳни эмотсионалӣ 

сухан меронад: аз як тараф он бо қобилиятҳои когнитивӣ алоқаманд аст, аз тарафи 

дигар, бо тавсифдиҳандаҳои шахсӣ робита дорад. Ба ибораи дигар, муаллиф 

чунин мешуморад, ки қобилият ба фаҳмидан ва идора намудани эмотсияҳо бо 

равияи шахс, бо соҳаи эмотсионалӣ вобастагии зич дорад, ки ба он дохил 

мешавад: 

 шавқу рағбат ба олами ботинии одамон (ва худ); 

 майл ба таҳлили рафтор; 

 арзишҳое, ки ба таассуротҳои эмотсионалӣ мансубанд. 

Аз ин мебарояд, ки зеҳни эмотсионалӣ – хосияти психикии одам аст, ки дар 

раванди онтогенез, дар зери таъсири омилҳои муайянкунандаи дараҷа ва 

махсусиятҳои хусусии инфиродӣ, ташаккул меёбад [154,296]. Ин омилҳоро 

гурӯҳбандӣ намудан мумкин аст: 

 қобилиятҳои когнитивӣ (суръат ва аниқии коркарди ахбороти 

эмотсионалӣ); 

 тасаввурот дар бораи эмотсияҳо (ҳамчун арзишҳо, ҳамчун сарчашмаи 

муҳими ахборот); 

 махсусиятҳои эмотсионалӣ (устувории эмотсионалӣ, ҳассосии 

эмотсионалӣ ва ғ.) 

Амсилаи пешниҳод намудаи Д.В.Люсин, аз моделҳои омехта мутлақо фарқ 

мекунад. Дар он тавсифдиҳандаҳои фардӣ, ки ба сифати пайвасткунандаҳои 

қобилияти фаҳмидан ва идора намудани эмотсияҳо баромад мекунанд, ба сохтори 

шахс дохил карда намешаванд. Ба он танҳо тавсифдиҳандаҳое роҳ дода шудаанд, 

ки ба дараҷа ва махсусиятҳои инфиродии зеҳни эмотсионалӣ таъсири бевосита 

мерасонанд. Ҳамзамон, дар амсилаи Д.В.Люсин маънидоди зеҳни эмотсионалӣ ба 

ҳайси хислати шахсӣ мавҷуд нест. Барои чен намудани зеҳни эмотсионалии 

дохилишахсӣ бештар пурсишномаҳо мувофиқат мекунанд, ки ин андешаро мо дар 
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қисми таҷрибавии таҳқиқоти худ роҳандозӣ намудаем. Ба зеҳни эмотсионалии 

дохилишахсӣ аз нигоҳи Д.В.Люсин чунин тавсифдиҳандаҳо хосанд: дарки 

эмотсияҳо ва ҳиссиёти худ, тадқиқи дуруст ва ҳаммонандкунии онҳо, фаҳмидани 

сабаби ба вуҷуд омадани эмотсияҳои мазкур, қобилияти тасвири вербалии онҳо; 

қобилият ба идоракуни эмотсияҳо ва ҳиссиёти худ, ки дар маҳорати назорат 

намудани онҳо ифода меёбад; қобилият ба назорати экспрессия – маҳорати 

сифатии назорат кардани зуҳуроти эмотсияҳо ва ҳиссиёти фард [155,378]. 

Зеҳни эмотсионалии байнишахсӣ тавсифи зеринро дорост: фаҳмидани 

эмотсияҳои одамони дигар дар сатҳи фаросат бе баёни вербалии онҳо; фаҳмидани 

эмотсияҳои одами дигар бо ёрии экспрессия, яъне ба воситаи зуҳуроти берунии 

эмотсияҳо (мимика, пантомимика, мимикаи овозӣ, “гуфтугӯи”чашмҳо ва ғ.); 

қобилият ба идоракунии эмотсияҳои атрофиён – дар маҳорати ба вуҷуд овардани 

эмотсияҳои “лозим” дар одамон ва назорат намудани эмотсияҳои номатлуб 

[155,381]. 

Таҳлили расм нишон медиҳад, ки дар амсилаи Д.В.Люсин зеҳни 

эмотсионалӣ ба равандҳои когнитивӣ такя мекунад, онҳоро фаъол мегардонад. 

Дар навбати худ ин равандҳо ба ҷанбаи иҷтимоӣ-психологии шахс, ки дар 

муносибат ба дигарон, нақшҳои иҷтимоӣ, мавқеи иҷтимоӣ, мақсадгузориҳои 

иҷтимоӣ инъикос мегардад таъсири амиқи худро мерасонанд. Ба мисол: 

қобилияти фаҳмидани эмотсияҳои худ ва одамони дигар, назорат намудани 

шиддатнокии эмотсия ва зуҳуроти берунии он – шарти муҳимтарини муносибати 

самаранок маҳсуб меёбад ва ҳамзамон, нақши муайяни шахсро дар ҷомеа муайян 

мекунад, дарки эмотсияҳои дигарон, ихтиёрона ҳосил намудани эмотсияи муайян, 

бо мақсадгузориҳои шахс вобастагӣ дорад. 
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Расми 13 - Амсилаи зеҳни эмотсионалии Д.В.Люсин 

 

Дар ин радиф мо тасдиқи андешаи худро дар раҳёфти Д.В.Люсин пайдо 

менамоем, зеро, мутмаинем, ки зеҳни эмотсионалӣ ҳамчун зерқисмати сохтори 

шахс баромад мекунад ва дар рафтор, муносибат, муоширати ӯ зоҳир гашта, 

ҳамзамон ба маҷрои равиши онҳо таъсири амиқ мерасонад. Гуфтан мумкин аст, 

ки моҳиятан, зеҳни эмотсионалӣ дар бораи шахс тасаввуротеро намедиҳад, лекин 

ҳолати эмотсионалии ӯ ва одамони дигарро барои танзим намудани рафтор 

истифода мебарад, яъне ташкилае мебошад, ки вижагиҳои психологӣ-иҷтимоии 

рафтори шахсро ба таври хос (ба воситаи эмотсияҳо) муайян мекунад. 

Дастоварди Д.В.Люсин дар пажӯҳиши муаммои ЗЭ аз он иборат аст, ки ӯ 

мафҳумҳои зеҳни эмотсионалии дохилишахсӣ ва байнишахсиро хеле васеъ 

намудааст ва табиати дуҷонибаи ЗЭ-ро ишорат кардааст. Д.В.Люсин таъкид 

менамояд, ки қобилият ба фаҳмидан ва идора кардани эмотсияҳо бо равияи 

умумии шахс робитаи ногусастанӣ дорад. Барои муқоиса намудани таркиби 

амсилаҳои дар боло овардашуда (расмҳои 2;3) мо лозим донистем амсилаи  Д.В. 

Люсинро низ дар расм (13) тасвир диҳем. 
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Дар натиҷаи омӯзиш ва таҳлили назарияҳо, консепсияҳо ва раҳёфтҳои 

олимон, ки мо дар боло номбар намудем, муайян гардид, ки ӯъҷубаи “зеҳни 

эмотсионалӣ” дар сохтори шахсии фард мавқеи хеле муҳим дорад, бо ҳамаи 

вижагиҳои инфиродӣ-психологии вай дар робита аст ва ин омил дар раванди 

ташаккул додани ин қисмати сохтори шахс бояд аз мадди назар дур нагардад.  

2.3 Робитаи зеҳни эмотсионалӣ ва креативнокӣ 

Мубрамияти омӯзиши қобилиятҳои креативӣ бо равандҳои муосири 

иқтисодӣ-иҷтимоӣ ва бо он нақши бемисле, ки одам бо қобилияти офаридани 

ғояҳои наву аҳамиятнок дар ин равандҳо мебозад, алоқаманд аст. Ин омил ба 

ҳамаи ҷанбаҳои ҳаёту фаъолияти ӯ, ба ҳалли муаммоҳои гуногунсоҳа ва 

гуногунмазмуни имрӯза – аз проблемаҳои оддитарини рӯзмарра то муаммоҳои 

бузургу мураккаб дар сатҳи муассисаву корхонаҳои хурду калон, аз қазияи 

муносибатҳои байнишахсӣ то идора намудани муоширати коллектив дахл дорад. 

Сухан дар бораи касбҳои бевосита бо эҷодиёт тавъам намеравад. Дар асри XXI 

аксарияти ихтисосҳо сифатҳои креативиро соҳиб мегарданд, зеро ин талаботи 

ҷамъияти ояндаи иҷтимоӣ-фарҳангии дараҷаи баланди салоҳиятнокӣ ва 

самаранокӣ маҳсуб меёбад, яъне мавҷудияти сарчашмаи эҷодиёт дар ҳар як 

шахсият, ҳар як мутахассис проблемаи ниҳоят актуалӣ аст. 

Таҳқиқотҳои аввалини креативнокӣ нишон доданд, ки алоқамандии 

эмотсияҳо бо ин қобилият хеле гуногун буда метавонанд. Дар пажӯҳишҳое, ки 

креативнокиро ҳамчун қобилияти эҷодӣ тавсиф медиҳанд, оварда мешавад, ки 

қувваи ҳаракатдиҳандаи эҷодиёт, хоҳиши дар шакли бадеӣ татбиқ намудани 

ҳиссиёти шахсии аз сар гузаронида мебошад (муҳаббат, хушбахтӣ, ғам, андӯҳ, 

кина, адоват [265,396]. 

Ба ақидаи мо ҳолатҳои эмотсионалӣ бештар бо ҳолатҳои психикие, ки шахс 

бевосита, дар муддати муайян аз сар мегузаронад робита доранд. Ин ҳолатҳо ба 

ҳамаи падидаҳои психикии одам, намудҳои фаъолияти одам, махсусан, ба 

фаъолияти маърифатӣ ва эҷодии ӯ нақши худро мегузоранд. Хусусиятҳои соҳаи 
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эмотсионалӣ ҳамзамон хислатҳои инфиродӣ-психологии шахсро низ муайян 

мекунанд. Ҳиссиёт ва эмотсияҳо дар ҳаёту фаъолияти одам аҳамияти хеле калон 

доранд. Ҳар гуна ҳиссиёт бевосита ё бавосита бо ягон таъсироти беруна муайян 

карда мешавад. Чи тавре, ки равоншинос К.К.Платонов қайд мекунад... эмотсияҳо 

ашё ва ҳодисоти олами воқеиро не, балки муносибатҳои объективиро инъикос 

менамоянд [193, 165]. 

Эмотсияҳо ҳанӯз шакли маърифат набуда, дар шуур на образҳои ашё ё 

ҳодисот, балки таассуротҳои оддию бевоситае ба шумор мераванд ва бо қонеъ 

гардидан ё нагардидани ин ё он талаботи инсон робита доранд ва зимни он дар 

шаклу намудҳои гуногун зоҳир мешаванд. Одам дар ҷараёни ҳаёту фаъолияташ ба 

ҳолатҳои гуногуни эмотсионалӣ гирифтор мешавад ва ин ба зуҳуроти амалу 

рафтори ӯ тобишҳои махсусе мебахшад. Эмотсияҳои одам ҳамеша табиати 

ҷамъиятиро соҳибанд, яъне маҳсули таъсироти таърихӣ-ҷамъиятӣ мебошанд ва 

фақат дар сурати мавҷуд будани дараҷаи муайяни ақл пайдо шуда, муносибати 

ашё ва ҳодисотро бо талаботи олӣ ва ҳадафу мақсадҳои инсон инъикос мекунанд. 

Ҳисси муҳаббату рафоқат, шарму ҳаё, номусу виҷдон, ҳисси меҳнатдӯстию 

ватандӯстӣ, ҳиссиёти ахлоқию эстетикӣ ва бисёр дигар ҳолатҳои мураккаби 

эмотсионалӣ аз ҷиҳати таърихӣ ва иҷтимоӣ мураттаб ва мукаммал гардида, 

муносибатҳои муайяни байни одамонро ифода менамоянд. Ҳолатҳои эмотсионалӣ 

мусбат, манфӣ ва бетараф (нейтралӣ) буда метавонанд. Дар ин радиф, бояд оид ба 

вазифаи танзимкунандаи эмотсияҳо ёдовар шавем. Функсияи идоракунандаи 

ҳиссиёт дар он зоҳир мегардад, ки таассуротҳои устувору мустаҳкам рафтори 

шахсро ба низоми муайян медароранд, ба он қувват мебахшанд ва дар бартараф 

намудани монеаҳои дучоршавандаи объективию субъективӣ ёрӣ мерасонанд. 

Механизмҳои идоракунандаи ҳиссиёт таассуротҳои барзиёди ҳаяҷони 

эмотсионалиро аз байн мебаранд. Ғайр аз ин эмотсияҳо фардро ба ҳолати махсуси 

психикие оварда метавонанд, ки раванди эҷодиётро қувват мебахшад. Ба мисол 

Т.Любарт чунин мешуморид, ки ҳолати эмотсионалии мусбӣ ба маънидоди 

ғайриоддии таъсиротҳо мусоидат мекунад, зеро дар ин вазъият протсесҳои 

боздорӣ муваққатан суст мешаванд. Ҳамин тариқ, таҷрибаи эмотсионалӣ 
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имконият медиҳад, ки байни ду мафҳуми когнитивии наздик ва эмотсионалии 

дур, робитаи ассотсиативӣ ба вуҷуд ояд [152]. Билохира эмотсияҳо метавонанд 

ҳамчун нишондиҳанда /индикатор/ барои ҷудо намудани ғояҳои умедбахш хизмат 

кунанд. 

Мо ин андешаҳоро пайгирӣ менамоем ва чунин мешуморем, ки тадқиқи 

робитаи креативнокӣ ва зеҳни эмотсионалӣ бояд пеш аз ҳама ба тавсифи 

алоқамандии равандҳои фикрӣ ва эмотсионалӣ такя намояд. Маҳз робитаи ин 

равандҳо паҳлӯҳои гуногуни таъсири байниҳамдигарӣ ва алоқамандии зуҳуроти 

гуногуни онҳоро ба мисоли зеҳни эмотсионалӣ, тафаккури эмотсионалӣ, 

креативнокии эмотсионалӣ муайян мекунад. Дар илми психологияи муосир 

вобастагии тафаккур ва соҳаи эмотсионалӣ бо далелҳои зиёд исбот гаштааст. 

Муаммои робитаи тафаккур ва эмотсия дар назарияҳои Л.С.Виготский, 

С.Л.Рубинштейн, O.K.Тихомиров, И.А.Василев ва дигарон, дар консепсияҳо ва 

тадқиқотҳои олимони хориҷӣ Г.Айзенк, Т.Амабиле, Д.Векслер, Э.де Боно, 

Г.Гарднер, Т.Любарт ва дигарон коркард шудааст (дар зербоби 1 таҳлили 

мушаххас мавҷуд аст). 

Барои таҳқиқи робитаи креативнокӣ ва ҳолатҳои эмотсионалӣ усулҳои 

сершумор – мушоҳидаҳо, сӯҳбатҳо, таҳқиқи вазъиятҳои алоҳида, таҷрибаҳо ва 

квази-таҷрибаҳо истифода мешаванд. Дар таҳқиқи алоқамадндии креативнокӣ ва 

ҳолатҳои эмотсионалӣ пажӯҳишҳои психологии зиёд мавҷуданд. Ин маҷрои 

омӯзиши илмӣ дар оғози асри XXI хеле фаъол гардида олимони сершумор 

ҷанбаҳои гуногуни робитаи креативнокӣ ва ҳолатҳои эмотсионалиро мавриди 

таҳлил қарор додаанд (Т.Амабиле, Э.Айзен, И.Н.Андреева, С.Восбург, Г.Гарднер, 

Д.Кауфманн Т.Любарт Д.В.Люсин, Т.Ҷонс ва дигарон).  

Қабл аз ҳама бояд мавриди тафриқаи бештари мафҳуми “ҳолати 

эмотсионалӣ” истода гузарем. Муайян намудани фарқияти тавсифдиҳандаи 

ченакҳои ҳолати эмотсионалӣ хеле муҳим аст. Пеш аз ҳама ин валентият, яъне 

фаъолноккунонӣ мебошад, лекин тафриқаи минбаъда бо дарназардошти 

пурратари гуногунрангии ҳолатҳои рӯҳӣ ва таъсири имконпазири онҳо ба 

креативнокӣ, нисбатан муфид аст. Ба мисол, чунин ду ҳолати манфии дорои 
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фаъолнокии баланд, мисли хашм ва тарс, бо низомҳои ваҷҳиёти гуногуни 

организм вобастаанд ва таъсири мухталифи онҳоро ба равандҳои маърифатӣ низ, 

нигарон шудан оқилона мебуд. Ҳамзамон, таъсири нобаробари ҳолатҳои мусбӣ ва 

манфиро бояд ба ҳисоб гирифт. 

Дар адабиёти даҳсолаҳои охир оварда шудааст, ки ҳолати рӯҳиро бо якчанд 

ченакҳои аз якдигар новобаста тавсиф додан мумкин аст, ки асосиашон валентият 

(ба ибораи дигар нишонаи ҳолати рӯҳӣ) ва фаъолкунонӣ мебошад. Дар ин вазъият 

ҳолати рӯҳии мусбӣ ва манфӣ ду қутби шкалаи ягонаро не, балки ду шкалаи 

алоҳидаро, ки мувофиқи он ҳолати рӯҳӣ аз бетараф то ҳадди мусбитарин ё то 

ҳаддӣ манфитарин дигаргун шуда метавонад. Албатта ченакҳои номбурда 

имконияти тафриқаи то андозае амиқро намедиҳанд, лекин маҳз ҳамин ченакҳо 

асосӣ ва нисбатан устувору маъмул мебошанд ва дар таҳқиқотҳо зиёдтар 

истифода мегарданд. 

Омӯзиши муаммои таъсири эмотсияҳо ба креативнокӣ ҳоло босуръат давом 

меёбад ва умед аст, ки солҳои наздик натиҷаи таҳқиқотҳои баргузор гардида ба 

суолҳои бешумори дар ин соҳа мавҷуд буда посух хоҳанд дод ва дар ин радиф 

дидгоҳҳо, назарияҳо, ҳамзамон тестҳову ченакҳои навин баҳри истифода омода 

хоҳанд шуд. Дар тадқиқоти худ мо кӯшиш кардем то қадри имкон андешаҳо, 

консепсияҳо, назарияҳои нисбатан маъмули психологияи муосирро атрофи 

масъалаи таъсири эмотсияҳо ба креативнокӣ баррасӣ намоем. 

Дар илми психология оид ба вобастагии соҳаи эмотсионалӣ ва зеҳни инсон 

андешаҳои хеле зиёд иброз гаштааст. Аз ҷумлаи олимони хориҷие, ки ба таҳқиқи 

ҷанбаҳои гуногуни ин муаммо машғул шудаанд – Г.Ю.Айзенк, Р.Бар-Он, 

Д.Векслер, Д.Гоулман, Р.В.Липер, Т.Любарт, Ҷ.Мэйер, Ч.Спирмен, П.Сэловей, 

Л.Терстоун, Э.Торндайк, Ч.Хант, А.Эллис ва дигаронро номбар намудан мумкин 

аст. 

Соли 1924 Л.Терстоун дар монографияи худ “Табиати зеҳн” (Природа 

интеллекта”) яке аз аввалинҳо шуда чунин муқарраротро асоснок намуд –  зеҳн на 

танҳо механизми коркарди ахборот, балки механизми танзимкунандаи фаъолии 

психикӣ ва рафторӣ мебошад [242].  
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Дар оғози солҳои 30-юми асри ХХ аз ҷониби Ч.Хант ва Э.Торндайк кӯшиши 

тадқиқи зеҳни иҷтимоӣ ба воситаи ба таҳқиқшавандагон пешниҳод намудани 

расмҳои одамон бо тасвири эмотсияҳо, ҳаммонандкунӣ ва ифодаи онҳо бо 

воситаҳои вербалӣ, ба амал оварда шуд. 

Р.В.Липер муайян намудааст, ки эмотсияҳо фаъолиятро нигоҳ медоранд ва 

равона мекунанд. Вай чунин тахмин намудааст, ки “фикри эмотсионалӣ” ба 

“фикри мантиқӣ” ва умуман ба тафаккур ҳиссаи худро мегузорад [282]. 

Соли 1940 Д.Векслер мақолаеро таҳти унвони “Омилҳои ғайризеҳнӣ дар 

зеҳни умумӣ” (“Неинтеллектуальные факторы в общем интеллекте”) интишор 

намудааст, ки дар он таъкид менамояд – ҷанбаҳои ғайризеҳнии қобилиятҳои 

умумӣ ба ҳар як “ченаки пурра” бояд ворид карда шаванд. Зери “қисматҳои 

ғайризеҳнӣ” олим на танҳо коршоямии умумии психика, балки унсурҳои 

аффективӣ-танзимии онро, ки ба туфайлашон одам муддати муайяни тӯлонӣ дар 

соҳаи проблемаи барояш муҳим нигоҳ дошта мешавад, мефаҳмид. Дар мақола 

ҳамзамон қобилиятҳои “когнитивӣ” ва “аффективӣ” мавриди баррасӣ қарор 

гирифтаанд. Онҳоро Д.Векслер қобилиятҳои иҷтимоӣ ва эмотсионалӣ номидааст 

[281]. 

Соли 1955 А.Эллис терапияи ратсионалӣ-эмотсионалиро коркард 

намудааст, ки он раҳёфти машваратдиҳӣ, омӯзонидани таҳқиқи эмотсияҳои худ ба 

воситаи мантиқ ва бо ёрии андешарониро дар бар мегирад [278]. 

Дидгоҳҳои мухталифи илмӣ оид ба таъсири бевоситаи эмотсияҳо ва 

ҳолатҳои эмотсионалӣ ба равандҳои зеҳнӣ тадриҷан зиёд мегаштанд, вале дар 

масъалаи робитаи эмотсияҳо бо креативнокӣ тадқиқотҳо ниҳоят кам ба назар 

мерасиданд. 

Дар ин радиф пажӯҳишҳои психологони рус И.Н.Андреева, А.А.Бодалев, 

А.В.Брушлинский, Г.Г.Гарскова, Д.В.Люсин, Л.Б.Ермолаева-Томина, 

Я.А.Пономарев, О.П.Санникова, О.К.Тихомиров ва дигаронро қайд намудан 

мумкин аст. 

Равоншиноси амрикоӣ Элис Айзен  яке аз аввалинҳо шуда доираи васеи 

таҳқиқотҳоро гузаронидааст, ки ба муаммои таъсири ҳолатҳои мусбии 
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эмотсионалӣ ба равандҳои гуногуни когнитивӣ, аз ҷумла тафаккури эҷодӣ, 

бахшида шудаанд. Мувофиқи фарзияи ӯ танҳо ҳолатҳои мусбии эмотсионалӣ ба 

маҳсулнокии эҷодӣ мусоидат мекунанд, инро дар бораи ҳолатҳои манфӣ ё 

бетарафи эмотсионалӣ гуфтан мумкин нест. Эмотсияи мусбӣ дарки паҳлӯҳо ва 

хусусиятҳои гуногуни объектҳои дар масъала истифодабарандашударо осон 

мегардонад, ки дар навбати худ ба кашфи миқдори зиёди мувофиқати унсурҳо 

оварда мерасонад. Э.Айзен чунин мешуморад, ки дар хотири одами “муқаррарӣ” 

миқдори ғояҳои мусбат нисбати манфӣ зиёдтар аст, яъне “ба одами вақтчоқ ҳаҷми 

зиёдтари маводи когнитивӣ, ки мазмуни мураккаби когнитивиро ташкил медиҳад, 

дастрас аст” [278]. Ин ба маънидод ва ташкили омилҳо таъсир мерасонад ва 

аксуламали креативиро осон мегардонад. Дар аксарияти корҳои худ ӯ дар 

таҳқиқшавандагон ҳолати рӯҳии мусбиро бо истифода аз методҳои гуногун, ба 

мисоли филмҳои хандаовар, тӯҳфаи ногаҳонӣ ба таҳқиқшаванда, офаридани 

ассотсиатсияҳо ба калимаҳои хусусияти мусбидошта, ба вуҷуд меовард. 

Ҳамзамон баҳри таҳқиқшавандагон ҳолатҳои манфии эмотсионалӣ ба вуҷуд 

оварда мешуданд, тадқиқшавандагони гурӯҳҳои назоратӣ бо ҳолатҳои бетараф 

истифода мешуданд, лекин маҳз таъсироти ҳолатҳои мусбати рӯҳии бештар 

равшан зоҳир гашта, диққати психологони дигарро ба худ ҷалб кардаанд. Дар 

натиҷаи тадқиқотҳои худ Э.Айзен ба чунин хулоса омад, ки ҳолати рӯҳии мусбат 

ба табиати когнитивии одам, чандирии когнитивӣ таъсир расонида ба коркарди 

маводи даркшаванда ва дар хотир нигоҳдошташуда мусоидат мекунад [278]. Ин 

омил имконият медиҳад, ки байни ғояҳои бештар дурбуда ва унсурҳои когнитивӣ 

алоқаҳо ёфта шавад, дар байни онҳо умумиятҳои бештар дида шавад. Далелҳои 

бадастовардаи ӯ ба омӯзишу таҳқиқи маҷрои номбурда таъсири калон 

расонидаанд, онҳо ҳамчун боваринок эътироф шуда, аз ҷониби худи Э.Айзен, 

ҳамчунин муаллифони мустақил аз нав ҳосил карда шудаанд. 

Дар бобати таъсири ҳолатҳои эмотсионалии мусбат ба қобилиятҳои эҷодӣ 

мо нуқтаи назари Э.Айзенро ҷонибдор ҳастем. Тӯли таҷрибаи бисёрсолаи 

омӯзгорӣ таъсири ҳолатҳои мусбати эмотсионалиро ба раванди эҷодиёти 

донишҷӯён борҳо мушоҳида кардаам. Бо вуҷуди ин, таъсири эмотсияҳои манфиро 
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ба креативнокӣ аз мадди назар дур намудан хато мебуд, зеро аён аст, ки  ки дар 

ҳолати манфии эмотсионалӣ шахс шиддати психикиро аз сар мегузаронад ва ин 

боиси фаъолгардии равандҳои зеҳнии вай мегардад. Мисоли ин таъсири эустресс 

ба сафарбарии фаъоли имконот ва нерӯҳои шахс дар вазъиятҳои пуршиддат шуда 

метавонад. Ҳамзамон илова карданием, ки чунин таъсирот аз хусусиятҳои 

инфиродӣ-психологии одам (мизоҷ, характер, сифатҳои иродавӣ, равия, шавқу 

ҳавас ва монанди инҳо) низ вобастагӣ дорад, зеро ин хусусиятҳо зуҳурот, 

шиддатнокӣ, давомнокӣ ва боз як қатор махсусиятҳои ҷоришавии ҳиссиётро 

муайян мекунанд. Махсусан, агар мо робитаи зеҳни эмотсионалӣ ва 

креативнокиро, ки бештар бо хусусиятҳои инфиродии шахс алоқаманданд, дар 

назар дошта бошем. 

Алоқамандии хусусиятҳои инфиродии ҳиссиёт ва тафаккури эҷодӣ аз 

ҷониби як қатор олимон таҳқиқ шудааст. Чунончи, Т.Любарт бар он ақида аст, ки 

дар асл мабдаи эмотсионалии муайяни ҳаёти психикӣ – заминаи доимии то ҳадди 

имкон каму беш зоҳирёфтаи эмотсионалие мавҷуд аст, ки идроки мо, қарорҳои 

мо, хотираҳои моро дар бораи одамоне, ки вохӯрда будем, вазъиятҳои аз сар 

гузаронида ва ашёҳои дар фаъолият истифодабурдашударо рангин месозад ва дар 

раванди тафаккури эҷодӣ мавқеи худро дорад [151,97]. Аз ҷониби ӯ амсилаи 

инъикоси (резонанси) эмотсионалӣ коркард шудааст, ки ба тахмин дар бораи он, 

ки таҷрибаи пешинаи тобиши  эмотсионалидошта, дастрасиро байни 

ассотсиатсияҳои эҷодӣ ва мафҳумҳо назорат мекунад, асос мегирад. Ин амсила аз 

се унсур иборат аст: 

1. Эндосептҳо, яъне нишонаҳои эмотсияҳои аниқ, ки аз сар гузаронида 

шудаанд ва бо мафҳумҳо ва азнавҳосилкуниҳо дар хотир алоқаманданд. Бо ҳар як 

мафҳум ва ифодаи дар хотирбуда, осори таҷрибаи эмотсионалии аз сар 

гузаронидаи мутаносиби фард алоқаманданд, ин осор “эндосептҳо” ном 

гирифтаанд. Эндосептҳо эмотсияҳои аниқро, ки бо мафҳумҳо ва ифодакунандаи 

образҳои ашё, одамон, вазъиятҳо  робита доранд,  ба рамз (код) медароранд. Ин 

ифодакунандаҳои инфиродӣ ва бисёрченаанд.  
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2. Механизми автоматии инъикоси (резонанси) эмотсионалӣ, ки ба 

воситаи он самти эмотсионалии эндосепт дар хотир паҳн мегардад ва эндосептҳои 

дигарро фаъол мегардонад. Энодосепт дар ҳолате фаъол мегардад, ки мафҳум ва/ё  

образи бо он алоқаманд низ фаъол гардидааст. Фаъолгардии энодосепт ба 

паҳншавии мавҷи эмотсионалӣ дар хотир, ки бо роҳҳои когнитивии тӯрҳои 

ассотсиативӣ равон мешавад, оварда мерасонад. Агар дар ин самт монандии соҳаи 

ягон энодосепти дигар бо мавҷи паҳншудаистодаи эмотсионалӣ пайдо гардад, 

ҳарду эндосепт ба таъсир (резонанс) медароянд. Қувваи таъсирот бошад, аз 

дараҷаи мувофиқати соҳаҳои эмотсионалии бисёрченаи ҳар як эндосепт вобастагӣ 

дорад. 

3. Зинаи пайдо намудани инъикос (резонанс), муайянкунандаи он, ки   

эндосепти бо инъикос (резонанс) фаъолгардида (ҳамчунин мафҳуме, ки бо он 

алоқаманд аст), ба хотири корӣ/оперативӣ дохил мешавад ё не. Дарёфти инъикос 

(резонанс) – имконияти пайдо намудани таъсир дар байни ду эндосепт аз як тараф 

аз ҳассосии фард ба эмотсияҳои худ (баъзе одамон ҳиссиёти худро намефаҳманд), 

аз тарафи дигар, аз қувваи инъикос байни эндосепҳо вобастагӣ дорад. Баъди 

пайдо намудан, таъсир (резонанс) имконият медиҳад, ки байни ду мафҳуми 

наздики эмотсионалӣ, лекин то андозае дури когнитивӣ, ассотсиатсия барпо карда 

шавад. Ҳар як унсури амсила функсияи фарқиятҳои инфиродии байни одамон 

мебошад [152].  

Илова мекунем, таҷрибаи гузаштаро ҳар як фард бо ҳиссиёти ба худ хос аз 

сар мегузаронад. Мафҳум, ашё, ҳодиса, вазъият, дар одамони гуногун силсилаи 

мухталифи ассотсиатсияҳоеро, ки бо ҳиссиёти муайяни аз сар гузаронида робита 

доранд, ҳосил мекунанд. Аз ин мебарояд, ки эндосептҳои бо мафҳумҳо алоқаманд 

низ фарқ доранд ва барои одамони гуногун ҳамчун сарчашмаи ассотсиатсияҳои 

мухталиф хизмат мекунананд, яъне инфиродианд. 

Инъикоси (резонанси) эмотсионалӣ ба ташаккули  ассотсиатсия байни 

мафҳум-сарчашма (ҳангоми ҳалли масъала фаъолгардида) ва мафҳуми дигар, ки 

бо эндосепт алоқаманд аст, оварда мерасонад. Ба туфайли чунин робита эҳтимоли 

ба вуҷуд омадани шаклҳои ассотсиатсияҳое бо пайдошавии ғояҳои ғайриоддӣ 
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алоқаманданд, имкон мегардад. Т.Любарт, маҳз робитаи ифодаи  эндосептҳоро бо 

қобилияти офаридани ассотсиатсияҳои ғайриоддӣ таҳқиқ намуда, ба чунин хулоса 

омадааст, ки рангорангии ифодаҳои эмотсионалӣ (эндосептҳо) дар тафаккури 

эҷодӣ нақши муҳим мебозад, алалхусус дар тафаккури ассотсиативӣ, ки бо 

ғайриоддигӣ, мумтозӣ алоқаманд аст. 

Ин нуқта ақидаи моро дар бораи робитаи бевоситаи хусусиятҳои 

инфиродии эмотсионалии фард ва раванди тафаккури ӯ, махсусан тафаккури 

эҷодӣ, тасдиқ мекунад. Мушоҳидаи шахсони эҷодкор собит месозад, ки 

эмотсияҳои онҳо бою рангинанд, олами ботиниашон тобиши дигар дорад, тарзи 

фикрронии онҳо низ мумтоз, ғайриоддӣ аст. Пажӯҳишҳои  Т.Любарт таҳқиқи 

муаммои креативнокиро бо дарназардошти ҷанбаҳои гуногуни он, аз ҷумла 

робитаи ин ӯъҷуба бо вижагиҳои инфиродӣ-психологии шахс, ба сатҳи нав 

баровардааст. Дар заминаи он раҳёфтҳои гуногуни тадқиқи ин масъала ба вуҷуд 

омадааст, ки бархе аз онҳоро дида мебароем. 

Ба мисол назарияи С.Медник дар бораи он, ки креативнокӣ қобилияти 

ташаккул додани ассотсиатсияҳои нав дар байни унсурҳои дури когнитивӣ 

мебошад, бо нуқтаи назари Т.Любарт мувофиқат мекунад. Ӯ чунин мешуморад, 

ки заминаи креативнокиро қобилияти бартараф намудани стереотипҳо дар 

марҳилаи ҷамъбастии таркиби фикрӣ ташкил медиҳад, яъне раванди ҳалли 

масъала бештар креативноктар мегардад, дар ҳолате, ки  унсурҳои муаммо аз 

қитъаҳои дуртари мазмунӣ гирифта шуда бошанд. Аз ҷониби С.Медник раванди 

эҷодиёт – “ҳамчун азнавтавсияткунии қисматҳои ассотсиативӣ ба маҷмӯаҳои нав, 

ки барои ҳалли масъала ҷавобгаранд, дида баромада шудааст. Ҳалли /қарори/ 

эҷодӣ аз тарзи ҳалли стереотипӣ дур мегардад. Дар ин ҳол таркиби қисматҳо 

ғайриэҷодӣ ва стереотипӣ шуданаш мумкин аст. Меъёри креативнокии қарорҳо, 

бошад бузургии тамоюл/калавиш, дур шудан/ аз стереотип маҳсуб меёбад”. Дар 

мубоҳиса бо Ҷ.Гилфорд олим чунин ибрози ақида менамояд: “Тақсим намудани 

амали маърифатӣ ба ташкилдиҳандаҳои конвергентӣ ва дивергентӣ, раванди 

эҷодиётро начандон дуруст муаррифӣ мекунад”. Дар натиҷаи тадқиқотҳои худ 

С.Медник тести ассотсиатсияҳои дуршударо (RAT) коркард намудааст. Тести 
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мазкур ба таҳқиқи минбаъдаи муаммои креативнокӣ таъсири амиқ расонида, аз 

ҷониби коршиносон ба таври васеъ истифода мегардад. Заминаи тести 

С.Медникро тахминҳои зерин  ташкил медиҳанд:  

 1. Одамон “барандагони” забон ба истифодаи калимаҳо бо алоқамандии 

ассотсиативии муайян бо калимаҳои дигар одат кардаанд. Дар ҳар як маданият ва 

ҳар як давраи таърихӣ ин одатҳо беназиранд.  

2. Раванди фикрронии креативӣ ташаккул ёфтани ассотсиатсияҳои нав аз 

рӯи мазмун мебошад – замони муосир ба захираи луғавии бошандагонаш 

калимаю вожаҳои зиёдеро ворид намудааст ва шахси дорои қобилияти креативӣ 

зимни онҳо мафҳумҳои нави байни худ алоқадоштаро пайдо мекунад.  

3. Бузургии ассотсиатсияҳои дуршуда аз стереотип, креативнокиро чен 

мекунад – тарзи фикрронии ғайристереотипӣ, худ нишонаи креативнокӣ мебошад.  

4. Дар ҳар як маданият стереотипҳои хос мавҷуданд, бинобар ин, қарорҳои 

маъмул ва ғайримаъмул ба ҳар як гурӯҳчин муайян карда мешаванд – зимни 

муайян намудани дараҷаи зоҳиршавӣ ва ташаккули ин ӯъҷуба дар шахси алоҳида, 

ин омил бояд ба ҳисоб гирифта шавад. [282].  

Нисбати дидгоҳи С.Медник баъзе андешаҳои худро илова менамоем, 

чунончи: оиди тахмини аввал – ба мисол дар забони тоҷикӣ калимаҳое мавҷуданд, 

ки танҳо дар доираи ҳамин забон ассотсиатсияҳои муайянро ҳосил карда 

метавонанд, тахмини дуввум ба ақидаи мо бо истифодаи технологияҳои 

инноватсионӣ робита дорад ва бештар хоси насли ҷавон – донишҷӯёни муосир 

аст, бобати фикри сеюм гуфтанием, ки шахсони креатив /дорандаи нишонаи 

креативнокӣ/ маҳз бо ғояҳои бемисл, нотакрор, гӯшношунид ва ғайримаъмул, ки 

андешаронии одатшудаву маъмул, стереотипиро вайрон мекунанд, шинохта 

мешаванд. Раҳёфти С.Медник бори дигар андешаи моро дар бораи робитаи 

креативнокӣ бо хусусиятҳои инфиродӣ-психологии шахс тасдиқ намуд, зиёда аз 

он алоқамандии он бо махсусиятҳои ҳуввияту маданияти ҳар як одам маълум 

гардид. Ин нуктаро мо дар қисми таҷрибавии таҳқиқоти худ, ҳангоми истифодаи 

пурсишномаҳо ба эътибор гирифтаем. 
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Дидгоҳи мутлақо фарқкунанда ба робитаи креативнокӣ ва эмотсия аз 

ҷониби олимони норвегӣ, С.Восбург ва Д.Кауфманн пешниҳод гардидааст. Онҳо 

чунин мешуморанд, ки омӯзиши ин муаммо бештар ду нуқтаи назарро дар бар 

мегирад: натуралистӣ (табиӣ) ва эксперименталӣ (таҷрибавӣ). 

1.Нуқтаи назари натуралистӣ таҳлили маънидоди табиии раванди 

фаъолияти эҷодкорони бузург ё омӯзиши ҳуҷҷатҳо ва мукотибаи бо онҳо 

алоқамандро дар бар мегирад. Дар доираи омӯзиши робитаи эмотсияҳо бо 

креативнокӣ нуқтаи назари натуралистӣ бештар ҳиссаи вайроншавиҳои 

аффективиро ба мисли депрессияҳо ё изтиробнокии баланд, баҳо медиҳад. Ин бо 

фарзияи мавҷудияти гузариши мунтазам аз ҳолатҳои эмотсионалӣ ба 

вайроншавиҳои эмотсионалӣ алоқаманд аст, ки мувофиқи он дар эмотсияҳои 

ҳамарӯза аз сар гузаронанда ва вайроншавиҳои эмотсионалӣ, танҳо фарқияти 

миқдорӣ вуҷуд дорад. Тадқиқотҳо нишон медиҳанд, ки ҳолатҳои эмотсионалии 

ҳамарӯза аз сар гузаронидашуда, ҳамон як аломатҳоеро, ки дар ҳолати депрессия 

ё изтиробнокии баланд мушоҳида мешаванд (бигзор зоҳиран сусттар бошанд 

ҳам), дарбар мегиранд [278]. 

Ба ақидаи мо вайроншавиҳои аффективӣ дар муқоиса бо эмотсияҳо, 

падидаҳои нисбатан мураккабтаранд. Дар ин ҷода таҳқиқотҳои махсус хеле 

зиёданд (Г.Айзенк, С.Восбур, Д.Кауфманн, П.Ленгли, А.Маслоу, И.В.Плужников, 

К.Роджерс, Р.Стренберг, К.Спирмен, Л.Терстоун, Р.Кеттел, К.Юнг ва дигарон), ки 

дида баромадани онҳо ба вазифаи пажӯҳиши мо дохил намешавад. Мо танҳо 

андешаҳоро дар доираи маҷроҳои тадқиқоти робитаи креативнокӣ ва эмотсияҳо 

таҳлил хоҳем кард. 

2.Нуқтаи назари эксперименталӣ (таҷрибавӣ) аз тафтиши эҳтимолии 

таъсири ҳолатҳои эмотсионалӣ ё ҳолатҳои рӯҳии мусбат ва манфӣ (хурсандӣ, ғам, 

ҳайрат ва ғ.) ба ҳалли супоришҳои  креативӣ, иборат аст. Ба вазифаи чунин 

тадқиқотҳо мушоҳида ва маънидоди таъсироти эмотсионалии мусоид ва 

ғайримусоид ба зоҳиршавии креативнокӣ, дохил мешавад. Парадигмаи таҳқиқот 

якчанд марҳиларо дар бар мегирад. Мундариҷаи марҳилаи якумро индуксияи 

(ҳосилкунии) ҳолати эмотсионалӣ – мусбат, манфӣ ё бетараф ташкил медиҳад. 
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Тадқиқотчӣ бо ёрии техникаҳои махсуси валидноккардашуда дар 

тадқиқшавандагон ҳолатҳои гуногуни эмотсионалиро ба вуҷуд меорад (нишон 

додани порчаи филмҳо, гӯш кардани порчаҳои мусиқии таъсирбахш ва монанди 

инҳо). Ҳамин тарз якчанд гурӯҳи тадқиқшавандагон мувофиқи ҳолатҳои 

эмотсионалӣ – мусбат, манфӣ, бетараф, агар индуксия ба вуҷуд наояд, ташкил 

карда мешаванд [29]. Дар марҳалаи дуюм баҳодиҳии ҳолати эмотсионалии 

тадқиқшавандагон ба амал оварда мешавад: бо ёрии ченакҳои пешниҳодшуда 

таҳқиқшавандагон худашон ҳолати эмотсионалиашонро баҳо медиҳанд. Чунин 

баҳодиҳӣ барои ҳосил намудани боварӣ, ки дар ҳақиқат ҳолати эмотсионалии ҳар 

се гурӯҳ фарқият дорад ё не, лозим аст. Бояд қайд кард, ки дар баъзе пажӯҳишҳое, 

ки индуксияи эмотсияҳо гузаронида намешавад, марҳилаи якуми таҳқиқот, 

баҳодиҳии ҳолати эмотсионалӣ мегардад. Аз ин лиҳоз, дар чунин вазъиятҳо 

квази-эксперимент гузаронида мешавад, ки дар он ҳолатҳои эмотсионалии 

ногаҳон ба вуҷудомадаи тадқиқшавандагон ба ҳисоб гирифта мешавад. Марҳилаи 

сеюм ва охирин аз иҷро намудани супоришҳо барои креативнокӣ иборат аст. 

Дар таҳқиқотҳои худ Г.Кауфманн ва С.Восбург ба ҳайси масъалаҳои 

санҷишӣ супоришҳои стандартии интеллектуалиро истифода бурдаанд, ки иҷрои 

онҳо тафаккури на эҷодӣ, балки таҳлилиро талаб мекард. Дар қисми якуми 

супориш нақшаи квази-эксперименталӣ истифода мегардид: эмотсияҳо индуксия 

намешуданд, ба ҷои он ҳамоно пеш аз супориш, тадқиқшавандагон ҳолати рӯҳии 

худро бо ёрии номгӯи сифатҳо баҳогузорӣ мекарданд. Муйян гардид, ки 

таҳқиқшавандагоне, ки дар ҳолати рӯҳии мусбатанд, масъалаҳоро асосан бадтар 

ҳал менамуданд; алоқамандии ҳолати рӯҳии манфӣ бо фаъолгардӣ муайян нашуд. 

Ҳамзамон ҳалли бомуваффақияти масъалаҳои таҳлилӣ бо ҳолатҳои рӯҳии мусбӣ 

ва манфӣ робита надошт. Барои тасдиқи натиҷаҳои бадастовардашуда дар қисми 

дуюм таҷрибаи монанд гузаронида шуд, лекин дар он пеш аз ҳалли масъалаҳо ба 

тадқиқшавандагон кинофилмҳои обуранги эмотсионалидошта намоиш дода 

мешуд, то ин ки ҳолати рӯҳии мусбӣ, манфӣ, бетараф индуксия карда шавад. 

Ҳангоми ҳалли масъалаҳои эҷодӣ таҳқиқшавандагони ҳолати рӯҳии манфидошта 

ба муваффақияти бештар ноил мегаштанд, баъдан, дорандагони ҳолати рӯҳии 
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бетараф ва муваффақияти камтарин дар тадқиқшавандагони дорои ҳолати рӯҳии 

мусбӣ буд. Барои маънидод намудани натиҷаҳои бадастовардаи худ Г.Кауфманн 

ва С.Восбург тахмин намуданд, ки таъсири ҳолати рӯҳӣ ба тафаккури эҷодӣ бо ду 

шакли стратегияҳо ифода мегардад: 

 “Стратегияи қаноатмандӣ” – онро пайгирӣ намуда одам амсилаи 

соддагардонидашудаи масъаларо месозад ва бо қарори якумини ба фикраш омада 

нисбатан сабук қаноатманд мешавад. Ҳангоми баҳогузории қарори 

қаноатмандаш, ӯ ба меъёри субъективии шахсии худ такя мекунад, ки аз сатҳи 

талаби инфиродӣ вобаста аст ва аксар вақт на он қадар баланд буда метавонад; 

 “Стратегияи муносиб кардан (оптимизатсия)” – ба ҷустуҷӯи ҳалли 

беҳтарин равона карда шудааст. Дар шакли воло ин стратегия аз дарёфти ҳамаи 

қарорҳои имконпазир, таҳлили онҳо ва интихоби ҳалли самараноктарин иборат 

аст. 

