
ВАЗОРАТИ МАОРИФ ВА ИЛМИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

МУАССИСАИ ДАВЛАТИИ ТАЪЛИМИИ  

«ДОНИШГОҲИ ДАВЛАТИИ ХУҶАНД БА НОМИ  

АКАДЕМИК БОБОҶОН ҒАФУРОВ» 

 

 

УДК  371                                                                   Ба ҳукми дастнавис 

ББК–74 

М  20 

 

 

 

МАМАДҶОНОВ САМЕЪҶОН ҲАБИБУЛЛОЕВИЧ 

 

 АСОСҲОИ ПЕДАГОГИИ РУШДИ ҚОБИЛИЯТИ 

СОЗМОНДЕҲИИ ОМЎЗГОРОНИ ОЯНДАИ СИНФҲОИ 

ИБТИДОӢ ДАР РАВАНДИ ТАҶРИБАОМЎЗИИ ПЕДАГОГӢ 

 

ДИССЕРТАТСИЯ  

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои педагогӣ аз рӯйи 

ихтисоси 13.00.01 – педагогикаи умумӣ, таърихи педагогика ва 

таҳсилот (илмҳои педагогӣ) 

 

 

 

Роҳбари илмӣ:  

доктори илмҳои педагогӣ,  

профессор Ш.А. Шаропов  

 

 

 

 

ХУҶАНД – 2022 



2 

МУНДАРИҶА 

МУҚАДДИМА ....................................................................................................... 3 

БОБИ I. АСОСҲОИ НАЗАРИЯВИИ РУШДИ МУАММОИ 

ҚОБИЛИЯТИ СОЗМОНДЕҲИИ ОМЎЗГОРОНИ ОЯНДАИ СИНФҲОИ 

ИБТИДОӢ ............................................................................................................ 17 

1.1. Методология ва назарияи таҳқиқи моҳияти фаъолияти созмондеҳии 

шахсият ............................................................................................................... 17 

1.2. Шакл ва усулҳои ташаккули қобилияти созмондеҳии омӯзгорони 

ояндаи синфҳои ибтидоӣ ................................................................................... 30 

1.3. Вазъи ибтидоии инкишофи қобилияти созмондеҳии донишҷӯён ......... 56 

Хулосаи боби якум ............................................................................................. 73 

БОБИ II. ҶАНБАҲОИ ОЗМОИШИИ ТАТБИҚИ ТЕХНОЛОГИЯҲОИ 

ПЕДАГОГӢ ОИД БА ИНКИШОФИ ҚОБИЛИЯТИ СОЗМОНДЕҲИИ 

ОМЎЗГОРИ ОЯНДАИ СИНФҲОИ ИБТИДОӢ ДАР РАВАНДИ 

ТАҶРИБАОМЎЗИИ ПЕДАГОГӢ ................................................................... 75 

2.1. Худтарбиякунӣ ҳамчун шарти рушди фаъолияти созмондеҳии омӯзгори 

ояндаи синфҳои ибтидоӣ ................................................................................... 75 

2.2. Ташкили фаъолияти  донишҷӯён оид ба рушди қобилиятҳои 

созмондеҳӣ дар раванди таҷрибаомӯзии педагогӣ ......................................... 94 

2.3. Динамикаи рушди қобилияти созмондеҳии донишҷӯён дар давраи 

таҷрибаомӯзии педагогӣ .................................................................................. 116 

Хулосаи боби дувум ........................................................................................ 130 

ХУЛОСА ............................................................................................................. 133 

РӮЙХАТИ АДАБИЁТИ ИСТИФОДАШУДА: ............................................ 136 

ЗАМИМА.........................................................................................................................................157  

 

  



3 

МУҚАДДИМА 

Мубрамияти мавзуи таҳқиқот. Низоми самарабахши маориф яке аз 

омилҳои асосии таъмини рушди устувор ва пешрафти иқтисодиёт ва ҷомеаи 

ҳама гуна кишвар, аз он ҷумла, Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. 

Пайвастшавии Тоҷикистон ба фазои умумиҷаҳонии таҳсилот, тағйири пара-

дигмаи таҳсилот, ташаккули амсилаи нави миллии он, ба муаммоҳои сифати 

омодагии кадрҳои педагогӣ – онҳое, ки масъалаи тарбияи насли навраси 

дорои тафаккури инноватсионӣ, фарҳанги ҷаҳоншиносӣ ва шуури 

бисёрфарҳангиро ҳал хоҳанд кард, таваҷҷуҳи бештарро тақозо менамояд. 

Барои татбиқи ин вазифаҳо омода намудани педагоге, ки соҳиби тафаккури 

эҷодӣ ва фаъолият буда, ба амалисозии равандҳои инноватсионӣ қобилият 

дорад, зарур аст. 

Дар шароити дигаргуниҳои куллӣ дар ҳаёти ҷомеаи муосир ва тамоми 

инсоният коркард ва татбиқи стратегияи самарабахши рушди омодагии 

касбии омӯзгорони оянда аҳамияти махсус касб менамояд. Инсонгароёна ва 

демократӣ намудани таҳсилот, навсозии парадигма ва методологияи илми 

педагогӣ, дар амалия ҷорӣ намудани амсилаи нави таҳсилот, пешниҳоди 

интихоби густурдаи самтҳо ва сатҳҳои таълим, ҳамчунин низомҳои 

алтернативии фаъолияти идоракунии раванди таълиму тарбияро тақозо 

доранд. Имрӯз педагоги тафаккураш эҷодӣ ва босалоҳият зарур аст, ки ба 

фаъолияти бисёрҷабҳа ва густурдаи иҷтимоӣ қобил бошад; боодоб, соҳиби 

ҳисси эмпатия нисбат ба кӯдак ва наврас, ботаҳаммулу пуртоқат, оне, ки 

нисбатан худмухтор ва ба худ хос будани инкишофи кӯдаконро дарк 

менамояд, муоширати дохилигурӯҳӣ ва байнигурӯҳиро таъмин ва низоъҳои 

коллективи бачагонро бартараф карда метавонад, ба худинкишофдиҳӣ қобил 

буда, ҳусни таваҷҷуҳи хонандагон ва ҳамкоронро ҳамчун шахсият 

бармеангезад, ҳадафманд ва серғайрат аст.  

Дар вазъи муосири иҷтимоию иқтисодӣ нақши низоми маориф 

пайваста меафзояд. Соҳибмаълумотии ҷомеа, пеш аз ҳама, насли наврас 

таҳкурсии ҳалли аксар муаммоҳои иҷтимоӣ ва иқтисодӣ, ҳифзу инкишофи 
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илму фарҳанг, анъанаҳои миллӣ мебошад. Омодагии омӯзгор ба фаъолияти 

созмондеҳӣ аз ҷумлаи муаммоҳоест, ки ҳамеша муҳиманд,зеро вазифаҳои 

иҷтимоию иқтисодии ҷомеа тағйир меёбанд, ба омодагии насли наврас 

талаботи нав ба миён меояд ва ин дар дидгоҳҳо нисбат ба низоми омодагии 

касбии омӯзгор инъикоси худро меёбад.  

Дараҷаи таҳқиқи мавзуъ. Асосҳои назариявию методологии ташаккул ва 

рушди қобилиятҳои касбии омӯзгорон дар асарҳои бунёдии олимони хориҷӣ ва 

ватанӣ таҳқиқ гардидаанд: масоили методологии ин муаммо дар асарҳои олимон 

О.А.Абдуллина, Б.Г.Ананев, Р.С.Гарифянов, Д.Н.Гвишиани,  Ф.Н.Гоноболин,  

Т.И.Гончарова,  Н.В.Кузмина,  И.В.Кухарев,  М.М.Левина,  З.А.Малкова ва 

дигарон; масъалаҳои асосҳои назариявӣ-педагогии муаммои таҳқиқшаванда 

дар асарҳои С.В.Кабанова,  З.И.Калмикова, В.А.Кан-Калик, О.О.Киселева, 

Б.И. Коротяев, А.И.Кочетов, В.А. Крутетский, Н.Д.Хмел, М.Лутфуллоев,  

Ф.Шарифзода, И.Х.Каримова, А.М.Миралиев, Ш.А.Шаропов, Х.М.Сабуров, 

С.Н.Алиев, Б.Маҷидова, М.Д. Хоҷаева, Ф.Гулмадов ва муҳаққиқони дигар 

баррасӣ шудаанд.  

Дар таҳқиқи масъалаи омодагии касбию педагогии мутахассисони 

оянда муҳаққиқони тоҷик М.Орифӣ,  И. Обидов,  К.Б. Қодиров,  С.Қодиров,  

Б.Маҷидова,  С.Н.Алиев,  Ш.А.Шаропов,  М.Р. Юлдошева,  Х.М.Сабуров, 

О.А. Исломов, А.А.Азизов, М.Д.Хоҷаева, М.А.Абдуллоева ва дигарон саҳми 

назаррас гузоштаанд. Аз ҷониби ин олимон муқаррар гардидааст, ки 

самаранокии ташаккул ва рушди қобилиятҳои созмондеҳии омӯзгорон ба 

омилҳои зиёд вобаста мебошад. Арзишмандтарини онҳо бо дарки ҳадафҳо ва 

вазифаҳои барои ҷомеа зарури фаъолияти педагогӣ, фаъолмандии иҷтимоии 

онҳо, мавҷудияти сифатҳои барои ин касб муҳим ва маҳорату малакаи онҳо 

марбутанд. 

Бо вуҷуди ин, аз таҳлили таҳқиқоти мавҷуда ба чунин натиҷа расидан 

мумкин аст, ки муаммо мазкур ҳанӯз дар илми педагогикаи муосири тоҷик 

мавриди тадқиқ ва баррасии алоҳидаи монографӣ қарор нагирифтааст.   
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Таҳқиқи муаммои такмили омодагии касбии омӯзгор, дар ин замина, 

аҳамияти аввалиндарҷа пайдо мекунад, зеро ба донишу маҳорат, фарҳанг, 

фаъолияти созмондиҳандаи педагогии ӯ, сатҳи соҳибмаълумотӣ ва камолоти 

насли наврас пайвастагӣ дорад. Муассисаҳои таҳсилоти умумии миёнаи 

муосир ба омӯзгор-мутафаккир,  педагог-созмондиҳанда,  педагог-муҳаққиқе,  

ки эҷодкорона фикр меронад ва технологияҳои муосири таълиму тарбияро аз 

худ намудааст,  ниёз дорад.  

Масъалаҳои омодагии касбии кадрҳои педагогӣ дар ҳуҷҷатҳои меъёрии 

давлатӣ инъикос ёфтаанд. Дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 

маориф» (2013), «Барномаи давлатии рушди таҳсилот дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон барои солҳои 2015-2020»,  «Стратегияи миллии рушди маорифи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030» масъалаҳои баланд 

бардоштани сатҳи омодагии мутахассисони соҳибтахассус ва босалоҳият яке 

аз вазифаҳои муҳимтарин арзёбӣ мегардад. Барои иҷрои ин вазифа низоми 

самараноки идоракунии таҳсилотро бунёд бояд кард,  ки ташаккули 

шахсияти кордон,  босалоҳият ва рақобатпазирро, ки барои мустақилона ва 

эҷодкорона ҳал кардани масъалаҳои касбӣ,  дарки  аҳамияти шахсӣ ва 

ҷамъиятии фаъолияти касбӣ қобилият дошта, дорои эҳсоси масъулият барои 

натиҷаҳои он аст,  таъмин менамояд. Муссалам аст, ки барои фаъолияти 

самарабахш дар шароити муосир низоми омодагии кадрҳои педагогӣ бояд 

ҳадафҳои таҳсилоти педагогӣ,  мундариҷа ва технологияи онро дар 

мувофиқат бо фармоиши иҷтимоии ҷомеаи муосир тағйир диҳад. Яке аз 

самтҳои муҳимтарин дар фаъолияти мактабҳои олӣ бояд фароҳам овардани 

шароит барои инкишофи касбию шахсии мутахассисони оянда, ташаккули 

фардияти эҷодӣ ва салоҳияти касбии онҳо гардад.  

Аз ин лиҳоз, дар шароити имрӯзаи рушди иҷтимоию иқтисодӣ, 

муаммоҳои худташкилкунии шахсият аҳамияти махсус пайдо мекунанд. 

Ҳалли ин проблема ба омилҳои зиёд, пеш аз ҳама, ба сатҳи ташаккулёбии 

қобилияти созмондеҳии шахсият ҳамчун фаъолияти ӯ оид ба худсозмондеҳӣ 

вобастагӣ дорад.  
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Маҳз зимни кор бо хонандагон, идоракунии раванди ташаккули 

шахсияти онҳо, фаъолияти касбии психологию педагогии мураббӣ гардида,  

бешак,  омодагии махсусро тақозо менамояд. Яке аз ҷанбаҳои муҳими чунин 

омодагӣ, ба донишҷӯён-омӯзгорони оянда омӯзонидани идоракунии 

фаъолияти созмондеҳии мактаббачагон, таълим додани асосҳои психологию 

педагогии ин фаъолият мебошад.  

Аммо таҳқиқоти махсус, амалия, мушоҳидаҳои мо дар хусуси 

номувофиқатии ҷиддии сатҳи воқеии фаъолияти омодагии созмондеҳии 

касбию педагогии хатмкунандагони донишгоҳҳо ба талаботи муассисаҳои 

таҳсилоти умумии миёнаи муосир гувоҳӣ медиҳад.  

Натиҷаҳои омӯзиш нишон доданд, ки ба аксари омӯзгорон омодагии 

сусти назариявӣ, ба андозаи матлуб инкишофноёфта будани сифатҳои барои 

касб муҳими шахсият, ташаккули нокифояи маҳорати умумипедагогии 

созмондеҳӣ, бартарии қолабгароӣ дар ҳалли масъалаҳои тарбиявӣ, маҳорати 

кофӣ надоштан дар таҳлили вазъиятҳои педагогӣ аз мавқеи хонанда ва 

қабули қарор ба фоидаи ӯ, мавқеи ғайрифаъолонаи педагогӣ, мавҷуд 

набудани эҳтиёҷ ба худтарбиякунӣ, муносибати бемасъулиятона ба меҳнати 

педагогӣ ва ғ. хос мебошанд.  

Дар солҳои охир таваҷҷуҳи муҳаққиқон ба рушди қобилияти 

созмондеҳии педагогҳои оянда афзуд. Ин албатта, тасодуфӣ нест, зеро ин 

падида қабл аз ҳама, мавҷудияти захираҳои гуногуни назариявии баррасии 

онро пешбинӣ менамояд, ки аз ҷумла, дар ҳамбастагии васеи он бо 

масъалаҳои омодагии умумипедагогӣ ва махсус, мушкилоти методологӣ, 

беҳтарнамоии раванди педагогӣ дар донишгоҳ ва ғ. зоҳир мегардад.  

Таҳқиқоти мо ба мавҷудияти ихтилофҳои назаррасе, ки байни аҳамияти 

махсуси муаммои мураккабу серпаҳлуи интихобшуда ва коркарди нокифояи 

назариявии он дар педагогика ҷой доранд,  ҳамчунин мавҷуд набудани 

механизми самараноки рушди қобилияти созмондеҳии донишҷӯён такя 

менамояд, ки дар навбати худ, дар татбиқи амалии ғояҳои илмӣ оид ба ин 
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муаммо дар омодагии мутахассисони муосир дар шароити таҳсилоти 

донишгоҳӣ мушкилотеро ба вуҷуд меорад.  

Муаммои рушди қобилияти созмондеҳии донишҷӯён гуногунҷанба 

буда, хусусияти интегралӣ дорад. Мо таҳқиқоти худро бо баррасии ҳамон 

ҷанбаҳои ин масъала, ки ба андешаи мо, меҳвариву марказӣ мебошанд, 

маҳдуд намудем. Ин ҷанбаҳо чунинанд: таҳлил ва муназзамгардонии 

таҷрибаи андӯхтаи кор дар самти барои мо ҷолиб; ошкор намудани 

механизми ташаккули қобилияти созмондеҳии омӯзгорони оянда; пешгӯии 

роҳҳои рушди минбаъдаи онҳо.  

Қобили таъкид аст, ки ҷиҳатҳои мазкур аҳамияти махсус доранд,  зеро 

дар давраи ҳозира зарурати ҷиддии мутобиқ намудани ин навъи фаъолияти 

донишҷӯён бо тақозои дастовардҳои муосири иҷтимоӣ ва илмию техникӣ, бо 

вазифаҳои таълиму тарбия, ки дар рафти таҷдиди низоми маориф дар шарои-

ти азнавсозии ҷомеа ҳал мешаванд, ба миён меояд. Бинобар ин, мо мавзуи 

таҳқиқотро чунин интихоб намудем: «Асосҳои педагогии рушди қобилияти 

созмондеҳии омӯзгорони ояндаи синфҳои ибтидоӣ дар раванди 

таҷрибаомӯзии педагогӣ».  

Робитаи таҳқиқот бо мавзуъҳои илмӣ. Масъалаҳои дар пажӯҳиш 

баррасигардида бо барномаҳо (лоиҳаҳо)-и мавзуъҳои таҳқиқоти илмӣ алоқаи 

устувор дошта, он дар доираи яке аз самтҳои корҳои илмӣ-таҳқиқотии 

кафедраҳои педагогикаи иҷтимоӣ ва касбӣ ва педагогӣ ва табиию риёзии 

Муассисаи давлатии таълимии “Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи 

академик Бобоҷон Ғафуров” анҷом ёфтааст. 

 

ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚОТ 

Мақсади  таҳқиқот. Ошкор намудан, аз ҷиҳати назариявӣ асоснок 

кардан ва тариқи озмоиш санҷидани самаранокии шароити педагогии рушди 

қобилияти созмондеҳии омӯзгорони ояндаи синфҳои ибтидоӣ дар раванди 

таҷрибаомӯзии педагогӣ. 
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Вазифаҳои таҳқиқ ба мақсади пажӯҳиш робитаи қавӣ дошта, ҳаллу 

фасли масоили зеринро тақозо менамояд:  

1. Дар асоси омӯзиши моҳияти фаъолияти созмондеҳӣ коркард намудани 

асосҳои назариявии рушди қобилияти созмондеҳӣ ҳамчун заминаи 

худтарбиякунии шахсият.  

2. Омӯхтани вазъ ва сатҳи ташаккули қобилияти созмондеҳии 

омӯзгорони ояндаи синфҳои ибтидоӣ. 

3. Ошкорнамоии шаклҳо ва методҳои роҳнамоии педагогӣ ба воситаи 

худтарбиякунӣ ва рушди қобилияти созмондеҳии омӯзгорони ояндаи 

синфҳои ибтидоӣ дар раванди таҷрибаомӯзии педагогӣ. 

4. Пайгирии таъсири кори таҷрибавӣ-озмоишӣ ба динамикаи самтгирии 

донишҷӯён ба фаъолияти созмондеҳӣ.  

5. Муайян намуани омилҳои заъф ва роҳҳои рушди раванди 

таҷрибаомӯзии педагогӣ дар синфҳои ибтидоӣ. 

Объекти таҳқиқот: раванди фаъолияти таълимиву тарбиявии 

омӯзгорони ояндаи синфҳои ибтидоӣ дар раванди таҷрибаомӯзии педагогӣ. 

Предмети таҳқиқот: шароит ва равандҳои педагогие, ки ба рушди 

қобилияти созмондеҳии омӯзгорони ояндаи синфҳои ибтидоӣ дар раванди 

таҷрибаомӯзии педагогӣ мусоидат менамояд.  

Фарзияи таҳқиқот аз ин иборат аст: рушди қобилияти созмондеҳӣ 

ҳамчун асоси худташкилкунии донишҷӯён имконпазир аст, агар дар раванди 

омодагии касбии омӯзгорон аз ҷониби донишҷӯён дарки моҳияти қобилияти 

созмондеҳӣ таъмин гардида, барои фарогирии механизмҳои ташаккули 

қобилияти созмондеҳӣ мусоидат карда шавад, агар самтбахшии методологӣ 

ба фаҳмидани робитаи мутақобили ташаккули қобилияти созмондеҳӣ ва 

худинкишофёбӣ, худтарбиякунӣ таъмин гардад, зеро раванди омодагии касбӣ 

ба шахсият нигаронида хоҳад шуд.  

Марҳила, макон ва давраи таҳқиқот: Тадқиқот дар се марҳалаи бо 

ҳам алоқаманд гузаронида шуд:  
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Дар марҳалаи якум (солҳои 2012-2014) таҳлили назариявии адабиёти 

фалсафӣ, психологию  педагогӣ, илмию методӣ,  моҳият, сохтор ва мундари-

ҷаи мафҳуми «фаъолияти созмондеҳии омӯзгорони оянда» дақиқ гардид; 

дастгоҳи илмии таҳқиқот (фарзия, ҳадаф, вазифаҳо, объект, предмет) ифода 

ёфт, меъёрҳо, нишондиҳандаҳо ва методикаи ташхиси фаъолияти созмон-

деҳии омӯзгорони ояндаи синфҳои ибтидоӣ дар раванди таҷрибаомӯзии 

педагогӣ коркард шуданд; шартҳои педагогии ташаккули фаъолияти 

созмондеҳии омӯзгорони оянда ошкор ва асоснок гардиданд; озмоиши 

тасдиқкунанда гузаронида шуд.  

Дар марҳалаи дувум (солҳои 2015-2017) бо мақсади санҷиши озмо-

ишии шартҳои муайяншудаи педагогӣ ва методикаи татбиқи онҳо  дар 

раванди таҷрибаомӯзии педагогӣ, инчунин тасдиқи фарзияи кории тадқиқот 

дар  озмоиши ташаккулдиҳанда дар муассисаҳои таҳсилоти умумии миёна 

гузаронида шуд; курси махсус ва барномаи кори таҷрибавию озмоишӣ оид ба 

татбиқ ва санҷиши самаранокии шартҳои педагогии муайянгардида дар 

раванди таълиму тарбия коркард шуд.  

Дар марҳалаи севум (солҳои 2017-2019) натиҷаҳои кори таҷрибавию 

озмоишӣ муназзам, ҷамъбаст ва таҳлил гардида, коркарди математикии 

натиҷаҳои бадастомада гузаронида шуд, хулосаҳои асосии таҳқиқот иброз 

ёфта, тавсияҳо оид ба такмили фаъолияти созмондеҳии омӯзгорони ояндаи 

синфҳои ибтидоӣ дар раванди таҷрибаомӯзии педагогӣ таҳия ва маводи 

таҳқиқот дар шакли диссертатсия баён гардиданд.  

Асосҳои назариявии таҳқиқот: назарияи ягонагии шуур ва фаъолият, 

назарияи шахсият ҳамчун субъекти фаъолият ва муносибатҳо; консепсияи 

арзишҳо, ангезишҳо (мотивҳо), самтгирии фаъолияти касбӣ; консепсияи 

мундариҷаи муосири таҳсилот; консепсияи амсилаи ба шахсият нигаронидаи 

таҳсилоти педагогӣ; дидгоҳҳои субъектӣ, шахсиятӣ, фаъолиятӣ, фарҳангӣ, 

эҷодӣ, аксиологӣ, акмеологӣ, том, қаринагӣ ва муназзам ба ташкили раванди 

таҳсилоти омӯзгорони оянда; дидгоҳҳои илмӣ ва коркардҳо оид ба 

муаммоҳои дарки моҳияти салоҳиятнокии касбӣ ва педагогӣ, кордонии 
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омӯзгор; принсипҳои хусусияти эҷодии фаъолияти педагогӣ, ягонагии 

инкишофи шахсӣ ва касбии омӯзгор; матлабҳо оид ба ташаккули самтгирии 

педагогии шахсият дар низоми таҳсилоти касбӣ ва зарурати ворид намудани 

мутахассиси оянда ба фаъолияти касбии дар пеш истода аз ҷиҳати 

консептуалӣ аҳамияти муайянкунанда доранд. Қобилияти худтарбиякунии 

маҳорати созмондеҳӣ аз тарафи шахсият барои зоҳир гардидани моҳияти 

иҷтимоию арзишии шахсият шароити воқеиро фароҳам меорад, ки дар 

фаъолияти амалию маърифатӣ имконпазир аст.  

Сарчашмаҳои таҳқиқот: Корҳои илмии олимон - файласуфон, 

психологҳо, педагогҳо оид ба масъалаҳои фаъолияти созмондеҳӣ ва 

қобилияти созмондеҳӣ, рушди шахсият ва имконоти худтатбиқнамоии ӯ дар 

навъҳои фаъолияти таълимӣ ва беруназтаълимӣ; санадҳои меъёрии Вазорати 

маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон; таҷрибаи омӯзгорони мактабҳои олӣ 

ва муассисаҳои таҳсилоти умумии миёна, инчунин таҷрибаи педагогӣ ва 

муҳаққиқии муаллиф.  

Барои расидан ба ҳадаф, иҷрои вазифаҳои гузошта ва санҷидани фарзияи 

пешниҳодгардида чунин методҳои таҳқиқот истифода шуданд: таҳлили 

адабиёти фалсафӣ, психологию педагогӣ ва ҷомеашиносӣ; ҷамъбасти 

таҷрибаи педагогии ватанию хориҷӣ; мушоҳидаи психологию педагогии 

раванди таълиму тарбия, суҳбатҳо; озмоиши табиии педагогӣ; таҳлили 

натиҷаҳои таҳқиқоти назариявӣ ва озмоишӣ; методҳои омӯзиши ҳуҷҷатҳои 

меъёрӣ, ҳуқуқӣ ва илмӣ-методие, ки мундариҷаи шаклҳо ва методҳои кори 

самарабахши мактабҳои олии ҷумҳуриро оид ба омодагии кадрҳои сатҳи 

ихтисосашон баланд муайян мекунанд; пурсиш, мусоҳиба бо донишҷӯён ва 

омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти умумии миёна, ташкили пурсишнома ва 

санҷишҳои  тестӣ; методҳои оморӣ – таҳлилии сифатӣ ва миқдории таълими 

озмоишӣ; методҳои назорат ва худназорат оид ба ташаккули салоҳиятнокии 

касбии донишҷӯён; таҳлили таҷрибаи омӯзгории шахсӣ.  

Заминаҳои эмпирикӣ: Асоси таҷрибавии тадқиқот натиҷаҳои ҷамъ-

басти фаъолияти амалии ҳайъати профессорон ва омӯзгорони ихтисосҳои 
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педагогии донишгоҳҳои Хуҷанд ва Душанбе мебошад, ки ба омӯзиш ва 

таҳлили муфассали санадҳои меъёрии ин сохторҳо асос ёфтааст. 

Пойгоҳи таҳқиқот: МДТ «Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи 

академик Б.Ғафуров», Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи 

С.Айнӣ, муассисаҳои таҳсилоти умумии миёнаи №5, 6, 7, 12, 22, 23, 24 

шаҳри Хуҷанд, №25, 26-и ноҳияи Б.Ғафурови ва гимназияи №1 ноҳияи 

Ҷаббор Расулови вилояти Суғд.  

Навгонии илмии таҳқиқот.  

Навоварии таҳқиқот дар нуктаҳои зерин ифода меёбад:  

 мундариҷаи фаъолияти умумии созмондеҳӣ бо дар назардошти 

донишҳои муосири илмӣ аниқ гардид;  

 асосҳои методологии омӯзиши фаъолияти созмондеҳӣ муайян 

шуданд, аввалин бор худдастурдиҳӣ, интиқоли фикрию эҳсосӣ, худмақсад-

гузорӣ  ҳамчун ҷузъҳои фаъолияти умумии созмондеҳӣ, инчунин қобилияти 

хусусии созмондеҳӣ баррасӣ гардиданд;  

 ошкор сохта шуд, ки дар хатмкунандагони донишгоҳ аҳамияти 

иҷтимоӣ ва шахсии қобилияти созмондеҳӣ бо навъи фаъолияти касбии онҳо 

дар доираи ихтисоси гирифтаашон муайян мегардад;  

 шароити педагогии рушди қобилияти созмондеҳии донишҷӯён муайян 

ва асоснок шуда, методикаи татбиқи онҳо дар раванди таҷрибаомӯзии 

педагогии омӯзгорони ояндаи синфҳои ибтидоӣ дар  муассисаҳои таҳсилоти 

умумии миёна коркард шуд;  

 таъсири мустақими фанҳои омӯхташавандаи психологию педагогӣ, 

хусусиятҳои протсессуалии фаъолияти таълимию педагогӣ ба раванди 

фаъолияти созмондеҳӣ дарёфт гардид;  

 шаклҳо ва методҳои мушаххаси худтарбиякунии қобилияти созмон-

деҳии донишҷӯён коркард шуданд;  

 курси махсус ва барномаи «Асосҳои педагогии омодагии донишҷӯён 

ба фаъолияти созмондеҳӣ» коркард ва дар амалияи фаъолияти созмондеҳии 
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омӯзгорони ояндаи синфҳои ибтидоӣ дар раванди таҷрибаомӯзии педагогӣ 

дар муассисаҳои таҳсилоти умумии миёна татбиқ шуд. 

Нуктаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванда:  

1. Дидгоҳи системавию сохторӣ дар таҳлили падидаҳо ва равандҳои 

педагогӣ имкон дод, ки фаъолияти созмондеҳӣ ҳамчун ҷузъи 

низомофарандаи фарҳанги педагогии шахсият маънидод гардида, мантиқи 

баррасии он дар қаринаи умумии фаъолияти касбии омӯзгори ояндаи 

синфҳои ибтидоӣ муайян карда шавад. 

2. Моҳияти диалектикии фаъолияти созмондеҳӣ, ки дар қобилияти 

созмондеҳӣ зуҳур меёбад, мутаҳаррикӣ (динамизм), ҳаракат, худҳаракатии 

шахсиятро пешбинӣ менамояд, ҳамзамон шарти худтарбиякунӣ ҳамчун 

фаъолияти бошуурона мебошад, ки ба татбиқи қобилияти  ҳарчи пурраи 

инсон ҳамчун шахсият нигаронида шудааст.  

3. Худтарбиякунии қобилияти созмондеҳӣ ба дараҷаи ташаккулёбии 

воситаҳои худдастурдиҳӣ, худмақсадгузорӣ, интиқоли фикрию эҳсосӣ ва  

қабули зарурат ҳамчун озодӣ дар амалҳо вобаста мебошад.  

4. Қобилияти созмондеҳӣ ҷузъи низомсози сохтории сабти касби 

(профессиограммаи) омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти умумии миёна буда, 

самтгирӣ ба фаъолияти созмондеҳӣ хусусияти шахсиятии барои касб муҳими 

мутахассис мебошад.  

Аҳамияти назариявӣ ва амалии таҳқиқот: натиҷаҳои ба даст омада 

имкон медиҳанд, ки муҳити томи таълимию маърифатии донишҷӯён дар 

раванди таҷрибаомӯзии педагогӣ барои рушди қобилияти созмондеҳии онҳо 

бунёд ва самарабахш истифода гардад; методикаи роҳбарӣ ба худтарбия-

кунии қобилияти созмондеҳии донишҷӯён дар раванди таҷрибаомӯзии 

педагогӣ коркард шуд. Маводи аз ҷониби муаллиф коркардшуда метавонанд 

барои рушди қобилияти созмондеҳии омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти 

умумии миёна ва донишҷӯён мутобиқ ва истифода гарданд. Методикаи 

ташхиси сатҳи рушди қобилияти созмондеҳии омӯзгорони ояндаи синфҳои 

ибтидоӣ дар раванди таҷрибаомӯзии педагогӣ, курси махсуси «Асосҳои 
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педагогии омодагии донишҷӯён ба фаъолияти созмондеҳӣ» коркард шуданд; 

таъминоти таълимию методии фанҳои психологию педагогӣ анҷом ёфт. 

Хулосаҳои назариявӣ ва тавсияҳои амалии таҳқиқот метавонанд дар раванди 

такмили омодагии кадрҳои педагогии муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, 

дар муассисаҳои таҳсилоти олӣ ва миёнаи касбӣ, низоми баланд бардоштани 

сатҳи тахассуси кадрҳои педагогӣ мавриди истифода қарор гиранд.  

Аҳамияти назариявии таҳқиқот дар нуктаҳои зерин ифода меёбад:  

 муайян ва асоснок намудани моҳият, сохтор ва мавқеи  қобилияти 

созмондеҳӣ дар фаъолияти касбии омӯзгорони синфҳои ибтидоӣ; 

 аз ҷиҳати назариявӣ асоснок намудани зарурати ташаккули 

қобилияти созмондеҳии омӯзгорони ояндаи синфҳои ибтидоӣ дар раванди 

ташкили фаъолияти амалии донишҷӯён; 

 васеъ ва чуқур намудани маълумоти назариявӣ доир ба имкониятҳои 

истифодаи таҷрибаомӯзии омӯзгории донишҷӯён ҳамчун омили муҳим-

тарини ташаккули қобилияти созмондеҳии омӯзгорони оянда;  

 таҳияи маводҳои назарӣ доир ба истифодаи имкониятҳои 

таҷрибаомӯзии омӯзгорӣ дар ташаккули қобилияти созмондеҳии омӯзгорони 

оянда. 

Аҳамияти амалии таҳқиқот дар нуктаҳои зерин ифода меёбад: 

 таҳияи барномаи таҷрибаомӯзии омӯзгории имкониятҳои ташкили 

фаъолияти назариявию амалидошта оид ба рушди қобилияти созмондеҳии 

омӯзгорони ояндаи синфҳои ибтидоӣ; 

 таҳияи усул ва технологияи роҳбарӣ ба раванди худтарбиякунии 

қобилияти созмондеҳии донишҷӯён дар раванди таҷрибаомӯзии педагогӣ; 

 таҳияи методикаи ташхиси сатҳи рушди қобилияти созмондеҳии 

омӯзгорони ояндаи синфҳои ибтидоӣ дар раванди таҷрибаомӯзии педагогӣ; 

 таҳияи барномаи курси махсуси «Асосҳои педагогии омодагии 

донишҷӯён ба фаъолияти созмондеҳӣ»;   

 ҷамъбаст ва татбиқи таҷрибаи пешқадами омӯзгорӣ доир ба ин самт; 
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Хулосаҳои назариявӣ ва тавсияҳои амалии таҳқиқот метавонанд дар 

раванди такмили омодагии кадрҳои педагогии муассисаҳои таҳсилоти 

умумии миёна, дар муассисаҳои таҳсилоти олӣ ва миёнаи касбӣ, низоми 

баланд бардоштани сатҳи тахассуси кадрҳои педагогӣ мавриди истифода 

қарор гиранд.  

Дараҷаи эътимоднокии натиҷаҳои таҳқиқот: Боэътимодӣ ва асос-

нокии матлабҳои илмӣ, хулосаҳо ва тавсияҳои дар диссертатсия ифодаёфта 

бо ҷанбаҳои зерин таъмин мегарданд:  

 методологияи дидгоҳи системавӣ ва консепсияи миллии ташхиси 

педагогӣ;  

 такя ба методҳои назариявию амалӣ, таҳлили шароит ва натиҷаҳои 

кори таҷрибавию озмоишӣ, ҳамчунин имконпазир будани такрори озмоиши 

педагогӣ;  

 тасдиқи матлабҳое, ки дар фарзия ифода ёфтаанд ва ғояҳои пешбари 

таҳқиқот;  

 ҳамбастагии маҷмуи методҳое, ки ба вазифаҳои ҳар як марҳалаи 

таҳқиқот мувофиқанд;  

 давомнок  ва репрезентативӣ будани маводи пешниҳодгардида ва 

омории маълумоти ба даст омада ва  таҷрибаи шахсии кори муаллиф ба 

сифати педагог.  

Мутобиқати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ. Кори 

диссертатсионии Мамадҷонов Самеъҷон Ҳабибуллоевич дар мавзуи 

“Асосҳои педагогии рушди қобилияти созмондеҳии  омӯзгорони ояндаи 

синфҳои ибтидоӣ дар раванди таҷрибаомӯзии педагогӣ” ба ихтисоси 13.00.01 

- педагогикаи умумӣ, таърихи педагогика ва таҳсилот (илмҳои педагогӣ) 

мутобиқат мекунад. 

Саҳми шахсии довталаби дараҷаи илмӣ дар таҳқиқот аз инҳо иборат 

аст:  

 иштироки бевосита дар ҳалли маъалаҳои ҷамъоварии мавод ва 

таҳлили ҳаматарафаи маъхазҳои илмӣ, таҳлил, шарҳ, тафсир ва ба низом 
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даровардани маълумотҳои дарёфтшуда, коркарди нақша ва усулҳои 

мушоҳида ва таҷрибаҳои муайянкунӣ ва озмоишӣ бо зикри натиҷаҳои 

ноилшуда;  

 муайян намудани асосҳои муназзамии рушди қобилиятҳои 

созмондеҳии донишҷӯёни тахассуси таҳсилоти ибтидоӣ бо истифодаи 

технологияҳои педагогии муосир дар раванди таълими таҷрибаомӯзии 

таълимӣ ва омӯзгорӣ; 

  коркард ва муайян намудани шароити педагогии рушди қобилияти 

созмондеҳии донишҷӯён, методикаи татбиқи онҳо дар раванди 

таҷрибаомӯзии педагогии омӯзгорони ояндаи синфҳои ибтидоӣ дар  

муассисаҳои таҳсилоти умумӣ; 

 коркарди барномаи «Асосҳои педагогии омодагии донишҷӯён ба 

фаъолияти созмондеҳӣ» ва татбиқи он дар раванди тайёрии касбии 

омӯзгорони ояндаи синфҳои ибтидоӣ;   

 ташкили  корҳои таҷрибаи озмоишӣ, санҷидани таъсири технологияи 

педагогии коркардшуда дар рушди қобилиятҳои созмондеҳии омӯзгорони 

ояндаи синфҳои ибтидоӣ дар раванди таҷрибаомӯзи омӯзгорӣ. 

Тасвиб ва амалисозии натиҷаҳои дисссертатсия. Азсанҷишгузаронӣ 

ва татбиқи натиҷаҳои тадқиқот дар тамоми марҳалаҳои он амалӣ гардид. 

Нуктаҳои асосӣ ва натиҷаҳои тадқиқот дар конференсияҳои илмӣ-амалии 

байналмилалӣ (Бешкек, 2018), ҷумҳуриявӣ (Хуҷанд, 2017, 2018, 2020, 2021), 

байнидонишгоҳӣ (Хуҷанд, 2020), инчунин дар конференсияҳои ҳарсолаи 

ҷамъбастии МДТ «Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик 

Б.Ғафуров» (аз 2015-2021) ва дар конференсияҳои илмӣ-амалӣ ва семинарҳои 

илмӣ-назариявии кафедраҳои педагогикаи иҷтимоӣ ва касбӣ ва педагогӣ ва 

табиию риёзии донишгоҳ дар шакли гузоришҳо пешниҳод гардиданд. 

Интишори натиҷаҳои диссертатсия. Натиҷаҳои асосии диссертатсия 

дар маводҳои маҷаллаи “Номаи Донишгоҳ”-и МДТ “ДДХ ба номи академик 

Бобоҷон Ғафуров”, Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, Донишгоҳи давлатии 

Бохтар ба номи Носири Хисрав, Пажӯҳишгоҳи рушди маориф, Ахбори 
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мактабҳои олии Қирғизистон, маҷмуаҳои маводҳои конфронсҳо инъикос 

ёфтаанд, аз санҷиши зарурӣ гузаштанд, дар конференсияҳои илмӣ-амалии 

ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ, мизҳои мудаввар, семинарҳо ва тренингҳо 

васеъ баррасӣ карда шуданд. Маводи рисола дар 2 монография, 2 дастур ва 

17 мақола инъикос ёфтанд, аз ҷумла 7 мақола дар маҷаллаҳое, ки КОА-ии 

назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати маориф ва илми 

Қирғизистон тавсия кардаанд, дарҷ гаштанд. 

Сохтори диссертатсия бо мантиқи ҷустуҷӯи илмӣ ва ҳалли вазифаҳои 

ба миён гузошташуда таъйин мегардад. Он аз муқаддима, ду боб, хулоса, 

рӯйхати адабиёт ва замимаҳо иборат аст. Рисола аз 168 саҳифаи компютерӣ 

иборат буда, 156 саҳифа матни асосӣ ва 12 саҳифа замима мебошад. Ба матни 

рисола 26 ҷадвал, 4 расм ва 1 диаграмма ворид шудааст. Рӯйхати адабиёти 

истифодашуда 173 сарчашмаи илмию методиро дар бар мегирад. 
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БОБИ I. АСОСҲОИ НАЗАРИЯВИИ РУШДИ МУАММОИ 

ҚОБИЛИЯТИ СОЗМОНДЕҲИИ ОМЎЗГОРОНИ ОЯНДАИ СИНФҲОИ 

ИБТИДОӢ 

1.1. Методология ва назарияи таҳқиқи моҳияти фаъолияти 

созмондеҳии шахсият 

Психология ва педагогикаи идоракунӣ ва як бахши он – психология ва 

педагогикаи фаъолияти созмондеҳӣ ба фалсафаи муосир ва принсипҳои 

асосии он такя мекунад: принсипи детерминизм, асоснокии ҷамъиятию 

таърихӣ, гузашта аз ин, синфӣ будани ин фаъолият, робитаҳои мутақобил ва 

ҳамбастагии он бо шароити мушаххаси микромуҳит; принсипи ягонагии 

шуур ва фаъолият, ягонагии детерминантҳои шахсиятӣ ва гурӯҳии фаъолияти 

созмондеҳӣ ва раванди объективии он; принсипи инкишофи шуур дар 

антогенез ва фаъолият; принсипе, ки баррасии ҳам фаъолияти созмондеҳӣ, 

ҳам шахсияти созмондеҳанда ва ҳам гурӯҳи созмондеҳандагонро дар 

инкишоф, ҳаракат ва тағйироти сифатию миқдориашон тақозо менамояд.  

Асосҳои методологии фаъолияти созмондеҳиро мо дар якчанд ҷанба 

баррасӣ менамоем: аз дидгоҳи назария ва амалияи илмӣ; аз нуқтаи назари 

вазъи таҳқиқи муаммо дар илми ватаниву хориҷӣ ва ниҳоят, аз дидгоҳи 

роҳҳои методологии тадқиқи илмӣ ва омӯзиши амалӣ.  

Асосгузорони фалсафаи муосир зарурати объективии идора намудани 

одамонро ба махсусияти истеҳсоли арзишҳои моддӣ вобаста медонанд. 

«Ҳама гуна меҳнати бевоситаи ҷамъиятӣ ё муосир, ки дар миқёси нисбатан 

калон амалӣ мегардад, ба андозаи беш ё кам ба идоракунӣ ниёз дорад, ки 

мувофиқати байни корҳои инфиродиро ба роҳ монда, функсияҳои умумиро 

иҷро менамояд ва бар хилофи ҳаракати узвҳои мустақилонаи он аз ҳаракати 

тамоми организми истеҳсолӣ бармеояд» [13, с.332]. 

 Фаъолияти созмондеҳӣ торафт бештар ба тамоми ҷанбаҳо ва шаклҳои 

муносибатҳои ҷамъиятӣ, аз маишӣ сар карда, то иқтисодӣ ворид мешавад. 

Бинобар ин, идоракунӣ ва созмондеҳӣ – қонунияти объективии ҳама гуна 

истеҳсолоти ҷамъиятӣ дар ҷомеаи нав аҳамияти бештарро касб менамояд.  
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Кори созмондеҳӣ, ташкили оммаҳои меҳнаткаш, зуҳуроти хусусияти 

ҳаддалимкон амиқ дар ин кор доимӣ ва шарти беҳтарини ҷомеаи демократӣ 

ва манбаи амиқтарини дастоварду ғалабаҳои он мебошад.  

Мафҳуми фаъолияти созмондеҳӣ ҳамчун маҳорати ба роҳ мондани 

амали қавию дӯстонаи якҷоя, «шинохта тавонистани одамон», интихоб ва 

таъйин намудани онҳо, таъмини ягонагӣ, имкони васеи кори дӯстона ва ба 

мақсад мувофиқ, дарвоқеъ муташаккилона ва муттафиқона баррасӣ мегардад.  

Созмондеҳӣ тариқи фаъолияти созмондеҳӣ бунёд меёбад, дар ин маврид 

воситаҳои зерин ёрӣ мерасонанд: банақшагирӣ, тақсими вазифаҳо, ба роҳ 

мондани робитаҳо, баҳисобгирӣ, назорат ва ғ. Меҳвари ҳама гуна фаъолият 

аз созмондеҳии он иборат аст. Дар баробари ин, идоракунии бомуваффақият 

маҳорати ҳосил кардани боварӣ ва ҳам маҳорати дар амал созмон намуданро 

тақозо мекунад. Ин, бешубҳа, вазифаи душвортарин аст. Маҳорати амалан 

созмон намудан фаъолияти махсус мебошад.  

Инак, иштирок дар идоракунии ҳар як фард ҳаргиз маънои онро 

надорад, ки ҳар кас бо фаъолияти созмондеҳӣ машғул аст. Ин масъала барои 

баланд бардоштани фаъолнокии ҷамъиятии одамон, ба хусус, ҷавонони мо на 

танҳо аҳамияти назариявӣ, балки амалӣ низ дорад. Ҷалби ҳар як нафар (аз он 

ҷумла, донишҷӯён ва мактаббачагон) ба идоракунӣ ва худидоракунии тамоми 

корҳои коллектив маънои аз ҷониби ҳар кас иҷро намудани фаъолияти 

созмондеҳиро надорад. Ин фаъолият аз навъҳои дигари фаъолият фарқ 

дошта, хусусиятҳои ба худ хосе дорад.  

Он нисбат ба шахсияти инсон – созмондеҳ талаботи махсусро пеш 

меорад. Чунонки ҳама гуна кори идоракунӣ сифатҳои махсусро тақозо 

менамояд, фаъолияти созмондеҳӣ низ сифатҳои махсусро талаб мекунад.  

Фаъолияти созмондеҳӣ ва қобилияти созмондеҳӣ дар кишварҳои олами 

Ғарб дар маҷрои муаммои пешвоӣ, пешоҳангӣ ва роҳбарӣ, идоракунӣ 

(менеҷмент) баррасӣ мегардад. Мутахассис оид ба масъалаи мавриди назари 

мо, профессори коллеҷи Дортмунд С. Джибб таъкид менамояд, ки масъалаи 

пешоҳангӣ дар иртибот бо афзудани низоъҳои ғоявӣ, пайдоиши «режимҳои 
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нав», рушди босуръати илм ва аз худ кардани нерӯҳои бузурги табиат 

аҳамияти бештаре касб менамояд [142] . Истилоҳи пешво ва роҳбарӣ (лидер 

ва лидерство) аз ҷониби олимони Ғарб чӣ гуна маънидод мегардад?  

Ин истилоҳҳо аз ҷиҳати маъно бо феъли англисии to lead – «пеш бурдан, 

равона кардан» марбутанд аст. Аз ин ҷо, маънои лидер – пешво, роҳбар; 

лидерство (leadership) – роҳбарӣ мебошад. Аммо дар адабиёти бадеӣ 

мафҳумҳои мазкур ба таври гуногун шарҳу тавзеҳ ёфтаанд. Ба ин мафҳум 

феноменҳое аз қабили «пешво - пайравон», «таъсиргузор», «афзалиятдошта» 

мансуб дониста мешаванд, ки ҳам дар олами ҳайвонот ва ҳам дар соҳаи 

муносибатҳои одамон роиҷанд.  

 Дар бисёр тадқиқотҳои хориҷӣ оид ба масъалаи роҳбарӣ, пешвоӣ аз 

китоби маъруфи ҷомеашиноси амрикоӣ Д.Морено «Кӣ зиндагиро идома 

медиҳад?» оид ба омӯзиши рафтори бачагони синни томактабӣ маълумот 

оварда мешаванд. Муаллифи китоб таъкид менамояд, ки аз ҳафтаи 40-42 пас 

аз тавлид дар кӯдак унсурҳои «афзалият»-и як кӯдак нисбат ба дигараш зоҳир 

мегарданд (ба истилоҳи микросотсиология «қулла» ва «таҳкурсӣ»-и конуси 

иҷтимоӣ муқаррар мешаванд).  

Дар китоби Д.Морено «Сотсиометрия» мафҳуми иҷтимоию психологии 

«пешво» бо мафҳуми сотсиометрии «ситора» (интихоб мувофиқи ҳусни 

таваҷҷуҳи шахсӣ муайян мегардад) баробар карда шудааст [76]. 

Морено, Ҷенгинс ва микросотсиологҳои дигари амрикоӣ маъмулан 

мафҳуми мавқеи баланди сотсиометриро бо мафҳумҳои пешвоӣ ва роҳбарӣ 

иваз мекунанд. Умуман, ҳусни таваҷҷуҳи шахсӣ, муносибати эмотсионалӣ 

дар ҷомеашиносии ғарбӣ меъёрҳои муҳими падидаи «роҳбарӣ» эътироф 

мегарданд. Дар як қатор таълифот масъалаи таърифу маънидоди мафҳумҳои 

мавриди назар махсус баррасӣ шудаанд. Ба андешаи муҳаққиқон, пешво, 

роҳбар он касест, ки гурӯҳро барои амалӣ намудани ҳадафи умумӣ равона 

месозад ва ҳамонест, ки ба узви дигари гурӯҳ метавонад таъсир расонад, 

рафтори ӯро тағйир диҳад. Чунончи, мутахассиси маъруфи амрикоӣ, муал-

лифи монографияи «Роҳбарӣ, психология ва рафтори ташкилотчӣ» Б. Басс 
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[122] ҳамон гуна роҳбариро самарабахш меҳисобад, ки бо таъсири роҳбар 

тағйир ёфтани рафтори инсон дар худи ӯ эҳсоси қаноатмандиро ба вуҷуд 

оварад.  

Бархе аз муаллифон байни мафҳумҳои «пешвоӣ» ва «роҳбарӣ» фарқ 

мегузоранд. Хати асосии тафовут аз рӯйи манбаи таъсирот ба аъзои гурӯҳ 

муайян мегардад: агар сабаби таъсир худи гурӯҳ бошад, дар бораи пешвоӣ 

сухан меравад, вале агар таъсирот аз берун, аз боло расонида шавад, чунин 

падида ҳамчун роҳбарӣ маънидод мегардад. Таъкид мешавад, ки «зери 

нуфузи ҳокимият» шахсият хусусиятҳои «рафтори пешвоёна»-ро аз даст 

медиҳад.  

