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БОБИ 1. АСОСҲОИ ИЛМИЮ НАЗАРИЯВИИ ТАШАККУЛИ 

МАҲОРАТИ ЭҶОДИИ ДОНИШҶӮЁН ДАР МАШҒУЛИЯТҲОИ 

САНЪАТИ ОРОИШӢ – АМАЛИИ МУАССИСАҲОИ ОЛӢ 

1.1.Рушди маҳорати эҷодии донишҷӯён бо истифода аз санъати 

ороишӣ - амалӣ ҳамчун ғояи психологию педагогӣ 

Муҳимтарини хусусияти таълими муосир тамаркузи он бар омодасозии 

фард барои назорати фаъол ба тағйироти иҷтимоӣ аст. Тағйироти асосӣ дар 

моҳияти омӯзиш дар даҳсолаҳои охир ба самти рушди потенсиали эҷодии 

шахс равона карда шудааст.  

Дар он ҷое, ки фан аз донишҷӯ барои тайёрии касбии мутахассисони 

ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ эҷодкориро талаб менамояд, эҷоди 

бадеӣ бояд ҳамчун ғояи психологӣ омӯхта шавад. 

Раванди эҷодӣ мавзӯи нави омӯзиш нест. Он диққати тамоми афроди 

ҷаҳонро, ки ба рушди фаранги ҷаҳонӣ бетараф нестанд, ҷалб намуд. Диққати 

амиқ ба ин мавзӯъро метавон бо хоҳиши баргаштан ба асрҳо, барои ба вуҷуд 

овардани “назарияи эҷод”, ё беҳтар бигӯем бо кӯшиши такрори таҳияи он 

қазоват намуд. Дар айни ҳол, шахсияти (эҷодкор аксар вақт ҳамчун раванди 

(фаъолияти) алоҳида, ба шумор меравад. Дар ҳоле ки, аз нуқтаи назари мо, 

эҷодкорӣ падидаест, ки ҳам мақсаднок ва ҳам дараҷаи муайян дорад. 

Ба таҳқиқи мушкилоти тахайюл ва эҷодкорӣ, аз ҷумла бадеияти он 

бисёр файласуфон, равоншиносон ва устодони ватаниву хориҷӣ машғул 

шудаанд. 

Дар адабиёти фалсафӣ оид ба ҳаҷм ва мундариҷаи мафҳуми “эҷодкорӣ” 

нуқтаи назари ягона вуҷуд надорад. 

“Эҷодкорӣ ин сохтан, бозофариниш, бунёд ва ё ҳамчун рафтори фаъол 

аст. Эҷодкорӣ тӯҳфаест, ки на ба ҳама дода мешавад. Қобилиятнок - мувофиқ 

ба ҳама чиз, ё майл ба чизе, моҳир, кордон ... сифатҳои истеъдод ё эҷодкор 

аст...” [64, с. 25]. Тибқи таърифи луғати фалсафии эҷодкорӣ ин як раванди 

фаъолияти инсонист, ки арзишҳои сифатан нави моддӣ ва маънавӣ ба вуҷуд 

меорад. “Эҷодкорӣ ин қобилияти шахсест, ки дар натиҷаи меҳнат ба даст 
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омада, воқеияти навро эҷод мекунад, ки ниёзҳои гуногуни иҷтимоиро қонеъ 

мекунад” [178, с. 474]. Г.В. Ҳегел эҷодкориро ҳамчун кӯшишҳои шахсии 

одамон муайян мекунад, аммо ҳама корҳое, ки одамон иҷро мекунанд, 

ҳадафҳои рӯҳияи ҷаҳонӣ мебошанд, ки таърих ба таври ноаён сарварӣ 

менамояд [52, с.125]. 

Дар фаҳмиши муосири эҷодкорӣ ин ғояҳои падидор шинохти 

(феноменологӣ) буда, мавҷудияти инсонро ҳамчун як муколамаи иҷтимоӣ 

меомӯзанд, ки гузаштан ба иқдомоти дигар ҳамчун шарти тамоман нав 

муҳим аст. 

Р.Л. Муни чор равиши асосии эҷодкориро муайян мекунад, ки вобаста 

аз он чаҳор ҷанбаи масъала ба миён меояд: а) муҳите, ки дар он эҷодкорӣ 

амалӣ карда мешавад; б) маҳсулоти эҷодӣ; в) раванди эҷодӣ; ғ.) шахсияти 

эҷодӣ [114, с. 331].  

Консепсияи эҷодкорӣ ҳамчун фаъолияти инсон, дар ташаккули 

арзишҳои нав, аслию моддӣ ва маънавӣ, ки аҳамияти иҷтимоӣ ва касбӣ 

дорад, маъмултарин мебошад. Эҳтимоли унсурҳои эҷодкорӣ дар ҳама навъи 

фаъолияти инсон мавҷуд аст. Аммо, зуҳуроти онҳо ба нерӯи эҷодӣ, пеш аз 

ҳама қобилиятҳои эҷодии шахсе, ки ин фаъолиятро анҷом медиҳад, вобаста 

аст. Ин мавқеъ дар як қатор асарҳои фалсафӣ инъикос ёфтааст. 

Дар асарҳои А.М. Матюшкин, мо тавсияҳои сершуморро барои ҳалли 

мушкилоти эҷодӣ пайдо мекунем ва аз принсипҳои фаъолияти эҷодӣ баромад 

мекунем, ки метавонанд ҳамзамон вазифаҳои принсипҳои худшиносии 

рушди шахсро иҷро кунанд. Дар таҳқиқоти худ, мо тайёрии касбии 

мутахассисони ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ ба фаъолияти эҷодии 

онҳоро ҳамчун рушди худогоҳии шахс аз нуқтаи назари фалсафа ва 

психологияи ин падида мешуморем [112, с. 85]. 

Айни замон, эвристика ду стратегияи комилан фарқкунанда, аммо ба 

таври қонунӣ тадқиқшударо шарҳ додааст:  

1. Аз омӯзиши қонунҳои фаъолияти эҷодӣ то ташаккули шахси эҷодкор 

(принсипи фаъолият-шахсият) ; 
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2. Аз таҳлил ва дарки хусусиятҳои шахси эҷодкор то фаҳмидани 

сабабҳои муваффақияти фаъолияти эҷодӣ (принсипи шахсият-фаъолият). 

Аз ин рӯ, дар навиштаҳои Г.С. Aлтшулер, Д.Поя, A.И. Половинкин ва 

дигарон ба усулҳои эвристикӣ ҳамчун хусусияти асосии протсессуалии 

фаъолияти эҷодӣ диққат медиҳанд, пас он дар бораи хусусиятҳои шахсии 

эҷодкор мебошад [7, с. 207]. 

Саъю кӯшиши озодии шахсӣ бояд қоидаи асосии ташаккулдиҳандаи 

ҳар як шахс гардад [13, с. 16]. Эҷодкорӣ метавонад яке аз роҳҳои худшиносӣ 

бошад, зеро он ба инсон имкон медиҳад, ки аз доираи ҳаёти ҳамарӯза берун 

рафта, худро дарк намояд. Н.А. Бердяев дар ин бора навиштааст: “... 

эҷодкорӣ як пешрафт ва роҳ аст, ки он метавонад аз ҳаёт боло рафта, берун аз 

ҳудуд равад... Олами эҷодӣ назар ба ҳаёти воқеӣ шавқовар, назаррас, аслӣ ва 

амиқтар, нисбат ба таърих ё ҷаҳони инъикос ва мулоҳизаҳо” [25, с. 45]. 

Аввалин кӯшиши фаҳмидани қонунҳои эҷодкорӣ аз ҷониби олимони 

барҷаста, файласуфони қадим, Архимед, Гераклитус ва баъдтар Ф. Бэкон, Р. 

Декарт ва дигарон мебошанд, ки онҳо эҷодкориро барои чунин фаъолияти 

шахс бо қобилияти эҷодӣ ва қобилияти тафаккури таҳлилии махсус 

омӯхтаанд. Аксар вақт онҳо таълими махсусро, яъне ихтироъкориро 

лаёқатмандӣ шарҳ додаанд ва ин истеъдодро ба доираи хеле маҳдуд ва аксар 

вақт ба шахсони бой мансуб донистаанд [23, 65, с. 65, 89]. 

“Эҷодкорӣ ин қобилияти шахсест дар эҷоди воқеияти нав аз маводи 

воқеӣ, ки эҳтиёҷоти гуногуни ҳаёти инсонро қонеъ мекунад” [48, с. 13]. 