Барои ҳалли масъалаҳои типи инсайтӣ стратегияи муносиб кардан лозим 

аст. Ҳолати мусбии эмотсионалӣ эҳтимолияти бештари стратегияи қаноатмандиро 

фаъол мегардонад, ки ба пастшавии муваффақиятнокии ҳалли чунин масъалаҳо 

оварда мерасонад. Ҳолати манфии эмотсионалӣ, баръакс, бештар бо стратегияи 

муносиб кардан алоқаманд аст, ки ба туфайли ин миқлори зиёдтари 

тадқиқшавандагон аз ӯҳдаи ҳалли масъалаҳои типи инсайтӣ баромаданд [29]. 

Ҳамин тариқ омӯзиши таъсири эмотсияҳо ба креативнокӣ, билохира ба 

таҳлили нишондиҳандаҳои гуногуни креативнокӣ дар гурӯҳҳои мухталиф оварда 

мерасонад. Агар эмотсияҳо ба креативнокӣ таъсир расонанд, дар байни гурӯҳҳо 

бояд фарқиятҳои аҳамиятнок мушоҳида карда шаванд. Лозим ба қайд аст, ки 

натиҷаҳои чунин таҳлили оморӣ хусусияти нисбиро доро мебошад ва барои 

аниқтар муайян намудани таъсири эмотсияҳо ба креативнокӣ мебояд ба 

баҳогузории худи таҳқиқшавандагон ба ҳолатҳои эмотсионалиашон такя намуд. 

Аксаран, дар миқдори зиёди тадқиқотҳо  индуксияи эмотсияҳо комёб дониста 

шудааст, бо вуҷуди он ки фарқияти байни гурӯҳи таҳқиқшавандагоне, ки дар 

ҳолатҳои гуногуни эмотсионалӣ қарор доранд, на чандон калонанд, гарчанде дар 

омор аҳамиятноканд. Ин нуктаро ҳангоми баҳо додан ба натиҷаҳои тадқиқот ба 
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ҳисоб гирифтан лозим аст: агар ҳатто дар ваъияти дигаргуншавии камтарини 

ҳолати эмотсионалӣ, он ба тағйирёбандаи вобаста таъсир расонад, бо эътимод 

гуфтан мумкин аст, ки ин таъсирот вуҷуд дорад. Аз дигар тараф, истисно кардан 

лозим нест, ки ҳангоми шиддатнокии зиёди ҳамон ҳолатҳои эмотсионалӣ, таъсири 

онҳо иваз шуданаш мумкин аст. 

Ба сифати тағйирёбандаи вобаста, дар парадигмаи муҳокимашаванда 

нишондиҳандаҳои гуногуни креативнокӣ баромад мекунанд. Онҳо метавонанд 

тестҳои маъмули креативнокӣ, супоришҳои алоҳидаи тестӣ, масъалаҳои гуногун 

барои тафаккури дивергентӣ, супоришҳо барои ассотсиатсияҳо, масъалаҳои 

инсайтӣ бошанд. Нишондиҳандаҳои бештар истифодашавандаи креативнокӣ – 

тезӣ (шумораи ғояҳои офаридашуда), чандирӣ, ғайриоддигӣ маҳсуб меёбанд. 

Интихоби нишодиҳандаҳои конкретӣ бо дидгоҳи назариявии муаллиф ва/ё 

маҳдудиятҳои методӣ, муайян карда мешавад. Ин нишондиҳандаҳои креативнокӣ 

дар зербобҳои рисола ба таври мушаххас баррасӣ гардидаанд. 

Натиҷаҳои бадастовардаи Г.Кауфманн ва С.Восбург бо хулосаҳои Э.Айзен 

муқобили якдигаранд. Худи муаллифон инро бо дигаргунии истифодабарии 

тартиби таҳқиқот, ки зери он равандҳои гуногуни психикӣ меистанд, ҳамчунин 

мазмун, мундариҷа, тарзи иҷрои супоришҳо шарҳ медиҳанд. Барои мисол, дар 

супоришҳои онҳо тадқиқшавандагон масъаларо дар қоғаз ҳал мекарданд, ҳол он 

ки дар таҳқиқотҳои Э.Айзен онҳо бо ашёҳои табиӣ сару кор доштанд, ки 

имконияти қабули бевоситаи алоқаи баръаксро дар бораи ҳалли бомуваффақияти 

супориш медиҳад; дар ҳолати комёб нагаштан онҳо маҷбуранд кӯшишҳояшонро 

давом диҳанд ва устуворӣ зоҳир намоянд, ҳатто агар стратегияҳои қаноатмандӣ ба 

вуҷуд оянд ҳам. Ҳангоми дар қоғаз кор кардан, нодурустии роҳи ҳалл на он қадар 

аён буд ва дар ҳолати истифодаи стратегияи қаноатмандӣ, тадқиқшавандагон 

ҳамоно кӯшишҳояшонро қатъ намуда, дар яке аз қарорҳои сараввал қабулшуда 

бозмеистоданд. 

Аз тахмини Г.Кауфманн ва С.Восбург оиди мавҷуд будани стратегияҳои 

қаноатмандӣ ва муносиб кардан (оптимизатсия) бармеояд, ки ҳолатҳои 

эмотсионалӣ ба паҳлӯҳои гуногуни креативнокӣ ба таври мухталиф таъсир 
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мерасонанд ва характери чунин таъсирот аз шаклҳои масъалаҳое, ки бо он 

креативнокӣ чен карда мешавад, вобастагӣ дорад. Бахусус, С.Восбург тахмин 

намуд, ки дар масъалаҳое, ки тафаккури дивергентиро муайян мекунанд, зудии 

ақлро, яъне шумораи ғояҳои офаридашударо, ҳолати мусбати эмотсионалӣ зиёд 

мекунад, ҳолати манфии эмотсионалӣ бошад, зудии ақлро паст менамояд. Ин 

тахмин ба он асос мегирад, ки стратегияи қаноатмандӣ имконияти ҷавобҳои зиёд 

доданро фароҳам меоварад, дар ҳолате, ки тадқиқшаванда сифати онҳоро ба 

эътибор намегирад, стратегияи муносиб кардан бошад, ба интихоби ҷиддии 

ҷавобҳо меорад, ки ин миқдори онҳоро кам мекунад. 

Ҳамин тарз, фарзия дар бораи робитаи зудии ақл ва валентнокии ҳолати 

рӯҳӣ тасдиқи худро ёфт. Натиҷаи дигари назарияи Г.Кауфманн ва С.Восбург дар 

он аст, ки ҳолати рӯҳии мусбат миқдори ғояҳоро зиёд мекунад, ҳолати манфии 

эмотсионалӣ бошад, сифати онҳо, яъне ғайриоддигӣ ва/ё самаранокиашонро 

меафзояд. 

Ба ақидаи мо, мавуҷудияти ихтилофҳо дар назарияҳои Э.Айзен ва 

Г.Кауфманн ва С.Восбург, дастовардҳои ин олимонро камарзиш намекунад, 

баръакс тадқиқотҳои онҳо ба омӯзиши муаммои алоқамандии креативнокӣ бо 

ҳолатҳои эмотсионалӣ ҳиссаи ниҳоят калон гузоштаанд. Г.Кауфманн ва 

С.Восбург бори дигар исбот намуданд, ки ҳолатҳои эмотсионалии фард, чӣ 

мусбию, чӣ манфӣ ба креативнокии вай, раванди офаридани ғояҳои нав аз ҷониби 

ӯ таъсири амиқ мерасонанд. Дар бобати робитаи креативнокӣ ва эмотсияҳои шахс 

мо ақидаи Г.Кауфманн ва С.Восбургро пайгирӣ менамоем. 

Таҳлил ва омӯзиши адабиёти илмӣ вобаста ба ин муаммо, асос медиҳад, ки 

таъсири ҳолатҳои гуногуни эмотсионалиро ба ҷанбаҳои мухталифи креативнокӣ, 

дараҷаҳои зуҳуроти он, собит созем. 

Мавриди алоқамандии ҳиссиёт ва тафаккури эҷодӣ равоншиноси дигар 

А.Абел пажӯҳиши мушаххас гузаронидааст. Ба андешаи вай эмотсияҳо 

маҳсулнокии эҷодиётро бо ду роҳ дигаргун карда метавонанд: онҳоро ҳамчун 

мутобиқкунандагон-ташкилкунандагони ваҷҳиёт ё ҳамчун мутобиқкунандагон-

ташкилкунандагони когнитивӣ баррасӣ намудан мумкин аст. 
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Фард дар ҳолати манфии эмотсионалӣ ваҷҳу мароми ҷустуҷӯи чунин 

стратегияҳои фаъолиятро дорад, ки ӯро ба ҳолати рӯҳии бетараф оварда 

метавонанд. Ҳамин тариқ, баланд шудани чандирӣ ва зудии ақл як навъ 

стратегияи дигаргункунии ҳолати рӯҳӣ буда метавонад. Дар ин ҳолат эмотсияҳо 

ҳамчун мутобиқкунанда-ташкилкунандаи ваҷҳиёт баромад мекунанд. Ба ҳамин 

тарз А.Абел тахмин менамояд, ки ҳосил намудани эмотсияи мусбӣ низ ба 

креативнокӣ мусоидат мекунад, худи эмотсия бошад ҳамчун мутобиқкунанда-

ташкилкунандаи когнитивӣ баромад мекунад. Одам дар ҳолати хуби рӯҳӣ суст 

аст, ӯ худро нисбатан озод ҳис мекунад ва ба туфайли ин тафаккури вай 

чандиртару чуқуртар мегардад. А.Абел ҳамчунин фарзияи иловагиро пешниҳод 

менамояд, ки мувофиқи он, шавқу завқ ба масъалаи ҳалшаванда, таъсири 

эмотсияҳоро ба маҳсулнокии эҷодиёт ғайримустақим ифода мекунад. Вобастагии 

креативнокӣ аз стратегияи танзими ҳолати рӯҳӣ бевосита бо дараҷаи шавқу завқ 

ба масъалаи ҳалшаванда алоқаманд карда мешавад. Фарзияҳои худро А.Абел дар 

таҷрибаҳояш санҷидааст ва чунин натиҷаҳоро ҳосил намудааст [278]., ки мо онро 

дар ҷадвали 5 нишон додаем.  
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Ҷадвали 5 - Таъсири ҳодатҳои эмотсионалӣ ба ҳалли масъалаҳои креативӣ 

мувофиқи ақидаи А.Абел 

 

Тавзеҳи мушаххаси ҷадвал нишон медиҳад, ки ҳолати эмотсионалии мусбӣ 

ба маҳсулнокии ҳалли супоришҳои креативӣ новобаста аз хусусияти супориш 

(шавқовар будан ё набудани он), нишондиҳандаи зудии ақл, таъсири эҷобӣ 

мерасонад. Баръакс, ҳолати манфии эмотсионалӣ, гарчанде креативнокиро баланд 

кунад ҳам, танҳо дар вазъияти мавҷуд будани шавқу рағбат ба супориш дараҷаи 

зудии ақлро меафзояд, ҳол он ки, дар мавриди набудани шавқ нисбати супориш, 

ҳам креативнокӣ паст мегардад ва ҳам дараҷаи зудии ақл. Ҳолатҳои бетарафии 

эмотсионалӣ ба креативнокӣ ва ба зудии ақл таъсирашон кам аст. Дар вазъияти 

индуксияи ҳолати мусбати эмотсионалӣ, ҳангоми ҳалли супориши на он қадар 

шавқовар, миқдори ғояҳои манфӣ нисбати ғояҳои мусбат зиёдтар буданд ва 

баръакс ҳолати ҳосилкарадшудаи манфии эмотсионалӣ, ғояҳои манфиро 

миқдоран кам намуд. Миқдори ҳосилшавии ғояҳои мусбат низ бештар бо 

супоришҳои шавқовар алоқаманд аст, супорише, ки шавқовар нест миқдори 

ғояҳои манфиро меафзояд. Ҳолати мусбии эмотсионалӣ миқдори ҳам ғояҳои 

мусбат ва ҳам ғояҳои манфиро ҳангоми иҷрои ҳар як супориш зиёд менамояд, ҳол 
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он ки ҳолати манфии эмотсионалӣ танҳо миқдори ғояҳои мусбатро ҳангоми иҷро 

намудани супоришҳои шавқовар меафзояд. 

А.Абел ба чунин хулоса меояд, ки таъсири ҳолати мусбати эмотсионалӣ ба 

креативнокӣ самаранок аст. Чӣ қадар супориш гуворо бошад, ин таъсир ҳамон 

қадар пурзӯртар зоҳир мегардад. Ҳолати манфии эмотсионалӣ ба креативнокӣ 

мусоидат мекунад, лекин танҳо ҳангоми мавҷуд будани шавқ ба супориш, ки 

имкон медиҳад, одам барои танзими ҳолати рӯҳии худ аз он (супориш) истифода 

барад. Дараҷаи таъсироти ҳолати манфии эмотсионалӣ вобаста ба зоҳиршавии 

шавқи иҷрокунандагон ба супориш фарқият дорад. Дар ҳолати манфии 

эмотсионалӣ мавҷуд будани шавқу ҳавас ба офаридани миқдори зиёди ғояҳо 

оварда мерасонад ва баръакс дар ҳолати набудани шавқу рағбат, ғояҳо каманд. 

Ҳамин тариқ натиҷаи тадқиқоти А.Абел фарзияҳои ӯро тасдиқ намуд: ҳолати 

эмотсионалии мусбӣ, новобаста аз шавқу рағбат ба супориш, тафаккури одамро 

ба ҳолати озодии муайян оварда, креативнокиро баланд мекунад. Ғайр аз ин, 

натиҷаҳо тахминеро тасдиқ менамоянд, ки ҳолати манфии эмотсионалӣ низ 

креативнокиро баланд карда метавонад, зеро миқдори ғояҳои зиёди мусбиро 

офарида, одамон ҳолати рӯҳии худро ислоҳ мекунанд [152]. 

Таснифоти А.Абел оид ба робитаи ҳолатҳои эмотсионалӣ бо креативнокӣ 

хеле ҷолиб аст, лекин ба ақидаи мо, дар он ҷанбаҳои алоҳидаи ҷоришавии 

эмотсияҳои гуногуни ҳосил карадашуда инъикос нагардидааст. Муҳимтар аз он, 

бояд дар назар дошт, ки дар таҷрибаҳои худ А.Абел ҳолатҳои эмотсионалиро 

махсус ҳосил кардааст, яъне эмотсияҳо “озод”, ихтиёрӣ нестанд, индуксия 

шудаанд. Ба андешаи мо ин омил, дар баррасӣ ва баҳогузории ҳолатҳои 

эмотсионалӣ ва таъсири онҳо ба раванди эҷодиёт хеле муҳим аст. 

Ҳамзамон, дар ҷонибдории андешаҳои А.Абел илова карданием – таъсири 

эмотсияҳои мусбат ва манфӣ ба креативнокӣ ниҳоят мухталиф аст ва аз омилҳои 

гуногуни физиологӣ (махсусиятҳои синну солӣ), психологӣ (хусусиятҳои 

инфиродии фард), иҷтимоӣ (вазъиятҳое, ки бо он шахс дучор мешавад), 

когнитивӣ (дараҷаи инкишофи зеҳнии фард), иқтисодӣ (мавҷуд будани 

ҳавасмандкунӣ) ва монанди инҳо вобастагии калон дорад ва ҳангоми таҳлилу 
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баҳодиҳӣ ба қобилиятҳои креативии шахс ва дараҷаи ташаккули онҳо ба ҳисоб 

гирифтани омилҳои номбаршуда бояд дар назар дошта шавад.  

Фикрҳои таҳлилкардаамонро ҷамъбаст намуда мо бори дигар исботи 

алоқамандии соҳаи эхмосионалӣ ва ҷараёни тафаккури инсон, ба хусус тафаккури 

эҷодӣ ва қобилияти креативиро собит сохтем. Дар ин радиф алоқамандии зеҳн ва 

креативнокиро мавриди таҳқиқ қарор додан ба мақсад мувофиқ мебуд, зеро 

креативнокӣ ҳам ба сифати қобилияти зеҳнии фард, ҳам ба ҳайси хусусияти 

инфиродии психологии шахс, ки на дар ҳама ҳолатҳо аз дараҷаи ташаккули 

зеҳнии ӯ вобастагӣ дорад, дида баромада мешавад, ки мо ин муамморо дар 

зербобҳои рисола ба таври мушаххас таҳлил намудаем. Бо вуҷуди ин, нуқоти 

назари дигарро оиди паҳлӯҳои мухталифи падидаи зерин дида мебароем. 

Дар тадқиқи муаммои чӣ тавр баррасӣ намудани таъсири мутақобилаи зеҳн 

ва креативнокӣ миқдори зиёди дидгоҳҳо мавҷуданд: чун қобилияти ягонаи 

инсонии дараҷаи баланд, ки дар он эҷодиёт маҳсули зеҳн аст (Ф.Баррон, Э. де 

Боно, Ҷ.П.Гилфорд, П.Торренс); ё баракс, чун қобилиятҳои мухталиф, ки аз 

якдигар вобаста нестанд, ва мумкин аст, баргашта мутаносиби якдигаранд 

(А.Абел, С.Восбург, Г.Кауфманн, П.Ленгли, Т.Любарт М.Чиксентмихайи, 

Т.Ҷонс); ё ба сифати омилҳое, ки робитаи муайян доранд, (А.Маслоу, К.Роджерс, 

Р.Стренберг, П.Торренс). 

Ин дидгоҳҳо ба психологон зимни ба як нишондиҳандаи умумӣ омадан 

монеа дучор мекунанд. Ба мисол дар миқдори зиёди “тренингҳои қобилият” 

аксаран ҳамон як машқҳо ҳам барои ташаккули эҷодиёт ва ҳам барои инкишофи 

қобилиятҳои зеҳнӣ пешниҳод карда мешаванд. Мушкилӣ боз дар он аст, ки ин 

мафҳумҳо хеле паҳноянд. Дар бораи қобилиятҳои зеҳнӣ сухан ронда, мо аксаран, 

ҳатто пешакӣ фикр накарда, қобилияти ҳал намудани масъалаҳои мураккаби 

математикӣ ё мантиқӣ, азхуд намудани маводи илмӣ, дарки миқдори зиёди 

донишҳои соҳаҳои гуногунро дар назар дорем. Лекин, чи хеле ки маълум аст, зеҳн 

на танҳо ба ҷустуҷӯ ва азхудкунии ахбор ҷавобгар мебошад. Яке аз вазифаҳои 

асосии он мутобиқ намудани инсон ба ҳақиқати реалӣ, яъне татбиқи ахбори 

ҷамъшуда дар амал аст. Маъмулан – амалия сарчашмаи тафаккур аст. Инсон 
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танҳо бо мақсади амалӣ гардонидан, дар ҳаёт татбиқ намудан, донишҳои 

мухталифро аз худ мекунад, ин қонунияти психологӣ аст. Тасдиқи ин фикрро дар 

китоби “Психология: шарҳи нақшавӣ ва тафсири кӯтоҳ” пайдо мекунем: 

“Тафаккури одам ба таври узвӣ бо фаъолияти амалӣ алоқаманд аст. Аз рӯи 

мӯҳтавои худ он ба таҷрибаи ҷамъиятии одам такя мекунад. Он ҳаргиз 

мушоҳидаи оддии олами беруна нест, балки чунин шакли инъикоси он аст, ки ба 

масъалаҳои дар раванди иҷрои фаъолиятҳои гуногун пайдошавандаи ба 

азнавсозии олами иҳотакарда равонашуда ҷавобгар мебошад” [207,207]. 

Барои ин соҳиби хотири хуб ва тафаккури фавқулодда будан кифоягӣ 

намекунад. Чунончи, Г.Гарднер дар назарияи бисёрзеҳнӣ (теория 

мультипликативного интеллекта) чунин мафҳумро ба монанди “зеҳни умумӣ” рад 

мекунад. Ба ҷои он ӯ тақрибан ҳафт шакли асосии зеҳнро вобаста аз соҳаи татбиқ 

ҷудо намудааст, ки мушаххасан мо онро дар зербоби 1 таҳлил намудаем. Айни 

ҳол диққати моро бевосита зеҳни дохилишахсӣ, ки бо қобилияти фарқкунӣ ва 

баёни аломатҳои ҳиссиёти муракккабу печ дар печ, маром ва ваҷҳҳои худ 

алоқаманд аст, ҷалб мекунад. 

Қобилияти фаҳмидани ҳиссиёти худ ва дигарон, барқарор намудани 

муносибатҳои боваринок бо одамони дигар, хеле муҳим ва барои намояндагони 

касбу кори гуногун, алалхусус, онҳое, ки бо одамон сару кор доранд, ниҳоят 

арзишнок аст. Ҳамзамон ин қобилият шарти ногузири ноил гаштан ба 

муваффақият дар соҳаҳои мухталифи фаъолият маҳсуб меёбад. Қобилияти мазкур 

дар  психология бо мафҳуми “зеҳни эмотсионалӣ” ифода карда мешавад ва 

омӯзишу таҳқиқи он дар замони муосир ниҳоят актуалӣ аст. 

Зеҳни эмотсионалӣ қобилиятҳои назорат намудани эмотсия ва ҳиссиётҳои 

худ ва дигарон, фаҳмидани онҳо ва истифодабарии ин ахбор барои равон 

намудани маҷрои тафаккур ва қабули қарорҳои дурустро дар бар мегирад. Зеҳни 

эмотсионалӣ имконият медиҳад, ки мо ҳиссиёти бароямон нисбатан муҳимро (аз 

они худамон ва дигарон) ҷудо намоем, ин ҳиссиётро баён кунем, эмотсияҳои 

ҳақиқиро аз қалбакӣ фарқ карда тавонем, сабабҳо ва натиҷаҳои ҳиссиёти 

гуногунро сарфаҳм равем, онҳоро назорат ва идора намоем ва дар фаъолияти худ 
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истифода барем. Дараҷаи зеҳни эмотсионалӣ маҳз аз муайян намудани ҳиссиёт ва 

эмотсияҳои худ ва дигарон, тарзи зуҳуроти ин ҳолатҳо, назорат ва идора карда 

тавонистани онҳо, вобастагӣ дорад. 

Омӯзиши робитаи креативнокӣ ва зеҳни эмотсионалӣ дар илми психологияи 

муосир бо назардошти алоқамандии креативнокии эмотсионалӣ ва тафаккури 

эмотсионалӣ, ки вобастагии раванди фикрӣ ва соҳаи ҳиссиёти шахсро дар бар 

мегиранд, роҳандозӣ мегардад. Аслан креативнокии эмотсионалӣ ва тафаккури 

эмотсионалӣ – дар равоншиносӣ мафҳумҳои нисбатан наванд. Зарурияти ҷорӣ 

намудани онҳо бо васеъгардии унсурҳои иҷтимоии табиати инсон ва бо он, ки дар 

замони мо иҷтимоият ба омили муҳимтарини муайянкунандаи муваффақиятнокии 

ҳаёти одам табдил гаштааст, вобастагӣ дорад. Пайдо шудани мафҳуми 

“креативнокии эмотсионалӣ” дар равоншиносӣ, бо ташаккули ду раҳёфти 

мустақил атрофи ин муаммо алоқаманд аст. 

Дар соҳаи психологияи эмотсияҳо мафҳуми креативнокии эмотсионалӣ 

ҳамчун натиҷаи зарурати мантиқӣ ва мунтазами дидгоҳи созандагаро ба 

эмотсияҳо ба вуҷуд омадааст. Дар назарияи иҷтимоӣ-созандагарои эмотсияҳои 

(социально-конструктивистская теория) психологи амрикоӣ Ҷ.Эверилл, мафҳуми 

калидӣ “аломати эмотсионалӣ” маҳсуб меёбад. Ӯ таъкид менамояд, ки эмотсияҳо 

(аниқтараш аломатҳои эмотсионалӣ, ки на танҳо тасаввуротро дар бораи эмотсия, 

балки дастурро нисбати он, ки одам ба эмотсияи муайян чӣ гуна ҷавоб доданаш, 

чӣ гуна рафтор карданаш лозим аст, дар бар мегиранд), бештар дар вобастагӣ бо 

меъёрҳои иҷтимоӣ таркиб меёбанд. Ба ақидаи Ҷ.Эверилл, эмотсияҳо 

аксуламалҳои пешакӣ барномасозишудаи биологӣ намебошанд, балки аз ҷониби 

ҷомеа тарҳрезӣ карда мешаванд. Маҳз қобилияти таъсиррасонӣ ба сохтор ва 

мундариҷаи аломатҳои эмотсионалӣ, креативнокии эмотсионалӣ номида мешавад, 

яъне, аз ин мебарояд, ки касе вуҷуд дорад, ки ин аломатҳои эмотсионалиро барпо 

мекунад. Ҷ.Эверилл тахмин менамояд, ки зеҳни эмотсионалӣ бо креативнокии 

эмотсионалӣ бо ду роҳ робита доштанаш мумкин аст. Якум ин ки, ахбори 

эмотсионалӣ барои тафаккури самаранок ва креативнокӣ мусоидат карданаш 

мумкин аст ва дуюм, эмотсияҳои гуногун метавонанд мувофиқатҳоро ташкил 



 
 

186 
 

намуда дар шакли ғайриоддӣ зоҳир гарданд, яъне чи қадаре ки дараҷаи зеҳни 

эмотсионалӣ баланд бошад, зуҳуроти креативнокии эмотсионалӣ ҳамон қадар 

пурқувваттар мебгардад [278]. Агар барои ҳалли масъала дар сатҳи эмотсионалӣ 

ягон намуди қобилият лозим бошад (зеҳни эмотсионалӣ дар назар дошта 

мешавад), барои зуҳуроти креативнокӣ дар соҳаи эмотсионалӣ мавҷуд будани 

ҳамин гуна қобилияти махсус, яъне креативнокии эмотсионалӣ зарур аст. 

Аз ҷониби Ҷ.Эверилл пурсишномаи креативнокии эмотсионалӣ (ECI – 

Emotional Creativity Inventory) коркард шудааст, ки раҳёфти муаллифро оиди чен 

намудани сохтори мазкур, инъикос мекунад. 

Раҳёфти дигар, ки дар он пайдо шудани мафҳуми “креативнокии 

эмотсионалӣ” ногузир буд, психологияи когнитивӣ ба шумор меравад. Ин 

нуктаро дар асарҳои илмии намояндагони ин соҳаи психология пайдо намудан 

мумкин аст. (Ж.Пиаже, Ҷ.Миллер, Ҷ.Брунер, У.Найссер, С.Герберт ва дигарон). 

Барои чен намудани креативнокии эмотсионалӣ ду намуди методикаҳои 

махсус пешниҳод карда шуда буд: 

 пурсишномаҳо, дар заминаи худҳисоботдиҳӣ; 

 супоришҳо, ки ба тестҳои оддии креативнокии “когнитивӣ” шабоҳат 

доранд. 

Бояд қайд кунем, ки креативнокии эмотсионалӣ ва тафаккури эмотсионалӣ 

робитаи ҷудонашаванда доранд, зеро бо махсусиятҳои инфиродии соҳаи 

эмотсионалии шахс алоқаманданд. Нишондиҳандаҳои креативнокии эмотсионалӣ 

дар одамони гуногун ниҳоят мухталифанд. Ҳар як шахс дорои дараҷаи ба худ 

хоси креативнокии эмотсионалӣ мебошад. Баъзе одамон танҳо қобилияти ба 

таври хосса ва махсусан самаранок зоҳир намудану аз сар гузаронидани 

эмотсияҳоро дар доираи аломатҳои эмотсионалии аллакай мавҷуда соҳибанд. 

Дараҷаи нисбатан баландтари креативнокии эмотсионалӣ – дигаргуншавии 

эмотсияҳои маъмул /стандартӣ/ мебошад. Шахсони бештар креативнок шаклҳои 

нави эмотсияҳоро худашон, бо роҳи иваз намудани қоидаҳо ва тасаввуротҳои 

мавҷудбудае, ки эмотсияҳои мазкур ба онҳо асос мегиранд, офарида метавонанд, 
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яъне эмотсияҳои шахсони креативнок фарқкунанда, ғайриоддӣ ва ба худашон хос 

аст. 

Ба андешаи мо зеҳни эмотсионалӣ унсури зарурии қобилияти креативӣ 

маҳсуб меёбад, зеро ҳангоми ҳалли масъалаҳои наву ғайриоддӣ шахс: 

 дар ҳолати шиддати эмотсионалӣ қарор дорад; 

 бояд эмотсияҳои худро назорат ва идора карда тавонад; 

 аз эмотсияҳои худ ба таври оптималӣ истифода бурда тавонад; 

 ба эмотсияҳои дигарон баҳои дуруст диҳад; 

 эмотсияҳои дигаронро назорат карда тавонад; 

 ҳисси баланди эмпатия дошта бошад.  

Дар вазъияти пешниҳод намудани роҳи ҳалли креативии муаммо 

хусусиятҳои номбурда қабули мусбии онро аз ду тараф таъмин менамоянд – ҳам 

аз ҷониби шахси пешниҳодкунандаи ғояи нав ва ҳам аз ҷониби шахсе, ки ғояро 

дуруст (ба таври мусбӣ) қабул мекунад. Аз ин мебарояд, ки дараҷаи баланди 

зеҳни эмотсионалии шахси креативӣ, шарти муҳими муваффақиятнокии вай аст 

ва барои пешбурди ғояҳои ӯ мусоидат мекунад. 

Иловатан, шахсе, ки дорои дараҷаи баланди зеҳни эмотсионалӣ мебошад, 

ҳангоми баён намудани ғояҳои креативии худ омилҳои гуногунро ба ҳисоб 

мегирад, аз ҷумла ҳолати эмотсионалии шахси (шахсони) дигар, дарки он, баҳои 

дуруст додан ба ин ҳолат, мутобиқ шудан ба ҳолати муайяни эмотсионалӣ, 

назорат намудани он, идора кардани ҳолати ба вуқӯъ омада, ки дар маҷмӯъ 

унсурҳои зарурии зеҳни эмотсионалиро ташкил медиҳанд. Ин бори дигар нақши 

танзимии зеҳни эмотсионалиро барои муваффақ шудан дар фаъолият исбот 

мекунад. 

Бо вуҷуди таҳқиқ ва омӯзиши фаъоли ин қобилиятҳои махсус дар даҳсолаи 

охир, то имрӯз тафриқаи қатъии мафҳумҳои креативнокии эмотсионалӣ ва 

тафаккури эмотсионалӣ мавҷуд нест. Ба андешаи И.Н.Андреева, дар сатҳи 

тавсифӣ ин мафҳумҳо якдигарро пурра менамоянд [279]. 

Натиҷаи таҳлилу таҳқиқи адабиёти фалсафӣ, иҷтимоӣ, психологӣ ва 

педагогӣ, моро ба чунин хулоса овард, ки зеҳни эмотсионалӣ – ин аз ҷониби 
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инсон дарк кардани олами воқеӣ, одамон, ҳаводис ва ҳамзамон, аксуламали вай ба 

атрофиён, ки ба самараноки фаъолияти ӯ таъсири амиқ мерасонад. Зеҳни 

эмотсионалӣ кафили самаранокии шахсӣ, ҳамоҳангии дохилӣ ва сифати ҳаёти 

одам маҳсуб меёбад. Моҳияти креативнокӣ – офариниш, навоварӣ, навгоние, ки 

сифати ҳаёт ва фаъолиятро дигаргун мекунад. Маҳз ғояи наве, ки ба фаъолият 

татбиқ гашатааст, креативӣ ҳисобида шуданаш мумкин аст. Нишондиҳанда, 

меъёр, ченаки креативнокӣ – фаъолияти сифатан тағйирёфта мебошад. 

Кашфиётҳои нодиртарини соҳаҳои гуногуни фаъолияти инсон – мисоли ин буда 

метавонанд. 

Аз ин рӯ, вазифаи ташаккули креативнокӣ ва зеҳни эмотсионалии 

донишҷӯён – мутахассисони оянда дар баланд бардоштани сифати фаъолияти 

минбаъдаи онҳо, самаранокии бештари он дида мешавад. Бо дарназардошти 

шароити муосири бозори ҷаҳонии меҳнат, суръати баланди воридшавии 

навгониҳои илмию техникӣ ба он, мутахассиси оянда бояд дорои чунин 

қобилиятҳо бошад – тафаккури чандир, моҳир, фикрронии озод, босуръат ва зуд 

мутобиқшаванда, ки унсурҳои калидии креативнокӣ маҳсуб меёбанд. Ҳамзамон, 

қисмати муҳимтарини креативнокии мутахассисро дониш ташкил медиҳад, 

донише, ки бо самти фаъолияти интихобкардаи ӯ вобастагӣ дорад ва дар он 

татбиқ карда мешавад. Қобилияти креативӣ ба дониши чуқур, аниқ, хуб 

азхудкардашуда такя мекунад. Аммо ин маънои онро надорад, ки донишҳо бояд 

соҳаи маҳдудро дар бар гиранд. Баръакс, шахси креатив дорои донишҳои васеъ, 

фарогири соҳаҳои гуногун ва ҳамбаста  мебошад. Танҳо дар ин ҳолат ғояҳои нав, 

ғайриоддӣ ва бемисли ӯ татбиқи амалии худро меёбанд. Дар як навбат, 

нишондиҳандаи арзишмандии ин ғояҳо – роҳандозии васеи онҳо дар самтҳои 

мухталифи ҳаёту фаъолияти инсон ба шумор меравад, яъне чӣ қадаре, ки навгонӣ 

паҳно бошад, дар ҷанбаҳои зиёд истифода гардад, ҳамон қадар он манзалати 

афзун дорад. Ба мисол, телефони мобилӣ, ки сараввал ҳамчун воситаи муошират 

пешбинӣ шуда буд, аммо ҳоло миқдори вазифаҳои онро ҳатто тасаввур намудан 

мушкил аст ва бо ин васила он дастоварди нодир, пурарзиш дониста шудааст. 
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Баробари қобилияти креативӣ мутахассиси оянда бояд соҳиби дараҷаи 

баланди зеҳни эмотсионалӣ низ бошад, то тавонад дар татбиқи ғояҳои навини худ 

муваффақ гардад, зеро пиёда намудани навоварӣ бо муносибату муошират бо 

одамони гуногун вобаста аст. Ин одамон дорои хусусиятҳои ба худ хоси 

инфиродӣ-психологӣ мебошанд, дараҷаи муошират, зуҳуроти эмотсияҳояшон 

фарқ мекунад ва танҳо шахсе, ки зеҳни эмотсионалии инкишофёфта дорад 

метавонад бо истифода аз ин қобилияти худ, раванди муносибату муоширатро бо 

миқдори зиёди одамон самаранок ба роҳ монад, дар ҷараёни фаъолияти якҷоя бо 

онҳо комёб гардад. Зоҳиршавии ин қобилиятро мо метавонем дар натиҷаҳои 

фаъолияти шахсони муваффақ, соҳибкорони варзида, ходимони давлату сиёсат, 

маданияту фарҳанг мушоҳида намоем. 

“Ташаккули инсони типи креативӣ аз бар намудани маданияти навини 

тафаккурро дар назар дорад, ки моҳияти он дар инкишофи зеҳни одам бо ёрии 

таҷрибаи ба даст овардашуда – чун механизмҳои барқароркунандаи имконияти 

рушди зеҳни эмотсионалӣ бо роҳи машқ – мебошад [278]. 

Барои ташаккул додани қобилиятҳои номбурда бояд заминаи 

асосноккардашудаи илмии онҳо мавҷуд бошад, яъне ин падидаҳо бояд ба таври 

дақиқ омӯхта шаванд. Моҳияти мафҳумии креативнокӣ, зеҳни эмотсионалӣ 

ҳамаҷониба таҳқиқу таҳлил гардад, унсурҳои таркибию вижагиҳои инфиродӣ, 

психологӣ, педагогӣ, менталии он баррасӣ шавад. Муҳимтар аз он, роҳандозии 

креативнокӣ ва зеҳни эмотсионалӣ бо дараназардошти махсусияти шароитҳои 

иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ, маданӣ, идеологӣ ва монанди инҳо ба амал оварда 

шавад. Чи хеле, ки И.Н.Андреева қайд мекунад: “Зеҳни эмотсионалӣ – 

ҳамбастагии қобилиятҳои менталӣ ба идентификатсия, фаҳмиш ва идораи 

эмотсияҳо мебошад” [279]. Илова мекунем, эмотсияҳои худ ва дигарон. 

Қобилияти фаҳмиш, назорат ва идоракунии эмотсияҳо дар ҷараёни фаъолияти 

инсон, алалхусус фаъолияти креативӣ, ҷойгаҳи асосиро ишғол менамояд. 

Муаммои робитаи креативнокӣ ва зеҳни эмотсионалӣ дар равоншиносии 

муосир дар марҳалаи омӯзиш ва таҳқиқи ҳамаҷониба қарор дорад, зеро ҳар ду 

мафҳум дар илми психология ӯъҷубаҳои нисбатан нав маҳсуб меёбанд ва ҳоло 
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таърифи муайяну аниқи худро наёфтаанд. Агар мафҳуми креативнокӣ аз солҳои 

50-уми асри гузашта ба илм ворид шуда бошад, омӯзиши падидаи зеҳни 

эмотсионалӣ дар солҳои 90-и асри ХХ оғоз гардидааст. Пажӯҳишҳо дар ин самт 

хеле зиёданд ва ҳамон миқдор тавсифу маънидоди падидаи мазкур ошкор 

мегардад. Вобаста ба ин, муаммои робитаи креативнокӣ, зеҳни эмотсионалӣ ва 

таҳаммулпазирӣ низ аз мавзӯҳои кам тадқиқшудаи илмҳои психологӣ, педагогӣ, 

сотсиологӣ маҳсуб меёбад. 

Мо дар таҳқиқотамон назарияҳои гуногуни олимон, консепсияҳои 

мухталифро оиди масъалаи робитаи зеҳни эмотсионалӣ, креативнокӣ ва 

таҳаммулпазирӣ таҳлил намуда, нуқтаи назари худро нисбати ин проблема бо 

дарназардошти вижагиҳои ҳуввияти миллии халқи тоҷик баррасӣ намудем. 

Ҳамчунин пурсишномаҳое, ки дар қисми таҷрибавии рисола мавриди 

истифода қарор гирифта шудаанд, ба шароитҳои иҷтимоӣ-психологӣ, иқтисодӣ-

мадании кишварамон мутобиқ гардонида шудаанд. Қобили қайд аст, ки ба ҳисоб 

гирифтани махсусияти менталӣ, алалхусус дар пажӯҳиши психологӣ хеле муҳим 

мебошад, зеро пеш аз ҳама ин омил дар раванди дарки олами воқеӣ 

(креативнокӣ), дар ҷараёни муносибат ва ҳамкорӣ бо атрофиён (зеҳни 

эмотсионалӣ), дар хусусияти рафтору гуфтор (таҳаммулпазирӣ) зоҳир мегардад ва 

махсусияти ҳуввияти ҳар як фардро муайян мекунад. 

Тадқиқотҳо оиди проблемаи зеҳни эмотсионалӣ ва креативнокӣ, ки дар боло 

қайд кардем, ҳоло дар марҳилаи ибтидоии коркард қарор доранд ва майдони 

паҳнои омӯзишу фаъолияти илмиро металабанд. Ба андешаи мо, таҳлилу омӯзиши 

ҳамаҷонибаи мафҳумҳои зеҳни эмотсионалӣ ва креативнокӣ ва робитаи онҳо дар 

шароити кунунии рушди ҷомеа, муаммои мубрами психологӣ-педагогӣ маҳсуб 

меёбад ва пажӯҳиши мо дар ин ҷода як навъ оғози самти ковишҳои илмиро хоҳад 

асос гузошт. 
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Хулосаи боби дуюм 

Муаммои зеҳн ва паҳлӯҳои мухталифи он мавриди таҳқиқ ва омӯзиши 

илмҳои фалсафӣ, психологӣ-педагогӣ қарор дорад. Назарияҳо, консепсияҳо ва 

раҳёфтҳои зиёди тадқиқи тафаккури инсон коркард шудаанд ва бори дигар 

мубрамияти ин масъаларо собит сохтаанд. Таҳлили ҷанбаҳои гуногуни проблемаи 

мазкур моро ба чунин хулоса овард: 

1.Зарурияти муайянкунии фарқиятҳои психологии байни одамон ба созмон 

додани тестҳои махсуси психологӣ, аз ҷумла тестҳои ченкунии қобилиятҳои 

зеҳнӣ оварда расонид. 

2.Тестҳои интеллект дараҷаи инкишофи фикрии одамро ба пуррагӣ инъикос 

карда наметавонанд, зеро онҳо бештар қобилияти ҳалли масъалаҳои мантиқӣ, аз 

худ намудани маводи таълимиро дар соҳаи муайяни дониш баҳогузорӣ мекунанд. 

Паҳлӯҳои дигари фаъолияти фикрии одам бошанд, аз мадди назар дур мемонанд. 

3. Зеҳн на танҳо ба ҷустуҷӯ ва дарёфти ахбор ҷавобгар аст, балки яке аз 

вазифаҳои асосии он мутобиқ намудани одам ба муҳити гирду атроф, яъне 

истифодаи ахбор дар амалия мебошад. Барои ин таҳқиқи паҳлӯҳои гуногуни он 

зарурати илмӣ маҳсуб меёбад. 

4. Ақли инсон ду маҷро дорад: ақле, ки бар зеҳн ва фикрҳо замина мегирад 

ва ақле, ки таҳкурсии он пурра ҳиссиёт/эмотсия/ мебошад. Бо вуҷуди ин, на типи 

ақли мантиқӣ ва на зеҳни эмотсионалӣ моҳияти фард буда наметавонанд, дар 

моҳияти ӯ, он ҳарду тавъаманд. Хиради солиму дурусти зеҳни мантиқӣ, усули 

дарки муаммоҳо дар асоси бомаърифатӣ, ҳуввият, қобилият, мушоҳида ва 

муошират ташаккул меёбад.  

 5.Пажӯҳишҳо оид ба муаммои бисёрҷанбагии зеҳн робитаи онро бо соҳаи 

эмотсионалии фард исбот намуданд. Муайян гардид, ки тамоми зуҳуроти 

эмотсионалӣ (эмотсияҳо, аффектҳо, ҳиссиёт) дар раванди тафаккур иштирок 

намуда, вазифаҳои эвристикӣ ва танзимиро ба амал меоранд, баҳогузории 

эмотсионалӣ қисми дохилии талаботи фикрронӣ аст, фаъолгардонӣ бо ёрии 

эмотсияҳо бошад, барои фаъолияти пурсамари фикрӣ хеле муҳим аст. 
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6. Дар илми психологияи муосир таи даҳсолаҳои охир консепсияҳои зеҳни 

иҷтимоӣ (ЗИ) ва зеҳни эмотсионалӣ (ЗЭ) ҳамчун назарияҳои имконпазири зеҳни 

анъанавӣ хеле маъмул гаштаанд. Тадқиқотҳо нишон доданд, ки ин ӯъҷубаҳо ба 

муваффақгардии шахс дар соҳаҳои гуногуни фаъолияти касбӣ таъсири калон 

мерасонад. 

7. Зери мафҳуми “зеҳни иҷтимоӣ” – ЗИ чунин қобилияти инсонро дар назар 

доранд – фаҳмидани рафтори атрофиён (маромҳо, мақсадҳо, муаммоҳо) ва 

маҳорати ҳамкорӣ бо одамони дигар, ки на дар ҳар як шахси алоҳида баробар 

ифода мегардад. Зеҳни иҷтимоии фард дар ҷараёни иҷтимоишавии вай дар зери 

таъсири маданият, маълумот, тарбия ва омилҳои дигар ташаккул меёбад. 

8. Зеҳни эмотсионалӣ ин – қобилияти самаранок сарфаҳм рафтан ба соҳаи 

эмотсионалии ҳаёти одам: фаҳмидани эмотсияҳо ва сабабҳои пинҳонии 

эмотсионалии муносибат, истифодаи эмотсияҳои худ барои ҳалли масъалаҳое,ки 

бо муносибат ва маромҳо алоқаманданд. 

9. Зеҳни эмотсионалӣ (ЗЭ) дар худ чунин қобилиятҳоро муттаҳид мекунад: 

 аз ҳиссиёту эмотсияҳои худ ва дигарон воқиф будан; 

 фаҳмидани эмотсияҳои худ ва дигарон; 

 истифода бурдани ин фаҳмиш барои муайян намудани маҷрои фиккронӣ 

ва қабул кардани қарорҳо. 

10. Зеҳни эмотсионалӣ ба паҳлӯҳои гуногуни хусусиятҳои одам таъсири 

амиқ дорад, зеро дараҷаи ташаккули он, омили калидии муваффақияти ӯ дар 

соҳаҳои мухталифи ҳаёту фаъолият ба шумор меравад. Пеш аз ҳама ин ба 

намояндагони касбҳое, ки дар он мавқеи асосиро муносибат ва муошират бо 

одамон ишғол мекунад яъне, касбҳои сотсиономикӣ – психологон, педагогҳо, 

мураббиён, кормандони иҷтимоӣ ва ғ., тааллуқманд аст. 

11. Робитаи қобилиятҳои эмотсионалӣ, шахсӣ ва иҷтимоӣ, ки ба қобилияти 

умумии иҷроиши самараноки талабҳо ва бартараф намудани фишори муҳити 

гирду атроф, таъсир мерасонанд дар умум, барои фаҳмидан, дуруст баҳо додан, 

назорат ва танзим намудани эмотсияҳои худ ва одамони дигар зарур аст ва 
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моҳияти зеҳни эмотсионалиро дар бар мегирад. То кадом андоза зоҳир шудани ин 

қобилиятҳо, аз дараҷаи инкишофи зеҳни эмотсионалӣ дар одам вобастагӣ дорад. 

12. Муқаррароти мухтасари коркарди нисбатан фаъоли проблемаи зеҳни 

эмотсионалиро чунин тасвир кардан мумкин аст: 

 дараҷаи ҳамгироӣ дар сохтори зеҳнӣ ва эмотсионалӣ-иродавии шахс, ки 

муваффақияти фаъолият ва муносибати вайро бо атрофиён муайян мекунад; 

 ташкилаи ҳамгиро, ки дарк, фаҳмиш ва танзими эмотсияҳои худ ва 

эмотсияҳои атрофиёнро таъмин мекунад ва имконияти ба амал овардани 

ҳамкории байнишахсиро медиҳад; 

 захираи дохилии эмотсионалии танзими эмотсионалии одам, ки ба 

субъект имконияти идора намудани рафтори худ, зери назорат нигоҳ доштани 

эмотсияҳо дар вазъиятҳои муаммовӣ ва ба даст овардани рафоҳати иқтисодиро 

медиҳад. 