Ҳамин тавр, метавон гуфт, ки байни олимони хориҷӣ дар фаҳмиши худи 

истилоҳҳои «пешво, роҳбар» ва «роҳбарӣ» ягонагӣ ва ҳамфикрӣ вуҷуд 

надорад. Аммо бо вуҷуди гуногунии фаҳмиши ин падидаҳо ду самти онҳоро 

муқаррар бояд кард: аз як тараф, фаҳмиши густурдае, ки зери мафҳуми 

роҳбарӣ ҳама гуна таъсири як инсон ба инсони дигар фаҳмида мешавад, ки 

амалан махсусияти ин феноменро аз байн мебарад ва аз тарафи дигар – як чиз 

ҳисобидани пешвоӣ бо роҳбарии ғайрирасмии гурӯҳ.  

 Бояд тазаккур дод, ки дар хориҷа барои омӯзиши падидаи «пешвоӣ» 

корҳои зиёде ба анҷом расидаанд. Шартан якчанд самтро нишон додан 

мумкин аст, ки аз рӯйи онҳо тадқиқоти густурда амалӣ гардида, ҳоло низ 

идома доранд. Яке аз онҳо, ки моҳиятан таҳрифкорона (вулгарӣ) аст, самти 

биологизаторӣ мебошад. Намояндагони он имконоти роҳбариро бо қаду 

басти одамон, вазн ва қувваи ҷисмонии онҳо алоқаманд меҳисобанд. 

Чунончи, онҳо бар он ишора менамоянд, ки қаду вазни президентҳои 

донишҷӯён, пешоҳангони бойскаутҳо нисбат ба қаду вазни одамони 

муқаррарӣ бартарӣ дорад. Мувофиқи таснифоти олими маъруфи Ғарб 

Шелдон аз рӯйи аломатҳои анатомӣ хусусиятҳои сохтории (қад, ҳаҷм, 

мушакҳо) тани пешвоён мавқеи назаррас доранд. Аз ин ҷо, тибқи ақидаи 

Шелдон, типи ба истилоҳ соматикӣ (ҷисмонӣ) дар аксари мавридҳо 

пешвоиро асоснок менамояд [122].  
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Самти дувуми баррасии масъаларо самти субъективию психологӣ 

номидан мумкин аст. Он анъанаи дерина дошта, дар ҷустуҷӯи эмпирии 

(таҷрибавӣ) сифатҳои психологии роҳбар ифода меёбад. Дар ин ҳолат 

шахсият одатан ба таври метафизикӣ, берун аз вақт, берун аз шароити 

таърихӣ ва иҷтимоиву иқтисодӣ, бидуни алоқамандӣ бо он, ки пешво киро ва 

ба куҷо мебарад, арзёбӣ мегардад. Аксари муаллифони ин самт дар пешвоён 

сифатҳои иродавӣ, зеҳнӣ, эмотсионалӣ ва инчунин муоширатдӯстиро муайян 

менамоянд. Қисми зиёди намояндагони равияи субъективию психологӣ 

номгӯйҳои тӯлонии сифатҳои гуногуни роҳбарро меоранд ва бархе аз онҳо 

даҳҳо номгӯйро дар бар мегирад, ки аксарашон бо ҳам созгор нестанд.  

Дар назар бояд дошт, ки равияи субъективию психологиро ҳам дар 

хориҷа ва ҳам дар илми ватанӣ «назарияи хислатҳо», баъзан «пешвоии 

харизматӣ» (пешвоии харизматӣ, ки ба боварии кӯр-кӯрона ба сифатҳои 

шахсии пешво, роҳбар асос меёбад; харизма – як навъ парастиши қобилияти 

фавқуттабиӣ дар шахсияти пешво).  

Чунонки мебинем, намояндагони самти баррасишаванда ба сифатҳои 

назарраси шахсияти пешво як қатор ишораҳо кардаанд. Аммо якум, байни 

муаллифони ин равия ягонагии ақидаҳо мавҷуд нест, балки ихтилофҳо ба 

назар мерасанд; дувум, аксари хусусиятҳои муқарраршудаи пешвоён танҳо 

хоси онҳо нестанд, яъне ҳам ба пешвоён ва ҳам ба онҳое, ки пешво нестанд, 

хос мебошанд. Ниҳоят, нуқтаи севум ва асосӣ он аст, ки сифатҳои шахсияти 

пешвоён ин ҷо дар як қатор, бидуни алоқамандӣ бо ҳам арзёбӣ мегарданд, 

шахсият бошад, ҳамчун маҷмуи хислатҳо, ба таври метафизикӣ, мафҳум, 

субъективию идеалистӣ фаҳмида мешавад. Қобил набудан ба ҳалли аз ҷиҳати 

методологӣ дурусти масъалаи шахсият равияи мазкурро ба ҳолати сарбаста 

овард, онро бесамар, аз лиҳози илмӣ беасос намуд. Ба ин нукта баъзе 

муаллифони хориҷӣ, ки равияи мазкурро аз дидгоҳи психологияи 

бихевиоризм ва гурӯҳҳои иҷтимоӣ танқид намудаанд, ишора мекунанд.  

Самти севум, ки дар замони ҳозира густурдаву нерӯманд аст, самти 

функсионаливу вазъиятии равияаш бихевиористӣ мебошад. Намояндагони 
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сершумори он пешвоиро ба сифати функсияҳои гурӯҳ ва ва вазъият баррасӣ 

менамоянд. Дар ин замина тадқиқотҳои зиёде ба анҷом расидаанд, ки дар 

онҳо рафтори пешво ва функсияҳои роҳбарӣ вобаста ба нишонаву 

хусусиятҳои гурӯҳ арзёбӣ мешаванд. Масалан, муттаҳидии гурӯҳро ҳамчун 

нишондиҳандаи муҳимтарини роҳбарии хуб муайян мекунанд, вале аз ҳам 

ҷудо шудану дар қутбҳо ҷойгир шудани аъзои гурӯҳро  ҳамчун 

нишондиҳандаи манфӣ тазаккур медиҳанд. Бархе аз  муаллифон тазаккур 

медиҳанд, марбут будани роҳбариро ба андозаи гурӯҳ, синну соли аъзои 

гурӯҳ ва устувории он, қисми дигар – ба ҳайати сифатии аъзои гурӯҳ ва 

хусусиятҳои муайян шудани пешвоёнро дар он (роҳбар аз боло таъйин 

шудааст ё аз ҷониби гурӯҳ интихоб гардидааст) таъкид менамоянд. 

Муаллифони хориҷӣ ба муқаррар сохтани хислати роҳбарӣ вобаста ба 

вазъияте, ки дар лаҳзаи мазкур ба миён омадааст, таваҷҷуҳи махсус зоҳир 

мекунанд. Вазъият ҳамчун низом, маҷмуи шароити объективӣ, муносибатҳои 

байниҳамдигарӣ дар гурӯҳ, ҳадафҳо ва ҳолати шахсият фаҳмида мешавад.  

Намояндагони равияи функсионалию вазъиятӣ ҷонибдорони равияҳои 

биологизаторӣ ва субъективию психологиро барои дур шудан аз вазъият ва 

гурӯҳ дуруст танқид карда, қоидаҳои фаъолияти роҳбарӣ ва рафтори ӯро 

нисбат ба гурӯҳ, дар робита ба ҳолатҳое, ки ба миён меоянд, коркард 

намуданд. Аммо маҳдудият ва камзарфии методологии ақидаи намояндагони 

ин равия маҳз дар он аст, ки онҳо пурра ё қисман аз фаъолмандии шахсияти 

пешво, хусусиятҳои фардӣ ва қобилияти ӯ дур мешаванд, яъне аз нақшаи 

маъмули бихевиоризм – SR. Онҳо гурӯҳ ва вазъиятро ҷудо аз ҷомеаҳои 

васеътари иҷтимоӣ ва дар ниҳояти кор, ҷудо аз заминаҳои иҷтимоию 

иқтисодӣ ва сиёсии ҷомеа баррасӣ менамоянд.  

Ниҳоят, самти чоруми илм ва амалияи Ғарб – равияи эмпирӣ-

утилитариро қайд бояд кард. Намояндагони ин самт дар назди худ вазифаи 

коркарди назариявии масъалаи роҳбариро намегузоранд, балки ҳангоми 

ҳалли масъалаҳои идоракунӣ, омода сохтан ва интихоби («селексия») 

роҳбарон дар соҳаи саноат, ҳарбӣ, муассисаҳои маъмурӣ, дар мактаб ва 
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созмонҳои ҷавонон аз дидгоҳи эмпирӣ ва соф утилитарӣ муносибат 

менамоянд.  

Умуман, илм ва амалияи идоракунӣ – менеҷмент дар ИМА, Англия ва 

дигар кишварҳои Ғарб, ҳамчунин масъалаҳои амалӣ, ки ба роҳбарӣ дар 

қувваҳои мусаллаҳ ва кор бо ҷавонон дахлдоранд, ба андозаи муайяне ба 

заминаҳои назариявии самтҳои дар боло зикрёфта такя мекунанд. Аммо ин 

такякунӣ натиҷаи бевоситаи коркарди назариявии худи масъала нест; 

амалияи омодасозӣ, тарбия ва «селексия»-и роҳбар дар аксари мавридҳо, 

ҳатто бар хилофи ин назарияҳо сурат мегирад. Муаллифони китоби 

фавқуззикр «Психологияи пешвоён», ки назди худ вазифаи ҳалли масъалаи 

роҳбариро гузоштаанд, эътироф менамоянд, ки натиҷаҳои амалӣ дар соҳаи 

«селексияи роҳбарон» ба ҷустуҷӯҳои назариявӣ ба андозаи назаррасе вобаста 

намебошанд, аввалӣ аз дувум ҳанӯз ҳам дур аст ва якеро аз дигаре афзал 

набояд шуморид [111].  

Дар боло қонунмандии объективии афзудани нақши идоракунӣ ва 

роҳбарӣ, аз он ҷумла, омили шахсии психологӣ дар инкишофи истеҳсолоти 

ҷамъиятӣ таъкид гардид. Аммо маҳз ҷанбаи психологии идоракунӣ ва 

роҳбарӣ заъфи ҷомеашиносӣ ва психологияи Ғарб аст, ки хусусияти 

антагонистии муносибатҳоро дар кишварҳои сармоя инъикос менамояд. 

«Агар ҷанбаҳои муҳандисию техникӣ ва ба андозае иқтисодии масъалаи 

идоракунӣ дар «низоми менеҷмент» инкишофи муайянеро аз сар гузаронанд, 

- менависад мутахассиси маъруф Д.М.Гвишиани, - масъалаҳои психологӣ ва 

махсусан иҷтимоӣ дар шакли ғайриилмӣ ва апологетӣ коркард мешаванд» 

[19, с.87-92]. 

Дар равияи утилитарӣ ҳамчунин як қатор нуктаҳои мусбатро таъкид 

бояд кард. Ин пеш аз ҳама, таваҷҷуҳи махсусе аст, ки ба қобилияти роҳбарии 

одамон, масалан, бар хилофи қобилияти техникӣ зоҳир карда мешавад. 

Чунончи, намояндагони маъруфи менеҷменти амрикоӣ П.В.Дракер, В.Нюмен 

ва дигарон функсияҳои техникӣ, сифр муҳандисии роҳбари истеҳсолот ва 

функсияҳои идоракунии одамонро дақиқ аз ҳам фарқ мекунанд. Қобилияти 
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ташкил намудани одамон, тобеон, чунонки муҳандисони англис дар заминаи 

омӯзиши масъалаҳои ташкили истеҳсолот дар ИМА ба таъкид меоваранд, 

ҳангоми интихоби ҳайати маъмурии корхонаҳои саноатӣ дар ҷойи аввал 

гузошта мешавад. Мавқеи хос дар ин замина ба ҳалқаҳои миёнаи ҳайати 

истеҳсолот, қабл аз ҳама, усто нисбат дода мешавад.  

Агар ихтилофнокии далелҳо ва назария, чунонки дар боло қайд гардид, 

худи равоншиносони Ғарбро, ки бо масъалаи роҳбарӣ машғуланд, қонеъ 

нагардонад, ин тамоюлро дар мавриди ҷомеашиносон низ, ки масъалаи 

идоракунӣ ва роҳбариро коркард менамоянд, зикр кардан мумкин аст. Дар 

китоби «Психологияи менеҷер» ҷомеашиноси амрикоӣ Г.Ливит ишора ба он 

мекунад, ки назарияи идоракунӣ ва роҳбарӣ то ҳол ташаккул наёфтааст, он 

хеле суст инкишоф меёбад, ҳарчанд ки дар ин самт кӯшишҳо ва имконот 

зиёданд, он худро ба таври кофӣ асоснок карда наметавонад ва ғ. Тақрибан 

ҳамин гуна вазъият ба масъалаи роҳбарӣ дар байни ҷавонон хос мебошад, ки 

ба он дар амалияи Ғарб торафт бештар таваҷҷуҳ зоҳир менамоянд [82]. 

Масалан, ба истилоҳ мутахассис оид ба масъалаи роҳбарии ҷавонон – 

Б.Монтгомери чунин мешуморад, ки маҳз роҳбарӣ дар байни ҷавонон роҳҳои 

минбаъдаи инкишофи сиёсию иҷтимоии таърихи ҷаҳониро таъйин мекунад. 

«Ғамхорӣ» ба роҳбарӣ дар байни ҷавонон, гарчанде пароканда, бидуни ягон 

системаи умумӣ, нисбат ба коргарони ҷавон, донишҷӯён, мактаббачагони 

шомил ба созмонҳои гуногуни ҷавонон зоҳир мегардад.  

Муҳаққиқоне (ватанӣ ва хориҷӣ), ки ҷавонони мактабхон, донишҷӯй ва 

вазъи умумии таҳсилоти миёна ва олиро дар ИМА, Англия, Фаронса, 

Германия таҳлил мекунанд, ба афзудани таваҷҷуҳ нисбат ба роҳбарӣ дар 

байни мактаббачагон ва донишҷӯён ишора менамоянд.  

Чунончи, дар ИМА, тибқи анъанае, ки пиромуни он Н.К. Крупская сухан 

ронда буд, худидоракунӣ торафт густурдатар ва қатъитар аз рӯйи амсилаи 

(модел) идоракунии давлатӣ (президентҳои мактаб, донишгоҳ, кабинети 

вазирон, суд, полис ва ғ. интихоб мешаванд) амалӣ гардида, пешвоёни 

мактаббачагонро, ки ба мақомоти идоракунӣ интихоб шудаанд, дар синфҳои 
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муваққатии пешоҳангони иттиҳодияҳои байнисинфӣ ва байнимактабӣ ба 

таълим фаро мегиранд.  

Барои омода намудани мактаббачагон-пешвоён, масалан, мактаб-

интернатҳои англисии соҳибимтиёз кори муназзаму пуршиддатро ба роҳ 

мондаанд. Дар ин гуна мактабҳо фарзандони табақаҳои болои Англия 

(маблағи таҳсил бағоят зиёд аст) таҳсил мекунанд. Тарбия ҳангоми фориғ 

будан аз таҳсил аз рӯйи синну сол дар «хона-мактабҳо» сурат мегирад. Ин 

гуна иттиҳодияҳоро мураббиён - тюторҳои махсус интихобшуда сарварӣ 

менамоянд. Тамоми низоми тарбия дар ин мактабҳо хусусияти 

ҳадафмандонаи элитарӣ дорад (тарбияи шахсони соҳибимтиёз ва баргузида). 

Ба омодагӣ ва тарбияи мактаббачагон-пешвоён дар ҷамъиятҳои «фермерони 

ҷавони Амрико», дар ассотсиатсияҳои бойскаутҳои Англия, ИМА, Фаронса 

ва дигар кишварҳои Ғарб эътибори зиёд дода мешавад.  

Ҳамин тавр, ҳеҷ кадоме аз ин равияҳои зикршудаи ҷомеашиносӣ, 

психологияи иҷтимоӣ ва педагогика, ки дар Ғарб маълуманд, бо сабаби 

камзарфии назариявӣ ва методологияи идеалистӣ барои ҳалли масъалаи 

фаъолияти созмондеҳӣ қобил нестанд. Аммо дар корҳои назариявӣ ва 

махсусан дар амалияи равоншиносон, ҷомеашиносон ва педагогҳо таҷриба ва 

нуқтаҳои ҷудогонае ҳастанд, ки аз онҳо ҳангоми коркарди масъалаи мавриди 

назари мо истифода бурдан мумкин аст. Андӯхтани ҳамаи он коркардҳои 

арзишманд, ки дар илми ғарбӣ ва амрикоӣ вуҷуд доранд, вазифаи 

аввалиндараҷа ва муҳимтарини мо мебошад.  

Истифодаи «чизи воқеан арзишманд» дар мавриди пешвоӣ ва роҳбарӣ 

таҳлили махсуси танқидиро тақозо менамояд, зеро фаромӯш набояд кард, ки 

назариядонон ва намояндагони амалияи роҳбарӣ тадқиқоти илмӣ ва амалии 

воқеияти капиталистиро амалӣ сохта, на танҳо онҳоро инъикос менамоянд, 

балки дар айни замон фармоиши амалӣ, илмӣ, сиёсӣ, идеалистии хӯҷаинони 

худро низ ба иҷро расонанд. Бинобар ин, фаъолияти олимон функсияи 

муайяни ғоявӣ дошта, бо самтгирии апологетӣ тафовут менамояд. Чунончи, 

намояндаи аз ҳама бештар реаксионии Ғарб, бунёдгари равияи мӯдшуда – 
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микросотсиология Д.Морено рӯирост зидди демократия баромад карда, дин 

ва бо психология иваз кардани ҷомеашиносиро тарғиб менамояд. Олими 

шинохта Монтгомери дар мақолаи «Тарбияи роҳбарӣ» тарбияи динии 

пешвоёни ҷавононро ҷонибдор аст. Роҷеъ «ба баробарӣ ва адолат дар        

олами Ғарб» мулоҳиза ронда, ӯ раҳораҳ ба раис (ки ӯро ба таври истеҳзоомез 

– бо сигара дар лаб тасвир кардан мумкин нест. Дар ин сурат «ӯ аз дигарон 

бештар кор мекунад») таъзим карданро фаромӯш намекунад, дар хусуси 

мураббиёни бади ҷавонон сухан меронад, даъват менамояд, ки пешвоёну 

роҳбарон аз табақаи ҳукмрон интихоб шаванд, зеро «ба олам роҳбарияти 

олитарин зарур аст» ва «ниёз ба роҳбарии қобилиятнок ва содиқ имрӯз 

нисбат ба ҳамаи давраҳои таърихи ҷаҳон бештар аст».  

Тавре ки маълум аст, фалсафаи муосир ба материализми диалектикӣ 

такя менамояд. Дидгоҳи диалектикӣ омӯзиши фаъолияти созмондеҳӣ, 

шахсияти созмондеҳанда, гурӯҳи созмоншавандагонро дар ягонагӣ, дар 

инкишоф ва худинкишофи онҳо, муборизаи тазодҳо, бадал шудани тағйироти 

миқдорӣ ба сифатӣ пешбинӣ менамояд.  

Қабл аз ҳама, диалектикӣ будани худи моҳияти фаъолияти созмондеҳиро 

таъкид кардан зарур аст: ин раванди инкишофёбанда, ҳаракат ва худҳаракати 

шахсияти созмондеҳанда ва шахсиятҳои гурӯҳи созмоншавандагон, 

таъсироти байниҳамдигарии онҳо, дигаргуншавии онҳо дар ҷараёни зиндагӣ 

ва дар айни замон робитаи ногусастании онҳо, ягонагии онҳо бо ҳамдигар ва 

инчунин бо як қатор омилҳо ва шароите, ки ба ин ягонагӣ дохил ҳастанд ё ба 

он аз берун таъсир мерасонанд (макон, вақт, воситаҳои моддӣ, дигар гурӯҳҳо 

ва шахсон: тобеон, пешбарон, пайравон, онҳое, ки ҳамкорӣ менамоянд ё 

мухолифанд ва ғ.), мебошад.  

Дар омӯзиши фаъолияти созмондеҳӣ аҳамияти хосаро арзиши иҷтимоии 

он, ба иҷтимоиёт вобаста будани равандҳои таъсироти мутақобили шахсияти 

созмондеҳанда ва созмоншавандагон, инчунин ба ҳам таъсир гузоштани 

созмоншавандагон касб менамоянд. Дар тадқиқот ин аҳамият ва иртибот, 

ҳамчунин таҳлили сифатию миқдорӣ, яъне фаъолияти иҷтимоии 
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созмондеҳанда ва гурӯҳи созмоншавандагонро (ҳадафҳои онҳо, ангезаҳо, 

самтҳои арзишӣ, меъёрҳои гурӯҳ) дар назар бояд дошт. Ҳамзамон мундариҷа, 

навъ, характер, шаклҳои созмони фаъолияти якҷояро ба ҳисоб гирифтан 

зарур аст.  

Масъалаҳои фаъолияти созмондеҳӣ ва қобилияти созмондеҳандагӣ аз як 

тараф, дар робита бо масъалаи «роҳбалади бачагон», идоракуниву роҳбарӣ ва 

аз тарафи дигар, дар алоқамандӣ бо ҷанбаҳои самтгириву ҳадафмандӣ, 

ангезаҳо ва ғ. мавриди омӯзиш қарор гирифтаанд.  

Чунончи, педагоги маъруф, профессор Е.А.Аркин муносибатҳои 

мутақобили бачагонро (6-8 сола) таҳқиқ карда, ба махсусияти бунёди 

иттиҳодияҳои одитарини бачагон, ҳайати сифативу миқдории гурӯҳҳои 

бачагон таваҷҷуҳ зоҳир кардааст. Ў нақш ва мавқеи пешвоён дар ин гурӯҳҳо, 

типҳои онҳоро муқаррар сохта, баъзе равишҳои омӯзиши онҳоро нишон дод. 

Ин муҳаққиқ чунин ақида дорад, ки масъалаи пешбарӣ (вожачество) ҳангоми 

омӯзиши таҳаввули коллективи бачагон бояд яке аз масъалаҳои асосӣ 

эътироф гардад, чунки дар баъзе мавридҳо пешвоёни бачагон самти ҳаёти 

бачагонро нисбат ба ҳайати педагогҳо ба андозаи бештаре таъйин мекунанд 

[15]. 

И.К.Захаров ва кормандони ӯ коллективҳои бачагонро (зери ин мафҳум 

ҳама гуна иттиҳодияи наврасонро дар назар дошта) мавриди омӯзиш қарор 

додаанд. Ин пажӯҳишгар таснифоти иттиҳодияҳои бачагонро анҷом дода, 

методҳои омӯзиши фаъолияти якҷояи бачагонро коркард намуд ва дараҷаи 

муташаккилии онҳоро нишон дод, марҳалаҳои инкишофи муносибатҳои 

тарафайн ва ҳамкориҳои бачагонро аз синни томактабӣ сар карда муқаррар 

намуд. Муҳаққиқ бар он ақида аст, ки дар байни бачагони хурд аллакай 

созмондеҳон, халалдоркунандагони муташаккилӣ ва пешвоёни худашон 

ҳастанд. Яке аз роҳҳои тарбия, ба андешаи муҳаққиқ, гузаронидани кӯдаки 

камфаъол аз гурӯҳи ҳамсолон ба гурӯҳи бачагони хурдсол мебошад. Дар ин 

ҳолат наврасе, ки қаблан байни ҳамсолон функсияи созмондеҳандагиро иҷро 

намекард, дар байни хурдсолон пешво мегардад [128]. 
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Бояд тазаккур дод, ки тадқиқоти махсуси марбут ба падидаи пешоҳангӣ 

(вожачество) дар Одесса анҷом дода шуд. Педагогҳои одессагӣ пешоҳангиро 

ҳамчун падидае, ки мақсади иродавии мусбат, инкишофи ҷанбаи зеҳнӣ, 

ташаббускорӣ ва сифатҳои дигарро фаро мегирад, муайян карданд. Дар 

байни қобилияте (ба кори ҷамъиятӣ, техника, варзиш), ки ба пешоҳангон хос 

мебошад, онҳо қобилияти созмондеҳиро низ ёдовар мешаванд.  

Маводи сарчашмаҳои ватанӣ ва хориҷӣ, ҳамчунин мушоҳидаҳои хешро 

роҷеъ ба падидаи пешоҳангии кӯдакон ҷамъбаст намуда, педагогҳо сифатҳои 

меҳварии пешоҳангонро ба монанди ирода, зеҳн ва нерӯи ҷисмонӣ муқаррар 

кардаанд.  

Дар ин маврид китоби ходими намоёни ҷамъиятӣ С.В.Кабанова 

«Принсипҳои ташкил» низ ҷолиби диққат аст [30]. 

 Ба андешаи Керженсев, «созмон додан», яъне муттаҳид намудани 

одамон барои иҷрои кори муайян аст. Мафҳуми «ташкилот» метавонад 

маънои гуногун дошта бошад: ташкилот ҳамчун ячейкаи шаклгирифтаи 

одамон, ҳамчун иттиҳодия барои иҷрои кори муайян, ҳамчун ибтидо, 

марҳалаи якуми фаъолияти созмондеҳӣ.  

С.В. Кабанова 7 унсури кори созмондеҳиро муқаррар кардааст: ҳадаф, 

навъҳо (типҳо)-и ташкили воситаҳои модӣ, вақт, назорат. Созмондеҳандаи 

хуб бояд дорои қобилияту хислатҳои зерин бошад: маҳорати водор сохтани 

одамон барои иҷрои вазифаҳои даркорӣ, маҳорати интихоби одамон, 

характери қавӣ, суботкорӣ, ғайрат, ташаббускорӣ, майлу рағбат ба кори 

муназзам ва масъулиятшиносӣ. С.В. Кабанова принсипҳои асосӣ ва қоидаҳои 

фаъолияти созмондеҳӣ, ҳамчунин тавсияҳоро барои созмондеҳандагони 

навроҳ коркард намуд [162].  

А.С.Макаренко боисрор ба қатори ҳадафҳои коллектив тарбияи 

созмондеҳанда – касеро, ки фармон дода метавонад ва дар айни замон 

тобеиятро мепазирад, дохил мекард. Барои расидан ба ин ҳадаф ӯ низоми 

томи созмони коллективи хонандагон ва роҳбарии педагогии онро коркард 

намуд. Ў принсипҳо ва методҳои асосии тарбияро пешниҳод сохта, мафҳуми 
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«коллектив»-ро тафсир кард ва қоидаҳои асосии татбиқи диалектикаи 

педагогиро асоснок намуд. Омилҳои асосиву таъйинкунандаро Антон 

Семенович тарбия дар коллектив ва тариқи коллектив мешуморид ва дар ин 

замина ташкили худидоракунӣ, инкишоф додани фаъолмандии ҷамъиятӣ, 

институти сарварон (фармондеҳон), дастаҳои ҷомеъ, низоми робитаҳои 

мутақобили дохиликоллективиро таъкид мекард [66]. 

Бояд тазаккур дод, ки баррасии махсуси фаъолияти созмондеҳӣ ва 

қобилияти созмондеҳиро аввалин бор А.Л.Ковалев ва В.Н. Мясишев дар 

монографияашон бахшида ба қобилият анҷом додаанд [129]. Дар заминаи 

баррасии хислатҳои шахсиятҳои барҷастаи созмондеҳандагон муаллифон 

ақидаеро пеш меоранд, ки фаъолияти мураккаб аз созмондеҳанда хуб 

донистани кореро, ки бо он машғул аст, ҳамзамон сатҳи баланди нерӯи зеҳнӣ, 

аз он ҷумла, мушоҳидакорӣ, ташаббускории эҷодӣ, ақлу заковат, хислатҳои 

муайяни шахсият (шавқу рағбат ба кор, муносибати бомасъулият ба он, 

шинохта тавонистани одамон ва муносибати моҳирона бо онҳо, қатъият ва 

иродаи мустаҳкам)-ро тақозо менамояд. Онҳо ба сифати ҷузъҳои асосии ин 

қобилият хислатҳои зеринро муқаррар кардаанд: сифати зеҳнии шахсият, ки 

дар қобилияти мӯйшикофона дарк намудани воқеият, масалан, вазъияти 

муайян, ҳолати кор ва мавод, омӯхта тавонистани характери одамон ва 

имконияти онҳо зоҳир мегардад, биниши тому фарогир ва мушоҳидакории 

хоса номида мешавад. Ба ҷуз ин сифати бунёдӣ муаллифон ду ҷузъро 

муқаррар кардаанд: якум - чандирии ақл, тахайюли эҷодӣ, ки дар зиракӣ ва 

ботадбирӣ зоҳир мешавад. Чунончи, созмондеҳандаи моҳир, ба андешаи 

онҳо, ҳатто дар шароити вазнин ҳам роҳи ҳалли мушкилотро меёбад; ҷузъи 

дувуми асосӣ – инкишофи ирода (хусусан ҷасорат, қатъият, устуворӣ). 

 Аксари сифатҳои зикрёфта, ки ба ақидаи А.Г.Ковалев ва В.Н. Мясишев 

ба сохтори қобилияти созмондеҳӣ дохиланд, хусусиятҳои созмондеҳандагони 

боистеъдод мебошанд, аммо ин сифатҳоро (ба онҳо чандирии ақл, тахайюли 

эҷодӣ, ботадбирӣ, иродаи қавӣ мансубанд) набояд танҳо хоси 

созмондеҳандагон донист [129].  
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Маълум мегардад, ки қобилияти барои созмондеҳанда бештар хосро 

равоншинос В.А.Голнева дар заминаи омӯзиши якчанд гурӯҳи хонандагон 

пешниҳод кардааст. Ин сифатҳоро муаллиф «маҳорати ба дигарон таъсир 

расонидан», «таъсир гузоштан ба паҳлуҳои гуногуни психикаи рафиқон, ба 

ақли онҳо, ҳиссиёт ва иродаи онҳо» меномад.  

Омӯзиши психологию педагогии ташаккули қобилияти мактаббачагонро 

дар раванди кори ҷамъиятӣ дар мактаб С.В. Кондратева гузаронида 

истодааст.  

Муҳаққиқон Ф.Н. Гоноболин [20], Н.В. Кузмина [49], Н.Д. Левитов [57] 

ва дигарон зимни ҳалли масъалаи қобилияти педагогӣ ба қобилияти 

созмондеҳӣ бештар таваҷҷуҳ зоҳир кардаанд.  

Ф.Н.Гоноболин ва Н.В.Кузмина қобилияти созмондеҳиро ба сохтори 

қобилияти педагогӣ дохил менамоянд, аммо моҳият ва сохтору муҳтавои 

онҳоро муайян намекунанд [20]. Н.В.Кузмина қобилияти созмондеҳии 

омӯзгорро ба сохтори қобилияти педагогӣ шомил намуда, онро на ҳамчун 

хислати шахсият, балки ҳамчун талаботи фаъолият мавриди  баррасӣ қарор 

медиҳад; маҳорати ба нақша гирифтан, пешгӯӣ кардан, тарҳрезӣ намудани 

амалҳои худ, истифодаи сарфакоронаи вақт ва  назорат [49].  

Ҳамин тариқ, дар илм дидгоҳҳои гуногуни методологие ташаккул ёфтаанд, 

ки моҳияти фаъолияти созмондеҳиро тафсиру муайян намудаанд.  

 

1.2. Шакл ва усулҳои ташаккули қобилияти созмондеҳии омӯзгорони 

ояндаи синфҳои ибтидоӣ 

Агар функсияи умумии роҳбарӣ ба ҳаёти донишҷӯӣ барои ҳалли 

масъалаи «чӣ кор бояд кард?» нигаронида шуда бошад, функсияи 

созмондеҳанда - чӣ тарз иҷро намудани ин кор аст. Созмондеҳанда – дар 

ҳама ҳолат роҳбар аст, аммо роҳбар на ҳамеша созмондеҳанда мебошад; 

роҳбар дар шароити коллективи мураккаби донишҷӯён функсияи якумро 

иҷро мекунад, интихоб ва роҳнамоии кори созмондеҳандагонро барои иҷрои 

функсияи дувум амалӣ менамояд. Ба ҷуз ин, фаъолияти созмондеҳӣ ҳамеша 
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фардист, роҳбарӣ метавонад ҳам фардӣ ва ҳам гурӯҳӣ бошад. Мо ин ҷанбаи 

фаъолияти донишҷӯёнро дар маҷмуъ арзёбӣ мекунем, яъне ба ин падидаи том 

баҳои на танҳо ҷамъбастӣ, балки интегративӣ низ медиҳем. Бинобар ин, 

функсияи аввалини фаъолияти созмондеҳӣ функсияи муттаҳидшавии (интег-

ратсияи) шахсиятҳо, ташаккули ягонагии дохилии байниҳамдигарии онҳо 

мебошад. Функсияи муттаҳидкуниро созмондеҳанда бо ёрии барқарор 

намудани робитаҳои мутақобил, муносибатҳо, ҳамоҳангсозии амалҳо дар до-

хили гурӯҳ амалӣ мегардонад. Дар ин маврид робитаи дохилӣ таъмин ме-

гардад (коммуникатсияҳои дохилӣ бунёд мегарданд ва нигоҳ дошта ме-

шаванд). Аз ин ҷо функсияи дувум – функсияи коммуникатсия бармеояд. 

Функсияҳои севум ва чорум аз фаҳмиши худи моҳияти фаъолияти 

созмондеҳӣ ба миён меоянд. Ин функсияҳо дар раванди таълим ва тарбия (ба 

маънои васеътарини ин мафҳумҳо) нуҳуфтаанд.  

Омӯзиши фаъолияти созмондеҳии муҳассилини донишгоҳ имкон медиҳад, 

ки навъҳо ва типҳои ин фаъолият ва меъёрҳои таснифоти онҳо муайян карда 

шаванд (расми 1). Фаъолияте, ки ба хотири самарабахшии он созмондеҳӣ амалӣ 

мегардад, минбаъд бо мафҳуми фаъолияти мақсаднок ифода меёбад.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Меҳнатӣ 

Кори 

ҷамъиятӣ 

Бозӣ 

Таълимӣ 

Порчагӣ 

Ҳадафҳои 
нопурра  

Силсилавӣ 

Лаҳзавӣ  

Якка- 

роҳбарӣ 

Тобеъ  
Мустақ

илона  

Коллек

тивӣ 

Фаъолияти СОЗМОНДЕҲӢ 

Аз рӯи 

фаъол

ияти 

мақсад

нок  

Сохтори 

иловагӣ 

Аз 
рӯйи 
вақти  

иҷро 

Тибқи 

низоми 

мустақи

лият  

Аз рӯйи 
муносибат

ҳои 
тарафайни 
созмоншав

андагон 

Аз 

рӯйи 

шиддат

нокӣ 

Аз рӯйи 

таъсир ба 

фаъолияти 

мақсаднок  

Бавосита 
Қолабӣ 

 

 

Эҷодӣ 

 

Бевосита 

Муфассал  

Статсион

арӣ  



32 

Расми 1. Навъҳои фаъолияти созмондеҳии донишҷӯён 

(ДДХ ба номи академик Б.Ғафуров) 

 

Фаъолияти созмондеҳиро вобаста ба навъҳои фаъолияти мақсаднок дар 

шароити донишгоҳ ба навъҳои таълимӣ ё маърифатӣ, меҳнатӣ, бозиҳо ва ғ. 

ҷудо кардан лозим аст. Ҳар як навъи фаъолияти мақсаднок дорои вижагиҳои 

ба худ хос буда, ба синну соли муайян мансуб аст ва фаъолияти асосии он ба 

ҳисоб меравад.  

Фаъолияти созмондеҳиро аз ҷиҳати сохтор низ тавсиф мекунанд. Навъи 

густурдаву муфассали он дорои сохтори мукаммалтарин буда, навъи дигар – 

навъи нопурраи ҳалқаи сохторӣ ва ниҳоят, навъи севум - порчагӣ мебошад, 

ки танҳо аз ҳалқаҳои алоҳида, пораҳои фаъолияти созмондеҳӣ (масалан, 

танҳо банақшагирӣ, баҳисобгирӣ, назорат, робита ва ғ.) иборат аст.  

Мавқеъ ва аҳамияти махсусро дар кори созмондеҳӣ навъи муносибатҳои 

тарафайни созмондеҳанда ва созмоншавандагон ишғол мекунад. Ин 

муносибатҳо ду навъ мешаванд: яккароҳбарӣ ва ҳамкорӣ.  

Меъёри муҳими фаъолияти созмондеҳӣ  шиддатнокии он аст. Ин 

шиддатнокӣ бо ҳайати ташкилот, дараҷаи навгонии шароите, ки дар он 

фаъолият ҷараён мегирад (масалан, чӣ қадаре ки маълумот дар бораи 

хусусиятҳои психологии аъзои гурӯҳ дар маҷмуъ кам бошад, қабули 

қарорҳои имконпазир, вариантҳои гуногуни он ҳамон қадар бештар баҳодиҳӣ 

ва интихобро тақозо намуда, фаъолияти созмондеҳӣ ҳамон қадар эҷодӣ, 

ғайриқолабӣ мегардад). Шиддатнокии фаъолият мутаносибан ба мураккаб 

шудани вазъияти имконпазири интихоб ҳангоми ҳалли вазифаи муайяни 

созмондеҳӣ меафзояд. Бинобар ин, аз як тараф, фаъолияти созмондеҳии 

пуршиддат ва аз тарафи дигар, фаъолияти қолабӣ дар сурати якранг, 

такроршаванда, муайян будани рафти иҷрои вазифаҳо аз ҳам тафовут доранд.  

Ин дар фаъолияти созмондеҳии донишҷӯён зуҳур меёбад. Масалан, 

ҳангоми низоми муқарраршуда, навбатдорӣ ва анъанаҳои дигар фаъолияти 

созмондеҳӣ (масалан, навбатдори масъул) хусусияти бештар қолабӣ дорад, 
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дар сурати набудани ин шартҳо он кори шиддатноку эҷодиро тақозо 

менамояд.  

 Ниҳоят, меъёри охирин: фаъолияти созмондеҳӣ метавонад дар худи 

фаъолияти мақсаднок, тариқи бевосита ба он таъсир расонидан, инчунин 

бавосита, тариқи созмони дигар навъи фаъолият амалӣ гардад. Намунаи 

таъсири бевосита созмон гардидани фаъолияти донишҷӯён дар раванди 

таълим, меҳнат ва ғ. мебошад, намунаи таъсири бавоситаи фаъолияти 

созмондеҳӣ ба мақсаднок – созмони кори тарбиявӣ (ки, бешубҳа, худ ба худ 

аҳамият дорад) ҷиҳати баланд бардоштани самаранокии фаъолияти 

маърифатӣ, истеҳсолӣ, меҳнатӣ, варзишӣ.  

Бояд таъкид намуд, ки ягонагӣ ва таъсири мутақобили ҳама гуна 

навъҳои фаъолияти созмондеҳӣ баҳснопазир аст, аммо нодида гирифтан, ба 

ҳисоб нагирифтани махсусияти онҳо низ беасос хоҳад буд. Ҳамбастагии ин 

навъҳо хусусияти асосии онҳо– идеалӣ (назариявӣ) ва воқеӣ (эмпирӣ)-ро 

муайян мекунад. Зикр намудани тамоми гуногунии ҳамбастагии навъҳо, ки 

типро ба вуҷуд меоранд, имконнопазир аст, аммо ҳар дафъа, ин ё он 

фаъолияти созмондеҳиро тавсиф намуда, мо имкон дорем, ки 

созмондеҳандагонро мувофиқ бо ин ё он типи фаъолияти созмондеҳӣ муайян 

намоем.  

Фаъолияти созмондеҳӣ ба хотири худаш вуҷуд надорад, он нисбат ба 

фаъолияти мақсаднок гӯё ки хусусияти дуюмдараҷа, иҷрокунанда дорад. Ин 

махсусият матлаберо муайян мекунад, ки зимни он ҳадафи ниҳоии 

фаъолияти созмондеҳӣ маъмулан на аз ҷониби созмондеҳанда, балки одами 

дигар ё одамони дигар таъйин мегардад. Вақте ки созмондеҳанда ҳадафи 

ниҳоиро худаш муайян мекунад, ӯ на фаъолияти махсуси созмондеҳӣ, балки 

мақсаднокро иҷро менамояд.  

Хусусияти дувум - дараҷаи фаъолияти созмондеҳӣ дар вобаста будани 

маҳсулнокии мақсаднок ва самаранокии он зоҳир мегардад. Аз як тараф, 

азбаски фаъолияти созмондеҳӣ самаранокии фаъолияти мақсаднокро таъмин 

менамояд, маҳсулнокии ниҳоии фаъолияти созмондеҳӣ дар натиҷаи 
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миқдорию сифатии фаъолияти мақсаднок ифода меёбад (ин махсусан дар 

соҳаи истеҳсолоти модӣ, дар меҳнати фоиданоки ҷамъиятии мактаббачагон 

ва донишҷӯён равшан аён мегардад). Аммо аз тарафи дигар, маҳсулнокии 

фаъолияти созмондеҳӣ бевосита дар инкишофи коллектив, тарбияи аъзои он, 

ба вуҷуд овардани ягонагӣ, муттаҳидӣ ва ёрии байниҳамдигарии онҳо, дар 

онҳо ташаккул додан ё таҳким бахшидани донишҳо ва малакаву маҳорат 

зоҳир мегардад. Агар маҳсули фаъолияти мақсаднок дар аксари мавридҳо 

моддӣ (предмети сохташуда, дастгоҳи ба кор дароварда, киштзори 

даравшуда) бошад, маҳсули асосии фаъолияти созмондеҳӣ ҳамеша хусусияти 

психологӣ ва идеалӣ дорад.  

Дар хусуси маҳсулнокии фаъолияти созмондеҳӣ сухан ронда, 

махсусияти ба худ хоси синнусолии онро бояд зикр кард. Синну соли 

ташкилотчӣ бисёр хусусиятҳои фаъолияти мақсаднокро муайян менамояд. 

Дар фаъолияти созмондеҳии махсус созмоншавандагон бояд ба созмондеҳ аз 

ҷиҳати синну сол мувофиқ ё аз ӯ хурд бошанд. Ин қоида дар ҳудуди сатҳи 

муайяни камолоти иҷтимоии созмоншавандагон ва созмондеҳ амал мекунад. 

Дар ин шароит маҳсулнокии фаъолияти созмондеҳанда новобаста ба синну 

солаш хусусияти якхела дорад: он чизеро, ки педагогҳо дар муносибат бо 

донишҷӯён ноил мегарданд, донишҷӯён дар ҷараёни фаъолияти созмондеҳӣ 

нисбат ба ҳамдигар, хусусан, донишҷӯёни курсҳои боло нисбат ба 

донишҷӯёни курсҳои поёнӣ ноил шуда метавонанд. Дуруст аст, ки дар ин 

маврид методҳои созмондеҳӣ дигар хел хоҳанд буд.  

Хусусияти иҷрокунандагии фаъолияти созмондеҳӣ моҳияти амалии онро 

муайян мекунад. Ин фаъолият пеш аз ҳама амалӣ аст, дар баробари ин, зеҳнӣ, 

психологӣ ва педагогии эҷодӣ низ мебошад. Хусусияти иҷрокунандагӣ ва 

эҷодии фаъолияти созмондеҳӣ хилофи ҳамдигар нестанд, зеро хусусияти 

якуми он ба ҳадафи муайяни ниҳоӣ, дувум – ба самаранокии ноилшавӣ ба он, 

ба объект, одамони таъминкунандаи ин самаранокӣ мансуб аст.  

Одамон, психологияи онҳо, фаъолияти онҳо объекти асосӣ ва махсуси 

созмондеҳанда – субъекти фаъолияти созмондеҳӣ мебошад. Ин фаъолият 
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бештар аз ҳама бо фаъолияти омӯзгор қаробат дорад, аммо дар айни замон аз 

он фарқ мекунад: кори омӯзгор дорои объекти махсус, субъект – муҳассилин 

ва вазифаҳои хоси худ мебошад.  

Хусусияти фаъолияти созмондеҳиро дараҷаи таъсироти мутақобил ва 

робитаҳои тарафайни субъект ва объект, таъсири созмондеҳанда ба 

созмоншавандагон ва баръакс, таъсири онҳо ба созмондеҳанда муайян 

мекунад. Таъсири бевоситаи тарафайн ба ҳамдигар, тамоси доимӣ, ягонагии 

вазъияте, ки онҳо амал мекунанд, барои фаъолияти созмондеҳӣ заминаи 

махсуси психологиро фароҳам меорад. Албатта, фаъолияти созмондеҳанда то 

он даме ҳамин гуна боқӣ мемонад, ки таъсири ӯ ба созмоншавандагон кори 

якҷояи онҳоро муайян намояд. Аз байн рафтани фаъолнокии яксамта дар 

айни замон маънои вайрон шудани фаъолияти воқеии созмондеҳӣ аз ҷониби 

шахси мазкурро ифода менамояд.  

Созмондеҳанда - марказ, микроштаби қабул, коркард, дигаргун ва 

муттаҳид (генератсия) кардани иттилооти гуногунҷанба аз мақомоти боло 

дар хусуси шароити (воситаҳои моддӣ, вақт, макон, вазъият) ноил гардидан 

ба ҳадафҳои созмоншавандагон, натиҷаҳои фаъолият, дар бораи ҳамкорон ва 

ғ.; ӯ ҳамчунин манбаи иттилоот барои дигарон аст. Аз тамоми навъҳои 

маълумоте, ки ба созмондеҳанда омада мерасад ва аз ӯ бармеояд, барои 

фаъолияти созмондеҳӣ маълумоти психологӣ муҳимтар мебошад. Бинобар 

ин, таъсироти созмондеҳанда ба созмоншавандагон хусусияти психологӣ 

доранд; онҳо методҳо, воситаҳо ва роҳҳои гуногуни таъсироти психологӣ 

мебошанд. Инро мо қариб дар ҳама ҳолатҳои фаъолияти созмондеҳии 

педагогҳо ва донишҷӯён мушоҳида мекунем. Хусусияти таъсирот ба 

созмоншавандагон алоқамандии бевоситаи ин таъсиротро ба хосиятҳои 

доимии шахсият ва ҳолатҳои муваққатии худи субъекти фаъолият – 

созмондеҳанда ва мутобиқан талабот ба шахсияти ӯро муқаррар менамояд.  

Моҳияти фаъолияти созмондеҳӣ ба маънои васеътар ба соҳаи фаъолияти 

ҷамъиятӣ мансубият дорад. Он бо муносибатҳои ҷамъиятӣ маҳдуд гардида, 

ҷанбаи доимӣ, ҷудонашаванда ва муҳиммест, ки дар муносибатҳои 
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тарафайни донишҷӯён ҳангоми фаъолияти якҷояи онҳо дар кулли соҳаҳо 

зоҳир мегардад. Ҳамин хусусият ба фаъолияти созмондеҳӣ асоснокии ғоявию 

иқтисодӣ бахшида, ба муносибатҳои ҷамъиятӣ ва мундариҷаи арзиши 

иҷтимоии фаъолияти мақсаднок вобаста будани онро таъйин менамояд, ки 

дар навбати худ, мақом ва аҳамияти шахсияти созмондеҳандаро баланд 

мебардорад.  

Объекти типии фаъолияти созмондеҳӣ – коллективи ибтидоӣ – гурӯҳи 

донишҷӯён мебошад. Коллективи ибтидоӣ, ба андешаи А.С. Макаренко 

коллективе мебошад, ки дар он ҳамеша бо каси дигар робита барқарор кардан 

мумкин аст. Худи созмони коллектив бояд аз ҳалли масъалаи коллективи 

ибтидоӣ оғоз ёбад. «Ман бар он ақидаам, ки коллективи ибтидоии идеалӣ 

ҳамонест, ки ягонагӣ, муттафиқӣ, мустаҳкамии худро эҳсос намуда, дар айни 

замон дарк мекунад, ки он на гурӯҳи дӯстони байни ҳам аҳдбаста, балки 

падидаи иҷтимоӣ, коллектив, ташкилотест, ки вазифаҳо, масъулият ва 

уҳдадориҳои муайяне дорад» [66].  

Тамоспазирии (контактность) гурӯҳи созмоншаванда ҳамон заминаи 

психологӣ ва табиӣ, асоси ибтидоиест, ки фаъолият дар он бунёд мегардад. 

Тамоспазирӣ бевосита бо квотаи миқдории гурӯҳ алоқаманд мебошад. 

Тасодуфӣ нест, ки А.С.Макаренко онро ба мафҳуми коллективи ибтидоӣ 

ворид намуда буд.  

Сохтори гурӯҳи созмоншавандагон ҳамчун коллектив тому яклухт 

мебошад (бинобар ҳамин он сохтор аст). Ин яклухтӣ мавҷудияти ҷузъҳо, 

паҳлуҳо, зерсохторҳои дахлдорро, ки дар дохили сохтор якҷоя амал 

мекунанд, пешбинӣ менамояд. Ҳамчун принсипи асосии фаҳмиши сохтор мо 

инъикоси фаъолияти онро дар маҷмуъ, зерсохторҳо бошад – инъикоси 

соҳаҳои мухталифи ин фаъолиятро қабул менамоем. Дар ин ҷо фаъолияти 

гурӯҳ, амалкарди он  мундариҷаи чизи инъикосшаванда аст.  

Аз рӯйи натиҷаҳои таҳқиқ мо се қисми (блок)  фаъолияти созмондеҳиро 

муқаррар намудем: 

1. «Ҷамъиятӣ» - бо зерсохторҳои самтгириашон иҷтимоӣ, муташаккилӣ 
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ва омодагӣ, ки ҷанбаҳои ғоявӣ, идоракунӣ ва касбии фаъолияти гурӯҳро 

инъикос менамояд.  

2. «Шахсиятӣ» - бо зерсохторҳои зеҳнӣ, ҳиссӣ ва коммуникативии 

иродавӣ, ки 3 ҷанбаи шуури шахсиятҳои ба гурӯҳ дохилшаванда ва соҳаҳои 

дахлдори фаъолияти онҳоро инъикос менамоянд.  

3. Қисми сифатҳои умумӣ (интерфаъолӣ, микроклимати гурӯҳ, 

референтивнокӣ, пешвоӣ, фаъолмандии дохилигурӯҳӣ ва байнигурӯҳӣ).  

