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ТАВСИФИ УМУМИИ РИСОЛА 

 

Мубрамияти мавзӯи таҳқиқот. Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 

маълумоти миѐнаро яке аз самтҳои афзалиятноки инкишофи мамлакат 

эътироф кардааст, ки кори доимӣ ва ҳадафмандро оид ба рушди минбаъда ва 

такмили низоми ватании маълумоти миѐна тақозо мекунад. Илова ба таъсиси 

муассисаҳои нави таълимӣ, ки басо кори хеле муҳим аст, ҳамчунин ташкили 

инфрасохтори эҳѐ, баланд бардоштани сифату мӯҳтаво ва самарабахшии 

раванди таълим низ кори хеле зарурӣ ба шумор меравад. Таҳияи 

стандартҳову барномаҳои таълимии нав низ ба баланд бардоштани сатҳу 

сифати маълумоти миѐна таъсири мусбат мерасонад. Дар ин кори муҳимми 

давлатӣ омӯзгорон дар бобати татбиқи сиѐсати давлатии маориф ба ҳаѐт 

нақши калидиро бозӣ мекунанд. Ин нуктаро дар баромади худ, Асосгузори 

сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти мамлакат, Эмомалӣ 

Раҳмон таъкид намуда буданд, ки калиди ҳама гуна дастоварду пешравӣ ва 

истиқлолияти фикрӣ муаллим-омӯзгор ва хазинаи маънавию илмии ӯ ба 

шумор меравад. Аз ин рӯ, самаранок ба роҳ мондани корҳои таълиму тарбия 

аз ҷониби омӯзгор имкон фароҳам меорад, ки сатҳи мафкура ва донишу 

ҷаҳонбинии толибилмон боло равад ва онҳо ҳамқадами замон гарданд. 

Тайѐр намудани кадрҳои баландихтисос ва ҷавобгуй ба талаботи 

муосир дар соҳаи маориф аз ҷониби Ҳукумати мамлакат, кормандони соҳаи 

маориф, олимон ва мутахассисони мамлакат дар ҷои аввал қарор дорад. Дар 

ҳалли муаммои мазкур нақши асосиро донишгоҳҳои педагогӣ мебозанд, ки  

вазифаи онҳо тайѐр намудани омӯзгорони ояндаи дорои қобилияти 

самарабахш гузаронидани корҳои таълимӣ-тарбиявӣ  мебошад. Дар 

ҳуҷҷатҳои давлатӣ оид ба инкишофи таҳсилот, Қонуни  Ҷумҳурии 

Тоҷикистон «Дар бораи маориф», Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 

масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд», Қонуни  Ҷумҳурии 

Тоҷикистон «Дар бораи таҳсилоти миѐнаи касбӣ», «Консепсияи миллии 

тарбия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон», «Консепсияи миллии таҳсилот дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон», «Стратегияи миллии рушди маориф то соли 2020», 

«Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон то соли 2030», «Стандарти 

фанҳои зинаи таҳсилоти ибтидоӣ» ва ғ. маҷмӯи чораҳо баҳри 

баландбардории иқтидори илмӣ-методии муассисаҳои таълимӣ, инчунин 

сифат ва самаранокии тайѐрии мутахассис андешида шудааст. Вазорати 

маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳангоми арзѐбии самарабахшии 

фаъолияти муассисаҳои таълимии ҷумҳурӣ стандартҳои амалкунандаи 

сифати таҳсилот ва стандартҳои санъат ва меҳнатро ба роҳбарӣ мегирад. 

Вазорат мунтазам комѐбиҳои ислоҳоти соҳавиро, ки дар давоми якчанд сол 
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амалӣ гардонида шудаанд, ҷамъбаст намуда, стандарту барномаҳои навро ба 

сифати ҷузъи мӯҳтавои комили ислоҳоти маориф, ки дар асоси дастовардҳои 

ҷаҳонӣ татбиқ мегардонанд, таҳия мекунад. 

Дар олами муосири тезтағйирѐбанда шаҳрвандон бояд дорои 

ташаббускорӣ, навоварӣ, татбиқпазирӣ, мутаҳаррикӣ, эҷодкорӣ, қобилияти 

додани ҳисобот бошанд. Онҳо бояд хонандагони аз лиҳози маънавӣ ва этикӣ 

боақл бошанд, ки тарзҳои гуногуни дастрасиро ба навгониҳо интихоб 

мекунанд, мураккабиҳои олами атрофро таҳлилу арзѐбӣ менамоянд, 

масъалаҳои мухталифи таҳсилотию ҳаѐтиро таъмин мекунанд. Масъалаҳоро 

дар оила, ҷамъият ва мамлакат ҳал карда метавонанд. Барои инкишофи 

сифатҳои мазкур дар сатҳи появии таҳсил шароити мусоид фароҳам овардан 

зарур аст. Бо мақсади ҳалли вазифаҳои дар боло зикршуда Вазорати маориф 

ва илм ба ҷорӣ намудани  низоми нави таҳсилот, яъне таълими босалоҳият 

шурӯъ намуд, ки он бояд ба рақобатпазирии хонандагон ҳангоми истифодаи 

амалии дониш, маҳорат ва малака мусоидат кунад. Дар низоми нави 

таҳсилот омӯзгорон ба беҳтар намудани натиҷаҳои таҳсил бештар 

таъсирпазиранд.  

   Дараҷаи коркарди илмии проблема. Таҳлили адабиѐти психолого-

педагогии муосир оид ба муаммои таҳқиқот, шаҳодат медиҳад, ки омилҳои 

гуногуни омӯзиши фаъолияти омӯзгор ва раванди педагогӣ, салоҳият, 

босалоҳиятӣ, муносибати босалоҳият, эҷодиѐт, қобилият, қобилияти эҷодӣ 

дар асарҳои илмии педагогон ва психологон бахшида шудааст, ба сифати 

сарчашмаҳои тадқиқот истифода карда шудаанд. 

Ғояи муносибати босалоҳият чун принсипи маориф дар асарҳои олимон, 

аз ҷумла дар олимони рус, ба монанди Л.П.Алексеева, А.М.Аронов, В.И. 

Байденко, А.Г.Бермус, М.Е.Бершадский, В.А.Болотов, А.А.Вербитский, 

Л.Д.Давидов, И.А.Зимняя, Н.В.Кузмина, В.В.Сериков, Л.О.Филатова, 

И.Д.Фрумин, А.В.Хуторскoй, О.В.Чуракова, М.А.Чошанов, 

П.Г.Шедровитский, Б.Д.Элконин ва олимони тоҷик: М.А. Абдуллоева, 

М.А.Абдусамадова, К.А.Азизова, Т.А.Ашӯрова, Б.Х.Нарзуллоев, 

М.М.Утаев, М.Б.Сангинова ва дар мақолаҳо ва нишондодҳои методии як 

қатор олимон ва методистон А.А.Азизов, А.Ш.Азизов, М.Н.Алиева, 

М.У.Иргашева, Н.Қодиров, А.М.Миралиев, М.Д.Рӯзиева, Ф.Шарифзода ва 

дигарон мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. 

Муаммои аҳамияти қобилият, эҷодиѐт ва қобилияти эҷодӣ дар асарҳои 

педагогон, психологони олимони рус: оид ба раванди эҷодӣ (Г.И.Горская, 

М.М.Поташник, Р.Г.Чураков), оид ба мафҳуми эҷодиѐт ва эҷодиѐт 

(Б.Г.Ананев, Н.А.Бердяев, Л.С.Виготский, В.О.Кутйев, В.В.Розанов, 

С.Л.Рубинштейн, Ю.С.Столяров, В.В.Тепикин, А.Т.Шумилин), қобилият ва 
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рушди он (А.А.Бодалев, К.К.Платонов, В.А.Сухомлинский, В.Д.Шадриков), 

қобилияти эҷодӣ (Л.С. Виготский, А.Н.Лук, Р.С.Немов, Б.М.Теплов)  ва 

олимони тоҷик: оид ба эҷодиѐт ва ташаккули муносибати эҷодӣ (А.А.Азизов, 

М.С.Ахмадова, М.А.Дадобоева, М.Н.Дадобоева, О.А.Исломов, 

Н.Ҷ.Комилов, Л.А.Тулепов), оид ба рушди қобилият (С.Раҳимов, 

К.Б.Саржанова, С.Музаффарӣ) саҳмгузор буданд. Инчунин олимони хориҷӣ 

(Г. Нойнер, В. Калвейт, Х. Клейн) заминаҳои психикии меҳнати эҷодиро 

муайян кардаанд. 

Дар коркарди масоили қобилият, тасаввурот ва тахайюлоти эҷодӣ 

равоншиносон ва педагогоне, ки аз қабили (А.А.Бодалѐв, А.В. Брушлинский, 

И. Ф. Гончаров, Е.С.Громов,  А.Я.Дудетский, Э.В.Островский, 

В.Т.Кудрявтсев, Л.С.Коршунова, Т.Д. Мартсиновская, Л.Д.Столяренко)  оид 

ба масъалаи ташаккул додани иқтидори эҷодии хонанда (Т.Г.Браже, 

Л.К.Веретенникова, Л.А. Даринская, Р.К.  Серѐжникова, С.Г.  Глухова, 

Ю.Н.Кулюткин, Л.В.Мешерякова, В.Г.Риндак) ва дигарон саҳми арзанда 

гузоштаанд.  

Масъалаи рушди қобилиятҳои эҷодии хонандагони синфҳои ибтидоӣ 

серпаҳлӯ ва мураккаб аст. Ба тадқиқи ин масъала олимони маъруф, аз қабили 

(Л.А.Венгер, Л.В.Занков, В.Т.Кудрявтсев, В.С.Кукушкин, А.К Колеченко, 

Н.В.Лебедева, М.Р.Леонтева, Е.А.Макарова, В.В.Репкин) ва бисѐр дигарон 

машғул шудаанд. 

Як қатор олимону педагогони машҳури ватанӣ ва ҳам хориҷӣ оид ба 

технологияи педагогӣ, мавқеи бозӣ ва истифодаи он дар таълим фикру 

ақидаҳои худро баѐн намудаанд, аз ҷумла: (И.Е Аверина, В.А Адолф, 

В.П.Беспалко, А.А.Вербитский, Н.А Волгина, А.М.Гукасова,  Г.Г Григорева, 

В.И. Ефремов, С.В. Кулневич,  И.Г. Майорова, А.С.Макаренко, М.П.Нечаев, 

А.П. Панфилова, В.И.Романина, Г.К.Селевко, Д.М.Тарнополский, С.А. 

Шаронова, Шмаков С.А., Е.А.Флерина) ва олимони тоҷик (В.Аҳруллоев, 

Ш.К. Ашурова, О.А.Исломов, Н.Ҷ. Комилов, М.Лутфуллоев, 

Ш.М.Шамсидинов, Т.А.Шукуров). 

Мавҷудияти муаммо байни талаботи мактаб, ҷомеаи муосир ва ташаккули 

қобилияти эҷодии хонандагони синфҳои ибтидоӣ дар дарси санъат ва меҳнат 

бо назардошти муносибати босалоҳият ихтилофро байни талаботи раванди 

ташаккули қобилияти эҷодии хонандагони синфҳои ибтидоӣ бо назардошти 

муносибати босалоҳият барои дар амал татбиқ намудани фаъолияти педагогӣ 

ва коркарди нокифояи назариявӣ ва методии масъалаи мазкур ошкор 

месозад. 
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         Объекти таҳқиқот – раванди ташаккули қобилияти эҷодии хонандагони 

синфҳои ибтидоӣ дар машғулияти фанни санъат ва меҳнат бо назардошти 

муносибати босалоҳият   

   Мавзӯи таҳқиқот – ташаккули қобилияти эҷодии хонандагони синфҳои 

ибтидоӣ аз фанни санъат ва меҳнат бо назардошти муносибати босалоҳият 

   Ҳадафи таҳқиқот - асосноккунии илмию педагогии ташаккули 

қобилияти эҷодии хонандагони синфҳои ибтидоӣ дар машғулияти фанни 

санъат ва меҳнат бо назардошти муносибати босалоҳият. 