13. Дар заминаи шароитҳои иқтисодӣ-иҷтимоии таркибёфтаи замони 

муосир, муҳимияти назариявӣ ва амалии мазмуни чуқури ин сохтор, бешубҳа 

тасдиқи худро меёбад. Зеҳни эмотсионалӣ ҳамчун шакли  мураккаби рафтор ба 

вуҷуд омада, ба ин васила вазифаи танзимкунадаро дар ҳамкории байни одамон 

иҷро мекунад. 

14. Таҳлили назарияҳо, консепсияҳо ва раҳёфтҳои олимон, оид ба муаммои 

ЗЭ нишон медиҳад, ки ӯъҷубаи “зеҳни эмотсионалӣ” дар сохтори шахсии фард 

мавқеи хеле муҳим дорад, бо ҳамаи вижагиҳои инфиродӣ-психологии вай дар 

робита аст ва ин омил дар раванди ташаккул додани ин қисмати сохтори шахс 

бояд аз мадди назар дур нагардад. 

15. Яке аз тамоюлҳои тадқиқоти қобилияти фаҳмидану назорат кардани 

ҳиссиёти худ, пайваст кардани назарияҳои зеҳни ҳиссӣ эмотсионалӣ, креативнокӣ 

ва таҳаммулпазирӣ мебошад, ки дар инқитои онҳо усули таҳлили ин қобилиятҳои 

шахс ба тартиби муайян зоҳир мегардад. Бояд ҳалли стратегии умумӣ ташаккул 

дода шавад: оё инсон ба ҷиҳатҳои пурзӯри худ такя мекунад, ё ин ки кӯшиш 

менамояд ҷанбаҳои сусташро мукаммал гардонад, ё дар ҳар ду самт ҳаракат 

мекунад. 
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16. Омӯзиши робитаи креативнокӣ ва зеҳни эмотсионалӣ дар илми 

психологияи муосир бо назардошти алоқамандии креативнокии эмотсионалӣ ва 

тафаккури эмотсионалӣ, ки вобастагии раванди фикрӣ ва соҳаи ҳиссиёти шахсро 

дар бар мегиранд, роҳандозӣ мегардад. 

17.Зеҳни эмотсионалӣ унсури зарурии қобилияти креативӣ маҳсуб меёбад, 

зеро ҳангоми ҳалли масъалаҳои наву ғайриоддӣ шахс: 

 дар ҳолати шиддати эмотсионалӣ қарор дорад; 

 бояд эмотсияҳои худро назорат ва идора карда тавонад; 

 аз эмотсияҳои худ ба таври оптималӣ истифода бурда тавонад; 

 ба эмотсияҳои дигарон баҳои дуруст диҳад; 

 эмотсияҳои дигаронро назорат карда тавонад; 

 ҳисси баланди эмпатия дошта бошад.  

18.Муаммои робитаи креативнокӣ ва зеҳни эмотсионалӣ дар равоншиносии 

муосир дар марҳалаи омӯзиш ва таҳқиқи ҳамаҷониба қарор дорад, зеро ҳар ду 

мафҳум дар илми психология ӯъҷубаҳои нисбатан нав маҳсуб меёбанд ва таҳқиқи 

ҳамаҷонибаи онҳо масъалаи доғи рӯз дар илми психологияи тоҷик маҳсуб меёбад. 
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Боби 3.Пажӯҳиши таҳаммулпазирӣ ҳамчун хусусияти инфиродӣ-

психологии шахс 

3.1 Таҳқиқи муаммои таҳаммулпазирӣ 

Муаммои таҳаммулпазирӣ дар ҳама давру замон, тӯли таърихи дуру дарози 

ташаккули тамаддуни инсонӣ мубрам маҳсуб меёфт. Собит аст, ки дар вазъиятҳои 

мушкилу мураккаб, одамон муттаҳид мегарданд. Таҳлили ҳодисоти таърихӣ, 

ҷангҳо, офатҳои табиӣ, садамаҳои техникие, ки инсоният аз сар гузаронидааст, 

бори дигар ин ақидаро исбот мекунад. Дар чунин вазъиятҳо одамон шууронаю 

бешуур, ихтилофу ноиттифоқиро барҳам дода, ба якдигар ёрӣ мерасонанд, барои 

бартараф намудани мушкилиҳо, азобу уқубат, якҷояву якдил мешаванд, 

таҳаммулпазириро пеша мекунанд. 

Дар олами имрӯза зиндагӣ кардану ҳал намудани проблемаҳои 

гуногунҷанбаву гуногунсоҳа, ҷудо аз олами атроф, бе воридшавӣ ба иттиҳоди 

ҷаҳонӣ, ғайриимкон аст. Аз ин лиҳоз, мавқеи таҳаммулпазирӣ, тафаккури 

таҳаммулгаро, шуури таҳаммулпазирона, рафтори ботаҳаммул дар шароити 

муосир ниҳоят муҳим арзёбӣ мегардад. Маҳз аз ҳамин сабаб, бошандагони 

мутараққии тамоми олам ба таҳаммулпазирӣ ниёз доранд, баҳри роҳандозии 

таҳаммулпазирӣ дар тамоми ҷаҳон мекӯшанд. Инсоният, бо вуҷуди фарқиятҳои 

куллӣ дар ранги пӯст, диндорӣ, миллат, забон, маданият ва ғ., аз рӯи арзишҳои 

муайяни умумибашарӣ амал менамояд. Дар тамоми гӯшаву канори олам “бад”-ро 

бад мегӯянду, “нек”-ро нек. Айнан бо ҳамин асос муаммои таҳаммулпазирӣ ва 

рафтору муносибати ботаҳаммул дар байни ҷавонон, алалхусус донишҷӯён 

диққати аҳли ҷомеаро ба худ ҷалб мекунад, дар воситаҳои ахбори оммавӣ, дар 

конфронсу симпозиумҳо, баромади сарони давлатҳо мавриди баррасӣ қарор 

мегирад. 

Гарчанде мо дар бораи фазои ягонаи ҷаҳонӣ, вобастагӣ ва алоқамандии 

тамоми давлатҳо дар ҷаҳон сухан меронем, олами имрӯзаро мухолифат, низоҳо, 

ҷангҳои шадид, бемориҳо, гуруснагӣ, қашшоқӣ фаро гирифтаанд. Илова бар ин 
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бадбинии хунсардона нисбати якдигар, қабул накардани фикру андешаи дигар, 

фарқкунанда, ғайр, ки дар тамоми мамлакатҳо мушоҳида мегардад, ниҳоят 

таҳдидовар гардидааст. Аз ин лиҳоз таҳаммулгароӣ дар шароити имрӯза заминаи 

маънавии ҷомеаи ҷаҳонӣ шуда метавонад, зеро шуури ҳар як фарди муосир зери 

таъсири стереотипҳои зараровари рафтори бадбинонаву ғайритаҳаммулпазир 

қарор дорад. Наҷоти бошандагони сайёраи Замин танҳо дар таҳаммул ва 

якдигарфаҳмӣ, дастгириву ёрии башардӯстона мебошад. 

Давлатҳои муосир ҷонибдори онанд, ки дар шаҳрвандонашон, махсусан 

ҷавонон тафаккури озод ташаккул ёбад ва онҳо ба гуфтугӯ бо аҳли олам, 

пайравони ҷаҳонбинӣ, идеология, мансубияти динӣ, маданият, урфу одатҳои 

дигар тайёр бошанд, баҳри барқарор намудани якдигарфаҳмӣ, дастгирӣ дар 

тамоми соҳаҳои ҳаёту фаъолияти ҷомеа кӯшиш намоянд. Сулҳу субот, оромиву 

осоиштагӣ, рушди ояндаи ҳар як ҷомеа аз он вобастагӣ дорад,  ки то чӣ андоза 

меъёрҳои таҳаммулпазирии муносибатҳои байниҳамдигарии аъзоёни он 

мустаҳкаманд. 

Таҳаммулпазирӣ дастоварди замони муосир нест, он натиҷаи маҳорату 

таҷрибаи ҷамънамудаи маданиятҳо, халқҳо, миллатҳо, тамаддунҳо дар рафти 

мавҷудияти тӯлонӣ дар сайёраи Замин мебошад.  

Дар таърихи инсоният шаклҳои гуногуни ифода гардидани бетаҳаммулӣ, 

тоқатнопазирӣ ҳамеша мавҷуд буд. Он борҳо сабаби ба вуқӯъ омадани ҷангу 

ҷидол, бархӯрдҳои идеологӣ, таъқибҳои динӣ, низоҳои этникӣ гаштааст. Дар 

ҳаёти рӯзмарра бетаҳаммулӣ дар шакли канории тоқатнопазирӣ, стереотипҳои 

манфӣ, беэътиноӣ, бадбинӣ, таъхир, дар сатҳи давлатӣ бошад – дар маҳдудкунии 

ҳуқуқи нажодҳо, миллатҳо, этносҳо, намояндагони дину мазҳабҳои гуногун, 

геносид, поймолкунии ҳуқуқу озодиҳои демократӣ ифода мегардад. 

Дар аксарияти забонҳои дунё мафҳуми “таҳаммулпазирӣ” ҳамчун синоними 

“тоқатпазирӣ” шарҳ дода мешавад. Дар фарҳанги забони тоҷикӣ калимаи 

таҳаммул ба таври зер маънидод мешавад – ба сахтӣ тоб овардан, сабру тоқат 

доштан, махсусан дар вақти сахтию машаққат [261,354]. 
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Тоқатпазирӣ, мутобиқан, таҳаммулпазирӣ, дар ин асно ҳамчун сифати 

мусбии шахс, бештар ба худдорӣ алоқаманд аст, ки дар навбати худ бо майлу 

хоҳиши шиддатнок накардани муносибатҳо бо одамони дигар, мувофиқат 

мекунад, дида баромада мешавад. Аммо агар тоқатпазириро дар муносибатҳои 

иҷтимоӣ аз нуқтаи назари психологӣ таҳлил намоем, пай бурдан мумкин аст, ки 

дар заминаи ин хусусият қисмати манфӣ/негативӣ дар шакли муносибат ба 

“Дигар кас” мавҷуд аст. Тоқат намудани ақида, эътиқод, имон ё рафтори бегона – 

маънои ба он муносибати манфӣ доштан, лекин зоҳир нанамудани онро дорад, 

яъне ботамкин будан, худдорӣ карданро. 

Лекин мафҳуми “тоқатпазирӣ” моҳияти куллии макулаи муосири 

таҳаммулпазириро инъикос наменамояд, бо тобиши манфии худ, он ҳатто ба 

фаҳмиши замонавии ӯъҷубаи таҳаммулпазирӣ зид аст. 

Яке аз муқарраротҳо, ки дар он кӯшиши бартараф намудани моҳияти манфӣ 

ва таъкид намудани ҷанбаи мусбӣ дар фаҳмиши таҳаммулпазирӣ роҳандозӣ 

гардидааст, дар Эъломияи принсипҳои таҳаммулпазирӣ дода мешавад (Бо 

қарордоди 5.61 конференсияи Генералии ЮНЕСКО аз 16 ноябри 1995с тасдиқ 

шудааст), ки мутобиқ ба он таҳаммулпазирӣ маънои “Эҳтиром, қабул ва фаҳмиши 

дурусти гуногунрангии маданияти олами мо, шаклҳои худифодакунии мо ва 

усулҳои зоҳиршавии фардиятнокии инсонӣ. Ба он дониш, кушодагӣ, муошират ва 

озодии фикрҳо, виҷдон ва эътиқод мусоидат мекунад. Таҳаммулпазирӣ, ин пеш аз 

ҳама муносибати фаъол, ки дар асоси эътирофи ҳуқуқҳои умумӣ ва озодиҳои 

бунёдии инсон ташаккул меёбад. Ҳамзамон, таҳаммулпазирӣ ба ҳар як одам, бе 

ягон маҳдудият, додани имконияти инкишофи иқтисодӣ ва иҷтимоиро талаб 

мекунад. Он худбаробаркунии/идентификатсия/ шахсро аз рӯи ҳамаи нишонаҳо – 

миллӣ, ҷинсӣ, табақавӣ ва ғ. дар назар дорад. Бетаҳаммулӣ, беэътиноӣ, радкунӣ, 

ҷудо намудан, сабаби ҳолатҳои афтодарӯҳи, душманӣ, таассуб шуда метавонанд” 

[174,86]. 

Дар маънидоди муосир таҳаммулпазирӣ муносибати эҳтиромона ба қурб ва 

номуси ҳамаи одамон ва ҳар як инсон дар алоҳидагӣ, эътиқод бар он, ки халқҳои 

хубтар ё бадтар нестанд. Аз ҳама асосӣ барои ҳар як инсон, дар асл чӣ гуна 
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будани вай аст, на он ки ба кадом миллат, гурӯҳи этникӣ, нажод мансуб будани ӯ. 

Сифатҳои мусбат ва манфии одамон, вижагиҳои инфиродии онҳо, ба миллати 

муайян таалллуқманд нест. Бо мансубият ба ин ё он миллат, нажод, табақа ва 

мавқеи иҷтимоӣ, дараҷаи тараққиёти иқтисодӣ, дорамӣ ва ғ. худситоӣ намудан, 

нишонаи бемаданиятӣ ва бетарбиягӣ аст. Дар одам камбудиву нуқсон ҷустан 

лозим нест, баръакс, арзиши инсонро дидан, қурби ӯро дарк намудан ва дар 

раванди муносибат ва ҳамкорӣ ба онҳо такя намудан хубтар мебуд. Чунин 

маънидоди таҳаммулпазирӣ мавҷуд будани тоқат кардан, тобиши манфиро 

надорад. Фаҳмидан, эҳтиром намудан, қабул кардан, танҳо ба муносибатҳои 

мусбат, бошуурона, фаъол ба “Дигар кас” асос мегирад. Ин муносибатҳоро 

“тоқат” кардан лозим нест, онҳоро бо майлу хоҳиши худ, некхоҳона барпо 

менамоянд. 

Таҳаммулпазирӣ ин тобеияти мутеъона, тоқатфарсоии оромона нест, ин 

мавқеи фаъолона ва бартарияти шахсони пурзӯр, қавӣ ва оқил, ки ба худ бовар 

доранд, ба қобилиятҳои худ шубҳа надоранд, балки ба пеш, ба ҳақиқат ба воситаи 

фаҳмиш, дарк ва қабул, мусоҳиба ва ҳамкорӣ, новобаста аз дигаргунии нуқтаҳои 

назар ва дидгоҳҳо ҳаракат мекунанд. 

Тасаввуротҳо дар бораи таҳаммулпазирӣ тӯли муддати зиёд ташаккул 

ёфтаанд ва ин раванд то замони мо давом дорад. Мафҳуми “таҳаммулпазирӣ” 

мазмунҳои гуногунпаҳлӯро ҷамъ намуда, ба ҳақиқати реалӣ, ки дар он зуҳуроти 

бетаҳаммулӣ воситаҳои навини бартарафсозиро металабанд, муносиб буданро 

кӯшиш мекунад. 

Сарчашмаҳои тоқатпазириро дар аҳкомҳои аввалини ахлоқӣ, принсипҳои 

этикии равияҳои қадимтарини динӣ ва минбаъд, дертар, дар мазҳабпазирӣ пайдо 

намудан мумкин аст. 

Чунончи, бунёди ахлоқии зардуштия, ки дини қадимтарин ба шумор 

меравад ва ба рафтори нек, гуфтори нек, пиндори нек асос мегирад. Ба дини 

зардуштон яке аз низомҳои бомантиқтарини ахлоқӣ-этикӣ мансуб дониста 

шудааст, ки дар се калима ҷамъбаст мегардад – Хумата “Фикрҳои хуб”, Хуката 

“Калимаҳои хуб”, Хваршта “Некӯкорӣ”. Спента Армаити – Наҷобат, Муҳаббат, 
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унсури Заминро идора мекунад: Муҳаббат, вафодорӣ, даст кашидан аз зӯроварӣ 

ва тоқатпазирӣ – арзишҳое, ки аз некӯсириштӣ ва олиҳимматӣ офарида мешаванд. 

Дар сатҳи экологӣ ин принсип заминро, ки чун модар дараҷаҳои бузурги 

тоқатпазириро соҳиб аст, нигоҳ медорад. Ба пайравони зардуштия накӯ ва 

раҳмдил будан ба ҳамаи одамон, ба наздикон ва хешу табори онҳо, дӯстони онҳо, 

ба бетолеъони ҷамъият – камбағалон ва маҳрумшудагон, ҳамчунин ба ҳайвонот, 

талқин карда мешуд. Некӯӣ маънои бадбинӣ надоштан ба дигаронро дорад. 

Зардуштиён муваззафанд бо бадӣ мубориза баранд. Ба бадон, ҷинояткорон, 

фиребгарон муносибати хуб набояд [173,152]. 

Дар муқарраротҳои динии насронии барвақт, принсипи ахлоқии эҳтироми 

якдигар ва озодии дутарафаро, ки таҳаммулпазирӣ дар он ҳамчун инкори 

ҳамагуна маҳдудият ва зӯроварӣ ифода меёбад, пайдо намудан мумкин аст 

[247;248]. 

Дар Қуръони маҷид қайд гардидааст “Касоне, ки ҷаҳли худро нигоҳ 

медоранд, бахшандаанд нисбати одамон. Барҳақ, Оллоҳ накӯкоронро дӯст 

медорад” Ислом дар мусалмонон арзишҳои асосиро тарбия намуда, шахсиятҳоеро 

ташаккул медиҳад, ки аз рӯи ин арзишҳо ва принсипҳо амал менамоянд. Адолат, 

олиҳимматӣ, нармдилӣ, тоқат, бахшиш ва кӯшиши бо накӯӣ ҷавоб додан ҳатто ба 

бадӣ....Дар назди худованд ҳама баробаранд, касе аз дигаре баландтар нест, магар 

накӯкорон...Ҳеҷ кас дар назди Оллоҳ бартарият надорад, на араб бар форс, на 

форс бар араб, на касоне, ки пӯсташон зард аст, на он касоне, ки пӯсташон сиёҳ 

аст [129,32]. 

Инкишофи таърихӣ-маданӣ ва ташаккули ақидаҳои фалсафӣ мазмуни 

категорияи таҳаммулпазириро дигаргун менамуд, он мунтазам аниқ карда мешуд, 

ки ин раванди табиӣ маҳсуб меёбад, зеро худи ҷомеаҳо тағйир меёфтанд, 

сарчашмаи муносибатҳои одамонро ақидаҳои гуногун ташкил медоданд. 

Бунёди фалсафии таҳаммулпазирӣ – эълон намудани принсипҳо ва 

идеалҳои тоқатпазирӣ – иҷтиноб кардан аз хулоса ба ҳақиқат аз ҷониби 

файласуфони юнони қадим – Суқрот, Афлотун, Арасту, Сенека, Эпикур маҳсуб 

меёбад. 
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Ба ҳайси ибрати муносибати махсуси таҳаммулпазирона дар дараҷаи шахсӣ, 

суханони Суқрот хизмат карда метавонанд: “беҳтар, ки беадолатиро нисбат ба худ 

бисанҷӣ, балки нисбати касе беадолатона рафтор куни, танҳо некӣ бошуурона ба 

вуҷуд оварда мешавад”. Суқрот чунин ақида дошт – одамон танҳо дар ҳолати 

надонистани он, ки чӣ гуна рафтори нек кардан лозим, аст рафтори бад мекунанд. 

Кӯшиши ӯ ба маърифат ва ратсионалализм, маҳз аз ҳамин ҳадаф бармеояд, яъне 

фаҳмиши зарурати дуруст, ба таври бояд, на ба тарзи дигар, рафтор намудан. Бе 

чиз нест, ки этикаи Суқрот шакли аввалини мунтазами ратсионализми ахлоқӣ 

дониста шудааст [248;249]. 

Ҳиссаи бузурги худро ба ташаккули дидгоҳҳо оид ба муаммои 

таҳаммулпазирӣ, мутафаккирони форсу тоҷик гузоштаанд. Файласуфи барҷастаи 

Шарқи асримиёнагӣ, Абӯ Наср Ал Форобӣ, роҳи хушбахтиро дар барпо намудани 

ҷомеаи намунавии инсонӣ медид, ки дар ҳамбастагӣ, фаҳмиши якдигар, якдиливу 

ягонагӣ ба даст меояд. Инсон ба мақсадҳои наҷиби худ мерасад агар бо дигарон 

ҳамкорӣ намояд, танҳо муттаҳидшавии одамони ба якдигар ёрирасон, ба ҳар яки 

онон муваффақият меорад. Ҳамзамон ҳар як одам дар ин ҳолат нисбати одами 

дигар дар як сатҳ қарор дорад ва қадру қиматаш баробар аст. 

Абӯ Али ибни Сино чунин мешуморид, ки азми накӯкорӣ – нишонаи қурбу 

камолот аст, адолат бошад, ин зиннати беҳтарини ҳама гуна рафтор. Дар асарҳои 

зиёди худ Абӯсинои бузург масъалаҳои муҳими тарбияи ахлоқиро баррасӣ 

кардааст. Маънавиёт аз дидгоҳи ӯ, хислати ирсии одам набуда, соҳаи 

имуҳимтарини тарбия ва натиҷаи асосии он мебошад. Ҳадафи тарбияи ахлоқиро 

Абӯ Али ибни Сино дар ташаккул додани инсоне медид, ки бояд барои дигарон 

зиндагӣ кунад, на барои худ [33]. 

Тадқиқотҳои муаммои таҳаммулпазирӣ дар марҳилаи имрӯза дар сатҳи 

ниҳоят фарох бурда мешаванд ва ғайр аз ҷанбаҳои фалсафӣ боз паҳлӯҳои 

иҷтимоӣ, маънавӣ, психологӣ ва педагогии ин мафҳумро дар бар мегиранд. 

Дар илми муосири психологӣ-педагогӣ таҳаммулпазирӣ аз ҷониби як зумра 

олимони хориҷӣ, русӣ ва ватанӣ омӯхта шуда, ба таври мухталиф маънидод 

мегардад. 
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Заминаи илмии тадқиқи таҳаммулпазирӣ дар – дидгоҳҳои бунёдии 

психологони хориҷӣ (А.Маслоу, Г.Оллпорт, Ж.Пиаже, К.Роджерс, В.Франкл, 

М.Т.Харрис), назарияҳои шахсияти олимони рус (Л.С.Виготский, А.А.Леонтев, 

А.В.Петровский, С.Л.Рубинштейн), асарҳои ба проблемаҳои таҳаммулгароӣ 

бахшидашуда (А.Г.Асмолов, Л.В.Бардиер, С.К.Бондирева, Д.В.Колесов, 

И.Г.Пчелинсева, Г.У.Солдатова), консепсияҳои маълумоти ба шахсият 

нигаронидашуда (Е.В.Бондаревская,А.А.Вербитский, В.А.Сластенин), назарияҳои 

фаъолияти педагогӣ (Ш.А.Амоношвилли, В.А.Сухомлинский, К.Д.Ушинский, 

Ф.Шарифзода, М.Лутфуллоев) баррасӣ гардидааст. 

Намояндагони психологияи гуманистӣ тоқатпазирӣ – таҳаммулпазириро аз 

мавқеҳои гуногун дида баромадаанд. Пеш аз ҳама, ин корҳои А.Маслоу 

Г.Оллпорт, К.Роджерс, В.Франкл, Т.Харрис ва дигарон. 

Дар назарияи “шахсияти солим”-и А.Маслоу – таҳаммулпазирӣ чун яке аз 

принсипҳое маънидод мегардад, ки ба фаҳмидани моҳияти одам имконият 

фароҳам меорад, махсусияти ҳамкории одамонро шарҳ медиҳад: 

 аввалан – ин яке аз роҳҳои имконпазири шахсияти худтакмилдиҳанда, 

алалхусус, қайд менамояд А.Маслоу, дар вазъияте, ки худтакмилдиҳӣ ҳамчун 

интихоби шахс, камолоти вай баромад мекунад; 

 баъдан, ин қабули худ ва дигарон, ҳамон тавре, ки ҳастанд, на ба он 

тарзе, ки мо мехоҳем онҳоро бубинем, имконияти муқаррар намудани 

муносибатҳои шахсии некхоҳона бо атрофиён. Ӯ чунин мешуморад, ки одам бояд 

тавре бошад, ки ҳаст, ки будан мехоҳад, вай бояд ба табиати худ содиқ бошад 

[23;201,97]. 

Одамони типи таҳаммулпазир ва бетаҳаммулро таҳлил намуда, Г.Оллпорт 

дар асл моҳияти методологияи таҳқиқи таҳаммулпазириро ҳамчун хусусияти 

психологии шахс баён намудааст: 

 ҳудудҳои васеи “Ман” ҳамчун қобилияти ба худ аз самти 

дигар/муқобил нигоҳ кардан ва фаъолии иҷтимоӣ; 

 қобилият ба муносибатҳои гарму дилсӯзонаи иҷтимоӣ (ҳамзамон 

тоқатпазирӣ); 
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 беизтиробии эмотсионалӣ ва худқабулкунӣ (қобилияти идоранамоии 

ҳолатҳои эмотсионалии худ); 

 идроки воқеъбинона/реалистӣ, таҷриба ва талабот; 

 қобилият ба худшиносӣ ва ҳисси зарофат; 

 фалсафаи ҳадафмандона ва равонкунанда (яклухт).  

Таҳаммулпазирӣ ё таҳаммулгароӣ хусусияти ҳаётан муҳими иҷтимоӣ ва 

шахсӣ мебошад ва бо ин меъёрҳо муайян карда мешавад. 

Г.Оллпорт хулоса мекунад, ба гумон аст, ки таҳаммулпазирӣ бо ягон сабабе 

ба вуҷуд ояд. Он натиҷаи қувваҳои зиёдес, ки ба як самт равона шудаанд. Чӣ 

қадаре, ки ин қувваҳо зиёд бошанд (темперамент, фазои оилавӣ, таълими махсус 

аз ҷониби волидон, таҷрибаи гуногун, таъсири мактаб ва ҷомеа), шахсияти 

ташаккулёбанда ҳамон қадар таҳаммулпазир мешавад [23,90-97]. 

Принсипи таҳаммулпазирӣ дар маҷрои консепсияи “шахсияти комилан 

амалкунанда” ва терапияи ғайридирективии (ба мизоҷ марказикунонидаи) 

К.Роджерс ниҳоят равшан ифода гаштааст. Ҳангоми ба одами дигар ёрӣ 

расонидан, алалхусус барои ҳалли муаммоҳои ӯ, ба тағйиротҳои мусбат ва майлу 

рағбати инсон ба озодӣ такя намудан лозим аст. Ин танҳо ба туфайли бе ягон 

шарту баҳогузорӣ қабул намудан, фаҳмидану мутаносибнамоии эмпатикӣ 

имконпазир аст, ки дар натиҷа равияи шахс ба худтакмилдиҳӣ, ба тасаввуроти 

дуруст/адекватӣ дар бораи худ, бартараф намудани дуият байни “Ман”-и ҳақиқӣ 

ва идеалии ӯ ва муносибати бештар башардӯстона, таҳаммулпазирона нисбат ба 

худ ва нисбат ба атрофиён ҳавасманд карда мешавад [23,43;209]. 

В.Франкл чунин меҳисобад, ки дар инкишофи маънавии одами бо роҳи 

“ҷустуҷӯ ва татбиқи мазмунҳо” ҳаракат кунанда, таҳаммулпазирӣ мавқеи қисмати 

ҷудонашаванда ва таркибии ҳаракати мазкурро ташкил медиҳад, зеро он 

характери ягона дорад, ки дар маърифати арзишҳои эҷодӣ, санҷиш, ҳис кардан 

тасвият карда мешавад ва ба сӯи бозёфти озодӣ, мухторият, аксуламали чандир ба 

тағйиротҳои ҳамешагии шароитҳои ҳаётӣ паҳн мегардад. Ӯ менависад: “Ҳар як 

одам ба ин ҳаёт бо маҷмӯи шахсии мазмуни ҳаётии худ меояд, ки онро бояд иҷро 

намояд” [23,43;246]. 
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Раҳёфтҳои гуногуни консептуалии маънидод намудани ӯъҷубаи 

таҳаммулпазирӣ дар асарҳои олимони рус мавҷуд аст:   

– А.Г.Асмолов таҳаммулпазириро ҳамчун муносибати иҷтимоӣ ё дастури 

иҷтимоӣ (аттитюд), заминаи психологии пешгирии шаклҳои ҳудудии рафтори 

бетаҳаммул, муайян намудааст. Ӯ чунин меҳисобад, ки ин сифат се намуди 

мазмунҳои убуркунандаи ҳамдигарро ифода мекунад: 

 устуворӣ; 

 тоқатпазирӣ; 

 икфои имконпазир. 

 Ба ақидаи А.Г. Асмолов “Моҳияти таҳаммулпазирӣ дар асоси эътирофи 

ягонагӣ ва гуногунрангии инсоният, вобастагии дутарафаи ҳама аз ҳар як кас ва 

ҳар як кас аз ҳама, эҳтироми ҳуқуқи дигар кас (дар айни ҳол ҳуқуқи дигаргун 

будан), ҳамчунин худдорӣ намудан аз зараррасонӣ ба касе, зеро зараре, ки ба каси 

дигар расонида мешавад, мазмуни ба худ ва ба ҳама зарар расониданро дорад” 

Таҳаммулпазирӣ – ин санъати дар олами одамон ва андешаҳои ба якдигар монанд 

набуда зиндагонӣ намудан [13,8-18,15, 3-14]. 

– Ба ин парадигма муайянкунии С.К.Бондирева асос мегирад: 

“Таҳаммулпазирӣ ва бетаҳаммулӣ – ин муносибати махсус, ки дар заминаи 

баҳогузории як навъ объект (бештар фарди дигар), ба туфайли алоқаи доимӣ бо 

объект, ташаккул меёбад (чун ҳама гуна муносибат), пас ин ҷо формулаи: алоқа 

→ баҳогузорӣ  → муносибат → рафтор (кӯшиш) ҷоиз аст”. Баъдан ӯ қайд 

мекунад, ки таҳаммулпазирӣ – бетаҳаммулӣ – яке аз падидаҳои муҳим ва 

тавсифдиҳандаи рафтории афрод дар сатҳи муносибатҳои иҷтимоӣ маҳсуб 

меёбанд. Аз ин рӯ, яке аз вазифаҳои мубрами ҷамъиятӣ, ин тарбияи насли наврас 

дар рӯҳи таҳаммулпазирӣ мебошад [40,129;247]. 

– М.С.Матсковский чунин мешуморад, ки: “Таҳаммулпазирӣ сифати 

муайяни ҳамкории байни субъект ва объекти таҳаммулпазирӣ, ки бо тайёр будани 

субъект ба қабул намудани фарқиятҳои иҷтимоӣ-мадании объект, ки нишонаҳои 

зоҳирӣ, нуқот, махсусияти рафтор ва монанди инҳоро дар бар мегиранд, муайян 

карда мешавад” [176,11-14;247;189;178]. 
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– Г.У.Солдатова чор шакли асосии таҳаммулпазириро пешниҳод мекунад:  

1 – ҳамчун устувории психологӣ; 

2 – ҳамчун системаҳои дастурҳои мусбат; 

3 – ҳамчун мувофиқатҳои сифатҳои фардӣ; 

4 – ҳамчун системаҳои  арзишҳои шахсӣ ва гурӯҳӣ. 

Истифодаи чунин раҳёфт, имконияти ба маротиб васеъ намудан ва ба 

гурӯҳҳо ҷудо кардани бартарияти мафҳуми таҳаммулпазириро медиҳад: 

 муайянкунандаҳои психофизиологӣ (устувории шахсро таъмин 

менамоянд); 

 муайянкунандаҳои психологӣ (сифатҳои инфиродии шахсро дар бар 

мегиранд); 

 муайянкунандаҳои иҷтимоӣ-нақшӣ (интихоб ва қисматҳои нақшҳои 

иҷтимоиро, ки ба дастурҳои мусбат ва арзишҳои шахс такя мекунанд, дар назар 

доранд) [13,8-18;226;245,16]. 

Проблемаҳои таҳаммулпазирӣ дар доираи муносибатҳои байналхалқӣ бори 

аввал аз ҷониби академик В.А.Тишков бардошта шуда буданд. Аз нигоҳи ӯ 

таҳаммулпазирӣ – ин ҳам тавсифдиҳандаи шахсӣ ва ҳам ҷамъиятӣ мебошад, ки 

дарки якранга набудани олам ва муҳити иҷтимоӣ, гуногунсатҳӣ ва гуногунрангии 

дидгоҳҳоро ба ин олам, дар назар дорад. Ин андешаҳо мухталифанд ва 

наметавонанд ва набояд ҳам, бо якрангӣ анҷом ёбанд [245,5-24;246;247]. 

Дар андешаҳои педагогии намояндагони тарбияи озод дар шахсияти 

Я.А.Коменский, М.Монтессори, И.Г.Песталотсии, Ж-Ж.Руссо, Л.Н.Толстой борҳо 

ақидаҳои ба муаммои таҳаммулпазирӣ наздик гуфта шудаанд. 

Ж-Ж.Руссо инкишофи шахсияти кӯдакро ба воситаи озодии пурра додан ба 

вай медид, ки ба амал оварданаш дар зери таъсири ҷомеа ғайриимкон аст. Ӯ 

чунин меҳисобад, ки дар раванди тарбия ба калонсолон нақшҳои дуюминдараҷа 

ҷудо карда мешавад, ба кӯдак бошад нақши фаъол тааллуқ дорад. Дар асари 

бузурги худ “Эмил, ё дар бораи тарбия” Ж-Ж.Руссо яке аз вазифаҳои марказии 

ташаккули шахсиятро муқаррар кардааст – тарбияи некӣ ба воситаи омӯхтани 
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“андешаҳои нек, ҳиссиёт, ирода”. Вай аз таъсиррасониҳои дағали тарбиявӣ, ҷазо 

қатъиян даст мекашид. 

Дар ин радиф М.Монтессори ақидаҳои озодӣ ва зуҳуроти шахсияти кӯдакро 

мубрам мегардонад. Аз нигоҳи ӯ, мавқеи фаъол бояд ба мустақилияти кӯдакон 

дода шавад, калонсолон бошанд, бояд мушоҳида намоянд ва ба инкишофи табии 

кӯдак дахолат накунанд. 

Ақидаҳои педагогии М.Монтессори дар соҳаи таҳсилоти инклюзивии 

муосир татбиқи худро ёфтаанд. Маҳз Монтессори-педагогика ба қабули кӯдакони 

“махсус” омода ва самаранок дониста шудааст, зеро ба ошкор намудани 

имконияти ҳама гуна кӯдак нигаронида шудааст. Кор бо чунин кӯдакон аз 

мураббиёну омӯзгорон ташаккули салоҳиятнокии касбиеро металабад, ки қисмати 

таркибии онро тааҳммулпазирии педагогӣ  ва эмпатия ташкил медиҳад. Барои 

омӯзгор, новобаста аз таҷрибаву махсусияти фаъолият, аз бартараф намудани 

монеаи бетаҳаммулӣ, алалхусус нисбат ба талабагони ғайримаъмул, аз рӯи 

нишондиҳандаҳои психофизиологӣ “дигар”, дида мушкилии зиёдтаре нест. 

Чи хеле ки Л.С.Виготский гуфтааст: “Мо таъкид мекунем, ки нобиноро, 

ношунаворо, камақлро бо ҳамон як андозае, ки  муқаррариро чен мекунанд, чен 

намудан мумкин ва лозим аст, аз ҳамин сабаб, тарбияи кӯдаконе, ки нуқсонҳои 

гуногун доранд ба тамоюлҳои бар зидди нуқсон равонкардашуда замина бояд 

гирад”. Қонуниятҳои инкишофи психикиро дида баромада Л.С.Виготский ба 

хулоса меояд, ки кӯдаки муқаррарӣ ва нуқсондор асосан бо ҳамон як қонунҳо 

инкишоф меёбанд, агарчанд инкишофи кӯдаки нуқсондор бешак бо махсусият 

тавсиф дода мешавад. Ӯ менависад: “эҳтимол аст, ки инсоният дер ё барвақт 

нобиноӣ, ношунавоӣ, камақлиро мағлуб мекунад, лекин аз он барвақттар онҳоро 

дар сатҳи иҷтимоӣ ва педагогӣ, назар ба тарҳи тиббӣ ва биологӣ ғолиб меояд. 

Мумкин аст дар ояндаи наздик, вақте расад ки педагогика аз худи мафҳуми 

“кӯдаки нуқсондор”, ҳамчун нишонаи ягон намуд норасоии ислоҳнопазири 

табиати вай, изо мекашад [58,97;59,132]. 

Системаи таълими ҳамгиро на танҳо ба инкишофи зеҳнӣ, балки ба 

ташаккули шахсии толибилмони муқаррарӣ таъсири мусбат мерасонад ва ба 
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дигарон, ба одамони ба онҳо монанд набуда, балки шахсони ба таври худ ҷолиб, 

муносибати баробарҳуқуқ намуданро меомӯзонад. Дар ин радиф тоқатпазирӣ, 

меҳрубонӣ, бодиққатӣ, ҳисси ҳамдардӣ ва ҳамхуррамӣ, эмпатия, тайёр будан ба 

ёрии беғаразона ба одамон ва боз як қатор сифатҳои волои ахлоқии шахс 

ташаккул меёбанд. 

Асосгузори педагогика  Ян Амос Коменский ақидаҳои бебаҳоро оид ба 

таҳаммулпазирӣ иброз доштааст. Дар асари безаволи худ “Пампедия”, ки бунёди 

ғояҳои дидактикӣ, тарбиявӣ, мактабшиносии олим маҳсуб меёбад, мутафаккири 

бузург-гуманист ғайратмандии чуқури ҳаётӣ, боварӣ ба пешравии беинтиҳои 

инсоният, тантанаи некӣ бар бадиро нишон додааст. Ӯ менависад: “хоҳиши 

аввали мо дар он аст, ки то мукаммалии инсонӣ на одамони алоҳида, на миқдори 

кам ё зиёди онҳо, балки ҳама ва ҳар як кас, ҷавонон ва пиронсолон, бою 

камбағалон, номдорону кеҳтарон, занону мардон, хуллас, ҳар кас ки чун инсон ба 

дунё омадааст инкишоф ёбад, то ки билохира тамоми насли одамӣ, новобаста аз 

синну сол, ҷинс, табақа, халқият ба маданият ояд” ва боз дар ҳамон ҷо “касе ки 

набошӣ, агар маҳдудият ё бадхоҳии худро нишон додан нахоҳӣ, бояд бештар ба 

дигарон некӣ хоҳи на ба худ ё як чанд нафар наздикони худ ё танҳо ба халқи худ” 

ва боз “оё ба маълумот фаро гирифтани нобиноён, ношунавоён, камақлон – ононе, 

ки бо сабаби норасоии узви бадан ба пуррагӣ чизеро азхуд карда наметавонанд, 

лозим аст? Ҷавоб медиҳам: маданияти инсонӣ ягон нафарро истисно карда 

наметавонад, чандоне ки вай одам аст, то андозае, ки чунин одамон ба табиати 

инсонӣ нисбатанд, то ҳамон андоза онҳоро ба маданият низ ҳамроҳ намудан 

лозим аст, - ва ҳатто бо ҳамдардии махсус бо дараназардошти талаботи бештари 

онҳо ба ёрӣ аз берун, зеро табиати онҳо аз сабаби ноқисии дохилӣ қобилияти 

камтари ёрӣ доданро ба худ дорад. Дар ҳама одамон ахлоқи сулҳҷӯёна тарбия 

намудан лозим аст, то ки касони табиатан хислати нек доранд, бероҳа нашаванд, 

ва сифатҳои бад доштагон баргарданд ба росткорӣ” [120;248;269]. 

Дар даврони шӯравӣ ба тарбияи интернатсионалии насли наврас таваҷҷӯҳи 

махсус зоҳир карда мешуд. Асарҳои Н.К.Крупская, В.П.Пряникова, 

Л.В.Метелитса, М.А.Терентий, З.Л.Шнекендорф, олимони тоҷик И.Х.Абиров, 
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С.Ш.Бозорова, Г.Иброҳимов, Х.Искандарова, М.Набиева ва дигарон ин ғояҳоро 

пайдо намудан мумкин аст. Дар он давра ҷанбаи муҳимтарини тарбияи маънавӣ, 

ташаккул ёфтани сифатҳои башардӯстона, интернатсионалистӣ маҳсуб меёфт, 

диққати асосӣ ба таъсисёбии муносибатҳои дӯстона дода мешуд, ки дар ибораҳои 

ҳамонвақта таҷассум ёфтааст – “мо як оила, мамлакат, халқи бузурги шӯравии ба 

ҳам дӯст ва аҳл ва ғ.”. 

Дар илми муосири психологӣ-педагогӣ ғояҳои таҳаммулпазирӣ дар чунин 

равияҳо ба монанди психология ва педагогикаи башардӯстона ва ҳамкорӣ 

(А.Маслоу, К.Роджерс, Э.Франкл, Ш.А.Амонашвили, С.Лисенкова, В.Шаталов), 

психология ва педагогикаи муваффақият (А.Маслоу, М.Чиксентмихайи, 

Ф.Баррон, А.С.Макаренко, В.А.Сухомлинский), психология ва педагогикаи холис 

аз тааддӣ (Э.Франкл, Ф.Перлз, Л.С.Виготский, М.Монтессори, Л.Н.Толстой, 

К.Н.Вентсел), психология ва педагогикаи мусоҳиба (К.Юнг, К. Коффка, В.Келер, 

Э.де Боно) ва монанди инҳо инъикос меёбанд. Ҳамзамон истифодаи таҷрибаи 

психология ва педагогикаи шӯравӣ дар ташаккули таҳаммулпазирии ҷавонон, аз 

аҳамият холӣ нест. 

Ш.А.Амонашвили қайд мекунад: “Дар олам одамони якхела нестанд. Мо 

ҳаммаамон ниҳоят гуногунем. Лекин ҳар як кас мехоҳад, ки ӯро фаҳманд, чи 

тавре ки ҳаст, ҳамон тавр қабул кунанд, шахсияти ӯро нашикананд, балки ёрӣ 

диҳанд, ки боз беҳтару хушсураттар шавад. Таҳаммулпазирӣ ин кӯшиш ва 

қобилият ба барқароркунӣ ва нигоҳдории умумият бо одамоне, ки бо баъзе 

ҷиҳатҳояшон аз намуди муқарраршудаи аксарият фарқият доранд, ё фикру ақидаи 

муқарраргаштаро дастгирӣ намекунанд” [5,92]. 

Андешаи Ш.А.Амонашвилиро пайгирӣ намуда, иброз медорем, дунё бо 

рангорангии худ ҷозиб аст ва қабулу эътирофи ин гуногунӣ дар ҳамаи ҷанбаҳои 

ҳаёту фаъолият, нишонаи таҳаммулпазирии аслӣ мебошад. 

Зимни таҳлил ва омӯзиши адабиёти мавҷудаи назариявӣ ва методӣ, 

таҳаммулпазирӣ дар таҳқиқоти мо аз равияҳои зерини   психологӣ-педагогӣ дида 

баромада шудааст: 
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 равияи гуманистӣ-экзистенсиалӣ таҳаммулпазириро ҳамчун аксуламали 

фаъол, бошуурона, фаҳмидашуда, бомасъулияти шахс, ки бо стереотипҳо ва 

автоматизмҳо маҳдуд карда намешавад,маънидод мекунад. Таҳаммулпазирӣ – 

арзиш ва мавқеи ҳаётие, ки татбиқи он дар ҳар як вазъият маънои муайянро дорад 

ва аз субъекти таҳаммулкунанда ҷустуҷӯи ин мазмун ва қарори бомасъулиятро 

металабад. Зоҳиршавии таҳаммулпазирӣ дар ин ҷанба амсилаи аксиологиро 

(арзиширо) ташкил медиҳад, ки тавсифдиҳандаи синкретикӣ дорад. Дар чунин 

ҳолат таҳаммулпазирӣ рафтори бартариятнокро муайян намекунад, зеро аз чизе 

вобаста мегардад (дониш, сифатҳои шахсӣ ва ғ.), яъне таҳаммулпазирӣ асил, 

ҳақиқӣ буда наметавонад; 

 равияи диверсификатсионӣ, ки таҳаммулпазириро ба муайянкунандаи 

ягона, мазмун ё тавсифдиҳандаи муайян намеорад. Таҳаммулпазирӣ – ин ӯъҷубаи 

мураккаб, бисёрҷанба ва бисёрқисматест, ки дар ҳамаи соҳаҳои ҳаёту фаъолияти 

одам (иҷтимоӣ, фардӣ) ба таври мухталиф зоҳир мегардад ва андозаи муҳими 

ҳамаи равандҳо ва ҳолатҳои психологӣ, ба мисли идрок, тафаккур, эмотсияҳо, 

ирода ва/ё устуворӣ, боэътидолӣ, ҳассосият маҳсуб меёбад; 

 равияи когнитивӣ, сарчашмаи таҳаммулпазириро дар дониш ва хулосаҳои 

оқилона оид ба таҳаммулпазирӣ мебинад. Он гуногунрангӣ, мураккабӣ, 

бисёрчении оламро эътироф намуда, ҳамзамон ба як нишондиҳанда, ба як 

“ҳақиқати кулл” овардани нуқоти назарро дар бораи ин олам ғайриимкон 

мешуморад. Ин дониш худ аз худ арзишманд аст, лекин на ҳамеша кафолати 

рафтор ва муносибати таҳаммулпазирона буда метавонад, зеро таҳаммулпазирии 

фард маҳз дар онҳо (рафтор ва муносибат) пайдо мегардад, -донистан- на дар ҳама 

ҳолат -будан-ро дар назар дорад; 

 равияи бихевиористӣ таҳаммулпазириро ҳамчун шакли махсуси рафтори 

одам, ки ба ҳамкори пурмаҳсул бо дигарон равона гардидааст; ҳамчун сифати 

шахс, ки муносибати ӯро ба каси дигар, одамон чун баробарарзон тавсиф 

медиҳад. Он дар шуурона пахш намудани ҳисси инкор, ки сабабаш ҳамагуна 

“дигаргунӣ”, “чунин набудан” фарқият дар одами дигар буда метавонад, зоҳир 

мегардад. Ин мавқеъ ба таҳаммулпазирии ҳақиқӣ ҳам бо созандагароии худ, ҳам 
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бо самараи мусбати худ (таҳаммулпазирӣ танҳо мусбат аст ва на дигар хел) аз як 

тараф ва ҳам бо муқаррарсозии он далел, ки таҳаммулпазирӣ омили рафтор 

мебошад, аз тарафи дигар, бештар наздик аст; 

 раҳёфти диалогӣ (мусоҳибавӣ), ки ҳам аз мавқеи таҳқиқи 

таҳаммулпазирӣ, ҳам аз мавқеи ташаккули дастурҳои таҳаммулгароӣ нуқтаи 

назари муҳим мебошад, зеро таҳаммулпазирӣ маҳз дар раванди муошират ва 

ҳамкорӣ  дар сатҳу дараҷаҳои мухталиф, аз байнишахсӣ то байнидавлатӣ, 

равшантар ифода меёбад. Ин ҷо муносибат ба одамони хеле гуногун, гурӯҳҳо, 

миллатҳо, нажодҳо бештар зоҳир мегардад; 

 равияи фасилитативӣ, таваҷҷӯҳи бештарро ба ҷустуҷӯи роҳҳои 

самараноки шартҳои психологӣ-педагогии ташаккулдиҳии таҳаммулпазирӣ, 

таъмин намудани шароитҳои мусоид барои ҳар як шахс зимни муайян кардани 

мавқеи қотеъонаи худ, барои таъсис додани сатҳи табиӣ, шахсӣ, рефлексивии 

дастурҳои таҳаммулгароӣ равона мекунад. 