Бинобар ин аз инсон фаъолияти эҷодии доимиро талаб менамояд. 

Доир ба ҷамъбасти андешаҳои фалсафӣ дар бораи маънои ҳаёт, хулоса 

баровардан мумкин аст, ки шахс метавонад мувофиқи ҳаёту мақсадҳои худ 

зиндагӣ карда, ҳамчун меъмори зиндагии худ амал намояд, новобаста аз 

вазъият ва аксар вақт сарфи назар аз тақдир. Одами дорои иродаи озод қодир 

аст, ки худро бо назардошти талабот ва мақсадҳои ҳамешагӣ тағйир диҳад. 

Таҳқиқоти психологию педагогии солҳои охир нишон медиҳанд, ки 

дониши нав бо роҳи аз худ кардани роҳҳои фаъолияти эҷодӣ, ҳангоми 
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гузоштани саволҳои нав, ҳалли ҳолатҳои ғайримуқаррарӣ ва гузоштани 

фарзияҳо ташаккул меёбад. 

Дар ин асос, маълумоти олӣ бояд рушди ҳунарҳои эҷодии донишҷӯро 

ҳамчун воситаи рушди шахсии худ ва касбии худ ба ҳама ҳавасманд 

гардонад. 

Дар баробари моликияти бунёд шахсият рассом ва ҳунарманд бояд 

бошад, ки ба он қувваи махсус ва ғайриоддӣ хос аст, на стереотипҳо ва 

тафаккури интиқодӣ, қобилияти умумӣ, ки қобилияти фикрронии ӯро ба 

таври тасаввур ва тахайюлоти бадеӣ инкишоф медиҳад.  

Мо ба чунин хулоса омадем, ки шахсе ки ба яке аз намудҳои санъати 

ороишӣ - амалӣ рангубори матоъ (техникаи батик) машғул мебошад, ҳам 

рассом бояд бошад ва ҳам ҳунарманд. Аз ин лиҳоз, номи ӯро рассом - 

ҳунарманд номидем. 

Онҳо инчунин тафаккури тасвириро дар бар мегиранд, ки аз тафаккури 

консептуалӣ фарқ мекунад. Он маҷмӯи эҳсосот, мулоҳизаҳо, завқҳо, нуқтаи 

назарҳо, идеалҳо, ғояҳо ва назарияҳои марбут ба инсонро ифода мекунад, ки 

бо шарофати он, шахс дар бораи санъат ва олами атрофи худ дониши 

махсуси эмотсионаливу тасвирӣ пайдо мекунад ва исбот мекунад, то ки 

муносибати худро нисбати онҳо баён созад. Қобилияти дарк кардани 

санъатро дар шакли муассирӣ - тасвирӣ, дар ягонагии ҳамаҷониба, 

ҳамоҳангии беназири инфиродии шакл ва мундариҷа, ошкор кардани 

унсурҳои субъективии инсон, ки дар тасвирҳои санъат ифода кардааст, яъне 

дар маҷмӯъ тасвир ва муносибати шахсӣ ин моҳияти тафаккури хаёлӣ 

мебошад. 

Роҳи асосии ташаккули тафаккури бадеӣ аз вохӯриҳои мунтазам ва 

мақсаднок бо санъат, дар амал татбиқ намудани маънои моҳирона ва 

зебоипарастии он, аҳамияти бузурги он барои шахс (муносибат ба худ 

ҳамчун истеъмолкунанда ва манбаи арзишҳои маънавӣ) мебошад. 

Тасвири васеи табиат, ҷомеа, муносибатҳои иҷтимоӣ, таърих ва 

донишҳои илмӣ дар тасвири бадеӣ ҳамчун як шакли тафаккур ҷамъ карда 
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шудааст. Дар ҷараёни таълими бадеии санъат, рушди тафаккури хаёлӣ, чун 

қоида, аз тасвири соддатарин - муаррифӣ ба ҷамъбасти бадеӣ, аз дарки 

тамоми тасвири асарҳои санъат то ифшо кардани маънои амиқи ботинии 

онҳо мегузарад. 

Дар маънои таълими бадеӣ ва педагогӣ, ки дар ин роҳ баён шудааст, ду 

ҷанбаи дахлдорро ҷудо кардан мумкин аст: ҷанбаи предметӣ ва ҷанбаи 

шахсият. Ҷанбаи субъективии фарҳанги бадеии шахс аз бисёр ҷиҳатҳо як 

ҷанбаи объективии марбут ба ҷорӣ намудани арзишҳои бадеӣ дар ҷаҳони 

воқеӣ бо гирифтани малакаҳои махсус мебошад, ки ба шумо имкон медиҳад 

дар бораи олами эҷоди бадеӣ шинос шавед ва дар он арзишҳо эҷод кунед 

(тавассути иҷро, эҷоди асарҳои санъат, фаҳмиши намунаҳои эҷоди бадеӣ) . 

Ҷанбаи шахсӣ ба худи шахсии “Ман”- и донишҷӯ, ба ташаккули 

ҳавасмандӣ барои омӯзиши санъат, худшиносӣ тавассути санъат, ба даст 

овардани дониш ва усулҳои фаъолият дар санъат нигаронида шудааст, ки ба 

ташаккули сифатҳои шахсии мусбӣ, аз ҷиҳати бадеӣ муайяншуда дарки 

бадеӣ, қобилияти дарк кардани ҷиҳатҳои зебоипарастӣ ба санъат ва 

падидаҳои мухталифи зиндагӣ барои ӯ ҳамчун як мутахассисони ихтисоси 

дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ муҳим аст. 

Дар раванди ҳамоҳангшудаи таълими асосҳои санъат, ҳардуи ин 

ҷанбаҳо бо ҳам алоқаманданд. Худи табиати маърифати санъат имкон 

намедиҳад, ки ҳеҷ яке аз ин ҷанбаҳоро нодида гирем. 

Вазифаҳои умумии таълими санъат ва педагогикаи муосир инҳоянд: 

- ташаккули фарҳанги бадеӣ ҳамчун як таҷрибаи иҷтимоию бадеӣ ва аз 

як тараф, ҳамчун раванди ба даст овардани ин таҷриба; 

- рушди қобилиятҳои бадеӣ ва эҷодии донишҷӯёни дизайни маҳсулоти 

дӯзандагӣ дар шакли санъат, ки онҳо дорои аҳамияти калон мебошанд; 

- такмил додани соҳаи эҳсосот, фарҳанги шахсии маънавии донишҷӯ, 

ҳавасмандӣ ва муҳаббат ба намунаҳои санъати баланд ва “ҳамарӯза” (сатҳи 

маърифати бадеӣ), хоҳиши фаъолона дар соҳаи эҷоди бадеӣ; 
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- такмили низоми дастгирӣ, донишҳои асосӣ, малакаҳо ва усулҳои 

фаъолият, ки дар якҷоягӣ заминаи зарурӣ барои эҷоди мустақили бадеӣ ва 

шиносоӣ бо санъат тавассути худшиносии бадеӣ ва худогоҳӣ фароҳам 

меорад; 

- ташаккули тафаккури нави бадеӣ, ки дар асоси худшиносии мусбии 

дохилӣ, худбаҳодиҳӣ, шароити инфиродии завқ, эҳтиёҷот ва идеалҳои бадеӣ 

асос ёфтааст; 

- ташаккули ҷузъҳои миллӣ, байналмилалӣ ва ҳамаҷонибаи фарҳанги 

дохилии маънавӣ, ташаккули шуури зебоипарастии донишҷӯи хусусиятҳои 

мусбати зеҳни миллӣ; 

- шиносоӣ тавассути фаъолияти эҷодӣ бо арзишҳои бадеии инсонӣ ва 

миллӣ; 

- инсондӯстӣ ва муносибати зебоипарастӣ дар донишгоҳ; 

- ба даст овардани мустақилияти рӯҳ, таҷдиди фарҳанги рӯҳонӣ аз 

“Мо” ба шахсияти “Ман”, ба даст овардани озодиҳои дохилӣ ва хориҷӣ 

ҳамчун асоси фарҳанг; 

- татбиқи амалии интихоби инфиродии намудҳо ва жанрҳои бадеии 

санъати ба назар намоён, тараққиёт дар асоси ин завқи шахс, доираи 

эҳтиёҷоти зебоипарастӣ; 

- мундариҷаи бадеӣ зебоипарастӣ қариб ҳар як курси таълимӣ, аз ҷумла 

онҳое, ки ба таври анъанавӣ бо эҷодиёти бадеӣ ба ҳам пайванданд; 

- рушди ҷаҳонбинии бадеии шахсе, ки ҳамчун маҷмӯи андешаҳо ва 

эътиқодҳои бадеӣ дарк карда мешавад, меъёрҳои маҷмӯии зебоипарастӣ дар 

асоси намунаҳои мусбии санъат, таърихи санъат ва донишҳои зебоипарастӣ, 

ки имкон медиҳанд, ки худро дар намунаҳои эҷодиёти бадеӣ, маҷмӯи 

идеалҳои бадеии донишҷӯ равона кунанд. 