  Вобаста ба проблема, мақсад ва объекти таҳқиқ барои собит сохтани 

фарзияи таҳқиқот масъалаҳои зайл барои ҳал намудан муқаррар шуданд: 

  1.Муайян кардани мафҳумҳои «салоҳият», «босалоҳиятӣ», «муносибати 

босалоҳият», «қобилият», «қобилияти эҷодӣ», «усул», «технологияи 

педагогӣ» «бозиҳои дидактикӣ»; 

  2.Коркарди амсилаи раванди ташаккули қобилияти эҷодии хонандагони 

синфҳои ибтидоӣ аз фанни санъат ва меҳнат бо назардошти муносибати 

босалоҳият; 

  3. Ташкил намудани машғулияти фанни санъат ва меҳнат дар синфҳои 

ибтидоӣ бо истифода аз технологияи педагогӣ, методҳои интерактивӣ ва 

бозиҳо аз рӯи раҳнамо барои омӯзгор ва замима ба китобҳои дарсӣ;  

4.Таҳия ва ҷорӣ намудани методикаи ташаккули қобилияти эҷодии 

хонандагони синфҳои ибтидоӣ аз фанни санъат ва меҳнат бо назардошти 

муносибати босалоҳият; 

5.Муайян намудани меъѐрҳои ташаккули қобилияти эҷодии хонандагони 

синфҳои ибтидоӣ дар машғулиятҳои фанни санъат ва меҳнат бо назардошти 

муносибати босалоҳият. 

Вобаста бо мақсади санҷиши фарзияҳо чунин вазифаҳои таҳқиқот муайян 

карда шуданд: 

-муайян намудани мушкилоти амалигардонии ташаккули қобилияти 

эҷодии хонандагони синфҳои ибтидоӣ бо назардошти  муносибати 

босалоҳият; 

-муайян намудани сатҳ ва дараҷаи ташаккули қобилияти эҷодии 

хонандагони синфҳои ибтидоӣ бо назардошти муносибати босалоҳият; 

-ташаккул додани қобилияти эҷодии хонандагони синфҳои ибтидоӣ дар 

машғулияти фанни санъат ва меҳнат бо назардошти муносибати босалоҳият; 

-ҷорӣ намудани таълими босалоҳият дар машғулиятҳои санъат ва меҳнат; 

-нишон додани роҳҳои ташаккул додани қобилияти эҷодии хонандагони 

синфҳои ибтидоӣ дар машғулияти фанни санъат ва меҳнат бо назардошти 

муносибати босалоҳият. 
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   Fояи пешбари таҳқиқот дар он аст, ки ташаккули қобилияти эҷодии 

хонандагони синфҳои ибтидоӣ бо назардошти муносибати босалоҳият ба 

ҳамкорӣ ва таъсири мутақобилаи омӯзгор ва хонандагон, инчунин дониш дар 

бораи салоҳият, босалоҳиятӣ, муносибати босалоҳият, технологияи педагогӣ, 

эҷодиѐт, усулҳои интерактивӣ, бозиҳои дидактикӣ ва намудҳои он, 

азхудкунии мунтазам ва ҳадафманди онҳо асос меѐбад. 

Асоси методологии таҳқиқот. Ба сифати асоси методологияи таҳқиқ 

асосҳои фалсафии маърифат, таълимот дар бораи аҳамияти иҷтимоии фард 

чун шахсият, консепсияи психологҳову педагогҳо оид ба салоҳият, 

босалоҳиятӣ, муносибати босалоҳият, эҷодиѐт ва қобилияти эҷодӣ хизмат 

кардаанд. 

Сарчашмаҳои таҳқиқот: адабиѐти психологӣ ва педагогие, ки бо 

масъалаҳои ташаккули қобилияти эҷодии хонандагон бо назардошти 

муносибати босалоҳият ба таълим, коркардҳои методӣ барои омӯзгорони 

синфҳои ибтидоӣ, ҳуҷҷатҳои меъѐрию ҳуқуқӣ дар соҳаи маориф, таҷрибаҳои 

шахсии муаллиф вобаста мебошанд. 

        Барои ҳаллу фасли вазифаҳои мазкур чунин усулҳо ба монанди: методҳои  

таҳқиқот: таҳлили адабиѐти назариявӣ, методологӣ, педагогӣ, психологӣ; 

озмоиш ва хулосабарорӣ; таҷрибаи педагогӣ; озмоиши педагогӣ, мушоҳида, 

методи таҳқиқоти математикӣ (ба даст овардаи додашудаҳои оморӣ, 

коркарди онҳо ва таҳлил); тартиб додани нақша; ташхис (пурсиши 

хонандагон, тестгузаронӣ, анкетагузаронӣ); таҳлили фаъолияти шахсӣ ба 

ҳайси омӯзгори муассисаи таҳсилоти миѐнаи умумӣ мавриди истифода қарор 

гирифтанд. 

Навгонии илмии таҳқиқот дар он аст, ки дар кор бори нахуст раванди 

ташаккули қобилияти эҷодии хонандагони синфҳои ибтидоӣ аз фанни санъат 

ва меҳнат бо назардошти муносибати босалоҳият аз ҷиҳати илмию назариявӣ 

асоснок карда шуд, мафҳумҳои «салоҳият», «босалоҳиятӣ», «муносибати 

босалоҳият», «қобилият», «қобилияти эҷодӣ», «усул», «технологияи 

педагогӣ» «бозиҳои дидактикӣ» муайян карда шуд, моҳияти ташаккули 

қобилияти эҷодии хонандагон мавриди таҳқиқ баррасӣ гардид, меъѐрҳою 

нишондиҳандаҳои зуҳуроту сатҳҳои ташаккулѐбии он таҳия карда шуд; 

зарурати ташаккули қобилияти хонандагон бо назардошти муносибати 

босалоҳият, роҳҳои такмили раванди таълиму тарбияи муассисаҳои таълимӣ 

оид ба ташаккули қобилияти эҷодӣ бо назардошти муносибати босалоҳият 

асоснок карда шуд. 

Арзиши назариявии таҳқиқот дар он мебошад: тасаввуроти назариявӣ 

оид ба мушаххас намудани мафҳумҳои «салоҳият», «босалоҳиятӣ», 

«муносибати босалоҳият», «қобилият», «қобилияти эҷодӣ», «усул», 
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«технологияи педагогӣ» «бозиҳои дидактикӣ» густариш ѐфта, шарт ва 

шароитҳои ташкилӣ ва педагогӣ аз ҷиҳати илмӣ коркардшуда доир ба 

қобилияти эҷодии хонандагон бо назардошти муносибати босалоҳият 

пешниҳод карда шудаанд.  

Арзиши амалии натиҷаҳои  илмии таҳқиқот дар он аст, ки амсилаи 

таҳиягардидаи қобилияти эҷодии хонандагони синфҳои ибтидоӣ бо 

назардошти муносибати босалоҳият, методикаи кори пайдарпай оид ба 

ташаккули қобилияти эҷодӣ бо назардошти муносибати босалоҳият, 

методикаи ташхиси ташаккули қобилияти эҷодӣ бо назардошти муносибати 

босалоҳият таҳия кардашударо дар амалияи омӯзгорони муассисаҳои 

таълимии тамоми мамлакат истифода бурда истодаанд. Саҳеҳию 

эътимодбахшии муқаррароти илмӣ, хулосаю тавсияҳои дар рисола 

баѐнгардида тавассути методологияи муносибати системавӣ, консепсияи 

илмии ташхиси педагогӣ, такя ба усулҳои назариявию эмпириявии таҳқиқот, 

ҳамчунин бо таҳлили шароиту натиҷаҳои кори таҷрибавию озмоишӣ, 

тасдиқи муқаррароте, ки дар фарзия пешниҳод шудаанд, истифодаи маҷмӯи 

усулҳое, ки ба ҳар марҳилаи тадқиқот мувофиқу мутобиқанд, таҷрибаи 

шахсии кори муаллиф таъмин карда мешавад. 

Поягоҳи таҷрибавию озмоиши таҳқиқот –муассисаҳои таҳсилоти миѐнаи 

умумии №6, №12, №14, №15-и шаҳри Хуҷанд ва №1, №24, №49-и ноҳияи 

Б.Ғафурови вилояти Суғд. 

Дар солҳои гуногун бо намудҳои мухталифи озмоиш ва кори таҷрибавию 

таҳқиқӣ бештар аз 290 хонандаи муассисаҳои таҳсилоти миѐнаи умумиии 

шаҳри Хуҷанд ва ноҳияи Б.Ғафурови вилояти Суғд фаро гирифта шуданд. 

Таҳқиқот дар се марҳила гузаронида шуд. 

Марҳилаи аввал (солҳои 2015-2017) омӯзиши омилҳои илмӣ-назариявӣ ва 

амалӣ оид ба муаммои ташаккули қобилияти эҷодии хонандагони синфҳои 

ибтидоӣ аз фанни санъат ва меҳнат бо назардошти муносибати босалоҳият, 

коркард ва татбиқи бобҳои асосии татқиқоти фарзӣ, муайян намудани 

технологияи педагогӣ ва методикаи таҳқиқ, коркард ва такмил додани 

методикаи гузаронидани ташхисҳои муаммои дар назди мо гузошташуда, 

мазмун, сохтор, моҳият, дараҷа ва меъѐри ташаккули қобилияти эҷодии 

хонандагон, ки барномаи корҳои озмоиширо муайян мекунад, ташаккул 

додани фарзияи умумии таҳқиқот бахшида шуд. Бо мақсади гузаштан ба 

таълими босалоҳият аз тарафи диссертант ба нашр расонидани раҳнамо 

барои омӯзгор аз фанни санъат ва меҳнат барои синфҳои 1 ва 4, инчунин 

замима ба китоби дарсии фанни санъат ва меҳнат барои синфи 4, ҷорӣ 

намудани технологияҳои нави инноватсионии таълим ва тарбияи хонандагон 
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усулҳои пешбари таълим ва тарбияи хонандагон усулҳои  пешбар буданд. 

Инчунин нақшаву барномаҳо, китобҳои дарсӣ ва дастурҳои методӣ бо 

мақсади муайян намудани имкониятҳои истифодаи онҳо дар ташаккули 

қобилияти эҷодӣ  бо назардошти муносибати босалоҳият таҳлил карда 

шуданд.  

Марҳилаи дуюм (2017-2018) бо таҳлили дараҷаи ташаккули қобилияти 

эҷодии хонандагон аз фанни санъат ва меҳнат ба ташкили фаъолияти эҷодӣ 

вобаста буда,  анкетагузаронӣ карда шуд. Дар ҳамин марҳила як қатор 

муассисаҳои таҳсилоти миѐнаи умумии вилояти Суғд мавриди омӯзиш қарор 

гирифт. Амсилаи ташаккули қобилияти хонандагон бо назардошти 

муносибати босалоҳият таҳия карда шуда, дар ин марҳила усулҳое, ки аз 

қабили таҳлили илмию назариявӣ ва ҷамъбасти адабиѐти психологиву 

педагогӣ, муқоиса, амсиласозӣ, омӯхтани ҳуҷҷатгузории зарурии мактабӣ. 