Равияҳои номбурда барои коркарди таҳқиқотҳои психологӣ-педагогӣ ва 

барномаҳои ташхисии ташаккули таҳаммулпазирӣ, аз ҷумла барпо намудани 

фазои таҳаммулгароёнаи донишгоҳҳои олӣ, ки шарти калидии бунёди тафаккур, 

рафтор, муносибату муоширати ботаҳаммул дар байни донишҷӯён мебошад, 

метавонанд мавриди истифода қарор гиранд. 

3.2 Таҳаммулпазирӣ ҳамчун омили рафтор 

Дар замони муосир инсоният яке аз давраҳои мураккабтарини инкишоф, 

тағйиротҳои глобалии иқтисодиёт, сиёсат, иҷтимоиёт ва олами маънавии худро аз 

сар мегузаронад. Одамон имрӯз зери таъсири шадиди проблемаҳои сершумори 

ҷаҳонишавӣ қарор доранд, ки дар баъзе мавридҳо ҳатто ба ҳастии инсоният хатар 

меоваранд. Дар натиҷа ҷаҳонбинӣ, идеология, меъёрҳои ахлоқӣ, арзишҳо, ғояҳо, 

ҳуввияти онҳо куллан дигаргун мешаванд ва боиси тағйрёбии рафтору кирдор, 

муносибату муоширати байниҳамиашон мегарданд. Равандҳои глобализатсионӣ 

мафҳумҳои фазо ва вақтро дар соҳаи муносибати одамон то андозае маҳдуд ва 
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нисбӣ кардаанд. Муоширату муносибати одамони муосир ниҳоят осону қулай 

гаштааст, дунё ба иборае “бесарҳад” ва “беҳудуд” шудааст, зеро инсон бо дилхоҳ 

нуқтаи ҷаҳон дар алоқа буда метавонад. Олами имрӯза, олами коммукатсионӣ аст 

ва дар як назар аҳли сайёра ба ҳам хеле наздик гаштаанд, аз якдигар вобастаанд. 

Дар замони ҷаҳонишавӣ ҳатто давлатҳои хурдтарину дурдасти на онқадар 

инкишофёфта бо мамлакатҳои абарқудрату пешрафта тавъаманд. Лекин дар асл 

вазъият тамоман дигар аст, чун осониву соддагии муошират одамонро аз лиҳози 

техникӣ, иқтисодӣ, сиёсӣ, иҷтимоӣ, яъне дар сатҳи маишӣ наздик кардааст, лекин 

дар сатҳи дарки равонӣ, фаҳмиш, ҳиссиёт онҳо аз якдигар фарсахҳо дуранд. 

“Муоширати техникӣ” ҷои муоширати “зинда”-ро гирифтааст, ба мо барои 

худамон, волидонамон, фарзандонамон вақт намерасад, ва чун натиҷа – дилсахтӣ, 

хунукназарӣ, кина, адоват нисбати якдигар. Одамон имрӯз аз ҷиҳати этникӣ, 

ахлоқӣ, динӣ, маданӣ, маънавӣ муттаҳид нестанд, нисбати якдигар бефарқ, 

беэътино, беаҳамиятанд, ба дигарон ҳамдардӣ зоҳир намекунанд. Ҳамаи ин 

падидаҳо ба ҳаёти онҳо изтиробу нобоварӣ, тарсу ваҳми нолозимаро ба миён 

меорад, ки дар навбати худ ба ҳолатҳои афсурдарӯҳӣ, изтиробнокӣ, 

вайроншавиҳои равонии рафтор оварда мерасонад. 

Ҳама вақт, дар ҳар давру замон, қувваҳое мавҷуд буданд, ки ҷаҳониёнро 

зери хатар мегузоштанд, ҷангу ҷидол, низову ихтилофҳоро дар байни онон ба 

миён меоварданд, барои расидан ба мақсадҳои ғаразноки худ маблағҳои зиёдеро 

сарфа мекарданд. Таърихи на чандон тӯлонии Тоҷикистони соҳибистиқлол низ 

мисоли равшани чунин дахолат аст. Воқеаҳои нангини солҳои 90 набояд аз ёди 

ягон нафар бошандаи Ҷумҳурӣ барояд, баръакс, мо ҳамеша бояд дар хотир дошта 

бошем, ки сулҳу суботи ҷомеа арзиши пурқимматтарини аҳли он аст ва ба қадри 

он бояд расид. Аз ҳамин лиҳоз башарият тарафдори пойдории ҷаҳони 

таҳаммулгаро, ором, бенизоъ мебошад, ки дар он ҳар як фард новобаста аз ранги 

пӯст, миллату мансубияти динӣ, касбу кору мавқеи ҷамъиятӣ, дороиву нодорӣ, 

қимате дорад, қадр карда мешавад ва кулли ин амалҳо мазмуни аслии 

таҳаммулпазириро ташкил медиҳанд. 
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Таҳаммулгароӣ ҳамчун арзиш ва меъёри ҷамъиятӣ дар ҳуқуқи ҳар як аъзои 

ҷомеа ба ҳаргунагӣ, нотакрорӣ инъикос меёбад. Он ба ризоияти намояндагони 

нажодҳо, динҳо, ҳаракатҳои сиёсӣ, миллату халқиятҳо, махсусияти маданияти 

ҷаҳониён, ки фарқиятҳои зиёд доранд, сафарбар шудааст. Таҳаммулпазирӣ тайёр 

буданро ба якдигарфаҳмӣ ва ҳамкории одамон, ки аз рӯи нишонаҳои зоҳирӣ, 

забон, расму оин, ҷаҳонбинӣ, ҳуввият, мансубияти динӣ фарқ мекунанд, дар назар 

дорад [129;130,87]. Он дар амали амиқ, рафтори конкретӣ, муносибати амиқ ба 

шахси (шахсони) муайян зоҳир мегардад. 

Мафҳуми рафтор дар равоншиносӣ чунин шарҳ дода мешавад  – амали 

инсон нисбати ҷамъият, одамони дигар, олами воқеӣ, ки ба воситаи меъёрҳои 

ахлоқӣ ва ҳуқуқӣ ба танзим дароварда мешавад... Заминаи табиӣ дошта аз ҷомеа 

сабабияташ иҷтимоӣ аст, ба низоми аломатҳои мазмуннок нигаронида мебошад, 

дар раванди тӯлонии сотсиогенез ташаккул ёфтааст. Дар сатҳи фаъолияти 

муайяншудаи ҷамъиятии инсон, истилоҳи “рафтор” ҳамчунин амали одамро 

нисбат ба ҷомеа, одамони дигар ва олами ашёҳо маънидод карда мешавад, ки аз 

назари танзими онҳо ба воситаи меъёрҳои ҷаъиятии ахлоқ ва ҳуқуқ дида баромада 

шудааст [199,43]. 

Дар ин асно таҳаммулпазирӣ ҳамчун мавқеи фаъоли ахлоқие дида баромада 

мешавад, ки дар заминаи худэҳтиромкунӣ, боварӣ ба худ ва ҳамчунин, аз ҷиҳати 

психологӣ тайёр будан ба рафтори аз ҷониби ҷомеа қабулгаштаи мусбӣ, ки ба 

ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии дигарон зид нест, асос мегирад. Муносибат дар он 

ҳолат таҳаммулгароёна буда метавонад, ки одам ба ҳар як фарқият, ба ҳама 

нишонаҳои шахси дигар бо эҳтиром бошад, ҳуқуқи ӯро ба дигаргунӣ эътироф 

намояд, ба фарқияти вай ягон хел баҳо надиҳад, на баҳои мусбӣ ва на манфӣ. 

Ҳамин тариқ муносибати таҳаммулпазиронаро ҳамчун муносибат бидуни 

баҳогузорӣ ба хусусиятҳои ниҳоят гуногуни иҷтимоиву психологии “Дигар” дида 

баромадан мумкин аст, яъне нишондиҳандаи асосии равонии таҳаммулгароии 

байнишахсиро интихоби арзишманди даркшуда шуморидан ҷоиз аст. Ин маънои 

онро дорад, ки ҳар як инсон, бо вуҷуди соҳиби ақидаи худ будан, ҳуқуқи одами 

дигарро ба нуқтаи назари мухталиф доштан, ба таври дигар фикр кардан қабул ва 
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эътироф мекунад. Ӯ арзиши гуногуншаклиро мебинад, дарк мекунад ва тайёр аст 

ҳамкориро бо дарназардошт ва фаҳмиши мавқеъҳои дигар ба роҳ монад [246]. 

Ба ақидаи мо муносибати таҳаммулгароёна, муносибат бидуни баҳогузорӣ 

набуда, балки муносибати хусусияти мусбӣ дошта аст, зеро муносибат бидуни 

баҳогузорӣ як навъ бефарқӣ, беэътиноӣ маъно дорад. Ба сифатҳои одам чӣ гуна бе 

баҳогузорӣ муносибат намудан мумкин аст, вақте мо таъкид менамоем, ки 

таҳаммулпазирӣ муносибати даркшуда, фаҳмидашуда, аз ҳама муҳимаш, 

муносибати мусбӣ ва боэҳтиром ба фарқияти “Дигар” аст. Он бидуни баҳогузорӣ 

буда наметавонад. Инро формулаи таҳаммулгароӣ тасдиқ мекунад “Ман хуб, ту 

хуб”, яъне Ман “дигаргунии туро хуб, мусбат, эҳтиромона дарк мекунам (баҳо 

мегузорам) ва ба таври муносиб қабул менамоям, мефаҳмам, ҳурмат мекунам”. 

Аз ин нуқтаи назар мо ҷонибдори ақидаи П.Ф.Комогоров ҳастем, ки ӯ 

тавсия мекунад – “таҳаммулпазирӣ пешакӣ муқаррар намекунад, маҳкум 

наменамояд, он баҳогузории зуҳуроти ин ё он рафтор, ин ё он мавқеъро тахмин 

мекунад” [121,43]. Дар ин ҳол баҳогузорӣ хусусияти асосии таҳаммулгароӣ 

мебошад. Он дар мутаносибгардонии дараҷаи арзишҳои “Дигар” бо меъёрҳои 

ахлоқию иҷтимоии муқарраршуда, бо дидҳои шахсии худ, бо низоми ақидаҳои 

муқарриз ифода мегардад [62;63;130]. Танҳо дар ҳамин ҳолат дар бораи 

таҳаммулгароии ҳақиқӣ, даркшуда сухан рондан мумкин аст. 

Моҳияти таҳаммулпазирии байнишахсӣ аз он иборат аст, ки одам тайёр аст 

доираи маҳдуди барояш гузошташударо васеъ намояд (ҳама нишонаҳои аз 

“дигарон” фарқкунанда – этникӣ, мазҳабӣ, ҷинсӣ, синн усолӣ ва ғ.), аз ҳудуди он 

барояд, ба “олами одамон”, олами гуногунранг, олами баробарқимат, олами 

баробарранг, ҳамаи рангҳояш мутаносиб, яъне оламе, ки бо рангорангиаш 

пурарзиш аст ва бо ҳамаи мухталифиҳояш бояд қадр карда шавад. 

Шарти калидии таҳаммулгароии дохилишахсӣ – ин фаҳмидани он, ки 

фарқияти байни одамон табиист ва зарур аст, тайёр будан ба қабул, эҳтироми ин 

дигаргуниҳо ва дар заминаи он эътирофи ҳуқуқ ва озодиҳои ҳар як инсони 

алоҳида, маҳорати ҳамзистӣ бо одамони гуногун (дигар), бо онҳо озодона 
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ҳамкорӣ кардан, аз ҳама муҳим – тайёр ва қобил будан ба муносибат, муошират, 

гуфтугӯ. 

Ҳар як инсон, дарк мекунад ё не, ҳам объект ва ҳам субъекти тоқатпазирӣ ва 

акси он мебошад. Бетаҳаммулӣ, норавоӣ, хушунат аксаран дарк намешаванд, зеро 

бо аксуламалҳои ибтидоии рафтор алоқаманд буда, якбора ба вуҷуд меоянд ва 

кӯшиш, фаҳмидан, танзими иродавиро наметалабанд. Таҳаммулпазирӣ бошад 

аксуламали дуюминдараҷа аст, он нисбатан устувортар, инкишофёфта, расида 

мебошад ва ҷидду ҷаҳд, ботартибӣ, машқро талаб мекунад. Аз ин рӯ 

таҳаммулгароӣ ҳамчун хусусияти махсуси шахс, ҳамчун омили рафтор ба худ 

диққати бештарро талаб мекунад ва маҳз бо ҳамин сабаб таҳаммулгароиро дар 

тамоми зинаҳои инкишофи шахс, ҳамаи соҳаҳои ҳаёту фаъолияти вай тарбия 

намудан, талқин кардан зарур аст. 

Мундариҷаи асосии андозаи шахсии таҳаммулпазирӣ пеш аз ҳама низоми 

арзишҳоеро дар бар мегирад, ки мавқеи марказиро дар он арзишҳои эҳтироми 

одам, ҳуқуқу озодиҳои инсон ва баробарҳуқуқии одамон дар муносибат ба 

масъалаҳои бунёдӣ – интихоби ҷаҳонбинӣ ва мавқеи ҳаётӣ, арзиши масъулият 

барои ҳаёти шахсии худ ва эътирофи он аз ҷониби ҳар як одам, ишғол мекунанд. 

Андозаи шахсии таҳаммулгароӣ бо коэффитсиенти инфиродӣ ташаккул меёбад, 

ки бо омилҳои инкишоф ва ташаккули шахсият муайян карда мешавад, ва мо онро 

дар расми 14 овардаем.  
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Расми 14 - Омилҳои ташаккули шахсият 

 

Чӣ хеле ки аз расм маълум мегардад алоқамандӣ ва вобастагии омилҳои 

инкишофдиҳандаи шахс, моҳияти вайро, ки дар рафтор ва муносибат ба одамон 

муайян мегардад ва метавонад ҳам таҳаммулгароёна ва ҳам бетаҳаммул бошад, 

дар бар мегирад. Дар навбати худ он манбаи шахсии ҳар як одамро ташкил 

медиҳад, ки бояд бо таъсиротҳои равонӣ ва педагогӣ ташаккул дода шавад. Ин 

манбаи шахсӣ мухталиф аст ва бо симои характерологии одам, таъсири омилҳои 

гуногун ба ташаккули ӯ вобастагӣ дорад. Ин омилҳо – биологӣ, иҷтимоӣ, 

психологӣ мебошанд ва дар навбати худ бо хусусиятҳои психофизиологӣ 

(ҷинсият, хусусияти темперамент), махсусияти иҷтимоӣ (статус, некӯаҳволии 

моддӣ, шароитҳои тарбия), хусусиятҳои психологӣ (характер, устуворӣ, равия, 

эътиқод), диндорӣ (ваҷҳиёт), хусусияти маданият (талабот), ҳуввият (хусусиятҳои 

шахсӣ), дараҷаи инкишофи фикрӣ, ҷаҳонбинӣ (соҳаи маърифатӣ), устувории 

эмотсионалӣ, сифатҳои иродавӣ (соҳаи эмотсионалӣ-иродавӣ) муайян карда 

мешаванд. 

Ба ақидаи Ю.В.Кузнетсова унсурҳои асосии таҳаммулпазирии шахсӣ 

чунинанд “...устувории эмотсионалӣ, тоқатфарсоӣ, набудани изтиробнокӣ, 

бенизоӣ, қобилият ба эмпатия” [136,21]. 
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Ба сифати илова мо унсурҳои зеринро ҷудо мекунем – эҳтиром ва 

худэҳтиромкунӣ, фаҳмидан ва эътироф намудани баробарӣ, аз бартарият ва 

хушунат даст кашидан, раҳму шафқат, накӯӣ ва ҳамдардӣ. 

Муҳаққиқони гуногун шаклҳои мухталифи таҳаммулгароиро пешниҳод 

намудаанд. Масалан, Г.Л.Бардиер [20] се шакли онро ҷудо намудааст: 

1. Равандҳои психикӣ (идрок,тафаккур, эмотсия, ирода). 

2. Ҳолатҳои психикӣ (устуворӣ, мувозинат). 

3. Хусусиятҳои психологӣ (тоқатпазирӣ, нармдилӣ, ботарбиятӣ). 

Е.С.Сухих панҷ шакли зоҳиршавии таҳаммулгароиро нишон 

додааст [238,22]: 

1. Тоқатпазирӣ ҳамчун канорагирӣ аз ҷомеа, бепарвоӣ, ғайрифаъолӣ. 

2. Фурӯтанӣ барои нигоҳдории осоиштагӣ ва мувофиқат намудан ба 

намунаҳои писандидаи ҷамъиятӣ. 

3. Муносибати мусоҳилакорона доштан ба фарқиятҳои мавҷуда. 

4. Тамоили ахлоқӣ ба эътироф ва эҳтироми ҳуқуқҳои шахси дигар. 

5. Муносибати ошкоро, шавқу рағбат ба фарқитятҳо, писандидан ва дарки 

онҳо чун манбаи инкишофи шахс ва ҷомеа.   

  Ба мо бешатар нуқтаи назари Г.Л.Бардиер [19,117] наздиктар аст, зеро 

таҳаммулпазирӣ пеш аз ҳама омили рафтор аст ва дар мадди аввал аз хусусиятҳои 

психологии шахс вобастагӣ дорад. Ҳамчунин илова мебояд кард, ки шаклҳо ва 

намудҳои таҳаммулгароӣ дар вазъиятҳои гуногун дар ҳамон як шахс ба таври 

мухталиф зоҳир гашта метавонанд. Инсон бо вуҷуди ниҳоят таҳаммулпазир 

буданаш ба ҳодисот, одамони муайян бетаҳаммул буданаш мумкин аст (ва ҳатто 

зарур аст), яъне таҳаммулпазирии мутлақ мавҷуд нест. А.Г.Асмолов дуруст 

таъкид менамояд, ки – “таҳаммулгароӣ падидаи диалектикӣ мебошад ва на аз ҳад 

зиёд ва на аз ҳад кам буданаш зарур аст” [13,8-18]. 

Агар баъзе вазъиятҳоро таҳлил намоем, муайян мегарад, ки одам ба 

шахсони наздик, шинос таҳаммулпазир буда баръакс ба бегонагон, ба хусус, 

намояндагони дигар миллатҳо ва расму оинҳои онҳо, динҳои дигар, бетаҳаммул 

аст. Ин нишондиҳандаи таҳаммулгароии байнишахсӣ, ҷамъиятӣ, этникӣ мебошад. 
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Таҳаммулпазирии байнишахсӣ дар муносибат ба шахси муайян, таҳаммулгароии 

ҷамъиятӣ ба гурӯҳи муайяни одамон, таҳаммулпазирии этникӣ ба намояндагони 

миллат ва халқиятҳои дигар зоҳир мегардад. 

Мавҷуд будан ё набудани зуҳуроти ғайритаҳаммулгароии шахсӣ ва 

байнишахсӣ бевосита аз мавҷуд будан ё набудани ҳолатҳои манфии 

эмотсионалие, ки одам аз сар гузаронидааст, вобаста мебошад. Бо вуҷуди ин, 

рафтори таҳаммулгароёна ё ғайритаҳаммулпазирона аз таъсири омилҳои гуногуни 

ҳам шахсӣ (некбинӣ, илтифот, раҳмдилӣ ва/ё бадбинӣ, дағалӣ, бадкинагӣ), ҳам 

иҷтимоӣ (мутобиқати миллӣ, касбӣ, мавқеӣ)  сурат мегирад. Ба шахс ҳамеша хуш 

меояд, вақте касе ба ӯ аз сидқи дил ҳамдард мешавад, некӣ мехоҳад, барои 

дастгирӣ дар вазъиятҳои мушкил аз таҳти дил миннатдорӣ менамояд. Маҳз дар 

ҳамин лаҳзаҳо ҳисси “Ман хуб” пайдо мешавад, ки ҳатман ҳисси ҷавобии 

эмпатия, қабул намудан, эҳтиром ва эътироф карданро ба вуҷуд меорад, яъне “Ту 

хуб” ва формулаи таҳаммулпазирӣ “Ман хуб – Ту хуб” амалӣ мегардад, ҳисси 

офият, хушбахтӣ  ва якдилии осоиштагӣ бо оламро созмон медиҳад. 

Боварии инсон ба худ, ба қувваҳои худ, офият, аз  модели “Ман хуб – Ту 

хуб” вобастагӣ дорад. Ин амсилаи махсуси хушбахтӣ мебошад ва тамоми 

мардумони рӯи замин ба он ҷидду ҷаҳд мекунанд. Он дар одам ҳисси оромии 

дохилиро ба вуҷуд меорад, барои бо олам дар мувовофиқат будан мусоидат 

мекунад. 

Таҳаммулгароӣ бештар бо модели “Ман хуб – Ту хуб” мувофиқ аст, аммо 

дар ҳолате, ки ин амсила талаботи даркшуда, зарурати пеш аз ҳама муносибати 

бошуурона намудан ба каси дигар бо ҳисси он, ки ӯ хуб аст, мебошад. Модели 

“Ман хуб – Ту хуб” қабул ва эътирофи бечуну чаро, ҳатмӣ, эҳтиромонаи каси 

дигарро дар бар мегирад. Он бо кӯшиши хубтар намудан, ё чизе барои он ҳосил 

кардан не, балки бо фикру андеша ва муносибати шахсӣ ба каси дигар ҳамчун 

қадру қиматдошта, арзишманд ба амал бароварда мешавад. Ҳамзамон, бояд дарк 

кард, ки ташаккули чунин рафтор нисбати шахси дигар зуд ба даст намеояд, ҳатто 

дар баъзе мавридҳо чунин менамояд, ки ноил шудан ба он номумкин аст. 
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Таҳаммулпазирии ҳақиқӣ ба худтанзимкунии шахс дар вазъиятҳои ниҳоят 

мураккаб ба туфайли муносибати бошуурона ба расму оин, меъёрҳо, арзишҳои 

шахси дигар, мадад мекунад. Он бо маҳорати нуқтаи назари худро ҳимоя намудан 

ва ҳамзамон ба фикри дигаргун, мухолиф ҳисси эҳтиромро нигоҳ доштан 

алоқаманд аст. 

Як қатор муаллифон, моҳияти ӯъҷубаи таҳаммулгароиро муайян намуда, 

мафҳуми “худӣ – бегона” - ро истифода мебаранд, ки маънои аввалан – далели 

мавҷуд будани фарқиятҳоро дар байни одамон (гурӯҳҳои иҷтимоӣ), баъдан – 

далели мавҷудияти равандҳои худмувофиқовариро дорад (Г.Л.Бардиер, 

Р.Р.Валитова, Д.В.Зиновев ва диг.). 

Дар назар дошата мешавад, ки таҳаммулпазирӣ ба одам имконияти 

эътирофи фикри “бегона” (фарқкунанда, дигар, мухолиф) ва ҳамзамон нигоҳ 

доштани айнияти худро медиҳад. Бояд қайд намуд, ки дар назарияи “худӣ – 

бегона” “таҳаммулгароӣ эътирофи беғайратона набуда, воридшавии фаъол ба 

раванди маърифати ношинос, нофаҳмо бегона; кӯшиши дарки ин нофаҳмоиҳо, 

қабул ва эътирофи он, зимнан, эътирофи маҷбурӣ не, балки шуурнок, 

боэҳтиромро дар назар дорад. Маҳз дар ҳамин аст моҳияти таҳаммулгароии 

ҳақиқӣ. Қабул ва эътирофи беамалонаи бегона – ин нишонаи тобеъшавӣ, 

мушобеҳӣ, ин – тамоюли потенсиалии гум кардани фардият ва худмувофиқоварии 

шахсият мебошад” [20;247]. 

Е.В.Алексеева ва С.Л.Братченко тавсифи монандро додаанд: “Моҳияти 

таҳаммулпазирии байнишахсӣ – дар фаҳмиш ва дарки арзишноки бошууронаи 

интихоби шахсӣ, ки мувофиқ ба он одам фикру андеша, ҷаҳонбинии худро соҳиб 

асту, ҳуқуқи каси дигарро ба идрок ва тафаккури дигаргун эътироф мекунад, 

ҳамчунин, тайёр аст нуқтаи назари мухолифро фаҳмад ва ба инобат гирад” 

[43,104-117;246;248]. 

М.С.Матсковский менависад: “Таҳаммулгароӣ сифати муайяни ҳамкорӣ 

байни субъект ва объекти таҳаммулпазирӣ аст, ки бо тайёр будани субъект ба 

қабули тафовути иҷтимоӣ-мадании объект, ки нишонаҳои зоҳирӣ, ақидаҳо, 
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хусусияти рафтор ва монанди инҳоро дар бар мегирад, тавсиф дода мешавад” 

[164,116; 246;248]. 

Дар асоси омӯзиш ва таҳлили адабиёти фалсафӣ, психологӣ-педагогӣ ва 

таҷрибаи амалӣ мо иброз карда метавонем, ки таҳаммулгароӣ рафтори 

бошууронаро нисбати одамони дигар дар назар дорад, он бояд маҳз аз рафтору 

кирдори одам сарчашма гирад, на танҳо дар гуфту гузор, фикру андешаҳо, 

эътиқод, балки маҳз аз амалҳо барояд. Ин мавқеи фаъоли шахсият, интихоби 

бошууронаи вай аст. Танҳо дар ҳамин ҳолат дар бораи таҳаммулпазирии ҳақиқӣ, 

“аслӣ” сухан рондан мумкин аст. 

Мувофиқи гуфтаи А.Г.Асмолов, таҳаммулгароӣ бо дониш, маҳорат ё 

малака, низоми муайяни хусусиятҳои психологӣ, ё шароитҳои объективӣ кафолат 

дода намешавад. Муносибатҳои таҳаммулпазирона ба инсон “муқаррар” шудаанд, 

онҳо – муайянкунандаи инсондӯстии одам буда, ба ӯ аз ибтидо ҳамчун восита, 

нерӯ барои роҳандозии заминаи солим ва самаранок дода шудаанд. Ин замина на 

танҳо дар вазъиятҳои муқарраршуда, балки дар мувофиқати хоҳиш ва кӯшиши 

худи инсон ифода меёбад, ва дар худмуайянкунии бошуурона, соҳибихтиёр ва 

масъулиятнок дар ҳар як вазъияти аниқи ҳаётӣ, вақте ки пас аз шароитҳои берунӣ 

ва шароитҳои пешакии дохилӣ фаъолии фикрӣ ва рафтории одам ба амал меояд. 

Аз ин нуқтаи назар таҳаммулгароӣ на ҳамчун қоидаи мустаҳкам ва устувор 

ё дастури тайёр барои истифода, ва ба ҳеҷ ваҷҳ чун талаби маҷбуран, зӯран, зери 

таҳдиди ҷазо шарҳ дода мешавад. Он интихоби озод, шуурона, фаъол ва 

масъулиятноки шахс, муносибати таҳаммулпазирона, “арзишманд” ба ҳаёт аст” 

[14,2-5;15, 3-14]. 

Гуногунрангии дунёро эътироф намуда, фарди таҳаммулпазир худро ҳамчун 

як зарраи ин гуногунӣ мебинад, ӯ шуурона “вазъиятро баръакс (чаппа)” намуда 

метавонад, яъне мефаҳмад, ки барои каси дигар вай айнан “дигаргун” аст, аз ин 

лиҳоз, ӯро мефаҳманд, қабул мекунанд, эътироф менамоянд, яъне формулаи 

таҳаммулгароӣ “Ман хуб – Ту хуб – Ту хуб – Ман хуб” амал мекунад. 

Дар назарияҳои психологӣ ва педагогӣ нисбати инсон намудҳои зерини 

таҳаммулпазирӣ фарқ карда мешавад: 
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1. Таҳаммулпазирии табиӣ, ки он ба таҳаммулгароии типи “А” дохил 

мешавад. Мундариҷаи онро кунҷковӣ, зудбоварӣ, соддадилӣ, ки ба одам азалан, аз 

синни хурдсолӣ хос аст, ташкил медиҳад. Ин нишондиҳандаҳо сифатҳои “МАН”-

и ӯро муайян намукунанд, зеро раванди ташаккул ва персонализатсияи шахсият 

ба охир нарасидааст ва ба ҷудошавии таҷрибаи фардӣ ва иҷтимоӣ, мавҷуд будани 

нақшаҳои махсуси рафтор ва таассурот, оварда нарасонидааст.  

Кӯдакони хурдсол мутлақо таҳаммулпазиранд. Ин ҷо калонсолон мебоист 

аз онҳо таҷриба омӯзанд. Ҷараёни бозиҳои кӯдаконро мушоҳида намуда, исботи 

ин фикрро пайдо кардан мумкин аст. Барои онҳо “дигаргуни”-и каси дагар 

аҳамият надорад. Кӯдакон ҳатто дар ҳодати надонистани забон, бо кӯдаки дигар 

“забон меёбанд”. Тафриқагузориро онҳо баъдтар, тӯли ҳаёт, аз мо, калонсолон 

меомӯзанд. Мавҷуд будани таҳаммулгароии табиӣ ба кӯдак имконият медиҳад, ки 

падару модари худро “чӣ тавре, ки ҳастанд” қабул намояд, ҳатто дар вазъиятҳое, 

ки волидон нисбати вай золиму бераҳманд. Дар айни ҳол, он аз як ҷиҳат ҳифзи 

психологии кӯдаки ба воя расида истодаро таъмин намуда, имконият медиҳад, ки 

бо оилаи худ муносибатҳои мусбатро нигоҳ дорад, аз дигар ҷиҳат, он сабаби 

асабонияти тифли ташаккулёфтаистода гашта, қобилияти дарку қабули худ, 

таҷриба ва таассуроти ӯро паст мекунад.  

Кӯдак нисбати эҳтиёҷоти худ мутлақо бетоқат аст – ӯ ба гуруснагӣ, хунукӣ, 

беэътиноии эмотсионалӣ таҳаммул надорад. Қонеъ намудани талаботҳои асосии 

худро вай тайёр аст бо гиря – он воситае, ки ба ӯ дастрас аст – талаб намояд. Агар 

барои кӯдак дигар воситаҳо дастрас мебуданд, ӯ албатта аз онҳо истифода мебурд. 

Ин ӯъҷубаро Л.С.Виготский “солипсизми кӯдакӣ” номидааст. Ба ин маъно 

волидон дар ҳақиқат кӯдакро ба тоқатпазирӣ ва пуртоқатӣ меомӯзонанд. Баъзе 

калонсолон, бошанд “дар қонеъгардонии” талаботи худ кӯдак мемонанд [58,86-

97;59].  

Тоқатпазирӣ, дар асл марҳалаи якуми бархӯрди талаботи физиологии фард 

ва тарзи ба инсон хоси қонеъ гардонидани онҳо мебошад. Ба маънои васеъ, 

вохӯрии моҳияти табиии одам ва маданияти инсонӣ аст. Лекин ин намуди 

тоқатпазирӣ ғайритабиӣ буда, ба таҳаммулгароии типи “А”, ки ба кӯдак хос аст, 
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дахл надорад. Ин “ассиметрия”- и таҳаммулгароии типи “А” барои ташаккули 

минбаъдаи таҳаммулгароӣ дар умум ҷавобгар аст, ки чун қоида дар шакли 

“инволютсия” (инкишофи баръакс)-и таҳаммулпазирии табиӣ ба амал оварда 

мешавад. 

2. Таҳаммулпазирии ахлоқӣ – ба таҳаммулгароии типи “Б” тааллуқ дорад. 

Ин маънои онро дорад, ки таҳаммулпазирӣ ба шахсият шабеҳ дода мешавад 

(“МАН”-и зоҳирии одам). Дар ҷиҳатҳои гуногун он ба кулли одамон хос аст ва 

дар кӯшиши нигоҳ доштани ҳиссиёти худ бо истифода намудани механизмҳои 

гуногуни ҳифзи психологӣ ифода меёбад. Айни ҳол як навъ вобастагии вазъиятӣ 

мушоҳида мешавад, аз он сабаб, ки одам тоқатнопазирии худро зоҳир намекунад, 

нишон намедиҳад, дар дохили худ “пинҳон” мекунад, гарчанде ки аслан он дар ӯ 

ҳаст, яъне вазъияти ба вуҷуд омада вайро ба ин водор месозад ва ӯ “касеро барои 

чизе” тоқат мекунад. Ин шакли таҳаммул ба аксарияти калонсолон хос аст. Мо 

нисбати волидонамон, кӯдаконамон, шахсони “даркорӣ”, роҳбарамон, талабагон, 

донишҷӯён ва ғ. “таҳаммулпазирем”. Мутаассифона ин нишондиҳандаи асосии 

ҳолати ҳақиқии тамаддуни муосири оммавӣ, тарбияи оилавӣ ва ҷамъиятӣ аст. 

Таҳамулгароии намоишкорона, “квазитаҳаммулпазирӣ” нисбати муносибат ба 

иерархияи арзишҳои якдигар дар вазъияти низои наслҳо мушоҳида карда 

мешавад. Аммо чунин намуди таҳаммул дар “паси” худ тоқатнопазирии шахсиро 

ниҳон медорад, ки ба зиёд шудани шиддат, норозигии баённашуда, пахши 

агрессия оварда мерасонад. Таъкид намудан ҷоиз аст, ки ин таҳаммули рӯякӣ, “ба 

гап, дар сухан”, таҳаммули вазъиятӣ аст, яъне дар мавриди дигар шояд он 

бетаҳаммули гардад. Гарчанде, ин шакли таҳаммул ахлоқӣ аст, аслан маънавӣ 

маҳсуб ёфта наметавонад, он шартӣ аст, яъне рафтори таҳаммулгароёна бо шарти 

муайян алоқаманд аст (таҳаммул барои он ки “зарур”, “лозим”, “ҳамин хел қабул 

шудааст”, “қулай аст” ва ғ.).  

Мавҷудияти таҳаммули типи “Б” – ин хушунати ниҳоӣ, фурӯ 

нишонидашуда, ба муддате гузошташудаи дохилӣ мебошад. Дар як назари аввал, 

чунин “таҳаммул” аз “тоқатнопазирӣ” беҳтар аст, лекин ҳар дуи ин падида 

моҳиятан яканд. Фарқият дар миқдор аст на дар сифат, зеро заминаи психологии 
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онҳо шабоҳат дорад. Таҳаммули типи “Б” паҳлӯи дигари тоқатнопазирӣ, шаклҳои 

ниҳоят гуногуни зӯроварӣ ва қаллобии психологии инсон, беэътиноӣ нисбати 

хислатҳои субъективии вай аст. Ин ҳамаи он чизе, ки муносибати байни одамонро 

вайрон мекунад.  

Таҳаммули типи “Б” дар асл заминаи таҷрибаи ҳақиқии тарбияи оилавӣ 

мебошад: волидон ҳақиқатро (ҳама чизро) медонанд, лекин кӯдакон мувофиқи ин 

маҷрои донишҳо “арзишҳо” рафтор намекунанд. Нисбати якдигар тоқатнопазир 

будани аъзоёни оила (баъзан бе ягон асос) дар натиҷаи таҳаммул-тоқатпазирии 

калонсолон ба вуҷуд меояд, яъне дар ҷараёни тарбия беаҳамиятӣ, беэътиноӣ 

зоҳир намудани онҳо (тоқат кардани рафтори нодурусти фарзандон). Чунин 

шакли таҳаммул дар маданият низ (махсусан ВАО) паҳн карда мешавад. Сабаб 

дар он аст, ки дар ҷомеа ва маданияти оммавии муосир тоқатнопазирӣ, рафтори 

ғайритҳаммулгароёна ва зӯроварӣ ҳукмрон аст. 

Дар рафтори донишҷӯён аксаран маҳз ҳамин типи таҳаммулпазирӣ 

мушоҳида мешавад, ки онро мо таҳаммули “маҷбурӣ” номидаем, зеро дар 

вазъиятҳои гуногун он ба рафтори ғайритаҳаммулгароёна табдил меёбад. 

Мавриде, ки ҷавони нисбатан бетаҳаммул рафтори ноҷоя мекунад ва дар як он, 

донишҷӯёни орому “батоқат” нисбати якдигар зӯроварӣ ва ҳатто золимӣ зоҳир 

менамоянд. Чунин таҳаммул хеле ноустувор, бесубот ва албатта идоранашаванда 

аст. 

 Нисбати таҳаммули типи “Б” гуфтан мумкин аст, ки он як навъ рафтори 

ахлоқан муқарраршуда мебошад, яъне чунин рафтор намудан ҷоиз (лозим, зарур) 

аст. Ин шакли таҳаммул, дар асл аз ҷониби ҷомеаи авторитарӣ талқин карда 

мешавад, мавқеи иҷтимоии шахс ӯро ба таҳаммул “водор” месозад ва шояд аз 

ҳамин сабаб он таҳаммулгароии ахлоқӣ ном гирифта бошад, гарчанде моҳиятан 

истилоҳи начандон дуруст аст, зеро шакли сеюми таҳаммулгароӣ – маънавӣ – ном 

гирифтааст. Ин ҷо як навъ номувофиқатии маъногӣ дида мешавад, аз он лиҳоз, ки 

макулаҳои ахлоқ ва маънавиёт моҳиятан шабеҳанд, яъне дар сатҳи истилоҳӣ, 

мазмунӣ, байни ин ду мафҳум гӯё ихтилоф гузошта мешавад. Аммо аз нуқтаи 

назари рафтор ин категорияҳо дар ҳақиқат фарқ мекунанд. Моҳияти ахлоқро 
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донистан, маънои хушахлоқиро надорад, яъне мо метавонем  дар бораи ахлоқ 

дониши хеле васеъ дошта бошем, вале аз он фарсахҳо дур монем. Маънавиёт 

бошад, макулаи рафторӣ аст. Танҳо рафтор ва кирдор дараҷаи маънавиёти 

инсонро муайян мекунад, ба ҳайси меъёри маънавии вай баромад менамояд. Маҳз 

аз ҳамин сабаб таҳаммулпазирии маънавӣ таҳаммули аслӣ, ҳақиқӣ, фаҳмидашуда 

ва шуурона аст. 

3.Таҳаммулгароии маънавӣ ба таҳаммули типи “В” дохил мешавад. 

Нисбат ба таҳаммулгароии типи “Б” он эътирофу бовариро мушобеҳ бо моҳияти 

“МАН”-и дохилии” одам дар назар дорад. Он эҳтироми арзишҳо ва мафҳумҳои 

барои каси дигар муҳимро дар бар мегирад, ҳамзамон ин фаҳмиш ва қабули олами 

ботинии худ, арзишҳо ва мафҳумҳои худ, мақсадҳо ва хоҳишҳои ҳаётӣ, таассурот 

ва ҳиссиётҳоро муттаҳид мегардонад. Он ба шахсият бартарияти устувор будан, 

наҳаросидан аз вазъиятҳои пуршиддат ва низоҳо, ки дар ҳаёти ҳар кас рух 

медиҳанд, фароҳам меорад. 

Заминаи таҳаммулпазирии маънавӣ аз ҷониби фард эътироф намудани ҳам 

атрофиён ва ҳам худ, ҳамбастагии олами зоҳирӣ ва ботинӣ ба тариқи фаҳмиш, 

эътино, мусоҳиба мебошад. Барои шахси дорои чунин типи таҳаммул вазъиятҳои 

шиддатнок ва низоӣ истисно нестанд, ӯ метавонад муддати дароз дар чунин ҳолат 

зиндагонӣ кунад. Таҳаммулгароӣ ба вай имконият медиҳад, ки аз чунин вазъиятҳо 

наҳаросад, онҳоро ҳамчун як ҷанбаи ногузири ҳаёт қабул намуда, бо матонат паси 

сар кунад. 

Таҳаммулпазирии маънавӣ – таҳаммули асил, баркамол, дар ҳақиқат мусбӣ 

аст, ки ба дарку фаҳмиши пурраи олами воқеӣ (нисбат ба таҳаммулгароии типҳои 

А ва Б) асос мегирад. 

Ин нуқта бори дигар ақидаи моро дар бораи он, ки таҳаммулпазирӣ дар 

шакли мусбати зоҳиршавии он, танҳо дар рафтор ва муносибат ифода меёбад, 

тасдиқ мекунад. 

Дар муносибатҳои донишҷӯён ин типи таҳаммулгароиро оғоз аз соли 

дуюми таҳсил, вақте ки онҳо то андозае ба якдигар наздик шудаанд, унс 

гирифтаанд, мушоҳида кардан мумкин аст. Аксари онҳо дар ин марҳила аллакай 
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табиӣ будани гуногунрангиву гуногунфикриро дарк мекунанд ва зуҳуроти 

номатлуби бетаҳаммулӣ нисбати якдигар дар рафторашон камтар мешавад. 

Дар рафтори одамон таҳаммулгароии типи “В” бо шабоҳат ба сегонаи 

К.Роджерс инъикос мегардад – эътирофи бешак, баҳо нагузоштан, мувофиқат, 

ки асоси терапияи “башахсмарказонидашуда”-и вайро ташкил медиҳад. 

К.Роджерс чунин мешуморад: “То он даме, ки одамон фикри худро озод баён 

карда натавонанд ва шунида нашаванд, дар муносибати онҳо ба пешравӣ ба ноил 

гаштан мумкин нест” [201,106;247]. 

Барои баҳогузории дараҷаи таҳаммулпазирии типи “В” тестҳои махсуси 

психологӣ коркард шудаанд, ки барои муайян намудани таҳаммул ё 

бетаҳаммулии шахс истифода бурда мешаванд.  

Дар заминаи омӯхтану таҳлил намудан, муқоисаву монандкунӣ мо 

дараҷаҳои зоҳиршавии таҳаммулпазириро дар расми 15 нишон додаем. 

I. Дараҷаи когнитивӣ (дониш) – дараҷаи маърифатии таҳаммулгароиро 

дар бар мегирад, ки бевосита бо креативнокӣ робита дорад ва донишҳои шахсро 

дар бораи принсипҳо ва меъёрҳои асосии раванди муошират, фаҳмиш ва дарки 

дастурҳои бунёдии таҳаммулпазирӣ ифода менамояд. Воқиф будан заминаи 

муҳимтарини муайянкунандаи муносибат ва рафтори ботаҳаммул мебошад. Ин 

дараҷа ду унсурро дар бар мегирад:  

а) дониши бевосита дар бораи ӯъҷубаи таҳаммулгароӣ, принсипҳо ва 

меъёрҳои рафтори ботаҳаммул; 

б) дарки рафтори таҳаммулпазирона, яъне ифодаи бошууронаи 

таҳаммулгароӣ, ки аз дараҷаи когнитивӣ сарчашма мегирад (ман чӣ кор 

карданамро медонам). Ин ҷо дараҷаи шуурнокии шахс низ илова мегардад, зеро 

фарди бошуур бештар сатҳи баланди таҳаммулгароиро зоҳир мекунад.  
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Расми 15 - Дараҷаҳои зоҳиршавии таҳаммулпазирӣ 

 

II. Дараҷаи эмотсионали-баҳогузорӣ – муносибати мусбат ба 

гуногуншаклии олами воқеӣ, дарки зарурияти гуногунӣ ва гуногунтаркибии дунё. 

Ин сатҳи таҳаммулпазирӣ ба донишҳо дар бораи ӯъҷубаи таҳаммулгароӣ такя 

намуда, инкишофи хислатҳои мусбати шахсиро, дар назар дорад ки бо унсурҳои 

зерин робита доранд – фаҳмиш, қабул, эътироф, эҳтиром. Бояд қайд кард, ки инҷо 

алоқамандии таҳаммулпазирӣ ва зеҳни эмотсионалӣ хеле равшан зоҳир мегардад. 

Шахсе, ки зеҳни эмотсионалиаш то андозае инкишоф ёфта аст, бештар 

таҳаммулпазир мебошад. Дар навбати худ дараҷаи баланди зеҳни эмотсионалӣ, 

дар сатҳи рафторӣ-рефлексивии таҳаммулгароӣ инъикос меёбад.  

III. Дараҷаи рафторӣ-рефлексивӣ – ифодаи доимии таҳаммул дар 

рафтори ҳамарӯза ва дар вазъиятҳои гуногун, ки ба қабул ва эътирофи фарди 

дигар ҳамчун шахсият, эҳтироми ҳуқуқ ва озодиҳои вай, худтанқидӣ нисбати 

рафтор, ки худбаҳодиҳӣ, худтаҳлилкунӣ, рефлексия ва эмпатияро дар бар 

мегирад, зоҳир мегардад. Маҳз ҳамин сифатҳо шахсияти таҳаммулпазирро тавсиф 

медиҳанд.  
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Ҳамаи дараҷаҳои номбаршудаи зоҳиршавии таҳаммулгароӣ байни худ 

алоқаманданд ва дар раванди иҷтимоишавии шахс, ташаккули арзишҳои 

маънавии вай, ки дар навбати худ, ҷанбаи рафтори таҳаммулгароёна ё 

бетаҳаммулро муайян мекунанд, инкишоф меёбанд, шакл мегиранд. 