Аз миқдори умумии имконпазири намудҳо ва жанрҳои санъат барои 

таълими рассомӣ - ҳунармандӣ ва дизайнӣ, танҳо қисми умумии назарраси 

эҷодиёти мушаххаси бадеӣ, ки барои рушди касбии он алоқаманд аст, 

гирифта мешавад. 
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Ҳангоми таълими рангубори матоъ (техникаи батик) ҳамчун як намуди 

санъати ороишӣ - амалӣ, омӯзгорон ба савол ва мушкили таносуби ҷанбаҳои 

тазаккурӣ (репродуктивӣ) ва эҷодӣ, инчунин таносуб ва робитаи зеҳнӣ ва 

маънавӣ дар рушди шахсияти донишҷӯён дучор меоянд. 

Яке аз масъалаҳои муҳимтарин ва баҳсталаби санъат масъалаи 

фаъолияти олии ақлӣ дар табиати зеҳнии инсон мебошад. Омӯзгорон доимо 

бо саволи худ рӯ ба рӯ мешаванд - рушди рӯҳии як донишҷӯи алоҳида аз чӣ 

вобаста аст: маълумот, тарбия, таҷрибаи ҳаёт, ё ин ки бо сифатҳои табиӣ 

муайян карда мешавад? 

Агар ба назар гирем, ки рушди зеҳн комилан аз сатҳ ва сифати таълиму 

тарбия вобаста аст, пас табиист, ки нақши ин омилҳо фаъолияти эҷодии 

омӯзгорро муайян мекунад. Гурӯҳи олимоне, ки ин консепсияро ҷонибдорӣ 

мекунанд, чунин мешуморанд, ки барои ба даст овардани имкониятҳои як 

ҷавон бояд бисёр ва амиқтар омӯзад. Маориф ҳамчун омили тавонои фарҳанг 

бояд ба тавсияи ҳарчи бештари қобилиятҳои потенсиалии донишҷӯ равона 

карда шавад. 

Дар мавриди омӯзиши рангубори матоъ (техникаи батик) чунин хулоса 

бароварда мешавад, ки ҳангоми омӯзиши асосҳои санъати ороишӣ - амалӣ ба 

донишҷӯ он замина фароҳам меорад, ки дар асоси он равишҳои маърифатӣ ва 

эҷодии рассом - ҳунарманд ба муҳит дар оянда муайян карда шаванд. 

Н.А. Бердяев навиштааст: “Бо эҷодиёт ман на ҳамеша эҷоди маҳсулоти 

фарҳангиро дар назар дорам, балки такон ва такомули тамоми инсонро, ки ба 

сӯи сатҳи зиндагии баландтар равона шудааст...”. Амали эҷодии шахс 

наметавонад комилан бо маводе, ки ҷаҳон таъмин мекунад, ки аз ҷониби 

олам шинохта нашуда, навовариҳо муайян карда шавад. Ин унсури озодӣ аст, 

ки аз ҳама гуна амалҳои созандаи воқеӣ болотар аст ва инчунин дар асарҳои 

бисёр олимони дигар ба кашфиётҳо дар соҳаи физиология, ки бо равандҳои 

маърифатӣ зич алоқаманданд, диққати махсус дода мешавад. Ин таҳқиқотҳо 

ба раванди таълиму азхудкунии донишҳо ва барои рушди нерӯи эҷодии шахс 

ва дар маҷмӯъ зеҳни ӯ имкониятҳои нав фароҳам меоранд [26, с.308]. 
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Донишмандони дигар бар он ақидаанд, ки сатҳи қобилияти зеҳнии 

шахс аз таваллуд муайян карда мешавад ва ба зиёд шудани он дар ҷараёни 

омӯзиш умедворӣ вуҷуд надорад. 

Интихоби мавқеи мо дар ин масъала ба таҳлили пажӯҳишҳои охирин 

дар соҳаи педагогика ва психология оид ба рушди эҷодии шахсият дар 

таълим асос ёфтааст. 

Эҷодкориро аз нигоҳи педагогӣ баррасӣ намуда, муҳаққиқон рушди 

қобилиятҳои эҷодӣ ва малакаҳои фаъолияти эҷодиро муайян мекунанд. С.Л. 

Рубинштейн, таълимотро як раванди эҷодӣ ҳисобидааст [146, с. 137]. 

Экзистенциализм (Фаронса: экзистенциализм аз лотин. Existentia - 

мавҷудият), инчунин фалсафаи мавҷудият як самти махсус дар фалсафаи 

асри ХХ мебошад, ки ба беназирии инсон таваҷҷӯҳ карда, онро беасос эълон 

мекунад. 

Экзистенсионализм дар баробари соҳаҳои марбут ба фардият ва 

фалсафӣ таҳия шудааст, ки аз он, пеш аз ҳама, ғояи мағлуб кардани (ва ифшо 

накардани) худи ашё ва эътибори бузург ба амиқи табиати эҳсосӣ фарқ 

мекунад. 

Ҳақиқати экстремистӣ, ба маънои он ки Kиеркегор онро мефаҳмад, ин 

ҳақиқате нест, ки Г.В. Ҳегел мефаҳмад, ки Kиеркегор дар асарҳояш доимо ба 

назар гирифта, нуқтаи назар ё илмро танқид мекунад. Ҳақиқати объективӣ 

метавонад маълум бошад ва ҳақиқати экстенсивӣ бояд ҳис карда шавад, онҳо 

ин чизро намедонанд, онҳо аз сар мегузаронанд. Барои ин ба шумо лозим аст, 

ки вуҷуд дошта бошед, ҳамчун шахсият зиндагӣ кунед. 

Мувофиқи ақидаи равоншинос ва психотерапевт Р.Мэй, 

экзистенциализм на танҳо як самти фалсафӣ, балки як ҷунбиши фарҳангист, 

ки андозаҳои амиқи эҳсосотӣ ва маънавии шахси муосирро дар бар мегирад, 

инъикоси вазъи психологии ӯ, ифодаи мушкилоти беназири психологии ӯ 

мебошад [115, с. 69]. 

Баромадан аз ҳудуди шахс, табиӣ, иҷтимоӣ эҷодкорӣ аст [28, с. 56]. 

Н.А. Бердяев эҷодкориро ҳамчун озодии инфиродӣ муайян мекунад. Эҷодиёт 
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шахсро пок ва баланд мебардорад. Эҷодкорӣ ҳамеша таҷрибаи мусбӣ аст, 

ифшои худ, таҷрибаи амиқ, мағлуб кардани худ. М. Хайдеггер эҷодкориро 

ҳамчун “дастрасӣ ба “чорроҳа”- и бисёр вариантҳои эҳтимолии мавҷудият” 

баррасӣ кард [179, с. 39]. З. Фрейд эҷодкориро ҳамчун фаъолияти шахсе, ки 

дар ҷараёни коҳиш додани фишори дохилӣ тавассути аз нав равона кардани 

энергия барои ноил шудан ба ҳадафҳои иҷтимоӣ қобили қабул аст, шарҳ дод. 

Муҳаққиқ ин интиқоли энергияро сублиматсия номидааст. 

Фаҳмиши марксистии эҷодкорӣ аз таърифи он ҳамчун як фаъолияти 

иҷтимоӣ фоидаовар аст, ки бо асолат ва хусусияти иҷтимоии таърихӣ тавсиф 

меёбад [34, с. 76]. Андешаҳо дар бораи фаҳмиши эҷодиёти намояндагони 

психологияи гуманистӣ ба ақидаи аксари психологҳои ватанӣ, ки эҷодкориро 

меомӯзанд наздиктар гардид. А. Маслоу, C. Роджерс чунин меҳисобанд, ки 

эҷодкорӣ ин қобилияти амиқ дарк кардани таҷрибаи шахсист, ин 

ифодакунандаи худ, яъне худшиносӣ аст [111, с. 64]. Е.Л. Яковлева 

эҷодкориро ҳамчун амалисозии шахсияти шахсии худ муайян мекунад [200, 

с. 33]. Я.А. Пономарёв эҷодкориро ҳамчун шарти рушд мешуморад [140, с. 