Марҳилаи сеюм (солҳои 2018-2019) бо гузаронидани кори таҷрибавию 

озмоишӣ оид ба ташаккули қобилияти эҷодии хонандагон бо назардошти 

муносибати босалоҳият, ба низом даровардану ҷамъбаст кардани натиҷаҳои 

корҳои таҷрибавию озмоишӣ, таҳияи хулосаҳои тадқиқот бахшида шуда буд. 

Дар ин марҳилаи кор усулҳои зерин усулҳои пешбар буданд: кори 

таҷрибавию озмоишӣ, мушоҳида, сӯҳбат, анкетагузаронӣ, тестгузаронӣ, 

мусоҳиба, масъалаҳои гуногуни педагогиро иҷро кардани хонандагон, 

таҳлили онҳо, арзѐбӣ, хударзѐбӣ, арзѐбии гурӯҳи экспертӣ, методикаи ҳалли 

баҳсҳо (ихтилофҳо, муноқишаҳо) дар муассисаи таълимӣ. Маълумоти 

марҳилаи сеюм дар боби дуюми тадқиқот «Корҳои таҷрибавию озмоишӣ бо 

хонандагон оид ба ташаккули қобилияти эҷодӣ бо назардошти муносибати 

босалоҳият» инъикос ѐфтанд. 

Нуктаҳое, ки барои дифоъ пешниҳод мегарданд: 

1.Асоснок кардани зарурати ташаккули қобилияти эҷодӣ бо назардошти 

муносибати босалоҳият; 

2.Мӯҳтавои мафҳумҳои «салоҳият», «босалоҳиятӣ», «муносибати 

босалоҳият», «қобилият», «қобилияти эҷодӣ», «усул», «технологияи 

педагогӣ» «бозиҳои дидактикӣ», амсилаи ташаккули қобилияти эҷодӣ бо 

назардошти муносибати босалоҳият; 

3.Меъѐрҳо, нишондиҳандаҳо, сатҳҳои имконпазири ташаккули омодагии 

мавриди тадқиқ; 

4.Тавсифи методикаи ташаккули қобилияти эҷодии хонандагони синфҳои 

ибтидоӣ аз фанни санъат ва меҳнат бо назардошти муносибати босалоҳият; 

 Боэътимодӣ ва асоснокии натиҷаҳои таҳқиқот бо таҳлили амиқи 

назариявии масъалаи мавриди назар таъмин гардида, ба нуктаҳои мушаххаси 
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методологиву маводҳои гуногунҷанбаи озмоишӣ дар мувофиқат бо ҳаҷму 

ҳадаф, вазифа ва мантиқи таҳқиқ асос ѐфта, барои таҳлили сифатӣ ва 

миқдории натиҷаҳои таҳқиқ имкон фароҳам меорад. 

Озмоиш ва татбиқи натиҷаҳои таҳқиқот. Нуктаҳои асосии кори илмӣ дар 

ҷаласаҳои кафедраи умумидонишгоҳии педагогикаи умумии МДТ «ДДХ ба 

номи академик Б. Fафуров», конференсияҳои илмию амалии донишгоҳӣ, 

вилоятӣ, ҷумҳуриявию байналмилалӣ, дар нашрияҳои бонуфузи тақризии 

КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати маориф ва илми 

Федератсияи Росия, дар курсҳои такмили ихтисоси омӯзгорон ва кормандони 

маориф баѐн гардидааст. 

Сохтори диссертатсия: Рисола аз муқаддима, ду боб, шаш зербоб, хулоса, 

феҳристи адабиѐт ва замима иборат аст. 

 

МУНДАРИҶАИ АСОСИИ ДИССЕРТАТСИЯ 

 Дар муқаддима оид ба мубрамияти мавзӯи таҳқиқот, дараҷаи коркарди 

илмии проблема, мавҷудияти муаммо ва ихтилоф, объект, мавзӯъ ва ҳадаф, 

фарзия, вазифаи таҳқиқот инчунин ғояи пешбар, асоси методологӣ, сарчашма 

ва методҳои истифодашудаи таҳқиқот, навгонии илмӣ, арзиши назариявӣ ва 

амалии таҳқиқот, нуктаҳои барои дифоъ пешниҳодшаванда, боэътимодӣ ва 

асоснокии натиҷаҳо, озмоиш ва татбиқи натиҷаҳои таҳқиқот баррасӣ карда 

шудааст. 

Дар боби якум, ки «Муносибати босалоҳият ба таълим дар зинаи 

таҳсилоти ибтидоӣ ҳамчун асоси методологияи таҳсилоти муосир» ном дорад, 

вазъи омӯзиши проблема дар адабиѐти илмию педагогӣ, тавсиф ва 

мафҳумҳои «салоҳият», «муносибати босалоҳият» «технологияи педагогӣ», 

«арзѐбӣ» аниқ карда мешавад, ғояҳои пешбар ва фарқи мафҳуми салоҳият, 

босалоҳиятӣ ва муносибати босалоҳият ошкор карда, масъалаҳои зарурати 

тағйири муносибат ба таълим, ҷанбаҳои асосии татбиқи муносибати 

босалоҳият, намудҳои салоҳияти умумифаннӣ,  марҳилаҳои шаклгирии 

салоҳият, технологияи таълими фаъол, фарқияти дарси анъанавӣ аз дарси ба 

таълими босалоҳият равоншуда, мақсад, принсип, хусусият ва навъҳои арзѐбӣ 

ва мавқеи он дар муносибати босалоҳият баррасӣ мегардад. 

Таҳлили ҳаматарафаи ҷанбаҳои иҷтимоию иқтисодӣ, фарҳангии 

инкишофи ҷомеаи башарӣ собит месозад, ки замони нав боисрор масъалаи 

тағйир додани муносибат ба таълимро тақозо мекунад. Мусаллам аст, ки 

шароити иҷтимоӣ, иқтисодӣ, фарҳангию маърифатии одамон, арзишу 

дастовардҳои илму техника дар даврае, ки низоми анъанавӣ рушд карда, ба 

авҷи инкишоф расид, дар сатҳи умуман дигар буд. Гуфтан кофист, ки аксари 

амалҳои истеҳсолӣ дастӣ иҷро карда мешуданд, сатҳи рушди нақлиѐту алоқа 
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бо сатҳи имрӯза муқоисанопазир ва сарчашмаҳои ахбор ниҳоят маҳдуд буд. 

Гузашта аз ин, худи мафҳуми «шахси босавод» дар он давра маънои дигар 

дошт. Маъмулан дар он замон шахси ахбори зиѐдро азбар намуда, шахси 

босавод маҳсуб мегардид.   

Олими тоҷик А.Б Алиев тағйир ѐфтани муносибат ба таълимро 

тарафдорӣ намуда, ӯ  чунин мешуморад, ки дар раванди таълим бояд бештар 

ба хонандагон баҳри пайдо намудани ҷойи худ дар байни ҷомеа ѐрӣ расонида 

шавад. Инчунин олими дигари тоҷик Ф. Ниѐзов оид ба масъалаи мазкур 

чунин мепиндорад, ки барои фарди маълумотдор шудан, танҳо соҳиби дониш 

будан кифоя набуда, дар амал татбиқи дониш, маҳорат ва малака, истифода 

бурда тавонистани технологияҳои замонавӣ ва инчунин эҷодкор будан  

муҳим аст. Масъалаи тағйир додани муносибат ба таълим махсусан дар 

шароити ҷаҳонишавию ворид шудан ба низоми ягонаи таҳсилот ва талаботи 

системаи Болонӣ  аҳамияти махсус касб кард. Комилан табиист, ки чунин 

вазъият танҳо дар ҷумҳурии мо ба миѐн наомадааст, бинобар ин олимони 

сершумори хориҷӣ низ дар бобати зарурати тағйир додани низоми таҳсилоти 

кунунӣ вобаста ба шароитҳои иҷтимову иқтисодӣ, фарҳангию маърифатӣ 

фикру ақидаҳои мухталифро баѐн кардаанд. 

Сабабҳои тағйирот  дар муносибати таълим бисѐр аст, аммо якеи он, ки 

асосӣ аст, ин талабот ва инчунин нақшаҳои «Стратегияи миллии рушди 

маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон то соли 2020», ки Ҳукумати ҷумҳурӣ соли 

2012 ба тавсиб расонид, ба ҳисоб  меравад. Стратегияи миллӣ воситаи рушди 

соҳаи маориф буда, ноил шудан ба мақсадҳои гузошташуда мебошад. Дар 

ҳуҷҷати мазкур самти тағйир додани муносибати таълимро муайян намуда, 

гузаштан аз таълими анъанавӣ ба таълими босалоҳиятро ба нақша 

гирифтааст. Бо дарназардошти талаботҳои муносибати босалоҳият ба таълим 

гузаронидани ислоҳот дар маорифи ҷумҳурӣ ба вобастагии силсилаҳои омили 

дохиливу берунии таҳсилотро дорад. 

 Яке аз вижагиҳои муносибати босалоҳият дар он мебошад, ки онро 

ҳамчун маҷмӯи ягонаи истифодаи дониш, малака ва маҳорат фаҳмидан 

мумкин аст. Раванди таълим дар муносибати босалоҳият хусусияти 

тадқиқотиву ба амалия нигаронидашударо мегирад ѐ ба ибораи дигар гӯем, 

ба объекти омӯзиш табдил меѐбад. Бинобар ин муносибати босалоҳият  

муносибате мебошад, ки ба татбиқ намудани хусусияти амалӣ равона шуда, 

раванди таълим ба натиҷаҳои амалӣ мувоҷеҳ гардонида мешавад. Сабаби 

асосии дар назарияҳои омӯзиш ба вуҷуд омадани мафҳуми «босалоҳият», ки 

қобилияти равона намудани донишу малака, маҳорат ва тарзи рафтор дар 

вазъиятҳои мушаххас ва махсуси фаъолият фаҳмонида мешавад, дар ҳамин 
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нукта ниҳоӣ нест. Фарқҳои умдаи зерини унсурҳои низоми таълими ба 

донишнигаронидашуда ва низоми таълими босалоҳиятро зикр кардан лозим 

аст: мақсади таълим, формулаҳои асосии натиҷаҳои таълим, хусусиятҳои 

асосӣ ва омили пешбарандаи раванди таълим, хусусиятҳои раванди арзѐбӣ, 

барномаи таълимӣ, маводҳои таълимӣ, фаъолияти омӯзгор ва хонанда.  

Муҳаққиқони соҳа мафҳумҳои «салоҳият, салоҳиятнок, салоҳиятманд, 

босалоҳият»-ро барои ифода намудани мафҳумҳои «компетенция» ва «компе-

тентность» аз забони лотинии (competens, competentis) ба забони русӣ 

тарҷума шудааст, истифода бурда мешавад. Баъзан дар адабиѐти илмӣ 

мафҳумҳои салоҳият, қобилият, малака, маҳорат чун муродиф истифода 

бурда мешаванд.   

Дар фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ мафҳуми «салоҳият» ба маънои  

лоиқ будан, сазовор будан; шоистагӣ, сазоворӣ омадааст. Асли баромади 

калима аз забони арабӣ буда, феъли «салаҳа» маънои «хуб ва дуруст будан; 

коршоям, мувофиқ будан»-ро дошта, шакли «салоҳиййат» дар арабӣ ба 

ташдиди «йо» аст ба маънои «шоистагӣ, дурустӣ; ваколат, пуррагии ваколат; 

авловият» корбаст мешавад.  