Таҳамммулпазирӣ сифати яклухту том аст ва дар ҳолати ташаккулёфта он 

дар ҳамагуна вазъиятҳои ҳаётӣ ва нисбати ҳамагуна одам бе ҳеҷ ваҷҳ зоҳир 

мегардад. Шахси ботаҳаммул ҳамешагӣ ва нисбати ҳама таҳаммулпазир мебошад, 

албатта агар тааҳммулгароии аслӣ, ҳақиқӣ дар назар дошта шавад. Ӯ дар бораи 

худ дониши кофӣ дорад ва ин дониш имконият медиҳад, ки вай дигаронро 

фаҳмад. Дар бораи инсони таҳаммулпазир сухан ронда, мо дар назар  надорем, ки 

шахс бояд аз мавқеи инфиродӣ, арзишҳо, идеалҳои маънавии худ даст кашад. 

Таҳаммул маънои беэътиноӣ, мунофиқӣ, маҳдудияти манфиатҳо ва шавқу ҳавасро 

надорад ва чунин хусусиятҳоро муайян мекунад: 

1. Устуворӣ – ҳамчун қобилияти одам ба татбиқи андешаҳои худ. 

2. Чандирӣ – маҳорати эҳтиромона муносибат кардан ба меъёр ва арзишҳои 

инсони дигар. 

Таҳаммулгароии даркшуда – ин фаҳмиш ва эътирофи (фаъолона эътироф 

намудан) гуногунӣ, дигаргунӣ, фарқият. 

Барои таснифоти ӯъҷубаи таҳаммулпазирӣ Г.Л.Бардиер субъектҳо ва 

объектҳои тоқатпазириро ҷудо намудааст: “Субъетҳои таҳаммулгароӣ бо 

меъёрҳои намудҳои фаъолияти одам: субъекти муошират, маърифат, меҳнат, ва 

фаъолияти ба арзишҳо нигаронидашуда тақсим мешаванд. Объектҳои таҳаммул 

(бетаҳаммулӣ) – ин барандаи фарқиятҳо: биологӣ, маданӣ-психологӣ, иҷтимоӣ-

муайяншуда” [20;247]. 

Мо нуқтаи назари Г.Л.Бардиерро ҷонибдор ҳастем ва илова менамоем, ки 

ҳамон як шахс дар як замон метавонад барандаи унсурҳои ҳам субъекти таҳаммул 

– бетаҳаммулӣ ва ҳам объекти таҳаммул – бетаҳаммулӣ бошад (ба мисол ба шахсе 

касби ман писанд аст, лекин шавқу ҳаваси манро вай эътироф намекунад...). 

Е.В.Алексеева ва С.Л.Братченко сохтори таҳаммулпзирии шахсро созмон 

додаанд, ки аз унсурҳои зерин иборат аст: 
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 андозаи шахсӣ (чунин низоми тамоюли арзишҳое, ки дар он арзишҳои 

эҳтироми инсон, ҳуқуқу озодиҳои вай, баробарҳуқуқӣ дар интихоби ҷаҳонбинӣ ва 

мавқеъҳои ҳаётӣ, масъулият нисбати ҳаёти худ ва эътирофи ин арзишҳо барои ҳар 

як одам бартарӣ доранд); 

 андозаи когнитивӣ (фаҳмиш ва эътирофи гуногунрангии ҳақиқат ва 

нопуррагию субъективӣ будани тасаввуроти худ ва тасвири олами худ, махсусан 

дар вазъиятҳои бархӯрди ақидаҳо ва номувофиқатии нуқтаи назар); 

 андозаи эмотсионалӣ (қобилияти эмпатикӣ, барпо намудани алоқаи 

эмотсионалӣ, ба вуҷуд овардани фазои боваринок ва бехатари муошират); 

 андозаи рафтории таҳаммулпазирӣ (қобилияти ботаҳаммул баён кардан 

ва ҳимоя намудани нуқтаи назари худ, маҳорати бодиққат гӯш карда тавонистан, 

эътироф намудани фикру андеша, нуқтаи назари каси дигар новобаста аз дараҷаи 

фарқият ё номувофиқатии онҳо бо ақидаи хеш, қобилияти ҳамкорӣ бо одамони 

фикру ақидаи дигардошта, маҳорати бо онҳо созиш намудан, мувофиқ кардани 

мавқеъҳо, гузашт намудан). Ин унсур ҳамчунин рафтори ботаҳаммулро дар 

вазъиятҳои пуршиддат ва низоӣ дар назар дорад (мутлақо мувофиқ наомадани 

нуқтаи назар, бархӯрди андешаҳо, фарқияти маданият ва ғ.); 

  андозаи вербалӣ (шинос будани одам бо ғояҳо ва принсипҳои 

таҳаммулгароӣ ва қобилияти дар бораи онҳо фаҳмо ва дастрас нақл карда 

тавонистан) [43;246;247].  

Тахмини мо дар бораи дараҷаҳои зоҳиршавии таҳаммулгароӣ, ки дар расми 

2 нишон дода шудааст бо тафсири зерин мувофиқат мекунад. 

Ба сифати меъёрҳои муайянкунандаи таҳаммулпазирӣ А.П.Садохин дида 

баромадани чунин унсурҳоро пешниҳод намудааст: 

 баробарҳуқуқии ҳақиқӣ байни намояндагони халқҳои гуногун новобаста 

аз фарқиятҳои ҷинсӣ, нажодӣ, миллӣ, динӣ ё мансубият ба ягон гурӯҳи дигар; 

 эҳтироми тарафайн, муносибати ботаҳаммул ва некбинонаи тамоми 

аъзоёни ҷомеа ба гурӯҳҳои фарқкунандаи иҷтимоӣ ва маданӣ ё дигаргун; 

 имкониятҳои баробари ҳамаи аъзоёни ҷомеа барои иштирок дар ҳаёти 

сиёсӣ; 
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 ваколати қонунии нигоҳ доштан ва инкишоф додани забон ва маданияти 

ба худ хоси миллатҳои майда; 

 имконияти нигоҳ доштани анъанаҳои худ барои тамоми маданиятҳои дар 

ҷамъияти муайян мавҷудбуда;  

 озодии мазҳабӣ бо шарти маҳдуд нанамудани ҳуқуқ ва имкониятҳои 

намояндагони дин ва мазҳабҳои дигар; 

 ҳамкорӣ ва ҳамраъйӣ дар ҳалли муаммоҳои умумӣ ва инкори 

стереотипҳои манфӣ дар муносибатҳои байналмилалӣ ва байналнажодӣ ва дар 

муносибатҳои байни ҷинсҳо [246;247].  

Мо бо ин нукта ҳамфикр ҳастем ва чунин меҳисобем, ки  критерияҳои 

пешниҳодшудаи таҳаммулпазирӣ танҳо дар эъломияҳо мавҷуданд, дар ҳақиқат 

бошад, риоя ва татбиқи онҳо дар ҳаёти ҳамарӯза кӯшишҳои зиёди намояндагони 

институтҳои гуногуни ҷомеа, аз ҷумла институти таълимро талаб мекунад. 

Ба ақидаи Г.Л.Бардиер: “Дар вазъиятҳои (равандҳои) зуҳуроти 

таҳаммулгароӣ се ченак/критерия кор фармуда мешавад: аз рӯи бавуҷудоии 

таҳаммулпазирӣ (шахсӣ, байнигурӯҳӣ, вазъиятӣ); аз рӯи соҳаҳои инкишофи он 

(муносибатҳои иҷтимоӣ, маърифатӣ-иҷтимоӣ ва рафторӣ-иҷтимоӣ); аз рӯи натиҷа 

(таҳаммулгароӣ, бетаҳаммулӣ, беэътиноии иҷтимоӣ)” [20;247]. 

Соҳаҳо ва намудҳои зоҳиршавии таҳаммулгароиро Г.Л.Бардиер чунин 

номидааст – “гендерӣ, синнусолӣ, ҷуғрофӣ, физиологӣ, маълумотӣ, 

байналмилалӣ, нажодӣ, тамоюли шаҳвонӣ, маргиналӣ” [11;129;130]. 

Таҳаммули маргиналӣ муносибатро ба ашхоси дар канори табақа, гурӯҳ, 

маданияти муайяни иҷтимоӣ буда ё мардудҳо ва гадоён, ё нобиғаҳое, ки 

стереотипҳои мавҷуда, принсипҳои муқарраршударо рад кардаанд, дар назар 

дорад. 

Бар хилофи Г.Л.Бардиер [20] Е.С.Сухих [238,22] намудҳои зерини соҳаҳои 

таҳаммулпазириро пешниҳод кардааст: 

а) байнинаслӣ – дар муносибати намояндагони наслҳои гуногун зоҳир 

мегардад, он ба ҳуввияти мо (шарқона, тоҷикона) мувофиқат мекунад, ки дар он 

эҳтиром ба калонсолон қоидаи мустаҳками ахлоқӣ мебошад; 
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б) гендерӣ – дар муносибати мусбати тарафайни ҷинсҳо ифода мегардад ва 

аз рафтори мавқеӣ-ҷинсӣ вобастагӣ дорад (мард-муҳофизатгар, зан-модар ва ғ.); 

в) байнишахсӣ – аз ҳама соҳаи зиёд вохӯранда, зеро ҳаёт ва фаъолияти шахс 

дар ҷомеа бе муносибати байнишахсӣ имконнопазир аст; 

г) байниэтникӣ – вобаста ба муҳоҷирати ниҳоят фаъол дар замони муосир, 

ин соҳаи таҳаммулпазирӣ мавқеи муҳимро ишғол мекунад; 

д) байнимаданӣ – маданият дорои воситаҳои пурзӯртарини муттаҳидкунӣ, 

якҷоякунии одамон мебошад, “забони” санъат ба тарҷумон ниёз надорад, 

гуфтугӯи маданиятҳо – шакли аз ҳама маъмули муносибатҳои таҳаммулгароёна 

аст; 

е) байнидинӣ – яке аз соҳаҳои мураккаби муносибатҳои инсонӣ ба шумор 

меравад. Дин ҳамчун шакли қадимтарини институти ҷамъиятӣ, бе муҳобот омили 

асосии таҳаммулпазирӣ маҳсуб меёбад (тамоми динҳои ҷаҳонӣ аз қоидаҳои 

тоқатпазирӣ замина мегиранд); 

ё) касбӣ – ҳам дар якҷоягии корпоративӣ (ягонагӣ), ҳам дар муносибатҳои 

рақобати солим, қабул ва эътирофи намояндагони касбҳои дигар  ифода меёбад; 

ж) идоракунӣ – дар ин соҳа бештар таҳаммули типи “Б” (таҳаммулпазирии 

шартӣ) ҳам аз тарафи идоракунанда, ҳам аз ҷониби тобеъ будагон зоҳир мегардад, 

он як навъ тарзи рафтори муқаррарӣ-ахлоқӣ мебошад, яъне чунин бояд рафтор 

кард (лозим, зарур); 

з) иҷтимоӣ-иқтисодӣ – инсон ҳамчун мавҷудоти иҷтимоӣ бештар аз 

шароитҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ вобаста аст, бахусус ин таъсири оила, мактаб, 

донишгоҳ; 

и) сиёсӣ – соҳае, ки маҷрои инкишофи ҳодисоти ҷаҳониро муайян мекунад 

[238,22;246;247]. Намунаи барҷастатарини таҳаммулгароии сиёси “Сулҳи 

тоҷикон” маҳсуб меёбад. 

Ба ин маъно ба мо мавқеи Е.С.Сухих наздиктар аст, зеро дар он соҳаҳои 

зуҳуроти таҳаммулпазирӣ нисбатан возеҳтар, паҳнотар дида баромада шудаанд. 

Бо дарназардошти вазъияти кунунии кишварамон мо ба ин рӯйхат чунин 

унсурҳоро илова намуда метавонем: 
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к) минтақавӣ – зери он муносибати намояндагони минтақаҳои гуногуни ҶТ 

дар назар дошта мешавад. Чунин зуҳуроти таҳаммулпазириро дар рафтори 

донишҷӯёне, ки аз ноҳияҳои мухталиф барои таҳсил омадаанд, мушоҳида 

намудан мумкин аст. Онҳо  ба “ҳамшаҳриҳои” худ нисбатан таҳаммулгаро буда, 

баръакс ба “бегонагон” бетаҳаммуланд; 

л) табақавӣ (мавқеӣ, статусӣ) – дар ҳаёти ҳамарӯза он ғайричашмдошт, 

аммо, хеле зиёд вомехӯрад ва дар қабул ва эътирофи қабати танҳо худии иҷтимоӣ 

аз ҷониби аҳолӣ зоҳир мегардад. То ҳол мо мушоҳида карда метавонем, ки 

миқдори бисёри одамон ҳангоми интихоби арӯс (домод) маҳз ба ҳамин 

нишондиҳанда эътибор медиҳанд ва ин тамоюл ҳам дар шаҳрҳои калон ва ҳам дар 

ноҳияҳои хурд якранг аст. 

Ҳамин тариқ, бо маънидодҳои мухталифи макулаи “таҳаммулпазирӣ” 

шинос гашта, тахмин намудан мумкин аст, ки дар марҳалаи ҳозира 

таҳаммулгароӣ бештар дар одамоне (гурӯҳҳое) вомехӯрад, ки ба ҳамкории мусбӣ, 

муносибатҳои ором ва устувор кӯшиш мекунанд. Онҳо қонуниятҳои 

умумибашарии ҳақиқати объективиро вайрон намекунанд, ба одамони дигар зарар 

намеоранд ва ҳамзамон ҳуқуқ ва озодиҳои худро татбиқ менамоянд. 

Дар ояндаи дидашаванда, танҳо шахси дорои таҳаммулгароии асил қобил 

аст аз вазъиятҳои низоӣ худро канор нагирад, балки онҳоро самаранок ҳал 

намояд, ҳаёту фаъолияташро мувофиқатан ба шароитҳои зудивазшавандаи 

муосир созмон диҳад, стратегияҳои мушаххаси рафтори худро эҷод намояд ва дар 

интихоби маънавӣ пойдор бошад.   

3.3 Таҳммупазирӣ, креативнокӣ ва зеҳни эмотсионалӣ дар сохтори шахс 

Пешрафти ҷомеаи имрӯзаро бе тараққиёти технология, истифодаи 

воситаҳои мобилии муошират, информатсиякунонии оммавии шуур, раванди 

инноватсиякунонии соҳаҳои мухталифи ҳаёту фаъолият тасаввур намудан 

мушкил мебуд. Инсони муосир аз дастовардҳои навтарини илму техника баҳравар 

аст ва бо ин васила сифати зиндагонии худро ба маротиб баланд бардоштааст. 



 
 

230 
 

Ҳамзамон, дар ин раванд шахсият бояд дорои як қатор қобилиятҳое бошад, ки ба 

талабу ҳадафҳои тарзи ҳаёти ҳозиразамон мувофиқат кунанду ҷавобгӯ бошанд. Аз 

ҷумлаи чунин қобилиятҳо таҳаммулпазирӣ, креативнокӣ ва зеҳни эмотсионалиро 

номбар намудан мумкин аст. 

Таҳқиқотҳо мусаллам сохтанд, ки робитаи ин падидаҳо дар сохтори шахс  

мутобиқшавии ӯро ба шароитҳои мураккаби зудивазшавандаи муосир бештар 

мегардонад, имконият медиҳад, ки шахс нерӯи худро хубтару самараноктар 

роҳандозӣ намояд, ба қарорҳои қабулкардааш масъулиятшинос ва мустақил 

бошад, дар муошират ва муносибат бо атрофиён мушкилӣ накашад. 

Омӯзишу таҳқиқи робитаи креативнокӣ, зеҳни эмотсионалӣ ва 

таҳаммулпазирӣ дар сохтори шахс муайян намудани қисматҳои алоҳидаи ин 

падидаҳоро пеш гузошт. Дар зербобҳои рисола мо таи алоқамандии ин ӯъҷубаҳо 

дидгоҳҳо ва консепсияҳои мухталифро таҳлил намуда, фикру андешаамонро баён 

кардаем. 

  Пажӯҳиши креативнокӣ, зеҳни эмотсионалӣ ва таҳаммулпазирӣ, ки дар  

робитаи ногусастанӣ ҳастанд ба якчанд раҳёфтҳо асос мегирад: назарияи 

мазмунии тафаккури O.K.Тихомиров ва мактаби ӯ; фаҳмиши зуҳуроти 

навташкилаҳои нишондиҳандаҳои креативнокӣ дар актуалгенези қарорҳои 

маҳсулнок (Т.В.Корнилова, O.K.Тихомиров, 1990); фаъолии шахс дар бартараф 

намудани вазъиятҳои ноаёнӣ ба воситаи ташаббуси зеҳнӣ (Д.Б.Богоявленская); 

ҳамчунин ба воситаи динамикаи талаботи маърифатӣ (Е.Е.Васюкова, 

A.M.Матюшкин ва дигарон); мавқеи эмотсияҳо дар тафаккур (O.K.Тихомиров, 

И.А.Васильев ва дигарон); қабули қарорҳо (И.Я.Лернер ва дигарон)  

Як зумра олимон паҳлӯҳои мухталифи таҳаммулпазириро мавриди тадқиқот 

қарор додаанд: А.Маслоу – кӯшиши татбиқи имкониятҳои худ аз ҷониби 

шахсияти худташаккулёбанда; К.Роджерс – интихоби озоди шахс ҳамчун қабули 

бешубҳа, фаҳмиши эмпатикӣ; В.Франкл – инкишофи маънавии шахс ба ҷустуҷӯ 

ва татбиқи “мазмунҳо” ба бозёфти озодӣ меорад; М.Бубер – таҳаммулпазирӣ 

қисмати ҷудонопазири мусоҳиба, ки дар раванди он вохӯрии ҳақиқии 

муносибатҳо, мавқеъҳо, имкониятҳо байни “Ман” ва “Ту” ба вуҷуд меояд. Дар 
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асарҳои А.Г.Асмолов, Б.Л.Бардиер, С.К.Бондирева, Л.М.Дробижева, 

В.Г.Каменская, Д.В.Колесов, Е.Ю.Николаев қисматҳои психологии ӯъҷубаи 

таҳаммулпазирӣ таҳқиқ шудааст. Омилҳои сотсиологии тадқиқи таҳаммулпазирӣ 

онро ҳамчун ҳақиқати иҷтимоӣ дар этнопсихологияи шахсият ва гурӯҳ 

(А.Г.Асмолов, Г.Л.Бардиер, В.М.Золотухин, В.А.Тишков ва дигарон), ҳамчун 

бузургӣ ва мубрамияти иҷтимоии мавҷуд будани фарқиятҳои байни одамон ё 

гурӯҳҳое, ки ба онҳо таалллуқ доранд (Е.П.Белинская, Р.Р.Валитова, Д.В.Зиновев, 

Л.В.Сквортсов ва дигарон), ҳангоми дарки таҳаммулпазирӣ, маънидоди 

субъективии он, баҳогузорӣ ва ба меъёр даровардани он дар низоми арзишҳои 

либералӣ (Г.Л.Бардиер, В.В.Шалин) ва дар натиҷа дигаргуншавии тамоми 

фаъолияти минбаъдаи инсон (Р.Р.Валитова), муайян шудани тамоюли таассурот, 

баҳодиҳӣ, мулоҳизаҳо (В.М.Золотухин), гузориши мақсад, рафтор (В.В.Шалин), 

муқаррар намудани ҳадафҳои фаъолият ва ташаккули дастурҳои таҳаммулгароӣ 

дар шуур (Л.М.Дробижева, В.С.Собкин, Г.У.Солдатова). Пажӯҳишгарони зерин 

ӯъҷубаи таҳаммулпазириро дар доираи фарогирии психологӣ-педагогии он 

омӯхтаанд: Д.В.Зиновева – таҳаммулпазирии маданӣ-иҷтимоии омӯзгорони 

оянда, П.Ф.Комогоров – ташаккули таҳаммулпазирӣ дар муносибати 

байнишахсии донишҷӯн, Е.Г.Виноградова – сарчашмаҳои субъективии 

таҳаммулпазирии шахс, Н.Ю.Кудзиева – ташаккули таҳаммулпазирӣ дар 

субъектҳои маълумоти касбии олӣ. 

Собит гаштааст, ки таҳаммулпазирӣ ҳамчун хусусияти психологӣ-

инфиродии шахс дар танзими интихоб чун нишондиҳандаи калидии вай маҳсуб 

меёбад. Бо вуҷуди ин, мо таҳқиқотҳоеро, ки ба омӯзиши мукаммали алоқамандии 

креативнокӣ, зеҳни эмотсионалӣ ва таҳаммулпазирӣ дар сохтори шахс 

нигаронида шудаанд, пайдо накардем. 

Тадқиқотҳое мавҷуданад, ки муаммои бартараф намудани ҳолати 

номуайяниро аз ҷониби одам бо такя ба нерӯи зеҳнӣ-шахсии худ (Т.В.Корнилова, 

2011; Д.А.Леонтев, 2011;) баррасӣ кардаанд. Фарзияи умумӣ дар бораи қабул ва 

бартараф намудани ҳолати номуайянӣ аз ҷониби одам бо такя ба нерӯи зеҳнӣ-

шахсии худ имконият медиҳад, муаммои нақши зеҳни эмотсионалӣ ва 
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креативнокӣ дар заминаи тасаввурот дар бораи системаҳои динамикии танзим, ки 

равандҳои батанзимдароварандаи мухталифи интихоби шахсиро дар вазъияти 

номуайян рад мекунанд, омӯхта шавад. 

Меъёрҳои гуногунмазмуни креативнокӣ, эҷодкорӣ, ҳалли масъалаҳои эҷодӣ 

дар таҳқиқотҳои олимон  (Э.Де Боно, А.Маслоу, М.Чиксентмихайи ва дигарон) 

оварда шудаанд. Бо амали эҷодӣ муаммоҳои глобалии шуур алоқаманд карда 

шудаанд (В.П.Зинченко, 2010), ҳамчунин дар даҳсолаҳои охир ташаккул ёфтани 

пажӯҳишҳо оиди худбаҳодиҳии креативнокӣ (Г.Кауфманн, С.Восбург ва 

дигарон). Фарқият дар креативнокӣ ва таҳаммулпазирӣ ба номуайянӣ барои 

намояндагони касбҳои гуногуни эҷодӣ, лекин аз нуқтаи назари дараҷаи 

нишондиҳандаҳои мухталиф, маънидод шудааст (Л.Я.Дорфман, Ковалева, 1999; 

Е.А.Сергиенко ва дигарон 2010; Т.В.Корнилова, ва дигарон., 2011; Т.В. 

Корнилова, С.Д.Смирнов, 2012; ва дигарон). 

Муайян намудани хусусиятҳои алоқамандии ташкилкунандаҳои когнитивӣ 

ва шахсӣ дар системаҳои динамикии танзимӣ аз нуқтаи назари концепсияи 

функционалӣ-дараҷавии танзими интихоб ва қарорҳо, мубрам гардида истодааст 

(Т.В.Корнилова ва дигарон., 2010; М.А.Новикова, Т.В.Корнилова, 2012; 

М.А.Чумакова, 2013). 

Нақши танзимкунандаи зеҳни эмотсионалӣ бо муваффақияти фаъолият ва 

муошират алоқаманд карда мешавад, лекин дар омӯзиши интихоби шахсӣ дар 

вазъияти номаълум нисбатан камтар ифода карда шудааст. Бо вуҷуди ин 

омӯхтани нақши танзимии зеҳни эмотсионалӣ ва креативнокӣ дар вазъиятҳои аз 

ҷониби шахс бартараф намудани номуайянии субъективӣ, ки дар истифодаи 

мазмуни эмотсионалӣ ва боварӣ ба фаросат зарур мебошад. 

Қабули номуайянӣ ҳамчун қабул намудани чизи номаълум, нав, бисёрмаъно 

бештар бо шуурнокии шахс вобастагӣ дорад, яъне қобилияти қабул намудани 

навигарӣ аз нуқтаи назари қобилияти фардӣ омӯхта мешавад. Дар танзими 

психологии қабули қарорҳои зеҳнӣ, яъне қарорҳое, ки дар онҳо ба дараҷаи 

пешбар маҳз тафаккур мебарояд (Т.В. Корнилова, 1997), на ҳама омилҳои шахсӣ 

метавонанд ба сифати намунаи татбиқи интихоб аз ҷониби одам дида баромада 
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шаванд. Қабули қарорҳо ҳамчун интихоб дар вазъияти номуайянӣ маҳз ҳамон 

равандҳоеро ба сифати протсесҳои худтанзимкунӣ дар назар дорад, ки дар атрофи 

худ тағйирёбандаҳои ҳамгиро, пӯшида ва ғайриногаҳони алоқаманди 

ченшавандаи шахсиро инъикос мекунанд (Т.В. Корнилова ва дигарон.2010). 

Гарчанде ки мафҳуми тағйирёбандаҳои пӯшида дар психология ба таври гуногун 

маънидод карда мешавад, дар умум он ба тахмин дар бораи имконияти дида 

баромадани онҳо ҳамчун ташкилаҳои ҳамгиро, ки алоқаҳои чуқури сохтории 

байни тағйирёбандаҳои эмпирикӣ-ифодаёфтаи психологиро зоҳир мекунанд, 

мувофиқ аст. Интихоб ба воситаи иерархияи равандҳои динамикии системаҳои 

динамикии танзим мураттаб гардонида мешавад, ки ҳам қисматҳои когнитивӣ ҳам 

шахсиро дар бар мегиранд. Ҳамгироии ин қисматҳо ҳар бор аз сари нав ба вуҷуд 

меояд, ки пайдоишашон ягонагии амалкунии нерӯи зеҳнӣ-шахсии одамро такрор 

ба такрор ифода мекунад. Ин дидгоҳро Т.В.Корнилова дар асоси ғояи 

Л.С.Виготский оиди ягонагии зеҳн ва аффект пешниҳод намуда, нисбати 

интихоби одам дар вазъияти номуайянӣ инкишоф додааст. 

Бояд қайд намоем, ки дар таҳқиқоти худ мо таҳаммулпазириро бештар ба 

ҳайси вижагии инфиродӣ-психологии шахс, ки дар робита бо креативнокӣ ва 

зеҳни эмотсионалӣ барои муваффақ шудан дар соҳаҳои мухталифи ҳаёт ва 

фаъолият имкон медиҳад, баррасӣ кардаем. Таҳаммулпазирӣ ба ноаёнӣ паҳлӯи 

дигари ин ӯъҷуба ба шумор меравад, ки дар баъзе мавридҳо бо вазифаи пажӯҳиши 

мо ҳамгироӣ дорад. 

Мубрамияти тадқиқи ин муаммо, дар муқаррар намудани алоқамандии 

креативнокӣ, зеҳни эмотсионалӣ ва таҳаммулпазирӣ ба сифати қисматҳои 

муайянкунандаи интихоби шахс, муваффақиятнокии ӯ, ҳамзамон аниқ намудани 

робитаи ин тағйирёбандаҳо дар сохтори шахсияти донишҷӯёни муосир мебошад. 

Тараққиёти касбиятнокии донишҷӯёни имрӯза – мутахассисони оянда на 

танҳо инкишоф додани вижагиҳои касбӣ, балки ташаккули сифатҳои шахсии 

онҳоро, ки дар фаъолияти минбаъдаашон муҳим арзёбӣ мегардад, дар назар 

дорад. Толибилмони донишгоҳҳои омӯзгорӣ, педагогҳо, психологон, кормандони 

иҷтимоии оянда дар соҳаи “одам – одам” кор мекунанд, яъне қисмати асосии 



 
 

234 
 

фаъолияти касбии онҳоро муносибату муошират ташкил медиҳад. Дар ин радиф, 

сифатҳое, ки барои муоширати самаранок заруранд, ба аҳамияти махсус соҳиб 

мегарданд. Равоншиноси муосир дар соҳаҳои мухталиф, бо ашхоси гуногун – 

намояндагони касбу кор, синну сол, маданият, миллат, мансубияти динӣ, дараҷаи 

гуногуни инкишофи ҷисмонию ақлӣ ва ғ. сару кор дорад. Вазъиятҳое, ки ба 

замони ҳозира хосанд, бештар мураккаб ва ғайричашмдошт буда, баъзан ҳатто ба 

вайроншавии унсурҳои шахсии худи равоншинос оварда расонониданашон 

мумкин аст. 

Бо дарназардошти ин омилҳо дар сохтори шахсияти донишҷӯёни муосир – 

мутахассисонаи оянда мавҷуд будани сифатҳои таҳаммулпазирӣ, зеҳни 

эмотсионалӣ ва креативнокӣ хеле муҳим аст. Вижагиҳои номбурдаи шахсӣ ба 

онҳо  имконияти дуруст фаҳмидани ҳолати одами дигар, эътироф намудани он, 

зоҳир намудани рефлексияи иҷтимоӣ, эмпатияро таъмин менамоянд, ҳамчунин 

барои ба тезӣ қабул кардани қарорҳои лозима мусоидат мекунанд. 

Қобилияти фаҳмидани ҳиссиётҳои аз сар гузаронидаи худ ва эмотсияҳои 

одамони дигар, барпо намудани муносибати эмотсионалии боваринок бо одамони 

дигар барои намояндагони касбҳои сотсиономикӣ ниҳоят муҳим дониста 

мешавад, зеро ин қобилиятҳо салоҳиятнокии касбии онҳоро муайян мекунанд. 

Қисматҳои алоҳидаи қобилиятҳои номбурдаро маҳз креативнокӣ, зеҳни 

эмотсионалӣ ва таҳаммулпазирӣ ташкил медиҳанд ва омӯзишу таҳқиқи 

ҳамаҷонибаи онҳо дар психологияи муосир яке аз муаммоҳои мубрами илмӣ ба 

ҳисоб меравад. 

Қобилиятҳое, ки муваффақиятнокӣ, эҷодкории одамро муайян мекунанд бо 

креативнокии вай алоқамандаанд. Креативнокӣ ба ҷавонон имконитяҳои ниҳоят 

васеъро фароҳам меорад, ба хусус барои ҷавононе, ки мустақиланд, аз мушкилиҳо 

намеҳаросанд, ба дӯши худ масъулият гирифта метавонанд, ғояҳои бемислу 

ғайриоддиро пешниҳод менамоянд ва ба татбиқи онҳо, новобаста аз монеаҳои 

мавҷуда, мекӯшанд ва бо ин амалҳояшон ба муҳити иҷтимоӣ тағйиротҳои куллию 

инноватсионӣ ворид месозанд. Ин ҷавонон дар соҳаҳои мухталифи ҳаёт фаъолият 

мебаранд ва потенсиали асосии равнақу пешрафт маҳз аз онҳо вобаста аст.  
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Зеҳни эмотсионалӣ дар раванди фаъолияти гуногунҷанбаи мутахассисони 

оянда мавқеи хоса дорад, зеро самаранокии муносибат ва муоширати онҳо бо 

атрофиён, ҳамкорон, зердастон аз дараҷаи ташаккули ин ӯъҷуба вобастагии калон 

дорад. Танҳо шахсе, ки эмотсияҳои худ ва дигаронро мефаҳмад, ба онҳо баҳои 

дуруст медиҳад, ҳиссиёти худро назорат ва идора карда метавонад, дар 

муоширату муносибат комёб мегардад. 

Ҳамзамон таҳаммулпазирӣ яке аз хусусиятҳои бозхостшавандаи 

мутахассисони оянда маҳсуб меёбад. Шахси дорои дараҷаи баланди 

таҳаммулгароӣ нисбат ба дигарон некхоҳ, боэҳтиром, тоқатпазир мебошад. Вай 

дигаргунии атрофиёнро, дар кадом шакле набошад – ҷинсӣ, синну солӣ, миллӣ, 

маданӣ, мазҳабӣ, нажодӣ ва ғ., эътироф менамояд. Муаммоҳои иҷтимоии замони 

муосир бо зиёд шудани зӯроварӣ, хушунат, бераҳмӣ алоқаманданд. Аз ин лиҳоз 

олимон бояд ба омӯзишу таҳқиқи чуқури сифатҳои шахс, ки бо ёриашон ба ин 

падидаҳо зид баромадан мумкин аст, диққати махсус диҳанд. Таҳаммулпазирӣ ва 

зеҳни эмотсионалии ташаккулёфта дар сохтори шахс, маҳз ҳамин сифатҳо 

мебошанд. Зеҳни эмотсионалӣ ва таҳаммулпазирӣ омили муҳими иҷтимоии 

рафтор ба шумор мераванд, зеро танзими инкишофётаи эмотсионалӣ ба одам 

барои ҳамкории самаранок бо атрофиён ёрӣ мерасонад. Шахсе, ки дорои дараҷаи 

баланди ЗЭ мебошад, дар муносибатҳои байнишахсӣ хайрхоҳ буда, қобилияти 

барпо намудани муносибатҳои хуши эмотсионалиро дорад. Ҳамзамон робитаи 

зеҳни эмотсионалӣ ва таҳаммулпазирӣ дар сохтори шахсият, яке аз сифатҳои 

калидии психологон, педагогон ва кормандони иҷтимоӣ ба шумор меравад. 

Ба ибораи К.Роджерс: “Дараҷаи тараққиёти муосири илм ва техника 

талаботи ҳатмии мутобиқшавии эҷодиро ба олами нав пеш мегузорад, худи 

эҷодиёт бошад, қисмати ҷудонашавандаи худташакулдиҳии одам мебошад” [209]. 

Барои мутобиқ шудан ба тағйиротҳои глобалии ҷаҳони имрӯза, шахс бояд 

қобилияти истифодабарии техника ва технологияҳои замонавиро соҳиб бошад, 

гузашта аз он худи шахс бояд офарандаи навовариҳо, инноватсияҳо бошад. Чунин 

имкониятро танҳо шахси соҳиби дараҷаи баланди креативнокӣ, зеҳни 

эмотсионалӣ ва таҳаммулпазирӣ дорост. Робитаи ин вижагиҳо дар сохтори 
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шахсият, яке аз омилҳои ҳалкунандаи муваффақиятнокии вай дар раванди ҳаёту 

фаъолият, муносибату муошират маҳсуб меёбад. 

Мувофиқи нишондоди  Е.А.Солдатова (1996), – дараҷаи креативнокии 

ҷавонон бо чунин хислатҳои шахс ба мисли қобилият ба қабул намудани қарори 

мусатақил, худбоварӣ, кӯшиш ба ҳукмронӣ, маҳорати худдорӣ дар иҳотаи 

шарикон, таҳаммулпазирӣ дар бузургиҳои оморӣ алоқамандӣ нишон медиҳад 

[228,62]. 

 Ермолаева-Томина чунин меҳисобад: “Шахсоне, ки баробари сатҳи 

баланди таҳшаббускории эҷодӣ, ба шакли таҳмилии фаъолият зиддият нишон 

додаанд, дар дараҷаи бештар фардиятҳои асили эҷодӣ мебошанд ва қобиланд 

мустақилияти эҷодии худро новобаста аз низоми маълумот ва тарбия, нигоҳ 

доранд” [227,172]. 

 Қисмати эмотсионалӣ на танҳо ҳамчун ташкилдиҳандаи таркибии ҷараёни 

креативӣ муҳим аст, балки унсури асосии муносибатҳои иҷтимоӣ маҳсуб меёбад. 

Дараҷаи шиддатнокии эмотсионалӣ ба тавсифдиҳандаи муносибатҳои 

байнишахсӣ таъсири ҳалкунанда мерасонад. Худдории аз ҳад зиёд ба он оварда 

мерасонад, ки одамро ҳамчун хунукназар, бефарқ, баддимоғ қабул мекунанд. Дар 

баъзе ҳолатҳо ин омил боиси барпо нагаштани муносибатҳои дурусту некхоҳона 

дар байни одамон мегардад. Баръакс шиддати баланди эмотсионалӣ, 

номувофиқатии он ба вазъият сабаби асосии ба вуҷуд омадани низоъ дар 

муносибатҳои байнишахсӣ мебошад. Аз ин лиҳоз, ба сифати муносибатҳои 

эмотсионалии донишҷӯён дар гурӯҳ, байни якдигарашон, муносибат бо устодон 

эътибори ҷиддӣ додан лозим аст. 

Тӯли таҷрибаи бисёрсолаи омӯзгории худ, борҳо собит сохтаам, ки агар дар 

синфхона фазои озод, эмотсияҳои мусбат ҳукмфармо бошанд, фаъолнокии 

маърифатӣ, эҷодкории донишҷӯён ба маротиб меафзояд ва баръакс, бартарияти 

эмотсияҳои манфӣ, муносибатҳои ихтилофнок дар гурӯҳ, ба раванди когнитвию 

эҷодии толибилмон таъсири бад мерасонанд, яъне ҷараёни офариниш ва 

созандагӣ – креативнокӣ, аз эмотсияҳои мусбат – зеҳни эмотсионалӣ ва 

муносибатҳои хубу некхоҳона – таҳаммулпазирӣ, вобастагӣ дорад. 
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Мо чунин андеша дорем, ки дараҷаи баланди зеҳни эмотсионалӣ дар он 

шахсоне мушоҳида карда мешавад, ки ба ҳодисоти ба вуқӯъ омада истодаи олами 

атроф шавқу завқ доранд ва нисбати он таассуротҳои махсусро аз сар 

мегузаронанд. Ҳамзамон, ин нишонаи креативнокӣ низ маҳсуб меёбад. Шахсони 

креатив ба муҳити гирду атроф ва ҳаводиси он нигоҳи ғайриоддӣ ва фарқкунанда, 

рағбати хоса доранду хеле кунҷкованд. Маҳз ҳамин вижагиашон онҳоро ба 

кашфиёту қарорҳои инноватсионӣ, ғайримаъмул ва ҳатто фантастикӣ меорад. 

Ҳамзамон, ана ҳамин фарқияти онҳо дар атрофиён нофаҳмоиҳоро ба вуҷуд 

меорад.  

Дар ин асно интихоби рафтори муайян низ роҳандозӣ мегардад, ки аз 

нигоҳи мо бо таҳаммулпазирии шахс алоқаманд аст, яъне бо дарназардошти он, 

ки инсон мавҷудоти иҷтимоӣ мебошад, зуҳуроти эмотсияҳои ӯ, ҳатман бо 

эмотсияҳои одамони дигар бархӯрд дорад ва ин бархӯрд сифати муносибату 

муоширати вайро то андозае ба маҷрои муайян равона мекунад ва дар рафтори 

тарафайн ифода меёбад. Дар ҳолати мувофиқ омадани ин бархӯрд, раванди 

муносибату ҳамкорӣ самараноку муфид ҷорӣ хоҳад гашт ва баръакс, 

номувофиқатии он, сабаби асосии низоҳо ва мухолифат ба шумор меравад. Одам 

аксарияти амалҳои худро бо такя ба арзишу меъёрҳои ҷомеаи муайян, мутаносибӣ 

ва мақбулии онҳо ба атрофиён, бо дараназардошти аксуламали онҳо, ба ҷо 

меорад. Исбот шудааст, ки кашфиётҳои шахсони креативӣ бояд аз ҷониби аҳли 

ҷомеа пазируфта шаванд ва ин омили муҳимтарини муваффақ гаштани онҳо дар 

ҷамъият аст. Дар акси ҳол зоҳиршавии эмотсияҳои манфӣ, вазъиятҳои 

афсурдаҳолӣ, таназзулро мушоҳида намудан мумкин аст.  

Қобилияти креативӣ – ҳамеша ба равандҳои эмотсионалӣ ва унсурҳои 

рафтории шахс такя мекунад. Бе назорати эмотсияҳои худ шахс дар соҳаҳои 

мухталифи фаъолияти худ комёб шуда наметавонад, зеро танҳо соҳиби зеҳни 

ташаккулёфта будан, ба муваффақият ноил гаштани ӯро таъмин намекунад. Дар 

вазъиятҳои мураккаб инсон ҳам аз нерӯи зеҳнӣ, ҳам аз фаросат, ҳам аз эмотсияҳои 

худ истифода мебарад ва аксар вақт муайян намудани он, ки ҳиссаи кадоме аз 

инҳо бисёртару ҳалкунанда аст, мушкилӣ меорад. Чунин вазъиятҳо дар фаъолияти 
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психологон хеле зиёд мушоҳида мегарданд, ки бояд ибораи муайяни заруриро дар 

ҳолати лозима (креативнокӣ), бо ифодаи эмотсионалии лозима (зеҳни 

эмотсионалӣ) ва тарзи рафтори мувофиқ (таҳаммулпазирӣ) корандозӣ намоянд. 

Ин ҷо мо робитаи бевоситаи креативнокиро бо зеҳни эмотсионалӣ ва 

рафтори таҳаммулгароёна собит месозем. Шавқу завқ ба ҳодисоти муҳит – 

қисмати муҳими креативнокӣ мебошад, эмотсияҳои мусбии бо он алоқаманд – 

нишонаи мавҷуд будани зеҳни эмотсионалӣ аст ва билохира татбиқи ин ду унсур 

дар рафтори ботаҳаммул ифода меёбад. 

Ба вуҷуд омадани муносибати таҳаммулгароёна ба атрофиён аз интихоб 

намудани тарзи рафтори “хуб” дар умум сарчашма мегирад. Ин омили асосии 

ифодаи таҳаммулпазирӣ аст – пеша намудани хубӣ бар зидди/акси бадӣ, яъне дар 

рафтор риоя намудани арзишҳои умумии ахлоқӣ. Ташаккули зеҳни эмотсионалӣ 

низ ба ҳамин принсип такя мекунад, лекин ин ҷо таваҷҷӯҳ бештар ба 

муносибатҳои байнишахсӣ дар вазъияти муайяну аниқ, ба шахси конкретӣ (чӣ 

тавр бо вай муносибат намудан лозим), дода мешавад. Ба ибораи дигар, зеҳни 

эмотсионалӣ, ин раванди мунтазаму беохири пай бурдану ворид шудан ба 

ҳиссиёти каси дигар, баҳогузории интихоби амал, ҳамзамон, интихоб ин ҷо на 

танҳо бо принсипу қоидаҳои рафтор, балки бо маҳорати худро ба ҷои каси дигар 

гузоштан ва таассуроту эмотсияҳои ӯро ҳис намудан, асоснок карда шудааст. 

Аксарияти психологон (Л.С.Виготский, С.Л.Рубинштейн, А.Н.Леонтев, 

Э.Де Боно, А.Маслоу, О.П.Санникова, А.В.Брушлинский, Д.Гоулман, 

А.А.Бодалев, Г.Г.Гарскова Д.Б.Элконин ва дигарон) бар он ақидаанд, ки шахсоне, 

ки эмотсияҳои дигаронро мефаҳманд, нисбат ба шарикони худ бештар мушфиқу 

меҳрубонанд ва ба шароитҳои иҷтимоӣ хубтар мутобиқ мешаванд ва ин 

қобилиятҳо барои фаъолияти пурсамару бомуваффақияти минбаъдаи онҳо хеле 

муфиданд. 

Ба мисол Д.Гоулман чунин тахмин менамояд, ки ба қобилиятҳои 

эмотсионалӣ, аз як тараф фаҳмидану ташхис кардани эмотсияҳо, аз тарафи дигар, 

танзим ва идораи онҳо дохил мешавад. Ҳамзамон қобилиятҳои эмотсионалӣ ҳам 

ба эмотсияҳои худ ва ҳам ба аэмотсияҳои дигарон равона шуданашон мумкин аст. 
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Ҳамаи қобилиятҳои номбурда барои танзими дохилии ҳолатҳои 

эмотсионалии худ ва ба таъсироти бомуваффақият ба муҳит, ки ба танзиму 

идораи эмотсияҳои худ ва дигарон меоранд, заруранд. Назорати рафтор, ҳамчун 

низоми ягона, фаъолияти мақсаднок, махсусияти инфиродии интихоби тарзҳои 

мутобиқшавӣ, худдорӣ намудан дар вазъиятҳои мушкили ҳаётӣ, вижагиҳои ҳаёту 

фаъолияти одамро таъмин менамояд, яъне шарти муҳими муносибату муоширати 

шахс бо одамони дигар маҳсуб меёбад. Ин рафтори шуурнок, ки ба ҳамкории 

фаъол бо вазъият равона гаштааст дар таркиби худ – тағйир додани вазъият 

(вазъияте, ки назорат карда мешавад) ё ба он мутобиқ шуданро (агар вазъият 

назоратнопазир бошад) дар назар дорад. Агар шахс соҳиби чунин рафтор 

набошад, самаранокии ҳаёту фаъолияти вай паст мегардад, ки дар навбати худ ин 

омил ба некӯаҳволию саломатии ӯ таъсироти манфӣ мерасонад. 

Яке аз раҳёфтҳои маъмул оид ба ин муаммо ба М.Зайднер ва ҳаммуаллифон 

(2003) тааллуқ дорад. Дар он салоҳиятнокӣ дар соҳаи эмотсионалӣ бо фарқиятҳои 

инфиродии худтанзимкунӣ, ки ба функсияҳои ҳамгирои эмотсионалӣ, когнитивӣ 

ва маромноккунӣ асос мегирад, алоқаманд карда мешавад. Аз ҷониби ӯ амсилае, 

ки фарқиятҳои инфиродиро дар худтанзимкунӣ аз нуқтаи назари вижагиҳои 

инкишофи онтогенетикӣ маънидод мекунад, коркард шудааст. Ҳазамон, дар ин 

модел таъсироти ин омил ба дараҷаи зеҳни эмотсионалӣ нишон дода шудааст: 

 ба зеҳни эмотсионалӣ хусусиятҳои мизоҷ, ҳамчун устувории эмотсионалӣ 

ва назорати рафтори иҷтимоии худ таъсир мерасонанд; 

 шахс ба таври гуногун ва ба худ хос қоидаву меъёрҳои маданиро нисбати 

он, ки кадом эмотсияҳоро бояд аз сар гузаронид, онҳоро чӣ тавр бояд зоҳир ва 

идора намуд, аз худ мекунад; 

 дар марҳилаи муайяни инкишоф шахс худро ҳамчун субъекти иҷтимоӣ 

дарк менамояд, ки дар қаринаи маданӣ-иҷтимоӣ қарор дорад ва он бо тарзи 

муайян ба рафтори эмотсионалии худи ӯ ва одамони дигар таъсир мерасонад 

[282]. 