Барои осон шудани баён таҳлили қисмҳои зикршударо аз муайян 

кардани сифатҳои умумӣ оғоз менамоем: 

 Иттиҳодпазирӣ (интегративность) – андозаи ягонагӣ, умумияти 

аъзои гурӯҳ бо ҳамдигар (набудани иттиҳодпазирӣ боиси нотифоқӣ, ҷудоӣ 

мегардад);  

  Микроиқлим – рӯҳияву кайфияти ҳар як шахсро дар гурӯҳ, сатҳи 

қаноатмандии ӯро аз гурӯҳ, рифоҳи ӯро муайян менамояд.  

  Референтнокӣ – дараҷаи аз ҷониби аъзои гурӯҳ қабул шудани 

қоидаву меъёрҳои гурӯҳ, идентификатсияи онҳо бо меъёри арзишҳои гурӯҳ.  

 Пешвоӣ – дараҷаи таъсири фаъоли шахсиятҳои гурӯҳ дар маҷмуъ ба 

гурӯҳ бо мақсади иҷрои вазифаҳои гурӯҳ.  

 Фаъолнокии дохилигурӯҳӣ – андозаи фаъолнокии гурӯҳ, ки ба аъзои 

он вобаста мебошад. 

  Фаъолнокии байнигурӯҳӣ – дараҷаи таъсири гурӯҳи мазкур ба 

гурӯҳҳои дигар дар сатҳи умумӣ (масалан, синф ба синф дар мактаб, гурӯҳ ба 

гурӯҳ дар донишгоҳ, гурӯҳ ба гурӯҳ дар сех).  

Ҳамаи сифатҳои умумӣ дараҷа ва андозаи баҳои умумии гурӯҳро ҳамчун 

коллектив муайян карда, байни ҳамдигар робитаи зич доранд ва ҳар яке 

тариқи зерсохторҳои ду қисми аввали дар боло зикршуда ошкор мегарданд.  

Зери мафҳуми самтгирии гурӯҳ мо арзиши иҷтимоии ҳадафҳои он, 

ангезаҳои фаъолият, меъёрҳои арзишии гурӯҳ, яъне соҳаи ғоявии шуури 

гурӯҳро мефаҳмем. Ҳамин тариқ, самтгирии гурӯҳ дар зинаи олии камолоти 

иҷтимоии он – коллектив бо ғоянокии шуури гурӯҳ, ки муҳимтарин 
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зерсохтори он аст, муайян мегардад. Он гӯё ки тамоми зерсохторҳои онро 

бурида мегузарад. Ин зерсохтор, ки нерӯи ба худ хоси ғоявии гурӯҳ аст, 

омили иҷтимоӣ гардида, тариқи сифатҳои умумӣ ба амалҳои он бадал 

мешавад.  

Самтгирии гурӯҳ ҳадафҳо ва мотивҳои фаъолияти шахсони ба гурӯҳ 

шомилро якҷоя намуда, муттафиқии ғоявии гурӯҳро таъйин мекунад. 

Мафҳуми самтгирии гурӯҳ бо фазои маънавию ахлоқии гурӯҳ робитаи 

ногусастанӣ дорад. Дар самтгирии гурӯҳӣ намунагароӣ (референтнокӣ)-и 

маънавию ахлоқӣ ба назар мерасад, ки дар ин маврид аъзои гурӯҳ арзишҳои 

иҷтимоӣ, меъёрҳои умумии ахлоқро ба сифати намуна қабул мекунанд. 

Ҳангоми баррасии фаъолнокии дохилигурӯҳӣ таъсири гурӯҳ ба ҳадафмандии 

шахсият возеҳ аст, яъне гурӯҳ аъзои худро аз ҷиҳати маънавию ахлоқӣ  

фаъол мегардонад. Пешоҳанги гурӯҳ аз ҷиҳати самтгирии худ «виҷдони 

гурӯҳ», «комиссари гурӯҳ» (тавсифи озмудашудагон) аст. Гурӯҳ аз лиҳози 

ахлоқию маънавӣ ба гурӯҳҳои дигар таъсир мерасонад (фаъолнокии 

байнигурӯҳӣ  аз рӯйи самтгирӣ).  

 Агар муташаккилиро мухтасар тавсиф намоем, моҳияти он аз қобилияти 

воқеӣ ва самарабахши гурӯҳ ба худидоракунӣ – худидорашавандагии гурӯҳӣ 

иборат аст. Муташаккилӣ ҷанбаи идоракунии шуури гурӯҳ буда, бо сифатҳои 

умумӣ муайян мегардад: муттаҳидшавии созмондеҳии функсияҳои 

идоракунии  аъзои гурӯҳ, муттафиқии ташкилии онҳо; намунаи созмондеҳӣ 

(референтнокӣ) будани гурӯҳ барои аъзои он; микроиқлими созмондеҳӣ – 

рифоҳи эмотсионалӣ, қаноатмандии аъзои гурӯҳ аз муташаккилии он; қобил 

будани гурӯҳ барои фаъол гардонидани аъзои он аз ҷиҳати созмондеҳӣ, 

барои худидоракунии гурӯҳ; пешоҳангии созмондеҳӣ; фаъолмандии гурӯҳ 

нисбат ба гурӯҳҳои дигар дар умумияти густурдатар.  

Гурӯҳи воқеан амалкунанда ҳамеша дар мавриди ин ё он фаъолияти 

мушаххас, идоракунӣ (сиёсию ҷамъиятӣ, маърифатӣ, меҳнатӣ, варзишӣ, 

фарҳангию оммавӣ, бозиҳо ва ғ.) фаъол мебошад.  

Фаъолият аз ҳар як шахс ва дар маҷмуъ, аз гурӯҳ донишҳо, малакаҳо, 
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таҷриба – омодагии гурӯҳиро тақозо менамояд. Вобастагии  дараҷа ва 

характери омодагӣ (ҳаҷми донишҳо, маҷмуи малакаву маҳорат ва таҷриба) аз  

хусусияти худи фаъолият – мураккабии он, хусусияти касбӣ доштанаш, 

тақозои эҷодкорӣ, навъҳо, шаклҳо ва ғ.) бетардид аст. Бинобар ин, дар баъзе 

мавридҳо сатҳи хеле баланди омодагии гурӯҳ,талаб карда шуда, дар 

мавридҳои дигар – омодагӣ қариб ки тақозо намегардад. 

Доираи якҷояшавии гурӯҳ бо мақсади омодагӣ фарох мебошад – аз 

ҷамъи одии омодагии ҳар як шахс дар алоҳидагӣ то дараҷаи баланди 

муттаҳидиву ягонагӣ, ба ҳам мувофиқат доштани омодагии тамоми гурӯҳ.  

Дар баробари ин, дар ин зерсохтор нақши омодагии қаблии шахсият (то 

дохил гардидани он ба гурӯҳ ё то вақте ки гурӯҳ ягон фаъолиятро оғоз 

менамояд) муҳим аст.  

Омодагии иҷтимоию психологии гурӯҳ, ба ҷуз  муттаҳид гардидани 

аъзои гурӯҳ аз ҷиҳати касбию корӣ ба сифати намунавӣ будани гурӯҳ барои 

ҳар як узви он дар микроиқлими касбию корӣ, фаъол намудани гурӯҳ дар 

ҳамин соҳа, дар роҳбарӣ (пешво-фозил, пешво-моҳир) ва ниҳоят, дар 

муносибатҳои мутақобили ин гурӯҳ бо гурӯҳҳои дигар дар соҳаи касбию 

корӣ (мубодилаи таҷриба, ёрӣ барои аз худ кардани донишҳои касбӣ, 

малакаву маҳорат) муҳим мебошад.  

Муоширатпазирии (коммуникативность) зеҳнӣ раванди ҳамдигарро 

фаҳмидани шахсон ва барқарор намудани ҳусни тафоҳум мебошад. 

Муоширатпазирӣ дар қобилияти гурӯҳ барои бунёди роҳҳои беҳтарини 

мубодилаи маълумот, дар муайян кардани мавқеи ягона, ақидаҳои умумии аз 

ҷониби гурӯҳ қабулшаванда татбиқ мегардад. Эквиваленти идеалии 

муоширатпазирии зеҳнии гурӯҳ қобилияти бо «як нимнигоҳ» ҳамдигарро 

фаҳмидани онҳо мебошад. Маълум аст, ки чунин қобилият бар имконоти 

маърифатии ҳамдигарро фаҳмидани инсонҳо асос меёбад [17]. Аз ин ҷо, ба 

зерсохтори мазкур сифатҳои умумии ягонагии зеҳнӣ – муттаҳидӣ; 

референтнокӣ – намуна ва меъёри зеҳнӣ будани гурӯҳ барои шахсият; 

микроиқлими зеҳнӣ; қобилияти гурӯҳ барои фаъолнок кардани шахсият аз 
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ҷиҳати зеҳнӣ; пешвоӣ – таъсири зеҳнии шахсият ба гурӯҳ тариқи фаъолнокии 

зеҳнӣ (пешво-ташаббускор, пешво-таҳлилгар); фаъолнокии гурӯҳҳои дигар 

хос мебошанд [17].  

Муоширатпазирии эмотсионалӣ робитаи байниҳамдигарии 

хусусияташон эмотсионалӣ, раванди мутаҳаррики рӯҳияи бартаридоштаи 

эмотсионалии  гурӯҳ ва нерӯву имконияти он мебошад. Муоширатпазирии 

эмотсионалӣ дар татбиқи чунин ҳикмати халқӣ зоҳир мегардад: «Хушҳолии 

тақсимшуда – ду хушҳолӣ, андӯҳи тақсимшуда  ними андӯҳ аст». Ин фазои 

дар гурӯҳи донишҷӯён объективона вуҷуддошта мебошад, ки ҷанбаи 

эмотсионалии фаъолияти ҳаётии онро муайян мекунад (масалан, «мажор» ва 

«минор» дар коллектив) [160]. 

Бо вуҷуди ҷой доштани ихтилофҳо дар маънидоди истилоҳҳо ва 

мафҳумҳои «фазои иҷтимоию психологӣ», «иқлими иҷтимоию психологӣ», 

ба андешаи мо, муоширатпазирии эмотсионалӣ ба мафҳуми фазои иҷтимоию 

психологӣ наздик аст, ба шарте ки ядрои он ҳолати эмотсионалии гурӯҳ 

маҳсуб ёбад. Мафҳуми «иқлим» ва «микроиқлим» ба андозаи бештар 

қаноатмандии эмотсионалии шахсият аз гурӯҳ, ҳолати роҳату рифоҳи онро 

тавсиф менамояд. Ба монанди зерсохтори қаблӣ, ин зерсохтор тариқи 

муттаҳидии эмотсионалии аъзои гурӯҳи донишҷӯён, ягонагии ҳиссии онҳо, 

тариқи меъёрӣ будани фазои эмотсионалӣ, роҳбарии эмотсионалӣ (пешво – 

генератори эмотсияҳо), тариқи таъсироти ҳиссӣ ба шахсият дар дохили гурӯҳ 

ва ба гурӯҳҳои дигар зоҳир мегардад.  

Муоширатпазирии иродавӣ қобил будани гурӯҳи донишҷӯён барои 

муқобилат ба мушкилоту монеаҳо, ба худ хос будан ва истодагарӣ бар 

буҳронҳои равонӣ, боэътимодӣ дар вазъияти фавқулода мебошад. Ин 

муоширатпазирӣ ҷавобан ба вазъияти зикршуда тариқи кӯшишҳои якҷояи 

шахсон бо шиддати иродаи онҳо, ба вуҷуд овардани  иродаи гурӯҳӣ, тариқи 

сифатҳои умумии муттаҳидшавии иродавӣ, референтнокӣ, микроиқлим, 

пешоҳангӣ, фаъолнокии дохилигурӯҳӣ ва байнигурӯҳӣ амалӣ мегардад.  

Зерсохторҳои дар боло баррасишуда, ки қисмҳои «ҷамъиятӣ» ва 
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«шахсӣ»-ро ташкил мекунанд, аввалан, тариқи сифатҳои умумии иҷтимоию 

психологӣ зоҳир мешаванд, дувум – бо зерсохтори самтгирӣ муайян 

мегарданд, севум – самтгирӣ, муташаккилӣ ва омодагӣ, ки пеш аз ҳама ба 

ҷомеа, аммо на танҳо ба он, вобаста мебошанд, зерсохтори муоширатпазирии 

психологӣ – ба шахсони гурӯҳро ташкилкунанда (қабл аз ҳама ба онҳо, аммо 

на фақат ба онҳо) вобастаанд. Чорум, зерсохторҳои қисми «шахсӣ» нисбат ба 

«ҷамъиятӣ» бештар мутаҳарриканд.  

Лозим ба таъкид аст, ки дар дохили ҳар як блок ва байни онҳо робитаҳои 

мутақобил вуҷуд доранд. Ин робитаҳо бо ҷойи худи онҳо дар сохтори томи 

фаъолияти гурӯҳи донишҷӯён, ба ҳам пайвастани ҷанбаҳои ҷамъиятӣ ва 

шахсӣ дар он асоснок мешаванд. Ин робитаҳо тариқи сифатҳои умумие, ки 

ба воситаи ҳар як зерсохтор зоҳир мегарданд, хусусиятҳои иҷтимоию 

психологӣ ва педагогӣ касб менамоянд.  

Сохтори гурӯҳи донишҷӯён ҳамчун коллектив танҳо дар ҳаёт ва 

фаъолияти он татбиқ мегардад. Маҳз дар фаъолият он воқеӣ гардида, 

бомаром амал менамояд. Сохторе, ки дар боло нишон дода шуд, амсилаи 

ҳолати идеалиест, ки фаъолияти ҳаётии гурӯҳи донишҷӯён дар тамоми 

соҳаҳо боқувват ва аҳамиятдор амал мекунад. Чунин ҳолат дар ҳамон давраи 

фаъолияти гурӯҳ ҷой дорад, ки дараҷаи баландтарини шуурнокӣ ва 

муътақидии ғоявӣ, омодагии касбию корӣ, муташаккилӣ ва дар айни замон 

шиддатнокии баланди зеҳнӣ, эмотсионалӣ ва иродавиро тақозо менамояд. Ин 

гуна ҳолатҳо фавқулода буда, дар амалияи рӯзмарра кам ба назар мерасанд, 

гарчанде муҳим мебошанд. Дар ин гуна мавридҳо имконоти ҳадди ақалли 

гурӯҳ озмуда мешаванд.  

Дар шароити фаъолияти ҳаётии гурӯҳи донишҷӯён (вобаста ба аҳамияти 

иҷтимоӣ ва характери фаъолият, фаъолнокии шахсони ба гурӯҳ шомилбуда, 

муносибатҳо ва робитаҳои мутақобили онҳо) танҳо баъзе соҳаҳо ва 

сохторҳои («баргузида») он амал мекунанд. Чунин амсилаи типии эмпирӣ 

характери  партсиалӣ - функсионалӣ дошта, дар ҳар вазъияти мушаххас гурӯҳ 

дорои тарҳи сохтории худ мебошад, ки ҳамеша аз маҷмуи ин ё он 
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зерсохторҳо иборат аст. Дар ҳар як лаҳзаи мазкур, ҳамин тариқ, назди 

созмондеҳанда маъмулан сохтори партсиалӣ-функсионалӣ қарор дорад. Маҳз 

ӯ бояд ба ҳисоб гирад, ки бо он ҳамчун объект чӣ гуна сарукор хоҳад дошт. 

Таносуби зерсохторҳо ва сифатҳои умумӣ дар ҷадвали 1 оварда шудаанд.  

Дар ҷадвали 1 ҳолате инъикос ёфтааст, ки гурӯҳи донишҷӯёни курси 4-

уми факултети таҳсилоти ибтидоӣ ва педагогикаи махсуси ДДХ ба номи 

академик Б.Ғафуров дар мавзуи «Ҳамзамони мо кист?», «Идеали худро чӣ 

тавр бояд ёфт?» мубоҳисае ташкил ва баргузор карданд. Ба гурӯҳ аз рӯйи 

низоми даҳ хол баҳо дода шуд. Дар ҳар як хонаи ҷадвал хол гузошта шуд: ба 

тарзи уфуқӣ – тибқи зерсохторҳо аз рӯйи сифатҳои умумӣ, ба таври амудӣ –  

аз рӯйи сифатҳои умумӣ нисбат ба серсохторҳо.  
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1 Самтгирӣ 7 6 8 7 7 4 6,8 

2 Муташаккилӣ 6 4 4 7 6 3 5,0 

3 Омодагӣ 5 4 5 6 9 4 5,5 

4 Зеҳният 9 8 7 8 8 7 7,8 

5 Ҳассосият 7 5 7 7 8 5 7,5 

6 Тобоварӣ ба стрессҳо 

 
3 1 2 3 2 1 1,6 

 Ифодаи миёнаи 

арифметикӣ аз рӯйи 

сифатҳои умумӣ 
6,1 4,6 5,5 6,1 6,6 4 5,7 

Ҷадвали 1. - Таносуби зерсохторҳо ва сифатҳои умумии шахсият 

Дар ҷадвали 1 аз рӯйи зерсохторҳо ва сифатҳо баҳоҳои гурӯҳи 

донишҷӯён (8 хол ва баландтар аз он), инчунин баҳоҳои миёнаи арифметикӣ 

аз рӯйи зерсохторҳо ва сифатҳои умумӣ (6 хол ва бештар аз он) инъикос  

ёфтаанд, ки характери партсиалӣ – функсионалии фаъолияти ҳаётии гурӯҳро 

нишон медиҳад. Баҳодиҳии арзиши иҷтимоӣ, самтгирӣ ва навъи фаъолият 

(дар мисоли мо - кори мусбат, аз лиҳози иҷтимоӣ арзишманд; ҷамъиятӣ, 

хусусияташ зеҳнию эмотсионалӣ) берун аз чаҳорчӯбаи ҷадвал муайян 

мешавад. Ҳолати баррасишуда баҳодиҳии илмии вазъи гурӯҳи мазкурро 
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инъикос менамояд. Агар гурӯҳ ин ё он хусусиятро ба таври кофӣ барҷаста 

зоҳир намояд, инро ҳамчун сифат ва аллакай на ташхиси муваққатии вазъи 

он, балки ташхиси сифатан асосӣ, ки аҳамияти назарраси пешгӯикунанда 

дорад, бояд фаҳмид. Дар ин ҳолат мо ин ё он сатҳи инкишофи гурӯҳро 

ҳамчун коллектив ба даст меорем.  

Нуктаҳои зикршударо ҷамъбаст намуда, таъкид бояд кард:  объекти 

фаъолияти созмондеҳӣ, қабл аз ҳама, гурӯҳи ҳамчун коллектив 

инкишофёбанда мебошад, ки дар ҷараёни бадалшавӣ ба коллектив қарор 

дорад. Тамоми функсияҳои фаъолияти созмондеҳӣ дар маҷмуъ ба идора-

кунии ин ҷараён нигаронида шудаанд. Комёбӣ дар ин ҷода яке аз нишон-

диҳандаҳои самарабахшии педагогии фаъолияти созмондеҳанда мебошад.  

Таъкид бояд намуд, ки гурӯҳи донишҷӯён коллективе мебошад, ки ба 

сифати объекти асосии фаъолияти созмондеҳӣ муайян мегардад, ба ҳеҷ ваҷҳ 

аҳамият ва ҷойгоҳи ҷанбаи шахсиятии ин фаъолиятро инкор намекунад. 

Дарвоқеъ, гурӯҳ аз шахсиятҳо иборат аст, он низоми «шахсият-гурӯҳ-

шахсият»-ро инъикос менамояд (мо инро дар ҳамаи қисмҳо мушоҳида 

кардем), ба муносибатҳои байниҳамдигарӣ муносибатҳои байни созмон-

деҳанда ва созмоншавандагон тааллуқ доранд.  

Дар фаҳмиши фаъолияти созмондеҳӣ мафҳуми пешвоӣ, роҳбарӣ маънии 

хос дорад. Дар омӯзиши фаъолияти ташкилӣ ва амалияи кори созмондеҳӣ дар 

шароити донишгоҳ мо пайваста бо ин падида (феномен) рӯ ба рӯ мешавем. 

Зери мафҳуми «роҳбарӣ» мо падидаи пешвои фаъол, таъсири шахсият – узви 

гурӯҳи донишҷӯёнро дар маҷмуъ ба гурӯҳ мефаҳмем. Роҳбарӣ яке аз 

шаклҳои фаъолнокии ҷамъиятии шахсиятӣ дар гурӯҳи донишҷӯён мебошад.  

Шахсияти пешоҳанг ҳамеша мавқеи фаъоли ҳаётиро ишғол мекунад, он 

барои аъзои гурӯҳ соҳибэътибор аст, онҳо тавассути ӯ шинохта мешаванд. 

Ҳангоми баррасии роҳбарӣ ҳамчун яке аз сифатҳои умумӣ нисбат ба 

зерсохторҳо гуногунии навъҳои роҳбарӣ, ки ба ҳар як соҳаи фаъолияти 

гурӯҳ, ҳар як зерсохтори он мувофиқ аст, нишон дода шуд. Роҳбарӣ танҳо 

дар заминаи воқеии фаъолнокии соҳаҳои мухталифи фаъолияти гурӯҳ ба 
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вуҷуд меояд. Аз тарафи дигар, дар аксари мавридҳо дар фаъолияти  шахсони 

алоҳида метавонанд навъҳои гуногуни роҳбарӣ ба ҳам оянд. Бо такя ба ин 

фаҳмиш эътироф бояд кард, ки созмондеҳандаи воқеӣ, роҳбари гурӯҳ ҳамеша 

пешво мебошад, аммо пешво на ҳамеша созмондеҳанда аст. Роҳбарӣ бо 

функсияҳои фаъолияти созмондеҳӣ маҳдуд намегардад, он хеле густурда аст. 

Ба ҷуз пешвоён-созмондеҳандагон дар гурӯҳҳои донишҷӯён пешвоён-

ташаббускорон, пешвоён-илҳомбахшон, пешвоён-генераторҳо, пешвоёни 

дорои рӯҳияи эмотсионалӣ, пешвоён-фозилон ва ғ. амал мекунанд.  

Тадқиқот ошкор намуд, ки пешвоён- созмондеҳандагони лаёқатманд дар 

гурӯҳи худ дигар навъҳои пешвоёнро мушоҳида карда, онҳоро ҳадафмандона 

таҳрик мебахшанд. Вобастагии мутаносиби байни сатҳи инкишофи гурӯҳ 

ҳамчун коллектив ва афзоиши сифатию миқдории пешоҳангӣ муқаррар 

гардид: бо инкишофи гурӯҳ пешоҳангон бештар мешаванд, худи пешоҳангӣ 

аз рӯйи самтҳои фаъолияти гурӯҳ гуногун мегардад. Чунончи, дар гурӯҳҳои 

донишҷӯёне, ки дар онҳо сатҳи пасти инкишоф дида мешавад, афзоиши 

сифатию миқдории пешоҳангӣ танҳо дар ҳолатҳои ҷудогона ба назар 

мерасад, дар гурӯҳҳои типи кооператсия – он хусусияти сирф корӣ дорад, дар 

гурӯҳҳо- автономияҳо пешоҳангии коллективӣ ҳамчун гуногуннавъии 

устувор ва босифат ривоҷу равнақ дорад.  

Фаъолияти созмондеҳӣ ҳамчун қисми таркибии идоракунии одамон дар 

маҷмуъ дорои се ҷанба аст: шахсияти созмондеҳанда – субъекти фаъолият, 

гурӯҳ ҳамчун коллектив – объекти фаъолият, таъсири шахсият ба гурӯҳ 

(субъект ба объект) – ҷараёни фаъолият.  

Вақте ки дар хусуси имконияти шахсият барои иҷрои ин ё он фаъолият 

сухан меронанд, пеш аз ҳама қобилияти шахсиятро ба фаъолияти мазкур дар 

назар доранд. Қобилияти созмондеҳандагӣ ба монанди ҳама гуна қобилият 

хусусиятҳои фардию психологии шахсият аст, ки шарти бомуваффақият аз 

худ кардани фаъолияти созмондеҳӣ ва амалӣ намудани он мебошанд.  

Маълум аст, ки қобилияти созмондеҳӣ ба талаботе вобастааст, ки онҳоро 

худи фаъолияти созмондеҳӣ ва сифатҳои махсуси шахсияти инсон пеш 
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меорад. Бинобар ин, мувофиқи мақсад аст, ки на лаёқати алоҳида ё маҷмуи 

қобилият, балки сохтори ягонаи он баррасӣ гардад.  

Сохтори шахсият, чунонки маълум аст, аз ҷузъҳои сершумор иборат 

мебошад, ки онҳо танҳо бо мақсади таҳлили илмӣ ҳамчун қисмҳои нисбатан 

мустақил омӯхта мешаванд. Бо мақсади баррасӣ ба далелҳо муроҷиат 

мекунем. Чунонки маълум аст, сохторӣ будани падида мавҷудияти ҷузъҳои 

бо ҳамдигар алоқамандро дар он пешбинӣ менамояд. Нисбат ба шахсият 

чунин фаҳмиш аз ҷониби як зумра олимон пешниҳод гардид, аз он ҷумла, дар 

консепсияи К.К.Платонов оид ба сохтори мутаҳаррик ва амалкунандаи 

шахсият, дар мавриди шахсияти созмондеҳанда мо ин дидгоҳи умумиро 

қабул мекунем [81]. 

Сохтори зикршударо дар шакли нақшаи тассавурот эҷод мекунем. 

Нақша дар шакли доирае тасвир мегардад, ки рамзи яклухтии шахсият аст. 

Дар доира ҷузъҳои гурӯҳбандӣ ва ба таври дараҷабандӣ ифодаёфта сабт 

шудаанд.  

Мавқеи марказӣ дар ин ҷо ба номи шахсият, ифодаи ҳадафмандӣ ва 

омодагии ӯ дода мешавад. Нақшаро дар заминаи омӯзиши комплексии ҳар як 

шахсият (аз маълумоти мушоҳидаҳо, ҷамъбасти тавсифҳои мустақилона, 

натиҷаҳои ҳалли вазифаҳои созмондеҳӣ ва воситаҳои дигари методӣ) аз рӯйи 

ҳар як сифат, хосият, тафовути фардӣ пур мекунанд. Аз рӯйи нақша оид ба 

имконоти ташкилкунандагии шахсият мулоҳиза рондан мумкин аст: масалан, 

Ситора А. – донишҷӯи факултети таҳсилоти ибтидоӣ ва педагогикаи махсуси 

ДДХ ба номи академик Б.Ғафуров. Дар хурдсолӣ Ситора бозии мактабро 

хеле дӯст медошт ва дар ин бозӣ муаллимаи беҳтарин эътироф шуда буд. 

Дертар дар мактаби ибтидоӣ ӯ бозиҳои мутаҳаррики бачагон, шаклҳои 

корҳои марбут ба бозиро дар гурӯҳ ташкил мекард. Ин сифатҳо дар синни 

наврасӣ ва ҷавониаш низ боқӣ монд. Ў дар бозӣ бо рағбат ба нақш медарояд, 

уҳдадориҳои бозиро ҷиддӣ иҷро мекунад, ҳамеша хушҳолу серғайрат аст. Ин 

сифат дар тамоми навъҳои фаъолияташ ба зуҳур меоянд.  

Ситора – созмондеҳандаи хуби худфаъолияти варзишӣ ва бадеии 
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донишҷӯён, вақти фароғати онҳост, ӯ роҳбари дастаи сайёҳон дар сафар 

мебошад, ба кори навбатдорони ҷомеи дастаи лагер бомуваффақият роҳбарӣ 

намуда, якчанд маротиба вазифаи сардории гурӯҳро иҷро кардааст. 

Фаъолияте нест, ки ӯ дар он иштирок накарда бошад. Қобилияти ӯ 

гуногунҷанба аст: дар кори таълимӣ, варзиш, худфаъолияти бадеӣ. Ситора 

одамонро хуб шинохта метавонад, рӯҳия, кайфияти психологии онҳоро ҳис 

менамояд ва барои гуфтугӯй мавзуи умумиро зуд интихоб мекунад.  

Ситора, ки дар ҳама ҷанбаҳо серҳаракат аст, «сангвиники классикӣ» 

буда, созмондеҳандаи типии ҳамсолон ва мактаббачагон аст. Тамоми 

вазифаҳои тадқиқотии озмоиширо ӯ дуруст ва тез иҷро мекард. Вазифаи 

душвортаринро ӯ ҳангоми донишҷӯи курси 2-юм буданаш иҷро намуд, вақте 

ки пешоҳанги калони гурӯҳи донишҷӯён таъйин гардида буд. 

Мисоли дигар. Донишҷӯи ҳамон факултет Раҳимбердӣ К. – сардори 

гурӯҳ, масъули хобгоҳ интихоб шуда буд. Раҳимбердӣ гурӯҳашро дӯст 

медорад, дар тамоми корҳои ҷамъиятӣ иштирок менамояд. Фаъолияти 

созмондеҳиро ӯ аксаран аз рӯйи супориш ба роҳ мемонд, иҷро мекард, вақте 

ки ӯро масъул таъйин мекунанд. Дар вазъияти истироҳат бо хоҳиши худ 

созмондеҳанда мешавад. Мустақилият ва яккароҳбариро дар кори 

созмондеҳӣ меписандад. Ботамкин, ҷасур буда, дигаронро бо серғайратӣ 

илҳом мебахшад.  

Аз рӯйи аксарияти озмоишҳои тадқиқотӣ натиҷаҳои гуногунро ба даст 

оварда, мувофиқи супоришҳои муайян сатҳи миёна, дар супоришҳои дигар – 

сатҳи баланди имконоти ташкилиро нишон дод.  

Тавсифҳои овардаи донишҷӯён - созмондеҳандагони лаёқатманд нишон 

медиҳанд: 1) сатҳи баланди инкишофи самтгирии шахсияти онҳо, ки ба 

фаъолияти мақсаднок ва созмондеҳӣ омодаанд, мавҷудияти як қатор 

сифатҳои характерологӣ (хусусиятҳои умумӣ); 2) мавҷудияти сифатҳои 

шахсият, ки ба фарогирии бомуваффақият ва амалӣ намудани фаъолияти 

созмондеҳӣ мусоидат мекунанд (сифатҳои махсус); 3) тафовути инфиродии 

ҳар як нафари онҳо.  
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Дар аксарияти мутлақи созмончиёни омӯхташаванда (аз он ҷумла, 

Раҳимбердӣ ва Ситора) ҷиҳатҳои зерини самтгирии шахсият равшан ба зуҳур 

меоянд: ҳадафмандӣ, ҳисси масъулиятшиносӣ ва қарздорӣ, боинтизомӣ, 

хусусияти ҷамъиятии рағбатҳо ва ангезаҳои фаъолият ва ғ. Маҳз ҳамин 

сифатҳои созмондеҳӣ ҷойгоҳи ӯро дар коллектив, самтгирӣ, мундариҷаи 

фаъолияти созмондеҳии ӯро аз рӯйи ҳадафҳо, ангезаҳо ва роҳҳои иҷро 

муайян месозанд.  

Натиҷаҳои ба андозае дигаргун зимни таҳлили омодагии шахсият 

(донишҳо, малакаҳо, маҳорат, таҷриба) ба даст омаданд. Раҳимбердӣ ва 

Ситора, бешубҳа, ҳам дар соҳаи самтгирии мақсаднок ва ҳам дар фаъолияти 

созмондеҳӣ соҳиби донишҳо ва маҳорату малакаҳои сершуморанд.  

Омодагӣ ба фаъолияти мақсаднок – ҷанбаи муҳим ва ҳатмии шахсияти 

онҳост. Аммо дар Раҳимбердӣ он бештар махсусгардонида буда, ба сатҳи 

омодагии касбӣ наздик мебошад, дар Ситора – густурдатар, гуногунавъ аст, 

аммо хусусияти касбӣ надорад. Дар мавриди омодагӣ маҳз ба фаъолияти 

созмондеҳӣ, дар ҳамаи созмончиёни болаёқат он равшан зуҳур меёбад, 

ҳарчанд ки на ҳамеша дарк мегардад.  

Аз ин бармеояд, ки ҷиҳатҳои шахсият, ки бо самтгирӣ ва омодагӣ 

муттаҳид мешаванд, бешак, ба сохтори шахсияти созмондеҳандаи болаёқат 

дохил мегарданд. Дар мавриди сифатҳо ва хислатҳои дигари шахсият бошад, 

ба онҳо чунин ягонагӣ хос намебошад: бисёр сифатҳо дар ҳамаи донишҷӯёни 

болаёқат ошкор шуданд, баъзе аз онҳо – танҳо ба ин ё он нафар хосанд. 

Барои возеҳ намудани ин ҷиҳатҳои шахсият таҳлили сифатии тавсифномаҳои 

созмончиён кифоя нест.  

Ба таҳлили миқдорӣ муроҷиат менамоем. Муҳаққиқон теъдоди сифату 

хислатҳои барҷастаи шахсиятро тартиб доданд, ки дар ҳамаи ташкилотчиёни 

болаёқат ва тадқиқшудагоне, ки дар ташкилотчигӣ муваффақият нишон 

надоданд, дарёфт гардиданд. Чунин муқоисаи миқдорӣ, якум, сифатҳоеро 

ошкор намуд, ки ба аксарияти шахсони болаёқат ва инчунин ба андозаи на 

камтар аз он ба шахсони беқобилият хос мебошанд; дувум, хусусиятҳое 
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ошкор кард, ки ба андозаи назаррас маҳз болаёқатҳоро аз шахсони 

беқобилият фарқ мекунонанд (дар шахсони болаёқат ба таври барҷаста зоҳир 

шудаанд ва дар шахсони беқобилият дарёфт нашуданд ё хеле заиф зуҳур 

ёфтаанд).  

Агар самтгирӣ ва омодагӣ ба зерсохторҳои шахсият, дар маҷмуъ, мансуб 

бошанд (К.К.Платонов), хислатҳои дигаре, ки ба шахсони болаёқат ва 

беқобилият баробар хосанд, ҳамчун сифатҳои умумӣ ифода ёфтаанд [81].  

Ба сифатҳои умумӣ инҳо мансубанд: муоширатдӯстӣ, зиракӣ, 

амалгароии ақл (қобилияти зуд ва дуруст татбиқ намудани донишу таҷриба 

барои ҳалли вазифаҳои амалӣ), мушоҳидакорӣ, коршоямии баланд, 

фаъолмандии шахсӣ, ташаббускорӣ, босуботӣ, созмоншавандагӣ 

(худташкилкунӣ), мустақилият, ботамкинӣ метавонанд дар сатҳи гуногуни 

инкишоф қарор дошта бошанд, барҷаста зоҳир шуда бошанд ё ҳатто зоҳир 

нагарданд. Онҳо наметавонанд фақат аз нишондиҳандаи сифри худ поёнтар 

бошанд, яъне қутби муқобили сифатро инъикос намоянд.  

Масалан, созмондеҳанда метавонад муоширатдӯст набошад, аммо 

канораҷӯй набояд бошад.  

 Баҳодиҳии лафзии «барҷаста зоҳир шудааст», «зоҳир шудааст» ва 

«зоҳир нашудааст»-ро бо тавсифи миқдорӣ дар холҳо пурра намудан мумкин 

аст. Дар мавриди муоширатдӯстӣ ва тазоди он – канораҷӯӣ ин ба таври зерин 

ифода меёбад: масалан, муоширатдӯстии Ситора барҷаста зоҳир шудааст 

(+2), Раҳимбердӣ – зоҳир нашудааст (0). Ҳар кадоме аз ин сифатҳои умумӣ, 

ки бо баҳои ҳамроҳ бо аломати (-) ифода ёфтааст, ба шахсияти 

созмондеҳанда хос нест ва ба иҷрои фаъолияти созмондеҳӣ халал мерасонад 

(ё ақаллан, иҷрои онро душвор менамояд).  

Ҳангоми мушоҳида, суҳбат ва методҳои дигари пурсиш, воситаҳои 

гуногуни озмоишӣ дар озмудашавандагон ҳамин инъикоси интихобии 

феноменҳои психологӣ зоҳир мегардад. Интихобкор будани диққатро ба 

объектҳои психологӣ (бар хилофи объектҳои техника, наботот, ҳайвонот ва 

ғ.), мушоҳидакории афзун нисбат ба онҳо, беҳтар ба хотир гирифтани онҳо, 
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фаҳмиши бештар ва пешгӯӣ, ҳамҷӯрии (синхронность) ҳолатҳои 

эмотсионалӣ бо созмоншавандагон, қобилияти худро дар ҳамин гуна 

вазъияти психологӣ тасаввур карда тавонистан, мувофиқати тавсифҳои 

психологӣ, кунҷкобии психологӣ, қобилият ба таҳлили фактҳои психологиро 

индикатори он шуморидан мумкин аст.  

Интихобкорӣ ҳамчун падидаи аз ҷониби созмондеҳанда инъикос шудани 

психологияи созмоншавандагон (сифатҳои фардии ҳар яки онҳо, 

муносибатҳои байниҳамдигарии онҳо, психологияи гурӯҳ дар маҷмуъ) ба 

муаммои густурдатари психология, ба муаммои персепсияи иҷтимоӣ – дарку 

фаҳмиши инсон аз ҷониби инсони дигар тааллуқ дорад.  

Самтгирии амалии ақл донистани психологияи амалӣ, омодагӣ барои 

татбиқи маълумот оид ба феноменҳои психологӣ дар амалияи ҳалли 

вазифаҳои созмондеҳӣ мебошад. Ин хусусият ҳангоми тақсимоти кор байни 

аъзои гурӯҳ, ба роҳ мондани робитаҳои мутақобили байни 

созмоншавандагон, тез ва дуруст сарфаҳм рафтан ба вазъият зимни ҳалли 

масъалаҳои низоми «корҳо-одамон», «одамон-корҳо»; дар қобилияти 

фаъолгардонии ангезаҳои зарурии созмоншавандагон, дар фаврият, воқеият 

ва зиракӣ дар низоми «корҳо-одамон» зоҳир мегардад.  

Одоби педагогӣ  қобилияти риояи андоза дар муносибатҳои тарафайн бо 

созмоншавандагон мебошад, ки ба онҳо ва хусусиятҳои психологии худ 

мувофиқ аст. Зоҳир гардидани ин сифат дар вазъияти буҳронӣ (стресс), дар 

ҳолатҳои аффектии созмондеҳанда ва созмоншавандагон бештар муҳим 

мебошад, вақте ки дарёфти шакл ва тобиши зарурии муносибатҳо, дурустии 

ба роҳ мондани муносибатҳо вобаста ба хислатҳои инфиродии 

созмоншавандагон (дар маҷмуъ, шахсиятҳо ва гурӯҳ) ва таъсироти беруна 

махсусан душвор аст. Ба ҳамин ҷанба ҳассосият, ҳисси объективият, 

ғамхориву таваҷҷуҳро, ки созмондеҳанда нисбат ба созмоншавандагон 

нишон медиҳад, мансуб донистан мумкин аст.  

Се хусусияти баррасишудаи донишҷӯён – интихобкории амалӣ (ИА), 

ақли амалӣ (АА) ва одоби педагогӣ (ОП) ягонагии ба худ хосро ташкил 
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медиҳанд: ИА барои АА ва ОП нуқтаи ибтидоӣ буда, онҳо ба ИА такя 

намуда, дар фаъолият онро ошкор месозанд. Аз рӯйи онҳо оид ба сатҳи 

инкишофи ИА мулоҳиза рондан мумкин аст. Ягонагии ин сегона, шояд аз 

ҳамон вақт таъкид гардид, ки яке аз тарафҳои шахсият «ҳассосияти ташкилӣ» 

[38,25] номида шуд.  

Серғайратии ҷамъиятӣ қобил будани созмондеҳанда барои барангехтани 

ғайратмандии созмоншавандагон, ҳосил кардани кӯшиши иродавии онҳо 

мебошад. Серғайратии ҷамъиятиро пеш аз ҳама, аз фаъолмандӣ ва 

пурғайратии шахсӣ фарқ бояд кард. Серғайратии ҷамъиятӣ аз рӯйи таъсироти 

эмотсионалӣ ва иродавӣ, ки нутқ, қиёфа ва  ҳаракатҳои созмондеҳанда ба 

созмоншавандагон мерасонанд, фаъолнокии талқинкунандаи ӯ, дарёфти 

лаҳзаи ҳалкунанда барои ин фаъолнокӣ тавсиф ва муқаррар мешаванд. Ба ин 

хусусият худбоварона будани рафтору амалҳои созмондеҳанда, некбинӣ ва 

бардамӣ, ҷасорат ва босуботӣ, ки созмоншавандагонро рӯҳбаланд месозад, 

мусоидат менамояд.  

Серталабии созмондеҳанда ба созмоншавандагон ҳамчун қобилияти 

амалӣ намудани талабот дар мувофиқат бо вазъияти созмондеҳӣ ва нерӯи 

беҳтарини таъсирот дарк мешавад. Серталабӣ дар ҷасорати пеш гузоштани 

талабот, дар дурустӣ ва гуногунии шаклҳои онҳо (ишора, пешниҳод, савол-

шӯхӣ, илтимос, хоҳиш, дастур, фармон), дар доимӣ, мустақилият, чандирӣ ва 

инфиродӣ будани онҳо зоҳир мегардад.  

 Нигоҳи танқидии созмондеҳанда нисбат ба созмоншавандагон – 

қобилияти дарёфтан ва ифода намудани аз шароити барои фаъолияти 

созмондеҳӣ муҳим, мебошад, ки онро вазифаи гурӯҳ ва меъёрҳои 

муқарраршуда (масалан, меъёрҳои гурӯҳ) ба миён гузоштаанд. Нигоҳи 

танқидӣ дар амалиёти фикрие, ки дуршавиро аниқ менамояд, дар муқоисаи 

аҳамияти он бо муваффақиятнокии ҳалли масъала, дар қабули қарори изҳори 

нуқтаи танқидӣ ва интихоби шакли мувофиқи он зоҳир мегардад. Ин сифати 

шахсият мустақилияти муайян, бомантиқӣ, далелнокӣ, рӯирост ва ҷасурона, 

қобили қабул будани онҳо ва хайрхоҳиро пешбинӣ менамояд. Нигоҳи 
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танқидӣ ҳамчунин вариантнокии шаклҳои нуқтаҳои интиқодӣ ва мувофиқати 

онҳоро ба хусусиятҳои психологӣ, ҳолатҳои шахс ва гурӯҳи созмоншаванда 

дар назар дорад.  

Серғайратии ҷамъиятӣ, серталабӣ ва нигоҳи танқидӣ дар ташкили томи 

таъсиргузории эмотсионалию иродавӣ муттаҳид мешаванд. Серғайратии 

ҷамъиятӣ фаъолнокии гурӯҳ ва ҳар як шахсро таъмин месозад, серталабӣ ин 

фаъолнокиро тақвият ва самт мебахшад, нигоҳи танқидӣ бошад, онро 

тафриқа дода, ислоҳ менамояд.  

Тамоюл ба фаъолияти созмондеҳӣ  хусусияти шахсият мебошад, ки онро 

ҳамчун қобилият ба омодагӣ ва талаботи психологӣ барои фаъолияти 

созмондеҳӣ, аз як тараф ва чигунагии худро ҳис намудан дар ҷараёни он, аз 

тарафи дигар, баррасӣ намудан мумкин аст. Ҳар ду ҷанба ба тарзи гуногун 

зоҳир мешаванд.  

Якум – дар мустақилият (зимни беғаразона будани ангезишҳо), худ ба 

худ, табиӣ будан, ҳамроҳшавии ноаён ба фаъолияти созмондеҳӣ   зоҳир 

мегардад.  

Ҷанбаи дувум дар намоишкорона будани ҳиссиёт ҳангоми иҷрои ин 

фаъолият, қаноатмандӣ, пуртоқатии нисбӣ ҳангоми иҷрои он ва эҳсоси 

дилтангӣ  бидуни он ба зуҳур меояд.  

Тамоми сифатҳои баррасишуда ба талаботи фаъолияти созмондеҳӣ   

мусоидат намуда, махсусияти онро инъикос менамоянд, бинобар ин, худашон 

низ барои чун ин фаъолият хос мебошанд. Сифатҳо дараҷабандӣ шудаанд: 

дар ин дараҷабандӣ (иерархия) идроки (чутьё) созмондеҳӣ   мақоми аввал 

дорад, ки ба он таъсирбахшии эмотсионалию иродавӣ, ки ҷиҳати 

протсессуалии қобилияти созмондеҳиро фаро мегирад, асос меёбад. Тамоюл 

ба фаъолияти созмондеҳӣ  нисбат ба идроки созмондеҳӣ   ва таъсирбахшии 

эмотсионалию иродавӣ гӯё як навъ «чизи то қобилият» ва заминаи 

ғизобахшест, ки «тори» баланди онҳоро таъмин менамояд.  

Ҳар як сифат  нишонаи ба худ хоси мустақилест, ки бо як қатор 

аломатҳо зоҳир ва муайян мегардад, ки дар маҷмуъ симпрокомплексро 
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ташкил медиҳанд. Аз ин ҷо бармеояд, ки баҳодиҳии ҳар як хусусият – 

нишона бояд баҳодиҳии ин ё он маҷмуи симпромҳо – аломатҳоро дар бар 

гирад. Чунин баҳодиҳӣ метавонад аз рӯйи ҷадвали қаблан истифодашудаи 

баллҳои қутбӣ сурат гирад, аммо бе назардошти қутби манфӣ, зеро бо он 

дараҷаи белаёқатии ташкилӣ баҳогузорӣ мешуд. Ҳамин тавр, баҳоро дар 

дараҷабандии зерин қабул менамоем: аз «зоҳир нагардидааст» то «барҷаста 

зоҳир гардидааст», аз 0 то +2 (агар аз 0 то 2 бошад, аломат аз байн меравад).  

Таҳлил ва ҷамъбасти маводи ҳосилшудаи фактологӣ барои муайян 

намудани ҳам услуби фардии фаъолияти созмондеҳӣ, ҳам навъҳои он 

(типҳои созмончиён аз рӯйи услуб), инчунин асоснок кардани сабабҳои ин 

тафовут имкон дод. Таъкид бояд кард, ки на омӯзиши ҳама гуна вариантҳои 

инфиродии амалисозии фаъолияти созмондеҳӣ, балки он вариантҳое, ки ба 

сифатҳои устувори шахсият вобастаанд, хусусиятҳои фардӣ буда, ба сохтори 

шахсият шомиланд, муҳим аст. Маълум аст, ки ба ғайр аз ин хусусиятҳо, 

сифатҳои зиёди дигаре низ ҳастанд, ки ба омӯзиш, таҷриба, ҳадафҳо, вазъият 

ва ғ. вобастаанд.  

Чунонки аз далелҳои зикршуда бармеояд, ду ҷанбаи ба ҳам алоқаманди 

услуби фардии шахсиятро муайян намудан мумкин аст: типи таъсири 

созмондеҳанда ба созмоншавандагон ва типи динамикаи раванди ҷараён-

гирии фаъолияти созмондеҳӣ.  

Қабл аз ҳама, ба таъсироти возеҳ таваҷҷуҳ менамоем: мантиқӣ, амалию 

фаъолиятӣ ва эмотсионалӣ. Аммо дар аксари озмудашудагон шаклҳои асосии 

таъсирот дар якҷоягӣ зоҳир гардида, услуби хос, типи фардии таъсиротро, ки 

барои ҳамин шахсият типӣ мебошад, ба вуҷуд овардаанд.  

Таҳлили фаъолияти созмондеҳии аксарияти донишҷӯён ва калонсолон 

фарқи назарраси раванди фаъолияти баррасишавандаро аз рӯйи хусусиятҳои 

динамикии он нишон дод. Ба ин хусусиятҳо мансубанд: нерӯ, серғайратӣ, 

пуршиддатӣ, босуботии фаъолияти созмондеҳӣ, суръат, мунтазамӣ, 

тағйирёбӣ, устуворӣ, дараҷаи шиддатнокии он ва ғ. Шартан се аломати 

асосии динамикаи фаъолияти психикӣ муайян шудаанд: қувват, мутаҳаррикӣ 
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ва ботамкинӣ (ангезишёбӣ). Аз рӯйи ҳамин аломатҳо услуби динамикии 

фаъолияти созмондеҳанда  муқаррар мегардад.  

Ба осонӣ мушоҳида кардан мумкин аст, ки услуби динамикии фаъолияти 

созмондеҳанда бештар аз ҳама бо динамикаи психикаи ӯ иртибот дорад, ки 

махсусан дар миҷози инсон (аммо на танҳо дар он) ба таври барҷаста зоҳир 

мешавад. Маҳз миҷоз «услуби хос»-ро муайян карда, тарзи динамикии 

раванди фаъолияти созмондеҳандаро ба вуҷуд меорад.  

Хулосаҳои муҳаққиқони дигар, ки аз рӯйи навъҳои мазкури фаъолият 

(зеҳнӣ, педагогӣ, меҳнатӣ, варзишӣ) ба даст омадаанд, маълумотро дар бораи 

вобаста будани услуби динамикии фаъолияти созмондеҳанда ба динамикаи 

психикаи шахсият, миҷоз ва хусусиятҳои умумии типологии системаи асаб 

тасдиқ менамоянд (B.C.Мерлин [70], Е.Л. Климов [38]). Ин маълумотро 

ҳамчунин тадқиқоти заминаҳои табиии муоширатдӯстӣ (коммуникативность) 

ва хусусиятҳои динамикии шахсият дар фаъолияти гурӯҳӣ тасдиқ мекунанд.  

Ба андозаи муайян динамикаи психика инчунин баъзе навъҳои услуби 

инфиродиро ҳамчун шакли асосии таъсиррасонии созмондеҳанда ба 

созмоншавандагон асоснок менамояд. Чунончи, шакли эмотсионалии 

таъсиррасонӣ бо ангезандагии психика алоқаманд аст. Аммо ду шакли дигар 

– мантиқӣ ва амалӣ ба миҷоз ва асосан ба ду типи фаъолият, ки ба системаи 

олии асаби инсон хос буда, бо таносуби системаҳои аломатӣ (мувофиқи 

нишондоди И.П.Павлов - типҳои фикрӣ, миёна ва бадеӣ) муайян мегарданд, 

вобастаанд. Типи фикрӣ шакли мантиқӣ, бадеӣ – шакли амалию фаъолиятии 

таъсиррасониро таъйин менамояд, миёна бошад – аз якҷояшавии онҳо иборат 

лозим ба таъкид аст, ки мафҳуми «типи бадеӣ» ҳатман бо фаъолияти бадеии 

инсон набояд алоқаманд бошад.  