Дар рисолаи мазкур мафҳумҳои «салоҳият», «босалоҳият» бо мақсади 

ифодаи истилоҳи соҳаи маориф истифода карда мешавад. Аз ҳамин лиҳоз, 

фақат маъно ва тафсири дахлдор ба соҳаи мазкур баррасӣ мегардад. Дар поѐн 

таърифи калимаҳои «салоҳият» ва «босалоҳиятӣ» аз сарчашмаҳои илмӣ 

баррасӣ намуда, кӯшиш ба харҷ медиҳем то таърифи пуррае пешниҳод кунем. 

Олимони тоҷик Ф.Шарифзода ва А.М.Миралиев салоҳиятро маҷмӯи 

масъалаҳое меҳисобанд, ки инсон тибқи донишу таҷрибаи худ бар онҳо 

мусаллат буда, маҷмӯи  ихтиѐроти як шахс ѐ муассиса ва ѐ тавонмандӣ 

мебошад.  Метавон гуфт, ки муносибати босалоҳият дар таҳсилоти ҷумҳурӣ 

муносибати пурра нав набуда, асосҳои педагогии ташаккули босалоҳиятӣ 

ҳамчун низом дар осори олимони тоҷик, аз ҷумла М.А. Абдуллоева, 

М.А.Абдусамадова, К.А.Азизова, Т.А.Ашӯрова, Б.Х.Нарзуллоев, 

М.Б.Сангинова М.М.Утаев ва дигарон мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. 

К.А.Азизова салоҳиятро дар муқоиса бо мафҳумҳои «дониш, маҳорат, 

малака» чун сохтори шахсиятии нисбатан мураккаб мавриди баррасӣ қарор 

медиҳад, ки ба арзишҳо, самтиятҳо, донишҳо, таҷрибаи ҳам дар раванди 

таълим ва ҳам берун аз он касб кардаи шахсият асос меѐбад. Салоҳияти 

дахлдорро азхуд кардани шахсият, сифати интегралии шахсият, ки дар 

қобилияту омодагии умумӣ ба фаъолият зоҳир мегардад, босалоҳиятӣ 

мебошад. Ба ақидаи Т.А.Ашӯрова босалоҳиятиро на танҳо дар раванди 

таҳсил ва  дар муассисаи таълимӣ, балки  таҳти таъсири оила, кор, сиѐсат, 

дин, фарҳанг ва ғайра ташаккул додан мумкин аст. Б.Х.Нарзуллоев 
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мафҳумҳои салоҳият ва босалоҳиятро маънидод намуда, таъкид мекунад, ки 

салоҳият чун маҷмӯи дониш, маҳорат ва малакаҳои муайян тавсиф мегардад, 

ки инсон бояд онҳоро донад ва таҷрибаи амалии кор бо он дошта бошад ва 

босалоҳиятӣ бошад чун маҷмӯи донишу сифатҳои зарурии шахсият тавсиф 

мешавад, ки ба баррасии касбӣ ва ҳалли самарабахши масъалаҳо дар соҳаҳои 

дахлдори дониш ва фаъолияти илмию амалӣ имконият медиҳад. Аз нигоҳи 

М.Б.Сангинова салоҳият талабот ѐ меъѐр ба омодагии маърифатии муҳассил 

мебошад. Муносибати босалоҳият чун навшавии мӯҳтавои таҳсилот ҷавобан 

ба воқеияти тағйирѐбандаи иҷтимоию иқтисодӣ зуҳур мекунад. 

Ҳамин тариқ, дар асоси таҳлили фикру ақидаҳои олимони шинохта ба 

хулосае омадан мумкин аст, ки шахси ягон амалро ҳадафмандона, бо камоли 

кордонӣ ва боэътимодона иҷрокунанда, инсони босалоҳият ба шумор 

меравад.   

       Бо мақсади татбиқ намудани таълими босалоҳият пеш аз интихоб 

намудани технологияи мувофиқ сараввал бояд моҳияти технологияи педагогӣ 

ба пуррагӣ баррасӣ намуд. Самтҳои илми педагогика хеле бисѐр буда, якеи аз 

онҳо технологикунонии омӯзиш ба ҳисоб меравад, ки принсип, воситаву 

қонуният ва инчунин роҳу тарзҳои самараноки соҳибшавӣ ба мақсадҳои 

таълимиро бо ба роҳ мондани муносибати технологӣ дар раванди таълим ва 

инкишоф ѐфтани маърифати хонандаро кашф намуда, таҳқиқ мекунад. 

Мафҳумҳои «технологияи педагогӣ, технологияи таълим ва технологияи 

омӯзиш»-ро дар адабиѐти педагогӣ бисѐр дучор шудан мумкин аст. Чунин 

мафҳумҳо ба мисли мафҳумҳои педагогика, таълим ва омӯзиш ба ҳам 

монандии бисѐр доранд. Вобаста ба раванди таълим ва тарбия калимаи 

«технология»-ро чун санъати тадрису таълим маънидод карда мешавад. Дар 

бисѐрии луғатҳои дузабона «технология» чун маҷмӯи роҳ, равиш барои 

моҳиронаву санъаткорона иҷро намунаи фаъолият ва ѐ кор шарҳ дода 

мешавад. 

Арзѐбӣ дар таълими босалоҳият принсип, ҳадаф ва ба худ хос 

хусусиятҳоро соҳиб аст. Дар таълими анъанавӣ ба инкишофи хотир 

аҳамияти ҷиддӣ дода мешавад. Ҳангоми муқоиса бо таълими анъанавӣ дар 

таълими босалоҳият ба дараҷаи ташаккули малака диққатӣ асосӣ дода шуда, 

метод, тарзи муносибат ва инчунин воситаҳои арзѐбӣ нисбати таълими 

анъанавӣ мураккабтар буда, бояд омӯзгор дорои маҳорат ва малакаи хуби 

банақшагирӣ дошта бошад. Дар таълими босалоҳият арзѐбӣ намудани 

натиҷаҳои таълим бо мақсади муайян намудани дониш, маҳорат ва малакаи 

заминавии хонанда, муайян намудани раванди азхуд намудани малакаву 

маҳоратҳои нав, муайян намудани дараҷаи ниҳоии натиҷаҳои таълим 

гузаронида мешаванд.  
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Дар фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ калимаи «арзѐбӣ» чунин шарҳ 

дода шудааст: 1.Баррасии ҷанбаҳои мусбат ва манфии чизе; 2.Муайян 

кардани арзиши чизе, баҳодиҳӣ; арзѐбӣ кардан–баҳо додан; дар бораи 

арзишу аҳамияти чизе изҳори ақида кардан. 

Аз нуқтаи назари Ҳомид Эрфанфар  масъалаи арзѐбии комѐбиҳои 

таълимии хонандагонро бо роҳи ташаккули арзѐбии меъѐрии натиҷаҳои аз 

ҷониби хонандагон азхуд шудани барномаҳои таълимии асосӣ ҳал кардан 

мумкин аст. Арзѐбӣ ин раванди мушоҳида намудани фаъолияти таълимии 

хонандагон, фаъолияти омӯзгору синф, муассисаи таълимӣ, тасвир, 

ҷамъоварию қайд ва таҳлили ахбор бо мақсади баланд бардоштани сифати 

таълим мебошад. Агар таълим ин омодагӣ ба ҳаѐт бошад, пас арзѐбӣ ин  чӣ 

тавр омодагӣ ба ҳаѐт рафта истодаастро муайян менамояд. 

Ҳомид Эрфанфар  қайд мекунад, ки хонандагони синфҳои ибтидоӣ 

маъмулан барои ноил гардидан ба мақсадҳои хурду кӯтоҳмуддат ҷидду ҷаҳд 

мекунанд, бинобар ин арзѐбии доимии низомманд вокуниши мусбатро 

нишон медиҳад. 

Г.М.Ахмедова қайд кардааст, ки шакли арзѐбӣ гуногун буда метавонад. 

Интихоби шакли арзѐбиро марҳилаи таҳсил, мақсадҳои умумию махсуси 

таҳсил, вазифаҳои таълимии ҷорӣ, мақсади гирифтани иттилоот муайян 

мекунанд. Илова мегардад: арзѐбии интегралӣ, аз ҷумла портфолио, 

намоишномаҳо, муаррифиҳо, арзѐбии тафриқавии ҷанбаҳои алоҳидаи 

таълим, худтаҳлил ва хударзѐбии хонандагон. Арзѐбии ҷорӣ: ба омӯзгорони 

мактаби ибтидоӣ тавсия дода мешавад, ки методҳои зерини арзѐбиро 

истифода баранд: мушоҳида, ҷадвали комѐбиҳо, арзѐбии раванди интихоб, 

интихоби ҷавоб ѐ ҷавоби кӯтоҳ, ҷавоби кушода, портфолио, худтаҳлил. 

Сабабҳои гузаронидани арзѐбӣ инҳо: равона кардани диққати хонанда 

ба мақсади таълим ва нишонаи муваффақият; мувофиқатии раванди таълимӣ 

ба сиѐсати давлат ва инчунин сатҳ ва дараҷаи муассисаи таълимӣ; пешниҳод 

намудани маълумот оид ба сифати кори хонанда, пешниҳод намудани сатҳи 

натиҷаи таълим ба волидон ва аҳли ҷомеа, такмил ѐфтани арзѐбӣ ва 

технологияҳои таълим, таъмини самаранокии барномаҳои таълим мебошад.  

Ҳамин тариқ, метавон гуфт, ки арзѐбӣ дар раванди таълими босалоҳият 

барои баланд бардоштани сифати таълим ва инчунин маърифати хонанда 

аҳамияти ҷиддӣ дошта, ҷузъи таркибии раванди таълимро ташкил  медиҳад. 

Дар низоми мазкур омӯзгор имкони бо хонандагон инфиродӣ фаъолият 

бурданро дошта, метавонад дар асоси арзѐбӣ малакаи соҳибшудаи 

хонандаро ташхис намуда, раванди таълим аз тарафи омӯзгор дуруст ба роҳ 

монда шавад. Дар чунин ҳолат аз тарафи хонанда ҳисси масъулиятнокӣ беш 

мегардад. 
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Дар боби дуюм «Роҳҳои ташаккули қобилияти эҷодӣ дар машғулиятҳои 

санъат ва меҳнат дар синфҳои ибтидоӣ» маълумот оид ба эҷодиѐт, қобилияти 

эҷодӣ, тасаввурот, тахайюлот ва иқтидори эҷодӣ оварда шуда, меъѐрҳо, 

нишондиҳандаҳо, сатҳи ташаккулѐбии қобилияти эҷодии хонандагони 

синфҳои ибтидоӣ мавриди таҳқиқ кушода дода, мӯҳтавою методикаи кори 

таҷрибавию озмоишӣ тавсиф ва натиҷаҳои он баѐн карда мешаванд. 

Тибқи стандарти нав барои фанни санъат ва меҳнат дар синфҳои 

ибтидоӣ нишондодҳои методӣ таҳия шудааст, ки аз рӯи он дар ҳар дарс се 

салоҳият арзѐбӣ мегардад ва яке аз онҳо «эҷод» ба ҳисоб меравад. Таҳлили 

сарчашмаҳои адабиѐти илмӣ оид ба мавзӯи мазкур имкон медиҳад ба хулоса 

оем, ки то имрӯз шарҳу тавзеҳ ва таърифи якмаънои мафҳуми «эҷод» 

пешниҳод нашудааст.  