69]. В.А. Петровский, С.В. Максимова эҷодкориро ҳамчун як зуҳуроти 

фаъолияти мутобиқшавӣ (хоҳиши боло рафтан, зарурати пешбурди 

вазифаҳои аслии маърифатӣ, рушди потенсиалҳои дохилӣ) дарк мекунанд 

[131, 107, с. 263, 167]. Эҷодкорӣ шарти зарурии инкишофи шахсият аст, ин як 

амали эҷодиест, ки боиси пайдоиши ғояҳо, маҳсулотҳои нав ва кашф кардани 

нав дар худи мавзӯъ ва шаклҳои мавҷудаи фарҳанг мебошад. Раванди эҷодӣ 

бидуни иштироки қобилиятҳои маърифати инсон, самтҳои ҳавасмандкунанда 

ва арзишманди ӯ ғайриимкон аст. 

Асарҳои эҷодиро аз нигоҳи педагогӣ дуруст ба назар гирифтан 

мувофиқи мақсад аст, ки дар он фаъолият ва арзишҳои нав ба вуҷуд меоянд, 

қобилияти фаъолияти эҷодӣ тавассути ташаккули малакаҳои эҷодӣ инкишоф 

меёбад. Аз ин лиҳоз, фаҳмидани он муҳим аст, ки навоварӣ метавонад 

объективӣ ва субъективӣ бошад. Навоварии объективӣ ҳангоми эҷоди 

маҳсулоти фаъолият шабеҳ надорад. Агар навовариҳо як мавзӯи фаъолият 
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бошанд, пас он субъективӣ аст. Аз ин вазифаҳо, метавон дар фаъолияти 

таълимӣ навоварӣ ва эҷодкориро баррасӣ кард. Кори эҷодии донишҷӯён дар 

таълими рангубори матоъ (техникаи батик) метавонад намудҳои гуногун, ҳам 

объективӣ ва ҳам субъективӣ бошад. 

Масъалаи робитаи ҳушёр ва номуайян дар санъат бори аввал 

психологияи рус аз ҷониби Л.С. Виготски [46] мушоҳида шудааст. Инчунин 

С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтев, В.С. Кузин [147, 99, 96] ва С.И. Понмарков 

бар асоси эътирофи шароити иҷтимоию фаъоли рушди фаъолияти эҷодии 

шахс асос ёфтанд [139]. 

Албатта, агар мо бо таҳлили равандҳои дар тафаккур рухдода маҳдуд 

шавем, ба саволҳои муҳимтарини психологияи санъат ҷавоб ёфтан душвор 

аст. Ҳамзамон, баъзе равоншиносон, омӯзгорон ва рассом - ҳунармандон 

тасдиқ мекунанд, ки бешуури берун аз шуури мост, яъне пинҳон аз мо, 

ношинос ва аз ин рӯ, табиати он номаълум аст. Аммо амалия комилан нишон 

дод, ки бешууриро аз девори шуур ҷудо карда намешавад. Равандҳое, ки дар 

он шурӯъ мешаванд, аксар вақт дар шуури худ идома доранд ва баръакс, 

қисми зиёди тафаккурҳо аз ҷониби мо ба фазои тафаккур ғунҷонда 

мешаванд. 

Механизми амали санъат аз ҷониби психоаналитҳо бо механизми амали 

хаёлӣ муқоиса карда мешавад. Маълум аст, ки фантастикӣ аз таҷрибаи қавӣ 

ҳаяҷоновар аст ва ин санъат ҳамеша ба ҳиссиёти бесавод ва ҳиссиёти воқеӣ 

асос ёфтааст. 

Онҳо мегӯянд: “Бе тасаввурот ягон андеша нест” А. Эйнштейн 

қобилияти тасаввур карданро аз дониш болотар меҳисобид, зеро вай фикр 

мекард, ки бе тасаввур кашфиёт имконнопазир аст [196, с. 214]. 

Шарҳу эзоҳи мушкилоти тасаввуроти Арасту, ки асарҳояш одатан 

ҳамчун синтези дониши илмии он замон ҳисобида мешаванд, боиси 

таваҷҷӯҳи калон мебошад. Ин на танҳо ба фалсафа ва илмҳои табиӣ, балки ба 

адабиёт ва санъат низ дахл дорад, ки омӯзиши онҳо ҳам табиати раванди 

эҷодӣ ва ҳам консепсияҳои бунёдии эстетикиро бо пуррагӣ инъикос 
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менамоянд. Яке аз роҳҳои шинохти Арасту тасаввуроте мебошад, ки дар 

раванди эҷодиёти илмӣ ва бадеӣ нақши фаъол дорад. Ҳамин тавр, файласуф 

фалсафаи илмиро ба таври назаррас ба вуҷуд овардан, дар бораи мафҳумҳо ва 

миқдорҳое, ки танҳо дар тасаввурот вуҷуд доранд ва танҳо тавассути таъсис 

додани (олимон) дорои аҳамияти муайянбударо, қонунӣ меҳисобад. Ин ба 

таври равшан зоҳир мешавад, вақте ки ӯ муаммоҳои беохир, муаммои вақт, 

фазо, ҳаракат ва ғайраро шарҳ медиҳад. Вай инро ҳангоми гузаронидани 

омӯзиши илмҳои табиӣ, гузоштани саволи беохир, муайян кардани он, ки 

мавҷуд аст ё не ва агар он мавҷуд бошад он чиро ифода мекунад, муайян 

менамояд.  

Таҳлили вазифаҳои гуногуни хаёлот дар назарияи донишгоҳи И. Кант 

ба чунин хулоса меорад, ки фаъолияти истеҳсолии хаёлотро метавон ҳамчун 

моҳияти ибтидоии тамоми сохторҳои шинохти инсон ҳисоб кард. И. Кант 

нишон дод, ки тамоми маъно ва дар ниҳоят ҳар як мафҳуми объективии 

тафаккури инсонӣ танҳо маҳсули хаёл аст [86, с. 46]. 

Ба гуфтаи Г.В. Ҳегел, қудрати хаёлот чизест, ки тасвирҳоро муайян 

мекунад [52, с. 142]. Ин аз мавзӯъ вобаста аст, зеро дар ҷараёни хаёлот “Ман” 

муайян ва бовар мекунад; вобастагии тасвирҳо ба ҳамдигар ва роҳе, ки ба ҷои 

пайвастагии объективии ба онҳо робитаи субъективӣ дода мешавад, аз он 

вобаста аст. Қобилияти хаёлот ҳамчун як хислати хоси субъект ва сифати 

инфиродӣ, вобаста аз сатҳи инкишофи шуур, истеъдод ва ғайра амал 

мекунад. 

Кори Т.А. Илина ба омӯзиши тасаввурот дар фалсафаи муосири рус 

бахшида шудааст. Муаллиф нишон медиҳад, ки вижагии тасаввур қобилияти 

дарк кардани ҳаматарафа дар сатҳи рамзӣ, дидани ҳамаҷониба дар назди 

қисматҳо, вазифаи асосии он - аз нав якҷоякунии тасвирҳо, таҳвили 

хусусиятҳои як объект ба дигарҳо мебошад. Унсурҳои хаёлӣ, ба гуфтаи 

муаллиф, дар ҳама гуна фаъолиятҳои маърифатӣ вуҷуд доранд [76, с. 76]. 

Биёед ба хусусиятҳои психологии хаёлот баргардем. Тасаввур як 

ҷараёни рӯҳӣ мебошад, ки баён карда мешавад: 
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1) ҳангоми сохтани тасвири воситаҳо ва натиҷаи ниҳоии фаъолияти 

субъект;  

2) ҳангоми таҳияи барномаи рафтор ҳангоми номуайянии вазъияти 

мушкил; 

3) ҳангоми истеҳсоли тасвирҳое, ки барномарезӣ намекунанд, аммо 

фаъолиятро иваз мекунанд;  

4) ҳангоми таҳияи тасвирҳои ба тавсифи объект мувофиқ. Муҳимтарин 

арзиши хаёлот дар он аст, ки он ба шумо имкон медиҳад, то ки натиҷаи 

меҳнатро пеш аз сар кардани он тасаввур кунед ва бо ин роҳ шахсро дар 

раванди фаъолият роҳнамоӣ менамояд [140, с. 33]. 