Инак, тафовутҳои инфиродии барои фаъолияти созмондеҳӣ муҳиму 

махсуси фаъолияти созмондеҳӣ, ки дар сохтори шахсияти созмондеҳандаи 

қобилиятнок мавҷуданд, дар расми 2 ба шакли ҷадвал нишон дода шудаанд.  
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Расми 2. - Хусусиятҳои фардии қобилияти созмондеҳии донишҷӯён 
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ки ҳама гуна нақша амсилаи абстрактие мебошад, ки гуногунии мураккаби 

падидаи ҳаётии мазкурро ифода менамояд).  

Аз рӯйи ҷадвал оид ба имконоти созмондеҳии шахсият мулоҳиза рондан 

мумкин аст.  

Донишҷӯёне, ки фаъолияти созмондеҳиро бомуваффақият аз худ карда 

амалӣ менамоянд, аз онҳое, ки одоби пропсихологӣ надоранд, бо ақли 

амалгарои психологӣ фарқ мекунанд, дар онҳо таъсиррасонии эмотсионалию 

иродавӣ ба атрофиён барҷаста зоҳир гардидааст.  

Нақшаи баррасишаванда таносуб ва мавқеи ҳар як ҷузъи сохторро 

инъикос менамояд; ҳатто дар нақша андеша оид ба ҷамъи одии ҷузъҳо, дар як 

қатор ҷойгир кардан, ба таври механикӣ муттаҳид намудан ва беҳаракатии 

онҳо раво нест. Бинобар ин, такроран таъкид бояд кард: дар фаъолияти 

ҳаётии шахсият сохтори он хусусияти куллан функсионалӣ ва динамикӣ 

дорад.  

Зери мафҳуми сохтори фундаменталӣ ва динамикӣ чунин сохтори 

шахсият фаҳмида мешавад, ки дар он ташкили том, устувор боқӣ монда, 

тағйир мепазирад, инкишоф меёбад ва дар ҳолати мутаҳаррикии нисбӣ қарор 

дошта, вобаста ба шароити фаъолияти созмондеҳӣ ин ё он ҷузъро пеш 

меорад. Ҷузъҳои чунин сохтор ба таври мухталиф ба ҳам алоқаманд 

мебошанд, ба ҳамдигар таъсир расонида, якдигарро таъйин мекунанд. 

Ниҳоят, онҳо ҳамдигарро ҷуброн менамоянд ва дар ҳар як лаҳзаи додашудаи 

раванди зиндаи фаъолияти созмондеҳӣ нақши нотакрори функсионалии 

фаъолнокии шахсияти мазкурро дар шароити додашуда ба вуҷуд меоранд.  

Аз нуқтаҳои дар банди мазкур зикрёфта бармеояд, ки муаммои пайдоиш 

ва заминаҳои фитрии қобилияти созмондеҳӣ аз ҷиҳати илмӣ ва амалӣ дорои 

аҳамият буда, дар айни замон, ба он далелнокии кофии илмӣ ҷиҳати муайян 

намудани нишонаҳои ин қобилият намерасанд.  

Муаммо барои тадқиқоти минбаъда кушода боқӣ мемонад ва маводи 

овардашуда, ба андешаи мо, метавонанд ҳамчун асоси фарзиявӣ барои кор 

дар ин самт хизмат намоянд.  
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1.3. Вазъи ибтидоии инкишофи қобилияти созмондеҳии донишҷӯён 

Равоншиносони муосир Н.Гоноболин [20], С Л.Рубинштейн [85], 

Б.М.Теплов [99] таърифҳои гуногуни қобилиятро пешниҳод кардаанд. Аммо 

новобаста ба ин таърифҳо, ҳамаи муаллифон дар ин бобат ҳамфикранд, ки 

қобилият – хусусиятҳои инфиродии психологии шахсият мебошад, ки 

инсонро барои фаъолияти муайян коршоям мекунанд, зеро ба онҳо осон 

азхудшавии донишу маҳорат дар ин ё он фаъолият вобаста мебошад, аммо ин 

хусусиятҳои психологӣ дар раванди худи ҳамин фаъолият инкишоф меёбанд 

[50, 131]. 

Н.В.Кузмина таъкид менамояд, ки барои бомуваффақият аз худ шудани 

маҳорати педагогӣ қобилияти педагогӣ мусоидат менамояд, ки ин ифода 

маҷмуи сифатҳои шахсияти инсонро бояд фаҳмид, ки ба талаботи фаъолияти 

педагогӣ ҷавобгӯ буда, фарогирии осони ин фаъолиятро ҷиҳати ноил 

гардидан ба нишондиҳандаҳои баланди он таъмин мекунад. Қобилияти 

педагогӣ инъикоси ба худ хоси сохтори фаъолияти педагогӣ ва объекти он 

мебошад [49, с.26-27]. 

Лозим ба таъкид аст, ки яке аз ҷузъҳои сохтори қобилияти педагогӣ 

қобилияти созмондеҳӣ мебошад. Кори педагог, чунонки Ф.Н.Гоноболин қайд 

менамояд, қобилияти хуби созмондеҳиро тақозо менамояд. Онҳо аз он ҷиҳат 

заруранд, ки педагог бо коллективи хонандагон сарукор дорад, ки бояд идора 

шаванд ва ба раванди меҳнати он роҳбарӣ кардан низ зарур аст.  

Олимон қобилияти созмондеҳиро муайян кардаанд, ки аз маҳорати 

роҳбарӣ ба коллектив, нигоҳ доштани интизом, самтбахшии маҳорату 

меҳнати наврасон, тақсими дақиқи сарборӣ ва вақти машғулият, моҳирона ба 

нақша гирифтани кори таълимӣ ва истеҳсолии хонандагон иборат аст. Дар 

нақшагирӣ, чунонки олимон қайд намудаанд, чандирии ақл зоҳир мегардад, 

ки дар маҳорати тарҳрезии амалиёти худ бо назардошти шароити мушаххас, 

истифодаи сарфакоронаи вақт, назорати доимии кори худ, маҳорати 
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созмондеҳии синф: муқаррар кардани фаъолон, тақсими вазифаҳо, ба 

хонандагон омӯзонидани ҳамоҳангӣ ва муназзамии фаъолият ифода меёбад 

[60]. 

Н.В.Кузмина ишора менамояд, ки қобилияти созмондеҳӣ – қобилияти 

шомил кардани хонандагон ба навъҳои гуногуни фаъолият ва табдил додани 

коллектив ба воситаи таъсиррасонӣ ба ҳар як шахс, фаъолгардонии шахсият 

дар ҳаракат ба сӯйи ҳадафҳои тарбия мебошад. Кори созмондеҳӣ, ба андешаи 

муҳаққиқ, ба роҳ мондани на танҳо фаъолияти таълимӣ, балки фаъолияти 

дастҷамъона, меҳнатӣ, фоиданоки ҷамъиятӣ, бозиҳои хонандагон, тамоми 

таъсироти имконпазир ба коллективи синф, таъсири коллективи синф ба 

атрофиён ва ғайраро дар бар мегирад [50].  

Ў фаъолияти созмондеҳии омӯзгорро аз лиҳози ташкили баёни мавод 

(нақл, лексия, суҳбат), ба роҳ мондани рафтори худ (амалиёти педагогӣ дар 

шароити воқеии фаъолият ва созмони фаъолияти бачагон: коллективӣ, 

гурӯҳӣ ва инфиродӣ) дар чунин низом ва пайдарпаие, ки ба омӯзгор 

амалисозии ҳадафҳои наздик ва ниҳоии фаъолияташро имкон хоҳанд дод, ба 

таъкид меоварад.  

В.А.Сластенин дар асари бунёдии худ «Ташаккули шахсияти омӯзгор 

дар раванди омодагии касбӣ» қайд мекунад, ки фаъолияти педагогӣ ҳамчун 

низоми мураккаби динамикӣ дорои сохтори махсусе мебошад, ки ба таркиби 

он унсурҳои сершумор дохил мешаванд. Ҳамчунин муҳаққиқ ба ҷузъи 

созмондеҳии фаъолияти педагогӣ ҳамчун яке аз ҷузъҳои асосии фаъолияти 

педагогӣ, ки муваффақияти онро муайян менамояд, таваҷҷуҳ зоҳир мекунад. 

Сабти касбии (профессиограмма) педагоги мактаби таҳсилоти умумиро 

коркард намуда, ӯ қобилияти созмондеҳиро ба самтгирии касбию педагогӣ 

ҳамроҳ месозад [94].  

Л.И.Уманский дар натиҷаи тадқиқоти давомдор ба хулосае расидааст, ки 

қобилияти созмондеҳӣ аз ҷузъҳои зерин ба вуҷуд меояд:  
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1. Идроки созмондеҳӣ (сифатҳоеро, мисли зиракӣ ва ботадбирӣ, ақли 

амалгароёна, одоби психологӣ дар муносибат бо атрофиён дар бар мегирад);  

2. Эмотсионалию иродавӣ. Таъсиррасонӣ ба атрофиён (қобилияти бо 

ғояҳо ва ғайрат «пур кардан»-и коллектив);  

3. Тамоюл ба фаъолияти созмондеҳӣ, муносибати эмотсионалии мусбат, 

рағбати устувору таъсирбахш ба он [99].  

Ба инкишофи қобилияти созмондеҳӣ ба андозаи назаррас метавонад 

амалияи педагогӣ дар мактаб мусоидат намояд, ки ба ташаккули қобилияти 

педагогӣ таъсир расонида, омӯзгорони ояндаро дар шароити ба фаъолияти 

мустақилона наздиктарин қарор медиҳад ва дар ин ҷо як навъ «боло 

кашидан»-и [51] ҷузъҳои нисбатан камтар инкишофёфтаи қобилияти 

педагогӣ рӯй медиҳад.  

Албатта, на ҳамаи сифатҳои зикршуда (масалан, зеҳнӣ ва эмотсионалӣ) 

ба қобилияти созмондеҳӣ бевосита шомил мегардад, вале онҳо ба фаъолияти 

бомуваффақияти созмондеҳӣ мусоидат менамоянд. Ба иборати дигар, чӣ 

қадаре ки сатҳи инкишофи ҳаматарафаи шахсият баланд бошад, ӯ фаъолияти 

созмондеҳиро ҳамон қадар бомуваффақият амалӣ карда метавонад.  

Таҳқиқот дар МДТ «Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик 

Б.Ғафуров» гузаронида шуд. Мо вазифа гузоштем, ки хусусияти омодагии 

донишҷӯёнро ба амалияи тарбиявӣ аз лиҳози қобилияти созмондеҳӣ 

муқаррар намоем. Бо ин мақсад методи пурсишнома татбиқ гардид.  Ҳадаф аз 

анкетагирӣ муайян кардани муносибати донишҷӯён ба фаъолияти педагогӣ, 

омодагии онҳо ба интихоби муносибати беҳтарин бо хонандагон дар ҳолати 

риоя накардани интизом аз ҷониби онҳо, пеш гузоштани талаботи педагогии 

мувофиқтарин, зоҳир намудани ботамкинӣ дар вазъияти душвор, тақсимоти 

диққати худ, ҳамчунин муайян кардани он буд, ки оё донишҷӯён бо 

худтарбиякунии ин маҳорат машғул мешаванд.  
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Пурсишнома бо донишҷӯёни курсҳои I-III дар ду марҳала гузаронида 

шуд: то таҷрибаомӯзии педагогӣ ва баъди он, муқоисаи натиҷаҳо ва бо 

назардошти онҳо муайян кардани сатҳи омодагии донишҷӯён барои кор аз 

нуқтаи назари қобилияти созмондеҳӣ анҷом дода шуд. Амалияи таълимию 

тарбиявӣ дар шароите гузаронида шуд, ки ба шароити табиии фаъолияти 

ояндаи касбӣ то ҳадди имкон наздик буданд.  

Натиҷаи марҳалаи якуми гирифтани пурсишнома аз донишҷӯёни курси 

III то таҷрибаомӯзӣ дар мактаб.  

Саволи якуми пурсишнома: «Баҳои шумо ба таҷрибаомӯзии педагогӣ 

дар мактаб чӣ гуна аст?» (ва саволҳои мушаххаскунанда: таҷрибаомӯзии 

педагогӣ мувофиқи тавоноӣ ва иштирок дар тарбияи мактаббачагон ба 

фаъолияти ҷамъиятии омӯзгор мусоидат менамояд, ба фарогирии маҳорати 

педагогӣ ёрӣ медиҳад, таҷрибаомӯзии педагогӣ дар барнома пешбинӣ 

шудааст ва муносибати ман ба он мисли ҳама гуна фан ҳаст).  (Ҷадвали 2.) 

 

Баҳои шумо ба таҷрибаомӯзии 

педагогӣ дар мактаб 

Миқд. 

дониш 

ҷӯёни 

ҷавоб- 

дода  

 

% Аз он ҷумла, мув. факултетҳо 

Таҳсилоти 

ибтидоӣ ва  

педагогика

и махсус 

Филологӣ  Забонҳои 

хориҷӣ 

   Миқд. 

дониш

-ҷӯён 

 

% 

Миқд. 

дониш

-ҷӯён 

% Миқд. 

дониш

-ҷӯён 

 

% 

Таҷрибаомӯзии педагогӣ имкони 

иштирок дар кори тарбиявӣ, 

фаъолияти ҷамъиятии омӯзгорро 

фароҳам оварда, барои фарогирии 

маҳорати педагогӣ ёрӣ мерасонад. 

170 87,2 55 32,3 54 31,8 61 

 

35,6 

Таҷрибаомӯзии педагогӣ дар 

барнома пешбинӣ шудааст ва ман 

ба он мисли ҳама гуна фанни дигар 

муносибат мекунам.  

25 78,4 8 32,2 11 22,7 6 41,6 

Ҷавоби дигар 1 0,4 1 2,0 - - - - 

 

Ҷадвали 2. - Баҳодиҳии донишҷӯён ба таҷрибаомӯзии педагогӣ дар мактаб то 

гузаронидани он 
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Аз маълумоти бадастомада маълум мегардад, ки аз 196 донишҷӯй 170 

нафар (87,2%), ки 55 донишҷӯи факултети таҳсилоти ибтидоӣ ва  

педагогикаи махсус (32,3%), 54 донишҷӯи факултети филологӣ (80,0%), 61 

донишҷӯи факултети забонҳои хориҷиро (35,6%) дар бар мегиранд, ба 

имконпазир будани иштирок дар тарбияи мактаббачагон, фаъолияти 

ҷамъиятии омӯзгорон, ба он ки таҷрибаомӯзӣ барои азхудкунии маҳорати 

педагогӣ ёрӣ мерасонад, ишора намуданд. Аммо 25 нафар донишҷӯй (78,4%), 

ки 8 таҷрибаомӯзи (32,2%) факултети таҳсилоти ибтидоӣ ва педагогикаи 

махсус, 11 донишҷӯи (22,7%) факултети филологӣ, 6 донишҷӯи (41,6%) 

факултети забонҳои хориҷиро фаро мегиранд, арзиши таҷрибаомӯзии 

педагогиро ҳамчун омили омодагӣ ба касб нодида мегиранд, ба он бетафовут 

ва ғайрифаъолона муносибат менамоянд ва онро танҳо бо сабаби ворид 

буданаш ба барномаи таълими донишгоҳӣ иҷро менамоянд.  

Ба донишҷӯён чунин савол дода шуд: «Оё Шумо худро барои гузаштани 

таҷрибаомӯзии педагогӣ ба таври кофӣ омода мешуморед?» (ва зерсаволҳо, 

ҷадв. 3).  

Оё шумо худро 

барои гузаштани 

таҷрибаомӯзии 

педагогӣ омода 

мешуморед? 

 

Миқд. 

дониш- 

ҷӯёни 

ҷавобдода 

% аз ҷумла, мув. факултетҳо  

Таҳсилоти 

ибтидоӣ ва  

педагогикаи 

махсус 

Филологӣ  Забонҳои 

хориҷӣ  

   Миқд. 

дониш-

ҷӯён 

 

% 

Миқд. 

дониш-

ҷӯён 

% Миқд. 

дониш-

ҷӯён 

 

% 

Ҳа 94 21,8 31 33,2 35 28,0 28 34,5 

Не 58 32,4 18 21,2 13 44,5 27 21,4 

Ба ҷавоб додан 

душворӣ мекашам  

32 61,2 8 40,0 11 29,5 13 27,7 

Ҷавоби дигар 12 16,7 4 7,8 - - 8 12,1 

 

Ҷадвали 3. - Баҳодиҳии донишҷӯён ба омодагии  худ барои 

гузаштани таҷрибаомӯзии педагогӣ  

Аз 196 донишҷӯй 94 донишҷӯй (21,8%), ки 31 донишҷӯи (33,2%) 

факултети таҳсилоти ибтидоӣ ва  педагогикаи махсус, 35 донишҷӯи (28,0%) 

факултети филологӣ, 28 донишҷӯи (34,5%) факултети забонҳои хориҷиро дар 

бар мегиранд, ҷавоби «ҳа» доданд. 58 нафар донишҷӯй (32,4%), ки аз 18 
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донишҷӯи (21,2%) факултети таҳсилоти ибтидоӣ ва  педагогикаи махсус, 13 

донишҷӯи (44,5%) факултети филологӣ, 27 донишҷӯи (21,4%) факултети 

забонҳои хориҷӣ иборатанд, изҳор намуданд, ки худро барои гузаштани 

таҷрибаомӯзии педагогӣ омода намешуморанд. 32 донишҷӯй (61,2%), аз онҳо 

8 донишҷӯи (40,0%) факултети таҳсилоти ибтидоӣ ва  педагогикаи махсус, 11 

донишҷӯи (29,9%) факултети филологӣ, 13 донишҷӯи (27,7%) факултети 

забонҳои хориҷӣ дар посух додан ба пурсиш душворӣ кашиданд.  

Дар пурсишнома як қатор саволҳое пешбинӣ гардидаанд, ки 

худбаҳодиҳии омодагии донишҷӯёнро барои гузаронидани навъҳои 

мушаххаси кори тарбиявӣ равшан месозанд: мубоҳисаҳо, суҳбатҳои марбут 

ба ахлоқ, маҷлисҳои хонандагон, соатҳои тарбиявӣ, ташкили меҳнати 

фоиданоки ҷамъиятӣ, кор бо созмони ҷавонони синф, кор оид ба 

касбинтихобкунии хонандагон, кор бо хонандагони душвортарбия, кор бо 

волидайни хонандагон, фаъолияти маҳфилҳо, ташкили фароғати наврасон ва 

диг. (ҷадвали  4).  

 

Ҷадвали 4 - Феҳристи навъҳои корҳои тарбиявӣ барои гузаронидан, ки донишҷӯён 

худро омода мешуморанд 

Барои гузаронидани кадом навъҳои кори 

тарбиявӣ шумо худро омода мешуморед                  

Миқд. 

умумии 

дониш-

ҷӯён 

% 

аз он ҷумла, мув. факултетҳо 

Таҳс. ибтид. ва  

пед. махсус, Филологӣ 
Забонҳои 

хориҷӣ 

миқд. 

дониш-

ҷӯён 

% 

миқд. 

дониш-

ҷӯён 

% 

миқд. 

дониш-

ҷӯён 

% 

Иттилооти сиёсӣ, мубоҳисаҳо, суҳбатҳо дар 

мавзуъҳои сиёсӣ 

118 60,2 38 32,2 42 35,5 38 32,2 

Маҷлисҳои хонандагон, соатҳои тарбиявӣ  71 36,2 18 35,4 20 36,4 26 40,1 

Суҳбатҳо дар мавзуъҳои ахлоқӣ 113 57,7 28 24,7 44 38,9 41 36,2 

Ташкили меҳнати фоиданоки ҷамъиятӣ  97 49,5 25 25,7 31 31,9 41 42,2 

Ташкили худфаъолияти бадеӣ  88 44,8 27 30,6 28 31,9 33 37,5 

Кор бо ташкилоти ҷамъиятӣ  83 42,4 24 28,9 25 30,1 34 40,9 

Кор бо хонандагони душвортарбия  44 22,4 15 34,0 13 29,5 16 36,3 

Кор бо волидайн  29 14,8 7 24,1 6 20,6 16 55,2 

Ташкили фароғати бачагон  79 40,3 20 25,4 29 29,1 30 37,9 
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Дар натиҷа муайян гардид, ки донишҷӯён худро барои кор бо 

хонандагони душвортарбия ба қадри кофӣ омода намешуморанд: 44 

донишҷӯй (22,4%), ки 15 донишҷӯи (34,0%) факултети таҳсилоти ибтидоӣ ва  

педагогикаи махсус, 13 донишҷӯи (29,5%) факултети филологӣ, 16 донишҷӯи 

(36,3%) факултети забонҳои хориҷиро дар бар мегиранд, чунин ақида дорад.  

Барои кор бо созмони ҷавонони синф 83 нафар донишҷӯй (42,3%), ки 24 

донишҷӯи (28,9%) факултети таҳсилоти ибтидоӣ ва  педагогикаи махсус, 25 

донишҷӯи (30,1%) факултети филологӣ, 34 донишҷӯи (40,9%) факултети 

забонҳои хориҷиро дар бар мегиранд, омода мебошанд.  

Ба кори маҳфилҳо худро омода мешуморанд: 83 нафар донишҷӯй 

(42,4%), аз ин теъдод 25 нафар донишҷӯи (30,1%) факултети таҳсилоти 

ибтидоӣ ва  педагогикаи махсус, 23 нафар донишҷӯи (27,7%) факултети 

филологӣ, 35 нафар донишҷӯи (42,1%) факултети забонҳои хориҷӣ.  

Ба ташкили фароғати наврасон худро омода мешуморанд: 79 нафар 

донишҷӯй (40,3%), ки аз 20 донишҷӯи (25,3%) факултети таҳсилоти ибтидоӣ 

ва  педагогикаи махсус, 29 донишҷӯи (29,1%) факултети филологӣ ва 30 

донишҷӯи (37,9%) факултети забонҳои хориҷӣ иборатанд.  

Ба гузаронидани маҷлисҳои хонандагон ва соатҳои тарбиявӣ худро 

омода мешуморанд: 71 нафар донишҷӯй (36,2%), соҳеҳтараш 18 донишҷӯи 

(25,4%) факултети таҳсилоти ибтидоӣ ва  педагогикаи махсус, 27 донишҷӯи 

(38,0%) факултети филологӣ ва 26 донишҷӯи (36,6%) факултети забонҳои 

хориҷӣ.  

Ҷиҳатҳои муҳимтарини қобилияти ташкилӣ барои гузаронидани чора-

бинии беруназсинфӣ ба ақидаи донишҷӯён инҳо мебошанд (ҷадв. 5):  

Кадоме аз маҳорати зикршудаи 

ташкилӣ ба андешаи шумо дар кор 

бо хонандагон муҳиманд.  

Миқ. 

дон. 

% Аз ҷумла, мув. факултетҳо   

  Таҳс. ибтидоӣ ва  

пед. махсус 

Филологии Заб. хор. 

  Миқд 

дон. 

% Миқд 

дон 

% Миқд 

дон 

% 

Маҳорати интихоби рафтори 

беҳтарин дар ҳолати вайроншавии 

интизом  

127 67,7 42 33,0 41 32,2 44 34,6 
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Маҳорати пеш гузоштани талаботи 

педагогии мувофиқ барои иҷро 

кардани мактаббачагон 

74 37,7 24 32,4 22 40,0 26 40,1 

Маҳорати зоҳир кардани тамкин дар 

вазъияти душвор 

70 35,7 19 27,1 22 31,4 29 41,4 

Маҳорати тақсим кардани диққати 

худ дар раванди кор бо хонандагон 

154 78,6 41 26,6 57 37,0 56 36,3 

Ҷавоби дигар 8  4 7,8 1 1,8 3 46 

 

Ҷадвали 5. -  Феҳрасти маҳорати ташкилие, ки барои донишҷӯён дар 

гузаронидани чорабиниҳои беруназсинфӣ муҳиманд 

Маҳорати тақсим кардани диққат – 154 нафар донишҷӯй (78,6%), ки 41 

донишҷӯи (26,6%) факултети таҳсилоти ибтидоӣ ва  педагогикаи махсус, 57 

донишҷӯи (37,0%) факултети филологӣ, 56 донишҷӯи (27,4 %) факултети 

забонҳои хориҷиро дар бар мегиранд.  

Маҳорати интихоби рафтори беҳтаринро дар ҳолатҳои вайрон кардани 

интизом аз ҷониби хонандагон 127 нафар донишҷӯй (67,7%), ки аз 42 

донишҷӯи (33,0%) факултети таҳсилоти ибтидоӣ ва  педагогикаи махсус, 41 

донишҷӯи (32,2%) факултети филологӣ, 44 донишҷӯи (34,6%) факултети 

забонҳои хориҷӣ иборатанд, зикр намуданд.  

Маҳорати пеш овардани талаботи педагогии мувофиқро, ки 

мактаббачагон бояд иҷро намоянд, 74 нафар донишҷӯй (37,8%), ки 24 

донишҷӯи (32,5%) факултети таҳсилоти ибтидоӣ ва  педагогикаи махсус, 26 

донишҷӯи (35,1%) факултети филологӣ, 24 донишҷӯи (32,4%) факултети 

забонҳои хориҷиро дар бар мегиранд, таъкид сохтанд.  

Маҳорати зоҳир намудани таҳаммулу тамкинро дар вазъияти душвор 

70 нафар донишҷӯй (35,7%), ки аз 19 донишҷӯи (27,1%) факултети таҳсилоти 

ибтидоӣ ва  педагогикаи махсус, 22 донишҷӯи (31,4%) факултети филологӣ, 

29 донишҷӯи (41,4%) факултети забонҳои хориҷӣ иборатанд, ҷонибдорӣ 

намуданд. 

Ба кадом аз маҳоратҳои ташкилии зикрёфта дар раванди кор бо 

хонандагон муҳиманд? Чунин маълумотҳо ба даст оварда шуд: (ҷадвали 6). 
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Кадоме аз маҳоратҳои ташкилии 

зикрёфта дар равнди кор бо 

хонандагон муҳим аст? 

Миқд. 

дон- 

иш 

ҷӯён 

 

% аз ҷумла мувофиқи 

факултетҳо 

  

 Таҳсилоти 

ибтидоӣ ва  

педагогикаи 

махсус 

Филологӣ 
Забонҳои 

хориҷӣ 

   Миқд. 

дон. 

% Миқд. 

дон. 

% Миқд. 

дон. 

% 

Маҳорати интихоби рафтори беҳтарин дар 

ҳолати вайроншавии интизом 

58 29,6 14 24,1 18 31,0 26 44,8 

Маҳорати пеш гузоштани талаботи педагогии 

мувофиқ барои иҷро кардани мактаббачагон 

46 23,5 15 32,6 12 24,0 19 41,3 

Маҳорати зоҳир кардани тамкин дар вазъияти 

душвор 

16 8,2 4 31,1 5 31,2 7 43,7 

Маҳорати тақсим кардани диққати худ дар 

раванди кор бо хонандагон 

79 40,3 20 25,3 23 29,1 30 37,9 

Ҷавоби дигар 14 7,1 2 3,9 5 9,0 6 9,2 

Ҷадвали 6. - Феҳристи маҳорати созмондиҳие, ки барои гузаронидани  

чорабинии беруназсинфӣ нокифоя мебошанд 

 

Нокифоя будани маҳорати интихоби рафтори беҳтаринро дар ҳолатҳои 

вайрон гардидани интизом аз ҷониби хонандагон: 58 нафар  донишҷӯй 

(29,6%), ки 14 донишҷӯи (24,1%) факултети таҳсилоти ибтидоӣ ва  

педагогикаи махсус, 18 донишҷӯи (31,0%) факултети филологӣ, 26 донишҷӯи 

(44,7%) факултети забонҳои хориҷиро дар бар мегиранд, ҷонибдорӣ 

намуданд.  

Нокифоя будани маҳорати пеш овардани талаботи педагогии 

мувофиқро, ки мактаббачагон иҷро мекунанд: 46 нафар донишҷӯй (23,4%), 

ки аз 15 донишҷӯи (32,6%) факултети таҳсилоти ибтидоӣ ва  педагогикаи 

махсус, 12 донишҷӯи (26,0%) факултети филологӣ, 19 донишҷӯи (41,3%) 

факултети забонҳои хориҷӣ иборатанд, тазаккур додаанд.  

Нокифоягии маҳорати зоҳир намудани таҳаммулу тамкинро дар 

вазъияти душвор қайд карданд: 16 донишҷӯй (8,25%), ки 4 донишҷӯи (31,1%) 

факултети таҳсилоти ибтидоӣ ва  педагогикаи махсус, 5 донишҷӯи (7,7%) 

факултети филологӣ, 7 донишҷӯи (43,7%) факултети забонҳои хориҷиро дар 

бар мегиранд.  
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Ба саволи «Оё донишҷӯён худро ба худтарбиякунии қобилияти 

созмондеҳӣ омода мешуморанд?» (истифодаи худиттилодиҳӣ, 

худтаҳлилкунӣ, худфармондиҳӣ бо мақсади ба роҳ мондани муносибати 

беҳтарин бо хонандагон дар ҳолати вайроншавии интизом, пеш овардани 

талаботи педагогии мувофиқ ба хонандагон, зоҳир намудани таҳаммулу 

тамкин дар вазъияти душвор, тақсими диққат ва ғ.) маълумоти зерин ба даст 

омад (ҷадвали 7):  

 Донишҷӯён худро ба 

худтарбиякунии қобилияти 

созмондеҳӣ омода мешуморанд 

Миқд. 

дон- 

иш 

ҷӯён 

 

% аз ҷумла мув 

факултетҳо 

  

 Таҳсилоти 

ибтидоӣ ва  

педагогикаи 

махсус 

Филологӣ 
Забонҳои 

хориҷӣ 

   Миқд. 

дон. 

% Миқд. 

дон. 

% Миқд. 

дон. 

% 

Маҳорати интихоби рафтори беҳтарин дар 

ҳолати вайроншавии интизомро аз худ 

кардаанд 

33 16,8 7 21,2 11 33,3 15 45,4 

Маҳорати пеш гузоштани талаботи педагогии 

мувофиқ барои иҷро кардани мактаб-

бачагонро аз худ кардаанд 

43 21,9 11 25,5 19 44,1 13 30,2 

Маҳорати зоҳир кардани тамкин дар вазъияти 

душворро азхуд кардаанд 

54 27,4 17 13,7 8 14,5 19 21,6 

Маҳорати тақсим кардани диққати худ дар 

раванди кор бо хонандагонро азхуд кардаанд  

15 7,7 4 26,5 4 26,5 7 46,6 

Ҷадвали 7 – Маълумот оид ба омода будани донишҷӯён ба 

худтарбиякунии қобилияти созмондеҳӣ 

 

Маҳорати интихоби муносибати беҳтаринро дар ҳолати вайроншавии 

интизом аз худ кардаанд: 33 донишҷӯй (16,8%), ки аз онҳо 7 нафар донишҷӯи 

(21,2%) факултети таҳсилоти ибтидоӣ ва  педагогикаи махсус, 11 донишҷӯи 

(33,3%) факултети филологӣ, 15 донишҷӯи (45,4% ) факултети забонҳои 

хориҷӣ мебошанд.  

Аз худ нашудани маҳорати интихоби муносибати беҳтарин дар ҳолати 

вайроншавии интизом дар 75 нафар донишҷӯй (38,2% ), ки аз онҳо 22 

донишҷӯи (29,3%) факултети таҳсилоти ибтидоӣ ва  педагогикаи махсус, 19 

донишҷӯи (25,3%) факултети филологӣ, 34 донишҷӯи (45,3%) факултети 

забонҳои хориҷӣ мебошанд, ба мушоҳида омад.  
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Маҳорати пеш гузоштани талаботи педагогии мувофиқ ба хонандагон  аз 

тарафи 43 донишҷӯй (21,9%), ки аз онҳо 11 нафар донишҷӯи (25,5%) 

факултети таҳсилоти ибтидоӣ ва  педагогикаи махсус, 19 донишҷӯи (44,1% ) 

факултети филологӣ, 13 донишҷӯи (30,2%) факултети забонҳои хориҷӣ 

мебошанд, муайян гардид.  

Ин маҳоратро 97 нафар донишҷӯй (49,4%), ки аз 32 донишҷӯи (32,9%) 

факултети таҳсилоти ибтидоӣ ва  педагогикаи махсус, 26 донишҷӯи (26,8%) 

факултети филологӣ, 39 донишҷӯи (40,2%) факултети забонҳои хориҷӣ 

иборатанд, аз худ накардаанд.  

Маҳорати зоҳир намудани таҳаммулу тамкин дар вазъияти душвор аз 

ҷониби 54 донишҷӯй (27,4%), аз онҳо 17 донишҷӯи (13,7%) факултети 

таҳсилоти ибтидоӣ ва  педагогикаи махсус, 8 донишҷӯи (14,5%) факултети 

филологӣ, 19 донишҷӯи (21,6%) факултети забонҳои хориҷӣ дастгирӣ ёфт.  

Ин маҳоратро аз худ накардаанд: 43 нафар донишҷӯй (21,9%) ки аз онҳо 

13 нафар донишҷӯи (30,2%) факултети таҳсилоти ибтидоӣ ва  педагогикаи 

махсус, 13 нафар донишҷӯи (30,2%) факултети филологӣ ва 17 нафар 

донишҷӯи (39,5%) факултети забонҳои хориҷӣ мебошанд.  

Маҳорати тақсимоти диққатро дар рафти кор бо хонандагон 15 

донишҷӯй (7,7%), ки аз онҳо 4 нафар донишҷӯи (26,5%) факултети таҳсилоти 

ибтидоӣ ва  педагогикаи махсус, 4 донишҷӯи (26,5%) факултети филологӣ, 7 

донишҷӯи (46,6%) факултети забонҳои хориҷӣ мебошанд, ҷонибдорӣ 

намуданд.  

Чунин маҳорат дар 27 донишҷӯй (13,7%), аз ҷумла 8 донишҷӯи (29,6%) 

факултети таҳсилоти ибтидоӣ ва  педагогикаи махсус, 12 донишҷӯи (44,4%) 

факултети филологӣ, 7 донишҷӯи (25,9% ) факултети забонҳои хориҷӣ, вуҷуд 

надорад.  

Маълумоти бадастомада нишон медиҳад, ки дар аксари донишҷӯён 

маҳорати мустақилона аз худ намудани қобилияти ташкилии зикршуда 

мавҷуд нест, фикрронии онҳо дар хусуси омодагии сусташон ба 

худтарбиякунӣ ва зарурати парвариши чунин маҳорат гувоҳӣ медиҳад.  
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Натиҷаҳои марҳалаи дувуми пурсишномаи донишҷӯёни курси IV-ро 

баъди гузаштани таҷрибаомӯзии педагогӣ баррасӣ менамоем.  

Таҷрибаомӯзии педагогӣ (ҷадв. 8), чунонки 107 нафар донишҷӯй 

(54,6%) –35 донишҷӯи (32,7%) факултети таҳсилоти ибтидоӣ ва  педагогикаи 

махсус, 30 донишҷӯи (28,0%) факултети филологӣ, 4 донишҷӯи (30,3%) 

факултети забонҳои хориҷӣ қайд намуданд, ба онҳо имкони иштирок дар 

раванди тарбияи мактаббачагон ва фаъолияти ҷамъиятии омӯзгор, фарогирии 

баъзе ҷанбаҳои касби педагогиро фароҳам овард. 

 

Ба шумо таҷрибаомӯзӣ дар мактаб чӣ дод?  Миқд. 

дониш- 

ҷӯён 

% аз он ҷумла, мув. факултетҳо  

Педагогӣ Филологӣ 
Забонҳои 

хориҷӣ 

Миқд. 

дониш-

ҷӯён 

% Миқд. 

дониш-

ҷӯён 

% Миқд. 

дониш-

ҷӯён 

% 

Таҷрибаи педагогӣ имкони иштирок дар 

раванди тарбияи мактаббачагон ва фаъолияти 

ҷамъиятии омӯзгорро фароҳам овард.  

107 54,6 35 32,7 30 28,0 42 39, 2 

Ба дуруст будани интихоби касб итминон 

ҳосил намуд. 

63 32,1 22 34,9 21 48, 8 20 31, 7 

Таҷрибаомӯзии педагогӣ имтиҳони навбатӣ 

мебошад. 

43 21,9 13 39,2 17 39, 5 13 30, 2 

Ҷавоби дигар 9 4,6 4 4,4 3 5, 5 2 3, 1 

 

Ҷадвали 8. - Баҳодиҳии донишҷӯён ба таҷрибаомӯзии педагогӣ дар мактаб 

баъди гузаштани он  

Натиҷаҳои пурсишнома нишон доданд, ки 63 донишҷӯй (32,1%) – 22 

донишҷӯи (34,9%) факултети таҳсилоти ибтидоӣ ва  педагогикаи махсус, 20 

донишҷӯи (31,7%) факултети филологӣ, 21 донишҷӯи (48,8%) факултети 

забонҳои хориҷӣ ба дурустии интихоби касб итминон ҳосил намуданд.  

Барои 43 нафар донишҷӯй (21,9%) – 14 донишҷӯи (32,5%) факултети 

таҳсилоти ибтидоӣ ва  педагогикаи махсус, 12 донишҷӯи (27,9%) факултети 

филологӣ, 17 донишҷӯи (39,5%) факултети забонҳои хориҷӣ таҷрибаомӯзии 

педагогӣ имтиҳони навбатӣ буд.  



68 

Дар раванди кори мактаб барои донишҷӯён мувофиқи баҳодиҳии онҳо 

бештар кор бо хонандагони душвортарбия (ҷадв. 8) мушкилӣ овард: 82 нафар 

донишҷӯй (41,8%), ки аз 25 донишҷӯи (30,4%) факултети таҳсилоти ибтидоӣ 

ва  педагогикаи махсус, 27 донишҷӯи (32,9%) факултети филологӣ,  30 

донишҷӯи (36,5%) факултети забонҳои хориҷӣ иборатанд, ба чунин хулоса 

омаданд.  

Кадоме аз навъҳои 

зикршудаи кори 

омӯзгор барои шумо 

бештар душвор 

буданд? 

Миқд.  

дониш

-ҷӯён 

 

% 

 

аз ҷумла, мув. факултетҳо  

Таҳсилоти 

ибтидоӣ ва  

педагогика

и махсус, 

Филолог

ӣ  

Заб. хориҷӣ 

Миқд. 

дон. 

% Миқд. 

дон. 

% Миқд. 

дон. 

% 

Иттилооти сиёсӣ, му-

боҳисаҳо дар 

мавзуъҳои сиёсӣ 

25 12,7 10 40,0 6 24,0 8 32,0 

Суҳбатҳои ахлоқӣ, 

маҷлисҳои хонандагон, 

соатҳои тарбиявӣ 

14 7,1 8 57,1 2 14,2 4 28,5 

 Ташкили кори фоида-

ноки ҷамъиятӣ  

12 6,2 4 33,3 3 25,0 5 41,6 

Кор бо ташкилоти 

ҷамъиятӣ  

27 13,6 8 29,6 12 44,4 7 25,9 

Кор бо бачагони 

душвортарбия  

82 41,8 25 30,4 27 32,9 30 36,5 

Кор бо хонандагон дар 

самти интихоби касб 

14 7,1 4 28,5 4 28,5 15 40,5 

Кор  бо волидайн  63 32,1 22 34,9 25 45,5 16 25,3 

Кор дар маҳфилҳо  15 7,7 4 26,5 4 26,5 7 46,6 

Кор бо созмони 

худфаъолияти бадеӣ 

9 4,6 5 55,5 2 22,2 2 22,2 

Ҷадвали 9. - Феҳристи навъҳои корҳои тарбиявӣ, ки донишҷӯён бештар 

душворӣ кашиданд 

 

Кор бо волидайни хонандагон барои 63 нафар донишҷӯй (32,0 %) –22 

донишҷӯи (34,9%) факултети таҳсилоти ибтидоӣ ва  педагогикаи махсус, 25 

донишҷӯи (45,5%) факултети филологӣ,  16 донишҷӯи (25,3%)  факултети 

забонҳои хориҷӣ мушкилӣ овард. Дар гузаронидани маҷлиси хонандагон, 
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соатҳои тарбиявӣ 37 нафар  донишҷӯй (18,9%)  – 13 донишҷӯи (35,1%) 

факултети таҳсилоти ибтидоӣ ва  педагогикаи махсус, 8 донишҷӯи (21,6%) 

факултети филологӣ ва 15 донишҷӯи (40,5%) факултети забонҳои хориҷӣ 

душворӣ кашиданд.  

14 нафар донишҷӯй (7,1%) 4 донишҷӯи (28,5%) факултети таҳсилоти 

ибтидоӣ ва  педагогикаи махсус, 4 донишҷӯи (28,5%) факултети филологӣ,  

15 донишҷӯи (40,5%) факултети забонҳои хориҷӣ ҳангоми кор дар самти 

интихоби  касби хонандагон андаке душворӣ кашиданд.  

Барои 14 нафар донишҷӯй (7,1%), ки аз 8 донишҷӯи (57,1%) факултети 

таҳсилоти ибтидоӣ ва  педагогикаи махсус, 2 донишҷӯи (14,2%) факултети 

филологӣ,  4 донишҷӯи (28,5%) факултети забонҳои хориҷӣ иборатанд, 

гузаронидани суҳбатҳои дар боби ахлоқ каме душворӣ овард.  

Созмони фароғати хонандагон барои 27 нафар таҷрибаомӯз –  8 

донишҷӯи (29,6%) факултети таҳсилоти ибтидоӣ ва  педагогикаи махсус, 12 

донишҷӯи (44,4%) факултети филологӣ ва  7 донишҷӯи (25,9%) факултети 

забонҳои хориҷӣ душвор буд.  

Созмони меҳнати фоиданоки ҷамъиятӣ барои 12 нафар донишҷӯй 

(12,0%): 4 донишҷӯи (33,3%) таҳсилоти ибтидоӣ ва  педагогикаи махсус, 3 

донишҷӯи (25,0%) факултети филологӣ ва 5 донишҷӯи (41,6%) факултети 

забонҳои хориҷӣ мушкил овард.  

Дар созмони худфаъолияти бадеӣ душворӣ кашиданд: 9 донишҷӯй 

(4,6%) – 5 донишҷӯи (55,5%) факултети таҳсилоти ибтидоӣ ва  педагогикаи 

махсус, 2 донишҷӯи (22,2%) факултети филологӣ,  2 донишҷӯи (22,2%) 

факултети забонҳои хориҷӣ.  

Созмони кори маҳфилҳо барои 15 донишҷӯй (7,7%), ки аз 4 донишҷӯи 

(26,5%) факултети таҳсилоти ибтидоӣ ва  педагогикаи махсус, 4 донишҷӯи 

(26,5%) факултети филологӣ,  7 донишҷӯи факултети забонҳои хориҷӣ 

(46,6%) иборатанд, на он қадар мушкил буд.  
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Таҳлили маълумоти бадастомада нишон дод, ки дар омода сохтани 

донишҷӯён ба таҷрибаомӯзии педагогӣ таваҷҷуҳи бештарро кори онҳо бо 

хонандагони душвортарбия ва волидайни хонандагон тақозо менамояд.  

Аз ҷузъҳои зикрёфтаи қобилияти созмондеҳӣ донишҷӯён маҳорати 

тақсим кардани диққатро ҷузъи муҳимтарини қобилияти ташкилӣ 

ҳисобиданд: 50 донишҷӯи (31,0%) факултети таҳсилоти ибтидоӣ ва  

педагогикаи махсус, 47 донишҷӯи  (29,1%) факултети филологӣ,  64 

донишҷӯи (39,7%) факултети забонҳои хориҷӣ.  

Баъд аз он маҳорати интихоби рафтори беҳтарин дар ҳолатҳои 

вайроншавии интизом аз ҷониби теъдоди зерини донишҷӯён дастгирӣ ёфт: 

146 донишҷӯй (74,5%), ки аз 40 донишҷӯи (27,3%) факултети таҳсилоти 

ибтидоӣ ва  педагогикаи махсус, 45 донишҷӯи (30,8%) факултети филологӣ,  

61 донишҷӯи (41,7%) факултети забонҳои хориҷӣ иборатанд.  

Дар идома маҳорати пеш гузоштани талаботи педагогии беҳтарин, ки 

мактаббачагон иҷро мекунанд, қайд мегардад: 125 донишҷӯй (63,8%) –  45 

(36,0%) донишҷӯи факултети таҳсилоти ибтидоӣ ва  педагогикаи махсус, 44 

донишҷӯи (35,2%) факултети филологӣ ва  46 донишҷӯи(36,8%) факултети 

забонҳои хориҷӣ.  

Ва ниҳоят, маҳорати зоҳир намудани тамкину таҳаммул дар вазъияти 

душвор аз ҷониби 112 донишҷӯй (57,1%), ки аз онҳо 34 донишҷӯи  (30,3%) 

факултети таҳсилоти ибтидоӣ ва  педагогикаи махсус, 31 донишҷӯи (27,6 %) 

факултети филологӣ,  48 донишҷӯи (42,8%) факултети забонҳои хориҷӣ 

мебошанд, ҷонибдорӣ гардид.  

Ин аз он далолат медиҳад, ки ба фикри донишҷӯён,  чигунагии тақсими 

диққати омӯзгор ба мушоҳидаи кори синф аз ҷониби ӯ, саривақт дидани 

вайрон шудани интизом, ҷавоб додани ӯ ба саволҳои хонандагон пайвастагӣ 

дорад.  

Донишҷӯён чунин мешуморанд, ки барои онҳо бештар нокифоя будани 

маҳорати зерини созмондеҳӣ ба назар расид (ҷадв. 10):  
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Кадоме аз маҳорати созмондеҳӣ 

зикршуда дар давраи таҷрибаомӯзӣ барои 

шумо нокифоя буд? 

Миқ. 

дониш-

ҷӯён 

% Аз ҷумла, мув. факултетҳо  

 

Таҳсилоти 

ибтидоӣ ва  

педагоги-каи 

махсус 

Филологӣ 
Забонҳои 

хориҷӣ 

  

Миқд. 

дониш-

ҷӯён 

% 

Миқд. 

дониш-

ҷӯён 

% 

Миқд. 

дониш-

ҷӯён 

% 

Маҳорати тақсими диққат дар раванди 

ташкили фаъолияти хонандагон 
104 53,2 30 28,8 33 31,7 41 39,4 

Маҳорати интихоби рафтори беҳтарин 

дар ҳолати вайроншавии интизом 
64 32,6 25 39,0 15 23,4 24 37,5 

Маҳорати зоҳир намудани тамкин дар 

вазъияти душвор 
15 7,6 4 26,6 4 26 ,4 7 46,6 

Маҳорати пеш овардани  талаботи 

педагогии мувофиқ 
46 23,4 14 30,4 13 20,3 19 29,2 

Ҷавоби дигар 7 3,6 2 3,6 2 3,6 3 4,6 

Ҷадвали 10.  - Феҳристи маҳорати созмондиҳие, ки ба донишҷӯён  дар 

давраи таҷрибаомӯзии педагогӣ нокифоя буданд 
 

Маҳорати тақсими диққат – 104 донишҷӯй (53,2%), ки аз 30 донишҷӯи 

(28,8%) факултети таҳсилоти ибтидоӣ ва  педагогикаи махсус, 33 донишҷӯи 

(31,7%) факултети филологӣ, 41 донишҷӯи (39,4%) факултети забонҳои 

хориҷӣ иборатанд.  

Набудани маҳорати интихоби рафтори беҳтаринро дар ҳолатҳои 

вайроншавии интизом аз ҷониби хонандагон дар раванди кор бо онҳо 64 

донишҷӯй (32,6%) – аз онҳо 25 донишҷӯи (39,0%)  факултети таҳсилоти 

ибтидоӣ ва  педагогикаи махсус, 15 донишҷӯи (23,4%) факултети филологӣ,  

24 донишҷӯи (37,5%) факултети забонҳои хориҷӣ  қайд карданд.  

 Маҳорати пеш гузоштани талаботи педагогии мувофиқе, ки 

мактаббачагон иҷро мекунанд, дар фаъолияти  46 донишҷӯй (23,4%) - 14 

донишҷӯи (30,4%) факултети таҳсилоти ибтидоӣ ва  педагогикаи махсус, 13 

донишҷӯи (20,3%) факултети филологӣ, 19 донишҷӯи (29,2%) факултети 

забонҳои хориҷӣ мушоҳида нагардид.  

Дар мавриди кори донишҷӯён оид ба худтарбиякунии қобилияти 

ташкилӣ бошад, маълум гардид, ки аз тамоми маҳорати  ба қобилияти 

созмондеҳӣ марбут, ба худтарбиякунии маҳорати тақсими диққати худ дар 

раванди кор бо хонандагон 35 донишҷӯй (17,8%), ки аз  9 донишҷӯи (25,7%) 
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факултети таҳсилоти ибтидоӣ ва  педагогикаи махсус, 16 донишҷӯи (45,7 %) 

факултети филологӣ, 10 донишҷӯи (2,5%) факултети забонҳои хориҷӣ 

иборатанд,таваҷҷуҳ зоҳир намудаанд.  

Чунин маҳоратро 167 донишҷӯй (85,5%), ки аз онҳо 55 донишҷӯи 

(88,2%) факултети таҳсилоти ибтидоӣ ва  педагогикаи махсус, 54 донишҷӯи 

(32,3%) факултети филологӣ,  58 донишҷӯи (34,7%) факултети забонҳои 

хориҷӣ мебошанд, надоранд.  

Маҳорати интихоби рафтори беҳтаринро дар вазъияти вайроншавии 

интизом аз ҷониби хонандагон 24 донишҷӯй (12,2%) – 7 донишҷӯи (29,1%) 

факултети таҳсилоти ибтидоӣ ва  педагогикаи махсус, 6 донишҷӯи (25,0%) 

факултети филологӣ,  11 донишҷӯи (45,8%) факултети забонҳои хориҷӣ аз 

худ кардаанд.  

Набудани маҳорати интихоби рафтори беҳтарин дар ҳолатҳои 

вайроншавии интизом аз ҷониби хонандагон дар 112 донишҷӯй (57,6%) ба 

назар расид, аз онҳо: 38 донишҷӯи (33,9%) факултети таҳсилоти ибтидоӣ ва  

педагогикаи махсус, 34 донишҷӯи (30,3%) факултети филологӣ, 40 

донишҷӯи (35,7%) факултети забонҳои хориҷӣ.  