Дар фарҳанги забони русӣ мафҳуми «эҷодӣ» чун «эҷод», ҳамчунин 

«созанда, мустақилона ягон чизи нав, аслӣ офаранда» шарҳ дода шудааст. 

Мафҳуми «эҷод» бошад, «офариниши арзишҳои фарҳангӣ ва моддии аз 

лиҳози ният нав» шарҳ ѐфта, дар фарҳанги тафсирии забони русӣ бошад, 

мафҳуми «эҷодиѐт» чун «маҷмӯи офаридаҳо, сохтаҳои ягон кас» тавзеҳ 

шудааст.  

Дар раванди татқиқи масъалаи ташаккули қобилиятҳои эҷодӣ дар 

дарсҳои санъат ва меҳнат дар синфҳои ибтидоӣ бо назардошти муносибати 

босалоҳият додаҳое ба даст омадаанд, ки оид ба фаъолгардии мароқи 

маърифатии хонандагони синфҳои ибтидоӣ шаҳодат медиҳанд. Ҳамчунин 

онҳо собит месозанд, ки фаъолгардии мазкур хонандагонро ба иҷрои 

амалҳои мантиқӣ-муқоиса, баррасӣ ва ҷустуҷӯ одат мекунонад, ки он дар 

ниҳояти кор ба ташаккули қобилиятҳои эҷодии хонандагони синфҳои 

ибтидоӣ мусоидат мекунад. Эҷодиѐт намуди фаъолияти инсон бо роҳи ба 

вуҷуд овардани чизи нав ва ғайриодӣ мебошад. Эҷодиѐт ба олами муосир 

ғояҳои нав меорад, ки шахсиятҳои эҷодкор онҳоро татбиқ намуда, ба олам 

бисѐр чизҳои номаълумро ато менамоянд. Бе шубҳа инкишофи инсоният дар 

эҷодиѐт инъикос меѐбад. Талаботи инсони муосир ба чизи наву асил беш аз 

пеш меафзояд. Бинобар ин, масъалаи корҳои эҷодию муаллифӣ алҳол 

муҳиммияти махсус касб кардааст.  

Содиқи Музаффарӣ бар он ақида аст, ки дар рушди қобилиятҳои эҷодии 

хонандагон мактаб нақши бузургро мебозад. Чунин омилҳо, аз қабили 

вазифаи хонагӣ, азѐд кардан, татбиқи барномаҳои якхела ва чашмдор будан 

ба рафтори якхелаи хонандагон, ҳамчунин адами диққат ба фарқҳои 

шахсиятӣ, надонистан ѐ мароқ зоҳир накардан ба вижагиҳои эҷодии хонанда 

боиси коҳиши нерӯи эҷодии ӯ мегарданд. Барои он, ки мактаб дар таълиму 
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тарбияи хонанда нақши калон бозад, масоили дар назди хонандагон 

истифодаро ташхис кардан ва дастовардҳои эҷодии хонандагонро ҳавасманд 

гардонидан зарур аст. 

Мо муайян кардем, ки қобилиятҳои эҷодӣ вижагиҳои инфиродии сифати 

инсонанд, ки бомуваффақиятии аз ҷониби ӯ иҷро шудани фаъолияти эҷодии 

гуногуннамудро муайян мекунанд. Ҷузъҳои асосии қобилиятҳои эҷодӣ: 

тасвияи масъала, ѐфтани иттилооти зарурӣ, интиқол ва истифодаи он ба 

шароитҳои вазифа; офариниши ғоя ва пешниҳоди фарзия; ифодаи арзѐбиҳо; 

ҷамъбасти амалҳои фикрӣ; дигаргунсозии вазифаҳо; амалигардонии 

интиқоли васеи донишу маҳоратро ташкил медиҳанд. 

Як ҷузъи эҷодиѐт мавҷуд аст, ки бидуни он офаридани чизи нав 

тасаввурнопазир аст. Он тасаввуроти эҷодист. Ба ибораи дигар гӯем 

офаридани образҳою тасаввуроти нав, ки сипас дар асар таҷассум меѐбанд. 

Муайян кардани тасаввурот ва ошкор сохтани хусусиятҳои рушди он яке аз 

масъалаҳои мураккабтарини илми психология ба шумор меравад. Тахайюл 

унсури зарурии фаъолияти эҷодии инсон мебошад, ки дар ташаккули образи 

маҳсулоти меҳнат ифода меѐбад ва таҳияи барномаи рафторро дар он 

мавридҳое таъмин мекунад, ки вазъи муаммоӣ ҳамчунин бо номуайянӣ 

тавсиф мешавад. Аз ин ҷо ба хулоса омадан мумкин аст, ки тасаввурот дар он 

марҳилаи маърифат, ки номуайянии вазъият хеле калон аст. Тахайюл имкон 

медиҳад аз баъзе марҳилаҳои тафаккур «ҷаҳида гузарем» ва бо вуҷуди ин 

натиҷаи ниҳоиро тасаввур намоем. Равандҳои тасаввурот хусусияти 

аналитикию синтетикӣ доранд. Тамоюли асосии он табдил додани образҳо 

мебошад, ки дар ниҳояти кор сохтани амсилаи вазъияти комилан нав, қабл аз 

ин ба миѐн наомадаро таъмин мекунад. Механизми тасаввуротро таҳлил 

намуда, таъкид кардан зарур аст, ки моҳияти онро раванди дигаргунсозии 

тасаввурот ба вуҷуд овардани образҳои нав дар асоси образҳои мавҷуда 

ташкил мекунад. Тасаввурот, тахайюлот инъикоси воқеияти ҳақиқии дар 

омезишу робитаҳои нав, ғайриодӣ, ғайричашмдошт мебошад.  

Синни хурди мактабӣ марҳилаи мусоид ва муҳимми ошкор сохтану 

инкишоф додани иқтидори шахсият аст, зеро маҳз дар ҳамин синн асосҳои 

самтгирии эҷодӣ ва таҳсилӣ ва пояи психологии фаъолияти сермаҳсул 

гузошта мешавад, маҷмӯи арзишҳо, сифатҳо, қобилиятҳо, талаботи шахсият, 

ки асоси муносибати эҷодии ӯро ба фаъолият ташкил мекунад, ташаккул 

меѐбад. Дар синни хурди мактабӣ дар рушди иқтидори эҷодӣ фаъолияти 

таълимӣ нақши махсус мебозад, зеро он барои хонандаи синфҳои ибтидоӣ 

намуди пешбари фаъолият ба ҳисоб меравад, бинобар ин дастовардҳои 

асосии фард дар ин синн маҳз бо фаъолияти таълимӣ вобаста аст.  Интихоби 
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ин ѐ он методу тарз аз мақсади дар пеш гузошта, мӯҳтавои мавод, натиҷаҳои 

мунтазира вобаста аст. Муҳимаш он аст, ки амалигардонии онҳо ба рушди  

қобилиятҳои дар ниҳоди ҳар як хонанда буда, ѐрӣ расонад, дар онҳо 

бовариро нисбат ба худ тақвият диҳад, ба фаъолияти минбаъда ҳавасманду 

шавқманд гардонад. Ва дар охир бо нуқтаи назари олими тоҷик 

М.Лутфуллоев  фикрамонро хотима мебахшем: роҳ ва тарзҳо, метод ва 

воситаҳо дар ин соҳа зиѐданд. Аз ҳама асосӣ ва муҳим ин коштани донаи 

умед дар дили хурдакаки хонандаи маъсум мебошад. Тарбияи боварӣ ба худ 

ва ва қувваи худ, калиди сеҳрнокест, ки тавассути ӯ дари илму фан ба рӯи 

хонанда боз мешавад. 

Барои гузаронидани корҳои озмоишӣ мо муассисаҳои таҳсилоти миѐнаи 

умумии №6, №12, №14-и шаҳри Хуҷанд ва №1, №24, №49-и ноҳияи 

Б.Ғафуровро интихоб намудем. Дар корҳои озмоишӣ зиѐда аз 290 нафар 

хонандагони синфҳои 4-ум ҷалб карда шуда,  ба 2 гурӯҳ: гурӯҳи назоратӣ  

иборат аз 140 нафар ва гурӯҳи озмоишӣ 150  нафар тақсим карда шуда буд.  

Дар марҳилаи ибтидоии кор, мо бо гурӯҳи назоратӣ, ки иборат аз 140 

нафар хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миѐнаи умумии №6-и шаҳри 

Хуҷанд ва №1, №24-и ноҳияи Б.Ғафуров ташхисҳои зеринро гузаронидем: 

«Тасаввурот», ки мақсади он муайян кардани сатҳи тасаввуроти хонандагон 

мебошад; «Бозиро ихтироъ намоед!» мақсади методи мазкур муайян кардани 

сатҳи инкишофи тахайюли хонанда аст; «Иқтидори эҷодӣ»-муайян кардани 

сатҳи рушди иқтидори эҷодӣ.  

Ҷадвали 1. 

 Сатҳи ташаккули қобилияти эҷодии хонандагони синфҳои ибтидоӣ аз фанни 

санъат ва меҳнат дар гурӯҳи назоратӣ 

Номгӯи озмоиш 

Сатҳи ташаккули қобилияти эҷодии хонандагони 

гурӯҳи назоратӣ дар солҳои хониши 2015-2016 

Сатҳи баланд Сатҳи миѐна Сатҳи паст 

бо (%)    Шумора бо (%) Шумора бо (%) Шумора 

Тасаввурот 24% 34 11% 15 65% 91 

Тахайюлот 20% 28 23% 32 57% 80 

Иқтидори эҷодӣ 25% 35 16% 22 59% 83 

Шумораи умумӣ: 140 нафар  

Барои муайян кардани сатҳи рушди тасаввурот дар гурӯҳи назоратӣ 

тести «Тасаввурот» гузаронида шуд. Ба хонандагон пешниҳод карда шуд, ки 

ба 8 суол ҷавоб диҳанд. Баъди ҳисоби холҳо тест ҷамъбаст карда шуд. Дар 

замимаи 7 суол ва меъѐри ҳисоби холҳо оварда шудааст. Санҷиш чунин 

натиҷаҳоро нишон дод: 
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65%
11%

24% Сатҳи паст

Сатҳи миёна

Сатҳи баланд

          
Диаграммаи 1. Сатҳи тасаввуроти хонандагони гурӯҳи назоратӣ 

Додаҳои ташхиси  гузаронида оид ба муайян кардани сатҳи инкишофи 

тахайюли хонандагон ба ҳисоби фоиз чунин нишондиҳандаҳоро зоҳир 

намудаанд: сатҳи баланд –24%, сатҳи миѐна–11%; сатҳи паст–65%.  

 Барои муайян кардани сатҳи инкишофи тахайюли хонандагон мо методи 

«Бозиро ихтироъ намоед!»-ро истифода бурдем. Дар замимаи 8 оид ба рафти 

бозӣ, меъѐри ҳисоби холҳо оварда шудааст. Санҷиш натиҷаҳои зеринро 

нишон дод: 

20%

23%

57%
Сатҳи …
Сатҳи …

 
Диаграммаи 2. Сатҳи тахайюлоти хонандагони гурӯҳи назоратӣ 

Додаҳои ташхиси гузаронида ба ҳисоби фоиз чунин нишондиҳандаҳоро 

зоҳир намудаанд: сатҳи баланд –20%, сатҳи миѐна–23%; сатҳи паст–57%. 