Ғайр аз ин, шаклҳои гуногуни салоҳиятнокии эмотсионалӣ бо сохторҳои 

мухталифи психологӣ алоқаманданд. 
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Ба ҷонибдории гуфтаҳои боло илова намудан ҷоиз мебуд, ки дар зуҳурот ва 

идоракунии эмотсияҳо, ҳам вижагиҳои инфиродӣ-психологӣ, ҳам равандҳои 

маърифатӣ, ҳам соҳаи маромҳои шахс ғайр аз таъсироти муайян, боз мавқеи 

муайяни худро соҳибанд. Дар айни замон, бо дарназардошти он, ки шахс 

мавҷудоти иҷтимоӣ аст, омилҳои мазкур рафтори ӯро дар муҳити иҷтимоӣ ба 

маҷрои муайян низ, медароранд. Махсусиятҳои мизоҷ дар раванди зоҳиршавии 

қисматҳои алоҳидаи зеҳни эмотсионалӣ (дар назар дошта мешаванд зеҳни 

эмотсионалии дохилишахсӣ ва байнишахсӣ) ба таври хоса мушоҳида мегарданд. 

Ба мисол дар сангвиникҳо зуҳуроти зеҳни эмотсионалии байнишахсӣ хеле равшан 

ифода меёбад ва онро кас зуд пай мебарад, ба флегматикҳо бештар зуҳуроти 

зеҳни эмотсионалии дохилишахсӣ, идоранамоии эмотсияҳои худ хос аст, 

холерикҳо ахбори эмотсионалиро бештар дар раванди идоранамоии эмотсияҳои 

дигарон истифода мебаранд ва монанди инҳо. 

Шахси алоҳида ба маданияту миллати муайян таалллуқманд аст ва ин омил 

тарзи азсаргузаронии эмотсияҳо, зуҳуроту идора намудани онҳоро дар ӯ муайян 

мекунад. Вобаста аз ин зоҳиршавии ЗЭ дар намояндагони маданиятҳои гуногун 

вижагиҳои худро дорад. Масалан мардуми Шарқ дар баён, ифода ва идораи 

ҳиссиёти худ аз мардумони Аврупо ва Амрико куллан фарқ мекунанд. Ҳамзамон 

ин маънои онро надорад, ки дар намояндагони маданиятҳои гуногун дараҷаи 

зеҳни эмотсионалӣ мухталиф аст, ё дар якеашон пасту дар дигарашон баланд аст. 

Ҳар як марҳилаи инкишофи шахс ташаккул ёфтани хислатҳои муайяни ӯро 

дар назар дорад ва дар раванди иҷтимоишавиаш, бо мурури дарк намудани худ 

ҳамчун аъзои фаъоли ҷомеа, шахс метавонад эмотсияҳои худ ва дигаронро 

фаҳмад, дуруст баҳо диҳад, онҳоро танзиму идора намояд, яъне соҳиби дараҷаи 

муайяни ЗЭ гардад. Дар акси ҳол, муносибату муоширати ӯ бо атрофиён 

самарабахш нахоҳад буд. 

Мавриди алоқамандии шаклҳои салоҳиятнокии эмотсионалӣ бо сохторҳои 

мухталифи психологӣ, мо тасдиқи фикри худро бори дигар собит месозем. 

Унсурҳои ЗЭ чун шаклҳои салоҳиятнокии эмотсионалӣ бо ҷанбаҳои зерини шахс 

алоқамандии зич доранд, аз чумла: 
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 инфиродӣ-психологӣ ба воситаи равандҳои психикӣ: 

-протсессҳои маърифатӣ/когнитивӣ, ки бо фаҳмидан, пай бурдан, дуруст 

баҳо додани эмотсияҳои худ ва дигарон робита доранд; 

-эмотсионалӣ, ки аз сар гузаронидани эмотсияҳои гуногун,  моҳият ва 

хусусияти ҷоришавии онҳоро дар бар мегиранд; 

-иродавӣ, ки дар танзиму идора намудани эмотсияҳои худ ва дигарон зоҳир 

мегарданд. 

 иҷтимоӣ-психологӣ: 

-ба воситаи муносибат ба дигарон, ки қисмати муҳимтарини зеҳни 

эмотсионалӣ маҳсуб меёбад; 

-нақшҳои иҷтимоӣ, ки дар роҳандозии ҳамкории самаранок бо истифода аз 

зеҳни эмотсионалӣ зоҳир мегардад; 

-мавқеи иҷтимоӣ, ки устувории он аз дараҷаи инкишофи ЗЭ бевосита 

вобастагӣ дорад; 

-мақсадгузориҳои иҷтимоӣ, ки маҳсулнокии онро ташаккули зеҳни 

эмотсионалӣ муайян мекунад, зеро муваффақияти шахс дар соҳаи муайяни 

фаъолият бо мавҷуд будани ЗЭ дар сохтори шахсии ӯ ҳамбастагӣ дорад.   

Ба ақидаи мо бартарияти яке аз омилҳои номбурда дар раванди назорат ва 

идораи рафтор, аз вазъияти ба амал омада низ вобастагӣ дорад, яъне дар ҳолатҳои 

гуногун шахс метавонад ба яке аз ин унсурҳо бештар такя кунад, ё ҳамаи онҳоро 

дар робита бо якдигарашон истифода барад. Чунин махсусият дар роҳандозии 

раванди фаъолият бештар ба касбҳое, ки аз рӯи принсипи “одам – одам” кор 

мекунанд, хос аст (психологон, омӯзгорон, мураббиён, кормандони иҷтимоӣ ва 

ғ.).  

Қобили қайд аст, ки дараҷаи баланди зеҳни эмотсионалии шахс, донишу 

маҳорати аниқи ӯро низ дар назар дорад, ки барои дар вазъиятҳои муайян дуруст 

ва муваффақона рафтор намудан мусоидат мекунад. Ба андешаи мо чунин 

маҳорат аз равандҳои маърифатӣ сарчашма мегирад, зеро аз худ намудану 

роҳандозӣ кардани малакаҳо дар соҳаи эмотсионалӣ бо салоҳиятнокии устувори 

эмотсионалӣ ҳамбастагии зич дорад ва то андозае татбиқи онҳоро осонтар 
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мегардонад. Мавҷуд будани донишҳо, ба ақидаи мо дараҷаи ташаккули 

креативнокиро низ муайян мекунад. Шахси креативӣ барои пай бурдан, 

фаҳмидан, дуруст истифода бурдани ахбор дар бораи эмотсияҳои худ ва дигарон 

роҳҳои ғайримаъмул ва нотакрорро кор мебарад. Ба мисол, баҳри хурсанд 

намудани (таскин додан, ором кардан) шахси наздики худ, ӯ метавонад суруд эҷод 

кунад, расмеро тасвир намояд, тӯҳфаи ғайриоддӣ пешкаш кунад ва ғ. 

Ҳамзамон нишондиҳандаҳои зеҳни эмотсионалӣ аз рӯи амсилаи  Ҷ.Мэйер, 

П.Сэловей ва Д.Карузо алоқамандии онро бо қисматҳои креативнокии 

эмотсионалӣ, ҳамчун қобилият, ифода намудааст. Дар сатҳи тамоюлотӣ, 

вобастагии ин нишондиҳандаҳо бештар бо тафаккури дивергентӣ муайян карда 

мешавад, яъне мавҷуд будани ин шакли тафаккур дар шахс, аз дараҷаи 

инкишофёфтаи ЗЭ ва креативнокии эмотсионалии ӯ дарак медиҳад. 

Набудани амсилаҳои ягонаи зеҳни эмотсионалӣ ва креативнокии 

эмотсионалӣ, пажӯҳишҳои ин ӯъҷубаҳоро мушкил мегардонад ва баҳри 

омодасозии методҳои эътимодноки тадқиқотӣ монеа барқарор мекунад. Минбаъд, 

маҳз коркарди консепсияи ягона, ки тасаввуротҳоро дар бораи креативнокии 

эмотсионалӣ ва зеҳни эмотсионалӣ ҳамчун хислатҳои шахс муттаҳид месозад, 

бояд ҳадафи таҳқиқотҳои олимон дониста шавад, зеро муайян намудани моҳияти 

падидаҳои номбурда дар сохтори шахс, имконияти ташаккул додани онҳоро 

фароҳам меорад. 

Ба мисол, Д.Б.Богоявленская, мавҷуд будани қобилиятҳои эҷодиро ҳамчун 

қобилиятҳо рад намуда, дар бораи фаъолии креативии шахс, ки ба ҳама 

навоварон, новобаста аз соҳаи фаъолияташон хос аст: рассомон, кашфиётчиён ва 

ғ., сухан меронад [35]. 

Илова мекунем, креативнокӣ метавонад ҳам ба сифати раванди психикӣ, 

ҳам чун қобилият, ҳам тавсифдиҳандаи шахсӣ баромад намояд, зеро аз як ҷиҳат 

он бо тафаккури дивергентӣ (ҳаммаънои тафаккури эҷодӣ) алоқаманд аст, яъне 

дар шакли муайяни тафаккур ҷорӣ мешавад (тафаккур раванди маърифатии 

психикӣ аст), аз тарафи дигар он бо қобилиятҳои умумиақлӣ ва махсуси шахс (дар 
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соҳаи муайян зоҳир мегарданд) робита дорад ва дар умум тавсифдиҳандаи шахси 

аниқ мебошад. 

Тасдиқи фикри худро мо дар гуфтаҳои Т.А.Барышева пайдо мекунем: 

“Креативнокии потенсиалӣ ва актуалиро ҷудо намуда, онро ҳамчун 

тавсифдиҳандаи умуминсонии шахсӣ, ки ҳар як одам, новобаста аз фаъолияти 

касбӣ ба он соҳиб буда метавонад, маънидод намудан мумкин аст” [282]. 

Ҳамзамон, мувофиқи андешаи Ҷ.Келли ҳамаи равандҳои психикӣ бо роҳҳои 

пешгӯӣ намудани ҳодисоти олами атроф ҷорӣ мешаванд. Инсон ғуломи 

инстинктҳои худ, бозичаи гапдарои сабабҳову аксуламалҳо нест, ҳатто архетипи 

худташаккулдиҳанда намебошад. Одам, дар доираи назарияи сохторҳои шахсият 

– олимест, ки олами гирду атроф ва худро таҳқиқ менамояд. Рафтори одамони 

атрофро мушоҳида карда, кӯшиши фаҳмидану пешгӯӣ намудани ин рафторро ба 

амал оварда, инсон низоми сохторҳои шахсии худро барпо мекунад [110]. 

Фикри Ҷ.Келлиро пайгирӣ намуда, қайд менамоем, ки мавқеи фаъоли шахс, 

ба ҳайси мавҷудоти ҷамъиятӣ, вижагиҳои психологии вайро то андозае муайян 

менамояд, яъне шахсият барпокунандаи сифатҳои инфиродии худ буда 

метавонад, қодир аст дар сохтори худ хислатҳоеро, ки ба пешравии иҷтимоии вай 

мусоидат мекунанд, ташаккул диҳад. Дар ин радиф, робитаи таҳаммулпазирӣ, 

креативнокӣ ва зеҳни эмотсионалӣ ба ҳадафҳои ӯ мувофиқанд. Шахсе, ки соҳиби 

креативнокӣ аст, метавонад дар худ зеҳни эмотсионалӣ ва таҳаммулпазириро 

инкишоф диҳад, зеро вай хуб дарк мекунад, ки барои ноил гаштан ба комёбиҳо ӯ 

бояд соҳиби хислатҳои номбурда бошад.  

Дар тадқиқоти худ мо кӯшиш намудем, алоқамандии креативнокиро бо 

зеҳни эмотсионалӣ ва таҳаммулпазирӣ дар сохтори психологии шахсияти 

донишҷӯ нишон диҳем. Таҳлилу омӯзиши миқдори зиёди адабиёти назариявӣ ва 

методӣ тахмини моро собит сохт, яъне байни ин ӯъҷубаҳо робита мавҷуд аст. 

Алалхусус, алоқаи мусбат байни зеҳни эмотсионалии байнишахсӣ ва 

креативнокӣ, зеҳни эмотсионалии дохилишахсӣ ва таҳаммулпазирӣ ба таври 

равшан маълум гардид, ки дар боби чоруми рисола бо далелҳои оморӣ оварда 

шудааст. 



 
 

244 
 

Хулосаи асосии таҳқиқоти гузаронидашуда нишон медиҳад, ки 

таҳаммулпазирӣ, креативнокӣ ва зеҳни эмотсионалӣ на танҳо байни якдигар, 

балки бо як қатор хусусиятҳои фардӣ-шахсӣ алоқамандии устувори оморӣ 

доранд: бартарият, нармдилӣ, хаёлпарастӣ, худбоварӣ, импулсивнокӣ, ки ҳар яке 

ба таври алоҳида қисмати ё таҳаммулпазирӣ ё креативнокӣ ва ё зеҳни 

эмотсионалӣ буда метавонанд, яъне мо бо боварӣ гуфта метавонем, ки 

алоқамандии таҳаммулпазирӣ, креативнокӣ ва зеҳни эмотсионалӣ дар сохтори 

шахсият мавҷуд аст. Аз ин мебарояд, ки таҳаммулпазирӣ, креативнокӣ ва зеҳни 

эмотсионалӣ ҳам раванд, ҳам ҷараён, ҳам вижагиҳои психологӣ-ифиродие 

мебошанд, ки ба сохтори шахс дохил мешаванд ва ҳамзамон бо дигар 

тавсифдиҳандаҳои фардӣ-психологии вай дар робитаи ногусастаниянд ва ба ҳисоб 

гирифтани ин алоқамандӣ ҳангоми роҳандозии  ташаккули креативнокӣ, зеҳни 

эмотсиоанлӣ ва таҳаммулпазирӣ дар сохтори донишҷӯёни муосир, ниҳоят муҳим 

арзёбӣ мегардад. 
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Хулосаи боби сеюм 

Дар натиҷаи таҳлили адабиёти фалсафӣ, психологиву педагогӣ бо мақсади 

муайян намудани моҳияти ӯъҷубаи таҳаммулпазирӣ, намудҳо ва шаклҳои 

зоҳиршавии он дар ҷанбаҳои гуногуни ҳаёту фаъолияти инсон, мубрамияти 

омӯзиши таҳаммулпазирӣ дар рафтори ҳамарӯзаи одамон ва махсусан, робитаи он 

бо креативнокӣ ва зеҳни эмотсионалӣ дар сохтори шахс, ба хулосаи зерин омадан 

мумкин аст: 

1.Ӯъҷубаи таҳаммулпазирӣ аз замонҳои қадимтарин арзиши муҳими 

муносибату муоширати одамон дониста шудааст, ки ҳанӯз дар қоидаҳои аввалини 

ахлоқӣ, дар аҳкомҳои динҳои бостонӣ эъломия гаштааст. Дар марҳилаи кунунии 

ташаккули тамаддуни инсонӣ, таҳаммулгароӣ, мубрамияти ҳаётӣ маҳсуб меёбад, 

зеро роҳи ягонаи дурусту оқилона, нишондоди ризоияту иттифоқи бошандагони 

сайёраи Замин, бо дарназардошти гуногунрангиву гуногунфикрии онҳо, дониста 

шудааст. Бо вуҷуди ин, таҳқиқи мазмуну мундариҷаи мафҳумии таҳаммулпазирӣ, 

баъзе камбудиҳоро зоҳир менамояд, аз ҷумла: 

 ҳудуди таҳаммулпазирӣ ва бетаҳммулӣ дар ҷанбаи рафтор ва амали 

шахс муайян карда нашудааст; 

 коркарди муаммои таҳаммулпазирӣ дар Ҷумҳурии мо нокифоя буда, 

пажӯҳишҳои минбаъдаи ин ӯъҷуба ва бо истифода аз имкониятҳои мавҷуда, 

коркарди барномаи муайяни муқаррар намудани меъёру арзишҳои таҳаммулгароӣ 

дар ҷомеаи имрӯза зарур аст; 

 бо дарназардошти вазъи пуршиддати ҷаҳонӣ, авҷгирии падидаҳои 

экстремизми динӣ, терроризм, шомилшавии ҷавонон ба сафи гурӯҳҳои номатлуби 

ифротгаро, ташвиқу тарғиби арзишҳову анъанаҳои миллии таҳаммулпазирӣ дар 

байни ҷавонони кишвар ниҳоят мубрам мебошад.  

2.Таҳаммулпазирӣ хусусияти бисёрҷанба ва серпаҳлӯи шахс буда, дар 

ҷараёни иҷтимоишавии вай ташаккул меёбад, ҳамзамон ин сифати иҷтимоии шахс 

мебошад, ки дар ҷомеаи муайян, ба дастурҳои таҳаммулпазирӣ-бетаҳаммулии 

шахс таъсир мерасонад, аз ин рӯ дар таҳқиқи муаммои таҳаммулпазирӣ, маҷрои 
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иҷтимоӣ ва вобастагии иҷтимоии ин падидаро аз омилҳои зерин ба ҳисоб 

гирифтан лозим аст: 

 муайян намудани сатҳи таҳаммулпазирӣ-бетаҳаммулии муҳит (аз ҷумла 

муҳити донишгоҳ) бо дараназардошти таъсири он ба ҷомеа (аз ҷумла донишҷӯён); 

 ислоҳи рафтори иҷтимоӣ бо ҷалби андешаи оммавӣ ба муаммои 

таҳаммулпазирӣ бо василаи ВАО, ташкили конференсияҳо, симпозиумҳо, мизҳои 

мудаввар дар донишгоҳ ва ғ.; 

3.Таҳаммулпазирӣ, вижагии ахлоқӣ-маънавии фард маҳсуб меёбад ва сатҳи 

он бо арзишҳои ахлоқӣ муайян карда мешавад. Ҳамзамон, таҳаммулпазирӣ, 

омили рафтор буда, дар як вақт дараҷаи волои маънавиёти шахсро, ки дар раванди 

тарбияи дуруст ба роҳ мондашуда ташаккул меёбад, муайян мекунад, аз ин рӯ: 

 бояд сатҳи ахлоқии ҷомеа, минҷумла, ҷавонон зимни тарбияи мақсаднок 

дар оила ва дар ҳамаи зинаҳои маълумот баланд бардошта шавад; 

 истифодаи нерӯи зеҳнӣ/креативнокӣ ва вижагиҳои фардӣ/зеҳни 

эмотсионалӣ дар раванди ташаккули дастурҳои таҳаммулпазирӣ ба таври васеъ ба 

роҳ монда шавад. 

4.Ба сифати хусусияти психологӣ-инфиродии шахс таҳаммулпазирӣ тӯли 

тамоми умри одам инкишоф ва ташаккул меёбад, яъне: 

 дар ҷараёни тарбияи шахсият бояд сифатҳои психологие, ки ба 

ташаккули таҳаммулпазирӣ мусоидат мекунанд, аз ҷумла устувории эмотсионалӣ, 

нармдилӣ, боварӣ, худтанқидӣ, эмпатиянокӣ, ки дар айни ҳол қисматҳои зеҳни 

эмотсионалӣ маҳсуб меёбанд, инкишоф дода шаванд; 

 доираи донишҳои толибилмон васеъ карда шаванд, то ки онҳо дар бораи 

моҳияти таҳаммулпазирӣ, меъёру арзишҳои умумибашарие, ки бунёди 

таҳаммулгароиро ташкил медиҳанд, маълумоти амиқ пайдо кунанд; 

 дастрасии донишҷӯён ба техника ва технологияҳои муосир, ки бо 

дидгоҳи озоду инноватсионӣ вобаста аст ва унсури креативнокӣ ба шумор 

меравад, бештар гардад, зеро дар оянда, дар раванди фаъолияти касбӣ, маҳз 

истифодабарии воситаҳои муосири иртибот, муваффақияти онҳоро таъмин 

менамояд; 
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 дар толибилмони имрӯза – мутахассисони оянда бояд тафаккури 

таҳаммулгаро, шуури ботаҳаммул, рафтори таҳаммулпазирона ташаккул дода 

шавад.   

 5.Таҳаммулпазирӣ хусусияти психологӣ-инфиродии шахс мебошад ва дар 

ин замина бо креативнокӣ ва зеҳни эмотсионалӣ робитаи зич дорад. Мавҷуд 

будани алоқамандии ин падидаҳо дар сохтори шахс муваффақияти ӯро дар 

соҳаҳои мухталифи ҳаёту фаъолият таъмин менамояд ва ба ҳисоб гирифтани ин 

омил дар раванди ташхиси дараҷаи таҳаммулпазирӣ, креативнокӣ ва зеҳни 

эмотсионалӣ бояд ба ҳисоб гирифта шавад, зеро: 

 аз мутахассиси оянда дараҷаи баланди салоҳиятнокӣ талаб карда 

мешавад, ки қисматҳои таркибии онро креативнокӣ, зеҳни эмотионалӣ ва 

таҳаммулпазирӣ ташкил медиҳанд; 

 собит гаштааст, ки қобилияти инкишофёфтаи креативӣ, рақобатпазирии 

мутахассиси ояндаро ба маротиб зиёд мекунад; 

 мавҷуд будани дараҷаи баланди зеҳни эмотсионалӣ дар мутахассиси 

оянда, маҳсулнокии раванди муносибату муоширати ӯро бо атрофиён меафзояд; 

 рафтори ботаҳаммул барои бо миқдори зиёди одамон ҳамкорӣ намудан 

мусоидат мекунад. 

Ҳамин тариқ, таҳаммулпазирӣ принсипи кулливу бунёдии ҳамзистии 

тамоми одамон, тӯли таърихи дуру дарози тамаддуни инсонӣ ба шумор меравад, 

ки зимни он бояд ҳаёту фаъолияти аҳли олам ва бошандагони ҷомеаҳои мухталиф 

сурат гирад. Тасвиби меъёрҳои таҳаммулпазирӣ, вазифаи ҷамъият дар умум ва 

ҳар як шахс дар алоҳидагӣ аст. Рафтори ботаҳаммулро на танҳо тарғибу ташвиқ 

намудан лозим, балки худ бояд таҳаммулпазир буд. 

Агар ҳар яки мо, ҳар рӯз, дар ҳар як амали худ, андаке ботаҳаммул, заррае 

тоқатпазир бошем, олам дигаргун хоҳад гашт. Танҳо ҷомеаи таҳаммулпазир, 

ҷомеаи оянда буда метавонад. 
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Боби 4. Таҳқиқи эмпирикии робитаи креативнокӣ, зеҳни эмотсионалӣ 

ва таҳаммулпазирӣ дар сохтори шахсияти донишҷӯён 

4.1 Тавсифи умумии методҳои тадқиқотӣ ва интихоби гурӯҳи 

озмудашавандагон 

Бо мақсади ошкор намудани робитаи креативнокӣ, зеҳни эмотсионалӣ ва 

таҳаммулпазирӣ, зимни тавсиф ва асосноккунии интихоби методикаҳои тадқиқот 

ва гурӯҳи озмудашавандагон, барои ба даст овардани ҳадафи гузошташуда, мо 

лозим донистем дар таҳқиққоти худ аз методикаҳои  тадқиқотие, ки дар адабиёти 

илмӣ эътимоднок дониста шудаанд, истифода барем. Ҳамзамон барои ба даст 

овардани маълумоти кофӣ доир ба сатҳи донишҳои толибилмон оид ба падидаҳои 

креативнокӣ, зеҳни эмотсионалӣ ва таҳаммулпазирӣ аз методҳои маълумотдиҳӣ 

ва сӯҳбат дар доираи муаммоҳои тадқиқшаванда истифода карда шудааст.    

Ба сифати озмудашавандагон 251 нафар донишҷӯёни факултаҳои педагогӣ 

ва психологии МДТ “Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Б. 

Ғафуров”ва 347  нафар донишҷӯёни факултаҳои педагогӣ ва психологии МДТ 

ДДОТ ба номи С.Айнӣ интихоб гаштанд, ки дар маҷмӯъ 598 нафарро ташкил 

доданд. Ҳангоми роҳандозии кори озмоишӣ, натиҷаҳои бадастовардашудаи 

толибилмони донишгоҳҳои номбурда муқоиса карда нашудаанд, зеро мақсади 

таҳқиқот муайян намудани дараҷаи ӯъҷубаҳои креативнокӣ, зеҳни эмотсионалӣ ва 

таҳаммулпазирӣ дар донишҷӯён набуда, балки собит сохтани робитаи байни ин 

падидаҳо мебошад, яъне мо тасмим гирифтем, ки дар ҳолати мавҷуд будани 

креативнокӣ, зеҳни эмотсионалӣ ва таҳаммулпазирӣ дар сохтори шахсияти 

донишҷӯён, алоқамандии онҳоро муайян намоем. 

Интихоби донишҷӯёни ихтисосҳои номбурда бо он асоснок карда мешавад, 

ки фаъолияти минбаъдаи касбии онҳо дар низоми “одам – одам” сурат мегирад, 

яъне муошират бо одамон, фаҳмидани онҳо барои ин мутахассисон сифати 

муҳимтарин маҳсуб меёбад. 
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Фарқияти касби психолог-педагог бо вижагиҳои инфиродӣ-психологӣ, ки 

баҳри ноил гаштан ба муваффақиятҳои назаррас ҳам дар раванди таълим дар 

донишгоҳ ва ҳам дар ҷараёни фаъолияти касбӣ, мусоидат мекунанд, муайян карда 

мешавад. Дар сохтори шахсияти мутахассисони ин соҳа бояд рефлексияи иҷтимоӣ 

ва эмпатиянокӣ, ки қисматҳои калидии креативнокӣ, зеҳни эмотсионалӣ ва 

таҳаммулпазирӣ ба ҳисоб мераванд, ба дараҷаи инкишофёфта мавҷуд бошанд. 

Дар аксарияти тадқиқотҳо доир ба мавзӯи пажӯҳиши мо оварда шудааст, ки 

байни тағйирёбандаҳои зеҳни эмотсионалӣ ва креативнокӣ алоқаи устувор 

мушоҳида карда мешавад. Дигаргун гаштани як тағйирёбанда ба тағйирёбии 

дигараш меорад (Д.Б.Богоявленская, Т.В.Корнилова, Е.А.Сергиенко, 

С.Д.Смирнов, O.K. Тихомиров ва дигарон). 

Ин ҷо далеле муқаррар карда мешавад, ки коэффитсиенти эмотсионалӣ, 

қобилияти идоранамоии эмотсияҳои худ, фикрронии мусбат/позитивӣ, 

мақсадгузорӣ, кӯшиши ба ҳадафҳо ноил гашатани одамро ифода мекунад. 

Инсоне, ки дорои коэффитсиенти эмотсионалии баланд мебошад, ботамкин, 

боодоб, худро қадркунандаву эҳтиромкунанда ва шахсияти ташаккулёфта маҳсуб 

меёбад, аз ин рӯ метавонад раванди муносибату муошираташро бо атрофиён 

самаранок гардонад, нисбати онҳо ботаҳаммул бошад, яъне баробари муайян 

гаштани алоқамандӣ байни коэффитсиенти эмотсионалӣ, креативнокӣ ва 

таҳаммулпазирӣ низ ошкор мегардад. 

Дар тадқиқоти худ мо тасмим гирифтем сатҳи креативнокӣ, зеҳни 

эмотсионалӣ ва таҳаммулпазирии донишҷӯёнро бо методикаҳои махсуси 

психологӣ (Пурсишномаҳо) муайян намоем ва аз рӯи натиҷаҳои ба даст омадаи 

коррелятсионӣ, робитаи ин падидаҳоро дар сохтори шахсияти толибилмон собит 

созем. 

Мо мутмаинем, ки дар ҳолати муқаррар намудани мавқеи ӯъҷубаҳои 

креативнокӣ, зеҳни эмотсионалӣ, таҳаммулпазирӣ ва алоқамандии байниҳамии 

онҳо дар сохтори шахсияти донишҷӯён, имконияти пажӯҳишҳои минбаъдаи ин 

падидаҳо ва роҳҳои ташаккул додани онҳо ниҳоят фарох мегардад. 
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Дар диссертатсия ба ҳайси асбобу анҷоми омӯзиши илмӣ, бештар 

пурсишномаҳои ба худҳисоботдиҳӣ асосноккардашуда мавриди истифода қарор 

гирифтаанд. Ба сифати методикаҳои таҳқиқ интихоб гаштани пурсишномаҳои 

номбурда аз омилҳои зерин вобаста аст: 

 кам будани методикаҳои стандартикардашуда оид ба мавзӯи тадқиқот;   

 эътимоднокии пасти тестҳои креативнокӣ ва зеҳни эмотсионалии ба 

забони русӣ мутобиқгардонидашуда (аз ҷумла тестҳои Ҷ.П.Гилфорд, 

Ҷ.П.Торренс, Д.Гоулман, Р.Бар-Он)  

 набудани тестҳои мутобиқгардонидашуда барои ченкунии креативнокӣ, 

зеҳни эмотсионалӣ ва таҳаммулпазирӣ дар низоми ташхиси психологии ҶТ; 

 истифодаи пурсишномаҳое, ки дар адабиёти илмӣ валиднок ва дараҷаи 

репрезативнокиашон баланд дониста шудаанд; 

 мураккаб ва сермаблағ будани тартиби мутобиқгардонии тестҳои 

психологӣ; 

 ба менталитети маҳаллӣ номутобиқ будани тестҳо оид ба мавзӯи 

таҳқиқшаванда; 

 то андозае дастрас будани тартиби мутобиқгардонии забонии (тарҷума) 

пурсишномаҳо нисбат ба тестҳои психологӣ; 

 ба худҳисоботдиҳӣ асос гирифтани пурсишномаҳои истифодашуда, ки 

корандозӣ ва натиҷабардории онҳоро ба маротиб осон мегардонад; 

Бо вуҷуди муаммоҳои қайдшуда, дар умум пурсишномаҳои креативнокӣ, 

зеҳни эмотсионалӣ ва таҳаммулпазирии истифодашуда дорои сифатҳои  хуби 

психометрикӣ дониста шудаанд. Ҳисоби холҳо дар асоси баҳодиҳии экспертӣ, 

нишондиҳандаҳои ҷоизи эътимоднокӣ медиҳанд. Аз ин лиҳоз корбарии 

методикаҳои номбурдаро мо бамаврид ва асоснок меҳисобем ва натиҷаҳои дар 

заминаи онҳо ҳосилшударо боэътимод арзёбӣ менамоем. 

Бо дарназардошти фикри боло методикаҳои зерин мавриди истифода қарор 

дода шуданд: 

I.Муайян намудани дараҷаи креативнокӣ: 

1). Пурсишномаи креативнокии Д.Ҷонсон. 
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Дар пурсишномаи мазкури креативнокӣ, ба қисматҳои бо худифодакунии 

эҷодӣ алоқаманди он таваҷҷӯҳ зоҳир карда мешавад. Пурсишнома аз 8 банди 

назоратии тавсифдиҳандаи тафаккур ва рафтори эҷодӣ, ки махсус барои 

ҳаммонандкунии зуҳуроти креативнокии ба мушоҳида дастрас коркард шудааст, 

иборат аст. Ҳангоми кор бо Пурсишнома ҳисобкунии натиҷаҳо зуд ва 

мустақилона ба амал оварда мешавад. Пур намудани он аз 10 то 20 дақиқа вақтро 

мегирад. Барои баҳодиҳии креативнокӣ эксперт ҳамкории иҷтимоии 

тадқиқшавандагонро дар ин ё он муҳит мушоҳида мекунад. Қобили қайд аст, ки 

ҳамкории иҷтимоӣ яке аз паҳлӯҳои муҳими зеҳни эмотсионалӣ маҳсуб меёбад ва 

ин омил бори дигар дурустии интихоби пурсишномаи мазкурро собит месозад. 

 Ба воситаи Пурсишнома донишҷӯён метавонанд худбаҳодиҳии 

креативнокиро низ ба амал оранд ва онро дар фаъолияти минбаъдаи худ ба 

сифати психолог-педагог мавриди корбарӣ қарор диҳанд. 

2). Пурсишномаи креативнокии Н.Рензулли   

Пурсишномаи креативнокии мазкур аз 10 банд/нуқта иборат буда, номгӯи 

тавсифдиҳандаҳои тафаккур ва рафтори эҷодиро дар бар мегирад. Он махсус, 

барои ҳаммонандкунии зуҳуроти креативнокии мушоҳидашаванда коркард 

шудааст. Ҳар як банд/нуқта дар асоси мушоҳидаҳои рафтори озмудашавандагон 

дар вазъиятҳои гуногун аз ҷониби эксперт баҳогузорӣ карда мешавад. Аз ҷониби 

тартибдиҳандагони пурсишнома (Ҷ.Рензулли, Р.Хартман ва К.Калахен) 

тадқиқотҳои дараҷаи валиднокӣ ва эътимоднокии он гузаронида шудааст. Барои 

тафтиши валиднокии зоҳирӣ, нишондиҳандаҳои пурсишномаи креативнокии 

Ҷ.Рензулли ва пурсишномаи креативнокии Д.Ҷонсон муқоиса карда шуда буданд; 

коэффитсиенти коррелятсия аз 0,69 то 0,76-ро ташкил додааст. 

II.Муайян кардани сатҳи зеҳни эмотсионалӣ/ЗЭ: 

1). Пурсишнома барои чен намудани зеҳни эмотсионалӣ /Зе.Эм. (ЭмИн -

и Д.В.Люсин). 

Ба воситаи пурсишномаи Зе.Эм. – ЭмИн -и Д.В.Люсин далелҳое ба даст 

оварда мешаванд, ки дар асоси онҳо дар бораи сатҳи умумии зеҳни эмотсионалии 

озмудашавандагон ва ҷанбаҳои алоҳидаи ЗЭ ба монанди: 
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 зеҳни эмотсионалии байнишахсӣ (ЗЭБ); 

 зеҳни эмотсионалии дохилишахсӣ (ЗЭД); 

 фаҳмидани эмотсияҳо (ФЭ); 

 идора намудани эмотсияҳо (ИЭ); 

 фаҳмидани эмотсияҳои дигарон (ФБ – фаҳмиши байнишахсӣ); 

 идора намудани эмотсияҳои дигарон (ИБ – идораи байнишахсӣ); 

 фаҳмидани эмотсияҳои худ (ФД – фаҳмиши дохилишахсӣ); 

 ндора намудани эмотсияҳои худ (ИД – идораи дохилишахсӣ); 

 назорати тезӣ (экспрессия) (ТД – тезии дохилишахсӣ) – маълумот 

гирифтан мумкин аст. 

Зеҳни эмотсионалиро Д.В.Люсин ҳамчун сохтори омехтае, ки қобилиятҳои 

когнитивӣ ва нишондиҳандаҳои шахсиро (шавқу завқ ба олами ботинии одамон, 

тамоюл ба таҳлили психологии рафтор ва ғ.) муттаҳид мекунад, тавсиф додааст. 

Ба ақидаи ӯ зеҳни эмотсионалӣ қобилияти фаҳмидани ҳиссиёти худ ва дигарон ва 

идора намудани онҳо мебошад. Аз ҷониби ӯ дар таркиби зеҳни эмотсионалӣ 

шкалаҳои зерин ҷудо карда шудаанд:  

1. Зеҳни эмотсионалии байнишахсӣ (ЗЭБ) – қобилияти фаҳмидани 

эмотсияҳои одамони дигар ва идора намудани онҳо. 

2. Зеҳни эмотсионалии дохилишахсӣ (ЗЭД) – қобилияти фаҳмидани 

эмотсияҳои худ ва идора намудани онҳо. 

3. Фаҳмидани эмотсияҳо (ФЭ) – қобилияти фаҳмидани эмотсияҳои худ ва 

одамони дигар. 

4. Идора намудани эмотсияҳо (ИЭ) – қобилият ба идора намудани 

эмотсияҳои худ ва одамони дигар. 

5. Фаҳмидани эмотсияҳои дигарон (ФБ – фаҳмиши байнишахсӣ) – 

қобилияти фаҳмидани ҳолати эмотсионалии одам дар заминаи зуҳуроти беруна 

(мимика, имову ишора, садо додани овоз) ва /ё бо фаросат дарёфтан; ҳассосӣ ба 

ҳолатҳои ботинии дигарон. 

6. Идора намудани эмотсияҳои дигарон (ИБ – идораи байнишахсӣ) – 

қобилияти бедор намудани ин ё он эмотсияҳо дар одамони дигар, паст кардани 
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шиддати эмотсияҳои номатлуб.Эҳтимол майл ба идора намудани одамон 

(манипулятсия). 

7. Фаҳмидани эмотсияҳои худ (ФД – фаҳмиши дохилишахсӣ) – қобилияти 

дарк намудани эмотсияҳои худ, дониста гирифтан, мувофиқоварии онҳо, 

фаҳмидани сабабҳо, қобилияти тасвир кардани ҳиссиёт бо сухан. 

8. Идора намудани эмотсияҳои худ (ИД – идораи дохилишахсӣ) – қобилият 

ва талаботи идора намудани эмотсияҳои худ, бавуҷуд овардан ва нигоҳ доштани 

ҳиссиёти матлуб ва зери назорат нигоҳ доштани эмотсияҳои номатлуб. 

9. Назорати тезӣ (экспрессия) (ТД – тезии дохилишахсӣ) – қобилияти  

назорат намудани зуҳуроти берунии эмотсияҳои худ  

Қобили қайд аст, ки пурсишномаи ба худҳисоботдиҳӣ асосноккардашуда, 

зеҳни эмотсионалӣ ва ҷанбаҳои алоҳидаи онро ҳамчун тавсифдиҳандаҳои шахсӣ 

муайян мекунад, ки ба вазифаҳои тадқиқоти мо мувофиқат менамояд. Махсусан 

дар муқаррар гардидани коррелятсияи нишондиҳандаҳои креативнокӣ, ЗЭ ва 

таҳаммулпазирӣ ин омил арзишманд аст. 

2). "Пурсишномаи зеҳни эмотсионалӣ "-и Н.Холл. 

 Методикаи баҳогузории “зеҳни эмотсионалӣ” (пурсишномаи EQ) [105, 633-

634]. Методикаи мазкур аз тарафи Н.Холл барои муайян намудани қобилияти 

фаҳмидани муносибати шахсият, ки дар соҳаи эмотсионалӣ ифода меёбад ва 

идора намудани соҳаи эмотсионалӣ зимни қабули қарорҳо, коркард шудааст ва аз 

ҷониби психологи рус Е.И.Илйин мутобиқ карда шуда, дорои валиднокӣ ва 

эътимоднокӣ дониста шудааст. Интихоби методикаи мазкур бо он далел асоснок 

мегардад, ки мазмун ва мундариҷаи саволҳои овардашуда ба вижагиҳои 

инфиродӣ-психологии шахс такя мекунанд, бо қобилиятҳои креативӣ (бандҳои 

3;5;13;14;16;19;29) ва таҳаммулпазирӣ (бандҳои 6;8;9;11;12;15;22;24;28) робита 

дорад. 

III. Муайян намудани дараҷаи таҳаммулпазирӣ: 

1). Методикаи ташхиси таҳаммулпазирии умумии коммуникативии 

В.В.Бойко. 
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Методикаи мазкур, ки аз ҷониби В.В.Бойко, пешниҳод шудааст, имконият 

медиҳад дастурҳои таҳаммулгароӣ ва бетаҳаммулии шахс, ки дар раванди 

муошират зоҳир мегарданд, ташхис карда шавад. Методикаи мазкур ташхиси 

таҳаммулпазириро, ки бевосита дар раванди муошират зоҳир мегарданд, дар назар 

дорад. Пурсишномаи В.В.Бойко дар истифодабарӣ хеле қулай аст, зеро саволҳои 

дар шкалаҳои алоҳида овардашуда миқдоран зиёд нестанд ва махсусан барои 

донишҷӯён дастрасу фаҳмо мебошанд. Мувофиқи ақидаи муаллифи пурсишнома, 

таҳаммулпазирии коммуникативӣ қисматҳои зеринро дар бар мегирад: 

 таҳаммулпазирии ситуативӣ (вазъиятӣ) – бо муносибати одам ба 

шарики аниқи муошират муайян карда мешавад (ҳамсар, ҳамкор, ҳамкурс, 

шиноси тасодуфӣ); 

 таҳаммулпазирии типологӣ – бо муносибат ба маҷмӯъ ё гурӯҳи одамон 

муайян карда мешавад (намояндаи ягон миллат, касбу кор, табақаи иҷтимоӣ); 

 таҳаммулпазирии касбӣ – дар вазъияти корӣ, дар муносибат бо одамоне, 

ки аз рӯи касбу кор бо онҳо ҳамкорӣ карда мешавад, зоҳир мегардад (мизоҷон, 

пасиентҳо); 

 таҳаммулпазирии умумӣ – бо таҷрибаи ҳаётӣ, хусусиятҳои характер, 

принсипҳои ахлоқӣ, вобаста аст ва бештар шаклҳои дигари таҳаммулпазирии 

коммуникативиро муайян менамояд.   

Мо чунин мешуморем, ки қисматҳои алоҳидаи пурсишномаи В.В.Бойко бо 

хусусиятҳои креативӣ ва зеҳни эмотсионалии шахс робита доранд. Ба мисол 

таҳаммулпазирии типологӣ ва умумӣ бештар бо зеҳни эмотсионалӣ ва 

таҳаммулпазирии касбӣ бо креативнокӣ алоқаманданд. 

2).Шкалаи масофаи иҷтимоии Э.Богардус. 

Сотсиологи амрикоӣ Э.Богардус ченкунии масофаи иҷтимоиро коркард 

намудааст. Шкалаи мазкур, дараҷаи наздикӣ ё дурии байни гурӯҳҳои иҷтимоиро 

муайян мекунад. Э.Богардус рӯйхатеро пешниҳод кардааст, ки аз 7 мулоҳиза 

иборат аст ва сатҳи гуногуни масофаи иҷтимоиро ифода менамояд. 

Респондентон бояд мулоҳизаҳоеро, ки ба наздикии имконпазири онҳо ба 

гурӯҳи иҷтимоии овардашуда мувофиқат мекунад, қайд намоянд. 
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Интихоби шкалаи мазкур бо он далел муайян мегардад, ки мазмуну 

мундариҷаи он ба ҳуввияти донишҷӯён наздик аст. Ҳамзамон имконияти қисман 

мутобиқ намудани он аз ҷониби муаллиф имконпазир аст, ки дар раванди 

таҳқиқот ин ташаббус роҳандозӣ шудааст. 

Методикаҳои номбурда, ҳанӯз дар ҷараёни роҳандозии кори озмоишӣ 

робитаи креативнокӣ, зеҳни эмотсионалӣ ва таҳаммулпазириро муайян намуданд. 

Исботи фикри худро мо дар раванди коркарди оморӣ ҳосил намудем, ки дар 

зербоби оянда ба таври мушаххас оварда шудааст. 

4.2 Муайян намудани дараҷаи зоҳиршавии креативнокӣ, зеҳни эмотсионалӣ ва 

таҳаммулпазирӣ 

Бо дарназардошти мазмун ва мӯҳтавои зерфасли мазкур чунин вазифаҳо 

гузошта шуд: 

I.Муайян намудани дараҷаи креативнокии донишҷӯён ба воситаи 

методикаҳои қисман модификатсия карда шуда: 

1. Пурсишномаи креативнокии Д.Ҷонсон.  

Матни Пурсишнома. 

Шахсияти эҷодкор қобилиятҳои зеринро дорад: 

1) Эҳсос намудани махсусиятҳои номуайян, нафис, мураккаби олами атроф 

(ҳассосӣ ба муаммо, афзал донистани душворӣ). 

2) Пешниҳод ва ифода намудани миқдори зиёди ғояҳо ва далелҳо (зудии 

ақл). 

3) Пешниҳод кардани намудҳо, категорияҳо, шаклҳои гуногуни ғояҳо 

(чандирии ақл). 

4) Пешниҳод намудани қисматҳои иловагӣ, ғояҳо, тафсир ё қарорҳо (зиракӣ, 

ихтироъкорӣ). 

5) Зоҳир намудани тасаввурот, зарофат ва инкишоф қобилиятҳои 

фарзӣ/тахминнамоӣ (тасаввурот, қобилият ба сохторнамоӣ)  
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6) Намоиш додани рафторе, ки ногаҳонӣ ва ғайриоддӣ мебошад, лекин ба 

ҳалли муаммо муфид аст (ғайриоддигӣ, ихтироъкорӣ, маҳсулнокӣ). 

7) Аз ғояи аввалини маъмул, вазъияти урфии (одатшудаи) ба фикр омада 

даст кашидан, пешниҳод намудани ғояҳои гуногун ва интихоби ғояи беҳтарин 

(мустақилӣ, ғайримаъмулӣ). 

8) Зоҳир намудани боварӣ ба қарори қабул кардаи худ, новобаста аз 

мушкилоти ба вуҷуд омада, масъулиятро барои мавқеъ, андешаи ғайримаъмули 

худ, ки ба ҳалли муаммо мусоидат намуд, ба ӯҳда гирифтан (тарзи рафтори 

боваринок бо такя ба худ, рафтори худэътимоднок). 

Тартиби кор: 

Ҳар як савол/тасвиби Пурсишнома аз рӯи шкалаи 5 шакли дараҷабандӣ баҳо 

дода мешавад: 

1 – ҳеҷ вақт; 2 – гоҳ гоҳ; 3 – баъзан; 4 – зуд зуд; 5 – ҳамавақт. 

Баҳодиҳии креативнокии умумӣ бо ҷамъи холҳо аз рӯи 8 нишондиҳанда ба 

амал оварда мешавад – баҳои хурдтарин 8 хол, баҳои бузургтарин 40 хол. Дар 

ҷадвали 1 мувофиқати суммаи холҳо ба дараҷаи креативнокӣ нишон дода 

шудааст. 

 

Ҷадвали 6 - Нишондиҳандаҳои дараҷаи креативнокӣ 

Дараҷаи креативнокӣ Суммаи холҳо 

Ниҳоят баланд 40–34 

Баланд  33–27 

Миёна  26–20 

Паст  19–15 

Ниҳоят паст 14–8 

 

2. Пурсишномаи креативнокии Н.Рензулли. 

Матни Пурсишнома. 
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Тавсифдиҳандаҳои эҷодкорӣ: 

1) Дар соҳаҳои гуногун хеле кунҷков аст: ҳамеша дар бораи чизе ва ҳама 

чиз савол медиҳад. 