Ҳамин тариқ, баъзе психологҳо нақши шуурро дар раванди эҷоди бадеӣ 

ба таври назаррас афзоиш медиҳанд ва қудрати тафаккурро тасдиқ мекунанд, 

дар ҳоле ки дигарон нақши тафаккурро ба сифр кам мекунанд ва танҳо 

қобилияти хизмат карданро ҳамчун воситаи нобино дар дасти одамони 

бегона мавҷуд аст, тасдиқ мекунанд. 

Дар асарҳои Д.Н. Узнадзе ва пайравони ӯ асосҳои консепсияи илмии 

ғайрифаъолро гузоштанд, ки истифодаи озмоиши равонӣ имкон дод, ки 

шаклҳо ва муносибатҳои мураккаби равонии шахсиятро таҳқиқ кунанд. Ба 

онҳо мафҳумҳои ғарқшавӣ, мудофиаи равонӣ, як нияти рафтори ҳушёрона 

дохил мешаванд. Истилоҳи “насб” ҳамчун рӯҳияи субъективӣ, як ҳолати 

ҷудонашавандаи динамикӣ, ки тавассути инъикоси дурусти муҳит ва 

интихоби қувваҳои рӯҳӣ интихоб ва пайдоиши чунин амалҳо ва хосиятҳои 

рӯҳиро, ки барои амалӣ намудани мушкилоти дар назди инсон зарурӣ 

таъминанд, ворид карда мешавад [173, с. 152]. 

Омӯзгоре, ки дар рушди малакаҳои эҷодӣ дар таълими рангубори матоъ 

(техникаи батик) кор мекунанд, бояд ин мафҳуми психологиро ба назар 

гиранд, ки ин бо ҳамбастагии муҳит ва талабот хос аст. Падид омадани 

“насб” дар асоси ягонагии вазъи хаёлӣ ва талаботи воқеӣ ба амал меояд. 

Психологҳо боварӣ доранд, ки мундариҷаи насби эҷодкорӣ арзишҳои 
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маҳрамона ва объективии рассом - ҳунармандонро, ки ба олами рӯҳонии ӯ 

мувофиқанд, дар бар мегирад. 

Дар эҷоди симои бадеӣ қувваҳои зеҳнӣ, эҳсосӣ ва ихтиёрии шахсияти 

рассом - ҳунарманд иштирок мекунад. Ғайр аз ин, эҷодӣ як асари бадеӣ 

омилҳои объективӣ ва субъективиро талаб мекунад, ки тавоноии эҷодӣ 

доранд. Истеъдод, баръакс, чунин як мутамаркази нерӯҳои шахсият аст, ки ба 

ташаккули шаклҳои нав мусоидат мекунад. Шахси қобилиятнок ҷанбаҳои 

ҳаётро мушоҳида мекунад, ки барои шахси дорои қобилияти миёна қариб 

дастнорас аст. 

Фардияти рассом - ҳунарманд тавассути ҳарорат, эҳсосот ва хаёлоти ӯ 

зоҳир мешавад, ки баъзан дар шакли орзуҳо пайдо мешаванд ва баъдан дар 

асарҳо сабт мешаванд. Тавре ки Т.Я. Шпикалова, A.C. Хворостов [192, 181] 

барои рушди малакаҳои эҷодӣ дар тарбияи ахлоқӣ ва зебоипарастӣ аҳамияти 

бузург додаанд, ки барои муайян кардани самтҳои арзишӣ дар фаъолияти 

эҷодӣ имконият фароҳам меорад. 

Методологияи омӯзиши зина ба зина намудҳои гуногуни санъат 

пешниҳод менамояд, то ки дар соҳаи фаҳмидани асосҳои санъат ва ҳунарҳо 

бо рушди дарк, шуури донишҷӯён дар бораи олами атроф низ инкишоф ёбад. 

Ҳудуди дарки онҳо доимо меафзояд, ки ин ба омӯзиши мероси бадеии 

наслҳои гузашта, афзоиши дониши илмӣ ва назариявӣ ва кори эҷодӣ 

мусоидат мекунад. 

Дарки инфиродӣ торафт равшантар мегардад ва донишҷӯ қобилияти 

мушоҳидаи табиат ва алоқаманд кардани хусусиятҳои онро бо муносибати 

худ ба он ва қобилияти технологии рангубори матоъ (техникаи батик) ҳамчун 

як шакли санъати ороишӣ - амалӣ беҳтар мекунад. 

Имкониятҳои инкишофи маҳорати эҷодӣ дар таълими санъати ороишӣ 

- амалӣ дар асарҳои С.В. Максимов қайд карда шудаанд [107, с. 18]. 

Аҳамияти бузурги тарроҳӣ ва моделсозӣ барои рушди малакаҳои эҷодӣ аз 

ҷониби Б.В. Нешумов, В. Ляхов, Н. Гриневич дида мешавад. 
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Иҷрои кор дар рангубори матоъ (техникаи батик) ба мутахассисони 

ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ имкон медиҳад, ки бидуни сухан, бо 

истифодаи василаи санъат, фикр кунад, вай метавонад манбаи хаёлоти дуюм 

дараҷа ва лаззатҳои зебоипарастӣ ва хаёлоти эҷодиро фаъол созад. 

Вазифаҳои мухталифе, ки омӯзгор пешниҳод мекунад, тадриҷан қобилияти 

тасвир кардани натанҳо он чизеро, ки донишҷӯ аз намунаҳо мебинад, балки 

аз он чизҳое ки дар асоси таҷрибаи фаъолияти эҷодӣ гирифта метавонад, 

ташаккул медиҳад. Вай метавонад меваҳои тасаввуроти худро (афсонавӣ), 

инчунин зуҳуроти бештар ё камтар дурустро дар бар гирад, ки унсурҳои 

ҳодисаҳоро дар хотир дошта бошад, яъне ба дарки эҷодӣ ва афсонавӣ асос 

ёфтааст. Ин раванд имконпазир аст, зеро донишҷӯ дар асарҳои худ чизеро 

бештар аз он чизе ки дар лаҳзаи мушаххас дида мешавад, тасвир мекунад, 

яъне вай то андозае ҳам дар гузашта ва ҳам дар оянда ҳамкорӣ мекунад. 

Ҳамзамон, барои рушди малакаҳои эҷодии мутахассисони ихтисоси дизайни 

маҳсулоти дӯзандагӣ ин гуна фаъолиятҳо, қобилияти инъикос кардани 

унсурҳои фаъолияти эҷодии онҳо муҳим бошад, зеро ӯ ҳамчун 

мутахассисони ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ бояд ин малакаҳоро 

ба фаъолияти касбӣ табдил диҳад. 

Ҳангоми инкишофи малакаҳои эҷодӣ зарур аст, ки маҷмӯи ҳам ҳиссиёт 

ва ҳам назариявӣ, шинохти мантиқӣ ва инчунин муайян кардани мавқеи 

тафаккури иттиҳодӣ (робитаи байни тасаввуроти алоҳида, ки яке дигареро ба 

вуҷуд меоварад) ва тазаккурӣ муайян карда шаванд. 

Раванди шинохти олами атроф ин шинохти мустақим ё ҳассос ва ё 

шинохти ғайримустақим ё мантиқӣ мебошад. Дониши сенсорӣ инъикоси 

воқеияти атрофро дар сатҳи эҳсосот, дарк ва тасаввур пешбинӣ менамояд. 

Дар психологияи рус, равиши фаъолонаи дарк аз ҷониби бисёр олимон 

таҳия шудааст. Дар байни онҳо, Л.С. Виготски, П.Я. Галперина, С.Л. 

Рубинштейн, Б.M. Теплов онҳо бо боварӣ исбот карданд, ки тасвирҳои 

субъективии дарк асоси ҳассос доранд [47, 51, 147, 167]. 
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Имрӯз, дар робита бо хоҳиши омӯзгорон барои беҳтар кардани сифати 

таълим, даъват барои гузариш ба технологияҳои педагогӣ торафт бештар 

мешавад. Ҳар гуна технология дорои хосиятҳое мебошад, ки фаъолияти 

донишҷӯёнро фаъол ва тақвият мебахшад, дар баъзе технологияҳо ин 

воситаҳо идеяи асосӣ ва заминаи самаранокии натиҷаҳоро ташкил медиҳанд. 