Барои арзѐбии сатҳи иқтидори эҷодии хонандагон маҳорати қабул 

карда тавонистани қарорҳои ғайристандартӣ, ташхиси «Иқтидори эҷодӣ» 

гузаронида шуд. Хонандагон бояд дар вазъияти додашуда яке аз вариантҳои 

рафтори пешниҳодгардидаро интихоб намоянд. Ҳосили ҷамъи холҳои ба 

дастоварда сатҳи иқтидори эҷодиро нишон медиҳад. Дар замимаи 9 суол ва 

меъѐри ҳисоби холҳо оварда шудааст. Санҷиш чунин натиҷа дод: 

 
Диаграммаи 3. Сатҳи иқтидори эҷодии хонандагони гурӯҳи назоратӣ 

Додаҳои ташхиси гузаронида ба ҳисоби фоиз чунин нишондиҳандаҳоро   

зоҳир намудаанд: сатҳи баланд-25%; сатҳи миѐна–16%; сатҳи паст–59%.     

          Ҳамин тариқ, дар ҷамъбасти кори озмоишӣ дар гурӯҳи назоратӣ ба 

хулоса омадан мумкин аст, ки тасаввуроти хонандагон суст рушд кардааст, 

амалан хонандагон хаѐлбофӣ карда наметавонанд  ѐ аз ин кор метарсанд. 

Ҳарчанд, ба ақидаи мо, ҳар хонанда ба қадри кофӣ иқтидори эҷодӣ дорад. 
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Фақат ба онҳо каме ѐрӣ расонидан лозим, то иқтидори эҷодиашон ба зуҳур 

ояд. 

Боиси зикр аст, ки соли 2012 аз тарафи Ҳукумати ҷумҳуриамон 

«Стратегияи миллии рушди маориф то соли 2020» ба тасвиб расонида шуд. 

Бо мақсади ба иҷро расонидани Қарори мазкур аз тарафи Вазорати маориф 

ва илм як қатор тадбирҳо андешида шуд, аз ҷумла дар муассисаҳои таълимӣ 

ворид намудани таълими босалоҳият.  Дар асоси тавсияи Вазорати маориф ва 

илми Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2015 роҳнамои фанни санъат ва меҳнат 

барои синфҳои 1 ва 4-ум барои омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти умумӣ ва 

замима ба китоби дарсии фанни санъат ва меҳнат барои хонандагони синфи 

4-ум бо диссертант дар ҳаммуаллифии М.У.Иргашева, А.А.Азизов ва 

инчунин соли 2017 раҳнамо барои омӯзгорон аз фанни технология (таълими 

меҳнат) барои синфҳои 5,6,7,8,10 дар ҳаммуаллифии А.А.Азизов, 

М.Д.Рӯзиева аз нашр бароварда шуд.  

Боиси тазаккур аст, ки аз соли хониши 2016-2017 дар муассисаҳои 

таҳсилоти миѐнаи умумии мамлакат омӯзгорони синфҳои ибтидоӣ аз 

раҳнамои фанни санъат ва меҳнат ва хонандагон аз замима ба китоби дарсӣ 

ва инчунин дар солҳои хониши 2017-2018 раҳнамои барои омӯзгор аз фанни 

технология (таълими меҳнат барои духтарон), синфҳои 5, 6, 7, 8, 10 мавриди 

истифода қарор гирифтааст. 

Бо мақсади муайян намудани зарурати ворид намудани тағйирот ба 

таълими анъанавӣ ва самаранокии раҳнамо барои омӯзгор ва замима ба 

китобҳои дарсӣ аз фанни санъат ва меҳнат мо бо хонандагони муассисаҳои 

таълимии №12 №14, №15-и шаҳри Хуҷанд  ва №49-и ноҳияи Б.Ғафуров бори 

дигар озмоиш гузаронидем, ки дар озмоиши навбатӣ дар гурӯҳи озмоишӣ 

ҳамагӣ 150 нафар хонандагони синфҳои 4 ҷалб карда шуда буданд. 

Баъди гузаронидани корҳои озмоишӣ дар гурӯҳи назоратӣ мо ба чунин 

хулоса омадем, ки дарсҳои санъат ва меҳнатро бояд тавре ташкил кард, ки 

ҳар як хонанда худро доҳӣ ҳис кунад, худро чун шахсияти эҷодӣ муаррифӣ 

карда тавонад.  Аз раҳнамо барои омӯзгор аз фанни санъат ва меҳнат барои 

синфи 4-ум истифода намуда, нақшаи дарсиро аз рӯи он тартиб дода, раванди 

дарси санъат ва меҳнатро ба роҳ мондем. Дар замимаи 2 раҳнамои фанни 

санъат ва меҳнат барои синфи 4 оварда шудааст. 

Ҳадафи асосии мо муайян намудани дараҷаи дониш ва қобилиятҳои 

эҷодии хонандагон, ошкор сохтани дараҷаи иқтидори эҷодӣ, тасаввурот ва 

тахайюлоти хонанда, ба фаъолияти эҷодӣ ҷалб кардан, ташаккул додани 

қобилиятҳои эҷодии хонандагони синфҳои ибтидоӣ тавассути дарсҳои санъат 

ва меҳнат бо назардошти муносибати босалоҳият буда, инчунин дарѐфти роҳ 
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ва методҳо барои ташаккул додани қобилиятҳои эҷодии хонандагон 

мебошад.  

Хусусияти фарқкунандаи дарсҳои мо дар он аст, ки ба хонанда супориши 

дорои хусусияти таълимӣ пешниҳод намешавад. Машғулиятҳо шакли бозиро 

мегиранд. Дар ин намуди машғулият хонанда муваффақиятҳояшро худаш 

арзѐбӣ мекунад, ки дар натиҷа манзари мусбат ба вуҷуд меояд: хонанда худро 

озод ҳис мекунад, дар ӯ шавқу завқ ва хоҳиши ѐд гирифтани иҷрои вазифаҳои 

пешниҳодшаванда пайдо мегардад. Методу бозиҳое, ки мо истифода бурдем, 

дониши хонандагонро амиқ мекунад. Тамоми дарс дар муҳити рӯҳбаландии 

ҳиссиѐтӣ ва зеҳнӣ мегузарад, ки он ба зуҳури иқтидори эҷодии хонандагон 

имкон ба вуҷуд меояд, муҳити ҳамкориро фароҳам меоварад, эҷодиѐти 

якҷояи омӯзгору хонанда ба ҳар ду тараф нерӯи эҷодӣ ва илҳом мебахшад.  

Ҳамаи методҳо, принсипҳое, ки мо истифода намудем ба инкишофи 

фаросат, тафаккури образнок, ҳамчунин қобилияти фикр кардани эҷодӣ, 

ғайристандартии хонанда равона карда шудаанд ва ба ин раванд таъсири 

мусбат мерасонанд. Чунин тарзи кор ҳам ба давомот ва ҳам ба сифати 

дониши андӯхта таъсири хуб мерасонад.  

Ҷадвали 2. 

 Натиҷаи сатҳи ташаккули қобилияти эҷодии хонандагони синфҳои ибтидоӣ 

аз фанни санъат ва меҳнат бо назардошти муносибати босалоҳият (бо фоиз) 

Номгӯи озмоиш 

Сатҳи ташаккули қобилияти эҷодии хонандагони 

гурӯҳи озмоишӣ дар солҳои хониши 2015-2016 

Сатҳи баланд Сатҳи миѐна Сатҳи паст 

бо (%) Шумора бо (%) Шумора бо (%) Шумора 

Тасаввурот 68% 102 30% 45 2% 3 

Тахайюлот 76% 114 21% 31 3% 5 

Иқтидори эҷодӣ 71% 107 27% 40 2% 3 

Шумораи умумӣ: 150 нафар 

Бо мақсади муқоисакунӣ он корҳои озмоише, ки дар гурӯҳи назоратӣ 

гузаронида шуда буд, бори дигар дар гурӯҳи озмоишӣ гузаронида шуд. 

Мақсади асосии мо ошкор сохтани мавҷудият ѐ набудани болоравии сатҳи 

рушди қобилиятҳои эҷодии ҳар хонанда буд. Натиҷаҳои гурӯҳи озмоишӣ 

ҳангоми гузаронидани ташхис ба даст омадаро мо дар диаграммаҳо сабт 

кардем. Тафтиши ҷамъбастии муайян кардани сатҳи рушди тасаввурот дар 

гурӯҳи озмоишӣ нишон дод: 
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Диаграммаи 4. Сатҳи тасаввуроти хонандагони гурӯҳи озмоишӣ 

Маълумоти ташхиси гузаронидашуда ба ҳисоби фоиз чунин натиҷаҳоро 

нишон дод: сатҳи баланд – 68%;  сатҳи миѐна – 30%; сатҳи паст – 2%.  

Тафтиши ҷамъбастии рушди сатҳи тахайюлоти хонандагони гурӯҳи 

озмоишӣ ҳангоми гузаронидани ташхиси «Бозиро ихтироъ намоед!» 

натиҷаҳои зерин дод: 

 
Диаграммаи 5.Сатҳи тахайюлоти хонандагони гурӯҳи озмоишӣ 

Додаҳои ташхиси гузаронида ба ҳисоби фоиз чунин нишондиҳандаҳоро 

зоҳир намудаанд: сатҳи баланд –76%; сатҳи миѐна–21%; сатҳи паст–3%. 

Тафтиши ҷамъбастии рушди иқтидори эҷодӣ нишон дод: 

 
Диаграммаи 6.Сатҳи иқтидори эҷодии хонандагони гурӯҳи озмоишӣ 

Додаҳои ташхиси гузаронида ба ҳисоби фоиз чунин 

нишондиҳандаҳоро зоҳир намудаанд: сатҳи баланд –71%; сатҳи миѐна–27%; 

сатҳи паст–2%.  

Ҳамин тариқ аз маълумоти ташхисҳо бармеояд, ки сатҳи рушди 

қобилиятҳои эҷодии хонандагони гурӯҳи озмоишӣ назаррас баланд шудааст. 

Хонандагон истеъдоду имкониятҳои ниҳонии худро ошкор сохтанд. Аз ҳама 

муҳимаш ҳамаи хонандагон бо камоли хурсандӣ ва хоҳиши том ба дарси 

санъат ва меҳнат омада, дар корҳои мухталифи дастаҷамъию эҷодӣ иштирок 

мекунанд, ташаббус зоҳир менамоянд ва ҳатто худашон баъзе чизҳоро 

пешниҳод мекунанд. 
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Таҳлили муқоисавии натиҷаҳои кор. Барои муқоисаи аѐнии рушди 

қобилиятҳои эҷодии хонандагони гурӯҳи назоратӣ ва озмоишӣко 

гистограммаҳои муқоисавӣ тартиб додем.  

 
Гистограммаи 1. Сатҳи баланди рушди қобилиятҳо 

Аз гистограмма маълум аст, ки шумораи хонандагони дорои сатҳи 

баланди рушд афзоиш ѐфтааст: тасаввурот ба 44%;  тахайюл ба 56%;  

иқтидори эҷодӣ – ба 46%. 

 
Гистограммаи 2.Сатҳи миѐнаи рушди қобилиятҳо 

Аз гистограмма чунин бармеояд, ки шумораи хонандагони дорои сатҳи 

миѐнаи рушди қобилиятҳои эҷодӣ амалан тағйир наѐфтааст. Вале қобили 

қайд аст, ки ба гурӯҳ аллакай хонандагоне ворид мегарданд, ки дар лаҳзаи 

оғози кор нишондиҳандаҳои нисбатан паст доштанд.  