2) Миқдори зиёди ғояҳои гуногун ё роҳи ҳалли муаммоҳоро пешниҳод 

мекунад; аксар вақт ҷавобҳои ғайриоддӣ, ғайримаъмул ва аҷоибро медиҳад. 

3) Дар баёни фикру андешаҳои худ озоду мустақил, баъзан дар баҳсу 

мунозира пуршӯр, қотеъ ва исроркор аст. 

4) Қобил аст таваккал кунад; боҷуръат ва ташаббускор аст. 

5)  Супоришҳои бо “бозиҳои фикрӣ” алоқамандро авлотар медонад; 

хаёлпарастӣ/фантазия мекунад, соҳиби тасаввурот аст (“чӣ мешуда бошад 

агар...”); бо ғояҳо кор мекунад/манипулятсия (дигаргун мекунад, бодиққат 

коркард менамояд); истифода бурдан, такмилу тағйир додани қоидаву объектҳоро 

дӯст медорад. 

6) Соҳиби зарофати нафис аст ва дар вазъиятҳое, ки барои дигарон 

хандаовар нестанд, ҳолати хандаоварро пай мебарад. 

7)  Ҳардамхаёлиашро дарк мекунад ва онро дар худ қабул менамояд, ба 

дарки ғайриоддигӣ дар худ нисбатан кушод аст, ҳассосии эмотсионалӣ зоҳир 

менамояд. 

8) Соҳиби ҳисси зебогӣ аст; ба тавсифдиҳандаҳои эстетикии ашёҳо ва 

ҳодисот таваҷҷӯҳ зоҳир менамояд. 

9) Ақидаи мустақили худро дорад ва қобил аст онро ҳимоя намояд; аз ба 

дигарон монанд набудан намеҳаросад; индивидуалист, ба ҷузъиёт шавқ надорад; 

ба бетартибии эҷодӣ оромона муносибат мекунад. 

10) Танқидаш созандагаро/конструктивӣ аст; ба андешаҳои 

бонуфуз/боэътибор бе баҳодиҳии танқидӣ, дилпур намешавад.  

Дар ҷадвали 2 таҳти рақамҳои аз 1 то 10 тавсифдиҳандаҳои зуҳуроти 

эҷодкорӣ (креативнокӣ) қайд шудааст. Баҳогузорӣ аз рӯи низоми чорхолӣ 

роҳандозӣ мегардад. 
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Шкалаҳои пурсишнома аз рӯи дараҷабандии зерин баҳогузорӣ карда 

мешавад: 4 – ҳама вақт; 3 – зуд-зуд; 2 – баъзан; 1 – гоҳ-гоҳ. 

Баҳои умумии креативнокӣ суммаи холҳои ҳосилшуда аз рӯи 10 

пункт/нукта маҳсуб меёбад (баҳои минималӣ – 10 хол, баҳои максималӣ – 40 хол). 

 

Ҷадвали 7 - Таблитсаи ҳисоббарории дараҷаи креативнокӣ 

№ 

р/т 

Ному 

насаб 

Рақами тавсифдиҳандаҳои зуҳуроти эҷодкорӣ 

(креативнокӣ) 

Суммаи 

холҳо 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

          

 

 

Ҷадвали 8 - Нишондиҳандаҳои дараҷаи креативнокӣ 

Дараҷаи креативнокӣ Суммаи холҳо 

Ниҳоят баланд 40–34 

Баланд  33–27 

Миёна  26–21 

Паст  20–16 

Ниҳоят паст 15–10 

 

II. Муайян кардани дараҷаи зеҳни эмотсионалӣ бо истифода аз: 

1. Пурсишномаи зеҳни эмотсионалӣ/ Зе.Эм. (ЭмИн-и Д.В.Люсин). 

Ба Шумо пурсишномае, ки аз 46 тасвиб (изҳорот) иборат аст пешниҳод 

мегардад. Ҳар як тасдиқро бодиққат хонед ва ба он сутуне, ки фикри Шуморо 

беҳтар инъикос мекунад  "1" гузоред. 

 

Ҷадвали 9 - Матни Пурсишномаи зеҳни эмотсионалӣ/ Зе.Эм. (ЭмИн -и 
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Д.В.Люсин) 

№ Тасвиб  

 

Субшкала Калид 

1. 
Шахси наздик дар изтироб бошад, ман пай 

мебарам, ҳатто агар пинҳон намояд ҳам 

ФД + 

2. 
Агар шахсе аз ман хафа шавад, намедонам бо ӯ чӣ 

гуна муносибати хубро барқарор кунам 

ИБ – 

3. 
Ҳиссиёти одамро ба осонӣ аз қиёфаи рӯи вай пай 

мебарам 

ФБ + 

4. 
Барои хуб кардани табъи худ бо чӣ машғул 

шуданро медонам 

ИД + 

5. 
Ба ҳолати эмотсионалии ҳамсӯҳбатам таъсир 

намудан аз дастам намеояд 

ИБ – 

6. 

Ҳангоми ба ғазаб омадан, худдорӣ карда 

наметавонам ва чизеро, ки фикр мекунам, мегӯям 

 

ТД – 

7. 
Ман хуб мефаҳмам, ки барои чӣ ин ё он одамон ба 

ман маъқул ё номаъқул ҳастанд 

ФД + 

8. Ба ғазаб омаданамро ҳамоно пай намебарам ФД – 

9. Ман табъи атрофиёнро хуб карда метавонам ИБ + 

10. 

Агар ман ба гуфтугӯ саргарм шавам, бо овози 

баланд гап мезанам ва аз ҳад зиёд имову ишорат 

менамоям 

ТД – 

11. 
Ҳолати ботинии баъзе одамонро бе сухан 

мефаҳмам 

ФБ + 

12. 
Дар ҳолати фавқулодда бо кӯшиши иродавӣ худро 

ба даст гирифта наметавонам 

ИД – 

13. 
Имову ишорати одамони дигарро ба осонӣ 

мефаҳмам 

ФБ + 
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14. Барои чӣ ба ғазаб омаданамро медонам ФД + 

15. 
Ман медонам, ки одами дар ҳолати вазнин бударо 

чӣ гуна рӯҳбаланд кардан мумкин аст 

ИБ + 

16. 
Аторофиён чунин мешуморанд, ки ман одами хеле 

пурҳиссиётам 

ТД – 

17. 
Ман шахсони наздикамро дар ҳолатҳои шиддатнок 

ором карда метавонам 

ИБ + 

18. 
Баъзан ба ман ҳиссиётамро нисбати дигарон ифода 

намудан мушкил аст 

ФД – 

19. 
Шармамро ҳангоми муошират бо одамони 

ношинос пинҳон карда метавонам 

ТД + 

20. 
Ба одам нигоҳ карда ҳолати эмотсионалии ӯро ба 

осонӣ фаҳмида метавонам 

ФБ + 

21. Ифодаи ҳиссиётро дар рӯи худам идора мекунам ТД + 

22. Баъзан ин ё он ҳиссиётамро намефаҳмам ФД – 

23. 
Дар ҳолатҳои фавқулода ифодаи ҳиссиётамро 

идора карда метавонам  

ТД + 

24. 
Лозим бошад ягон касро ба хашм оварда 

метавонам 

ИБ + 

25. 
Ҳангоми аз сар гузаронидани ҳиссиёти мусбат, чӣ 

гуна нигоҳ доштани ин ҳолатро медонам  

ИД + 

26. 
Одатан, ман мефаҳмам, ки кадом ҳиссиётро аз сар 

гузаронида истодаам  

ФД + 

27. 
Агар ҳамсӯбат ҳиссиёташро пинҳон кардани 

шавад, дар ҳол онро пай мебарам 

ФБ + 

28. Агар ба хашм оям, чӣ гуна ором шуданро медонам ИД + 

29. 
Ҳиссиёти одамро ба овозаш гӯш дода, муайян 

кардан мумкин аст 

ФБ + 

30. Ман ҳиссиёти одамони дигарро идора карда ИБ – 
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наметавонам 

31. 
Ҳисси гунаҳкориро аз ҳиссиёти шарм фарқ 

карданам мушкил аст 

ФД – 

32. 
Ҳиссиёти шахсони шиносро аниқ пай бурда 

метавонам 

ФБ + 

33. Таъби нохушро бо мушкилӣ бартараф менамоям ИД – 

34. 

Агар ифодаи рӯи одамро бодиққат мушоҳида 

кунед, фаҳмидан мумкин аст, ки ӯ чӣ гуна 

ҳиссиётро пинҳон мекунад 

ФБ + 

35. 
Барои баён намудани ҳиссиёти худ ба дустонам, 

сухан намеёбам 

ФД – 

36. 
Аз ӯҳдаи дастгирӣ кардани одамоне, ки ба ман 

дарди дил мекунанд, мебароям 

ИБ + 

37. Ҳиссиёти худро назорат карда метавонам ИД + 

38. 
Баъзан ба ғазаб омадани ҳамсӯбатамро дер пай 

мебарам 

ФБ – 

39. Аз рӯи овози ман ҳиссиётамро пай бурдан осон аст ТД – 

40. Шахси наздикам гиря кунад дасту по мехӯрам ИБ – 

41. Бе ягон сабаб хурсанд ё ғамгин мешавам ФД – 

42. 
Тағйирёбии табъи атрофиёнамро пешгӯӣ карданам 

мушкил аст 

ФД – 

43. Тарсро бартараф карда наметавонам ИД – 

44. 
Баъзан одамеро дастгирӣ кардан мехоҳам, аммо ӯ 

инро ҳис намекунад, намефаҳмад 

ИБ – 

45. 
Ҳиссиётҳое мавҷуданд, ки онҳоро аниқ муайян 

карда наметавонам 

ФД – 

46. 
Намефаҳмам, барои чӣ баъзе одамон аз ман хафа 

мешаванд 

ФБ – 
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     +   Саволи рост (бевосита, дуруст); 

–  Саволи  баръакс.   

Нишондиҳандаҳои шкалаҳои ЗЭБ (зеҳни эмотсионалии байнишахсӣ) ва ЗЭД 

(зеҳни эмотсионалии дохилишахсӣ) дар натиҷаи ҷамъбасткунии оддии 

субшкалаҳои мувофиқ ҳосил мешавад. 

ЗЭБ = ФБ+ИБ;    

ЗЭД = ФД+ИД+ТД 

Шакли дигари ҷамъбасткунии субшкалаҳо боз ду шкалаи дигарро медиҳад – 

ФЭ ва ИЭ; ФЭ = ФБ + ФД; ИЭ = ИБ +ИД +ТД 

Дар натиҷаи озмоиш баллҳо аз рӯи ҳар як субшкалаҳо, ҳамчунин баллҳое, 

ки дараҷаи зоҳиршавии омилҳои зеҳни эмотсионалии дохилишахсӣ ва 

байнишахсиро инъикос мекунанд, ба даст оварда мешаванд. 

2. "Пурсишномаи зеҳни эмотсионалӣ "-и Н. Холл. Он аз 30 тасвиб/банд ва 5 

шкала иборат аст. Шкалаҳои пурсишнома: 

1) Огоҳии эмотсионалӣ. 

2) Идоракунии эмотсияҳои худ (бештар ин бекинагӣ, нармдилӣ аст). 

3) Худмаромноккунӣ (бештар ин айнан идоракунии ихтиёрии эмотсияҳои 

худ, ба ғайр аз банди 14). 

4) Эмпатия. 

5) Пай бурдан, фаҳмидани эмотсияҳо (бештар – маҳорати ба ҳолати 

эмотсионали одамони дигар  таъсир карда тавонистан). 

Матни пурсишнома 

1.Барои ман чӣ эмотсияҳои манфӣ ва чӣ эмотсияҳои мусбат ҳамчун 

сарчашмаи дониш, ки дар ҳаёт чи гуна рафтор намудан лозим аст, хизмат 

мекунанд.  

2. Эмотсияҳои манфӣ ёрӣ мерасонанд, то ман фаҳмам ки дар ҳаётам чиро 

тағйир доданам лозим аст. 

З.Ҳангоми аз сар гузаронидани фишор аз ягон сӯ (аз берун) ором ҳастам. 

4.Ман қобилияти мушоҳида намудани дигаргуншавии ҳиссиёти худамро 

дорам.  
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5. Дар ҳолати зарурӣ, барои бо талаботи ҳаёт амал намудан, ман орому 

бодиққат буда метавонам. 

6. Зарур шавад, ман дар худ эмотсияҳои мусбати зиёдро, ба монанди 

хурсандӣ, шодӣ, болидарӯҳӣ, зарофат ҳосил карда метавонам. 

7. Ман ҳолати худро назорат мекунам. 

 8. Баъди он, ки ягон чиз маро нохуш кард, ба осонӣ ҳиссиёти худро ба даст 

гирифта метавонам. 

9. Ман қобилам ба муаммоҳои одамони дигар гӯш диҳам. 

10. Ба эмотсияҳои манфӣ таваҷҷӯҳи зиёд намедиҳам. 

 11.Ба талаботи эмотсионалии дигарон ҳассосам. 

 12.Ба одамони дигар таъсири оромкунанда расонида метавонам. 

 13.Худро маҷбур карда метавонам, ки аз нав бо монеаҳо рӯ ба рӯ шавам. 

14.Ҳаракат мекунам, ба муаммоҳои ҳаётӣ муносибати эҷодкорона намоям. 

15.Ман ба кайфият, майлу рағбат ва хоҳишҳои дигарон 

аксуламали/муносибати дуруст/адекватӣ дорам. 

 16.Ман ба ҳолати оромӣ, омодагӣ ва бодиққатӣ ба осонӣ ворид мешавам. 

17. Агар вақт имкон диҳад, ба ҳиссиёти манфии худ эътибор медиҳам ва 

мефаҳмам, ки муаммо дар чист.  

18. Баъди нохост хафа шуданам, қобилам ба зудӣ ором шавам. 

19. Донистани ҳиссиёти ҳақиқиам барои нигоҳдории “омодабошии хуб” 

зарур аст. 

20. Ман эмотсияҳои одамони дигарро хуб мефаҳмам, ҳатто кушод зоҳир 

нагарданд ҳам. 

21.Ман эмотсияҳоро аз қиёфаи рӯй хуб мефаҳмам. 

22. Ман ҳиссиёти манфиро дур карда метавонам, агар амал/ҳаракат кардан 

зарур бошад. 

23. Ман дар муошират аломатҳоеро, ки дар бораи эҳтиёҷи дигарон дарак 

медиҳанд, пай мебарам. 

24. Одамон чунин мешуморанд, ки ман дар бораи ҳиссиёти дигарон дониши 

хуб дорам. 
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25.Одамоне, ки ҳиссиёти ҳақиқии худро дарк мекунанд, ҳаёти худро беҳтар 

идора менамоянд.  

26.Ман қобилияти беҳтар намудани кайфияти одамони дигарро дорам. 

27.Бо ман оид ба муаммоҳои муносибатҳои байни одамон маслиҳат кардан 

мумкин аст.  

28.Ман ба эмотсияҳои одамони дигар хуб ҷӯр шуда метавонам. 

 29. Ман ба дигарон барои истифодабарии майлу хоҳишашон баҳри ноил 

гаштан ба мақсадҳои шахсӣ ёрӣ мерасонам. 

30. Ман ба осонӣ аз ҳиссиёти нохуш баромада метавонам. 

Калид барои ташхис 

Шкалаи “Огоҳии эмотсионалӣ” – бандҳои 1, 2, 4, 17, 19, 25. 

Шкалаи  “Идоракунии эмотсияҳои худ” – бандҳои 3, 7, 8,10,18, 30. 

Шкалаи “Худмаромноккунӣ” – бандҳои 5, 6, 13, 14, 16, 22. 

Шкалаи “Эмпатия” – бандҳои 9,11, 20, 21, 23, 28. 

Шкалаи  “Пай бурдан, фаҳмидани эмотсияҳои одамони дигар” – бандҳои 12,15, 

24, 26, 27, 29.  

Нишондиҳандаҳо барои ҳисоб намудани холҳо: 

Пурра норозиям – (–3 хол); Асосан норозиям – (–2 хол);  

Қисман норозиям – (–1 хол); 

Қисман розиям – (+1 хол); Асосан розиям – (+2 хол); 

Пурра розиям – (+3 хол);  

Ҳисоби натиҷаҳо. Аз рӯи ҳар як шкала, суммаи холҳо бо дарназардошти 

аломати ҷавобҳо (+ ё –) ҳисоб карда мешавад.  

Чӣ қадаре, ки суммаи холҳои мусбат (+/плюс) зиёд бошад, ҳамон қадар 

зуҳуроти эмотсионалии мазкур ифоданоктар аст. 

III. Муайян намудани таҳаммулпазирии донишҷӯён бо: 

1. Методикаи ташхиси таҳаммулпазирии умумии коммуникативии 

В.В.Бойко 

Мувофиқи ақидаи муаллифи пурсишнома, таҳаммулпазирии 

коммуникативӣ қисматҳои зеринро дар бар мегирад: 
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 таҳаммулпазирии ситуативӣ (вазъиятӣ) – бо муносибати одам ба 

шарики аниқи муошират муайян карда мешавад (ҳамсар, ҳамкор, ҳамкурс, 

шиноси тасодуфӣ); 

 таҳаммулпазирии типологӣ – бо муносибат ба маҷмӯъ ё гурӯҳи одамон 

муайян карда мешавад (намояндаи ягон миллат, касбу кор, табақаи иҷтимоӣ); 

 таҳаммулпазирии касбӣ – дар вазъияти корӣ, дар муносибат бо одамоне, 

ки аз рӯи касбу кор бо онҳо ҳамкорӣ карда мешавад, зоҳир мегардад (мизоҷон, 

пасиентҳо); 

 таҳаммулпазирии умумӣ – бо таҷрибаи ҳаётӣ, хусусиятҳои характер, 

принсипҳои ахлоқӣ, вобаста аст ва бештар шаклҳои дигари таҳаммулпазирии 

коммуникативиро муайян менамояд.   

Дар зер, қисмҳои пурсишнома пешкаш мегарданд, ки ба 9 шкала 

гурӯҳбандӣ шудаанд. Варақаи пурсишнома ба респондентон  бе номгузории 

шкалаҳо пешниҳод карда мешаванд. 

2 Методикаи ташхиси таҳаммулпазирии умумии коммуникативӣ 

(В.В.Бойко) 

Варақаи методика. 

Дастур: Ба ақидаҳои дар зер овардашуда баҳо гузоред – то кадом андоза 

онҳо нисбат ба Шумо мувофиқанд. Ҳангоми ҷавоб додан балҳои аз 0 то 3-ро 

истифода баред, ки мутаносибанд ба: 

0 – тамоман нодуруст, 

1 – то андозае дуруст, 

2 – ба дараҷаи бисёртар дуруст, 

3 – ба дараҷаи аъло дуруст. 

 

Ҷадвали 10 - Шкалаи 1. Пурсишномаи таҳаммулпазирии умумии коммуникативии 

В.В.Бойко 

№ Ақидаҳо Балҳо 

1. Одамони суст одатан ба асаби ман мерасанд  
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2. Одамони телба (серташвиш) ва беқарор маро хашмгин мекунанд   

3. Ба бозиҳои пурғавғои бачагона базӯр тоқат мекунам  

4. Шахсони аҷоиб, ғайримаъмул, барҷаста аксаран ба ман таъсири 

манфӣ мерасонанд  

 

5. Ба одами мутлақо беайб эҳтиёткорона (ҳушёр) муносибат мекунам  

Ҳамагӣ:    

 

Ҷадвали 11 - Шкалаи 2. Пурсишномаи таҳаммулпазирии умумии коммуникативии 

В.В.Бойко 

№ Ақидаҳо Балҳо 

6. Ҳамсӯҳбати кундзеҳн одатан маро нороҳат мекунад  

7. Одамони сергап маро ба хашм меоранд   

8. Аз ҳамсафаре, ки бароям беэътино асту, бо ман сӯҳбат оғоз 

карданист, танқисӣ мекашам  

 

9. Аз гуфтугӯи ҳамсафари тасодуфие, ки дараҷаи донишу маданияташ 

аз ман паёнтар аст, азият мекашидам 

 

10. Бо шариконе, ки дараҷаи зеҳниашон аз ман фарқ мекунад, забон 

ёфтанам мушкил аст  

 

Ҳамагӣ:    

 

Ҷадвали 12 - Шкалаи 3. Пурсишномаи таҳаммулпазирии умумии коммуникативии 

В.В.Бойко 

№ Ақидаҳо Балҳо 

11. Баъзе ҷавонони ҳозиразамон бо намуди зоҳирии худ (ороиши мӯй, 

зебу зиннат, сару либос) ҳиссиёти нофорам меангезанд 

 

12. Одатан бемаданиятӣ ё қаллобии “тоҷикони нав” ба кас таассуроти 

нохуш мегузорад  

 

13. Намояндагони баъзе миллатҳои атрофам бароям ошкоро  
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ситорахунуканд   

14. Баъзе типи мардҳо (занҳо) мавҷуданд, ки нисбаташон нафратам 

меояд 

 

15. Шарикони дараҷаи зеҳнашон ё касбияташон пастро тоқат надорам   

Ҳамагӣ:    

 

Ҷадвали 13 - .Шкалаи 4. Пурсишномаи таҳаммулпазирии умумии 

коммуникативии В.В.Бойко  

№ Ақидаҳо Балҳо 

16. Чунин меҳисобам, ки ба дағалӣ ҳамон ранг ҷавоб додан лозим аст   

17. Агар одам ба ман аз ягон ҷиҳат хуш наояд, пинҳон доштанам  

мушкил аст 

 

18. Одамоне, ки дар баҳс истодагарӣ мекунанд, ғазабамро меоранд  

19. Одамони худбовар (мағрур) ба ман нофораманд  

20. Одатан одами бадҷаҳл ё асабониро, ки дар нақлиёт тела тела 

мекунад, танқид накарданам душвор аст 

 

Ҳамагӣ:    

 

Ҷадвали 14 - Шкалаи 5. Пурсишномаи таҳаммулпазирии умумии коммуникативии 

В.В.Бойко 

№ Ақидаҳо Балҳо 

21. Ман одати ба атрофиён панд додан дорам  

22. Одамони бетарбия маро оташин мекунанд  

23. Аксаран ҳис мекунам, ки кӯшиши касеро тарбия намудан дорам   

24. Касеро танқид намудан ба одатам даромадааст  

25. Ба наздиконам фармон фармоӣ карданро дӯст медорам  

Ҳамагӣ:    
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Ҷадвали 15 - .Шкалаи 6. Пурсишномаи таҳаммулпазирии умумии 

коммуникативии В.В.Бойко 

№ Ақидаҳо Балҳо 

26. Пиронсолоне, ки вақти корбаро дар нақлиёти ҷамъиятӣ                                 

ё мағозаҳо қарор доранд, ғашамро меоранд 

 

27. Дар ҳуҷраи меҳмонхона бо одами ношинос зиндагӣ кардан бароям 

шиканҷа аст 

 

28. Бо ягон ҷиҳати мавқеи (фикри) дурусти ман розӣ нагардидани 

шарикам, одатан маро оташин мекунад  

 

29. Ҳангоми бо ман норозӣ будани касе, бетоқатӣ мекунам  

30. Агар шарикам кореро ба таври худ, на балки чи хеле ман мехостам, 

анҷом диҳад, ба ғазаб меоям 

 

Ҳамагӣ:    

 

Ҷадвали 16 - .Шкалаи 7. Пурсишномаи таҳаммулпазирии умумии 

коммуникативии В.В.Бойко 

№ Ақидаҳо Балҳо 

31. Одатан ман умедвор мешавам, ки касони маро ранҷонида ҷазои 

сазовор мегиранд  

 

32. Аксаран маро ба серғурбатӣ таъна мекунанд   

33. Ранҷи расонидаи шахсонеро ки дӯсташон медорам ё ҳурмат мекунам, 

то дергоҳ дар хотирам нигоҳ медорам 

 

34. Ба ҳамкорон шӯхиҳои беадобонаро бахшидан мумкин нест  

35. Агар шарики кориам нафаҳмида ба иззати нафсам расад, бо вуҷуди 

он аз ӯ хафа мешавам 

 

Ҳамагӣ:    

 

Ҷадвали 17 - Шкалаи 8. Пурсишномаи таҳаммулпазирии умумии коммуникативии 

В.В.Бойко 
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№ Ақидаҳо Балҳо 

36. Ман, одамонеро, ки ба каси бегона меноланд, маҳкум менамоям  

37. Дар дилам шиносҳои худро, ки дар фурсати қулай дар бораи 

бемориҳояшон нақл мекунанд, маҳкум менамоям   

 

38. Ҳангоми касе аз ҳаёти оилавиаш шикоят карданаш, гапро ба дигар 

тараф мебарам 

 

39. Одатан дарди дили дӯстонамро бе таваҷҷӯҳи махсус гӯш мекунам  

40. Баъзан ягон нафари хешовандон ё дӯстонро ба ғазаб овардан хушам 

меояд 

 

Ҳамагӣ:    

 

Ҷадвали 18 -Шкалаи 9. Пурсишномаи таҳаммулпазирии умумии коммуникативии 

В.В.Бойко 

№ Ақидаҳо Балҳо 

41. Аксаран ба шариконам гузашт кардан барояи мушкил аст  

42. Бо шахсоне, ки характери бад доранд бо мушкилӣ аҳл мешавам  

43. Одатан бо шарикони нав дар ҳамкорӣ бо мушкилӣ мутобиқ мешавам  

44. Ҳаракат мекунам бо одамони каме ғалатӣ муносибат нанамоям  

45. Аксаран ба андешаи худам аз рӯи принсип истодагарӣ мекунам, 

ҳатто донам, ки шарикам ҳақ аст 

 

Ҳамагӣ:    

 

Коркарди натиҷаҳо 

Мувофиқи ҳар як шкала маҷмӯи умумии балҳо ҳисоб карда мешавад. 

Миқдори максималии балҳо мувофиқи ҳар як шкала – 15, аз рӯи ҳамаи шкалаҳо – 

135 аст. Чӣ қадаре, ки рақами балҳои бадастовардашудаи респондент зиёд бошад, 

ҳамон қадар дараҷаи бетаҳаммулии вай ба атрофиён баланд аст. Таҳлили ҷавобҳо 

аз рӯи шкалаҳои алоҳида, барои муайян намудани омилҳо ва тамоюлҳои бештари 

таҳаммулпазирӣ ва бетаҳаммулӣ, имконият медиҳад. 
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2. Шкалаи масофаи иҷтимоии Э.Богардус 

Сотсиологи амрикоӣ Э.Богардус ченкунии масофаи иҷтимоиро коркард 

намудааст. Шкалаи мазкур, дараҷаи наздикӣ ё дурии байни гурӯҳҳои иҷтимоиро 

муайян мекунад. Э.Богардус рӯйхатеро пешниҳод кардааст, ки аз 7 мулоҳиза 

иборат аст ва сатҳи гуногуни масофаи иҷтимоиро ифода менамояд. 

Респондентон бояд мулоҳизаҳоеро, ки ба наздикии имконпазири онҳо ба 

гурӯҳи иҷтимоии овардашуда мувофиқат мекунад, қайд намоянд. 

Интихоби шкалаи мазкур бо он далел муайян мегардад, ки мазмуну 

мундариҷаи он ба ҳуввияти донишҷӯён наздик аст. Ҳамзамон имконияти қисман 

мутобиқ намудани он аз ҷониби муаллиф имконпазир аст, ки дар раванди 

таҳқиқот ин ташаббус роҳандозӣ шудааст. 

Шкала гурӯҳҳои иҷтимоии зеринро дар бар мегирад: 

 намояндаи дини дигар; 

 ситораи варзиши хориҷӣ; 

 одами хориҷӣ; 

 одами маъюб; 

 сокини хориҷи наздик; 

 ситораи мусиқии хориҷӣ; 

 скинхед; 

 “тоҷикони нав”; 

 одамони самтгирии шаҳвониашон ғайрианъанавӣ; 

 одами нашъакаш. 

Тасвибҳои зерин: 

1. Ҳамчун хеши наздик; 

2. Ҳамчун дӯсти наздик; 

3. Ҳамчун ҳамсоя; 

4. Ҳамчун ҳамкор; 

5. Ҳамчун шаҳрванди кишвари худ; 

6. Ҳамчун меҳмони (сайёҳи) кишвари худ; 

7. Ман ӯро дар кишвари худ дидан намехостам. 
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Рақами тавсиб дар шкала бузургии фосилаи иҷтимоиро инъикос мекунад 

(1 – минималӣ, 7 – максималӣ). 

Фосилаи иҷтимоии аъзоёни як гурӯҳ (респондентон) нисбат ба дигар 

гурӯҳҳо (дар маводи пурсишнома овардашуда) ҳамчун миёнаи арифметикии 

ҷавобҳои инфиродӣ ҳисоббарорӣ карда мешавад. Мувофиқан, чӣ қадаре, ки 

нишондиҳандаи мазкур хурд бошад, ҳамон қадар фосилаи иҷтимоии байни ду 

гурӯҳ камтар аст ва ҳамон қадар ҳиссиёти мусбати як гурӯҳ ба гурӯҳи дигар 

ифода мегардад. 

Далелҳои бадастомада фарқиятҳои қутбии дараҷаҳои баҳодиҳии фосилаи 

иҷтимоиро нисбат ба намояндагони гурӯҳҳои гуногун нишон медиҳанд, ки инҷо 

нишондиҳандаи баҳодиҳии мусбат, мувофиқатан, фосилаи кӯтоҳтарини иҷтимоӣ 

аз таҳаммулпазирии ташаккулёфта шаҳодат медиҳад ва баръакс. 

Ҳамин тариқ методикаҳое, ки барои муайян намудани дараҷаи креативнокӣ, 

зеҳни эмотсионалӣ ва таҳаммулпазирӣ роҳандозӣ гардиданд, мавҷуд будани 

робитаи ин ӯъҷубаҳоро бори дигар собит сохтанд, ки натиҷаҳои коркарди онҳоро 

мо дар зерфасли 4.3. нишон додаем. 

4.3 Таҳлили омории алоқамандии байниҳамии нишондиҳандаҳо оид ба 

робитаи креативнокӣ, зеҳни эмотсионалӣ ва таҳаммулпазирӣ 

Барои муайян намудани нишондиҳандаҳои сатҳи креативнокӣ, дараҷаи 

зеҳни эмотсионалӣ ва сатҳи таҳаммулпазирӣ мо пурсишномаҳои махсуси 

психологиро мавриди истифода қарор додем. Бо мақсади ба даст овардани 

маълумоти саҳеҳ аз рӯи ҳар як нишондиҳанда ду намуди пурсишномаҳо истифода 

гардиданд. Ҳамаи пурсишномаҳо аз ҷиҳати забонӣ мутобиқ / тарҷума карда 

шуданд. 

Гурӯҳчин мувофиқи нишондиҳандаи сатҳи креативнокӣ бо истифода аз 

Пурсишномаи креативнокии Д.Ҷонсон ва Пурсишномаи дараҷаи креативнокии 

Н.Рензулли натиҷагирӣ гардид. 
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Гурӯҳчин мувофиқи нишондиҳандаи дараҷаи зеҳни эмотсионалӣ ба воситаи 

Пурсишномаи зеҳни эмотсионалӣ /ЗеЭм/ЭмИн-и Д.В.Люсин ва "Пурсишномаи 

зеҳни эмотсионалӣ "-и Н. Холл натиҷагирӣ карда шуд. 

Гурӯҳчин мувофиқи нишондиҳандаи сатҳи таҳаммулпазирӣ ва шаклҳои он 

дар донишҷӯён тибқи Пурсишномаи В.В.Бойко ва Шкалаи масофаи иҷтимоии 

Э.Богардус муайян карда шуд. 

Аз рӯи ду гурӯҳи пурсишномаҳо натиҷагирӣ ва таҳлили оморӣ дар 

гурӯҳчинҳо ба таври алоҳида роҳандозӣ гардид, ки мо онро ҳамчун Натиҷаи I ва 

Натиҷаи II муайян намудем. Алоқаи коррелятсионии тағйирёбандаҳо низ ба 

тариқи алоҳида мавриди таҳлили оморӣ қарор дода шуданд. Натиҷаҳои 

ҳосилшуда ба воситаи коэффитсиенти коррелятсионии (К.К.)К.Пирсон, ки дар 

барномаи компютерии Excel 2010 мавҷуд аст, таҳлили оморӣ карда шуданд ва бо 

нишондиҳандаҳои зерин ифода ёфтанд.  

Натиҷаи I 

 

Ҷадвали 19 - Баҳодиҳии дараҷаи креативнокии донишҷӯён мувофиқи 

Пурсишномаи Д.Ҷонсон 

Баҳодиҳии дараҷаи креативнокӣ мувофиқи Пурсишномаи Д.Ҷонсон 

ниҳоят паст паст миёна баланд ниҳоят  

баланд 

теъдод 

 

фоиз 

 

теъдод 

 

фоиз 

 

теъдод 

 

фоиз 

 

теъдод 

 

фоиз 

 

теъдод 

 

фоиз 

60 10 120 20 114 19 144 24 161 27 

 

Тибқи ҷадвали 19 муайян гардид, ки қобилияти креативии донишҷӯён дар 

умум ба нишондиҳандаи “мӯътадил” наздик аст, яъне ба ҳисоби миёна теъдоди 

толибилмоне, ки қобилияти креативӣ доранд, тахминан 19,6%-ро ташкил 

медиҳад. Ҳангоми таҳлили оморӣ мувофиқи коэффитсиенти коррелятсияи 

(К.К.)К.Пирсон, мо нишондиҳандаҳои ниҳоят паст ва ниҳоят баландро низ ба 
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ҳисоб гирифтем. Ҳадаф аз муайян намудани мавҷудияти қобилияти креативӣ дар 

донишҷӯён, баҳогузории дараҷаи ташаккулёбии он набуда, балки муқаррар 

намудани робитаи ин қобилият бо падидаҳои ЗЭ ва таҳаммулпазирӣ мебошад. 

Дараҷаи зоҳиршавии зеҳни эмотсионалӣ ва унсурҳои алоҳидаи он дар 

донишҷӯён мувофиқи Пурсишномаи зеҳни эмотсионалӣ /ЗеЭм/ЭмИн-и 

Д.В.Люсин чунин аст. 

 

Ҷадвали 20 - Баҳодиҳии зеҳни эмотсионалӣ 

 

У
н

су
р
ҳ
о

и
 

З
Э

  

Баҳодиҳии зеҳни эмотсионалӣ 

Ниҳоят 

паст 

Паст 

 

Миёна 

 

Баланд 

 

Ниҳоят 

баланд 

те
ъ

д
о
д

 

 

ф
о
и

з 

 
те

ъ
д

о
д

 

 

ф
о
и

з 

 
те

ъ
д

о
д

 

 

ф
о
и

з 

 
те

ъ
д

о
д

 

 

ф
о
и

з 

 
те

ъ
д

о
д

 

 

ф
о
и

з 

 

ФБ 42 7 116 19 127 21 148 25 164 27 

ИБ 41 7 94 16 123 21 135 23 205 34 

ФД 45 7 95 16 121 20 146 24 191 32 

ИД 40 7 97 16 124 21 159 27 177 30 

ТД 33 6 89 15 122 20 155 26 199 33 

ЗЭБ 83 7 210 19 250 22 283 25 369 33 

ЗЭД 118 7 281 16 367 20 461 26 567 32 

ФЭ 87 7 212 18 248 21 294 25 355 30 

ИЭ 114 6 280 16 369 21 449 25 582 32 

 

Бобати нишондиҳандаҳои ҷадвали 20 гуфтан мумкин аст, ки дараҷаи 

ташаккули зеҳни эмотсионалӣ ва унсурҳои алоҳидаи он дар донишҷӯёни 

озмудашаванда ба меъёрҳое, ки дар таҳқиқотҳои дигар олимон доир ба мавзӯи 

мазкур мавҷуд аст (Ҷ.Мэйер, П.Сэловей ва Д.Карузо, Д.Гоулман, Д.В.Люсин, 

М.А.Манойлова, И.Н.Андреева ва дигарон), хеле наздик мебошад, яъне 
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нишондиҳандаҳои ба даст овардашуда репрезентативнокии хуб нишон дода 

метавонанд. 

 

 

 

 

Ҷадвали 21 - Баҳодиҳии дараҷаи таҳаммулпазирӣ ва шаклҳои он мувофиқи 

Пурсишномаи В.В.Бойко 

Шаклҳои 

таҳаммулпазирӣ 

Баҳодиҳии дараҷаи таҳаммулпазирӣ бо методикаи 

В.В.Бойко 

баланд миёна  паст 

 теъдод фоиз теъдод фоиз теъдод фоиз 

Вазъиятӣ 322,92 54 167,44 28 107,64 18 

Касбӣ 352,82 59 131,56 22 113,62 19 

Типологӣ 334,88 56 203,32 34 59,8 10 

 

Натиҷаи ҷадвали 21 аз сатҳи нисбатан баланди таҳаммулпазирии 

донишҷӯён дарак медиҳад. Гарчанде мақсади таҳқиқоти мо баҳогузорӣ намудани 

дараҷаи ин нишондиҳанда дар сохтори шахсияти донишҷӯён намебошад, боиси 

қаноатмандист, ки дар шароити кунунӣ, ки таҳаммулгароӣ арзиши иҷтимоӣ 

дониста шудааст, толибилмон сатҳи баланди онро ошкор мекунанд. Дар умум 

нишондиҳандаи ҳосилшуда ба ҳисоби миёна 33,3%-ро ташкил медиҳад, ки адади 

оптималии сатҳи таҳаммулпазирӣ мебошад. Сатҳи пасти таҳаммулпазирии 

вазъиятӣ ва касбӣ дар донишҷӯён аз он дарак медиҳад, ки раванди ташаккулёбии 

ин падида дар сохтори психологии онҳо ба пуррагӣ анҷом наёфтааст. Ҳамзамон, 

мавриди нигаронӣ аст, ки мавҷуд будани дараҷаи нисбатан баланди зеҳни 

эмотсионалӣ дар сохтори шахсии донишҷӯён, баҳри минбаъд баланд гардидани 

сатҳи шаклҳои номбурдаи таҳаммулпазирӣ мусоидат мекунад.  

 



 
 

275 
 

Ҷадвали 22 - Нишондиҳандаҳои ибтидоӣ аз рӯи коэффитсиенти коррелятсияи 

К.Пирсон. Вобастагии унсурҳои зеҳни эмотсионалӣ/унсурҳои алоҳидаи он ва 

креативнокӣ 

Нишондиҳандаҳо 

Вобастагӣ аз рӯи коррелятсияи К.Пирсон 

Унсурҳои ЗЭ Креативнокӣ 

ФБ 0.87 

ИБ 0,58 

ФД 0,76 

ИД 0,81 

ТД 0,76 

ЗЭБ 0,72 

ЗЭД 0,77 

ФЭ 0,80 

ИЭ 0,74 

 

Тавре, ки аз ҷадвали 22 маълум  гардид, байни унсурҳои алоҳидаи ЗЭ ва 

дараҷаи креативнокӣ алоқаи коррелятсионӣ ба таври зерин зоҳир мегардад – 

алоқаи коррелятсионӣ аз ҳама баланд дар зоҳиршавии унсури ФБ/фаҳмиши 

байнишахсии зеҳни эмотсионалӣ ва креативнокӣ мушоҳида мешавад. 

Нишондиҳандаи мазкур маънои онро дорад, ки шахси дорои қобилияти креативӣ 

соҳиби дараҷаи баланди зеҳни эмотсионалӣ ва унсури ФБ/фаҳмиши байнишахсӣ 

мебошад, яъне тахмини мо бобати робитаи қобилияти креативӣ ва зеҳни 

эмотсионалӣ дар сохтори шахс дуруст аст. Исботи ин фикрро дар амсилаи 

П.Сэловей ва Ҷ.Мейер низ пайдо намудан мумкин аст (зербоби 2.1.). 

Алоқаи коррелятсионии нисбатан пастро байни нишондиҳандаҳои 

креативнокӣ ва унсури ИБ/идоракунии байнишахсии зеҳни эмотсионалӣ пайдо 

намудан мумкин аст, ки мувофиқи нишондиҳандаи ҷадвали 19 он ба 

креативнокии сатҳи миёна мувофиқат мекунад, яъне шахсе ки дорои қобилияти 



 
 

276 
 

креативии миёна мебошад, соҳиби дараҷаи пасти идоракунии байнишахсӣ 

мебошад, ки ин нишондиҳанда ҳам алоқаи коррелятсионии мусбат ба ҳисоб 

меравад. 

Дар умум, нишондиҳандаҳои алоқаи коррелятсионӣ миқдоран наздиканд – 

аз 0,87 то 0,58, ки фарқият 0,29 ададро ташкил медиҳад. Таҳлили оморӣ нишон 

медиҳад, ки байни креативнокию зеҳни эмотсионалӣ ва унсурҳои алоҳидаи он 

вобастагӣ мавҷуд аст, яъне дурустии фарзияи мо собит гашт.  

Мавриди алоқамандии зеҳни эмотсионалӣ ва таҳаммулпазирӣ низ 

нишондиҳандаҳо алоқаи коррелятсионии мусбатро ифода намуданд. Вобастагии 

баландарин байни зеҳни эмотсионалӣ ва таҳаммулпазирии касбӣ муайян гардид, 

яъне дараҷаи баланди зеҳни эмотсионалӣ дар раванди фаъолияти касбии шахс, бо 

рафтори таҳаммулгароёнаи касбии вай робита дорад. Ҳамзамон аз 

нишондиҳандаи ҷадвал маълум гардид, ки дараҷаи  муайяни ЗЭ ва сатҳи 

таҳаммулпазирӣ дар ифодаи рақамӣ то андозае наздиканд, яъне алоқамандӣ 

доранд. 

 

 

Ҷадвали 23 - Нишондиҳандаҳои ибтидоӣ аз рӯи коэффитсиенти коррелятсияи 

К.Пирсон. Баҳодиҳии креативнокӣ, зеҳни эмотсионалӣ/унсурҳои алоҳидаи он ва 

таҳаммулпазирӣ 

Меъёрҳо Нишондиҳандаҳои ибтидоӣ аз рӯи коэффитсиенти 

коррелятсияи К.Пирсон 

Баҳодиҳӣ 

Унсурҳои ЗЭ паст миёна баланд 

ФБ 19 21 25 

ИБ 16 21 23 

ФД 16 20 24 

ИД 16 21 27 

ТД 15 20 26 
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ЗЭБ 19 22 25 

ЗЭД 16 20 26 

ФЭ 18 21 25 

ИЭ 16 21 25 

Т- вазъиятӣ 18 28 54 

        Т- касбӣ 19 22 59 

Т- типологӣ 10 34 56 

 

Дар ҷадвали 23 натиҷаҳои омории нишондиҳандаҳои алоқамандии 

креативнокӣ, зеҳни эмотсионалӣ ва таҳаммулпазирӣ мувофиқи коэффитсиенти 

коррелятсияи К.Пирсон ифода гаштааст. Ҳар се намуди тағйирёбандаҳо – 

креативнокӣ, зеҳни эмотсионалӣ ва таҳаммулпазирӣ байни худ алоқаи 

коррелятсионии мусбат нишон додаанд. Коэффитсиенти коррелятсияи 

баландтарин байни нишондиҳандаҳои зерин ифода гаштааст: 

 таҳаммулпазирии вазъиятӣ ва унсури ФБ/фаҳмиши байнишахсии ЗЭ; 

 таҳаммулпазирии типологӣ ва унсури ФД/фаҳмиши дохилишахсии ЗЭ; 

 таҳаммулпазирии типологӣ ва унсури ТД/тезии (экспрессияи) 

дохилишахсии ЗЭ; 

 таҳаммулпазирии типологӣ ва ЗЭБ (зеҳни эмотсионалии байнишахсӣ); 

 таҳаммулпазирии типологӣ ва ЗЭД (зеҳни эмотсионалии дохилишахсӣ); 

 таҳаммулпазирии типологӣ ва унсури ФЭ (қобилияти фаҳмидани 

эмотсияҳои худ ва одамони дигар); 

 таҳаммулпазирии типологӣ ва унсури ИЭ (қобилият ба идора намудани 

эмотсияҳои худ ва одамони дигар). 

Байни тағйирёбандаҳои боқимонда дар умум алоқаи коррелятсионии 

мусбати баланд ва миёна ифода гаштааст, ки вобастагии байни онҳоро нишон 

медиҳад. Ҳамзамон ягон бузургии гурӯҳчин вобастагии манфиро нишон 

надодааст.  
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Ҷадвали 24 - Нишондиҳандаҳои робитаи креативнокӣ, зеҳни 

эмотсионалӣ/унсурҳои алоҳидаи он ва таҳаммулпазирӣ мувофиқи коэффитсиенти 

коррелятсияи К.Пирсон 

Нишондиҳандаҳо  Вобастагӣ аз рӯи 

коррелятсияи 

К.Пирсон 

Зеҳни эмотсионалӣ Креативнокӣ/Таҳаммулпазирӣ 

ФБ Креативнокӣ 0.87 

ФБ Т- вазъиятӣ 1,00 

ФБ Т- касбӣ 0,96 

ФБ Т- типологӣ 0,98 

ИБ Креативнокӣ 0,58 

ИБ Т- вазъиятӣ 0,88 

ИБ Т- касбӣ 0,77 

ИБ Т- типологӣ 0,98 

ФД Креативнокӣ 0,76 

ФД Т- вазъиятӣ 0,97 

ФД Т- касбӣ 0,90 

ФД Т- типологӣ 1,00 

ИД Креативнокӣ 0,81 

ИД Т- вазъиятӣ 0,99 

ИД Т- касбӣ 0,93 

ИД Т- типологӣ 0,99 

ТД Креативнокӣ 0,76 

ТД Т- вазъиятӣ 0,97 

ТД Т- касбӣ 0,90 

ТД Т- типологӣ 1,00 

ЗЭБ Креативнокӣ 0,72 

ЗЭБ Т- вазъиятӣ 0,95 

ЗЭБ Т- касбӣ 0,87 
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Нишондиҳандаҳо  Вобастагӣ аз рӯи 

коррелятсияи 

К.Пирсон 

Зеҳни эмотсионалӣ Креативнокӣ/Таҳаммулпазирӣ 

ЗЭБ Т- типологӣ 1,00 

ЗЭД Креативнокӣ 0,77 

ЗЭД Т- вазъиятӣ 0,98 

ЗЭД Т- касбӣ 0,91 

ЗЭД Т- типологӣ 1,00 

ФЭ Креативнокӣ 0,80 

ФЭ Т- вазъиятӣ 0,98 

ФЭ Т- касбӣ 0,93 

ФЭ Т- типологӣ 1,00 

ИЭ Креативнокӣ 0,74 

ИЭ Т- вазъиятӣ 0,96 

ИЭ Т- касбӣ 0,88 

ИЭ Т- типологӣ 1,00 

Т- вазъиятӣ Креативнокӣ 0,89 

Т- касбӣ Креативнокӣ 0,74 

Т- типологӣ Креативнокӣ 0,97 
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Диаграммаи 1. Нишондиҳандаҳои алоқаи коррелятсионии тағйирёбандаҳо бо 

истифода аз меъёри коррелятсияи К.Пирсон 

 

Таҳлили оморӣ нишон медиҳад, ки унсурҳои зеҳни эмотсионалӣ, шаклҳои 

таҳаммулпазирӣ ва нишондиҳандаҳои креативнокӣ байни худ алоқамандии 

устувор доранд. Бузургиҳои ҳосилшуда дар диаграммаи 1 ба таври саҳеҳ нишон 

дода шудаанд. Натиҷаҳои бадастовардашуда фарзияи моро оид ба робитаи 

креативнокӣ, зеҳни эмотсионалӣ ва таҳаммулпазирӣ дар сохтори шахсияти 

донишҷӯён, исбот мекунанд, яъне бо дараназардошти ин нукта муқаррар намудан 

мумкин аст, ки: 

 Дар сохтори шахсияти ҳамаи донишҷӯён мавҷудияти креативнокӣ 

муайян гардид, гарчанде сатҳи он гуногун бошад ҳам. 