Маҳорати пеш овардани талаботи мувофиқро, ки мактаббачагон иҷро 

карданд, 24 (12,2%) нафар донишҷӯй аз ҷумла 7 донишҷӯи (29,1%) факулте-

ти таҳсилоти ибтидоӣ ва  педагогикаи махсус, 8 донишҷӯи (33,3%) факул-

тети филологӣ, 9 донишҷӯи (37,5%) факултети забонҳои хориҷӣ 

писандиданд.  

Дар 111 нафар донишҷӯй (56,6%), ки аз 31 донишҷӯи (27,9%) факул-

тети таҳсилоти ибтидоӣ ва  педагогикаи махсус, 38 донишҷӯи (34,2%) факул-

тети филологӣ,  38 донишҷӯи (34,2%) факултети забонҳои хориҷӣ ибора-

танд, маҳорати пеш овардани талаботи мувофиқ ба мактаббачагон вуҷуд 

надошт.  

Ҳангоми кор бо наврасони душвортарбия тамкину таҳаммулро 10 

нафар донишҷӯй зоҳир намуданд: 3 донишҷӯи (30,0%) факултети таҳсилоти 

ибтидоӣ ва  педагогикаи махсус, 3 донишҷӯи ( 30,0%) факултети филологӣ,  
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4 донишҷӯи (40,0%) факултети забонҳои хориҷӣ.  

110 донишҷӯй (56,1%), ки аз 35 донишҷӯи (31,8%) факултети 

таҳсилоти ибтидоӣ ва  педагогикаи махсус, 42 донишҷӯи (38,1%) факултети 

филологӣ,  33 донишҷӯи (30,0%) факултети забонҳои хориҷӣ иборатанд, 

маҳорати зоҳир намудани тамкинро ҳангоми кор бо бачагони душвортарбия 

аз худ накардаанд.  

Мо ба донишҷӯён ҷузъҳои бештар хоси қобилияти умумии 

созмондеҳиро,  ки зери он маҳорати равонакунӣ, таҳрик бахшидану танзим 

намудани фаъолияти одамони дигар, таъсири мувофиқи тарбиявӣ ба 

коллектив ва шахсият фаҳмида мешавад, чун худдастурдиҳӣ, 

худфармондиҳӣ ва раванди фикрию эмотсионалӣ пешниҳод намудем.  

Ин унсурҳои қобилияти созмондеҳӣ бевосита қобилияти умумии 

созмондеҳиро фароҳам меоваранд. Маҳз ба инкишофи чунин унсурҳои 

сохтории фаъолияти созмондеҳӣ кӯшишҳои худтарбиякуниро равона сохтан 

зарур  аст.  

Хулосаи боби якум  

 1. Дар мувофиқат бо вазифаҳои таҳқиқот таҳлили вазъи муаммои 

ташаккули фаъолияти созмондеҳӣ дар адабиёти илмӣ имкон дод, ки 

ҷанбаҳои асосии омӯзиши он, тавсифи моҳияти дидгоҳҳои гуногун ва 

асоснок намудани дурустӣ ва аҳамияти инкишофи қобилияти созмондеҳии 

мутахассисони оянда дар шароити донишгоҳ анҷом дода шавад.  

2. Дар таҳқиқот ҳамбастагии равандҳои мутобиқшавии касбии 

омӯзгорони синфҳои ибтидоӣ ба шароити азнавсозии ҷомеа ва муассисаҳои 

таҳсилоти миёнаи умумӣ, ташаккули фаъолияти созмондеҳӣ дар мактаби олӣ 

муқаррар гардид, ки қобилияти созмондеҳиро ҳамчун натиҷаи тарбияи 

касбию педагогӣ дар маҷмуъ ва хусусан, инкишофи фаъолияти созмондеҳӣ 

муайян менамояд.  

3. Дар таҳқиқот таҳлили таърих, вазъу тамоюлҳои инкишофи муаммои 

фаъолияти созмондеҳӣ дар илм ва амалияи педагогӣ ҷой дошта, принсипи 

асоснокии иҷтимоии хусусият ва мундариҷаи ташаккули фаъолияти 
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созмондеҳиро намоиш дода, пайгирии таҳаввул ва марҳалаҳои онро имкон 

медиҳад.  

4. Дидгоҳи системавию сохторӣ ба таҳлили падидаҳо ва равандҳои 

педагогӣ ба маънидоди фаъолияти созмондеҳӣ ҳамчун ҷузъи системасози 

фарҳанги педагогии шахсият ва муайян кардани мантиқи баррасии он дар 

қаринаи умумии фаъолияти касбии омӯзгор мусоидат намуд.  

5. Бо истифодаи комплекси методҳои таҳқиқоти педагогӣ таҳлили 

муқоисавии аҳамият ва ташаккулёбии ҷузъҳои гуногуни фаъолияти 

созмондеҳии омӯзгорони ояндаи синфҳои ибтидоӣ анҷом ёфт, ки имкони 

таъйин намудани вазифаҳои мубрами тарбиявиро дар заминаи ташхиси 

объективии сатҳи воқеии зоҳиршавии сифатҳои ташкилии барои касб 

муҳимро фароҳам овард.  

6. Боэътимодӣ ва асоснокии натиҷаҳое, ки дар марҳалаи мазкури 

таҳқиқот ба даст омаданд, бо асоснокии методологии нуқтаи назари 

ибтидоӣ, бо истифодаи комплекси методҳои таҳлили назариявӣ, тавзеҳи 

муқоисавии маводи ибтидоии ташхис тасдиқ мегардад.  

7. Таҳқиқот нишон дод, ки омодагӣ ба худинкишофдиҳӣ ва 

худтарбиякунии фаъолияти созмондеҳӣ дар донишҷӯён аз шаклҳои дар 

сатҳи баланд ифодаёфта то суст зоҳиршуда тағйир меёбад, ки оид ба 

бисёрсатҳа будани ин падида ишора менамояд. Ин ба мо имкон дод, ки чор 

сатҳи ташаккулёбии сифатҳои омӯхташавандаи шахсиятро (хуб 

инкишофёфта, инкишофёфта, суст инкишофёфта, инкишофнаёфта) муқаррар 

намоем.  

Ташаккули фаъолияти созмондеҳӣ ба роҳнамоии педагогии ин раванд  

вобаста мебошад, ки марҳала ба марҳала амалисозии як қатор шартҳоро чун 

ташхиси педагогӣ, худшиносии ҳадафмандона ва даркшуда; ташкили 

фаъолияти донишҷӯён барои худинкишофдиҳӣ, худтарбиякунӣ ва худомӯзӣ 

пешбинӣ менамояд.  
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БОБИ II. ҶАНБАҲОИ ОЗМОИШИИ ТАТБИҚИ ТЕХНОЛОГИЯҲОИ 

ПЕДАГОГӢ ОИД БА ИНКИШОФИ ҚОБИЛИЯТИ СОЗМОНДЕҲИИ 

ОМЎЗГОРИ ОЯНДАИ СИНФҲОИ ИБТИДОӢ ДАР РАВАНДИ 

ТАҶРИБАОМЎЗИИ ПЕДАГОГӢ 

2.1. Худтарбиякунӣ ҳамчун шарти рушди фаъолияти созмондеҳии 

омӯзгори ояндаи синфҳои ибтидоӣ 

Ба худтарбиякунӣ ҳамчун омили муҳимтарини ташаккул ва инкишофи 

шахсият олимон-педагогҳо борҳо ишора кардаанд. Онҳо қайд намудаанд, ки 

худтарбиякунӣ бояд тариқи фаъолияти самаранок ҷиҳати дигаргунсозии 

ҳаёти ҷамъиятӣ ва шахсӣ амалӣ гардад. Ба типи олитарини худтарбиякунӣ 

самтгирии барои ҷамъият арзишноку мусбати кори инсон аз болои худаш бо 

мақсади иштирок дар сохтмони ҷомеаи нав бо сатҳи баланди шуурнокӣ ва 

инкишофи ҳаматарафаи шахсият хос мебошад.  

Муҳим будани худтарбиякуниро дар ташаккули шахсияти ҳаматарафа 

инкишофёфта аксарияти намояндагони имрӯзаи илми педагогика ва 

психология эътироф менамоянд.  

Байни тарбияи самаранок ва худтарбиякунӣ робитаи диалектикӣ вуҷуд 

дорад, ки ба андозаи бештаре дар кори педагоги барҷаста В.А. Сухомлинский 

пайгирӣ мешавад. Ў навишта буд: “Тарбияе, ки худтарбиякуниро талқин 

менамояд, ба андешаи қатъии ман, тарбияи ҳақиқӣ мебошад” [98]. Назарияи 

худтарбиякунӣ дар як қатор таълифоти А.Я.Арет [126], Л.И. Рувинский [87] 

коркард шудааст.  

Чунончи, тадқиқоти А.Я.Арет оид ба нуқтаҳои асосии назарияи 

худтарбиякунӣ, ки хусусияти тадқиқоти назариявӣ ва метологӣ дошта, 

ҷанбаҳои таърихӣ, фалсафӣ, психологӣ ва педагогию методии 

худтарбиякуниро фаро мегирад, барои тадқиқоти мо низ аҳамияти илмӣ 

дорад. Дар ин тадқиқот бо назардошти он, ки бо худтарбиякунӣ на танҳо 

одамони алоҳида, балки коллективҳо низ машғул мешаванд, таърифи 

худтарбиякунӣ дода мешавад. “Худтарбиякунӣ – инкишоф додани сифатҳои 
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мусбат ва решакан кардани хислатҳои манфӣ аз ҷониби инсон ва коллектив” 

[14, с.11]. 

Мафҳуми худтарбиякунӣ ба маънои васеъ, дар якҷоягӣ бо худомӯзӣ – 

“... кори таҳсилию тарбиявии шахсият ё коллектив аз болои худ” аст [14, 

с.14].  

Аз худтарбиякунӣ худтанзимкунӣ, худташкилкунӣ, худдорӣ дақиқ ҷудо 

мешаванд. Дар тадқиқоти А.Я.Арет ангезиши худтарбиякунӣ ва худомӯзӣ аз 

зарурати аз тарафи инсон мувофиқ намудани рӯҳия ва функсияи низоми худ 

ба талаботи мавҷудият ва фаъолият иборат аст, ки ба шароити муҳит ва 

вазифаҳои дар назди худ гузоштаи ҷомеа вобастаанд. Ба сифати ангезаҳои 

худтарбиякунӣ нерӯҳои водоркунанда муайян шудаанд: вазифаҳои 

азнавсозии ҷомеа, мусобиқа, танқид ва худтанқидкунӣ, намуна, 

ҷаҳоншиносӣ, ҳадафҳо, идеалҳо, шавқу рағбат, кӯшиш барои комёбӣ, 

зарурати бунёди тартиботи ботинӣ, тамоюли махсус ба худтарбиякунӣ. 

Хусусияти синфӣ доштани худтарбиякунӣ таъкид мегардад. Муаллиф 

таҳлили танқидии мухтасари  аҳамияти ҳар як ангезаро дар худтарбиякунӣ 

анҷом медиҳад.  

Дар ошкорсозии ҳамбастагии худтарбиякунӣ ва тарбия нақши тарбия 

ва худтарбиякунии меҳнатӣ, ахлоқӣ, эстетикӣ ва ҷисмонӣ ба назар мерасад. 

Таҷрибаи гузаронидани суҳбатҳои озмоишӣ дар мавзуи худтарбиякунӣ дар 

синфҳои гуногун ба мақсад мувофиқ будани гузаронидани силсилаи 

суҳбатҳоро дар синфҳои поёнӣ асоснок менамояд. Барои шинос намудани 

хонандагон бо муаммоҳои худтарбиякунӣ А.Я.Арет ба ягонагии вазифаҳои 

умумии худтарбиякунӣ дар ҷомеаи муосир ишора менамояд. Дар айни замон 

вазифаҳои инфиродии худтарбиякунӣ вуҷуд доранд, ки аз эҳтиёҷоти ҳар як 

инсон бармеоянд, ба вазифаҳои умумӣ илова шуда, дар доираи онҳо ҳал 

мешаванд. Муҳаққиқ дар заминаи функсияҳо ва сифатҳои шахсият, монанди 

худтарбиякунии эҳсосот, идрок, диққат, хотир, тафаккур, тахайюл, ирода, 

характер, миҷоз, қобилият навъҳои худтарбиякуниро муайян мекунад. 
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Ў як қатор принсипҳоро асоснок менамояд, ки ба сифати принсипҳои 

худтарбиякунӣ ва худидоракунӣ пазируфта шудаанд: истифодаи вазъияти 

ҳаррӯзаи ҳаётӣ, истифодаи низоми кори таълиму тарбия, таҳрики 

ғайримустақим, ҷалб намудани коллектив барои роҳбарӣ ба худтарбиякунӣ, 

фардикунонии худтарбиякунӣ ва худомӯзӣ.  

Консепсияи асосии таҳқиқот оид ба масъалаи методикаи 

худтарбиякунӣ аз он иборат аст, ки “худтарбиякунӣ – истифодаи се гурӯҳи 

воситаҳо мебошад: худшиносӣ, худмаҷбуркунӣ, худдорӣ” [8,с.14]. 

Худшиносӣ бо он муайян мегардад, ки инсон мефаҳмад, ки чиро бояд такмил 

диҳад, рафти ин такомул чӣ тавр ҷараён дорад ва натиҷаҳо чигунаанд. Роҳи 

худмаҷбуркунӣ барои ташаккули сифатҳои мусбат зарур аст. Худдорӣ 

бошад, зоҳиршавии  сифатҳои номатлубро боздошта, онҳоро маҳв месозад.  

А.Я.Арет ҷанбаи синнусолии худтарбиякуниро тавсиф менамояд. Аз 

дидгоҳи таҳлили мо аз ҷониби муаллиф баррасӣ гардидани хусусиятҳои 

худтарбиякунӣ маҳз дар синни хурди мактабӣ муҳим аст, яъне дар ин давра 

худтарбиякунии системавӣ оғоз меёбад. Дар ин маврид омили 

таҳрикбахшанда дар як қатор ҳолатҳо талаботи коллектив, супоришҳои 

ҷамъиятӣ, низоъҳо, танқид ва худтанқидкунӣ, дӯстӣ ва муҳаббат, инкишофи 

идеалҳо, интихоби касб мебошанд. Муаллиф ба чунин хулоса мерасад: 

“...инкишофи худтарбиякунӣ аз амалҳои алоҳидаи пароканда ба сӯйи 

худтарбиякунӣ ҳамчун низом, аз чораҳои худтарбиякунанда ҳамчун вокуниш 

ба талаботи бевоситаи беруна ба сӯйи худтарбиякунӣ мувофиқи назардиди 

худ ҷараён мегирад” [155,с.17]. А.Я.Арет хусусиятҳои худтарбиякуниро дар 

ҷомеаи муосир ошкор намуда, тавсифи умумии худтарбиякуниро медиҳад, 

таълимоти педагогҳои барҷаста оид ба худтарбиякунӣ баён намуда, саҳми 

А.С.Макаренко ба таълимот дар бораи худтарбиякунӣ муайян мекунад. Аз 

ҷониби муҳаққиқ ҷиҳатҳои хоси низоми худтарбиякунӣ, самтгирии ғоявии он 

ба омодасозии намояндагони ҳаматарафа инкишофёфтаи ҷомеаи нав, 

таъсирнокии (амалисозии худтарбиякунӣ пеш аз ҳама, тариқи фаъолияти 

меҳнатӣ) мубориза бар зидди норасоиҳои шахсият, ҳамбастагии қавии 
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худтарбиякунӣ бо ҳаёт, инкишофи он дар худи ҳаёт муайян шудаанд. Дар 

таҳқиқоти ӯ воситаҳои худтарбиякунӣ: худтаҳлилкунӣ, худтанқидкунӣ, 

худмаҷбуркунӣ ва худдорӣ, инчунин моҳияти онҳо амиқу ҷолиб ошкор 

шудаанд. Худтаҳлилкунӣ аз ҷониби муаллиф ҳамчун фикран ҷудо намудани 

фаъолият, рафтор, хислатҳои худ ба ҷузъҳои алоҳида ва муқаррар намудани 

робитаҳои ин ҷузъҳо аз ҷониби инсон ва коллектив муайян мегардад. 

А.Я.Арет худтаҳлилкуниро ба падидаи хоси хонандагони хурдсол 

мансуб медонад. Муаллиф худҳисобкунӣ ва худҳисоботдиҳиро амиқ баррасӣ 

намуда, таърифи онҳоро пешниҳод менамояд. Ў менависад: “худҳисобкунӣ – 

аз ҷониби инсон ё коллектив ба ҳисоб гирифтани фаъолияти худ ва 

натиҷаҳои он, хусусиятҳои худ дар давраи мушаххас” [14,с.31]. Ба 

худҳисобкунӣ худназорат ва худсанҷиш ҳамроҳ мешаванд. Худназоратро 

муаллиф ҳамчун аз назар гузаронидани мавҷудияти нерӯҳо, имконият, 

қобилият, вазъияти онҳо аз ҷониби инсон ё коллектив тавсиф менамояд. 

Худҳисоботдиҳӣ, - менависад А.Я.Арет, - ҷамъбасти натиҷаҳои фаъолият ва 

рафтор [155,с.31]. Ў навъҳои онро номбар мекунад: пурра, соҳавӣ ва ғ. Дар 

тадқиқот меъёрҳои худбаҳодиҳӣ пешниҳод шудаанд, яъне нуқтаи назари 

дигарон дар бораи инсон, таҷрибаи ҳаётӣ, намунаи идеалҳои шахсӣ, мисли 

намунаи худбаҳодиҳӣ, донишҳои ахлоқӣ ва ғ. Таъкид мегардад, ки баҳодиҳӣ 

ва худбаҳодиҳӣ виҷдонро, ки меъёри муҳими худбаҳодиҳӣ мегардад, 

инкишоф медиҳанд.  

Муҳаққиқ инкишофи худбаҳодиҳиро аз рӯйи синну сол тавсиф 

менамояд. Таваҷҷуҳро ба рӯзнома-воситаи муҳими худшиносӣ ва 

худтарбиякунӣ ҷалб менамояд. Муаллиф шартҳоеро муайян кардааст, ки 

нақши рӯзномаро дар ин кор баланд менамоянд: инъикоси лаҳзаҳое, ки 

хислатҳои муайяни шахсият зоҳир мегарданд, рефлексия, таҳлили шароит ва 

ҳодисаҳо, ҳам беруна ва ҳам дохилӣ, қайд кардани ҳиссиёте, ки бо ҳодисаҳои 

тасвиршаванда алоқаманданд.  

Муаллиф таърифи зерини худмаҷбуркуниро пешниҳод менамояд: 

“Худро маҷбур кардани инсон ё коллектив барои иҷрои амалҳои муайян”. 
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Вобаста ба ин мафҳуми худмуайянкунӣ дода мешавад: “аз ҷониби инсон ва 

коллектив татбиқ намудани ирода барои маҷбуркунии худ ба амале, ки 

нисбат ба он ҳиссиёти амиқи бемайлӣ дорад, ё маҷбур намудани худ ба амал 

ё рафторе, ки бо тамоми вуҷудаш майл дорад” [14,с.38]. 

Муаллиф яке аз шаклҳои худмаҷбуркунӣ – худтобеъкуниро зикр 

менамояд. Тобеъкунии ихтиёрии худ ба касе, бо назардошти зарурати 

тобеият.  

Худдорӣ аз ҷониби муаллиф ҳамчун қобилияти инсон ё коллектив 

барои боздоштани худ аз амалҳое, ки зарарнок меҳисобанд. Муаллиф таъкид 

менамояд, ки ба ин худинтизом ҳамроҳ мешавад, ки бо он худтобеъкунӣ 

алоқаманд аст. Ба худдорӣ мансубанд: худмаҳдудкунӣ ва худрадкунӣ. Дар 

тадқиқот воситаҳои худмаҷбуркунӣ ва худдорӣ оварда мешаванд: воситаҳое, 

ки асосан ба зеҳн, ҳиссиёт, ирода нигаронида шудаанд.  

Ба аҳамияти қоидаҳои шахсӣ ва барномаҳои худтарбиякунӣ ва 

худомӯзӣ дар худтарбиякунӣ ишора мегардад. Воситаҳои ниҳоии 

худтанзимкунӣ ва худтарбиякунӣ, ба андешаи муаллиф, худёдраскунӣ ва 

худдастурдиҳӣ мебошанд, ки зери он фикран тартиб додани дастур барои худ 

оид ба чӣ тарз рафтор кардан, чӣ тавр амал намудан дар вазъияти пешистода 

фаҳмида мешаванд [14,с.35]. 

Ҳамин тавр, дар таҳқиқот оид ба худтарбиякунӣ, ки А.Я.Арет 

гузаронидааст, кӯшишҳои мусбати ошкор намудани матлабҳои асосии 

назариявии худтарбиякунӣ анҷом ёфтаанд. Дар робитаи қавӣ бо ҷанбаи 

назариявӣ таҳлили таърихии муаммои худтакмилдиҳӣ анҷом меёбад, ки ба 

мо равона кардани таваҷҷуҳро маҳз ба вазъи имрӯзаи масъалаҳои 

худтарбиякунӣ имкон медиҳад.  

Ҷанбаҳои психологӣ ва педагогии муаммои худтарбиякунӣ баррасӣ 

мегарданд. Маводи сершумор оид ба воситаву роҳҳои худтарбиякунӣ таҳлил 

шудаанд.  

Дар корҳои А.Г.Ковалев [39] нақши худтарбиякунӣ дар инкишофи 

шахсияти мактаббача нишон дода мешавад. Ба заминаҳои шароити 
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худтарбиякунии бомуваффақият, воситаҳои худтарбиякунӣ, роҳу тарзҳои 

омӯзгор ва волидайн ҳамчун ташкилотчиён ва роҳбарони худтарбиякунии 

мактаббачагон таваҷҷуҳ зоҳир мегардад. Синтези психология ва педагогикаи 

худтарбиякунӣ анҷом меёбад.  

А.А.Бодалев [17] муносибатҳои мураккаби байни тарбия ва 

худтарбиякуниро баррасӣ менамояд. Масъалаҳое муайян мегарданд, ки ба 

шартҳои пайдоиши талабот ба худтарбиякунӣ ҳамчунин воситаҳои кор аз 

болои худ дахлдор мебошанд. Таҷрибаи ташкили худидоракунӣ ва кор аз 

болои худ таҳлил мегардад.  

Тадқиқоти Л.И.Рувинский [87] оид ба тарбия ва худтарбиякунии 

иродаи мактаббача ба ошкор намудани робитаҳои назаррас байни шарти 

тарбия аз як тараф, инкишофи иродаи шахсият ва худтарбиякунии ӯ аз 

тарафи дигар бахшида шудааст. Дар он самаранокии шартҳои тарбия ва 

худтарбиякунии хонандагон, роҳҳои ба мақсад мувофиқи таъсироти педагогӣ 

ба мактаббача вобаста ба вазъи иродаи ӯ муайян мешаванд, хусусиятҳои 

худтарбиякунии иродаи мактаббача ошкор гардида, роҳҳои самараноки 

роҳбарии педагогии худтарбиякунии мактаббачагони синнусоли хурд 

муқаррар шудаанд.  

Тадқиқоти асосҳои худтарбиякунӣ, ки олими маъруфи тоҷик, академик 

М.Лутфуллозода анҷом додааст, ҷолиби таваҷҷуҳ аст. Ҳадафи асосии он 

ошкор намудани қонунияти инкишофи худтарбиякунӣ дар давраи кӯдакӣ ва 

бо назардошти он коркарди асосҳои ташкили худтарбиякунии хонандагони 

хурдсол мебошад. Шахсияти инсон, ба таъкиди муаллиф, дар раванди 

фаъолияти гуногуни ӯ тағйир меёбад, аммо на ҳама гуна худтағйирдиҳӣ оид 

ба мавҷудияти ҳадаф – тарбияи худ гувоҳӣ медиҳад. Муаллиф менависад: 

«Худтарбиякунӣ – фаъолияти инсон бо мақсади дигаргун намудани худ, 

сатҳи баландтарини худтағйирдиҳӣ-дигаргунсозии бошуурона, 

ҳадафмандонаи шахсияти худ мебошад»[130].  

Дар асоси таҳқиқоти озмоишӣ муаллиф сатҳи раванди худтағйир-

диҳиро, ки қабл аз худтарбиякунӣ рӯй медиҳад, нишон медиҳад. Он ҳамчун 
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худидоракунии рафторҳо муайян гардидааст. Он ҳамчун кӯшиши кӯдак 

барои тағйир додани шаклҳои мушаххаси рафтори худ, на ин ки сифатҳои 

шахсият тавсиф меёбад. Чунончи, ӯ ислоҳ шуданро қарор дода, танҳо иҷрои 

кирдорҳои муайян ё аз онҳо даст кашиданро дар назар дорад. Кӯдак ҳоло 

робитаи байни рафтор ва хислатҳои шоиста ё камбудиҳояшро намедонад, 

робитаи байни сифатҳои шахсият бо амалҳои мушаххаси рафтор дарк 

наменамояд. Муаллиф менависад, ки «роҳи бунёди ин робитаҳо тариқи 

муайян кардани кирдорҳои худ аз ҷониби бачагон ба дарки шахсият, 

сифатҳои худ ҳамчун сабаби кирдорҳои худ мегузарад» [130]. Тавсифи 

мафҳуми кирдор анҷом ёфта, таъкид мегардад, ки дар сурати ба худ мансуб 

донистан инсон онро ҳамчун хислат ва кирдорро ҳамчун натиҷаи он баррасӣ 

менамояд.  

Он матлаби таҳқиқот, ки шароити кофӣ барои муайян намудани 

сифатҳои шахсияти худ аз олами беруна ҷиҳати дарки онҳо ҳамчун сабаби 

комёбиву нокомиҳояш аз тарафи кӯдак, «моддигардонӣ», дарки онҳо барои 

худтарбиякунӣ танҳо дар синни хурди мактабӣ бунёд мегарданд. Кӯшиши 

хонанда барои мустақилият (Л.И.Божович [18], В.А. Крутетский [47], 

Э.Б.Элконин [149]) ҳамон вақт рӯй медиҳад, ки мустақилият ангезаи 

мазмунсозандаи фаъолият мегардад, ба муайян намудани мавқеи ӯ дар 

таъсироти мутақобил бо олами беруна оғоз мекунад.  

Хонанда сифатҳои шахсияти худро шинохта, майдони назарраси 

фаъолиятро барои амалисозии мавқеи ҳадди ниҳоии мустақилиятро дарёфт 

менамояд. Ў нақши объекти камфаъоли тарбияро рад карда, кӯшиш 

менамояд, ки мустақилона сифатҳои шахсияти худро муайян созад, субъекти 

тарбия шавад. Таҳқиқот нишон медиҳад, ки аз тарафи хонанда дарк 

гардидани хислатҳои шахсият, кӯшиши бештар мустақил гардидан, ташаккул 

додани худ, норизоӣ аз камбудиҳои худ, ки ба худсобитнамоии шахсияти худ 

дар коллектив монеъ мешаванд, ба ҳамроҳкунии ӯ ба раванди худтарбиякунӣ 

мусоидат мекунад.  
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Ҷудо кардани сатҳҳои худтарбиякунӣ таваҷҷуҳро ҷалб менамояд. 

Чунончи, ҳамчун сатҳи якуми худтарбиякунӣ шартан худсобитнамоии 

сифатҳо ифода мегардад, вақте ки хонанда сифатро ҳамчун объекти махсуси 

тарбияи худ муқаррар намекунад, ба ҳисоб намегирад, ки кирдорро бо 

мақсади тарбияи хислат содир намуд.  

Ташаккули ҷаҳоншиносӣ, раванди ҷудошавии сифатҳои шахсият аз 

ягонагӣ он бо кирдорҳо ба инкишофи минбаъдаи худтарбиякунӣ оварда 

мерасонад, ки ба сатҳи худтакмилдиҳии сифатҳо мерасанд. Ба он шинохтани 

хислати худ ҳамчун объекти махсуси тарбия, дарки кирдорҳои худ ҳамчун 

амалҳои такомул, тарбияи худ, худҳисоботдиҳӣ дар бораи он, ки кирдорҳои 

мазкурро анҷом дода, ӯ худро тарбия менамояд, хос мебошад.  

Коркарди низоми воситаҳои худтарбиякунӣ, ки асоси онро принсипи 

даврагии идоракунӣ ташкил медиҳад, ҷолиб аст. Вобаста ба ин, раванди 

худтарбиякунӣ тартиб додани барномаи фаъолият ва назорати амалишавии 

онро дар бар мегирад. Чунонки дар таҳқиқотҳо қайд мегардад, воситаҳои 

бештар хусусии худуҳдадоркунӣ, қоидаҳои шахсӣ, худҳисоботдиҳӣ, 

худдастурдиҳӣ, худфармондиҳӣ, худмуътақидсозӣ барои фарогирии 

воситаҳои худтарбиякунӣ, татбиқи самараноки онҳо дар раванди кор аз 

болои худ мусоидат менамоянд.  

Дар таҳқиқотҳо омӯзиши озмоишии воситаҳои худтарбиякунӣ нишон 

дода шудааст, ки тавсифи ин воситаҳо, муайян кардани вобастагии воситаҳои 

самараноки худтарбиякунӣ ва тасдиқи нуқтаҳои асосии консепсияи раванди 

худтарбиякуниро имкон медиҳад.  

Дар таҳқиқоти академик М.Лутфуллоев ишора мешавад, ки дар 

амалисозии барномаи худтарбиякунӣ дарки худназорат ҳамчун воситаи 

худтарбиякунӣ, худҳисоботдиҳии мунтазам нақши назаррас дорад. Ў таъкид 

менамояд, ки худфармондиҳӣ ба фаъолгардонии кӯшиши иродавӣ барои 

бартараф намудани мушкилот дар раванди амалисозии барномаи 

худтарбиякунӣ мусоидат менамояд [63]. 
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Дар таҳқиқоти академики Академияи таҳсилоти Тоҷикистон  Каримова 

И.Х. ба ҳамбастагии равандҳои тарбияи инсонгароӣ ва худтарбиякунӣ 

таваҷҷуҳ зоҳир карда шудааст. Дар заминаи назарияи коркардшудаи 

инсонгароӣ, худтарбиякунӣ бо назардошти махсусияти идоракунии падидаи 

педагогӣ, роҳи асосии идоракунии худтарбиякунӣ муайян мегардад, ки барои 

назарияи худтарбиякунӣ аҳамият дорад. Он, чунонки муаллиф таъкид 

менамояд, аз ташкили азхудкунии «намунаи педагогӣ», интиқоли он ба 

намунаи шахсӣ иборат аст. Намунаи педагогӣ ҳам ҷанбаи протсессуалӣ, ҳам 

натиҷаи ҳадафмандонаву ахлоқии фаъолиятро дар бар мегирад. Муаллиф 

менависад, ки дар раванди фаъолияти инсонгароӣ аз рӯйи намуна, табдили он 

ба намунаи шахсӣ, ҳамроҳшавии тарбиятгиранда ба низоми муносибатҳои ба 

намуна мувофиқ, гузариши меъёрҳои берунаи рафтор амалӣ гардида, 

талаботи шахсии тарбия ба талаботи худтарбия бадал мешаванд [163].  

Олими рус А.И.Кочетков якчанд аломатҳои худтарбиякуниро муайян 

намудааст. Ў кӯшиши таърифи мафҳуми худтарбиякуниро анҷом дода, 

моҳияти ташкили худтарбиякунии мактаббачагон ва роҳбарӣ ба онро ошкор 

менамояд, методҳои худтарбиякунӣ (худдорӣ, худталқинкунӣ, худфармон-

диҳӣ), методикаи худназорат ва худтаҳрикбахширо зикр намуда, роҳбарии 

педагогиро ба мактаббачагон муқаррар месозад. Муаллиф робитаи тарбия ва 

худтарбиякуниро нишон медиҳад, муаммоҳои худинкишофдиҳӣ ва худтак-

милдиҳии шахсият, хусусияти табдили хонандаро аз объекти таъсироти 

тарбиявии шахсони дигар ба офарандаи худаш тавсиф менамояд, идоракунии 

худтарбиякуниро муқаррар месозад [45]. 

Муҳаққиқи дигари рус Д.И.Гришин асосҳои илмӣ - методии 

худтарбиякуниро ошкор менамояд, маслиҳатҳои педагогӣ дода, ба омӯзгор ва 

мураббӣ дар ташкили раванди худтарбиякунии хонандагон ёрӣ мерасонад. Ба 

масъалаи имконоти одамон дахолат намуда, моҳият, роҳҳо, сатҳҳо, қоидаҳо 

ва воситаҳои худшиносӣ, худтарбиякунӣ ва худомӯзии инсони муосирро 

баррасӣ мекунад [22]. 
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Б.И.Коротяев худтарбиякуниро ҳамчун муаммои иҷтимоию педагогӣ 

баррасӣ намуда, ба ташкили худтарбиякунӣ дар гурӯҳи донишҷӯён ва 

роҳбарӣ ба худтарбиякунии хонандагон дар оила таваҷҷуҳ зоҳир менамояд 

[44]. 

Е.А.Климов раванди роҳбарӣ ба худтарбиякуниро дар ҷанбаи 

психологию педагогӣ тадқиқ намуда, шартҳо ва роҳҳои такмили раванди 

роҳбарӣ ба худтарбиякунии донишҷӯёнро нишон медиҳад. Ў таъкид 

менамояд, ки вазифаҳои калон ва бомасъулияти мактабҳои олӣ метавонанд 

ба шарти фаъолгардии худи донишҷӯён дар кор аз болои худашон 

бомуваффақият ҳал шаванд, зеро шахсият на объекти камфаъоли таъсироти 

беруна, балки субъекти тарбияи худ мебошад. Дар тадқиқот моҳият ва 

мундариҷаи раванди роҳбарӣ ба худтарбиякунӣ ошкор гардидаанд. Таъкид 

мешавад, ки дар роҳбарӣ ба худтарбиякунӣ кӯшиши асосии субъект ба 

талқини ӯ барои дарки ҷиҳатҳои боқувват ва заифаш, тарафҳои аз лиҳози 

иҷтимоӣ манфӣ ва мусбаташ, бовар кунонидани шахсият ба зарурати 

такмили сифатҳояш, ташаккули эҳтиёҷ, самтгирии ӯ барои худтарбияи 

серталабӣ нисбат ба худаш, мусаллаҳ гардонидан бо маҳорати таҳлил, дуруст 

баҳо додани амалиёту кирдорҳо, донистани роҳҳои худтакмилдиҳӣ, ба 

ташкили комёбӣ дар қадамҳои нахустини кор аз болои худ ҳамчун таҷрибаи 

тариқи эҳсосот инъикосшуда, ки аҳамияти таҳрикбахшанда дорад, яъне 

талқини доимии шахсият барои такмили худ дар мувофиқат бо талаботи 

ҷомеа, фаъолгардии пурраи нерӯҳои ботинӣ ва механизмҳои (маърифатӣ, 

ангезишӣ, иродавӣ) худтанзимкунӣ нигаронида шудааст, ки моҳияти роҳбарӣ 

ба худтарбиякуниро ташкил медиҳад. Ҳангоми баррасии шартҳо ва роҳҳои 

худтакмилдиҳӣ, раванди роҳбарӣ ба худтарбиякунии донишҷӯён муаллиф ба 

ҷанбаҳои зерин таваҷҷуҳ менамояд:  

- ташаккули созгории (рӯҳия) психологии донишҷӯён ба 

худтарбиякунӣ, ки зери он ҳолати равонии шахсият (Д.Н.Узнадзе) фаҳмида 

мешавад, ки омодагии ботиниро ба рафтору амалиёти мушаххас муайян 

менамояд;  
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- мусаллаҳ гардонидани донишҷӯён бо методика ва воситаҳои 

худтарбиякунӣ, ки зери онҳо воситаҳо, роҳу усулҳое фаҳмида мешаванд, ки 

шахсият барои таъсиррасонӣ ба шуур, ҳиссиёт, иродаи худ бо мақсади 

коркарди сифатҳои барои ҷомеа муҳим истифода мебарад [38]. 

Ин самтҳо, ба андешаи Е.А.Климов, дар роҳбарӣ ба худтарбиякунии 

донишҷӯён ба омодагӣ ба фаъолияти созмондеҳӣ асосӣ мебошанд. Худ-

шиносиро ба радифи методҳои асосӣ дохил намуда, муаллиф таъкид ме-

кунад, ки яке аз шартҳои муваффақият ва самаранокии худтарбиякунӣ омӯ-

зиши амиқи махсусият, сифатҳои шахсияти худ аз ҷониби донишҷӯён аст.  

Академики Академияи таҳсилоти Тоҷикистон Ф.Шарифзода ба 

донишҷӯёни донишгоҳи педагогӣ тавсияҳои методиро оид ба худтарбиякунӣ 

пешниҳод менамояд. Таъйиноти онҳо – ёрӣ расонидан ба донишҷӯён барои 

фаҳмидани нақши муҳими худтарбиякунӣ дар фаъолияти ҳозира ва оянда, 

ёрӣ расонидан барои ташкили кори муназзам аз болои худ мебошад [111].  

Дар таҳқиқотҳои олимон тавсифи худтарбиякунӣ ҳамчун категорияи 

педагогӣ, хусусиятҳои он дар шароити донишкадаи педагогӣ ва ҷойгоҳи он 

дар низоми умумии кори таълиму тарбия ва махсусан дар фаъолияти 

созмондеҳии донишҷӯён дода шудааст. Таҳлили имконияти раванди таълим, 

ки дорои фанҳои гуногуни дар донишгоҳҳои педагогӣ омӯхташаванда буда, 

ташкили кори худтарбиякуниро имкон медиҳад, анҷом ёфтааст.  

Ба таҷрибаомӯзии педагогӣ, ки барои таҳқиқоти мо аҳамият дорад, 

таваҷҷуҳ зоҳир мегардад. Он барои худтарбиякунии омӯзгори оянда ҳамчун 

соҳаи муҳиме хизмат менамояд, ки ӯ қувваашро ҳамчун педагог санҷида, 

зимни кор бо бачагон татбиқ менамояд, таълим, тарбия, худтарбиякунии 

онҳоро ташкил карда, дар амалия ҷиҳатҳои суст ва боқуввати худро эҳсос 

мекунад, ки ӯро барои омода сохтани вазифаҳои кор аз болои худаш ва 

қобилияти созмондеҳии ӯ таҳрик мебахшад.  

Ҷолиб аст, ки худтарбиякунӣ, чунонки дар тадқиқотҳо ишора мегардад, 

имкони инфиродӣ намудани раванди омодагии касбиро фароҳам меорад: ҳар 

як донишҷӯй, норасоиҳояшро таҳлил намуда, барои бартараф кардани онҳо 
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ва инкишофи минбаъдаи сифатҳои мусбати барои ҷомеа муҳим фаъолона кор 

мекунад, ки ҳамчун натиҷаи худтарбиякунӣ ба такомули ҳаматарафаи 

шахсияти донишҷӯй, ки ба омодагии касбии ӯ ба сифати омӯзгори оянда-

созмондеҳ тобеъст, мусоидат менамояд.  

Ташаккули омодагии донишҷӯёни мактаби олии педагогӣ ба 

худтарбиякунӣ, ҳамчун омили муҳими қобилияти созмондеҳӣ, ӯро бо 

донишу маҳорати барои роҳбарии худтарбиякунӣ ва созмондиҳандагии 

мактаббачагон зарурӣ, мусаллаҳ гардонида, ҳамчун таҳрикбахшандаи 

мувофиқ ва боқувват барои кор аз болои худ низ хизмат менамояд.  

Ҷанбаҳои ба ҳам алоқаманди дар тадқиқот муайяншуда, ки ба роҳбарии 

худтарбиякунӣ дохил карда шудаанд, ҷолиб мебошанд:  

 омӯхтани донишҷӯён, омодагии онҳо ба худтарбиякунӣ, ёрӣ расонидан 

ба онҳо дар худшиносӣ ва муайян намудани вазифаҳояшон ҷиҳати такмили 

шахсияти худ ва қобилияти созмондеҳӣ;  

 ба донишҷӯён фаҳмонидани моҳият, аҳамияти методикаи 

худтарбиякунӣ, инчунин мӯътақид намудани онҳо ба зарурати машғул шудан 

бо худтарбиякунӣ ва талқин намудани онҳо барои кор аз болои худашон;  

 расонидани ёрӣ ба донишҷӯён дар ташкили кор аз болои худашон.  

Ф.Н.Гоноболин тамоми сифатҳои муҳимро, ки бояд дар насли наврас 

тарбия шаванд ва бояд аз ҷониби педагог дар худаш тарбия гарданд, қайд 

менамояд. Муаллиф ба сифатҳои педагогие, ки барои омӯзгори 

бомуваффақият коркунанда хосанд, қобилияти созмондеҳӣ, ки дар маҳорати 

роҳбарӣ ба коллектив зоҳир мешавад, нигоҳ доштани интизом, дуруст равона 

кардани маҳорату меҳнати бачагон, дақиқ тақсим намудани сарборӣ ва вақти 

машғулиятҳо, бомаҳорат ба нақша гирифтани кори таълимию истеҳсолии 

хонандагонро маҳсуб медонад [20].  

Дар таҳқиқоти олими дигари тоҷик Ш.А.Шарофов масъалаи педагоги 

ҷавонро барои андешаронӣ оид ба роҳҳо ва методҳои худшиносӣ ҷиҳати дар 

худ ташаккул додани сифату хислатҳои касбӣ ва муоширати педагогӣ 

баррасӣ гардидааст[114]. Ў муаммои худтарбиякунии педагоги ҷавонро бо 
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назардошти чор гурӯҳи сифатҳои омӯзгор, ки фаъолияти касбӣ тақозо 

менамояд, баррасӣ мекунад. Барои мо гурӯҳи дувуми хусусиятҳои ифиродии 

омӯзгор, ки сифатҳои соҳаи психикии ӯро ташкил медиҳанд, яъне сифатҳои 

эмотсионалӣ ва иродавӣ, инчунин гурӯҳи севум, ки доираи таҷрибаи фардии 

ӯро фаро мегиранд, ва барои ташкили фаъолияти созмондеҳии ӯ кумак 

мерасонад, ҷолиб буданд.  

Дар аксари асарҳои олимон  таъкид мешавад, ки педагог будан маънои 

созмондиҳанда буданро дорад. Бинобар ин, яке аз ҳалқаҳои кори созмондеҳӣ, 

ташкили худи фаъолият, маҳорати идоракунӣ ва самтбахшии рафтор ва 

фаъолияти хонандагон ба маҷрои мақсаднок, пур кардани онҳо бо 

мундариҷаи арзишманд, ба ҳадди меъёр мураккаб намудан ва дар сатҳи 

мувофиқ нигоҳ доштан ва ба ҳамин васила кушодани ҳудуди имконият 

мебошад.  

Муҳаққиқон қайд менамоянд, ки агар зимни раванди таҳсил дар 

мактаби олӣ ба педагоги оянда пурра аз худ кардани маҳорати ташкилӣ 

муяссар нагардад, ӯ метавонад онҳоро бо роҳи худтарбиякунӣ аз худ намуда, 

то сатҳи қобилият инкишоф диҳад. Дар таҳқиқот воситаи муҳимтарини 

худтарбиякунӣ - қобилияти инсон барои худтанзимкунии созанда, ки бидуни 

он тағйир додани шахсияти худ ғайриимкон аст, нишон дода шудааст. Барои 

мо сатҳи баландтарини худтанзимкунӣ – идоракунии бошууронаи худ 

ҳамчун шахсият ҷолиб аст: вақте ки аз ҷониби инсон дарку худтанзимкунии 

рафтору муносибат ба олами атроф ва ба худаш амалӣ мегардад. Муҳаққиқ 

[97] як қатор воситаҳоеро, ки бо ёрии онҳо омӯзгор ба ҳолати эмотсионалиаш 

таъсир расонида, назорат ва танзими зуҳуроти берунаи психика - қиёфа, 

имову ишора, нутқ, ҳаракатҳоро амалӣ мегардонад, баррасӣ менамояд. Ў 

роҳу воситаҳоеро нишон медиҳад, ки педагог метавонад тариқи онҳо 

маҳорати худдории ба танзими иродавии ҳолати психикӣ асосёфтаро ҳосил 

намояд ва онро самаранок дар фаъолияти созмондеҳӣ амалӣ гардонад. 

Воситаи худтанзимкунӣ-таъсироти лафзӣ ба шахсияти худ ҷолиб аст. 
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Муаллиф коркарди барномаи худтакмилдиҳиро пешниҳод менамояд, ки дар 

он воситаҳои асосии методи бештар истифодашаванда муайян шудаанд.  

Дар таҳқиқоти Н.И.Дунина таъкид шудааст, ки худтарбиякунии 

донишҷӯи донишкадаи педагогӣ кори муназзами бошуурона аз болои худ бо 

мақсади ташаккули хислатҳои шахсият, маҳорату малакаҳои касбии 

омӯзгори оянда ва фарогирии методикаи роҳбарӣ ба такмили шахсият оид ба 

созмондеҳӣ дар асоси таҷрибаи худ мебошад [158]. 

Худтарбиякунии донишҷӯён, чунонки дар тадқиқот таъкид мешавад, 

ташаккули оштинопазирӣ бо камбудиҳои худро пешбинӣ менамояд. Зери 

мафҳуми роҳбарии педагогии донишҷӯён дар тадқиқот муайян кардани 

маҳорату малакаҳои педагогӣ ва бунёди заминаҳои такмили шахсии ҳар як 

донишҷӯй, ба онҳо омӯзонидани маҳорати кор аз болои худ фаҳмида 

мешавад. Яке аз вазифаҳои роҳбарии педагогӣ ба ташаккули худтарбиякунии 

донишҷӯён ташхиси сифатҳои донишҷӯён оид ба худбаҳодиҳӣ (муайян 

намудани сифатҳое, ки барои фаъолияти ояндаи педагогӣ инкишоф, машқ 

кардан, такмил додан заруранд) мебошад.  

Б.Г.Ананьев дар таҳқиқоти худ зери худтарбиякунии касбӣ фаъолияти 

инсон бо мақсади инкишоф ва такмил додани сифату қобилияте, ки касби 

интихобшуда тақозо менамояд, баррасӣ менамояд. Дар тадқиқот ҷустуҷӯи 

ҷузъҳои сохтори шахсияти омӯзгор барои коркарди барномаи 

худтарбиякунии касбӣ баён шудаанд. Ба барномаи худтарбиякунии касбӣ 

қобилияти созмондеҳӣ ҳамчун ҷузъи сифатҳои касбӣ дохил гардидаанд [12]. 

Азбаски кори таҷрибавӣ-озмоишӣ оид ба ташаккули самтгирии бо-

шууронаи донишҷӯён ба худтарбиякунӣ дар раванди мутобиқшавӣ ба 

шароити мактаби олӣ дар якчанд марҳала гузаронида шуд, марҳалаҳои 

мутобиқшавӣ таваҷҷуҳро ҷалб менамояд: дар донишҷӯён ба вуҷуд овардани 

самтгирии бошуурона ба худтарбиякунии касбӣ, ки аз иттилоот оид ба 

хусусиятҳои касби омӯзгорӣ, оммавӣ гардонидани худтарбиякунӣ, воситаҳо 

ва методҳое, ки ба амалисозии барномаи худтарбиякунии касбӣ ва 

созмондеҳӣ оварда мерасонанд, иборат аст.  
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Чунонки дар таҳқиқот қайд мегардад, имконоти муайяни ташвиқи 

донишҷӯён ба худтарбиякунии касбӣ фарогирии баъзе воситаҳои 

психотехникаи педагогиро, ки барои идора намудани эҳсосот, нутқ, имову 

ишораҳо ёрӣ мерасонанд, дар бар мегирад. Роҳбарии педагогӣ ба 

худтарбиякунии касбӣ дар раванди таҷрибаомӯзии педагогӣ - вақте ки 

донишҷӯён дар шароити наздик ба табиӣ, имкони дарк ва худ инкишоф 

додани қобилияти асосии педагогӣ ва созмондиҳандагиро пайдо мекунанд, 

ҷолиби диққат аст.  

Ҳамин тавр, омӯзиш ва таҳлили анҷомёфта нишон медиҳад, ки 

муаллифон муаммои ташаккули шахсияти омӯзгорро дар раванди омодагии 

касбии ӯ тадқиқ гардида, дар низоми таҳсилоти олии педагогӣ нақши муҳими 

таҷрибаомӯзии педагогиро дар ташаккули қобилиятҳои созмондеҳии 

омӯзгорони оянда ошкор карда мешавад. Дар байни тадқиқот оид ба 

худтарбиякунӣ корҳои махсус ба худтарбиякунии донишҷӯён бахшидашуда 

мавҷуданд, аммо муаммое чун худтарбиякунии қобилияти созмондеҳии 

донишҷӯён дар раванди кори тарбиявии давраи таҷрибаомӯзии педагогӣ, ки 

ташкили фаъолияти донишҷӯёнро оид ба инкишофи қобилияти онҳо ба 

худиттилоъдиҳӣ, худдастурдиҳӣ ва интиқоли фикрию эмотсионалиро дар бар 

мегирад, дар корҳои илмӣ хеле ночиз инъикос ёфтааст.  

Бинобар ин, фаъолияти донишҷӯёнро оид ба инкишофи маҳорати 

худиттилоотдиҳӣ, худдастурдиҳӣ ва интиқоли фикрию эмотсионалиро 

ташкил намудан зарур буд, ки пеш аз ҳама, дар донишҷӯён ташаккул додани 

кӯшиш барои худтарбиякунӣ дар маҷмуъ ва ба хусус, қобилияти 

созмондеҳиро тақозо менамуд. Бо ин мақсад бо онҳо дар давраи омодагӣ ба 

фаъолияти таҷрибаомӯзии педагогӣ омӯзиши курси махсус «Асосҳои 

педагогии омодагии донишҷӯён ба фаъолияти созмондеҳӣ» ва  суҳбат-

тренинг оид ба нақши худтарбиякунӣ (дар доираи омӯзиши курси махсус) 

гузаронида шуда, дар бораи қобилияти асосии созмондеҳӣ, ки барои кори 

тарбиявии бомуваффақият заруранд, маълумот дода шуд. Барои ҳалли 

бомуваффақияти вазифаҳои дар назди омӯзгор истодаи тарбияи насли наврас 
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дар баробари омодагии ҷамъиятию сиёсӣ ва касбӣ худомӯзӣ низ нақши 

муҳим дорад.  