 

 

 

 

 

 

 

Гистограммаи 3. Сатҳи пасти рушди қобилиятҳо 

Аз гистограмма маълум аст, ки шумораи хонандагони дорои сатҳи пасти 

рушд ба таври назаррас коҳиш ѐфтааст: тасаввурот ба 63%;  тахайюл ба 54%;  

иқтидори эҷодӣ – ба 57%. 

       Аз гистограмма маълум аст, ки хонандагони дорои сатҳи пасти рушди 

қобилиятҳои эҷодӣ қариб мавҷуд нестанд. Ғайр аз ин дар охири кор аз болои 

рушди қобилиятҳои эҷодӣ хонандагон аз ӯҳдаи мустақилона бе ѐрии омӯзгор 

иҷро кардани кор мебаромадагӣ шудаанд. Онҳо мустақилона таҳлил кардану 

тартиб додани нақшаи корро ѐд гирифтаанд.  

65%
57% 59%

2% 3% 2%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Тасаввурот Тахайюл Иқтидори 

эҷодӣ

Синфи назоратӣ

Синфи озмоишӣ



23 

 

 Ҳамин тариқ, ба хулоса омадан мумкин аст, ки кори эҷодӣ дар дарс зарур 

мебошад. Он ба хубтар азхуд кардани дониш, инкишофи мустақилият 

мусоидат мекунад, хонандагон ба гирифтани дониши нав, ба рушди 

маҳоратҳои нав ҳавасманд мегардонад.  

       Бояд зикр кард, ки таълими озмоишӣ дар бораи самарабахшии 

шароитҳои ошкорсохтаи педагогӣ, ки ба ташаккули қобилиятҳои эҷодии 

хонандагон мусоидат мекунад, шаҳодат медиҳад. Дар асоси хулоса ва 

ҷамъбасти натиҷаҳои тадқиқот мо тавсияҳои зеринро пешниҳод менамоем: 

       1.Дар солҳои охир олимон-равоншиносон, сотсиологҳо ва педагогҳои 

хориҷию ватанӣ ба ин ѐ он тариқ масъалаҳои гуногуни марбут ба ҷалб 

кардани насли наврас ба фаъолияти эҷодӣ, дар хонандагон инкишоф додани 

қобилиятҳои эҷодӣ, дар онҳо ташаккул додани талабот ва омодагии амалӣ 

гардонидани фаъолияти касбиро дар сатҳи эҷодию иҷроия мегузоштанд ва 

ҳал мекарданд; 

2.Барои инкишофи қобилиятҳои эҷодии хонандагон намудҳои васеи 

шаклҳои ташкилӣ, шаклҳои бадеӣ, инноватсионӣ ва ба бозӣ асосѐфтаи 

фаъолияти таълими мавриди истифода қарор мегиранд; 

 3.Ба ҳам омезиш додани намудҳои кори таълимӣ, ки дар синф муҳити 

пойдори эҷодӣ ва вариантнокии супоришҳои эҷодиро вобаста аз 

қобилиятҳои инфиродии хонандагон таъмин мекунад; 

4.Ба вуҷуд овардани вазъиятҳое, ки муносибати ғайристандартӣ ва 

эҷодиро талаб мекунад, ба шаклҳои мухталифи фаъолияти эҷодӣ ҷалб 

кардани хонандагон, дар онҳо ташаккул додани таҷрибаи чунин фаъолият; 

5.Тадқиқи назариявӣ ва кори таҷрибавию озмоишии мо имкон дод ба 

хулосаи зерин оем: коркард ва ба таҷрибаи муассисаи таҳсилоти миѐнаи 

умумӣ дохил кардани низоми кори омӯзгор оид ба рушди қобилиятҳои 

эҷодии хонандагони синфҳои ибтидоӣ дар раванди таълими фанни санъат ва 

меҳнат тақозои замон аст. Мақсад, вазифаҳо, принсипҳо, мундариҷа, 

шаклҳои ташкилӣ, методҳои таълиму тарбия ва воситаҳо бояд ҷузъҳои 

асосии ин низом гарданд; 

6.Босалоҳиятӣ ва малакаҳои касбии кадрҳои педагогӣ вобаста аз 

инноватсияҳои педагогӣ бояд дар курсҳои баланд бардоштани ихтисос, дар 

пойгоҳи утоқҳои методӣ дар муассисаҳои таълимӣ такмил дода шаванд; 

7.Барномаи мониторинги босалоҳиятии касбии педагог барои 

муассисаҳои худ таҳия карда шавад; 

8.Амсилаи босалоҳиятии касбии педагог, хатмкардаи муассисаи 

маълумоти умумӣ дар асоси рисолат ва самтҳои афзалиятноки мавзӯи 

методии муассиса ва стандарти касбии фаъолияти педагогӣ таҳия карда 

шавад; 
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9.Ташаббускорӣ ва эҷодкории аъзои ҷомеаи педагогӣ ҳавасманд 

гардонида, худи онҳо дар фаъолияти тадқиқотӣ ва кори ҷустуҷӯӣ фаъол карда 

шаванд; 

10.Ҷаҳоншинохт ва сифатҳои касбию арзишию шахсиятию ахлоқии 

ҷомеаи педагогӣ, ки ба худинкишоф, худомӯзӣ ва худтакмилдиҳӣ омода аст, 

инкишоф дода шаванд. 

Албатта, бо тадқиқоти мо масъалаи ташаккули қобилиятҳои эҷодӣ 

ҳалли пурраи худро намеѐбад. Кори мо метавонад барои тадқиқи илмию 

амалии масоили муносибати босалоҳият дар таълим ба ҳайси асос хизмат 

кунад. 

 

Мундариҷаи асосӣ ва натиҷаҳои таҳқиқоти диссертатсионӣ дар 

мақолаҳои мазкур инъикос ѐфтаанд: 

I.Мақолаҳои илмие, ки дар нашрияҳои тақризии бонуфузи тавсияшудаи  

КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба табъ расидаанд: 

1.Алиева М.Н. Особенности организации экспериментального исследования 

технического творчества. Вестник Таджикского национального университета. 

№3/4 (205), Душанбе: «Сино», 2016.-С.300-305 ISSN 

2. Алиева М.Н. Формирование творческих способностей учащихся в 

начальных классах на уроках искусства и технологии в компетентном 

отношении//Паѐми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. №4, Душанбе: Маркази 

табъу нашр, баргардон ва тарҷума, 2018.-С.187-191 

3. Алиева М.Н. Формирование творческих способностей и развитие 

творческого мышления в младших классах на уроках искусства и технологии. 

Паѐми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. №6  Душанбе: Маркази табъу нашр, 

баргардон ва тарҷума, 2018.-310 c. С.167-171. 

4. Алиева М.Н. Формирование и развитие творческих способностей у 

младших школьников. Паѐми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. №1 Душанбе: 

Маркази табъу нашр, баргардон ва тарҷума, 2019.-311 c. С.236-240 

5. Алиева М.Н. Развитие творческого потенциала как основы формирования 

творческих способностей у младших школьников. Паѐми Донишгоҳи миллии 

Тоҷикистон. №-, Душанбе: Маркази табъу нашр, баргардон ва тарҷума, 

2019.-c. С.- 

II. Нишондоди методӣ, барномаҳо: 

6. Алиева М.Н. Замима ба китоби дарсии “Санъат ва меҳнат” барои синфи 4-

ум. Душанбе: Маориф, 2016.-40 с. 

7. Алиева М.Н. Раҳнамои фанни санъат ва меҳнат барои синфи 1-ум. 

Душанбе: Маориф, 2016.-96 с. 
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8. Алиева М.Н. Раҳнамои фанни санъат ва меҳнат барои синфи 4-ум. 

Душанбе: Маориф, 2016.- 112 с. 

9. Алиева М.Н.  Раҳнамои фанни технология (барои духтарон) синфи 5-ум. 

Душанбе: Маориф, 2017.-180 с. 

10. Алиева М.Н.  Раҳнамои фанни технология (барои духтарон) синфи 6-ум. 

Душанбе: Маориф, 2017.-176 с. 

11. Алиева М.Н.  Раҳнамои фанни технология (барои духтарон) синфи 7-ум. 

Душанбе: Маориф, 2017.-180 с. 

12. Алиева М.Н. Раҳнамои фанни технология (барои духтарон) синфи 8-ум. 

Душанбе: Маориф, 2017.-180 с. 

13. Алиева М.Н. Раҳнамои фанни технология синфи 10-ум. Душанбе: 

Маориф, 2017.-136 с. 

14. Алиева М.Н. Барнома ва модули таълимии омӯзишӣ барои омӯзгорони 

муассисаҳои таҳсилоти миѐнаи умумӣ аз фанни технологияи меҳнат (оиб ба 

муносибати босалоҳият дар таълим). Душанбе: Маориф, 2017.-245 с. 

15. Алиева М.Н. Барнома ва модули намунавии таълимии курси омӯзишӣ 

барои омӯзгорони фанни технология (таълими меҳнат) оид ба муносибати 

салоҳиятнокӣ ба таълим. Душанбе: Маориф, 2017.-140 с. 

III.Маводҳои конфронсҳо 

16. Алиева М.Н.  Мазмун, мундариҷа ва мафҳумҳои стандарти фанни санъат 

ва меҳнат барои синфҳои ибтидоӣ. Конференсияи илмӣ-амалии ҷумҳуриявӣ 

дар мавзӯи “Нақши ҳунарҳои мардумӣ дар рушд ва пойдории фарҳанги 

миллӣ” бахшида ба соли рушди деҳот, сайѐҳӣ ва шунарҳои мардумӣ эълон 

гаридани солҳои 2019-2021, Душанбе: ДДОТ ба номи С.Айнӣ, 2019.-514 с.-

C.281-284 

17. Алиева М.Н. Муносибати салоҳиятнок ба таълим дар зинаи таҳсилоти 

ибтидоӣ ҳамчун асоси методологияи таҳсилоти муосир. Маводи конфренсияи 

илмӣ-амалии байналмилалӣ дар мавзӯи “Мушкилоти мубрами таълими 

фанҳои риѐзӣ ва табиӣ дар низоми таҳсилоти кредитӣ” Бохтар, 2018.-С.83-85 

18. Алиева М.Н. Творческая деятельность учащихся начальных классов на 

уроках искусства и технологии и их индивидуальные возможности 

//Электронное научно- практическое периодическое международное издание 

“Теория и практика современной науки”, №6(36) Саратов: “Институт 

управления и социально –экономического развития,  2018. -С.1-9 

19. Алиева М.Н. Формирование творческих способностей учащихся 

младших классов средствами таджикского народного костюма  

//Международный научно-практический журнал “Интеграция наук», №6 (21), 

октябрь 2018.-80 с. С.41-43 



26 

 

20. Алиева М.Н. Использование игровых технологий для развития 

творческих способностей младших школьников. Электронное научно-

практическое периодическое международное издание “Теория и практика 

современной науки”, №4(46) Россия, г.Саратов: “Институт управления и 

социально-экономического развития, 2019. -С.1-8 

21. Алиева М.Н. Сущность понятий компетенции и компетентности. 