Ба ҳайати омӯзгорони муассисаҳои олӣ имкони интихоб ва тарҳрезии 

ҷараёни педагогӣ аз рӯи ҳар гуна модел, аз ҷумла ҳуқуқи муаллифӣ дода 

шуд. Нақши донишҷӯ дар ҷараёни таълим низ тағйир ёфт. Агар дар 

педагогикаи анъанавии донишҷӯ нақши ашё гузошта шуда бошад, пас дар 

педагогикаи муосир кӯдак ҳамчун субъекти фаъолияти таълимӣ, ҳамчун 

шахсе, ки барои худмуайянкунӣ ва худмухторӣ талош дорад, номида 

мешавад. Ташаккули қобилиятҳои эҷодии шахс тавассути омӯзонидани 

санъати тасвирӣ ва ороишӣ аз ҷониби бисёр олимони тоҷик ва рус ба амал 

омадааст: А.А. Азизов, З.С. Айдарова, М.Д. Ашӯров, М.Н. Дадобоева, К. 

Ералин, Б.А. Нурмагамбетова, А.В. Павловский, И. Сманов, М.Ҷ. 

Танирбергенов, М.В. Қодирова, Ҳ.А. Ҷалилова. 

Яке аз олимони намоёни ҷумҳурӣ О.А. Исломов дар рисолаи доктории 

худ дар мавзӯи “Назария ва амалияи ташаккули робитаи эҷодии омӯзгорони 

оянда бо фаъолияти графикӣ” кор карда, “Муносибати эҷодӣ” - мафҳуми 

фарогирро баррасӣ кардааст. Он дар ҷараёни тамоми фаъолияти таълимии 

донишҷӯ ташаккул ёфтааст ва як ғояи мустақили педагогӣ мебошад, ки ба 

андешаи мо, бояд аз ҷониби ҳамаи устодони факултет ҳаллу фасл шавад. 

Барои ҳалли ин масъала усулҳо ва равишҳои мушаххаси фаъолияти таълимӣ, 

фаъол кардани қобилияти маърифатӣ ва нерӯи эҷодии онҳо лозиманд. 

Мушкилоти истифодаи намудҳои гуногуни анъанавӣ барои тарбияи 

зебоипарастӣ дар раванди таълими санъати тасвирӣ, дар маҳфилҳо ва дар 

машғулиятҳои беруназсинфӣ аз ҷониби чунин муҳаққиқон таъсир доштанд: 

Б.М. Аглаев, Ю.К. Бекжанова, И.А. Еремова, И.M. Раҷабов, M.В. Қодирова, 

Ҳ.А. Ҷалилова,  Д.М. Холматов. 
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Кори В.М. Аглаев [2, с. 16], M.Д. Ашуров [17, с. 55], М.Н. Дадабоева, 

С. Раҳимов, Ю.Н. Хижняк, ки коркарди методологиро ба кор бурда, нақш ва 

аҳамияти худро дар низоми таълими бадеии насли наврас нишон медиҳанд, 

барои таълими донишҷӯён тавассути санъати амалии тоҷикӣ аҳамияти 

муайян дорад. Бояд қайд кард, ки ба туфайли маводи мавҷудаи археологӣ, ки 

дар давоми экспедитсияҳои мухталиф ҷамъ оварда шудаанд, мо 

метавонистем дар таҳқиқи худ бо ин санъати халқӣ шинос шавем ва ин 

масъаларо ба таври кофӣ омӯзем. 

Аҳамияти ин масъала дар он аст, ки сифат, сатҳи маърифати бадеӣ, 

инкишофи қобилиятҳои эҷодӣ ва тарбияи зебоипарастии донишҷӯён асосан 

аз табиати ҳалношудаи он зарар мебинанд. 

Ташаккули тафаккури мантиқӣ дониши оламро дар сатҳи консепсия, 

муҳокима ва хулосаҳо пешбинӣ менамояд. 

Ҳамин тавр, барои ташаккули фаъолияти зеҳнӣ дар таълими рангубори 

матоъ (техникаи батик), донишҷӯ бояд аз нуқтаи назари ин мавзӯъ андеша 

карданро ёд гирад. 

Фикр дар сатҳи консептуалӣ огоҳии онҳо, яъне тақсимоти хусусиятҳои 

асосиро дар бар мегирад. (хосиятҳо - химиявӣ, физикӣ ва робитаҳо). Илова 

бар ин, таҳлили ақлро ҳамчун як усуле, ки дар ташаккули консепсияҳо 

истифода мешавад, омӯхтан лозим аст, ки амалиёти зерини равониро дар бар 

мегирад: таҳлил, синтез, муқоиса, муҷаррад, умумият, мушаххаскунӣ. 

Иҷрои корҳои эҷодӣ дар рангубори матоъ (техникаи батик) мувофиқи 

ғоя аз омезиши дарки ҳиссиётӣ ва тафаккури муҷаррадӣ дар асоси асбоби 

консептуалии рангубори матоъ (техникаи батик), таҳлили шаклҳои 

геометрии маҳсулот, интихоби воситаҳои рангубори матоъ (техникаи батик) 

(фармоиши нақша, техникаи акварелӣ, техника бо истифодаи намакӣ ...) 

иборат аст. Намоишдиҳӣ ҳамчун фаъолияти зеҳнӣ яке аз мушкилтаринҳо 

буда, дониши аъло ва инчунин рушди ҳамаҷонибаи амалҳои рӯҳиро талаб 

мекунад. Онҳоро бо ҳиссиёти эҳсосӣ муттаҳид мекунад ва дар ин асос 
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муқоиса, ҷамъбаст ё муҷаррад сурат мегирад, ки дар асоси он тасвири объект 

дар маҷмӯъ дар асоси синтез дар ҳаҷм барқарор карда мешавад.  

Монандкунӣ ин тарзи фикрронӣ бо пайдарпайии зерин дар асоси 

усулҳои таълим сурат мегирад: 

- асоси консептуалӣ бояд дар сатҳи аввали азхудкунӣ азхуд карда 

шаванд; 

- дарк ва азхудкунии бошуурона, ки ба таври берунӣ дар 

такрористеҳсолкунии дақиқ ё наздик зоҳир карда мешавад (1 сатҳи 

донишазхудкунӣ) ; 

- истифодаи дониш аз рӯи нақша ё дар вазъияти ба ин монанд (2 сатҳи 

донишазхудкунӣ) ;  

-истифодаи  эҷодкоронаи дониш дар вазъияти нави қаблан ношинос (3 

сатҳи донишазхудкунӣ) . 

Аз нуқтаи назари психологҳо маълумотро дар бораи ҷаҳони беруна 

наметавон шарҳ дод. Он аз ҳеҷ ҷое ба вуҷуд намеояд, балки ба назари рассом 

- ҳунарманд дарккунӣ лозим аст, ки ин донишро аз ҷаҳони беруна азхуд 

намоянд, мубодилаи иттилоотро байни ҷаҳони беруна ва худи шахс 

гузаронанд. 

Омӯзиши мушкилоти таносуби омилҳои тазаккурӣ (репродуктивӣ) ва 

эҷодӣ барои рушди малакаҳои эҷодӣ равшанӣ андохтани нақши хотираро дар 

барқарорсозии объекти воқеӣ, сохтани таркиби мушаххас ҳангоми ҳусни 

тасвир, ороиш ва тағйир додани тасвирҳо ва унсурҳои инфиродиро талаб 

мекунад. “Раванди дарк кардани олами беруна бо ҳеҷ як дурнамои мушаххас 

оғоз намешавад, истихроҷи ин вариантро дар бар мегирад ва раванди 

мураккаби ба даст овардани вариантҳои ғайривоқеъии объект аст” [72, с. 

228]. Барои ба даст овардани иттилоот аз ҷаҳони беруна, фаҳмидани асосҳои 

омӯзиш лозим аст, яъне, дар такмил додани дарки раванди фаъолият 

мусоидат мекунанд. Ба назар чунин менамояд, ки диққати донишҷӯёнро ба 

он ҷалб кардан лозим аст, ки ҳама гуна предметҳо унсурҳои тағйирнопазири 

оддии геометрӣ доранд. 



20 

 

Донишҷӯён дар иҷрои вазифаҳои таълимӣ дар таҳлили шаклҳо 

малакаҳои заруриро ҷудо кардан ба унсурҳои хос, ҳалли рангӣ ва фаҳмидани 

алгоритмҳои иҷрои объектҳои содда ва сипас имкони истифодаи онҳо 

ҳангоми иҷрои дигар намудҳои кор ҳамчун ҷузъи фаъолияти эҷодӣ, ки онҳо 

унсурҳои оддии геометрӣ мебошанд, ба даст меоранд. 