Водор намудани донишҷӯён ба худомӯзӣ барои он зарур буд, ки онҳо 

соҳиби донишҳои ҳаддалимкон барои худтарбиякунӣ, барои истифодаи 

беҳтарини худдастурдиҳӣ, интиқоли фикрию эмотсионалӣ ва 

худфармондиҳӣ, ки дар фаъолияти созмондеҳӣ арзишманд ҳисобида 

мешаванд,  бошанд.  

Худомӯзӣ қисми табиии худтарбиякунӣ, муаммоест, ки имрӯз аҳамияти 

бузург дорад. Агар инсоне, ки мактаби олиро 15-20 сол пеш хатм кардааст, 

худомӯзиро идома надиҳад, имрӯз корманди ақибмонда шуда мемонад.  

«Худомӯзӣ, - менависад Абдуллина О.А., - аз тарафи донишҷӯён 

мустақилона аз манбаъҳои гуногун фаро гирифтани донишҳо бар иловаи 

донишҳои дар муассисаҳои таҳсилоти олӣ гирифташаванда буда, ба омодагӣ 

ҷиҳати такмили соҳибтахассусии онҳо нигаронида шудааст» [10]. 

Дар раванди омӯзиши курси махсус ва суҳбат-тренинг бо донишҷӯён 

мо таъкид намудем, ки худомӯзӣ махсусан барои омӯзгор зарур аст. Он 

шакли асосии инкишофи зеҳнӣ ва такмили маҳорати педагогии ӯ мебошад.  

Таваҷҷуҳи донишҷӯён ба намунаҳои мусбати худомӯзӣ ҷалб гардид. 

Маълум гардид, ки донишҷӯёни бо худомӯзӣ самаранок машғулшаванда аз 

рӯйи нақшаҳо кор мекунанд, ки ба онҳо навъҳои асосии худомӯзиро оид ба 

инкишофи ҷаҳоншиносии умумӣ, фарҳангӣ ва педагогӣ дохил намудаанд. 

Донишҳои дар натиҷаи худомӯзӣ ҳосилшударо онҳо дар кори тарбиявӣ 

зимни омодагӣ ва гузаронидани чорабиниҳои беруназсинфӣ ва фаъолияти 

созмондеҳӣ бо хонандагон татбиқ менамоянд. Ин донишҳо ҳамчун заминаи 

азхудкунии маҳорату малакаҳои касбӣ ва созмондеҳӣ хизмат карда, барои 

омӯзгори оянда –воситаи муҳими густариши ҷаҳонбинии умумӣ ва педагогӣ 

мебошанд.  

Донишҷӯён ҳангоми омодагӣ барои кори созмондеҳӣ бо хонандагон 

таълифоти намояндагони барҷастаи илми педагогиро меомӯзанд.  
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Зимни кор бо китобҳо донишҷӯён бояд оид ба масъалаҳои мавриди 

таваҷҷуҳи худ иқтибосҳоро навишта мегиранд, ки минбаъд ҳангоми омода 

намудани мавод оид ба ин ё он мавзуи ба фаъолияти созмондеҳӣ бахшида 

шуда, истифода мешаванд. Инчунин, ҳамчун манбаи худомӯзӣ – мутоилаи 

рӯзномаҳо тавсия дода мешавад. Он манбаи муҳимтарини чопӣ аст, ки дар 

бораи дастовардҳои навтарини илму техника, гуногунии кашфиёти 

фарҳангию оммавӣ ва таълимию педагогӣ маълумотро зуд дастрас менамояд. 

Мутолиаи рӯзномаҳо таҷрибаомӯзонро ба тафаккури фаъолона ва 

муносибати бошуурона ба рӯйдодҳо ва падидаҳои воқеият водор менамоянд, 

ки барои смаранок ташкил намудани фаъолияти созмондеҳӣ мусоидат 

менамоянд. Онҳо донишҳои зимни мутолиа ба даст овардаро ҳангоми кор бо 

мактаббачагон ва дар кори созмондеҳӣ татбиқ мекунанд.  

Таваҷҷуҳи донишҷӯёнро барои кор бо рӯзномаи махсус («Омӯзгор») 

ҷалб бояд кард, ки онҳоро бо маводи пурмуҳтаво ва зарурии илмию педагогӣ 

оид ба масъалаҳои гуногуни назария ва амалияи тарбия , ки онҳо дар кори 

созмондеҳии худ истифода мебаранд, таъмин менамояд. Рӯзномаро мутолиа 

карда, донишҷӯён сайри мавзуии маводи рӯзномаро дар як ҳафта, як моҳ 

анҷом дода, бо мундариҷаи мақолаҳои рӯзнома шинос мешаванд, ба аҳамият 

ва тамоюли касбии интишорот итминон ҳосил мекунанд, маводи андӯхтаро 

ҳангоми омодагӣ ба навъҳои алоҳидаи чорабиниҳои беруназсинфии тарбиявӣ 

ва корҳои созмондеҳӣ татбиқ менамоянд. Бо вуҷуди ин, имконоти рӯзномаҳо 

дар худомӯзӣ маҳдуданд. Ҳамчунин ҷалб намудани таваҷҷуҳи донишҷӯён 

барои кор бо маҷаллаҳо муҳим аст, ки дар худомӯзии донишҷӯён (ба ин 

мисол шуда метавонанд, маҷаллаҳои «Маорифи Тоҷикистон», «Маърифати 

омӯзгор», Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, Номаи ДДХ ба номи 

академик Б.Ғафуров, Номаи ДДОТ ба номи С.Айнӣ ва ғ.) нақши муҳим 

доранд, зеро дар онҳо маводи навтарине чоп мешаванд, ки барои 

гузаронидани чорабиниҳои беруназсинфӣ ва фаъолияти созмондеҳии 

омӯзгорони оянда заруранд.  
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Масалан, барои хониши сиёсӣ, суҳбатҳо бо хонандагон дар мавзуъҳои 

сиёсӣ маълумоти илму тахника, фарҳангу санъат истифода мешаванд, ки бо 

инъикоси густурдатар, муфассал, аз ҷиҳати методӣ асоснок дода шуда, 

ҳангоми кор бо хонандагон татбиқ мешаванд. Чунончи, маводи тариқи 

худомӯзӣ маҷаллаҳои педагогӣ ва ғайра ба даст омадаро таҷрибаомӯзон 

ҳангоми кор бо созмонҳои хонандагон, волидайни хонандагон, дар самти 

касбинтихобкунӣ истифода мебаранд. Ба истифодаи рӯзномаву маҷаллаҳо ба 

сифати манбаъҳои худомӯзӣ педагогҳои барҷаста борҳо ишора намудаанд.  

Чорабиниҳои тарбиявии беруназсинфиро таҳия намуда, донишҷӯи 

таҷрибаомӯз баъзан зарурати амиқу густурда намудани донишҳояшонро оид 

ба мавзуъ эҳсос менамоянд. Барои ин ба ӯ адабиёти иловагиро оид ба мавзуъ, 

таҷрибаи гузаронидани навъи мазкури корро омӯхтан зарур аст. Бо 

андӯхтани таҷрибаи кори худомӯзӣ, татбиқи он ҳангоми омодагӣ ба кори дар 

пеш истода, бо омӯзиши маводи зарурӣ донишҷӯён донишҳоеро ба даст 

меоранд, ки барои созмондеҳии чорабиниҳо бо бачагон ёрӣ мерасонанд. 

Донишҷӯёне, ки мунтазам бо худомӯзӣ машғул шуда, онро дар кори худ 

истифода мебаранд, аз воситаҳои гуногуни ёрирасон баҳра мебаранд: онҳо 

дар лексияҳо иштирок карда, маърӯзаҳоро оид ба мавзуъҳои гуногун гӯш 

мекунанд, ба театр мераванд, консертҳо мешунаванд, намоишҳо, 

кинофилмҳо, барномаҳои телевизиониро тамошо мекунанд, ба осорхонаҳо, 

намоишгоҳҳо ҳозир мешаванд. Донишҳои гирифтаро онҳо дар кори 

созмондеҳии чорабиниҳои тарбиявии беруназсинфӣ бо хонандагон татбиқ 

менамоянд.  

Дар раванди омӯзиши курси махсуси аз тарафи мо омода шуда 

«Асосҳои педагогии омодагии донишҷӯён ба фаъолияти созмондеҳӣ» мо 

матлабҳои асосӣ ва донишҳо дар бораи худомӯзиро таъкид намудем. 

Худомӯзӣ - таҳсилоте, ки берун аз муассисаи таълимӣ тариқи кори 

мустақилона ба даст омадааст. Худомӯзиро ҳамчун таҳсилоти мустақилона, 

азхудкунии донишҳои муназзам дар ягон соҳаи илм, техника, фарҳанг, ҳаёти 

сиёсӣ ва ғайра муайян мекунанд, ки манфиати бевоситаи шахсии 
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машғулшавандаро дар ҳамбастагӣ бо омӯзиши мустақилонаи мавод пешбинӣ 

менамояд. Дар баробари ин, худомӯзӣ воситаи худтарбиякунӣ аст, ки ба 

ҳосилшавии ҳадафмандӣ, босуботӣ дар расидан ба ҳадаф, муташаккилии 

ботинӣ, меҳнатдӯстӣ ва сифатҳои созмондиҳандагии арзишманд мусоидат 

менамояд.  

Худомӯзӣ таҳсилоте мебошад, ки дар раванди кори мустақилона, 

бидуни гузаштани курси муназзами таълимӣ дар муассисаи таҳсилотӣ фаро 

гирифта шудааст. Шакли густаришёфтаи худомӯзӣ мутолиа ва омӯзиши 

адабиёт аст. Донишҷӯён огоҳ гардиданд, ки худомӯзии омӯзгор - шакли 

асосии баланд бардоштани тахассусмандии педагогӣ ва қобилияти 

созмондиҳандагии ӯ буда, аз такмили донишҳо ва ҷамъбасти таҷриба тариқи 

кори мустақилонаи ҳадафмандона (асосан кор бо адабиёт) иборат аст.  

Методисти шинохта оид ба масъалаҳои таълиму тарбияи мактабба-

чагони хурдсол, олими маъруфи тоҷик, академик М.Лутфуллозода дар бораи 

худомӯзӣ навиштааст: «Мустақилона соҳибмаълумот гардидан – маънои бо 

худомӯзӣ машғул шуданро дорад. Бо ин кор ҳар як инсон, бидуни истисно, 

бояд машғул шавад. Ҳама гуна соҳибмаълумотии ҳақиқӣ танҳо бо худомӯзӣ 

ба даст меояд» [64]. Ба донишҷӯён воситаҳои асосии худомӯзӣ нишон дода 

шуданд: омӯзиши мустақилонаи адабиёти илмӣ, илмӣ-оммавӣ, таълимӣ, 

сиёсӣ, бадеӣ ва ғайра.  

Дар раванди омӯзиши курси махсус «Асосҳои педагогии омодагии 

донишҷӯён ба фаъолияти созмондеҳӣ» ва суҳбат-тренинг бо донишҷӯён оид 

ба истифодаи худмаълумотдиҳӣ дар раванди кори тарбиявии беруназсинфӣ 

ва кори созмондеҳӣ аз ҷониби онҳо мо ошкор намудем, ки таҷрибаомӯзон аз 

хусусияти ин кор огоҳ набуданд, худмаълумотдиҳиро дар кор истифода 

бурда наметавонистанд.  

Кори донишҷӯёнро оид ба мустақилона бартараф намудани мушкилоте, 

ки дар рафти омодагӣ ба кори созмондеҳӣ пайдо мешаванд, мо муқаррар 

кардем, ки онҳо худро барои коркард намудани навъҳои алоҳидаи кори 

тарбиявӣ, масалан, чӣ тавр интихоб намудани мавод барои кор бо бачагони 
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«душвор» ё бо волидайни хонандагон, ба чиҳо бештар диққат додан, чӣ тавр 

пурра кардани донишҳои нокифоя оид ба ин навъҳои кору самт бахшида 

наметавонанд.  

  

2.2. Ташкили фаъолияти  донишҷӯён оид ба рушди қобилиятҳои 

созмондеҳӣ дар раванди таҷрибаомӯзии педагогӣ 

Натиҷаҳои таҳқиқоти санҷишӣ маълум намуд, ки аксари донишҷӯён-

таҷрибаомӯзон дар сатҳи зарурӣ бо малакаю маҳорати созмондеҳӣ соҳиб 

нестанд. Бо назардошти фарзияи тадқиқот мо фаъолияти донишҷӯёнро оид ба 

инкишофи маҳорати худиттилоъдиҳӣ, худдастурдиҳӣ ва интиқоли фикрию 

эмотсионалии онҳо, ки барои фаъолияти созмондеҳии онҳо муҳим аст, 

ташкил намудем. Дар ин қисмати таҳқиқот 392 нафар донишҷӯёни курсҳои 3-

4-уми факултети таҳсилоти ибтидоӣ ва педагогикаи махсуси  ДДХ ба номи 

академик Бобоҷон Ғафуров, дар давраи таҷрибаомӯзии педагогӣ 

(муассисаҳои таҳсилоти умумии миёнаи №5,6,7,12,22,23,24 шаҳри Хуҷанд, 

№25, 26-и ноҳияи Б.Ғафурови ва гимназияи №1 ноҳияи Ҷаббор Расулови 

вилояти Суғд) фаро гирифта шуданд. Дар раванди гузаронидани анкета-

пурсишнома ва суҳбат бо донишҷӯён ва таҳлили омодагии онҳо барои 

гузаронидани кори созмондеҳӣ маълум гардид, ки таҷрибаомӯзон чӣ будани 

худмаълумотдиҳӣ, худдастурдиҳӣ ва интиқоли фикрию эмотсионалиро 

намедонанд, аз ин бармеояд, ки онро ҳангоми омодагӣ барои кори 

созмондеҳӣ бо бачагон татбиқ карда наметавонанд. Ин боиси ба миён 

омадани душвориҳо дар кори онҳо мегардид.  

Аз ин сабаб, бо мақсади баланд бардоштани дониш, маҳорат ва малакаи 

созмондеҳии донишҷӯён мо омӯзиши курси махсус «Асосҳои педагогии 

омодагии  донишҷӯён ба фаъолияти созмондеҳӣ»-ро (дар ҳаҷми 32 соат) 

ташкил намудем. Мундариҷаи курси махсус аз ҷумла фаслҳои зеринро дар 

бар мегирад: «Худтаъминкунии иттилоотӣ», «Худтарбиякунии фаъолияти 

созмондеҳии шахсият: моҳият, сохтор, шароит», «Шакл ва мундариҷаи 

фаъолияти созмондеҳии омӯзгор», «Аҳамият ва нақши фаъолияти 
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созмондеҳӣ дар тарбияи хонандагон», «Дар бораи одатҳо ва ирода дар 

фаъолияти педагогӣ», «Дар бораи талабот, ангезаҳо ва амалҳо», «Дар бораи 

шуур ва худогоҳӣ дар фаъолияти педагогӣ», «Дар бораи шинохтани эҳсосоти 

худ», «Роҳҳои идора намудани ҳолати психикӣ», «Асосҳои роҳбарии 

педагогӣ ба фаъолияти созмондеҳӣ» (замимаи 3.)  

Бинобар ин, мо дар зинаи аввал, фаъолияти донишҷӯёнро оид ба 

худтаъминкунии иттилоотӣ ҳамчун манбаъи муҳими фаъолияти созмондеҳии 

донишҷӯён ба роҳ мондем.  

Худтаъминкунии иттилоотӣ. Пеш аз ҳама, мо маънои иттилоотро 

тавзеҳ додем. Чунонки тадқиқоти Л.И.Божович нишон медиҳад, ниёз ба 

иттилоот – талаботи муҳими инсон буда, ба амалишавии он рефлекси 

самтбахшанда мусоидат менамояд, ки барои таъсироти мутақобили 

субъектҳо бо муҳит аҳамияти универсалӣ дорад [18]. Ба донишҷӯён матлабҳо 

дар бораи худиттилоъдиҳиро, ки Л.И.Рувинский ва А.Л.Арет пешниҳод 

намудаанд, шарҳ дода шуданд. Онҳо менависанд, ки сарфаҳм рафтан ба 

воқеият дар сатҳи баланди шуурнокӣ метавонад қасдан, бо мақсади 

худтанзимкунии самарабахш, созгорӣ бо муҳит амалӣ гардида, ҳамин тариқ, 

хусусияти худиттилоъдиҳиро касб намояд [88]. 

Худиттилоъдиҳӣ, чунонки муаллифони мазкур ишора мекунанд, бо 

мақсади сохтани барномаи худтакмилдиҳӣ истифода шуда, татбиқи он 

воситаи худтарбиякунӣ мегардад. Бо назардошти он, ки дар рафти таҷриба-

омӯзии педагогӣ барои донишҷӯён кор бо хонандагони «душвортарбия» 

бештар мушкилӣ меовард, мо корро оид ба ҳосил намудани малакаи 

худиттилоъдиҳии донишҷӯён ба роҳ монда, дар мисоли ин корҳо қобилияти 

худиттилоъдиҳӣ ва навъҳои дигари корро дар донишҷӯён ҳосил намудем.  

Ба донишҷӯён-таҷрибаомӯзон ҳангоми омодагӣ барои кор бо 

хонандагони «душвортарбия» ва волидайни хонандагон ёрӣ расонида, мо ба 

донишҷӯён таъкид намудем, ки сарфаҳм рафтани онҳо ба ин масъалаҳо аз 

дарки он захираи донишҳое, ки онҳо оид ба ин масъала доранд, оғоз 
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мешавад. Донишҷӯён дарк мекунанд, ки донишҳои онҳо оид ба ин масъала 

воқеан нокифояанд.  

Ҷиҳати ёрӣ расонидан ба донишҷӯён-таҷрибаомӯзон барои пурра 

намудани донишҳо мо адабиётеро тавсия додем, ки аз он маводи барои кор 

заруриро ба даст овардан, пурра намудани донишҳои нокифоя имконпазир 

аст. Ба донишҷӯён таъкид гардид, ки дар тадқиқоти аксарияти педагогҳо 

(Ю.П.Аваров, М.А.Алемаскин, Н.А.Андреева, Е.А.Андреева, Б.Ф. 

Килдюшевский, З.Г. Костяшкин, Н.К.Крупская, Г.И. Медведев, П.А.Наумов, 

Г.В.Мединский, А.Л.Кочетов, С.Кодиров) масъалаҳои кор бо хонандагони 

«душвортарбия» баррасӣ шудаанд. Онҳо аз чӣ иборат будани санъати 

мураббӣ дар ин корро тавсиф намуда, таҷрибаи тарбияи бачагони «душвор», 

таълими наврасони «душвор»-ро ошкор мекунанд, омӯзиши психологии 

бачагони душвортарбия ва наврасон - ҳуқуқвайронкунандагонро равшанӣ 

меандозанд, оид ба таъсири омӯзгор ба шахсияти бачагони «душвор», кор бо 

бачагони «душвор» сухан меронанд. Аз ҷониби онҳо кор бо бачагони 

«бенигоҳубин» аз амалияи кори донишҷӯён баррасӣ мегардад.  

Ба педагогҳо дар бораи сиришти бачагони «душвор», муносибати 

инфиродӣ ба онҳо маълумот дода шуда, баъзе масъалаҳои кор бо бачагони 

«душвор» дар мактаб баррасӣ мешаванд, низоми тарбияи бачагони «душвор» 

пешниҳод гардида, махсусияти тарбияи онҳо, баъзе хусусиятҳои диққати 

онҳо, имкони таъсири китоб ба тарбия тавсиф меёбанд.  

Муаллифон дар бораи методҳои тарбияи бачагони «душвор» дар 

мактаб, хусусиятҳои бачагони аз ҷиҳати педагогӣ «бенигоҳубин», роҳҳои 

баланд бардоштани таъсири тарбиявии фаъолияти таълимии хонандагони 

ақибмонда сухан меронанд.  

Психологҳо дар бораи ҷойгоҳи «душвортарбияҳо» дар коллективи 

бачагон мулоҳиза ронда, дар маҷаллаву рӯзномаҳои педагогии ҷумҳурӣ 

интишор менамоянд, таҷрибаи фаъолияти худ бо хонандагони 

«душвортарбия», андешаҳояшонро оид ба ин масъала изҳор мекунанд.  
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Ба донишҷӯён-таҷрибаомӯзон, ки дар кор бо хонандагони 

душвортарбия мушкилӣ мекашанд, барои омӯзиши таҷрибаи кор тавсия 

додем, ки аз маҷаллаҳои илмӣ-назариявӣ («Маорифи Тоҷикистон»), илмӣ-

методии муассисаҳои таълимӣ, рӯзномаҳо, маҷмуаҳо, гузоришу мақолаҳои 

педагогҳоро оид ба ин масъала мутолиа намоянд.  

Як катор педагогҳо (Ю.Н.Кузнетсов, В.М. Кутев, Л.С. Лвова, В.П. 

Милославский, Б.К.Панасюк, Л.А. Сергеева, Л.С. Фотонова) масъалаҳои 

марбут ба волидайни хонандагонро мавриди таҳқиқ қарор додаанд. Муаллиф 

кори роҳбарони синфҳоро бо волидайн тасвир намуда, барои суҳбати 

роҳбари синф бо волидайн рӯйхати тахминии саволҳоро пешниҳод мекунанд, 

аз амалияи кори роҳбари синф бо волидайни мактаббачагони хурдсол баъзе 

нуқтаҳоро баррасӣ менамоянд.  

Онҳо дар бораи кори роҳбари синф бо оилаи хонанда, шаклҳои 

инфиродӣ ва гурӯҳии кори роҳбари синф бо волидайни хонандагони 

синнусоли хурди мактабӣ, шаклҳои тарғиби педагогӣ дар байни волидайн 

менависанд. Педагогҳо оид ба чӣ тавр рафтан ба оилаи хонандаи хурдсол 

маслиҳатҳои методӣ медиҳанд, онҳо тариқи мақолаҳо дар маҷаллаҳои илмию 

назариявӣ, илмию методӣ, маҷмуаву китобҳо бо таҷрибаи кори худ бо 

волидайни хонандагон шинос мекунанд.  

Ба донишҷӯён-таҷрибаомӯзон, ки дар кор бо волидайн душворӣ 

мекашанд, барои омӯзиши ин кор ва амиқ намудани донишҳо оид ба ин 

масъала мо тавсия додем, ки таълифоти педагогҳоро дар маҷаллаҳои илмию 

назариявӣ ва илмию методӣ мутолиа намоянд.  

Ҳамчунин ба донишҷӯёни таҷрибаомӯз тавсия дода шуд, ки маводи 

омӯхташавандаро конспект намоянд. Чунин кор ба интихоби матлабҳои 

барои донишҷӯён даркорӣ аз мундариҷаи маводи омӯхташаванда мусоидат 

кард. Ба донишҷӯён баъзе тавсияҳо оид ба беҳтар намудани раванди 

азхудкунии донишҳо, ки эътирофшуда ва дар айни замон, аз ҷиҳати 

психологию педагогӣ асосноканд, дода шуданд. Мувофиқи онҳо донишҷӯён 

сари мавод андеша ронда, робитаи онҳоро бо донишҳои пештараашон 
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муқаррар мекарданд, матлабҳои омӯхтаашонро муназзам ва ҷамъбаст 

намуда, аз иттилооти бадастомада хулоса мебароварданд ва сипас онҳоро дар 

фаъолияти амалӣ истифода мебурданд.  

Барои омӯзиши амиқтари раванди худиттилоъдиҳӣ мо ба донишҷӯён 

адабиётро оид ба ин муаммо тавсия додем: таълифоти академик М. 

Лутфуллозода «Тоҷикистони соҳибистиқлол ва масъалаҳои тарбия» (Д., 

2006); дастури таълимӣ-методӣ оид ба назарияи худтарбиякунӣ - «Оғози 

қиссаи тарбия» (Д.,2007); оид ба худтарбиякунии мактаббачагон «Тоҷи-

кистон -ватанам, ифтихорам» (Д., 2003).  

Дар заминаи донишҳо оид ба худиттилоъдиҳӣ ва хусусияти татбиқи он 

мо ба донишҷӯён пешниҳод намудем, ки зери роҳбарии мо ва мустақилона 

дар ин самт бо мақсади ҳосил намудани маҳорат ва қобилият кор ба роҳ 

монанд, ки ба ҷустуҷӯи ҷиҳатҳои суст ва дарёфти роҳҳои бартараф намудани 

онҳо барои омодагии бомуваффақият ба фаъолият мусоидат менамояд.  

Чунончи, Шӯҳрат А. зери роҳбарии мо ба суҳбати ахлоқӣ бо 

хонандагони синфи шашум дар мавзуи «Вазифа ва шарафи мактаббачаи 

имрӯза» омодагӣ дида, донишҳои худро таҳлил кард ва дарк намуд, ки барои 

кушода додани ин мавзуъ донишҳои ӯ оид ба ахлоқ, этика нокифоя буда, 

масъалаҳо оид ба худомӯзӣ мавҷуданд, ки ӯ бояд дар рафти омодагӣ ба 

чорбинии тарбиявӣ ҳал намояд. Дар натиҷаи мушоҳидаи хонандагон ва 

таҳлили чорабинӣ баъди гузаронидани он, суҳбат бо Шӯҳрат дар бораи 

зарурати кор оид ба худиттилоъдиҳӣ, суҳбат бо хонандагон оид ба чизҳои 

ҷолибе, ки таҷрибаомӯз нақл кард, пурсиши онҳо дар бораи он ки оё дониш-

ҳои нав гирифтанд, мо муайян намудем, ки кор дар самти худиттилоъдиҳӣ ба 

Шӯҳрат дар омодагӣ ба чорабинии беруназсинфӣ кумак расонида, барои 

пурра, амиқ ва васеъ намудани доираи донишҳояш мусоидат кард.  

Барои хонандагон маводе, ки таҷрибаомӯз баён намуд, ҷолиб буд. Онҳо 

аз чизҳои нав ва шавқовар огоҳ шуданд.  

Донишҷӯй – таҷрибаомӯзи дигар Давлатбек М. ба чорабинии 

беруназсинфӣ дар мавзуи «Садриддин Айнӣ ва олами китобҳои ӯ» омодагӣ 
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дида, дарк менамояд, ки донишҳои ӯ оид ба нақши китоб дар инкишофи 

ҷомеа, оид ба нақши китоб дар ҳаёти Айнӣ ва чигунагии кори ӯ бо китоб 

нокифоя мебошанд. Бинобар ин, ба андешаи ӯ, донишҳояшро оид ба мавзуъ 

пурра намудан, гуфторҳои шахсони барҷастаро дар бораи китоб, ёддоштҳои 

ҳамзамонони Айниро дар бораи кор бо китоб, адабиётро оид ба фарҳанги 

мутолиа омӯхтан зарур аст.  

Бо донишҷӯй Абдулло Ш. дар бобати зарурат ва фоидаи кор оид ба 

худиттилоъдиҳӣ суҳбат карда, мо муайян намудем, ки ин кор дар омодагӣ ба 

чорабинӣ барояш кумак расонид. Маводи марбут ба мавзуъро омӯхта, 

донишҷӯй дар бораи масъалаи мазкур маълумоти иловагӣ ба даст овард, ки 

ба хонандагон хеле шавқовар буд. Суҳбати мо бо хонандагон ошкор намуд, 

ки дарвоқеъ, хулосаи таҷрибаомӯз оид ба шавқовар будани маводи барояш то 

ҳол номаълум дуруст будааст.  

Кор бо таҷрибаомӯз Сайёра И. оид ба худиттилоъдиҳӣ, ки зери 

роҳбарии мо анҷом ёфт, ба омодагии ӯ ҷиҳати гузаронидани чорабинии 

беруназсинфии «Барои инсон боинтизомӣ чаро зарур аст» мусоидат намуд. Ў 

нокифоя будани донишҳояшро дарк намуда, ба худ барои пурра намудани 

онҳо дастур дода, роҳҳо ва вазифаҳои худиттилоъдиҳиро муайян намуд, ки 

натиҷаҳои мусбат дод. Метавон гуфт, ки кори минбаъдаи донишҷӯён-

таҷрибаомӯзон оид ба гузаронидани чорабиниҳои беруназсинфӣ бо татбиқи 

худиттилоъдиҳӣ аз ҷониби онҳо натиҷаҳои хуб дод.  Таҳлил нишон дод, ки 

донишҷӯён барои кор аз рӯйи мавзуи мазкур беҳтар омода гардиданд. 

Чорабиниҳои тарбиявии беруназсинфӣ барои хонандагон ҷолиб буданд ва 

таъсири тарбиявии самарабахш доданд.  

Аз ин бармеояд, ки дар натиҷаи кори анҷомёфта оид ба ҳосил намудани 

маҳорати худиттилоъдиҳӣ донишҷӯён-таҷрибаомӯзон огоҳ шуданд, ки он дар 

низоми воситаҳои худтарбиякунӣ ва фаъолияти созмондеҳӣ нақши муҳим 

дорад. Дар рафти кори мушаххас донишҷӯён ин воситаро аз худ намуда, 

барои гузаронидани чорабиниҳои тарбиявӣ бештар омода шуданд.  
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Ташкили фаъолияти донишҷӯён оид ба худдастурдиҳӣ барои рафтори 

дуруст дар ҳолати вайрон кардани интизом аз ҷониби хонандагон.  

Дар рафти таҷрибаомӯзии педагогӣ кори созмондеҳии донишҷӯёнро бо 

хонандагон мушоҳида ва таҳлил намуда, мо муайян кардем, ки донишҷӯён 

дар аксари мавридҳо аз он ҷиҳат душворӣ мекашиданд, ки дар ҳолатҳои 

низоъ ва проблемавӣ чӣ гуна рафтор кардан, роҳи беҳтарини истифодаи 

талаботи педагогӣ, ҳавасмандкунӣ ва ҷазо, баҳои педагогӣ ва воситаҳои 

дигари таъсироти педагогиро намедонистанд. Бинобар ин, ба донишҷӯён 

худдастурдиҳӣ, чӣ гуна рафтор кардан ва истифода бурдани воситаҳои 

тарбиявиро дар ин ё он вазъияти корҳои созмондеҳӣ  омӯзонидан муҳим буд.  

Ба донишҷӯён ҳамчунин муҳим буд, ки оид ба тақсимоти диққати худ 

дар раванди корҳои созмондеҳӣ  бо хонандагон ба худ дастур диҳанд. Бо 

мақсади тақвияти аҳамияти нақши худтарбиякунӣ ва худдастурдиҳӣ дар 

шуури донишҷӯён мо аз онҳо анкета гирифтем.  

Ба саволи анкета «Оё Шумо дар ҳолати вайроншавии интизом аз 

ҷониби хонандагон оид ба рафтори дуруст ба худ дастур дода метавонед?» 

(ҷадв. 11) ҷавоби донишҷӯён чунин буд: 314 наф. (80,2%) - «не»; 42 

таҷрибаомӯз (10,7%) - «ҳа», 36 донишҷӯй (9,1%) – қисман.  

 
Оё Шумо дар ҳолати вайроншавии интизом аз ҷониби 

хонандагон ба худ оид ба рафтори беҳтарин дастур 

дода метавонед? 

 

Миқдори 

донишҷӯён 

 

% 

Ҳа 42 10,7 

Не 314 80,2 

Қисман 36 9,1 

Ҷадвали 11. - Баҳои донишҷӯён ба қобилияти худ оид ба 

худдастурдиҳии рафтори беҳтарин дар ҳолати вайроншавии  интизом аз 

ҷониби хонандагон 
 

Ба саволи «Оё Шумо барои пеш овардани талаботи дурусти педагогӣ, 

ки мактаббачагон иҷро менамоянд, ба худ дастур дода метавонед?» (ҷадв. 12) 

ҷавоби донишҷӯён чунин буд: 328 нафар (83,6%) - «не», 44 нафар (11,2%) – 

«ҳа», 20 нафар (5,2%) – «қисман».  
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Оё Шумо барои  гузоштани шартҳои дурусти 

педагогӣ дар пеши хонандагон, ки  

онҳо бояд иҷро намоянд, ба худ дастур дода 

метавонед?  

 

 

Миқдори 

донишҷӯён 

 

 

% 

Ҳа 44 11,2 

Не 328 83,6 

Қисман 20 5,2 

Ҷадвали 12. - Баҳодиҳии донишҷӯён ба қобилияти  худдастурдиҳӣ дар 

пеш овардани талаботи дурусти педагогӣ 

 

Ба донишҷӯён савол дода шуд: «Оё Шумо барои зоҳир намудани 

тамкину таҳаммул дар ҳолатҳои душвор ба худ дастур дода метавонед?» 

(ҷадв. 13). Ҷавобҳо чунин буданд: 314 нафар (80,2%) – «не», ба андешаи 40 

нафар (10,2%) - «метавонанд», 38 донишҷӯй (9,6%) – «қисман».  

Оё Шумо барои зоҳир 

намудани тамкину таҳаммул 

дар ҳолатҳои душвор ба худ 

дастур дода метавонед?  

 

Миқдори донишҷӯён 

 

% 

Ҳа 40 10,1 

Не 314 78,9 

Қисман 38 9,5 

Ҷадвали 13. - Баҳодиҳии донишҷӯён ба қобилияти худфармондиҳӣ барои 

зоҳир намудани тамкину таҳаммул дар ҳолатҳои душвор 

Ба саволи «Оё Шумо барои тақсими диққати худ дар раванди кор бо 

хонандагон ба худ дастур дода метавонед?» (ҷадв.14) ҷавобҳо чунин буданд: 

318 нафар (81,3%) - «не», 38 нафар (9,6 % )- «ҳа», 36 нафар (9,1% ) – 

«қисман». 

Оё Шумо барои тақсими 

диққати худ дар раванди кор 

бо хонандагон ба худ дастур 

дода метавонед? 

 

 

Миқдори донишҷӯён 

 

 

% 

Ҳа 38 9,6 

Не 318 81,3 

Қисман 36 9,1 

Ҷадвали 14. - Баҳодиҳии донишҷӯён ба қобилияти худдастурдиҳӣ барои 

тақсимоти диққати худ дар раванди кор бо хонандагон 
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Дар оғоз ба донишҷӯён асосҳои самтбахшандаи фаъолият оид ба 

худдастурдиҳӣ таълим дода, дар ин замина ба як қатор тадқиқот такя карда 

шуд.  

Чунончи, мувофиқи андешаи А.Я.Арет [14, с.34-45] худдастурдиҳӣ яке 

аз роҳҳои худмаҷбуркунӣ ва худдорӣ аст, ки асосан ба зеҳн нигаронида, 

воситаи асосии худтарбиякунӣ мебошанд. Ба ғайр аз ин, он воситаи 

фоидабахши худтанзимкунӣ ва худтарбиякунӣ буда, ба таъкиди А.Я.Арет 

«фикран ба худ дастур додан оид ба чигунагии рафтор, амал кардан дар 

вазъияти пешистода мебошад». 

Зинаи пешакие, ки ба худдастурдиҳӣ мегузарад, худ ба худ мулоҳиза 

рондан аст. 

Мо ба донишҷӯён таъкид намудем, ки худдастурдиҳӣ барои 

созмондеҳии чорабинии минбаъда бо назардошти таҳлили чорабинии 

тарбиявии гузашта тарҳрезӣ мешавад. Худдастурдиҳӣ банақшагирии 

рафторро дар вазъияти гуногун пешбинӣ менамояд. Худдастурдиҳӣ бо 

худназорат, худбаҳодиҳӣ ва худтаҳлилкунӣ алоқаманд аст.  

Ба донишҷӯён моҳияти худназорат бо такя ба андешаҳои А.Я.Арет, 

В.Г. Кутсенко, А.Е. Соловева, Л.И. Рувинский шарҳ дода шуд.  

Чунончи, А.Я.Арет оид ба худназорат ҳамчун қобил будани инсон ва 

коллектив барои назорат, санҷидани худ, дарки мавқеъ ва фаъолияти худ, 

тавзеҳи онҳо дар заминаи ин ё он меъёрҳои қабулшуда сухан меронад [14]. 

Ба ақидаи В.Г.Кутсенко худназорат воситаи зарурии худтарбия аст, ки бо 

ёрии он танзим, сабт (фикрӣ, баъзан хаттӣ) ва муқоисаи рафтор, 

муносибатҳо, фаъолияти воқеӣ бо он чизе, ки дар худуҳдадорӣ ба назар 

гирифта шудааст [54]. Л.И.Рувинский худназоратро воситаи худтарбиякунӣ 

меномад, ки дар заминаи қобилияти ҳама гуна фаъолияташро назорат 

кардани инсон инкишоф меёбад [87]. 

Дар идома бо такя ба як қатор тадқиқот воситаи муҳими худназорат-

худбаҳодиҳӣ ва моҳияти он шарҳ дода шуд. Чунончи, А.Я.Арет таъкид 

менамояд, ки худбаҳодиҳии инсон ё коллективро зарурати баҳо додан ба 
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нерӯҳои мавҷуда ва робитаҳои имконпазир ба миён меорад [14,с.83]. 

В.Г.Кутсенко менависад, ки худбаҳодиҳӣ дар ҳаёти инсон мавқеи хеле 

муҳимро ишғол мекунад. Бо ёрии он дар тамоми ҳолатҳои зарурӣ фикран 

баркашидани имконоти худ амалӣ мегардад. Дар заминаи он, ба таъкиди 

В.Г.Кутсенко, меъёрҳои устувори баҳодиҳии рафтор ва муносибатҳои худ 

ҳосил мешаванд [54]. Худбаҳодиҳӣ, чунонки Л.И.Рувинский ишора 

менамояд, муносибати муайянро ба сифатҳои шахсият ташаккул дода, ба 

худтарбиякунӣ мусоидат менамояд [88,с.35].  

Донишҷӯён аз худтаҳлилкунӣ, ки ҳамчун ҷузъи раванди худшиносӣ 

муайян шудааст, огоҳ мешаванд. А.Я. Арет худтаҳлилкуниро ҳамчун «аз 

ҷониби инсон ё коллектив фикран ба қисмҳои гуногун ҷудо кардани 

фаъолият, кирдорҳо, рафтор, хусусияти онҳо ва муқаррар намудани 

робитаҳои сабаб байни онҳо» муайян мекунад [126]. В.Г.Кутсенко 

менависад, ки он «воситаи арзишманди худшиносӣ мебошад. Он имкон 

медиҳад, ки робитаҳои сабабу натиҷаи комёбиву нокомиҳои худ ошкор 

гарданд» [54]. 

Л.И.Рувинский таъкид менамояд, ки худтаҳлилкунӣ аз дарки 

кирдорҳои худ ва эҳсосоти пеш аз онҳо, таҳлили натиҷаҳои фаъолият ва 

рафтори худ иборат аст. «Худтаҳлилкунӣ, - менависад ӯ, - дар навъҳои 

гуногуни фаъолияти ҳаррӯза, мулоҳизаронӣ дар бораи худ амалӣ мегардад» 

[88,с.48]. 

Ба донишҷӯён моҳияти худтаҳлилкунӣ, худбаҳодиҳӣ ва худназоратро 

ошкор намуда, мо тавзеҳ додем, ки худдастурдиҳӣ на танҳо ба рафтори 

мушаххас ҳангоми вазъияти беруна, балки ба фаъолияте, ки ба олами 

ботинии худ нигаронида шудааст, мувофиқи мақсад аст, яъне барои 

истифодаи худназорат, худтаҳлилкунӣ ва худбаҳодиҳӣ дастур додан лозим 

аст.  

Кори инфиродӣ бо донишҷӯён дар раванди фарогирии худдастурдиҳӣ 

аҳамият касб намуд. Чунончи, дар мувофиқат бо нақшаи инфиродии кор бо 

хонандагони синфи 4, донишҷӯй Рустам С. бояд чорабинии тарбиявӣ оид ба 
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интизоми бошуурона созмон диҳад. Пеш аз ҳама, мо ба ӯ маслиҳат додем, ки 

хонандагони ба кори муташаккилона, бо мароми синф халалрасонандаро ба 

хотир оварда, амалҳои худро нисбат ба онҳо дар сурати вайрон кардани 

интизом муайян намояд.  

Дар рафти кор донишҷӯй Рустам С. муайян кард, ки боинтизомии 

хонандагон ба андозаи бештаре ба ҷанбаи эмотсионалии онҳо, эҳсосоти онҳо, 

ки дар рафти кор зоҳир мешаванд, алоқаманд буда, ба интизом таъсир 

мерасонанд. Хонандагони боинтизом одатан рафторашонро идора карда, 

эҳсосоташонро боздошта метавонанд, ботамкину ботаҳаммул мебошанд. Дар 

синф хонандагоне низ ҳастанд, ки сифатҳои иродавиашон суст инкишоф 

ёфтаанд ё тамоман инкишоф наёфтаанд. Бинобар ин, онҳо рафторашонро ба 

меъёрҳои зарурӣ мутобиқ карда наметавонанд, ки ин дар натиҷа боиси 

вайроншавии интизом мегардад.  

Ҳолатҳои равшан зоҳир гардидани вайроншавии интизом, ки дар 

чорабиниҳои беруназсинфӣ рӯй додаанд, бештар бо рафтори хонандагон 

Парвиз, Даврон, Тоҳир алоқаманд мебошанд. Донишҷӯй Рустам С. қарор 

медиҳад, ки маҳз ба ҳамин хонандагон бештар диққат диҳад, зеро онҳо, ба 

ақидаи ӯ, дар чорабинӣ интизомро вайрон хоҳанд кард. Дар рафти омӯзиши 

психологию педагогии ин хонандагон ӯ муайян кард, ки мизоҷи онҳо ба типи 

холерикӣ бештар наздик аст. Мо ба донишҷӯй Рустам С. пешниҳод намудем, 

ки оид ба чигунагии рафтораш, чӣ тавр амал кардан дар ҳолати вайроншавии 

интизом ба худаш дастур диҳад: Вақте ки (чунонки интизор меравад) Парвиз 

аз ҷой ҷаста хеста, луқма мепартояд: «Оҳ, чӣ қадар шавқовар, ин тавр буда 

наметавонад!», Даврон бошад, дар ҷояш беист меҷунбад, ҳампартаашро, ки 

бодиққат ба нақли омӯзгор гӯш мекунад, тела медиҳад ва ҳамин тариқ ба 

тамоми синф халал мерасонад. Аввал донишҷӯй ба худбаҳодиҳӣ оғоз намуда, 

чунин мулоҳиза ронд: «Мувофиқи мизоҷам ман гарммизоҷ мебошам, аммо 

бояд тамкину таҳаммул зоҳир намуда, хонандагонро водор намоям, ки 

интизомро вайрон накунанд». Сипас донишҷӯй-таҷрибаомӯз амалҳои худро 

дар чорабинии қаблӣ таҳлил намуда, муқаррар кард: «Ман ба 
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вайронкунандагони интизом дод задам, дастҳоям хандаовар ҷунбонидам, 

худдорӣ карда натавонистам. Мутаассифона, ин натиҷаҳои мусбат надод, 

баръакс, вазъиятро бадтар намуд, интизом боз ҳам заифтар шуд».  

Нуқтаҳои зикршударо ба ҳисоб гирифта, донишҷӯй-таҷрибаомӯз ба худ 

дастур медиҳад: «Ман чунин рафтор хоҳам кард: Ба вайронкунандагони 

интизом муроҷиат намуда, аз онҳо бо оҳанги қатъӣ талаб мекунам, ки бо 

корҳои дигар машғул нашаванд, диққати хонандагони дигарро парешон 

накунанд. Ман ба онҳо хотиррасон мекунам, ки шояд онҳо қоидаҳои 

рафторро фаромӯш кардаанд, ки аз онҳо муташаккилӣ ва бодиққатӣ, 

иштироки фаъолонаро дар дарс талаб мекунанд». Ба Парвиз гуфтан лозим 

аст: «Аз ҷоят ҷаста нахез ва дод назан, агар аз омӯзгор ягон чизро пурсидан 

хоҳӣ ё ба саволи ӯ ҷавоб доданӣ бошӣ, дастатро бардор, омӯзгор инро 

мебинад. Эҳсосоти худро идора бояд кард, новобаста ба он, ки гуфтаи 

омӯзгор ба ту маъқул аст ё не». Аз Даврон талаб бояд кард, ки дар ҷойи 

нишастааш беист наҷунбад, бинобар ин ба ӯ чунин муроҷиат мекунам: «дар 

паси парта чарх назан, ба ҳампартаат халал нарасон, ту бо ин корат диққати 

бачагони дигарро ба худ ҷалб карда, ба иштироки фаъолонаи онҳо, ба 

муташаккилӣ ва интизоми синф халал мерасонӣ».  

Баъди ин, ба андешаи Рустам С., талаботи худро ҷамъбаст намуда, ба 

хонандагон муроҷиат бояд кард, ки мувофиқи қоидаҳои барои онҳо 

муқарраршуда онҳо бояд ҳар як дақиқаи корро самарабахш истифода баранд, 

ба корҳои дигар диққаташонро банд накунанд.  

Ин гуна рафтор, ба хулосаи таҷрибаомӯз Рустам С. дар вазъияти 

пешниҳодшаванда ба ташкили хонандагон барои фаъолияти самарабахш 

мусоидат намуда, ба вайронкунандагони интизом таъсир хоҳад дошт.  

Дар рафти чорабинӣ вазъи интизом ва вайронкунандагони онро 

мушоҳида карда, мо муқаррар намудем, ки донишҷӯй-таҷрибаомӯз 

вайронкунандагони интизомро дуруст муайян карда, барои рафтор дар ин 

гуна ҳолатҳо ба худ дастури дуруст додааст. Рафтори ӯ хусусияти тарбиявӣ 

дошт.  
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Ҳамроҳи донишҷӯёни таҷрибаомӯз чорабиниро таҳлил намуда, мо 

муқаррар кардем, ки худдастурдиҳии таҷрибаомӯз оид ба рафтор нисбат ба 

хонандагон дар рафти кор  кумак мерасонад. Донишҷӯй-таҷрибаомӯзе, ки 

чунин корро анҷом дод, камтар мушкилӣ мекашад, ки ба рафти чорабинӣ ва 

натиҷаи он таъсири мусбат расонд.  

Дар рафти гузаронидани чорабинии берунасинфӣ бо хонандагони 

синфи 3 донишҷӯй - таҷрибаомӯз Мӯсобек Х. ҳолатҳои вайроншавии 

интизомро аз тарафи якчанд хонанда мушоҳида кард. Ин ба рафти чорабинӣ 

таъсири манфӣ расонид. Донишҷӯй аз чӣ тавр пешгирӣ намудани 

вайроншавии интизом огоҳ набуд, чӣ гуна ҷазо додани хонандагони 

вайронкунандаи интизомро, ки хусусияти тарбиявӣ дошта бошад, 

намедонист. Бо чунин мушкилот таҷрибаомӯзони дигар низ рӯ ба рӯ шуданд.  

Ба Мӯсобек Х. маслиҳат дода шуд, ки оид ба пешниҳоди талабот 

нисбат ба хонандагон дар ҳолати вайроншавии интизом, ҷазо додан, инчунин 

ҳавасманд гардонидани онҳо барои рафтори хубу муносибати софдилона ба 

худ дастур диҳад. Таҷрибаомӯз худдастурдиҳиро аз он оғоз намуд, ки 

рафтори хонандагонро дар машғулияти қаблӣ таҳлил намуда, онҳоеро 

муайян кард, ки ба андешаи ӯ, ба рафти кор халал мерасонанд. Ҳамчунин ӯ 

талабот ва ҷазоро нисбат ба онҳо муқаррар кард.  

Кори таҷрибаомӯзро дар рафти чорабинии беруназсинфӣ бо хонан-

дагони синфҳои ибтидоӣ мушоҳида ва таҳлил намуда, мо ошкор кардем, ки ӯ 

барои худ дастури дурустро таҳия кардааст, ки дар сатҳи баланд гузаро-

нидани чорабинии тарбиявиро имкон дод.  

Дар суҳбат бо таҷрибаомӯз Мӯсобек Х. андешаеро баён кард, ки худ-

дастурдиҳӣ ҳангоми кори созмондеҳӣ бо хонандагон  кумаки зиёд расонид.  

Рафтори таҷрибаомӯз Дилбар С.-ро  дар рафти кор бо хонандагон 

таҳлил карда, мо ба зоҳир гардидани хислати манфии бадҷаҳлӣ нисбат ба 

бачагон ишора намудем, ки ба рафтори боинтизоми мактаббачагон мусоидат 

намекунад.  
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Ин зуҳуротро ба назар гирифта, Дилбар С. худфармондиҳиро татбиқ 

кард: худдорӣ, боодоб ва дар айни замон серталаб будан. Чунин 

худфармондиҳиро ӯ ҳангоми омодагӣ ба машғулият дар нутқи шифоҳӣ, дар 

рафти дарсҳо ва чорабиниҳои тарбиявӣ -дар нутқи ботинӣ амалӣ намуд. 

Рафтори Дилбар С. бештар ботамкинона ва боодобона гардид.  

Ташкили фаъолияти донишҷӯён-таҷрибаомӯзон оид ба худдастурдиҳӣ 

барои тақсими диққат. 

Мо таваҷҷуҳи донишҷӯёнро ба он ҷалб намудем, ки дар рафти кор ба 

онҳо аксаран дар як вақт иҷро кардани якчанд кор зарур мешавад. Онҳо кору 

рафтори ҳар як хонандаро назорат карда, дар айни замон бо адабиёти даркорӣ 

ё дастурҳои аёнӣ, инчунин тахтаи синф кор мебаранд, ба хонандагон савол 

дода, ҷавобҳои онҳоро гӯш мекунанд, сифати онҳоро баҳо дода, дар бораи 

саволҳое, ки ба хонандагон бояд дод, мулоҳиза меронанд, барои иҷрои нақша 

ва риояи вақт, рафтори худ зимни чорабинӣ низ масъуланд. Вазифаи 

донишҷӯй-таҷрибаомӯз аз он иборат аст, ки бо хонандагон, адабиёт ва тахтаи 

синф кор бурда, диққати худро бояд чунон тақсим намоянд, ки ҳангоми 

қироати ягон порча аз китоб, кор бо дастурҳо ё фаҳмонидани чизи дар тахта 

навишта, хонандагонро дар доираи назари худ нигоҳ доранд: оё онҳо 

маводро дарк мекунанд, диққати кӣ ба чизи дигар банд аст ва чаро? Дар 

ҳолате, ки донишҷӯй-таҷрибаомӯз диққати худро тақсим карда наметавонад 

ва тартиботи синфро назорат намебарад, одатан вайроншавии интизом аз 

ҷониби хонандагон рӯй медиҳад.  