Электронное научно- практическое периодическое международное издание 

“Теория и практика современной науки,  №4(48) Россия, г.Саратов: 

“Институт управления и социально –экономического развития,  2019. -С.1-9 

 

АННОТАТСИЯИ 

кори диссертатсионии Алиева Мунзифахон Насимовна дар мавзӯи 

«Ташаккули қобилияти эҷодии хонандагони синфҳои ибтидоӣ аз фанни санъат 

ва меҳнат бо назардошти муносибати босалоҳият» барои дарёфти дараҷаи 

илмии (PhD) доктор аз рӯйи ихтисоси 13.00.02-Назария ва усулҳои омӯзишу 

парвариш (технология (таълими меҳнат)) (илмҳои педагогӣ) 

Вожаҳои калидӣ: салоҳият, босалоҳият, муносибати босалоҳият, 

эҷодиѐт, қобилият, қобилияти эҷодӣ, ташаккул, метод, технологияи педагогӣ, 

бозиҳои дидактикӣ, тасаввурот, тахайюлот, иқтидори эҷодӣ, озмоиш, 

озмоиши педагогӣ, амсила. 

         Объекти таҳқиқот – раванди ташаккули қобилияти эҷодии хонандагони 

синфҳои ибтидоӣ дар машғулияти фанни санъат ва меҳнат бо назардошти 

муносибати босалоҳият. 

   Ҳадафи таҳқиқот - асосноккунии илмию педагогии ташаккули 

қобилияти эҷодии хонандагони синфҳои ибтидоӣ дар машғулияти фанни 

санъат ва меҳнат бо назардошти муносибати босалоҳият. 

 Методҳои  таҳқиқот: таҳлили адабиѐти назариявӣ, методологӣ, педагогӣ, 

психологӣ; озмоиш ва хулосабарорӣ; таҷрибаи педагогӣ; озмоиши педагогӣ, 

мушоҳида, методи таҳқиқоти математикӣ (ба даст овардаи додашдаҳои 

оморӣ, коркарди онҳо ва таҳлил); тартиб додани нақша; ташхис (пурсиши 

хонандагон, тестгузаронӣ, анкетагузаронӣ); таҳлили фаъолияти шахсӣ ба 

ҳайси омӯзгори муассисаи таҳсилоти миѐнаи умумӣ мавриди истифода қарор 

гирифтанд. 

Навгонии илмии таҳқиқот дар он аст, ки дар кор бори нахуст раванди 

ташаккули қобилияти эҷодии хонандагони синфҳои ибтидоӣ аз фанни санъат 

ва меҳнат бо назардошти муносибати босалоҳият аз ҷиҳати илмию назариявӣ 

асоснок карда шуд, мафҳумҳои «салоҳият», «босалоҳиятӣ», «муносибати 

босалоҳият», «қобилият», «қобилияти эҷодӣ», «усул», «технологияи 

педагогӣ» «бозиҳои дидактикӣ» муайян карда шуд, моҳияти ташаккули 

қобилияти эҷодии хонандагон мавриди таҳқиқ баррасӣ гардид, меъѐрҳою 
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нишондиҳандаҳои зуҳуроту сатҳҳои ташаккулѐбии он таҳия карда шуд; 

зарурати ташаккули қобилияти хонандагон бо назардошти муносибати 

босалоҳият, роҳҳои такмили раванди таълиму тарбияи муассисаҳои таълимӣ 

оид ба ташаккули қобилилияти эҷодӣ бо назардошти муносибати босалоҳият 

асоснок карда шуд. 

Арзиши амалии натиҷаҳои  илмии таҳқиқот дар он аст, ки амсилаи 

таҳиягардидаи қобилияти эҷодии хонандагони синфҳои ибтидоӣ бо 

назардошти муносибати босалоҳият, методикаи кори пайдарпай оид ба 

ташаккули қобилияти эҷодӣ бо назардошти муносибати босалоҳият, 

методикаи ташхиси ташаккули қобилияти эҷодӣ бо назардошти муносибати 

босалоҳият таҳия кардашударо дар амалияи омӯзгорони муассисаҳои 

таълимии тамоми мамлакат истифода бурда истодаанд. Саҳеҳию 

эътимодбахшии муқаррароти илмӣ, хулосаю тавсияҳои дар рисола 

баѐнгардида тавассути методологияи муносибати системавӣ, консепсияи 

илмии ташхиси педагогӣ, такя ба усулҳои назариявию эмпириявии таҳқиқот, 

ҳамчунин бо таҳлили шароиту натиҷаҳои кори таҷрибавию озмоишӣ, 

тасдиқи муқаррароте, ки дар фарзия пешниҳод шудаанд, истифодаи маҷмӯи 

усулҳое, ки ба ҳар марҳилаи тадқиқот мувофиқу мутобиқанд, таҷрибаи 

шахсии кори муаллиф таъмин карда мешавад. 

Сатҳи корбаст: натиҷаҳои таҳқиқот, раҳнамо барои омӯзгор ва замима ба 

китобҳои дарсӣ барои хонандагон оид ба ташаккули қобилияти эҷодии 

хонандагони синфҳои ибтидоӣ бо назардошти муносибати босалоҳият дар 

фаъолияти муассисаҳои таҳсилоти миѐнаи умумӣ аз тарафи мо татбиқ 

гардида шудаанд. 

Соҳаи татбиқ: технологияи педагогии аз тарафи рисоланавис 

коркардшуда оид ба ташаккули қобилияти эҷодии хонандагони синфҳои 

ибтидоӣ бо назардошти муносибати босалоҳият ба дараҷаи зарурӣ 

самарабахш ба ҳисоб рафта, дар амалияи муассисаҳои таҳсилоти миѐнаи 

умумӣ истифода бурда шуда истодааст. 

 

АННОТАЦИЯ 

диссертационной работы Алиевой Мунзифахон Насимовны на тему 

«Формирование творческих  способностей учащихся начальных классов 

по предмету искусство и труд  с учетом компетентностного подхода» на 

соискание ученой степени доктора философии (PhD), по специальности 

13.00.02- Теория и методика обучения и воспитания 

 (технология (трудовое обучение)) (педагогические науки) 

         Ключевые слова: компетенция, компетентность, компетентный подход, 

творчество, способность, творческое способности, формирование, метод, 
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педагогическая технология, дидактические игры, воображения, фантазия, 

творческий потенциал, эксперимент, педагогическая эксперимент, модель. 

Объект исследования: процесс формирования творческих способностей 

учащихся начальных классов на занятиях по предмету искусство и труд с 

учетом компетентностного подхода  

Цель исследования: научно - педагогическое обоснование формирования 

творческих способностей учащихся начальных классов на уроках по предмету 

искусство и труд с учетом компетентностного подхода. 

Методы исследования: анализ теоретической, методической, 

педагогической литературы; эксперимент и обобщение; педагогический опыт; 

педагогический эксперимент, метод наблюдения, метод математических 

исследований (получение статистических данных, их обработка и анализ); 

составление плана; диагностика (опрос учащихся, тестирование, 

анкетирование); анализ личной деятельности в качестве учителя среднего 

общеобразовательного учреждения.    

Научная новизна исследования заключается в том, что в диссертации 

впервые научно и теоретически обосновывается процесс формирования 

творческих способностей учащихся начальных классов по предмету искусство 

и труд с учетом компетентностного подхода, определяются понятия 

«компетенция», «компетентность», «компетентностный подход», 

«способности», «творческие способности», «метод», «педагогическая 

технология», «дидактические игры», рассматривается сущность 

формирования творческих способностей учащихся, разрабатываются 

критерии и показатели проявления и уровней их сформированности; 

обосновывается необходимость формирования способностей учащихся с 

учетом компетентностного подхода, пути усовершенствования учебно-

воспитательного процесса образовательных учреждений по формированию 

творческих способностей с учетом компетентностного подхода. 

Практическая значимость результатов исследования состоит в том, что 

разработанная модель творческих способностей учащихся начальных классов 

с учетом компетентностного подхода, методика последовательной работы по 

формированию творческих способностей с учетом компетентностного 

подхода, методика диагностики сформированности творческих способностей 

при компетентностном подходе применяется в практике учителей 

образовательных учреждений по всей стране. Достоверность и точность 

научных положений, выводов и рекомендаций, изложенных в диссертации 

обеспечиваются методологией системного подхода, научной концепцией 

педагогической диагностики, основанной на теоретических и эмпирических 

методах исследования, а также анализом условий и результатов 

экспериментально-опытной работы, подтверждением положений, 
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выдвинутых в гипотезе, использованием комплекса методов, адекватных 

каждому этапу исследования, личным опытом работы автора.  

Степень использования: результаты исследования, руководство для 

учителей и приложение к учебнику для учащихся по формированию 

творческих способностей были использованы нами в деятельности средних 

общеобразовательных учреждений.  

Область применения: разработанная диссертантом технология по 

формированию творческих способностей учащихся начальных классов с 

учетом компетентностного подхода является достаточно эффективной и 

применяется в практике средних общеобразовательных учреждений.  

 

 

SUMMARY 

of the dissertation work of Aliyeva Munzifakhon Nasimovna under the title  

"Formation of creative abilities of initial grades’ pupils on the subject of art and 

labour taking into account competence-based approach" on the scientific degree 

competition of the Doctor of philosophy (PhD),  13.00.02- Theory and methods of 

teaching and edicattion (technology (labor trainibg)) (pedagogical sciences) 

Key words: competence, competency, competency-based approach, creativity, 

ability, creative abilities, formation, method, pedagogical technology, didactic games, 

imagination, creative potential, experiment, pedagogical experiment, model. 

Research object: process of formation of creative abilities of initial grades’ 

pupils during the classes of art and labour taking into account competency-based 

approach.  

Research objective: scientific and pedagogical justification of formation of 

creative abilities of initial grades’ pupils during the classes of art and labour taking into 

account competency-based approach. 

Research methods: analysis of theoretical, methodical, pedagogical literature; 

experiment and generalization; pedagogical experience; pedagogical approbation, 

observation method, method of mathematical researches (obtaining statistical data, their 

processing and analysis); scheduling; diagnostics (interviewing  pupils, testing, 

questioning); the analysis of personal activity as the teacher of secondary educational 

institution.    

The scientific novelty of a research is that the process of formation of creative 

abilities of  initial grades’ pupils on the subject of art and labour taking into account 

competence-based approach is scientifically and theoretically proved in the thesis for 

the first time, the concepts "competence", "competency", "competency-based 

approach", "abilities", "creative abilities", "method", "pedagogical technology", 

"didactic games" are defined, the essence of formation of pupils’ creative abilities is 
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considered, criteria and indicators of display and levels of their formation are 

developed; need of formation of pupils’ abilities taking into account competency-based 

approach, a way of improvement of teaching and educational process at educational 

institutions on formation of creative abilities taking into account competency-based 

approach is proved. 

The practical value of results of a research consists that the developed model 

of formation of creative abilities of pupils of initial grades taking into account 

competency-based approach, a technique of consecutive work on formation of creative 

abilities taking into account competency-based approach, the technique of diagnostics 

of formation of creative abilities under competency-based approach is applied into 

teachers’ practice of educational institutions of the whole country. The reliability and 

accuracy of scientific provisions, the conclusions and recommendations stated in the 

thesis are provided by methodology of system approach, the scientific concept of the 

pedagogical diagnostics based on theoretical and empirical methods of a research and 

also the analysis of conditions and results of experimental and skilled work, 

confirmation of the provisions which are put forward in a hypothesis, use of a complex 

of the methods adequate to each investigation phase and personal experience of the 

author.  

Degree of usage: results of the research, the teachers’ guide and the appendix to 

the pupils’ textbook were used by us during conducting approbation at the secondary 

educational institutions with the aim of formation pupils’ creative abilities.  

Sphere of usage: the developed by the author technology for formation creative 

abilities of initial grades’ pupils  taking into account competency-based approach is 

rather effective and is applied in practice of secondary educational institutions. 
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