Ҳамин тариқ, зарурати истифодаи нақшаҳои захирашудаи 1.1 дараҷаи 

монандкунӣ ба раванди дарк пайваст аст. 

“Интизорӣ, лаззати қаблии тасвирҳо, тасаввурот ин огоҳӣ аз рӯйдодҳо 

мебошанд, ки вуҷуд надоранд, аммо метавонанд бидуни ҳудудҳои 

имконпазир ихтироъ карда шаванд, яъне ки асоси фаъолияти эҷодиро ташкил 

медиҳад” [74, 75, с. 100, 16]. 

Мо бори дигар таъкид месозем, ки ҷараёни ҳамҷоякунии дарк, хотира, 

хаёлот ҳангоми таълими рангубори матоъ (техникаи батик) на унсурӣ, балки 

самараи он мебошад. Услуби нави фаъолият (рушди малакаҳои эҷодӣ) бо 

низоми таъсири мақсадноки педагогӣ муайян карда мешавад. 

Мо чунин мешуморем, ки тафсири тафаккури эҷодӣ на ҳамчун шакли 

тафаккур, балки ҳамчун шакли баландтарин ва сатҳи баланди инкишофи он 

шарҳ дода мешавад. “Тафаккури эҷодӣ ҳамзамон тафаккури фарқкунанда ва 

паҳлуӣ,  пешгӯишаванда ва истеҳсолӣ мебошад, зеро тафаккури эҷодӣ 

ҳамгироии намудҳо ва шаклҳои алоҳидаи тафаккур аст” [182, с. 132].  

Муносибати тафаккури эҷодӣ бо ғайримуқаррарӣ ва паҳлӯи ин намуди 

тафаккур бешубҳа баландтаранд ва дар психологияи Э. Боно дар нашрияҳои 

сершумори худ дар мавзӯи худтанзимкунии эҷодкорӣ ворид шудаанд [35, с. 

166]. 

Ҳамин тариқ, рушди малакаҳо дар фаъолияти эҷодӣ танҳо дар 

маводҳои иттилооти омӯхташуда дар ин соҳаи фаъолияти санъат, хусусан 

ҳангоми таълими рангубори матоъ (техникаи батик) имконпазир аст. 

Аз ин рӯ, ҳангоми таълими моделсозӣ, гузариш ба иҷрои эҷодии 

супоришҳо оид ба рангубори матоъ (техникаи батик) бояд тадриҷан аз сатҳи I 

ба II ва баъдан ба сатҳи III гузарад. 
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Дар ҷараёни таълими рангубори матоъ (техникаи батик) бояд ба он 

диққат дод, ки назарияи муосири истихроҷи иттилоот фосилаи байни дарк ва 

иттилоотро бартараф мекунад, ки мавҷудияти он назарияҳои дигарро имкон 

медиҳад. Муҷаррад ва истихроҷи ин вариант ҳам дар дарк ва ҳам дар 

шинохтан рух медиҳанд. Фарқи байни дарки муҳит ва фаҳмиши он на 

сифатӣ, балки миқдорӣ хоҳад буд. Таъкид шудааст, ки дарк бо фаҳмиш ба 

таври ҷудонопазир робита доранд ва дарки визуалӣ огоҳӣ аз сохтори устувор 

аст ва маърифат идомаи раванди дарк аст [197, с. 36]. 

Омӯзгор ҳангоми омӯзиш чизеро, ки медонад, бо суханон ифода 

мекунад ва аз ин рӯ дониши худро ба донишҷӯён мефиристад. B.C. Кузин 

қайд мекунад, ки маънои ин калима дар ҳолати шинохти душвор махсусан 

хуб ифшо карда мешавад. Ин чунин ном дорад, ки хусусиятҳои берунии 

объект ё хеле кам ё номуайян мебошанд, ки объект фавран шинохта 

намешавад [96, с. 169]. Дар ин шароит, номи объект он пайвастҳоро, ки бо он 

алоқаманд аст, фавран фаъол мекунад, ки ин ба шинохтани зуд мусоидат 

мекунад. Маълум аст, ки асоси ҳамкории ду низоми ишорат дар ҷараёни дарк 

ин интиқоли ҳаяҷон аз як низоми ишорат ба низоми дигар мебошад. Яъне, 

пайвастҳои низоми ишорати аввал ба низоми ишорати дуввум интиқол дода 

мешаванд, ки ин имкон медиҳад, ки объектҳои муайяне, ки ба ҳайси 

ҳавасмандкунӣ хизмат мекунанд, ба таври амиқ шинохта шаванд. Ҳамзамон, 

коммуникатсияи калимавӣ ба низоми аввалини ишорат интиқол дода 

мешавад, ки дар зери таъсири калима дарки то ба пуррагӣ ва амиқӣ иваз 

мешавад. 

Эҷод кардани асарҳои санъат ва ҳунарҳо, рассомон - ҳунармандон 

барои нишон додан ба дигарон маълумоти оптикӣ эҷод мекунанд. Ҳамин 

тавр, он воситаи иртиботест, ки донишҳои ғайримустақимро тавлид мекунад, 

аммо ин дониш нисбат ба маълумоте, ки тавассути миёнаравии забон ба даст 

оварда шудааст, бештар монанд аст. 

Як қатор омӯзгорон дар бораи ин қолаби истихроҷи иттилоот тамаркуз 

мекунанд. Ҳамин тавр, B.C. Кузин қайд мекунад, ки қобилияти “дидан”- и 
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объект дидани асосӣ, зарурӣ мебошад, ки барои рассом - ҳунарманд пеш аз 

ҳама аз хусусиятҳои сохтории объект, мавқеи фазоӣ, таносубҳо, ранг, 

тақсимоти торикии ранг иборат аст [97, с. 103]. Б.M. Теплов менависад, ки 

вазифаи тасвиркунӣ дар санъати тасвирӣ дарки асли ашё бо намояндагии 

нақшавии шинос, ки он пардаро аз тасвирҳои муқаррарии нақшавӣ, ки ӯро аз 

ҳаёти ҳамарӯза ниҳон медорад, нест мекунад, иборат мебошад [167, с. 83]. 

Ҳангоми таълим донишҷӯ наметавонад фавран ҳамаи талаботҳоро 

барои эъҷоди амалҳо иҷро кунад, бинобар ин дар аввал ба ӯ вазифаи оддитар, 

аз худ кардани унсурҳои фаъолияти эҷодӣ дода мешавад. Ҳамин тавр, ӯ 

даъват мекунад, ки ба хусусиятҳои амалиёти технологӣ (дақиқии нишона, 

дақиқии хатҳо ва ғайра) ва ба ҷараёни иҷроиш таваҷҷӯҳ диҳад, яъне ният ва 

усули татбиқро дар бар гирад, вазифаҳои дигар гузошта намешаванд, зеро 

дар ин ҳолат ӯ маҷбур мешавад, ки тасаввурот ва диққати худро тағйир 

диҳад, ки ин ба паст шудани сифати тамоми маҳсулот оварда мерасонад. 

Ба осонӣ дидан мумкин аст, ки дар ҳолати аввал таваҷҷӯҳ шууриест, ки 

метавонад ба чизе равона карда шавад ва дар ҳолати дуввум маҳоратест, ки 

бояд ба даст оварда шавад. 

Агар мо таърифи васеътари эҷодкориро аз рӯи маҳсулот қабул кунем, 

пас донишҷӯён наметавонанд бидуни истисноҳо як амали ягонаи эҷодиёти 

воқеиро эътироф кунанд ва ҳол он ки хонандагони муассисаро номбар кардан 

лозим нест. Дар донишгоҳҳо, онҳо ба донишҷӯён ба фаъолияти эҷодии воқеӣ 

танҳо дар солҳои охир шурӯъ карданд ва пас танҳо ба ҷои намоёни онҳо 

дохил шуданд. Муттаҳид кардан лозим аст, ки фаъолияти муштараки эҷодии 

ассотсиатсия бо фаъолияти мантиқӣ вақте ки маълум аст, дараҷаҳои 

номуайянӣ  ва амалисозии онҳо танҳо бо фаъолияти низомҳо бо 

дарназардошти тамоюли умумии рушд, зарур бошад. 

Ба шахс барои эҷод кардан, танҳо як роҳ вуҷуд дорад - тартиботи 

эҷодӣ, яъне он сохторҳое, ки моҳияти фаъолияти эҷодиро ташкил медиҳанд, 

омӯзонидан зарур аст. Ҳама чизҳои дигар нақши дастгирӣ доранд. 