Чунончи, донишҷӯй Фарҳод Т. чорабинии тарбиявие бо хонандагони 

синфи 4 гузаронид, ки дар рафти он на танҳо бевосита бо коллективи синф, 

балки адабиёт ва тахтаи синф кор кардан лозим омад.  

Мушкилоти таҷрибаомӯз дар он буд, ки ба ӯ танҳо бо якчанд хонандаи 

дар мизҳои пеш нишаста кор кардан муяссар гардид. Хонандагони дигарро ӯ 

намедид, зеро диққаташ фақат ба хонандагони партаҳои пеш равона буд. 

Дигарон аз доираи назари ӯ берун монда, бетартибӣ зоҳир намуданд. Вақте 

ки таҷрибаомӯз ба ин ё он хонанда диққат медод, дигарон аз мадди назараш 
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дур мемонданд. Дар вақти гузаштан ба кор бо адабиёт Фарҳод диққаташро ба 

қироат мутамарказ менамуд ва хонандагон аз мадди назараш дур мемонданд. 

Вақте ки кор дар тахтаи синф оғоз шуд, таҷрибаомӯз тамоман набудани 

маҳорати тақсими диққатро зоҳир кард. Хонандагон шавқу мағал бардош-

танд, таҷрибаомӯз нафаҳмид, ки сабаб дар чист ва кӯшишҳои ӯ барои 

барқарор намудани интизом надоданд.  

Ба донишҷӯён-таҷрибаомӯзон кор оид ба худдастурдиҳӣ барои тақсими 

диққат пешниҳод гардид. Ин корро донишҷӯён аввал зери роҳбарии мо, 

сипас мустақилона анҷом доданд.  

Мо ба донишҷӯй-таҷрибаомӯз ҳангоми омӯзиши курси махсус таъкид 

намудем, ки ҳангоми иҷрои ин кор ба нуктаҳои зерин таваҷҷуҳ бояд дод: 

 хуб донистани номҳои хонандагон, дар куҷо нишастани ҳар яки онҳо;  

 донистани мизоҷи хонандагон, бо такя ба омӯхтану шинохтани 

хонандагон зимни корбарии қаблӣ;  

  ба ҳисоб гирифтани хусусиятҳои ҷисмонии хонандагон;  

 аъло донистани маводи адабиёте, ки ба кор бурда мешавад;  

 дар назди тахтаи синф кор карда тавонистан ва ғ.  

Таҷрибаомӯзонро дар рафти кор мушоҳида ва корро оид ба тақсимоти 

диққат таҳлил намуда, мо ошкор намудем, ки онҳо дар бобати тақсимоти 

диққат ба худ дастури дуруст доданд. Фаъолияти онҳо имкон дод, ки дар як 

вақт якчанд объектро дар мадди назар нигоҳ доранд. Зимни таҳлил бо 

донишҷӯён-таҷрибаомӯзон мо андешаеро баён кардем, ки кор дар самти 

худдастурдиҳӣ оид ба тақсими диққат барои бомуваффақият ҷараён 

гирифтани чорабинӣ мусоидат менамояд.  

Ташкили фаъолияти донишҷӯён-таҷрибаомӯзон оид ба интиқоли 

фикрию эмотсионалӣ. 

Дуруст таъсир расонидан ба хонандагон, инчунин набудани маҳорати 

таҷрибаомӯзон барои пешбинӣ намудани он, ки хонандагон мавод ва 

талаботи пешниҳодшавандаро чӣ хел дарк мекунанд, онҳо ба хонандагон чӣ 
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гуна таъсир мерасонанд, кадом эҳсосоту фикрҳоро бармеангезанд, бачагон ба 

онҳо чӣ тавр муносибат хоҳанд кард.  

Чунончи, донишҷӯй - таҷрибаомӯз Меҳрулло В. маводро дилгир-

кунанда пешниҳод менамуд, нақли ӯ ягон ҳиссиётро барнамеангехт. Хонан-

дагон рафтори нохуб зоҳир менамуданд. Таҷрибаомӯз намедонист, ки чаро 

чунин ҳолат ба миён омад, оташин шуда, нисбат ба хонандагон тезу тунд 

рафтор мекард.  

Сабаб дар он буд, ки ҳангоми омода намудани мавод таҷрибаомӯз 

хусусиятҳои инфиродии хонандагонеро, ки барои онҳо ин мавод пешбинӣ 

шудааст, ба ҳисоб намегирад. Ў намедонист, ки ин мавод чӣ гуна дарк хоҳад 

шуд, хонандагон чӣ тавр рафтор хоҳанд кард ва дар ин сурат ба онҳо чӣ гуна 

муносибат бояд намуд. Ин ба андозаи бештаре бо он алоқаманд буд, ки 

Меҳрулло интиқоли фикрию эмотсионалиро амалӣ накард, худро ба ҷойи 

тарбиятгирандагон нагузошт, то ки фикру эҳсосоти онҳоро фаҳмад.  

Бо мақсади талқини аҳамияти нақши худтарбиякунии интиқоли 

фикрию эмотсионалӣ ба донишҷӯён мо аз онҳо анкета гирифтем.  

Ба донишҷӯён савол дода шуд: «Оё Шумо бо мақсади фаҳмидани 

андешаҳо, эҳсосоти шахси дигар ва муносибати бодиққату баодобона 

интиқоли фикрию эмотсионалии худро ба ҷойи ӯ амалӣ карда метавонед?» 

(ҷадв. 15). Ҷавобҳо чунин буданд: аксарияти таҷрибаомӯзон – 324 нафар 

(82,7%) - «не», 36 нафар (9,1%) – «ҳа», 32 нафар (8,2) – қисман.  

 

Оё Шумо бо мақсади фаҳмидани андешаҳо, эҳсосоти 

шахси дигар ва муносибати бодиққату баодобона 

интиқоли фикрию эмотсионалии худро ба ҷойи ӯ амалӣ 

карда метавонед? 

 

Миқдори 

донишҷӯён 

Дар 

% 

Ҳа 36 9,1 

Не 324 82,7 

Қисман 32 8,2 

Ҷадвали 15. - Баҳодиҳии донишҷӯён-таҷрибаомӯзон ба қобилияти худ 

оид ба амалӣ намудани интиқоли фикрию эмотсионалӣ 
 

Мо ба таҷрибаомӯзон шарҳ додем, ки ба инкишофи маҳорати 

созмондеҳӣ интиқоли фикрию эмотсионалии худ ба ҷойи шахси дигар бо 
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мақсади фаҳмидану аз сар гузаронидани андешаҳо, ҳиссиёти ӯ, инчунин 

муносибати ғамхорона ва баодобона ба ӯ мусоидат менамояд.  

Ба таҷрибаомӯзон ҷиҳати ҳосил кардани маҳорати иҷрои чунин корҳои 

созмондеҳӣ ҳар рӯз машқ кардан зарур буд. Дар идома мо ба онҳо тавсия 

додем, ки дар раванди мутолиаи асари бадеӣ интиқоли фикрию 

эмотсионалиро ба дунёи ботинии персонажҳо, андешаву эҳсосоте, ки онҳо 

дар ин ё он ҳолат аз сар мегузарониданд, амалӣ намоянд.  

Барои фаҳмидани андешаҳо ва эҳсосот мо ба таҷрибаомӯзон пешниҳод 

намудем, ки худро ба синни бачаҳое, ки бо онҳо кор мекунанд, фикран 

интиқол диҳанд, яъне ба хотир оранд, ки худашон дар ин синну соли хурди 

мактабӣ кадом эҳсосотро зоҳир менамуданд.  

Ба худ фикран ёдрас кардани хусусиятҳои синну соли хурди мактабӣ 

барои машқ кардани интиқоли фикрию эмотсионалӣ аз ҷониби донишҷӯён 

мусоидат карда, барои фаҳмидани психологияи тарбиятгирандагони хурдсол, 

ба ҳисоб гирифтани он дар фаъолияти созмондеҳӣ  кумак расонид.  

Барои амалӣ намудани интиқоли фикрию эмотсионалӣ ба донишҷӯён 

омӯзиши хусусиятҳои фардии хонандагони синфҳои ибтидоӣ мусоидат хоҳад 

кард. Донишҷӯй аз ин хусусиятҳо огоҳ шуда, худро ба ҷойи хонанда 

мегузорад ва ҳамин тариқ муайян мекунад, ки маводи дар рафти чорабинӣ 

пешниҳодшаванда аз ҷониби хонандагон чӣ гуна дарк мешавад, кадом 

андешаву эҳсосоти ӯро бармеангезад. Мувофиқ ба ин ва вобаста ба ин 

таҷрибаомӯзон варианти беҳтарини пешниҳоди мавод, манфиатбахшии онро 

аз дидгоҳи тарбиявӣ, инчунин роҳҳои таъсироти боэҳтиёт ба хонандагон, 

талаботи дурустро нисбат ба онҳо муайян мекунанд.  

Мушоҳидаи рафти чорабиниҳои бо хонандагони хурди мактабӣ 

созмоншуда муайян кард, ки омӯзиши курси махсус дар омодагӣ ва 

гузаронидани чорабинӣ ёрӣ расонид. Донишҷӯён ҳамчунин аҳамияти ин 

корро дар муносибатҳои тарафайн бо хонандагон дар рафти созмондиҳии 

чорабинӣ таъкид намуданд.  
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Дар кори созмондеҳӣ сафарбар кардани иродаи худ барои бартараф 

намудани мушкилот, зоҳир намудани сифатҳои иродавӣ муҳим аст. Бо ёрии 

кӯшишҳои иродавӣ донишҷӯён бояд аз амалҳои манфӣ худдорӣ намуда, 

рафторашонро назорат ва танзим кунанд, шахсияташонро тағйир диҳанд.  

Л.И.Рувинский менависад, ки “бо пайдоиши худтарбиякунӣ, 

худфармондиҳӣ бо мақсади ислоҳи норасоиҳо ва тарбияи сифатҳои мусбат 

истифода мегардад” [88,с.145]. Яке аз ҷиҳатҳои худидоракунӣ қобил будани 

инсон ба сафарбаркунии ирода барои бартараф намудани душвориҳо тариқи 

худфармондиҳӣ мебошад [87, с.24]. 

Барои фарогирии худфармондиҳӣ донишҷӯён бояд содир намудани 

кирдорҳоро аз рӯйи худфармондиҳӣ машқ кунанд, ки ба ҳосилшавии одати 

устувори ба худ тобеъ гардидан мусоидат менамояд.  

Дар раванди машқҳои бошуурона, чунонки Л.И.Рувинский қайд 

мекунад, худфармондиҳӣ маъмулан талаффуз мегардад. Муҳаққиқ таъкид 

менамояд, ки талаффуз намудани худфармондиҳӣ дар аксарияти мавридҳо 

нисбат ба нутқи ботинӣ натиҷаи мусбат медиҳад. Ҳангоми талаффуз 

гардидани худфармондиҳӣ ба механизми худфармондиҳӣ таҳлилкунандаи 

шунавоӣ ҳамроҳ мегардад, ки дар натиҷа худфармондиҳӣ бо импулсҳои 

иловагӣ дастгирӣ мешавад. Дар баробари ин, функсияи ба андозаи муайяне 

талқинкунандаи фармони беруна низ ҳамроҳ мешавад, ки шахсият бидуни 

талаботи барзиёдии беруна онро иҷро мекунад.  

Бинобар ин, ба донишҷӯй-таҷрибаомӯз пешниҳод гардид, ки чунин 

суханони худфармондиҳиро якчанд маротиба талаффуз намояд: «Ором, 

дастҳоятро алвонҷ надеҳ», «ман ором мебошам, ба ҳаяҷон намеоям», 

«оромии фарогир -дар рӯй, симои зоҳирӣ». Якчанд бор машқ карда, чунин 

фармонҳоро татбиқ намуда, бо ҳамин роҳ зоҳиршавии хислатҳои манфии 

худро боздоштан ва ҳамин тавр, омӯхтани татбиқи худфармондиҳӣ барои 

зоҳир намудани тамкину худдорӣ дар раванди гузаштани дарсҳо ва созмони 

чорабиниҳои тарбиявӣ.  
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Дар раванди иродавӣ, ҳангоми муътадил ҷараён гирифтани он баъди 

худфармондиҳӣ бояд қарори қабулкардаи инсон иҷро шавад. Аммо дар як 

қисми одамон баъди худфармондиҳӣ қарор иҷро намешавад, балки 

муборизаи иловагии ангезаҳо рӯй медиҳад. Дар натиҷа кӯшиши иродавии 

заруриро ба вуҷуд наоварда, балки гӯё ба доираи муборизаи ангезаҳо 

мегузарад, яъне вақте ки худи инсон фармони худашро мавриди мубоҳиса 

қарор медиҳад, бар муқобили иҷрои он ягон далелро меорад. Дар ин ҳолат, 

мо ба донишҷӯён маслиҳат медодем, ки барои худ реҷаи рӯзро тартиб дода, 

онро тариқи машқи худфармондиҳӣ иҷро намоянд, аз рӯйи худфармондиҳӣ 

корҳои душворро анҷом диҳанд, мушкилотро бартараф созанд ва ғ.  

Инак, барои водор намудани донишҷӯён-таҷрибаомӯзон ба 

худтарбиякунии қобилияти созмондеҳӣ аз ҷониби онҳо дарк шудани нақши 

худдастурдиҳӣ, худфармондиҳӣ ва интиқоли фикрию эмотсионалӣ дар 

раванди таҷрибаомӯзии педагогӣ, донишҳои махсус оид ба қобилияти 

ташкилӣ ва ёрӣ дар азхудкунии ин қобилият дар раванди таҷрибаомӯзӣ 

мусоидат менамоянд. 

 Ҳамин тавр, тадқиқоти анҷомёфта нишон медиҳад, ки ба сифати 

қобилияти одитарини созмондеҳӣ метавонанд худдастурдиҳӣ, 

худфармондиҳӣ ва интиқоли фикрию эмотсионалӣ, ки донишҷӯён бо мақсади 

таъсири дурусти тарбиявӣ ба коллектив ва шахсият истифода мебаранд, зикр 

шаванд. Худдастурдиҳӣ ҳамчун мақсадгузории бошуурона барои рафтори 

имконпазир дар вазъияти мушаххас, бо мақсади ташкили фаъолияти омӯзгор 

ва расонидани таъсири тарбиявӣ барои донишҷӯён имкон фароҳам меорад, 

ки дар вазъияти тезивазшаванда ва баъзан «таркишӣ»-и дар дарсҳо ва берун 

аз онҳо рӯй медиҳанд, дақиқ рафтор  намоянд. Дар баробари ин, 

худдастурдиҳӣ ва рафтори ботамкину дуруст новобаста ба таъсири ин ё он 

кайфияту рӯҳия, муносибат ба хонандагони алоҳида ва ғ. бояд ба онҳо танҳо 

таъсири мусбат расонад, худастурдиҳӣ барои сафарбаркунии диққати худ, 
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омодагии ҳамешагӣ ба ҳолатҳои ғайриинтизор, вокунишҳои саривақтӣ ва 

дақиқ ба онҳо - ҳамаи ин ба донишҷӯён имкон медиҳад, ки хонандагонро зуд 

ва дуруст муташаккил намуда, дар ҳолатҳое, ки пешакӣ ба нақша гирифта 

намешаванд ва пешбинӣ намегарданд, тарбия кунанд.  

Худфармондиҳӣ, ки тариқи шунаво ё ботинан барои сафарбар 

намудани нерӯи худ, бартараф кардани ҳисси нобоварӣ ба худ, зоҳир 

намудани тамкин ва идора кардани рафтори хонандагон дода мешавад, ба 

донишҷӯён имкон медиҳад, ки ташкилотчиёни хуб бошанд, сатҳи 

самаранокии фаъолияти тарбиявиро баланд бардоранд.  

Интиқоли фикрию эмотсионалии донишҷӯён-таҷрибаомӯзон ба ҷойи 

хонандагон ба онҳо имкон медиҳад, ки психологияи тарбиятгирандагон, 

ҳиссиёту андешаҳои онҳоро беҳтар дарк намоянд, дидгоҳи тарбиявиро 

дурусту боэҳтиёт амалӣ созанд, дар фаъолияти худ ба натиҷаҳои беҳтар ноил 

гарданд. Дар сурати аз ҷониби донишҷӯён-таҷрибаомӯзон аз худ шудани 

тамоми қобилияти одии ташкилии зикршуда, ки функсияи якдигарро пурра 

мекунанд, инкишофи дурусти қобилияти умумии созмондеҳӣ ба назар 

мерасад, ки дар сатҳи баланд зоҳир гардидани тафриқабахшӣ, самаранокӣ, 

дақиқии таъсироти тарбиявӣ, худидоракунӣ ва қувваи таъсирро ба 

хонандагон, инсонгароӣ ва баодобиро дар кори тарбиявӣ имкон медиҳанд.  

Дар тадқиқот мо ба фарзияе такя намудем, ки қобилияти созмондеҳӣ  

ҷузъи зарурии фаъолияти педагогӣ буда, худтарбиякунии он дар донишҷӯён 

дар раванди кор бо хонандагон дар давраи таҷрибаомӯзии педагогӣ ба шарте 

бомуваффақият мегардад, ки донишҷӯён дар самти азхудкунии 

худдастурдиҳӣ, интиқоли фикрию эмотсионалӣ ва худфармондиҳӣ ҳамчун 

ҷузъҳои қобилияти умумии созмондеҳӣ кор баранд.   

Барои ташкили чунин кор зарур аст:  

1. Дар донишҷӯён ташаккул додани кӯшиш барои худтарбиякунӣ 

умуман ва хусусан, қобилияти созмондеҳӣ. Барои ин оид ба нақши 
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худтарбиякунӣ суҳбат ороста, аҳамияти худтарбиякуниро дар шаклгирии 

шахсияти хонанда нишон додан, ба кӯшиши онҳо ҷиҳати худтарбиякунии 

қобилияти созмондеҳӣ, ки ба омӯзгори ояндаи синфҳои ибтидоӣ-мураббии 

коллективи хонандагон зарур аст, мусоидат бояд кард.  

Моҳияти худтарбиякуниро ошкор намудан, нақши афзояндаи онро дар 

ташаккули омӯзгор дар шароити иқтисоди бозорӣ таъкид кардан, ба 

аҳамияти кӯшишҳои иродавии педагог таваҷҷуҳ зоҳир намудан лозим аст. Ба 

донишҷӯён роҳу воситаҳои  самараноки ташкили кор оид ба 

худтарбиякуниро пешниҳод бояд кард.  

Ин донишҷӯёнро ба фаъолияте равона месозад, ки онҳо худро тағйир 

медиҳанд, ба кори босуботи муназзами донишҷӯён -омӯзгорони ояндаи 

синфҳои ибтидоӣ ҷиҳати такмили шахсияти худ, инкишофи истеъдод, 

ташаккули маҳорати педагогӣ мусоидат менамояд. Ҳадаф аз ин - мувофиқ 

будан ба талаботе, ки ҷомеа ба омӯзгорон дар шароити азнавсозии ҷамъият 

ва инқилоби илмию техникӣ пеш меорад. Диққати таҷрибаомӯзонро ба 

кӯшишҳои иродавие ҷалб бояд кард, ки омӯзгор бояд дар раванди меҳнат ва 

бартараф намудани мушкилот, ботинан бартараф кардани омилҳои 

халалрасон - худдорӣ накардан, тундмиҷозӣ, хасташавӣ, одатҳои бад ва ғ. 

зоҳир намояд. Таҷрибаомӯзон дар бораи сифатҳои иродавие огоҳ мешаванд, 

ки барои ҳосил карданашон кори муназзами педагогҳои оянда зарур аст. Дар 

баробари ин, ба донишҷӯён воситаҳои худтарбиякунӣ нишон дода мешаванд, 

ки дар тарбияи ирода аҳамият доранд. Ҳамчунин барои омӯхтани шахсияти 

худ, бартараф намудани хислатҳои манфие, ки ба кор халал мерасонанд, 

инкишофи қобилияти бартараф кардани онҳо, истифодаи воситаҳои 

муҳимтарини худтарбия  аз ҷониби донишҷӯён мусоидат бояд кард.   

2. Маълумот додан ба донишҷӯён оид ба қобилияти асосии созмондеҳӣ, 

ки барои кори бомуваффақият заруранд, ҷалб намудани таваҷҷуҳи онҳо ба 

вазифае, ки дар назди муассисаҳои олии педагогӣ зимни тарбияи мутахассис-
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созмондеҳ  гузошта шудааст. Дар ин замина мусоидат намудан ба кӯшиши 

донишҷӯён ҷиҳати ноил шудан ба ин ҳадаф, нишон додани сифатҳои фардие, 

ки қобилият ба шумор мераванд ва тавсифи қобилияти созмондеҳӣ. Таъкиди 

вобастагии муваффақияти фаъолияти педагогӣ ба дараҷаи инкишофи 

қобилияти созмондеҳӣ, ки барои ташаккули онҳо таҷрибаомӯзии педагогӣ, 

ки шароити ба фаъолияти мустақилона наздиктаринро фароҳам меорад. Дар 

ин шароит гӯё «беҳтаркунӣ»-и (Н.В.Кузмина) ҷузъҳои камтар инкишофёфтаи 

қобилияти педагогӣ ҷараён мегирад.  

3. Ба донишҷӯён ёрӣ расонидан барои дарки ҷиҳатҳои мушаххаси 

бақувват ва заифи худ зимни омодагӣ ба таҷрибаомӯзии педагогӣ ва ба онҳо 

фаҳмонидани роҳҳои бартараф кардани норасоиҳои худ. Барои ин истифода 

намудани таҳлили фаъолияти донишҷӯён дар раванди таҷрибаомӯзии 

педагогӣ, ёрӣ додан ба онҳо ҷиҳати аз худ намудани худтаҳлилкунӣ. Аз 

тарафи донишҷӯён дарк гардидани ҷиҳатҳои боқувват ва заифи худ барои 

ташкили афкори ҷамъиятӣ, танқид ва худтанқидкунӣ мусоидат менамояд.  

4. Ташкили фаъолияти донишҷӯён оид ба инкишофи қобилият барои 

мақсадгузории бошуурона, яъне дастур додани онҳо ба худашон барои як 

қатор ҳолатҳои имконпазири амалияи тарбиявӣ (ба иборати дигар, 

худдастурдиҳӣ).  

Ба таҷрибаомӯзон маълумот додан оид ба мафҳуми худдастурдиҳӣ, дар 

онҳо ҳосил намудани маҳорати худдастурдиҳӣ барои чунин корҳо мувофиқи 

мақсад аст: интихоби рафтори беҳтарин дар ҳолати аз тарафи хонандагон 

вайрон шудани интизом ҳангоми чорабинии беруназсинфӣ, то ки он 

функсияи тарбиявӣ дошта бошад, ба кори муназзам мусоидат намояд; пеш 

гузоштани талаботи дурусти педагогӣ назди хонандагон бо ба ҳисоб 

гирифтани хусусиятҳои синнусолии хурди мактабӣ (маҳорати ноил гардидан 

ба иҷрои онҳо, дуруст истифода бурдани ҳавасмандгардонӣ, ҷазо, то ки он 

функсияи тарбиявӣ дошта бошад) ва ғ.; зоҳир намудани диққат худ ҳангоми 
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кор бо хонандагони хурдсол. Ба донишҷӯён ошкор фаҳмонидани моҳияти ин-

тиқоли фикрию эмотсионалӣ, дар онҳо ҳосил кардани маҳорати истифодаи 

он ва ғайра.  

Ба инкишофи қобилияти созмондеҳии омӯзгорон-мураббиёни ояндаи 

синфҳои ибтидоӣ худшиносӣ бояд таъсири зиёд расонад. Он барои муайян 

намудани хусусиятҳои шахсияти худ, ошкор кардани хислатҳои манфӣ, ки 

ҳангоми кор бо хонандагони хурдсол халал мерасонанд, кӯшишҳои иродавие, 

ки барои сафарбар кардани нерӯ ва худидоракунӣ аз ҷониби таҷрибаомӯзон 

амалӣ мегарданд, мусоидат менамоянд. Худфармондиҳӣ ба сафарбар 

гардидани кӯшишҳои иродавӣ мусоидат мекунад.  

Худтарбиякунии қобилияти созмондеҳии донишҷӯён дар давраи 

таҷрибаомӯзии педагогӣ дар синфҳои ибтидоӣ метавонад самаранок амалӣ 

гардад ва барои ба даст овардани натиҷаҳои матлуб роҳбарии махсуси 

педагогӣ зарур аст: ба донишҷӯён маълумот додан оид ба қобилияти 

созмондеҳӣ ва нақши худтарбиякунӣ дар инкишофи онҳо, фароҳам овардани 

шароите, ки барои худтарбиякунии қобилияти созмондеҳӣ мусоидат 

менамоянд, ёрӣ расонидан ба донишҷӯён дар фарогирии ҷузъҳои қобилияти 

созмондеҳӣ дар давраи таҷрибаомӯзии онҳо дар синфҳи ибтидоии 

муассисаҳои таҳсилоти умумии миёна.  

 

2.3. Динамикаи рушди қобилияти созмондеҳии донишҷӯён дар давраи 

таҷрибаомӯзии педагогӣ 

Омӯзиш ва ташаккули қобилияти созмондеҳии донишҷӯён-омӯзгорони 

ояндаи синфҳои ибтидоӣ бо методҳои дар боло зикршуда ва омӯзиши курси 

махсус «Асосҳои педагогии омода намудани донишҷӯён ба фаъолияти 

созмондеҳӣ» нишон дод, ки дар инкишофи қобилияти созмондеҳӣ ҷунбиши 

назарраси мусбат рӯй додааст. Ҷавобҳои донишҷӯёнро ба саволҳои анкета, ба 

хусус, фаъолияти воқеии ташкилии онҳоро таҳлил намуда, мо маълумоте ба 

даст овардем, ки мувофиқи он барои рафтори беҳтарин дар ҳолати 
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вайроншавии интизом аз ҷониби хонандагони синфҳои ибтидоӣ дар оғози 

тадқиқот дар гурӯҳи озмоишӣ 29 донишҷӯй (10,55%), дар гурӯҳи назоратӣ - 

31 таҷрибаомӯз (11,27%) ба худдастурдиҳӣ қобил буданд, дар анҷоми 

таҳқиқот 234 донишҷӯй (85,9%), дар гурӯҳи назоратӣ - ҳамагӣ 64 донишҷӯй 

(23,27%) худдастурдиҳиро фаро гирифтанд.  

Маҳорати 

худдастурдиҳӣ 

барои рафтори 

дуруст дар ҳолати 

вайроншавии 

интизом аз 

ҷониби 

хонандагон  

Дар оғози таҳқиқот Дар анҷоми таҳқиқот 

Гурӯҳи 

озмоишӣ 
Гурӯҳи 

назоратӣ 

Гурӯҳи 

озмоишӣ 
Гурӯҳи 

назоратӣ 

Миқ.  

дониш 

ҷӯён 

% Миқ.  

дониш 

ҷӯён 

% Миқ.  

дониш 

ҷӯён 

% Миқ.  

дониш 

ҷӯён 

% 

Ҳа 29 10,55 31 11,27 234 85,9 64 23,27 

Не 229 83,27 219 79,64 22 8,0 187 68,0 

Қисман 17 6,18 25 9,09 19  6,91 24 8,73 

Ҷадвали 16. -  Натиҷаҳои фаъолияти донишҷӯён-таҷрибаомӯзон оид ба 

худдастурдиҳӣ барои рафтори дуруст дар ҳолати вайроншавии интизом 

аз ҷониби хонандагон 

 

Дар оғози таҳқиқот барои рафтори беҳтарин ба худ дастур дода 

наметавонистанд: дар гурӯҳи озмоишӣ 229 донишҷӯй (83,27%) ва дар гурӯҳи 

назоратӣ - 219 донишҷӯй (79,64%), дар анҷоми таҳқиқот микдори дониш-

ҷӯёне, ки ба худ дастур дода наметавонистанд, кам шуда, дар гурӯҳи озмои-

шӣ 22 донишҷӯй (8,0%), дар гурӯҳи назоратӣ – 187 (68,0%)-ро ташкил дод.  

Донишҷӯёне, ки ба худ «қисман» дастур дода метавонистанд, дар оғози 

таҳқиқот: дар гурӯҳи озмоишӣ 17 донишҷӯй (6,18%), дар гурӯҳи назоратӣ - 

25 (9,09%). Дар анҷоми таҳқиқот натиҷаҳо чунин буданд: дар гурӯҳи 

озмоишӣ 19 донишҷӯй (6,91 %), дар гурӯҳи назоратӣ - 24 донишҷӯй (8,73%).  

Дар фаъолияти воқеии созмондеҳӣ мо фаъолияти донишҷӯён-

таҷрибаомӯзонро омӯхтем, ки интизомро дар рафти кор бо хонандагони 

хурдсол нигоҳ дошта метавонистанд (ҷадвали 17).  

 

 

Қобилияти  нигоҳ 

доштани интизом 

Дар оғози таҳқиқот Дар анҷоми таҳқиқот 

Гурӯҳи 

озмоишӣ 
Гурӯҳи 

назоратӣ 

Гурӯҳи 

озмоишӣ 
Гурӯҳи 

назоратӣ 
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дар раванди кор 

бо хонандагон  

Миқ.  

дониш 

ҷӯён 

% Миқ.  

дониш 

ҷӯён 

% Миқ.  

дониш 

ҷӯён 

% Миқ.  

дониш 

ҷӯён 

% 

Ҳа 38 13,82 36 13,09 244 88,73 68 24,73 

Не 212 77,09 222 80,73 15 5,45 179 65,09 

Қисман 25 9,19 17 6,18 16  5,82 28 10,18 

Ҷадвали 17. -  Натиҷаҳои фаъолияти донишҷӯён-таҷрибаомӯзон оид ба 

нигоҳ доштани интизом дар рафти кор бо хонандагон 

 

Дар оғози таҳқиқот: дар гурӯҳи озмоишӣ 38 донишҷӯй (13,82%), дар 

гурӯҳи назоратӣ – 36 донишҷӯй (13,09%), дар анҷоми таҳқиқот: гурӯҳи 

озмоишӣ – 244 донишҷӯй (88,73%), дар гурӯҳи назоратӣ – 68 донишҷӯй 

(24,73 %).  

Интизомро хуб нигоҳ дошта натавонистанд: дар оғози таҳқиқот, дар 

гурӯҳи озмоишӣ 212 донишҷӯй (77,09%), дар гурӯҳи назоратӣ - 222 

донишҷӯй (80,73%). Дар анҷоми таҳқиқот, интизомро хуб нигоҳ надоштанд: 

дар гурӯҳи озмоишӣ  - 15 донишҷӯй (5,45%), дар гурӯҳи назоратӣ - 179 

донишҷӯй (65,09%).  

Интизомро қисман хуб нигоҳ доштанд. Дар оғози таҳқиқот: дар гурӯҳи 

озмоишӣ – 25 донишҷӯй (9,09%), дар гурӯҳи назоратӣ - 17 донишҷӯй 

(6,18%), дар анҷоми таҳқиқот: дар гурӯҳи озмоишӣ - 16 донишҷӯй (5,82%), 

дар гурӯҳи назоратӣ - 28 донишҷӯй (10,18%).  

 Дар рафти озмоиш мо қобилияти донишҷӯёнро ба худдастурдиҳӣ 

ҷиҳати пеш гузоштани талаботи дурусти педагогӣ дар назди мактаббачагон 

таҳлил намудем. Таҳлили фаъолияти донишҷӯён чунин натиҷаро нишон дод 

(ҷадв.18):  

Қобилияти худдастурдиҳӣ барои 

пеш овардани талаботи дурусти 

педагогӣ ба  хонандагон 

Дар оғози таҳқиқот Дар анҷоми таҳқиқот 

Гурӯҳи 

озмоишӣ 

Гурӯҳи 

назоратӣ 

Гурӯҳи 

озмоишӣ 

Гурӯҳи 

назоратӣ 

Миқ. 

дон. 

% Миқ. 

дон. 

% Миқ. 

дон. 

% Миқ. 

дон. 

% 

Ҳа 27 9,82 31 11,27 221 80,36 62 22,55 

Не 219 79,64 209 76,0 24 8,73 169 61,45 

Қисман 29 10,55 35 12,73 30 10,91 44 16,00 

 

Ҷадвали 18. - Қобилияти худдастурдиҳӣ барои пеш овардани  

талаботи дурусти педагогӣ ба хонандагон 
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Дар оғози таҳқиқот: гурӯҳи озмоишӣ - 27 донишҷӯй (9,82%), дар 

гурӯҳи назоратӣ - 31 донишҷӯй (11,27%), дар анҷоми таҳқиқот: гурӯҳи 

озмоишӣ - 221 донишҷӯй (80,36%), дар гурӯҳи назоратӣ - 62 донишҷӯй 

(22,55%).  

Дар оғози таҳқиқот миқдори донишҷӯён-таҷрибаомӯзоне, ки ба 

худашон барои пеш овардани талаботи дурусти педагогӣ ба хонандагон 

дастур дода наметавонистанд, дар гурӯҳи озмоишӣ 219 донишҷӯй (79,64%), 

дар гурӯҳи назоратӣ 209 донишҷӯйро ташкил дод (76,0%), дар анҷоми 

таҳқиқот натиҷаҳо чунин буданд: дар гурӯҳи озмоишӣ – 24 донишҷӯй 

(8,73%), дар гурӯҳи назоратӣ –169 донишҷӯй (61,45%).  

Донишҷӯёне, ки барои пеш овардани талаботи дурусти педагогӣ ба 

хонандагон қисман ба худ дастур дода метавонистанд: дар оғози таҳқиқот, 

дар гурӯҳи озмоишӣ – 29 донишҷӯй (10,55%); дар гурӯҳи назоратӣ – 35 

донишҷӯй (12,73% ). Дар анҷоми таҳқиқот натиҷаҳо чунин буданд: дар 

гурӯҳи озмоишӣ – 30 донишҷӯй (10,91%), дар гурӯҳи назоратӣ –44 донишҷӯй 

(16,00%). 

Миқдори донишҷӯёне, ки талаботи дурусти педагогиро пеш меоранд, 

ба таври зерин тақсим гардид: (ҷадв. 19). 

 

Қобилияти ба пеш 

овардани талаботи 

дурусти педагогӣ ба 

хонандагон 

Дар оғози таҳқиқот Дар анҷоми таҳқиқот 

Гурӯҳи 

озмоишӣ 

Гурӯҳи 

назоратӣ 

 

Гурӯҳи озмоишӣ Гурӯҳи 

назоратӣ 

 
Миқдори 

донишҷӯён 

% Миқдори 

донишҷӯён. 

% Миқдори 

донишҷӯён. 

 

% Миқдори 

донишҷӯён 
% 

Ҳа 32 11,64 35 12,73 229 83,27 63 22,91 

Не 203 73,82 210 76,36 12 4,36 177 64,36 

Қисман 40 14,55 30 10,91 34 12,36 35 12,73 

 

Ҷадвали 19. - Натиҷаҳои фаъолияти донишҷӯён оид ба пеш 

овардани талаботи дурусти педагогӣ ба хонандагон, ки аз ҷониби онҳо 

иҷро шуданд  
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Дар оғози таҳқиқот, дар гурӯҳи озмоишӣ –32 донишҷӯй (11,64%), дар 

гурӯҳи назоратӣ - 35 (12,73%); дар анҷоми таҳқиқот: дар гурӯҳи озмоишӣ - 

229 (83,27%), дар гурӯҳи назоратӣ – 63 донишҷӯй (22,91%).  

Донишҷӯёне, ки нисбат ба хонандагон талаботи дурусти педагогиро 

пеш намеоварданд: дар гурӯҳи озмоишӣ – 203 нафар (73,82%), дар гурӯҳи 

назоратӣ – 210 (76,36%); дар анҷоми таҳқиқот: дар гурӯҳи озмоишӣ - 12 

донишҷӯй (4,36%), дар гурӯҳи назоратӣ - 177 нафар (64,36%). 

Онҳое, ки талаботи дурусти педагогиро қисман пеш меоварданд: дар 

оғози таҳқиқот, дар гурӯҳи озмоишӣ – 40 донишҷӯй (14,55%), дар гурӯҳи 

назоратӣ – 30 донишҷӯй (10,91%); дар анҷоми таҳқиқот: дар гурӯҳи озмоишӣ 

– 34 донишҷӯй (12,36%), дар гурӯҳи назоратӣ – 35 донишҷӯй (12,73%).   

Онҳое, ки дар фаъолияти воқеӣ, дар вазъияти душвор тамкину 

таҳаммулро зоҳир намуданд (ҷадв. 20):  

 

 

Қобилияти ба худ 

дастур додан барои 

зоҳир намудани 

тамкин дар вазъияти 

душвор 

 

Дар оғози таҳқиқот 

 

Дар анҷоми таҳқиқот 

Гурӯҳи 

озмоишӣ 

Гурӯҳи 

назоратӣ 

Гурӯҳи 

озмоишӣ 

Гурӯҳи 

назоратӣ 

Миқ. 

дон.  

 

% 

Миқ. 

дон. 

 

% 

Миқ. 

дон. 

% Миқ. 

дон. 

 

% 
Ҳа 26 9,45 27 9,82 233 84,73 66 24,00 

Не 220 80,00 217 78,91 14 5,09 172 62,55 

Қисман 29 10,55 31 11,27 28 10,18 37 13,45 

Ҷадвали 20. - Натиҷаҳои фаъолияти донишҷӯён оид ба зоҳир намудани 

тамкин дар вазъияти душвор 

 

Дар оғози таҳқиқот, дар гурӯҳи озмоишӣ – 26 донишҷӯй (9,45%), дар 

гурӯҳи назоратӣ – 27 донишҷӯй (9,82%); дар анҷоми таҳқиқот: дар гурӯҳи 

озмоишӣ – 233 донишҷӯй (84,73%), дар гурӯҳи назоратӣ – 66 донишҷӯй 

(24,0%). 

Онҳое, ки дар вазъияти душвор тамкину таҳаммул зоҳир накарданд: 

дар оғози таҳқиқот, дар гурӯҳи озмоишӣ – 220 донишҷӯй (80,0%), дар гурӯҳи 

назоратӣ – 217 донишҷӯй (78,91%); дар анҷоми таҳқиқот: дар гурӯҳи 
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озмоишӣ – 14 донишҷӯй (5,09%), дар гурӯҳи назоратӣ –  172 

донишҷӯй(62,55% ). 

Донишҷӯёне, ки дар вазъияти душвор қисман тамкину таҳаммул зоҳир 

намуданд: дар оғози таҳқиқот, дар гурӯҳи озмоишӣ – 29 донишҷӯй (10,55%), 

дар гурӯҳи назоратӣ – 31 донишҷӯй (11,27% ); дар анҷоми таҳқиқот: дар 

гурӯҳи озмоишӣ – 28 донишҷӯй (10,18%), дар гурӯҳи назоратӣ – 37 

донишҷӯй (13,45%). 

 Миқдори онҳое, ки диққати худро тақсим карда метавонистанд (ҷадв. 

21): дар оғози таҳқиқот, дар гурӯҳи озмоишӣ – 33 донишҷӯй (12,0%), дар 

гурӯҳи назоратӣ – 35 донишҷӯй (12,73%). Дар анҷоми таҳқиқот: дар гурӯҳи 

озмоишӣ – 226 донишҷӯй (82,18%), дар гурӯҳи назоратӣ –  59 донишҷӯй 

(21,45%). 

 

 

Қобилиятии 

тақсими диққат ба 

хонандагон дар 

фаъолияти воқеӣ 

Дар оғози таҳқиқот Дар анҷоми таҳқиқот 

Гурӯҳи 

озмоишӣ 

Гурӯҳи 

назоратӣ 

Гурӯҳи 

озмоишӣ 

Гурӯҳи 

назоратӣ 

Миқ. 

дон. 

 

% 

Миқ. 

дон. 

 

% 

Миқ. 

дон. 

 

% 

Миқ. 

дон. 

 

% 

Ҳа 33 12,00 35 12,73 226 82,18 59 21,45 

Не 222 80,73 219 79,64 12 4,36 173 62,91 

Қисман 20 7,27 21 7,64 37 13,45 43 15,64 

 

Ҷадвали 21. - Натиҷаҳои фаъолияти донишҷӯён оид ба тақсими диққат 

ба хонандагон дар фаъолияти воқеӣ 

 

Миқдори донишҷӯёне, ки диққати худро тақсим карда 

наметавонистанд: дар оғози таҳқиқот, дар гурӯҳи озмоишӣ – 222 донишҷӯй 

(80,73%), дар гурӯҳи назоратӣ –  219 донишҷӯй (79,64%); дар анҷоми 

таҳқиқот: дар гурӯҳи озмоишӣ – 12 донишҷӯй (4,36%), дар гурӯҳи назоратӣ – 

173 донишҷӯй (62,91%). 

Онҳое, ки дар фаъолияти воқеӣ  қисман диққаташонро тақсим карда 

метавонистанд: дар оғози таҳқиқот, дар гурӯҳи озмоишӣ – 20 донишҷӯй 

(7,27%), дар гурӯҳи назоратӣ – 21 донишҷӯй (7,64%); дар анҷоми таҳқиқот: 
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дар гурӯҳи озмоишӣ – 37 донишҷӯй (13,45%), дар гурӯҳи назоратӣ – 

43донишҷӯй (15,64%). 

Донишҷӯёне, ки дар раванди кор бо хонандагон барои тақсимоти 

диққат ба худ дастур дода метавонистанд (ҷадв. 22): дар оғози таҳқиқот, дар 

гурӯҳи озмоишӣ – 35 донишҷӯй (12,73 %), дар гурӯҳи назоратӣ – 38 

донишҷӯй (13,82%); дар анҷоми таҳқиқот: дар гурӯҳи озмоишӣ – 224 

донишҷӯй (81,45%), дар гурӯҳи назоратӣ –  58 донишҷӯй (21,09%). 

Қобилияти ба худ 

дастур додан барои 

тақсимоти диққат 

дар раванди кор бо 

хонандагон 

Дар оғози таҳқиқот Дар анҷоми таҳқиқот 

Гурӯҳи 

озмоишӣ 

Гурӯҳи 

назоратӣ 

Гурӯҳи 

озмоишӣ 

Гурӯҳи 

назоратӣ 

Миқ. 

дон.  

 

  % 

Миқ. 

дон. 

 

% 

Миқ. 

дон. 

 

% 

Миқ. 

дон. 

 

% 

Ҳа 35 12,73 38 13,82 224 81,45 58 21,09 

Не 207 75,27 200 72,73 10 3,64 178 64,73 

Қисман 33 12,00 37 13,45 41 14,91 39 14,18 

Ҷадвали 22. - Қобилияти ба худ дастур додан барои тақсимоти диққат  

дар раванди кор бо хонандагон 

 

Онҳое, ки дар раванди кор бо хонандагон барои тақсимоти диққат ба 

худ дастур дода наметавонистанд: дар оғози таҳқиқот, дар гурӯҳи озмоишӣ – 

207 донишҷӯй (75,27%), дар гурӯҳи назоратӣ – 200 донишҷӯй (72,73%); дар 

анҷоми таҳқиқот: дар гурӯҳи озмоишӣ – 10 донишҷӯй (3,64%), дар гурӯҳи 

назоратӣ – 178 донишҷӯй (64,73%). 

Донишҷӯёне, ки фақат қисман барои тақсимоти диққат ба худ дастур 

дода метавонистанд (ҷадв. 23): дар оғози таҳқиқот, дар гурӯҳи озмоишӣ – 33 

донишҷӯй (12,00%), дар гурӯҳи назоратӣ – 37 донишҷӯй (13,45%); дар 

анҷоми таҳқиқот: дар гурӯҳи озмоишӣ – 41 донишҷӯй (14,91%), дар гурӯҳи 

назоратӣ –  39 донишҷӯй (14,18%). 

Таҳлили фаъолияти донишҷӯёне, ки интиқоли фикрию эмотсионалии 

худро ба мавқеи шахси дигар, бо мақсади фаҳмидани фикру андеша, эҳсосот 

ва муносибати эҳтиёткорона ба ӯ амалӣ гардонида метавонанд (ҷадв. 23): дар 

оғози таҳқиқот, дар гурӯҳи озмоишӣ – 34 нафар  (12,36%), дар гурӯҳи 

назоратӣ –  36 донишҷӯй (13,09%); дар анҷоми таҳқиқот: дар гурӯҳи 
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озмоишӣ – 227 донишҷӯй (82,55%), дар гурӯҳи назоратӣ – 60 донишҷӯй 

(21,82%). 

Қобилияти  амалӣ намудани интиқоли 

фикрию эмотсионалии худ ба мавқеи 

шахси дигар 

Дар оғози таҳқиқот Дар анҷоми таҳқиқот 
Гурӯҳи 

озмоишӣ 

Гурӯҳи 

назоратӣ 

Гурӯҳи 

озмоишӣ 

Гурӯҳи 

назоратӣ 

Миқдори  

донишҷӯён 

        % Миқдори  

донишҷӯён 

     % 

Ҳа 34 12,36 36 13,09 227 82,55 60 21,82 

Не 201 73,09 204 74,18 8 2,91 177 64,36 

Қисман 40 14,55 35 12,73 40 14,55 38 13,82 

Ҷадвали 23. Қобилияти амалӣ намудани интиқоли фикрию 

эмотсионалии худ ба мавқеи шахси дигар 

 

Онҳое, ки интиқоли фикрию эмотсионалиро амалӣ карда 

наметавонистанд: дар оғози таҳқиқот, дар гурӯҳи озмоишӣ – 201 донишҷӯй 

(73,09%), дар гурӯҳи назоратӣ – 204 (74,18%); дар анҷоми таҳқиқот: дар 

гурӯҳи озмоишӣ - 8 донишҷӯй (2,91%), дар гурӯҳи назоратӣ –  177 донишҷӯй 

(64,36%). 

Донишҷӯёне, ки қисман интиқоли фикрию эмотсионалиро амалӣ 

карда метавонистанд: дар оғози таҳқиқот, дар гурӯҳи озмоишӣ – 40 

донишҷӯй (14,55%), дар гурӯҳи назоратӣ –  35 донишҷӯй (12,73%), дар 

анҷоми таҳқиқот: дар гурӯҳи озмоишӣ – 40 донишҷӯй (14,55%), дар гурӯҳи 

назоратӣ –  38 донишҷӯй (13,82 %).  

Динамикаи рушди қобилияти созмондеҳии донишҷӯёнро дар                   

давраи таҷрибаомӯзии педагогӣ мушоҳида карда шуд, дар шакли 

умумигардонида дар ҷадвал ва диаграммаи зерин ифода кардан мумкин аст 

(ҷадвали 24).  
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Дар оғози таҳқиқот 

(миқдори донишҷӯ дар фоиз) 

Дар анҷоми таҳқиқот 

(миқдори донишҷӯ дар фоиз) 

Гурӯҳи озмоишӣ Гурӯҳи назорат Гурӯҳи озмоишӣ Гурӯҳи назорат 

ҳ
а 

н
е 

қ
и

см
ан

 

ҳ
а 

н
е 

қ
и

см
ан

 

ҳ
а 

н
е 

қ
и

см
ан

 

ҳ
а 

н
е 

қ
и

см
ан

 

1. 1 275 10,55 83,27 6,18 11,27 79,64 9,09 85,9 8,0 6,91 23,27 68,0 8,73 

2. 2 275 13,82 77,09 9,19 13,09 80,73 6,18 88,73 5,45 5,82 24,73 65,09 10,18 

3. 3 275 9,82 79,64 10,55 11,27 76,0 12,73 80,36 8,73 10,91 22,55 61,45 16,0 

4. 4 275 11,64 73,82 14,55 12,73 76,36 10,91 83,27 4,36 12,36 22,91 64,36 12,73 

5.  275 9,45 80,0 10,55 9,82 78,91 11,27 84,73 5,09 10,18 24,0 62,55 13,45 

6.  275 12,0 80,73 7,27 12,73 79,64 7,64 82,18 4,36 13,45 21,45 62,91 15,64 

7.  275 12,73 75,27 12,0 13,82 72,73 13,45 81,45 3,64 14,91 21,09 64,73 14,18 

8.  275 12,36 73,9 14,55 13,09 74,18 12,73 82,55 4,0 14,55 21,82 64,36 13,82 

Ҷадвали  24. - Динамикаи   нишондиҳандаҳои қобилиятҳои созмондеҳии 

донишҷӯён дар раванди ташкили таҳсилоти таҷрибавӣ 

 
* Нишондиҳандаҳои қобилиятҳои созмондеҳии донишҷӯён: 

1. Қобилияти нигоҳ доштани интизом дар раванди кор бо хонандагон. 

2. Қобилияти худдастурдиҳӣ барои рафтори дуруст дар ҳолати вайроншавии 

интизом аз ҷониби хонандагон.  

3. Қобилияти худдастурдиҳӣ барои пеш овардани талаботи дурусти педагогӣ ба 

хонандагон.  

4. Қобилияти ба худ дастурдодан барои  рафтори дуруст дар ҳолати вайрон шудани 

интизом аз ҷониби хонандагон  

5. Қобилияти ба худ дастур додан барои зоҳир намудани тамкин дар вазъияти душвор  

6. Қобилияти тақсими диққат ба хонандагон дар фаъолияти воқеӣ.  

7. Қобилияти ба худ дастур додан барои тақсимоти диққат  дар раванди кор бо 

хонандагон.  

8. Қобилияти амалӣ намудани интиқоли фикрию эмотсионалии худ ба мавқеи 

шахси дигар. 
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Диаграмма 1. Динамикаи нишондиҳандаҳои қобилиятҳои созмон-

деҳии донишҷӯён дар раванди ташкили таҳсилоти таҷрибавӣ дар 

гурӯҳҳои озмоишӣ 

 

Ҳамин тавр, вазъи инкишофи қобилияти созмондеҳии донишҷӯёнро 

ошкор намуда, дар натиҷаи озмоиш муқаррар намудем, ки ин қобилияти 

педагогӣ ба маънои томаш қобилияти созмондеҳӣ мебошанд. Чунонки 

таҳқиқот нишон дод, он якчанд сифатҳоро дар бар мегирад: интихобкорӣ, 

самтгирии амалгароёнаи зеҳн, одоби педагогӣ, серғайратии ҷамъиятӣ, 

серталабӣ, нигоҳи танқидӣ, тамоюлу рағбат ба фаъолияти созмондеҳӣ.  