 Дараҷаи зеҳни эмотсионалии толибилмон то андозае ташаккулёфта 

ифода гардид ва бештар бузургии миёна ва баландро нишон дод. 

0

0,1

0,2
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0,8

0,9

1

ФБ Креативнокӣ  
ФБ Т- вазъиятӣ  

ФБ Т- касбӣ 
ФБ Т- типологӣ 

ИБ Креативнокӣ  

ИБ Т- вазъиятӣ  

ИБ Т- касбӣ 

ИБ Т- типологӣ 

ФД Креативнокӣ  

ФД Т- вазъиятӣ  

ФД Т- касбӣ 

ФД Т- типологӣ 

ИД       Креативнокӣ  

ИД       Т- вазъиятӣ  

ИД       Т- касбӣ 

ИД       Т- типологӣ 

ТД Креативнокӣ  

ТД Т- вазъиятӣ  
ТД Т- касбӣ ТД Т- типологӣ ЗЭБ Креативнокӣ  ЗЭБ Т- вазъиятӣ  

ЗЭБ Т- касбӣ 

ЗЭБ Т- типологӣ 

ЗЭД Креативнокӣ  

ЗЭД Т- вазъиятӣ  

ЗЭД Т- касбӣ 

ЗЭД Т- типологӣ 

ФЭ Креативнокӣ  

ФЭ Т- вазъиятӣ  

ФЭ Т- касбӣ 

ФЭ Т- типологӣ 

ИЭ Креативнокӣ  

ИЭ Т- вазъиятӣ  

ИЭ Т- касбӣ 

ИЭ Т- типологӣ 

Т- вазъиятӣ  Креативнокӣ  
Т- типологӣ Креативнокӣ  

Т- касбӣ Креативнокӣ  
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 Сатҳи таҳаммулпазирии донишҷӯён дар умум ба меъёр мувофиқ дониста 

шуд. 

 Нишондиҳандаҳои бадастомада то андозае репрезентативнок маҳсуб 

ёфта, таҳлили омории онҳо имконпазир гардид. 

 Ҳисоббарорӣ мувофиқи коэффитсиенти коррелятсияи К.Пирсон алоқаи 

коррелятсионии мусбати ҳар се тағйирёбандаро байни худ нишон дод. 

 Робитаи креативнокӣ, зеҳни эмотсионалӣ ва таҳаммулпазирӣ дар 

сохтори шахсияти донишҷӯён исботи карда шуд. 

Натиҷаи II 

Ҷадвали 25 - Дараҷаи креативнокии донишҷӯён мувофиқи Пурсишномаи 

Н.Рензулли 

Баҳодиҳии дараҷаи креативнокӣ мувофиқи Пурсишномаи Н.Рензулли. 

нихоят паст паст миёна баланд Нихоят баланд 

теъдод фоиз теъдод фоиз теъдод фоиз теъдод фоиз теъдод фоиз 

54 9 114 19 132 22 144 24 155 26 

 

Мувофиқи ҷадвали 25 муайян гардид, ки креативнокии донишҷӯён дар 

умум бузургии “мӯътадил”- ро ифода мекунад, яъне ба ҳисоби миёна теъдоди 

толибилмоне, ки дорои қобилияти креативӣ мебошанд, тахминан 19,6%-ро 

ташкил медиҳад, ки ин нишондиҳанда ба натиҷаи ҷадвали 19 (натиҷаи 

Пурсишномаи Д.Ҷонсон) шабоҳат дорад ва фарқияти байни нишондиҳандаҳои 

“ниҳоят паст”, “паст”, “миёна” ва “баланд”, “ниҳоят баланд” дар ҳар ду 

пурсишнома, тахминан 1,3%-ро ташкил медиҳад, ки мантиқан дуруст аст. Дар 

раванди таҳлили оморӣ мувофиқи коэффитсиенти коррелятсияи К.Пирсон ҳамаи 

нишондиҳандаҳо ба ҳисоб гирифта шуданд ва мавриди таҳлили оморӣ қарор 

гаштанд. 

 

Ҷадвали 26 -Дараҷаи зоҳиршавии зеҳни эмотсионалӣ мувофиқи "Пурсишномаи 

зеҳни эмотсионалӣ"-и Н. Холл  
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Баҳодиҳии дараҷаи зеҳни эмотсионалӣ мувофиқи Пурсишномаи Н.Холл 

Нишондиҳандаҳо баланд миёна паст 

теъдод фоиз теъдод фоиз теъдод фоиз 

Огоҳии эмотсионалӣ 347 58 221 37 30 21 

Идоракунии эмотсияҳои 

худ 275 46 197 33 126 21 

Худмаромноккунӣ 305 51 209 35 84 14 

Эмпатия 311 52 167 28 120 20 

Пай бурдан, фаҳмидани 

эмотсияҳои одамони 

дигар 353 59 150 25 96 16 

 

Натиҷаҳои “Пурсишномаи зеҳни эмотсионалӣ”-и Н.Холл, гарчанде 

мазмунан ва аз рӯи мундариҷаашон аз Пурсишномаи зеҳни эмотсионалӣ 

/ЗеЭм/ЭмИн-и Д.В.Люсин фарқ мекунанд, моҳиятан ҳамон як тағйирёбандаро 

ифода менамоянд, ки сабаби асосии интихоби ин пурсишномаҳо ба ҳайси 

методҳои озмоишӣ дар таҳқиқоти мо маҳсуб меёбад.  

Дар “Пурсишномаи зеҳни эмотсионалӣ”-и Н.Холл нишондиҳандаҳои зерин 

бо Пурсишномаи зеҳни эмотсионалӣ /ЗеЭм/ЭмИн-и Д.В.Люсин мазмунан 

мутобииқат мекунанд: 

1.Огоҳии эмотсионалӣ бо: 

 Зеҳни эмотсионалии байнишахсӣ (ЗЭБ) – қобилияти фаҳмидани 

эмотсияҳои одамони дигар ва идора намудани онҳо; 

 Фаҳмидани эмотсияҳои дигарон (ФБ – фаҳмиши байнишахсӣ) – 

қобилияти фаҳмидани ҳолати эмотсионалии одам дар заминаи зуҳуроти беруна 

(мимика, имову ишора, садо додани овоз) ва /ё бо фаросат дарёфтан; ҳассосӣ ба 

ҳолатҳои ботинии дигарон; 

 Фаҳмидани эмотсияҳои худ (ФД – фаҳмиши дохилишахсӣ) – қобилияти 

дарк намудани эмотсияҳои худ, дониста гирифтан, мувофиқоварии онҳо, 
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фаҳмидани сабабҳо, қобилияти тасвир кардани ҳиссиёт бо сухан. 

  2. Идоракунии эмотсияҳои худ бо: 

 Идора намудани эмотсияҳои худ (ИД – идораи дохилишахсӣ) – қобилият 

ва талаботи идора намудани эмотсияҳои худ, бавуҷуд овардан ва нигоҳ доштани 

ҳиссиёти матлуб ва зери назорат нигоҳ доштани эмотсияҳои номатлуб; 

 Назорати тезӣ (экспрессия) (ТД – тезии дохилишахсӣ) – қобилияти  

назорат намудани зуҳуроти берунии эмотсияҳои худ. 

3.Худмаромноккунӣ бо: 

 Зеҳни эмотсионалии дохилишахсӣ (ЗЭД) – қобилияти фаҳмидани 

эмотсияҳои худ ва идора намудани онҳо.  

4.Эмпатия бо: 

 Фаҳмидани эмотсияҳои дигарон (ФБ – фаҳмиши байнишахсӣ) – 

қобилияти фаҳмидани ҳолати эмотсионалии одам дар заминаи зуҳуроти беруна 

(мимика, имову ишора, садо додани овоз) ва /ё бо фаросат дарёфтан; ҳассосӣ ба 

ҳолатҳои ботинии дигарон. 

5.Пай бурдан, фаҳмидани эмотсияҳои одамони дигар бо: 

 Фаҳмидани эмотсияҳои дигарон (ФБ – фаҳмиши байнишахсӣ) – 

қобилияти фаҳмидани ҳолати эмотсионалии одам дар заминаи зуҳуроти беруна 

(мимика, имову ишора, садо додани овоз) ва /ё бо фаросат дарёфтан; ҳассосӣ ба 

ҳолатҳои ботинии дигарон. 

Нишондиҳандаҳои ҷадвали 8 аз рӯи теъдод ва фоизи натиҷаҳо бо ҷадвали 2 

мувофиқат мекунанд, яъне репрезентативноканд ва метавонанд бо тағйрёбандаи 

дигар (креативнокӣ) коррелятсияи мусбӣ нишон диҳанд. 

 

Ҷадвали 27 - Дараҷаи таҳаммулпазирӣ мувофиқи Шкалаи Э.Богардус.  

Баҳодиҳии дараҷаи таҳаммулпазирӣ бо Шкалаи масофаи иҷтимоии 

Э.Богардус 

Нишондиҳанда баланд миёна паст 

теъдод фоиз теъдод фоиз теъдод фоиз 
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Масофаи 

иҷтимоӣ 113,62 19 143,52 24 340,86 57 

 

Шкалаи масофаи иҷтимоии Э.Богардус бо сохтори худ аз Пурсишномаи 

В.В.Бойко фарқ мекунад, зеро дар он ҳисоббарорӣ ба таври баръакс ба роҳ монда 

мешавад, яъне нишондиҳандаи “баланд” – масофаи нисбатан зиёди иҷтимоӣ, 

фоизи аз ҳама пастро ифода мекунад, лекин дар айни ҳол, он нишондиҳандаи 

сатҳи пасти таҳаммулпазирӣ маҳсуб меёбад, ва баръакс, нишондиҳандаи “паст”, 

ки теъдоди зиёдтарини донишҷӯёнро дар бар мегирад, ифодакунандаи сатҳи 

баланди таҳаммулгароии онҳо ба шумор меравад. Айнан бо ҳамин сабаб, мавриди 

роҳандозии ҳисоббарории оморӣ мувофиқи коэффитсиенти коррелятсияи 

К.Пирсон, алоқаи коррелятсионӣ манфӣ ифода гардидааст.   

 

Ҷадвали 28 - Нишондиҳандаҳои ибтидоӣ аз рӯи коэффитсиенти коррелятсияи 

К.Пирсон. Вобастагии шаклҳои зеҳни эмотсионалӣ, креативнокӣ ва 

таҳаммулпазирӣ – Шкалаи масофаи ичтимоии Э.Богардус.  

Нишондиҳандаҳои ибтидоӣ аз рӯи коррелятсияи К.Пирсон 

Баҳодиҳӣ 

Меъёрҳо паст миёна баланд 

Огоҳии эмотсионалӣ 21 37 58 

Идоракунии эмотсияҳои худ 21 33 46 

Худмаромноккунӣ 14 35 51 

Эмпатия 20 28 51 

Пай бурдан, фаҳмидани эмотсияҳои одамони 

дигар 16 25 59 

Шкалаи масофаи ичтимоии Э.Богардус 57 24 19 

Пурсишномаи креативнокии 

Н.Рензулли 19 22 24 
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Ҷадвали 29 - Нишондиҳандаҳои робитаи креативнокӣ, зеҳни эмотсионалӣ ва 

таҳаммулпазирӣ мувофиқи коэффитсиенти коррелятсияи К.Пирсон 

Вобастагӣ Нишондиҳандаи К.Пирсон 

Огоҳии эмотсионалӣ Креативнокии  К.Рензулли 0,98 

Идоракунии эмотсияҳои худ Креативнокии  К.Рензулли 0,99 

Худмаромноккунӣ Креативнокии  К.Рензулли 1,00 

Эмпатия Креативнокии  К.Рензулли 0,81 

Пай бурдан, фаҳмидани 

эмотсияҳои одамони дигар 

Креативнокии  К.Рензулли 
0,91 

Масофаи ичтимоӣ Креативнокии  К.Рензулли -0,96 

Огоҳии эмотсионалӣ Шкалаи Э.Богардус -0,89 

Идоракунии эмотсияҳои худ Шкалаи Э.Богардус -0,91 

Худмаромноккунӣ Шкалаи Э.Богардус -0,95 

Эмпатия Шкалаи Э.Богардус -0,61 

Пай бурдан, фаҳмидани 

эмотсияҳои одамони дигар 

Шкалаи Э.Богардус 
-0,75 

Огоҳии эмотсионалӣ 

Пай бурдан, фаҳмидани эмотсияҳои 

одамони дигар 
0,97 

Идоракунии эмотсияҳои худ 

Пай бурдан, фаҳмидани эмотсияҳои 

одамони дигар 
0,96 

Худмаромноккунӣ 

Пай бурдан, фаҳмидани эмотсияҳои 

одамони дигар 
0,92 

Эмпатия 

Пай бурдан, фаҳмидани эмотсияҳои 

одамони дигар 
0,98 

Огоҳии эмотсионалӣ Эмпатия 0,91 

Идоракунии эмотсияҳои худ Эмпатия 0,88 

Худмаромноккунӣ Эмпатия 0,83 

Огоҳии эмотсионалӣ Худмаромноккунӣ 0,99 

Идоракунии эмотсияҳои худ Худмаромноккунӣ 0,99 
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Вобастагӣ Нишондиҳандаи К.Пирсон 

Огоҳии эмотсионалӣ Идоракунии эмотсияҳои худ 1,00 

 

Нишондиҳандаҳои Натиҷаи 2 дар умум тамоюли Натиҷаи 1-ро нишон 

доданд. Дар қисмати робитаи бузургиҳои креативнокӣ ва зеҳни эмотсионалӣ 

коррелятсияи мусбат ҳосил шуд, миқдоран он аз натиҷаҳои ҷадвали 22 ҳатто 

зиёдтар аст. Фарқият дар нишондиҳандаҳои коррелятсионӣ байни намудҳои 

алоҳидаи ЗЭ ва креативнокӣ 0,19 ададро ташкил медиҳад Аз натиҷаҳои ибтидоии 

ҷадвали 28 маълум гардид, ки коррелятсияи аз ҳама баланд дар зоҳиршавии 

намудҳои ЗЭ ба монанди, “Пай бурдан, фаҳмидани эмотсияҳои одамони дигар”, 

“Огоҳии эмотсионалӣ” ва дараҷаи креативнокии баланду миёна мушоҳида 

мешавад. Дар байни намудҳои дигари ЗЭ ва креативнокӣ дар умум коррелятсияи 

мусбат мавҷуд аст, ки исботи фикри моро бори дигар нишон медиҳад, яъне шахсе, 

ки дорои қобилияти креативӣ мебошад, соҳиби зеҳни эмотсионалӣ низ ҳаст. 

Муҳимтар аз он, сатҳи баланди креатинокӣ бо дараҷаи баланди ЗЭ, сатҳи миёна 

бо дараҷаи миёнаи ЗЭ ва сатҳи пасти креативнокӣ бо дараҷаи пасти зеҳни 

эмотсионалӣ робита доранд. Аз ин мебарояд, ки қобилияти креативии шахс бо 

зеҳни эмотсионалӣ ва таҳаммулпазирии вай алоқамандии ногузир дорад. 

Коррелятсияи манфии байни Шкалаи масофаи ичтимоии Э.Богардус ва 

нишондиҳандаҳои креативнокӣ ва ЗЭ мантиқан дуруст аст, зеро бузургии 

масофаи ичтимоӣ чӣ қадаре ки зиёд бошад, сатҳи таҳаммулпазирӣ ҳамон қадар 

паст мебошад ва баръакс, яъне ин ҷо ҳам робитаи креативнокӣ, ЗЭ ва 

таҳаммулпазирӣ собит гаштааст, гарчанде дар диаграмма бузургиҳо манфӣ 

бошанд ҳам. Фарқияти нишондиҳандаҳо байни вобастагии креативнокӣ, зеҳни 

эмотсионалӣ ва таҳаммулпазирӣ 0,35 ададро ташкил медиҳад, ки миқдоран 

коррелятсияи наздикро ифода мекунад. 
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Диаграммаи 2 - Нишондиҳандаҳои алоқаи коррелятсионии тағйирёбандаҳо бо 

истифода аз меъёри коррелятсияи К.Пирсон  
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Хулосаи умумӣ 

Таҳлилва омӯзиши теъдоди зиёди адабиёти фалсафӣ, психологӣ-педагогӣ, 

маводҳои назариявӣ ва амалӣ оид ба муаммои таҳқиқшаванда, ҳамзамон 

натиҷагирӣ аз кори озмоишӣ-таҷрибавӣ имкон дод, ки хулосаҳои зерин матраҳ 

гарданд: 

1.Дар қарни XXI – танҳо мутахассисе, ки эҷодкор аст, дорои тафаккури 

чандир, қобилиятҳои ташаккулёфтаи зеҳнӣ, фикрронии кушода ба навовариҳои 

илмиву техникӣ, сатҳи баланди коммуникатсионӣ, эмпатиянокӣ, ки шартҳои 

калидии рақобатпазирӣ ва дархосташавии ӯ дар бозори ҷаҳонии меҳнат маҳсуб 

меёбанд, метавонад ҳаёт ва фаъолияти худро самаранок роҳандозӣ намояд ва ба 

муваффақият ноил гардад. 

 2.Низоми талаботи навини ҷомеаи муосир дар мутахассисони оянда мавҷуд 

будани сифатҳои шахсии ташаккулёфтаи муосирро дар назар дорад, ки як паҳлӯи 

муҳими ин хислатҳоро қобилияти креативӣ, зеҳни эмотсионалӣ ва 

таҳаммулпазирӣ ташкил медиҳад. Аз ин лиҳоз дар низоми омодасозии 

мутахассисони оянда – креативнокӣ, зеҳни эмотсионалӣ ва таҳаммулпазирӣ, ки 

унсурҳои таркибии потенсиали шахсии донишҷӯро ташкил медиҳанд ва ҳамчун 

маҷмӯи қобилиятҳои калидии онҳо баромад мекунанд, бояд ба сифати стратегияи 

асосии рушд қабул гарданд. 

3.Тараққиёти касбиятнокии донишҷӯёни имрӯза – мутахассисони оянда на 

танҳи инкишоф додани вижагиҳои касбӣ, балки ташаккули сифатҳои шахсии 

онҳоро, ки дар фаъолияти минбаъдаашон муҳим арзёбӣ мегардад, дар назар 

дорад. Толибилмони донишгоҳҳои омӯзгорӣ, педагогҳо, психологон, кормандони 

иҷтимоии оянда дар соҳаи “одам – одам” кор мекунанд, яъне қисмати асосии 

фаъолияти касбии онҳоро муносибату муошират ташкил медиҳад. Дар ин радиф, 

сифатҳое, ки барои муоширати самаранок заруранд, ба аҳамияти махсус соҳиб 

мегарданд. Бо дарназардошти ин омилҳо дар сохтори шахсияти донишҷӯёни 

муосир – мутахассисонаи оянда мавҷуд будани сифатҳои таҳаммулпазирӣ, зеҳни 

эмотсионалӣ ва креативнокӣ хеле муҳим аст. Вижагиҳои номбурдаи шахсӣ ба 
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онҳо имконияти дуруст фаҳмидани ҳолати одами дигар, эътироф намудани он, 

зоҳир намудани рефлексияи иҷтимоӣ, эмпатияро таъмин менамоянд, ҳамчунин 

барои ба тезӣ қабул кардани қарорҳои лозима мусоидат мекунанд. 

4.Хусусиятҳои нодиру инфиродии шахс маҳз дар муҳити иҷтимоӣ ташаккул 

меёбанд, маҳз ҷомеа бо низоми меъёру арзишҳо, бо талаботҳои ба фард 

гузоштааш, симои ҷамъиятии вай, мавқеи ӯро муайян мекунад. Ҳамзамон ҷомеаи 

муайян бо хусусиятҳои хоси таърихӣ-маданӣ, маҷрои фаъолияти касбии худ, 

боиси ташаккули фардият ва нотакрории шахс, аз ҷумла қобилиятҳои эҷодии вай 

– андешаронии пешқадам, фикрронии бемисл, ҷустуҷӯи роҳҳои ғайриоддии ҳалли 

муаммоҳо, муоширати босамар, иртиботнокӣ, мавқеи озод ва кушода ба ҳама гуна 

навоварӣ мегардад. 

5.Захираи асосии ҷамъияти муосир, сармояи инсонӣ – донишҳо, маҳорат ва 

сифатҳои шахсӣ мебошад. Арзишмандии “сармояи инсонӣ” аз нуқтаи назари 

равоншиносӣ бо сабабҳои зерин маънидод карда мешавад: 

 инсон дар ягонагии омилҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фардӣ дида баромада 

мешавад; 

 мафҳуми “сармояи инсонӣ” бо се гурӯҳи сифатҳо ва қобилиятҳои 

тавсифдиҳандаи инсон дар фаъолияти касбӣ, ҷудо карда мешаванд – ҷисмонӣ, 

зеҳнӣ ва психологӣ; 

 истифодаи мафҳуми “сармояи инсонӣ” ба зарурияти сармоягузорӣ ба он 

ва имконияти ба даст овардани самараи бардавом аз ин сармоягузорӣ муайян 

карда мешавад; 

 мафҳуми “сармояи инсонӣ” тавсифдиҳандаи фарди озод, дар бозори 

меҳнат, шахсияти мустақил мебошад.  

6.Сарчашмаи муваффақиятҳои мутахассисони пешқадам, сарварони 

низомҳои иқтисодии оянда – тафаккури идоракунанда (маъмурӣ), ки асоси онро 

бештар креативнокӣ, ташкил медиҳад, маҳсуб меёбад. Ҳамзамон дар ин радиф 

мавқеи махсуси қобилиятҳои психологӣ-инфиродӣ ба монанди, зеҳни 

эмотсионалӣ ва таҳаммулпазирӣ, ба ҳайси шартҳои муҳими комёбӣ қайд карда 

мешаванд. Проблемаи салоҳиятнокӣ дар фаҳмиш ва инъикоси эмотсияҳо дар 
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ҷамъияти муосир яке аз масъалаҳои мубрам ба шумор меравад, зеро таъсири 

ҳиссиёти инсон ба ҷанбаҳои гуногуни ҳаёту фаъолияти вай, исботи худро ёфтааст 

ва ин падида ҳамчун як навъ нишондиҳандаи моҳияти иҷтимоии эмотсияҳо ба 

таври васеъ баррасӣ мегардад. 

7.Дар ташаккули креативнокӣ, зеҳни эмотсионалӣ ва таҳаммулпазирии 

донишҷӯён мавқеи калидиро низоми маълумот ишғол мекунад. Таълими 

инноватсионӣ – заминаи асосии иҷтимоӣ-психологии ташаккули типи нави 

хатмкунандагони макотиби олӣ, мутахассисони ояндаи дорои сифатҳои 

номбаршуда ба шумор меравад, зеро шарти муҳими ворид шудани давлат ба 

шумораи кишварҳои мутараққӣ ва рақобатпазир, баланд бардоштани сатҳи 

маълумотнокии аҳолии он мебошад. Мувофиқи ин, маълумоти инноватсионӣ бояд 

тайёрии умумикасбии донишҷӯён ва заминаи мунтазами такмилдиҳии онро тӯли 

тамоми фаъолияти меҳнатӣ таъмин намояд, зеро дар давраи глобализатсионӣ 

раванди интеллектуаликунонии фаъолияти меҳнатӣ, омили барандаи инкишофи 

вазифаҳои касбии маълумоти олӣ мегардад. Дар вазъияти имрӯзаи инкишоф, 

низоми маълумоти олии кишварамон бояд махсусиятҳои ҷаҳонишавиро ба ҳисоб 

гирад. 

8.Зери мафҳуми креативнокӣ маҷмӯи баъзе хусусиятҳои фикрронӣ, 

раванди тафаккур ва сифатҳои инфиродӣ-психологӣ дар назар дошта мешавад, ки 

ба ташаккул ва зоҳиршавии эҷодиёт мусоидат мекунанд. Қобилиятҳои креативиро 

дар ҳама синну сол ташаккул додан мумкин аст, зоҳир гаштани онҳо маҳдудияте 

надорад ва ҳар як шахс метавонад дар соҳаи муайяни ҳаёту фаъолияти худ 

қобилиятҳои креативӣ нишон диҳад, яъне ҳама гуна фаъолият чун майдони  

татбиқи ғояҳо, ақидаҳо, масъалаҳои креативӣ буда метавонад. Дар ин радиф, 

таҳқиқи ҳамаҷонибаи муаммои креативнокӣ, алоқамандии он бо падидаҳои 

инфиродии шахс, ба монанди зеҳни эмотсионалӣ ва таҳаммулпазирӣ, дар илми 

психологияи ҳозиразамон ниҳоят мубрам дониста мешавад, зеро натиҷаи 

тадқиқотҳоро дар оянда барои созмон додани раҳёфтҳо, усулҳо ва тарзҳо оид ба 

ташаккул додани қобилиятҳои номбурда дар донишҷӯён, мавриди истифода қарор 

додан мумкин аст. 
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9.Креативнокӣ бо нигоҳи кушоду фарох доштан ба навовариҳо, 

дигаргуниҳои соҳаҳои мухталиф тавсиф дода мешавад. Шахсе, ки нисбати 

пешравии илму техника, технология, шавқу рағбат зоҳир менамояд, аз 

навовариҳои инноватсионӣ бохабар аст, майли омӯхтани онҳоро дорад, дидгоҳи 

прогрессивиро соҳиб буда, бешубҳа қобилияти креативӣ низ ба ӯ мансуб аст. 

Чунин одамон нисбати ашёву ҳодисоти олами воқеӣ кунҷкованд, мехоҳанд 

доираи дониши худро ҳамеша васеъ намоянд, фикрронии озод, чандир доранд, 

тасаввуроташон бой аст. Дар ҷанбаҳои гуногуни кору фаъолияти худ, бо мақсади 

боз ҳам самаранок гаштани он, навоварӣ даровардан мехоҳанд, ташаббускоранд. 

10.Омӯзиши қобилиятҳои махсуси шахс, ки бо мафҳуми креативнокӣ 

маъмул гашт, дар психологияи муосир, дар ҷараёни омӯзиши хусусиятҳои 

равандҳои зеҳнӣ ва эҷодиёт, ҳамчун равияи алоҳида ба миён омадааст. Мувофиқи 

ин равия, креативнокӣ аз қобилияти ба шакли гуногун истифода бурдани ахбори 

дар масъала буда ва бо тарзи ғайриоддӣ, ғайримаъмул, бо суръати тез ҳал кардани 

он вобастагӣ дорад. Креативнокӣ ҳамчун қобилияти шахс, ки дар бунёд намудани 

мафҳумҳои инноватсионӣ ва ташаккули маҳорати нави бо дастовардҳои эҷодӣ 

алоқаманд инъикос мегардад, тадқиқ карда шудааст. 

11.Моҳиятан креативнокӣ ва эҷодиёт умумиятҳои зиёде доранд, ҳарду 

раванди бо навоварӣ, созандагӣ, офариниш алоқаманданд, ҳарду бо қобилиятҳои 

психологии махсусу инфиродии шахс вобаста мебошанд. Мо чунин мешуморем, 

ки креативнокӣ чун унсури сохтори эҷодиёт баромад мекунад ва ҳамзамон 

қобилияти креативӣ аломатҳои эҷодиётро дар бар мегирад. 

12. Эҷодиёт раванди офаридани чизи нав, ки ҳам шуур, ҳам рафтор, ҳам 

маҳсули офаридаи шахсро дигаргун месозад, яъне натиҷаи эҷодиёт, ин ҳамеша 

навгонӣ, роҳи ҳалли ғайриоддӣ ва бемисл мебошад. Дар навбати худ эҷодиёт бо 

хусусиятҳои инфиродӣ-психологии шахс алоқамандии бисёрҷанба дорад. 

Барандаи эҷодиёт фарди алоҳида бо хусусиятҳои танҳо ба худаш хос аст ва аз ин 

хусусиятҳо, ҳам ҷараёни эҷодиёт, ҳам дараҷаи зоҳиршавии он, ҳам маҳсули он 

вобастагии калон дорад. Яъне дар маркази раванди эҷодиёт – шахси эҷодкор – 

меистад ва ҳамаи ҷанбаҳо, омилҳо, дараҷаҳо, натиҷаҳо, маҳз ба ӯ алоқаманданд. 
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13.Ҷорӣ гардидани креативнокӣ, маҳсули он, вобастагии он аз хусусиятҳои 

инфиродӣ-психологии шахс, таъсири муҳити иҷтимоӣ ба ташаккули ғояҳои 

креативӣ – маҷмӯи омилҳое мебошанд, ки бо ҳамдигар робитаи ногусастанӣ 

доранд, зеро яке аз дигаре бармеоянд. Таҳқиқи фарохтари падидаи креативнокӣ, 

ба таври алоҳида дида баромадани ҳар як омили ба он таъсиркунанда, 

бодараназардошти ҳамбастагии онҳо, имконияти омӯзиши ҳамаҷонибаи ин 

ӯъҷубаро фароҳам меорад. 

14.Креативнокӣ – моҳиятан маънои фикр карда баромадани тарзҳои 

гуногуни ҳалли масъалаҳо мебошад, ки ҳар як усули интихобшуда то ҳадди имкон 

ба ноил гаштан ба натиҷа мебарад. Дар ниҳоят ҳар як тарзи фикр карда баромада, 

интихоби шахсро васеъ намуда онро фасеҳтар мегардонад. Дар ин ҳолат 

креативнокӣ ҳамчун хусусияти одаме муайян карда мешавад, ки дар ҷараёни ба 

мақсад расидан, қобилияти ба вуҷуд овардани ғояҳои навро дорост ва ин ғояҳо 

интихоби ҳалли муамморо васеъ мекунанд. 

15.Дар робита бо зеҳни эмотсионалӣ ва таҳаммулпазирӣ креативнокӣ 

муваффақияти шахсро дар фаъолияти касбии гуногунҷанба ба маротиб зиёд 

мекунад. Инсони соҳиби дараҷаи баланди зеҳни эмотсионалӣ – инсонест бо сатҳи 

баланди инкишофи олами ботинии худ, ки дар ҷомеа мавқеи иҷтимоии худро 

бунёд месозад. Зеҳни эмотсионалӣ ҳамчун қувваи захиравии мароми шахс чун 

омил ва нишондиҳандаи инкишофи шахс, офияти психологӣ ва солимии 

психикии вай зоҳир мегардад. 

16.Ӯъҷубаи “зеҳни эмотсионалӣ” (ЗЭ)  дар сохтори шахсии фард мавқеи 

хеле муҳим дорад ва бо ҳамаи вижагиҳои инфиродӣ-психологии вай алоқаманд 

аст. Зеҳни эмотсионалӣ дар худ чунин қобилиятҳоро муттаҳид мекунад: 

  аз ҳиссиёту эмотсияҳои худ ва дигарон воқиф будан; 

  фаҳмидани эмотсияҳои худ ва дигарон; 

  истифода бурдани ин фаҳмиш барои муайян намудани маҷрои фиккронӣ 

ва қабул кардани қарорҳо. 

17.Яке аз тамоюлҳои тадқиқоти қобилияти фаҳмидану назорат кардани 

ҳиссиёти худ, пайваст кардани назарияҳои зеҳни эмотсионалӣ, креативнокӣ ва 
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таҳаммулпазирӣ мебошад, ки дар инқитои онҳо усули таҳлили ин қобилиятҳои 

шахс ба тартиби муайян зоҳир мегардад. Бояд ҳалли стратегии умумӣ ташаккул 

дода шавад: оё инсон ба ҷиҳатҳои пурзӯри худ такя мекунад, ё ин ки кӯшиш 

менамояд ҷанбаҳои сусташро мукаммал гардонад, ё дар ҳар ду самт ҳаракат 

мекунад. 

 18.Омӯзиши робитаи креативнокӣ ва зеҳни эмотсионалӣ дар илми 

психологияи муосир бо назардошти алоқамандии креативнокии эмотсионалӣ ва 

тафаккури эмотсионалӣ, ки вобастагии раванди фикрӣ ва соҳаи ҳиссиёти шахсро 

дар бар мегиранд, роҳандозӣ мегардад. Креативнокии эмотсионалӣ ва тафаккури 

эмотсионалӣ – дар равоншиносӣ мафҳумҳои нисбатан наванд. Зарурияти ҷорӣ 

намудани онҳо бо васеъгардии унсурҳои иҷтимоии табиати инсон ва бо он, ки дар 

замони мо иҷтимоият ба омили муҳимтарини муайянкунандаи муваффақиятнокии 

ҳаёти одам табдил гаштааст, вобастагӣ дорад. Шахсони бештар креативнок 

шаклҳои нави эмотсияҳоро худашон, бо роҳи иваз намудани қоидаҳо ва 

тасаввуротҳои мавҷудбудае, ки эмотсияҳои мазкур ба онҳо асос мегиранд, 

офарида метавонанд, яъне эмотсияҳои шахсони креативнок фарқкунанда, 

ғайриоддӣ ва ба худашон хос аст. 

19.Зеҳни эмотсионалӣ унсури зарурии қобилияти креативӣ маҳсуб меёбад, 

зеро ҳангоми ҳалли масъалаҳои наву ғайриоддӣ шахс: 

 дар ҳолати шиддати эмотсионалӣ қарор дорад; 

 бояд эмотсияҳои худро назорат ва идора карда тавонад; 

 аз эмотсияҳои худ ба таври оптималӣ истифода бурда тавонад; 

 ба эмотсияҳои дигарон баҳои дуруст медиҳад; 

 эмотсияҳои дигаронро назорат карда метавонад; 

 ҳисси баланди эмпатия дорад.  

20.Шахсе, ки дорои дараҷаи баланди зеҳни эмотсионалӣ мебошад, ҳангоми 

баён намудани ғояҳои креативии худ омилҳои гуногунро ба ҳисоб мегирад, аз 

ҷумла ҳолати эмотсионалии шахси (шахсони) дигар, дарки он, баҳои дуруст додан 

ба ин ҳолат, мутобиқ шудан ба ҳолати муайяни эмотсионалӣ, назорат намудани 

он, идора кардани ҳолати ба вуқӯъ омада, ки дар маҷмӯъ унсурҳои зарурии зеҳни 
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эмотсионалиро ташкил медиҳанд. Ин бори дигар нақши танзимии зеҳни 

эмотсионалиро барои муваффақ шудан дар фаъолият исбот мекунад. 

21.Баробари қобилияти креативӣ, мутахассиси оянда бояд соҳиби дараҷаи 

баланди зеҳни эмотсионалӣ ва таҳаммулпазирӣ низ бошад, то тавонад дар татбиқи 

ғояҳои навини худ муваффақ гардад, зеро пиёда намудани навоварӣ бо 

муносибату муошират бо одамони гуногун вобаста аст. Ин одамон дорои 

хусусиятҳои ба худ хоси инфиродӣ-психологӣ мебошанд, дараҷаи муошират, 

зуҳуроти эмотсияҳояшон фарқ мекунад ва танҳо шахсе, ки зеҳни эмотсионалии 

инкишофёфтаву ботаҳаммул аст, метавонад бо истифода аз ин қобилиятҳои худ, 

раванди муносибату муоширатро бо миқдори зиёди одамон самаранок ба роҳ 

монад, дар ҷараёни фаъолияти якҷоя бо онҳо комёб гардад. 

22.Собит гаштааст, ки таҳаммулпазирӣ ҳамчун хусусияти психологӣ-

инфиродии шахс, дар танзими интихоб нишондиҳандаи калидии вай маҳсуб 

меёбад. Зеҳни эмотсионалӣ ва таҳаммулпазирӣ омили муҳими иҷтимоии рафтор 

ба шумор мераванд, зеро танзими инкишофётаи эмотсионалӣ ба одам барои 

ҳамкории самаранок бо атрофиён ёрӣ мерасонад. Шахсе, ки дорои дараҷаи 

баланди ЗЭ мебошад, дар муносибатҳои байнишахсӣ хайрхоҳ буда, қобилияти 

барпо намудани муносибатҳои хуши эмотсионалиро дорад. Ҳамзамон робитаи 

зеҳни эмотсионалӣ ва таҳаммулпазирӣ дар сохтори шахсият, яке аз сифатҳои 

калидии психологон, педагогон ва кормандони иҷтимоӣ ба шумор меравад. 

23.Шахсият – барпокунандаи сифатҳои инфиродии худ буда метавонад ва 

қодир аст дар сохтори худ хислатҳоеро, ки ба пешравии иҷтимоии вай мусоидат 

мекунанд, ташаккул диҳад. Дар ин радиф, робитаи таҳаммулпазирӣ креативнокӣ 

ва зеҳни эмотсионалӣ, ба ҳадафҳои ӯ мувофиқанд. Шахсе, ки соҳиби креативнокӣ 

аст, метавонад дар худ зеҳни эмотсионалӣ ва таҳаммулпазириро инкишоф диҳад, 

зеро вай хуб дарк мекунад, ки барои ноил гаштан ба комёбиҳо ӯ бояд соҳиби 

хислатҳои номбурда бошад. 

24.Мавқеи таҳаммулпазирӣ, тафаккури таҳаммулгаро, шуури 

таҳаммулпазирона, рафтори ботаҳаммул дар шароити муосир ниҳоят муҳим 

арзёбӣ мегардад. Маҳз аз ҳамин сабаб бошандагони мутараққии тамоми олам ба 
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таҳаммулпазирӣ ниёз доранд, баҳри роҳандозии таҳаммулпазирӣ дар тамоми 

ҷаҳон мекӯшанд. Айнан бо ҳамин асос муаммои таҳаммулпазирӣ ва рафтору 

муносибати ботаҳаммул дар байни ҷавонон, алалхусус донишҷӯён диққати аҳли 

ҷомеаро ба худ ҷалб мекунад, дар воситаҳои ахбори омма, дар конфронсу 

симпозиумҳо, баромади сарони давлатҳо мавриди баррасӣ қарор мегирад. 

25. Моҳияти таҳаммулпазирии байнишахсӣ аз он иборат аст, ки одам тайёр 

аст доираи маҳдуди барояш гузошташударо васеъ намояд (ҳама нишонаҳои аз 

“дигарон” фарқкунанда – этникӣ, мазҳабӣ, ҷинсӣ, синн усолӣ ва ғ.), аз ҳудуди он 

барояд, ба “олами одамон”, олами гуногунранг, олами баробарқимат, олами 

баробарранг, ҳамаи рангҳояш мутаносиб, яъне оламе, ки бо рангорангиаш 

пурарзиш аст ва бо ҳамаи мухталифиҳояш бояд қадр карда шавад. Шарти калидии 

таҳаммулгароии дохилишахсӣ – ин фаҳмидани он, ки фарқияти байни одамон 

табиист ва зарур аст, тайёр будан ба қабул, эҳтироми ин дигаргуниҳо ва дар 

заминаи он эътирофи ҳуқуқ ва озодиҳои ҳар як инсони алоҳида, маҳорати 

ҳамзистӣ бо одамони гуногун (дигар), бо онҳо озодона ҳамкорӣ кардан, аз ҳама 

муҳим – тайёр ва қобил будан ба муносибат, муошират, гуфтугӯ. 

26.Робитаи креативнокӣ, зеҳни эмотсионалӣ ва таҳаммулпазирӣ дар сохтори 

шахсияти донишҷӯён бо василаи роҳандозии кори озмоишӣ-таҷрибавӣ исбот 

карда шуд. Пурсишномаҳое, ки дар ин радиф мавриди истифода қарор доштанд, 

ба шароитҳои иҷтимоӣ-психологӣ, иқтисодӣ-мадании кишварамон мутобиқ 

гардонида шуданд. Қобили қайд аст, ки ба ҳисоб гирифтани махсусияти менталӣ, 

алалхусус дар пажӯҳиши психологӣ хеле муҳим мебошад, зеро пеш аз ҳама ин 

омил дар раванди дарки олами воқеӣ (креативнокӣ), дар ҷараёни муносибат ва 

ҳамкорӣ бо атрофиён (зеҳни эмотсионалӣ), дар хусусияти рафтору гуфтор 

(таҳаммулпазирӣ) зоҳир мегардад ва махсусияти ҳуввияти ҳар як фардро муайян 

мекунад. 

27.Дар раванди кори озмоишӣ-таҷрибавӣ муайян шуд, ки креативнокӣ, 

зеҳни эмотсионалӣ ва таҳаммулпазирӣ дар сохтори шахсияти донишҷӯён 

алоқамандии устувор доранд. Ин робита омили муҳими муваффақиятнокии онҳо 

дар фаъолияти минбаъдаи касбӣ дониста шудааст. 



 
 

296 
 

28.Тадқиқоти анҷомёфта имкон дод, ки мазмун ва мундариҷа, моҳияти 

психологии ӯъҷубаҳои креативнокӣ, зеҳни эмотсионалӣ ва таҳаммулпазирӣ 

мавриди тавсиф ва тафсири фарохи илмӣ қарор гиранд, мавқеи ин падидаҳо дар 

таркиби вижагиҳои инфиродӣ-психологии шахс муайян карда шавад, робитаи 

креативнокӣ, зеҳни эмотсионалӣ ва таҳаммулпазирӣ дар сохтори шахсияти 

донишҷӯёни муосир исботи худро ёбад.  
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Тавсияҳои психологӣ-педагогӣ 

Зимни ҷамъбаст ва хулосаи натиҷаҳои таҳқиқот тавсияҳои психологӣ-

педагогии зерин таҳия гардиданд: 

 пажӯҳиши муаммои креативнокӣ ва зеҳни эмотсионалӣ дар     илми 

ватанӣ ба таври васеъ роҳандозӣ гардад, то минбаъд тарзу усулҳои ташаккули ин 

падидаҳо дар сохтори психологии донишҷӯёни ҳамаи зинаҳои маълумот муайян 

карда шавад; 

 таҷдиди мундариҷаи базаи меъёрӣ дар низоми таҳсилоти олии касбӣ 

бодаразардошти таъминоти рушди касбии донишҷӯён – мутахассисони ояндаи 

дорои креативнокӣ, зеҳни эмотсионалӣ ва таҳаммулпазирӣ ба роҳ монда шавад; 

 бо мақсади фарохсозии донишҳои кормандони соҳаи “одам – одам” – 

психологон, педагогҳо, кормандони иҷтимоӣ, дастурҳои таълимӣ-методӣ оид ба 

мазмуну мӯҳтавои мафҳумҳои креативнокӣ, зеҳни эмотсионалӣ ва 

таҳаммулпазирӣ ва мавқеи онҳо дар сохтори психологии шахс, тартиб дода 

шаванд; 

 пурсишномаҳое, ки дар раванди таҳқиқот ба шароитҳои иҷтимоӣ-

психологӣ, иқтисодӣ-мадании кишварамон мутобиқ гардонида шудаанд, аз 

ҷониби психологони амалӣ барои муайян намудани дараҷаи креативнокӣ, зеҳни 

эмотсионалӣ ва таҳаммулпазирии донишҷӯён, ба таври васеъ истифода бурда 

шаванд; 

 дар заминаи таҳқиқоти мазкур ба роҳ мондани пажӯҳишҳои минбаъдаи 

илмӣ оид ба муаммои креативнокӣ, зеҳни эмотсионалӣ ва таҳаммулпазирӣ ва 

мавқеи онҳо дар сохтори психологии шахс мувофиқи мақсад мебуд.     

Таҳқиқоти мавриди назар ҳалли пурраи тамоми масъалаҳоро марбут ба ӯъҷубаҳои 

креативнокӣ, зеҳни эмотсионалӣ ва таҳаммулпазирӣ фаро намегирад. Ба сифати 

самтҳои ояндадори тадқиқот ҷанбаҳои зеринро пешниҳод кардан мумкин аст:  Муаммои 

креативнокӣ, зеҳни эмотсионалӣ ва таҳаммулпазирӣ, мавқеъ ва робитаи ин 

падидаҳо дар сохтори психологии шахс, мураккаб буда, дар илми психологӣ-

педагогӣ ба таври кофӣ коркард нашудааст. Тадқиқоти мазкур ба ҳалли пурраи он 
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даъво намекунад. Дар оянда зарур аст, ки пажӯҳиши амиқтари ин ӯъҷубаҳо анҷом 

ёбад. Ҳамзамон, коркарди роҳҳои самарабахши ташаккули креативнокӣ, зеҳни 

эмотсионалӣ ва таҳаммулпазирӣ дар шахсияти донишҷӯёни ҳамаи зинаҳои 

таҳсилот, омӯзишу баррасии махсусро тақозо менамояд. Бо омӯзиш ва ҳалли 

масъалаҳои зикршуда мо дурнамои пажӯҳиши мукаммали падидаҳои 

креативнокӣ, зеҳни эмотсионалӣ ва таҳаммулпазириро дар сохтори психологии 

шахс алоқаманд мешуморем. 
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