Ҳар як сифати зикршуда ва таносуби онҳоро баррасӣ менамоем:  

Интихобкорӣ – қобилияти шахсият барои пурраву амиқ инъикос 

намудани психологияи гурӯҳи ташкилшаванда дар раванди ҳалли вазифаҳои 

умумӣ аз ҷониби он. Ин хусусият бо амалгароии (практичность) созмондеҳӣ 

имтиёз мекунад. Он ба қаринаи фаъолияти мазкур дохил мешавад. 

Созмондеҳанда психологияи аъзои гурӯҳро инъикос менамояд.  

Маълумоти ҳосилшуда гувоҳӣ медиҳанд, ки аксарияти донишҷӯён дар 

марҳалаи озмоиши санҷишӣ маҳорати зеринро надоштанд: тақсим карда 

тавонистани диққати худ дар раванди кор бо мактаббачагон, интихоби 

рафтори дуруст дар ҳолати вайрон шудани интизом аз ҷониби хонандагон, 

пеш овардани талаботи дурусти педагогӣ, ки хонандагон бояд иҷро намоянд, 

зоҳир кардани тамкину таҳаммул дар вазъияти душвор.  
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Қисми зиёди донишҷӯён бо худтарбиякунии ҷузъҳои аз тарафи 

пешниҳодшудаи қобилияти созмондеҳӣ машғул нагардидаанд, бинобар ин, 

дар онҳо парваридани ин маҳорат зарур буд.  

Донишҷӯён аз характери худиттилоъдиҳӣ, худдастурдиҳӣ ва иниқоли 

фикрию эмотсионалӣ огоҳ набуданд, ки дар раванди кор бо бачагон, 

фаҳмидани психологияи тарбиятгирандагон мушкилоти зиёдро ба миён 

меовард.  

Дар раванди озмоиши ташаккулдиҳанда дар бораи нақши 

худтарбиякунӣ суҳбат-тренинг доир гардида, ба донишҷӯён оид ба 

қобилияти асосии созмондеҳӣ, ки барои кори бомуваффақият зуруранд, 

маълумот дода шуд.  

Баргузор намудани курси махсус «Асосҳои педагогии омодагии 

донишҷӯён ба фаъолияти созмондеҳӣ» ва суҳбат-тренинг дар бораи нақши 

худтарбиякунӣ бо мақсади нишон додани аҳамияти худтарбиякунӣ дар 

ташаккули шахсияти омӯзгор ба он мусоидат кард, ки донишҷӯён барои 

худтарбиякунии қобилияти созмондеҳӣ кӯшиш намуданд.  

Маълумот дар бораи қобилияти асосии созмондеҳӣ, ки барои кори 

бомуваффақият зуруранд, ба кӯшиши донишҷӯён ҷиҳати баробар шудан бо 

омӯзгороне, ки соҳиби қобилияти созмондеҳӣ мебошанд, барои кор аз болои 

худ бо мақсади роҳбарӣ ба коллективи хонандагон, фаҳмиши он ки кадом 

сифатҳои фардӣ ба қобилияти созмондеҳӣ заруранд, мусоидат намуд. 

Вобастагии муваффақияти фаъолияти педагогӣ ба дараҷаи инкишофи 

қобилияти созмондеҳӣ таъкид гардид, ки ба ташаккули онҳо раванди 

таҷрибаомӯзии педагогӣ мусоидат менамояд.  

Таҷрибаомӯзон маҳорати худиттилоотдиҳӣ, худдастурдиҳӣ, интиқоли 

фикрию эмотсионалӣ ва худфармондиҳиро дар худ инкишоф дода, 

фаҳмиданд, ки дар низоми воситаҳои худтарбиякунӣ худиттилоотдиҳӣ 

нақши муҳим дорад. Дар кори мушаххас донишҷӯён ин воситаро аз худ 

намуда, барои гузаронидани чорабиниҳои тарбиявӣ бештар омода гардиданд. 

Онҳо худдастурдиҳиро ҳамчун самтбахшии худ барои рафтори тафриқавӣ бо 
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назардошти вазъияти мушаххас, бо мақсади ташкили фаъолияти 

мактаббачагон ва таваҷҷуҳи тарбиявӣ нисбат ба онҳо фаро гирифтанд. Ин 

имкон дод, ки донишҷӯён дар  вазъияти зудтағйирёбанда рафтори бештар 

дақиқро зоҳир намуда, барои рафтори тарбиявии ҳадафмандона ва оромона 

новобаста аз ин ё он рӯҳияву кайфият, муносибат ба хонандагони алоҳида, 

сафарбар намудани диққаташон ба худ дастур диҳанд. Ҳамаи ин ба 

донишҷӯён имкон фароҳам овард, ки хонандагонро дақиқ, зуд ва дуруст 

ташкил намуда, онҳоро дар вазъияте, ки пешакӣ ба нақша гирифта 

нашудаанд ва пешбинӣ нагардидаанд, тарбия кунанд.  

Донишҷӯён худфармондиҳиро, ки ҳам ботинан ва ҳам шунаво амалӣ 

мегардад, аз худ намуданд. Ба ҳамин васила онҳо нерӯяшонро сафарбар 

намуда, ҳисси нобоварӣ, бедимоғиро бартараф мекарданд, бо зоҳир намудани 

иродаи худ рафтори хонандагонро идора мекарданд. Ин ба донишҷӯён имкон 

дод, ки созмондиҳандагони хуб гардида, самаранокии кори тарбиявиро 

бештар намоянд.  

Таҷрибаомӯзон амалӣ сохтани интиқоли фикрию эмотсионалиро ба 

мавқеи хонандагони хеш омӯхтанд, ки имкони хубтар фаҳмидани 

психологияи тарбиятгирандагон, эҳсосот ва андешаҳои онҳо, боадабона ва 

дуруст амалӣ кардани муносибати тарбиявӣ, дар фаъолияти созмондеҳӣ ба 

натиҷаҳои беҳтар ноил гардиданро фароҳам овард.  

Аз ҷониби донишҷӯён аз худ шудани ҳар се қобилияти созмондеҳӣ ба 

самаранок азхудкунии қобилияти умумии созмондеҳӣ мусоидат кард.  

Дар озмоиш қобилияти умумии созмондеҳиро 30 донишҷӯй (11%), 

фаро гирифта буданд, баъди озмоиш – 232 донишҷӯй (84,23%). Дар гурӯҳҳои 

назоратӣ азхудкунии қобилияти умумии созмондеҳӣ танҳо дар 11,27% 

донишҷӯён баланд шуд (ҷадв. 25).  

Фаъолияти умумии созмондеҳиро аз худ намудаанд 

Дар оғози таҳқиқот Дар анҷоми таҳқиқот 

Гурӯҳи озмоишӣ Гурӯҳи назоратӣ Гурӯҳи озмоишӣ Гурӯҳи назоратӣ 
Миқд. 

дон. 

% Миқд. 

дон. 

% Миқд. 

дон. 

% Миқд. 

дон. 

% 

30 11 32 11,73 232 84,23 63 23,06 
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Ҷадвали 25.- Натиҷаҳои фаъолияти донишҷӯён  оид ба азхудкунии 

фаъолияти умумии созмондеҳӣ 

 

Натиҷаҳои озмоиши ташаккулдиҳандаро чунин хулоса намудан 

мумкин аст: якум, гузаштани курси махсуси «Асосҳои педагогии омодагии  

донишҷӯён ба  фаъолияти созмондеҳӣ»-ро дар оғози нимсолаи II-юми круси 

2, дар донишгоҳ тавсия мегардад; дувум, курси махсуси мазкур дар сурати 

қисми таркибии раванди томи педагогӣ будан ҳамон қадар бештар самаранок 

мегардад ва ба манфиату эҳтиёҷоти донишҷӯён барои худтарбиякунӣ 

мувофиқат мекунад. Баръакс, самаранокӣ паст мешавад, агар курси махсус, 

ки донишҷӯёнро ба инкишофи фаъолияти созмондеҳӣ самт мебахшад, хеле 

барвақт ё дер, ё бе тафриқабахшӣ ҷорӣ мегардад; севум, ташкили курси 

махсус бояд аз  ибтидо бо машваратҳои инфиродӣ ва роҳбарӣ аз ҷониби 

омӯзгорон алоқаманд бошад; чорум, курси махсус бояд машғулиятҳои 

назариявӣ ва амалиро дар мувофиқат бо талаботи методӣ дар бар гирад; 

панҷум, ҳангоми гузаронидани машғулиятҳои амалӣ  семинар-тренингҳои 

педагогию психологӣ мавқеи махсус доранд, ки дар асоси принсипҳои зерин 

ташкил мегарданд: принсипи фаъолнокии рафтори иштирокчиён, принсипи 

мавқеи муҳаққиқ; принсипи муоширати ҳамкорӣ. Дар баробари ин, 

истифодаи методҳои гуногуни бунёдии семинар-тренингҳои педагогию 

психологӣ зарур аст, ки дар байни онҳо мо ба методҳои зерин бештар диққат 

медиҳем: мубоҳиса ва маготерапия (методи бозиҳои корӣ ва нақшдор). 

Ҳамчунин раванди роҳбарӣ ба фаъолияти созмондеҳии донишҷӯён бояд 

фаъолияти махсус ташкилшударо оид ба худтарбиякунии донишҷӯён ва кори 

ҳадафмандонаи педагогҳоро дар доираи омӯзонидани фанҳои таълимӣ ва дар 

рафти таҷрибаомӯзии педагогӣ муттаҳид намояд.   

Дар озмоиши ташаккулдиҳанда оид ба мундариҷаи худдастурдиҳӣ, 

интиқоли фикрию эмотсионалӣ ва худфармондиҳӣ иттилооти махсус 

пешниҳод гардид. Фаъолияти дахлдори донишҷӯён оид ба инкишофи ин 

қобилияти одитарини созмондеҳӣ дар раванди таҷрибаомӯзии педагогӣ дар 
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синфҳои ибтидоии муассисаҳои таҳсилоти умумии миёна  ва кори таълимиву 

тарбиявӣ дар донишгоҳ ба роҳ монда шуд.  

Чунонки натиҷаҳои кори таҷрибавию озмоишӣ нишон медиҳанд, то 

озмоиш 12 донишҷӯй (6,1%) дорои қобилияти умумии созмондеҳӣ буданд, 

баъди озмоиш – 176 донишҷӯй (90,0%). Дар гурӯҳҳои назоратӣ фарогирии 

фаъолияти умумии созмондеҳӣ фақат дар 11,2% донишҷӯён баланд гардид.  

Ҳамаи ин мусоидат намуд, ки дар дарсҳо ва чорабиниҳои тарбиявӣ  

интизом беҳтар гардида, теъдоди ҳолатҳои вайроншавии интизом 4 маротиба 

кам шуд.  

Чунонки дар раванди озмоиши муқарраркунанда амалӣ гардид, мо 

динамикаи дарки фаъолияти созмондеҳиро тариқи худбаҳодиҳии сифатҳои 

шахсиятро, ки дар маҷмуъ муаммои таҳқиқшавандаро ташкил медиҳанд, 

муайян намудем. Таҳқиқот бо баҳои коршиносон (кураторҳо, роҳбарони 

синфҳо) пурра гардид, ки дар ин замина мо самтҳои  инкишофи сифатҳои 

зикршударо муқаррар намудем (ҷадв.26).  

 

 
Сифатҳои созмондеҳии шахсияти 

омӯзгор 

Сатҳҳои ташаккулёбии қобилияти созмондеҳӣ 

1 II III IY 

Марҳалаҳои таҳқиқот (“буришҳо’) 

  1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1. Интихобкорӣ 1,7 1,5 1,7 2,6 2,7 2,2 3 3,1 2,4 3,4 3,6 3,8 

2.Самтгирии амалгароёнаву 

педагогии зеҳн 
2,5 1,4 2,6 2,5 2,7 2,9 3,1 3,1 3,4 3,5 3,7 3,9 

3. Одоби педагогӣ 2,3 2,8 2,6 2,4 3,3 3,2 2,9 3,1 3,2 3,4 3,8 4,2 

4. Серғайратии ҷамъиятӣ  1,5 0,9 1,6 2,1 2,7 2,7 2,6 3,2 3,2 3,6 3,7 4,2 

5. Фаросати созмондеҳӣ 2,3 1,5 2,6 2,7 3,7 2,9 3,1 3,3 3,4 3,9 3,8 4,1 

6 . Серталабӣ 1,5 1,6 2,6 2,2 2,6 3,2 3,4 3,1 3,6 3,9 3,5 4,5 

7.  Нигоҳи танқидӣ 2,1 1,5 2,3 3,1 3,2 3,2 3,3 3,4 3,5 3,5 3,6 3,8 

8. Майлу рағбат ба фаъолияти 

созмондеҳӣ 

1,2

5 

1,9 2,6 2,4 2,9 2,8 3,2 3,2 3,4 3,8 4,4 4,5 

9. Боинтизомӣ 2,5 2,6 2,3 2,9 3,3 3,2 3,4 3,5 3,5 3,7 4,3 4,6 

10. Суботкорӣ 2,3 2,2 2,4 2,8 2,9 2,8 3,4 3,6 3,7 3,8 4,4 4,6 

11. Ташаббускорӣ 2,2

5 

2,3 2,2 2,9 2,7 3,7 3,3 3,4 4,1 4,1 4,2 4,5 
12. Боварӣ ба нерӯи худ  2,5 2,1 2,6 3,1 3,4 3,1 3,2 3,5 3,9 3,6 3,9 4,2 

 

Ҷадвали 26. - Майдони тақсимоти самтҳои   дар донишҷӯён  зоҳир  

шудани  сифатҳои шахсият, ки аз  қобилияти созмондеҳӣ  иборатанд 
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Ба сифати меъёри омодагии донишҷӯён ба фаъолияти созмондеҳӣ, ба 

иҷрои функсияҳои иҷтимоӣ низоми сифатҳо, амалияи педагогӣ хизмат 

мекунанд. Маҳз ҳамин сифатҳо фаъолияти созмондеҳии онҳоро тайин 

менамоянд.  

Таҳқиқот нишон дод, ки қариб тамоми ин сифатҳо дар раванди кори 

таълиму тарбияи донишгоҳ ва дар раванди таҷрибаомӯзии педагогӣ дар 

синфҳои ибтидоии муассисаҳои таҳсилоти умумии миёна  рушд  ёфтанд. 

Чунончи, дар донишҷӯёни гурӯҳи якум дараҷаи баландро муташаккилӣ ва 

иҷрокунандагӣ, дар гурӯҳи дувум – ташаббускорӣ ва иҷрокунандагӣ, дар 

гурӯҳи севум – ташаббускорӣ ва дар гурӯҳи чорум – боинтизомӣ ва 

азхудкунии методологияи асосҳои илмии фаъолияти педагогӣ касб намуданд; 

ворид намудани онҳо ба раванди фаъолонаи педагогӣ, ки фаъолияти 

таҳлилгароӣ ва созанда пешбинӣ менамояд, ки тариқи низоми вазифаҳои 

махсуси ба рушди фаъолияти созмондеҳӣ ва қобилияти созмондеҳӣ 

нигаронида амалӣ мегардад.  

Ҳамин тавр, натиҷаҳои таҳқиқот оид ба самаранокии он гувоҳӣ 

медиҳанд.  

Хулосаи боби дувум 

1. Озмоиши ташаккулдиҳанда тасдиқ намуд, ки фаъолияти созмондеҳии 

донишҷӯён дорои сохтори бисёрсатҳаи серфунксиявӣ мебошад.  

2. Дар доираи таълими фанҳои таълимӣ ва дар рафти таҷрибаомӯзии 

педагогӣ ташаккули омодагии донишҷӯён ба худтарбиякунӣ ва 

худинкишофдиҳӣ тариқи дар онҳо шакл гирифтани маҳорати созмондеҳӣ 

имконпазир аст, ки ба ташаккули мавқеи мустақилият дар фаъолияти касбию 

педагогӣ мусоидат менамоянд. Дар ин сурат мо ба маҳорати созмондеҳӣ 

чунин ҷанбаҳоро маҳсуб медонем: маҳорати мустақилона таъйин кардани 

мақсади фаъолияти касбию педагогии худ, муайян намудани роҳҳои амалӣ 

кардани он; ба нақша гирифтани раванди фаъолият; назорат ва баҳодиҳии 

натиҷаҳо; мувофиқи натиҷаҳои назорат муқаррар кардани рафти фаъолияти 

минбаъда ва ғ.  
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3. Ташаккули маҳорати созмондеҳии донишҷӯён якчанд самтро дар бар 

гирифт: ба кори омӯзгорони фанҳои таълимӣ ва роҳбарони таҷрибаомӯзон 

ворид намудани роҳу воситаҳое, ки барои дарки аҳамияти ин маҳорат аз 

ҷониби донишҷӯён мусоидат менамоянд; машқ кардани татбиқи онҳо; 

фароҳам овардани шароит дар раванди таълим ва дар рафти таҷрибаомӯзии 

педагогӣ бо мақсади зоҳир гардидани мавқеи субъективии донишҷӯй.  

4. Ташаккули фаъолияти созмондеҳии  донишҷӯён дар раванди кори 

таълимӣ ва таҷрибаомӯзии педагогӣ дар маҷмуъ ба худтарбиякунӣ ва 

худинкишофдиҳии онҳо мусоидат менамояд.  

5. Таҷриба нишон дод, ки зимни ташаккули фаъолияти созмондеҳии 

донишҷӯён кори омӯзгорон ва роҳбарони таҷрибаомӯзон танҳо дар доираи 

таълими фанҳои таълимӣ ва роҳбарии таҷрибаомӯзӣ нокифоя буда, 

маҳдудияти вақт ва пурбории барномаҳои таълимӣ бо маводи фактологӣ 

аксаран ба педагогҳои донишгоҳ имкон намедиҳад, ки корро дар ин самт 

муназзам ва ҳадафмандона ба роҳ монанд. Ба хусус, муҳим он аст, ки 

имконияти гузаронидани кори инфиродӣ, ки бидуни он раванди мазкур 

ғайриимкон аст, маҳдуд мебошанд.  

6. Ташаккули фаъолияти касбию ташкилии матлуб бидуни ташкили 

махсус самарабахш намегардад. Дар факултетҳои педагогӣ ҷорӣ намудани 

курси махсус «Асосҳои педагогии омодагии донишҷӯён ба фаъолияти 

созмондеҳӣ» бунёди вазъияти махсуси фаъолияти созмондеҳиро пешбинӣ 

менамояд, ки донишҷӯёнро ба ҳалли масъалаи инкишофи қобилияти 

созмондеҳӣ дар шароити табиӣ, муносибатҳои байниҳамдигарии 

иштирокчиёни раванди мазкур ҷалб менамояд.  

Мундариҷаи курси махсус «Асосҳои педагогии омодагии донишҷӯён ба 

фаъолияти созмондеҳӣ» (дар ҳаҷми 32 соат) аз ҷумла фаслҳои зеринро дар 

бар мегирад: «Худтарбиякунии фаъолияти ташкилии шахсият: моҳият, 

сохтор, шароит», «Шакл ва мундариҷаи фаъолияти созмондеҳии омӯзгор», 

«Аҳамият ва нақши фаъолияти созмондеҳӣ дар тарбияи хонандагон», «Дар 

бораи одатҳо ва ирода дар фаъолияти педагогӣ», «Дар бораи талабот, 
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ангезаҳо ва амалҳо», «Дар бораи шуур ва худогоҳӣ дар фаъолияти педагогӣ», 

«Дар бораи шинохтани эҳсосоти худ», «Роҳҳои идора намудани ҳолати 

психикӣ», «Асосҳои роҳбарии педагогӣ ба фаъолияти созмондеҳӣ».  
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ХУЛОСА 

Аҳамияти таҳқиқоти анҷомёфта ҳам бо дигаргуниҳои куллии 

иҷтимоиву иқтисодии ҷомеа ва ҳам бо талаботи дохилии инкишофи худи 

илми педагогика асоснок мегардад.  

Дар заминаи маводе, ки дар рафти кори таҷрибавию озмоишӣ ба даст 

омаданд, хулосаву тавсияҳои зеринро пешниҳод намудан мумкин аст:  

1. Талаботи имрӯза ба кордонии педагог сатҳи баланди 

соҳибмаълумотӣ, фаъолнокии зеҳнӣ, зудҳаракатии ӯро дар назар доранд. 

Нерӯбахшандаи тавонои омилҳои зикршуда қобилияти созмондеҳӣ мегардад, 

ки дар қаринаи фаҳмиши нави нақши педагог дар равандҳои инноватсионии 

муассисаҳои таҳсилоти умумии миёна ташаккул меёбад.  

2. Фаъолияти созмондеҳӣ дар ташаккули фаъолияти эҷодкоронаву 

бомуваффақияти педагог аҳамияти махсусро касб менамояд. Ба шарофати 

яклухтии серҷузъаи худ он барои фаъолияти муваффақона  як қатор 

вазифаҳои усулан муҳимро иҷро менамояд: маърифатию пешгӯикунанда, 

арзишпазиру самтбахшанда, дигаргунсозандаву бунёдкорона, лоиҳавию 

эҷодӣ, таҳрикбахшанда.  

3. Асоси методологиву педагогии раванди ташаккули қобилияти 

созмондеҳиро ғояҳо, принсипҳо ва тамоюлҳои инкишофи он, ки матлабҳои 

назариявиро оид ба дидгоҳи том ба инкишофи ҷузъҳои асосии қобилияти 

созмондеҳӣ дар заминаи муттаҳидшавии фаъолияти таълимӣ, таълимиву 

тадқиқотӣ, беруназаудиторӣ ва таълимиву тарбиявии донишҷӯёнро дар 

рафти таҷрибаомӯзии педагогӣ дар синфҳои ибтидоии муассисаҳои 

таҳсилоти умумии миёна фаро мегиранд.  

4. Дар марҳалаи ҳозираи инкишофи таҳсилоти педагогӣ аҳамияти 

махсусро тамоюли самтгирии инсонгароёнаи фаъолияти созмондеҳии 

педагог касб менамояд. Тамоюли мазкур дар татбиқи маҷмуи принсипҳое, 

чун принсипи ягонагии муносибати шахсиятиву фаъолона ва системавӣ; 

принсипи детерминизм, ки баррасии томи вокуниши психикии хонандагонро 

дар сатҳи шахсият асоснок менамояд; дидгоҳи фарҳангшиносона, ки 
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мувофиқи он фарҳанги инсонро шахсияти ӯ, фаъолияти ӯ ва тамоми ҳастии ӯ 

тайин мекунад; принсипи худтакмилдиҳии касбию педагогӣ.  

5. Ташаккули ҳадафмандонаи қобилияти созмондеҳии омӯзгори ояндаи 

синфҳои ибтидоӣ, ки омодагии ӯро ба фаъолияти дигаргунсозандаву 

эҷодкорона муайян менамояд, дар сурати амалӣ намудани як қатор шартҳои 

зерин идорашаванда мегардад:  

 истифодаи методикаҳои махсуси педагогӣ, ки ташаккули ҷузъҳои 

когнитивӣ,  ангезишӣ (мотиватсионӣ) ва амалиётии фаъолияти созмондеҳии 

педагогро ҷамъбаст менамояд;  

 бунёди раванди таълиму тарбия ва таҷрибаомӯзии педагогӣ дар 

заминаи технологияҳои ба шахсият нигаронидаи таҳсилотӣ, ки фаъолнокии 

ботинии донишҷӯён, худбаҳодиҳии касбӣ, рефлексия, худмуайянкунӣ ва 

худсозмондеҳии онҳоро таҳрик мебахшад;  

 ҷорӣ намудани курси махсуси «Асосҳои педагогии омодагии 

донишҷӯён ба фаъолияти созмондеҳӣ».  

6. Методикаи дар раванди кори таҷрибавию озмоишӣ коркардшудаи 

ташаккули марҳала ба марҳалаи қобилияти созмондеҳӣ метавонад дар 

амалияи муассисаҳои таҳсилоти умумии миёна, донишгоҳҳо, мактабҳои олии 

педагогӣ, донишкадаҳои баландбардории ихтисоси кормандони соҳаи 

маориф бо мақсади баланд бардоштани сатҳи омодагии кадрҳои педагогӣ 

истифода гардад. Методологияи таҳқиқоти илмии мазкур метавонад чун 

заминаи ҳирфаӣ (салоҳиятнок) гардонидани тамоми фанҳои таълимии 

муассисаҳои таҳсилоти умумии миёна ва муассисаҳои таҳсилоти олӣ гардад. 

Аз рӯйи ҳамин мантиқ, ба андешаи мо, омодагии омӯзгорони ихтисосҳои 

дигари педагогиро амалӣ намудан мумкин аст.  

Таҳқиқоти анҷомёфта дурнамои рушди муаммои мазкурро тайин 

менамояд: омӯзиши хусусиятҳои фаъолияти созмондеҳӣ вобаста ба ихтисос; 

ошкор кардани дараҷаи таъсири фанҳои гуногуни таълимӣ ба фаъолияти 

созмондеҳӣ; аз ҷиҳати илмию педагогӣ асоснок намудани барномаи рушди 

қобилияти созмондеҳӣ дар шароити таҳсилоти фосилавӣ.  
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Таҳқиқи феномени фаъолияти созмондеҳӣ имкони дар оянда тарҳрезӣ 

намудани механизмҳои низомҳои таҳсилотро фароҳам меорад, ки ташаккули 

ҳадафмандонаву муттасили сифати мазкурро дар субъект таъмин менамояд.  

Ин ҷалби донишҳои нави байнифаннӣ ва асбобу воситаҳои нави таҳқиқотро 

тақозо мекунад. Аҳамияти махсуси ояндадор ва амалиро таҳқиқоти мазкур 

дар шароити азнавсозии низоми таҳсилот касб менамояд, ки аз омӯзгорон 

бознигарии воситаҳои маъмули фаъолият, тарзи тафаккури педагогӣ, 

инкишофи тасаввуроти назариявиро дар бораи қобилияти созмондеҳии 

педагог тақозо намуда, маводи фаровонро дарбар мегирад, ки метавонад дар 

таҳқиқи минбаъдаи роҳҳои фаъолияти эҷодиву инноватсионии педагогӣ 

истифода шавад.   
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ЗАМИМАҲО 

Замимаи 1.  

Ёддошти донишҷӯй – созмондиҳанда 

Ба ту, омӯзгори оянда, лозим меояд, ки насли нави одамони ба ҷомеаи 

муосир мувофиқро тарбия намоӣ. Ин чунин маъно дорад, ки имрӯз бояд  

донишҳо, илм, касби худро фаро гирифта, софдилона меҳнат бикунӣ, 

ташкилотчӣ бошӣ. Зистан ва заҳмат кашидан, ба мактаббачагон роҳбарӣ 

намуданро биомӯз.  

Агар ту сардори штаб, узви ташкилоти ҷавонон, узви иттифоқи касабаи 

донишҷӯён бошӣ ё супориши муваққатиро ҳамчун сардори якчанд хонанда 

иҷро бикунӣ, ту на танҳо барои худ, балки барои тамоми гурӯҳ ҷавобгар 

ҳастӣ. Ту - созмондиҳанда. Барои хубтар иҷро кардани кор ва сазовор шудан 

ба боварии ҳамсолону калонсолон, барои созмондиҳандаи хуб гардидан 

бисёр чизҳоро донистан ва тавонистан зарур аст:  

1. Супоришро гирифта, пеш аз ҳама, дақиқу муаяйн бикун, ки он аз чӣ 

иборат аст: ҳадаф аз он чист, кай бояд иҷро шавад, кадом корҳоро иҷро бояд 

кард, ба киҳо роҳбарӣ менамоӣ. Ҳатман супоришро такрор бикун, бисанҷ, ки 

оё асли корро фаҳмидӣ. Дар хотир дор: супориши гирифтаро ту бояд ба 

рафиқонат дақиқ фаҳмонӣ.  

2. Ба кор хуб омода шав. Пешакӣ адабиёти заруриро мутолиа бикун, бо 

одамони донанда, ботаҷриба маслиҳат бикун, махсусан бо онҳое, ки ин 

супоришро аллакай иҷро кардаанд. Уҳдадориҳо ва ҳуқуқҳои худро ҳамчун 

созмондиҳанда, инчунин ҳуқуқу уҳдадориҳои шахсони аз ҷониби ту 

созмондшавандаро дақиқ муайян бикун.  

3. Одамонеро, ки бояд ба онҳо роҳбарӣ намоӣ, хуб биомӯз. Муҳимтар аз 

ҳама, бояд донист, ки ҳар кас ва дар якҷоягӣ ҳамаи онҳо ба кадом кор 

қобилият доранд: кӣ маҳорати хуб дошта, ба дигарон низ ҳангоми ин ё он 

навъи меҳнат ёрӣ расонида метавонад, кӣ тафриҳотчии хуб аст, кӣ табиат, 

техникаро дӯст медорад ва хуб медонад, кӣ дар кори иҷрошаванда таҷриба 

дорад, кӣ худаш метавонад созмондеҳ бошад.  
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Биандеш ва ба ҳисоб гир: кӣ бо кӣ дӯст аст, кӣ соҳиби обрӯву эътибор 

мебошад, кадоме аз бачагон метавонад ба дигарон аз ҷиҳати мусбат ё  манфӣ 

таъсир расонад, бачагон чӣ гуна рӯҳияву кайфият доранд, аз чӣ дар 

изтиробанд, чӣ тавр ташкил шудаанд. Ҳамчунин ба назар гир: кӣ меҳнатдӯст, 

ҷасур, муоширатдӯст, чаққон, зирак аст ва ғ. Хулоса, чӣ қадаре ки 

рафиқонатро хубтар бишиносӣ, ҳамон қадар онҳоро барои иҷрои кори умум 

бомуваффақият мутташакил намуда метавонӣ.  

4. Агар кори аз ҷониби Шумо иҷрошаванда воситаҳои моддиро тақозо 

намояд, бояд ба қароре биёӣ, ки кадом асбобҳо, маводу воситаҳо заруранд, 

онҳоро аз куҷо, ба кадом миқдор, чӣ тавр дарёфтан ва дар куҷо нигоҳ доштан 

мумкин аст. Ба ҳисоб гир, ки беҳтар мешавад, агар шумо ҳамаи чизҳоро 

худатон омода намоед, ҳарчанд ки ин нисбат ба гирифтани чизи тайёр 

душвортар аст. Хӯҷаини сарфакор ва дурандеши моликияти ҷамъиятӣ бош. 

Ҳамаи он чизҳоеро, ки худатон сохтед ё гирифтед, нигоҳ дошта, ба тартиб 

дарор ва бисупор, барои чизҳои сарфшуда ҳисобот бидеҳ.  

5. Нақшаи корро пеш аз оғози иҷрои он тартиб бидеҳ. Марҳалаҳои 

асосӣ, пайдарпаии иҷрои корро бо назардошти ҳадафи супориш муайян 

бикун; чизи асосиро ҷудо карда, мушкилотро пешбинӣ намо ва биандеш, ки 

онҳоро чӣ тавр бартараф намудан мумкин аст. Дар нақша имконият ва 

қобилияти одамони худ, ҳар яки онҳоро дар алоҳидагӣ ва якҷоя ба ҳисоб гир, 

биандеш, ки чиро худат иҷро мекунӣ, кадом корҳоро ба дигарон ва маҳз ба 

кӣ мефармоӣ.  

Дар хотир дор, ки нақшаи дуруст мураттабшуда дар кори созмондеҳ 

хеле муҳим аст. Кори хурд- нақшаи хурд ва одӣ, кори бузург - нақшаи калон 

ва мураккаб. Нақшаро тартиб дода, «қасрҳои ҳавоӣ» насоз, ба ҳадафҳои 

супориш, имконияти худ ва бачагони гурӯҳат, шароити мушаххасе, ки 

супориш иҷро мешавад, такя бикун.  

6. Рафиқонатро бо ҳадафи супориш, уҳдадориву ҳуқуқҳои ҳар як нафар 

шинос бикун, нақшаро бо онҳо баррасӣ намо. Ҳамаи мулоҳизаҳо, таклифу 

пешниҳодро бодиққат гӯш карда, ба саволҳо ҷавоб деҳ. Дар ин маврид ту 
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нақшаатро санҷида, дақиқтар мекунӣ, одамони гурӯҳатро хубтар мешиносӣ. 

Маслиҳатҳои оқилонаро ба назар гирифта, дар бораи амал кардан қарор 

қабул бикун. Аз оне оғоз бикун, ки ба тобеон бодиққат муносибат намуда, 

дар айни замон ҳангоми иҷрои кори умум иродаву қатъият зоҳир менамояд.  

7. Дар кори созмондеҳӣ дуруст ҷобаҷо гузоштани одамон ва роҳбарӣ ба 

онҳо дар рафти кор хеле муҳим аст. Чунин рафтор бикун, ки ҳар яке 

мувофиқи имконоту қобилияташ супориши мушаххас бигирад. Аз ҳар кас 

хоҳиш бикун, ки супоришашро такрор намояд. Агар ягон кас надонад, ки чӣ 

тавр супоришро иҷро бояд кард, нақл бикун ва биомӯзон. Муҳлати иҷрои 

супоришро дақиқ нишон дода, огоҳ бикун, ки баъди иҷрои он барои кори 

иҷрошуда ва асбобҳои истифодашуда ҳисобот бояд дод.  

8. Ягон қитъаи корро якчанд нафар (ҳатто ду нафар) иҷро намоянд, 

ҳатман муносибати бачагонро ба якдигар ба ҳисоб бояд гирифт. Барои ҳар як 

гурӯҳ созмондеҳи онро таъйин бикун. Ў бояд барои гурӯҳ ва қитъаи муайяни 

кор ҷавобгар бошад. Бачагони беҳтаринро ба қитъаҳое, ки масъулияти 

бештарро тақозо менамоянд, вобаста бикун.  

9. Ба тамоми корҳо даст назан. Як нафар ҳеҷ гоҳ  кореро, ки ҳама якҷоя, 

муташаккилона, бо ёрмандӣ  иҷро мекунанд, иҷро карда наметавонад. 

Вазифаи ту-ноил гардидан ба муташаккилӣ, робитаи байни ҳамаи 

иштирокчиёни кор, пайдарпаии он ва ягонагии амалҳо. Ҳангоме ки дигарон 

кор мекунанд, бекор нашин. Агар машғул набошӣ, ба кор ҳамроҳ шав. Онро 

боақлона интихоб намо: кореро бикун, ки барои дигаре душвор аст, ба ҷое 

ҳамроҳ шав, ки асосӣ мебошад, ба он ёрӣ бидеҳ, ки мушкилӣ мекашад.  

10. Нисбат ба рафиқонат боадолат бош, ба онҳо аз рӯйи корашон, на 

балки аз рӯйи суханашон ё бо такя ба ҳусни таваҷҷуҳи шахсӣ баҳо деҳ. 

Боадаб ва хушмуомила бош. Аммо агар ягон кас супоришро дар шакли 

хоҳиш нафаҳмад, фармон деҳ. Агар фармоиш иҷро нашавад, пеш аз ҳама, 

сабаби инро муайян бикун: шояд сабаб дар беморӣ ё норасоии таҷриба ва 

маҳорати ӯ бошад. Агар сабаби асоснок набошад, ба рафиқат муҳим будани 

супоришро фаҳмонидан, чӣ тавр кор кардани дигаронро нишон додан лозим 
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аст. Ба ӯ таъкид бояд кард, ки ту на ба хотири худат талаб мекунӣ, инро  

манфиати умум тақозо менамояд, имрӯз ту созмондеҳ ва роҳбар ҳастӣ, пагоҳ 

бошад, шояд ӯ ҳамин мавқеъро соҳиб мешавад. Агар фаҳмонидан натиҷа 

надиҳад, сарзанишро истифода бикун, ба нерӯи коллектив, ёрии калонсолон 

муроҷиат бикун.  

Дар баробари ин, таърифу таҳсинро фаромӯш накун. Бештар таъриф 

карда, камтар сарзаниш намо.  

11. Вақте ки масъалаҳои мушкил, ба хусус, масъалаҳои марбут ба 

муносибат бо бачагонро  ҳал мекунӣ, асабониву саросема нашав. Дар ҳолати 

асабоният ба хато роҳ додан осон аст. Агар чунин рӯй диҳад, эътироф 

намуда, ислоҳ бикун. Аз худ нарав. Чунон фикр накун, ки танҳо ту роҳбар 

шуда метавонӣ. Аз онҳое, ки роҳбарӣ мекунӣ, худро боло нагузор. Ҳамеша 

дар хотир дор: ту яке аз онҳо мебошӣ, аммо барои онҳо ҷавобгарӣ, онҳо 

бошанд, метавонанд, туро ба ҷавобгарӣ кашанд.  

Агар мушкилиҳо пеш оянд, рӯҳафтода нашав. Аз кори душвор даст 

кашидан осон аст. Тамоми нерӯву қобилияти худро ҷамъ оварда, уҳдадории 

созмондеҳро иҷро бикун.  

12. Ягон ташкилот наметавонад бидуни баҳисобгирӣ, санҷиши иҷрои 

кор, назорат ва ҳисобот оид ба кори иҷрошуда вуҷуд дошта бошад. Ҳамаи 

инҳо уҳдадориҳои бевоситаи ту мебошанд. Иҷрои тамоми супоришу 

вазифаҳоро назорат бурда, бисанҷ. Молу мулкро ба ҳисоб гирифта, сарфи 

маводу маҳсулотро назорат бикун. Дар хотир дор: ту барои ҳама ҳисобот 

медиҳӣ ва дар сурати роҳ додани хато ҷавоб хоҳӣ дод. Санҷиши ҳамдигарро 

ташкил карда, як қисми назоратро ба ёрдамчиён супориш деҳ, ҳисоботи 

бачагони алоҳидаро дар назди дигарон ба миён гузор.  

13. Вақтро эҳтиёт бикун. Он кореро, ки ҳозир кардан мумкин аст, «ба 

пагоҳ» нагузор. Ислоҳи чизи аздастрафта душвор аст. Барои ин вақт ҷудо 

намешавад ва ба ту лозим меояд, ки вақти барои корҳои дигар ҷудошударо 

сарф намоӣ.  
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14. Дуруст тартиб додани рӯйхатҳо, нақша, ҳисоботи мухтасар, тартиби 

навбатдорӣ, тақсимоти супоришҳоро биомӯз. Навиштани дархост, 

баҳисобгириро аз худ бикун. Ин дар кори созмондеҳ зарур аст.  

Додани фармонҳои одитаринро биомӯз. Ба хотир эътимод накун, беҳтар 

мешавад, агар дар дафтари қайдҳо нақша, рӯйхати бачагон ва феҳристи 

чизҳоро сабт намоӣ. Дар он ту натиҷаҳои назорат, мулоҳизаҳо, ҳисобҳоро 

менависӣ.  

15. Обрӯву эътибор, шарафи роҳбар, созмондеҳ, боварии калонсолон ва 

ҳамкоронро эҳтиёт бикун. Софдилӣ, боадолатӣ ва хоксорӣ зоҳир бикун. Дар 

муташаккилӣ, боинтизомӣ ва боадабӣ намунаи ибрат бош. На танҳо фармон 

додан, балки тобеъ буданро биомӯз. Пеш аз ҳама дар бораи коре, ки ба ту 

супориш дода шудааст, андеша намо: манфиатҳои кори умум болотар аз 

ҳама! 
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Замимаи 2.  

АНКЕТА – ПУРСИШНОМА 

оид ба омӯзиши сифатҳои шахсии донишҷӯёни донишгоҳ 

Бо гузаштани таҷрибаомӯзии педагогӣ ва рӯ ба рӯ шудан бо имконияти 

амалии шиносоӣ бо касби оянда, дар Шумо нигоҳи нав нисбат ба касби 

интихобкардаатон шакл мегирад. Аз Шумо хоҳиш менамоем, ки ба як қатор 

саволҳо самимона ҷавоб диҳед.  

 

1. Факултет___________3. Синну сол ___________________  

2. Курс _______________ 4. Ҷинс _______________________  

 

1. Оё муносибати Шумо ба касб тағйир ёфт?  

Ҳа – Не 

 

2. Агар муносибати Шумо ба касб тағйир ёфта бошад, аз кадом ҷиҳат?  

а) касби омӯзгорӣ бештар писанд гардид;  

б) касби омӯзгорӣ маъқул шуд;  

в) аҳамияти баланди иҷтимоии омӯзгорро дарк намуда, қарор додам, ки 

ба ин фаъолият рӯй оварам;  

г)  агар сатҳи таъминоти моддӣ баланд гардад, касби беҳтаре нест, зеро 

омӯзгор ояндаи ҷомеаро месозад;  

ғ) нисбат ба бачагон, ба таълиму тарбияи онҳо меҳру рағбат пайдо шуд.  

 

3. Аз касби омӯзгорӣ дилсард шудам, зеро:  

д) дарёфтам, ки бо бачагон муносибатро ба роҳ монда наметавонам;  

з) донишҳои касбиам нокифоя мебошанд.  

 

4. Донишҳои худро ба дигарон ба кадом дараҷа дода метавонед?  

а) аъло;  

б) хуб;  
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в) қаноатбахш.  

 

5. Таҷрибаомӯзии педагогӣ итминон ҳосил кунонд, ки бо бачагон кор 

кардан воқеан шавқовар аст:  

а) ҳа;  

б) не;  

в) намедонам.  

 

6. Оё Шумо таҷрибаомӯзии педагогиро зарур меҳисобед?  

а) ҳа;  

б) не;  

в) намедонам.  

 

7. Ақидаи Шумо дар бораи муҳлатҳо ва давомнокии таҷрибаомӯзии 

педагогӣ:  

а) дар муҳлати муқарраршуда асосҳои касби ояндаро аз худ намудем;  

б) дар ин гуна муҳлати кӯтоҳ касбро ба дараҷаи кофӣ аз худ карда 

натавонистем;  

в) давомнокии таҷрибаомӯзии педагогиро бештар бояд кард;  

г) муддати таҷрибаомӯзии педагогиро ихтисор бояд кард.  

 

8. Таҷрибаомӯзии педагогии муттасил ба Шумо чӣ гуна таъсир 

расонид?  

а) ба ташаккули малакаҳои касбӣ мусоидат намуд;  

б) ба азхудкунӣ ва инкишофи шавқу рағбат ба педагогика мусоидат 

кард;  

в) малакаҳои кори тарбиявӣ, маҳорати тамос бо хонандагонро ҳосил 

намуд;  

г) ба ташаккули малакаҳои касбӣ таъсир накард, он сарфи беҳудаи вақт 

буд;  
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д) Шумо кадом шаклҳои омодагиро ба таҷрибаомӯзии педагогӣ ва 

касби ояндаро дар курсҳои I,II, III пешниҳод менамоед.  

 

9. Фанҳои психологию педагогӣ дар таҷрибаомӯзии педагогӣ ба Шумо 

чӣ гуна ёрӣ расониданд?  

а) донистани фанҳои психологию педагогӣ дар таҷрибаомӯзии 

педагогии ман  кумак расонид; 

б) дар таҷрибаомӯзии педагогӣ зарурати истифодаи донишҳои 

психологию педагогӣ ба миён наомад; 

в) ҳангоми иҷрои вазифаҳои комплексии махсус ман тариқи истифодаи 

донишҳои психологию педагогӣ аҳамияти ин фанҳоро дар фаъолияти 

педагогӣ дарк намудам.  

 

10. Таҷрибаомӯзии педагогӣ донишҳои назариявии фанҳои психологию 

педагогиро мустаҳкам мекунад?  

а) ҳа; 

б) не; 

в) намедонам.  

 

11. Оё Шумо зарурати омӯзиши амиқтари фанҳои психологию 

педагогиро эҳсос менамоед?  

а) ҳа; 

б) не; 

в) намедонам.  

 

12. Оё Шумо аз рӯйи вазифаҳои муайяни методистҳо кор карданро 

зарур мешуморед, иҷрои онҳо сатҳи омодагии Шуморо ба фаъолияти 

педагогӣ баланд мебардорад?  

а) ҳа;  

б) не.  
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13. Аҳамияти супоришҳоро дар баланд бардоштани сатҳои омодагии 

педагогӣ нишон диҳед:  

а) ҷустуҷӯи эҷодиро пешбинӣ менамояд:          ҳа, не, намедонам.  

б) мустақилиятро инкишоф медиҳад:                 ҳа, не,  намедонам.  

в) ҳамчун шахсият ғанӣ мегардонад:                 ҳа, не, намедонам.  

г) қобилияти педагогиро инкишоф медиҳад:   ҳа, не, намедонам.  

ғ) донишҳои назариявиро мустаҳкам менамояд:  ҳа, не, намедонам.  

 

14. Ақидаҳои худро оид ба масъалаҳои тарбия нишон диҳед:  

а) бача гил аст, аз ӯ ҳама гуна чизро сохтан мумкин аст; 

б) ташаббуси бачаро танҳо ҳамон вақт дастгирӣ кардан мумкин аст, ки 

он ба ҳалли вазифаҳои педагогӣ мувофиқат намояд;  

в) интизоми хуб – кафолати пешрафти хуб аст;  

г) тартиб дар либос- тартиб дар андешаҳо;  

ғ) бо бачаи на он қадар хушзеҳн, балки серғайрат кор кардан беҳтар аз 

он аст, ки бо бачаи оқил, аммо танбал кор бикунӣ;  

д) барои тарбияи кӯдак оила нисбат ба мактаб бештар масъул аст;  

е) беҳтар аст, ки бача иҷрокунанда бошад, на ин ки ташаббускор; 

ё) сухани омӯзгор барои бача қонун аст;  

ж) бо бачагон мусолиҳакорӣ норавост, ба болои сар мебароянд; 

з) волидайн чӣ гуна бошанд, бачагонашон низ ҳамин хел ҳастанд; 

л) азхудкунии техникаи тарбияву таълим - кафолати муваффақият дар 

педагогика; 

м) назорати омодагии бача - кафолати пешрафти хуби ӯ 

н) чӣ гуна шудани бача пешакӣ дар пешонаи ӯ навишта шудааст; 

о) омӯзонидан мумкин аст, тарбия кардан – не;  

п) агар манфиати ҳар як бачаро ба ҳисоб гирӣ – барномаи мактабро 

иҷро карда наметавонӣ; 

р) баҳои «ду» - чораи ниҳоӣ, аммо он зарур аст; 
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с) омӯзгор - сардор, бачагон- тобеон; 

т) дар дарс ягон чизи ғайр набояд бошад;  

у) бачаро таъриф кардан мумкин нест - аз худ меравад;  

ф) муносибати нек- хуб аст, аммо ба ҳаддаш; 

х) бигзор бача ҳалли масъаларо аз рафиқаш рӯйбардор бикунад; 

ч) сахтгирӣ - чораи зарурӣ.  

 

15. Сифатҳои дар поён зикршударо дар худатон аз рӯйи низоми 

панҷхола баҳо диҳед:  

1. Пурдонӣ 

2. Донистани методикаҳо 

3. Сатҳи баланди бофарҳангӣ 

4. Принсипиалӣ будан 

5. Донистани психологияи бачагон 

6. Масъулиятшиносӣ 

7. Серталабӣ 

8. Шӯхтабъӣ 

9. Меҳнатдӯстӣ 

10. Фаъолнокӣ 

11. Эътиқодмандӣ 

12. Ҷаззобияти симои зоҳирӣ 

13. Маҳорати интиқоли донишҳо ба бачагон 

14. Одоби педагогӣ 

15. Қобилияти созмондеҳӣ, 

16. Муоширатдӯстӣ 

17. Муҳаббат ба бачагон 

18. Пуртоқатӣ 

19. Мустақилият 

20. Ташаббускорӣ.  
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16. Аз рӯйи низоми панҷхола иттилооти худро дар бораи касби омӯзгор 

баҳо диҳед:  

а) дар бораи мундариҷаи кори омӯзгор; 

б) оид ба дурнамои пешрафти омӯзгор; 

в) оид ба талабот нисбат ба омӯзгор; 

г) дар бораи андозаи музди меҳнат;  

д) оид ба аҳамияти ҷамъиятии омӯзгор.  

 

17. Ҳангоми иҷрои супоришҳои инфиродӣ бо кадом мушкилот рӯ ба рӯ 

шудед?  

а) ба роҳ мондани тамос бо синф;  

б) кори инфиродӣ бо бачагон;  

в) маҳорати пешгӯӣ намудани дурнамо;  

г) кор аз рӯйи нақша ва низоми пешакӣ тартибдода; 

д) маҳорати татбиқи донишҳои худ дар ҳалли масъалаҳои амалӣ;  

е) коллективро ба кори шавқовар ҷалб намудан;  

ж) ташкили кор бо волидайн;  

з) идоракунии интизом ва диққати хонандагон;  

и) кор бо бачагони ба истилоҳ «душвор»;  

к) интихоби шаклҳои кор.  

 

18. Муносибати худро ба кор дар мактаб аз рӯйи ихтисос муайян 

намоед.  
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Замимаи 3. 

МУНДАРИҶАИ 
 

курси махсуси «Асосҳои педагогии омодагии донишҷӯён ба фаъолияти 

созмондеҳӣ» барои омӯзгорони ояндаи синфҳои ибтидоӣ 

№ Мавзӯъҳо Лексионӣ Семинар Ҳама

гӣ 

1.  Худтаъминкунии иттилоотӣ 2 2  

2.  Худтарбиякунии фаъолияти созмон-деҳии 

шахсият: моҳият, сохтор, шароит 

2 2  

3.  Шакл ва мундариҷаи фаъолияти 

созмондеҳии омӯзгор 

2 2  

4.  Аҳамият ва нақши фаъолияти созмондеҳӣ 

дар тарбияи хонандагон 

2 2  

5.  Дар бораи одатҳо ва ирода дар фаъолияти 

созмондеҳии педагогӣ 

2 2  

6.  Дар бораи талабот, ангезаҳо ва амалҳо 2   

7.  Дар бораи шуур ва худогоҳӣ дар фаъолияти 

педагогӣ 

2   

8.  Дар бораи шинохтани эҳсосоти худ 2   

9.  Роҳҳои идора намудани ҳолати психикӣ 2   

10.  Асосҳои роҳбарии педагогӣ ба фаъолияти 

созмондеҳӣ 

2 2  

 Ҳамагӣ 20 12 32 

 