Ин тартибот, ки дар адабиёт борҳо шарҳ дода шудаанд, чунинанд: 
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1. Дониш ва малакаҳои қаблан гирифташударо ба ҳолати нав 

гузаронидан; 

2. Дидани мушкилот дар вазъияти шинос; 

3. Дидани вазифаҳои нави объект; 

4. Муайян кардани сохтори объект (мушкилот, ҳадафҳо); 

5. Дидани ҳалли алтернативӣ ё усули он; 

6. Омезиши усулҳои қаблан омӯхташудаи фаъолият бо усули нав дар 

робита ба мушкилоте, ки ба вуҷуд омадааст; [101, с. 59]. 

Аз нигоҳи педагогӣ, эҷодкорӣ аз эҷоди маҳсулоти объективӣ ё 

субъективии сифатан нав иборат аст, ки раванди он зуҳуроти ин ё он 

тартибро талаб мекунад ва ин тартиботро бояд эътироф кард, зеро, аввалан, 

наметавонанд ин корро анҷом диҳанд, омӯзгор наметавонад онҳоро 

ҳадафмандона таълим диҳад; дуюм, на дар ҳар як вазифаи эҷодӣ ҳар як 

тартибот ба худ зоҳир мешавад. Шумо метавонед шумораи зиёди вазифаҳоро 

бе ягон дастур ба ин тартибот ҳал кунед. Худи тартибот дар татбиқи онҳо як 

тобиши муайянро талаб мекунад. 

Ҳамаи тартибот вазифаҳои праблемавиро дар ҳама гуна миқёс ва 

душвориҳо механизми ҳалли худро ташкил медиҳад. Онҳо барои ҳамаи 

эҷодкорон якхелаанд - аз кӯдакистон то ба як олими калон дар соҳаҳои 

гуногуни таҷрибаи инсон. Ягона фарқият дар миқёс, табиати мушкилот ва 

донишҳои зарурии заминавӣ аст. Аз ин рӯ, ин тартибот сохтори фаъолияти 

эҷодӣ мебошад. Шакли собитшудаи пинҳононаи ин тартибот вазифаи 

мушкилот дар тамоми вариантҳои он мебошад, зеро дар аввал субъект ҳеҷ 

гоҳ чӣ гуна ҳалли масъаларо намедонад. Дар акси ҳол, ин душвор нест. Танҳо 

пас аз қарордод муайян карда мешавад, ки дар ин ҷо кадом тартибот лозим 

аст. Дар ин ҷо манбаи тарбияи имконпазир дар эҷодкорӣ ва малакаҳои эҷодӣ 

мавҷуд аст. 

Рушди эҷодкорӣ бидуни дарки фазои муайяни маънавӣ ва эҳсосӣ дар 

аудитория ғайриимкон аст. Нақши ҳалкунандаро мавқеи устод, ҳавасмандии 
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эҷодӣ, меҳрубонӣ, фазои озодии фикр ва изҳори фикри худ, таълими 

имконпазири эҷодӣ ва малакаҳои эҷодӣ бозӣ мекунанд. 

Ҳамаи ин, пеш аз ҳама, ба ҷанбаи эҳсосии мавзӯъ дахл дорад. Аммо 

наметавонанд эҷодкориро бидуни ташкили низоми арзишҳои ахлоқӣ 

мувофиқи имкониятҳои ин навъи таълим ва фаъолият, ҳақиқат ҳамчун як 

ҳадаф дар худ, эҷодкорӣ ба манфиати мардум, муносибати маънавӣ бо 

шарикон ва даста, эҷодкорӣ ҳамчун шарти инкишоф ва худшиносии шахс 

омӯзонед. Имкониятҳои омӯзгор дар ёфтани василаи чунин тарбия беохир 

мебошанд ва муҳимтарини онҳо ин аст, ки ин арзишҳо ва идеалҳо бояд 

арзиш ва идеали шахсии ӯ бошанд. 

Чунин равиш хусусияти таълимии омӯхтани малакаҳои фаъолияти 

эҷодиро муайян мекунад. 

Дар ин асос, чунин шуморида мешавад, ки инкишофи малакаҳои эҷодӣ 

дар рангубори матоъ (техникаи батик) бояд ҳадафҳои таълимӣ дошта бошанд 

ва барои ин ташкили дурусти ҷараёни таълим зарур аст. Пеш аз ҳама, ин 

муваффақияти муназзам ва пайваста ба ҳадафҳои омӯзишӣ мебошад. Ҳалли 

вазифаҳои инкишоф додани малакаҳои фаъолияти эҷодӣ ҳангоми иҷрои кор 

дар рангубори матоъ (техникаи батик), донишҷӯ бояд доимо дониш ва 

малакаи худро тавассути иҷрои машқҳои махсус мустаҳкам кунад, фаъолияти 

худро дар асоси хусусиятҳои асосӣ бодиққат таҳлил кунад, ҷойҳои 

инфиродии технологияро қайд кунад ва ба онҳо диққати махсус диҳад. 

Ҳангоми иҷрои кор бояд на танҳо аз таркиби фаъолияти ӯ огоҳӣ пайдо кард, 

балки худашро муҷаррад карда тавонад, тамоми диққати худро ба ин усул 

ҳангоми иҷрои вазифа равона кунад. Ин маънои вазифаҳои омӯзишӣ барои 

татбиқи маҳсулот аст. 

Аз таҷриба маълум аст, ки методистони алоҳидаи соҳаи санъати 

тасвирӣ чунин мешуморанд, ки дар ҷараёни таълим ба донишҷӯ набояд чӣ 

гуна иҷро кардани корро нишон диҳанд, зеро ба назар мерасад, ки фардияти 

донишҷӯёнро маҳдуд мекунад ва онҳоро водор мекунад ки ба омӯзгор тақлид 
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кунанд. Чунин ба назар мерасад, ки ислоҳ кардани омӯзгор гӯё озодии 

эҷодиёти донишҷӯро маҳдуд мекунад. 

Бисёр рассомон - ҳунармандон, методистон ва равоншиносон мавқеи 

муқобилро ишғол намудаанд. Ҳамин тавр, И.П. Волков [43, с. 88]. 

навиштааст, ки омӯзиши кори устоҳои бузург, ки нусхабардорӣ дарки 

бодиққат ва фаъолро талаб мекунад, ҳамаи ин барои таълими рангубори 

матоъ (техникаи батик) низ муҳим аст, зеро иҷрои корҳои эҷодӣ одатан пеш 

аз таҳияи усулҳои иҷрои шаклҳои анъанавӣ мебошад, лозим аст. 

Дар барномаи таълимии таҳияшуда оид ба рангубори матоъ (техникаи 

батик) омӯхтани робитаҳои байни раванди дарк ва хаёлоти донишҷӯён, 

малакаҳои тазаккурӣ (репродуктивӣ) ва эҷодӣ, ангезаҳои фаъолият ва 

муносибат ба ашёи тасвиршуда ба назар гирифта мешавад. Таҳлили таносуби 

омилҳои тазаккурӣ (репродуктивӣ) ва эҷодӣ нишон медиҳад, ки афсона на 

ҳама вақт натиҷаи хаёлоти бефоида аст. Рассомон - ҳунармандон, 

равоншиносон ва омӯзгорон дуруст мегӯянд, ки бе асари бадеӣ эҷодкорӣ 

вуҷуд надорад. Байни асари воқеӣ ва тасаввуршуда ду шеваи гуногуни кори 

низоми идрокӣ муқаррар шудааст. Дар айни замон, фарқи байни эҷоди воқеӣ 

ва афсонавӣ аз низоми интиқоли дониш дар ҷомеа, ки сохтори мураккаб 

дорад, вобаста аст. 

Ҳамин тариқ, аз таҳлили адабиёти психологӣ ва педагогӣ маълум 

мешавад, ки бемаъно ва бошуур бо ҳам алоқаманданд. Дар раванди 

фаъолияти эҷодӣ ва эҷод, ҳарду ба интихоб ва амали рассом - ҳунарманд 

таъсир мерасонанд. Аз ин рӯ, вазифаи омӯзгор аз он иборат аст, ки омӯзиш 

дар партави ин равандҳо шинохти воқеият тавре ба роҳ монда шавад, ки 

таълимӣ ва эҷодӣ бошад. Ҳангоми таълими малакаҳои фаъолияти эҷодӣ бояд 

инҳо ба назар гирифта шавад: 

1) таносуби бошуурона ва бесавод; 

2) робитаи тафаккури тасвирӣ, ассотсиативӣ ва мантиқӣ; 

3) таносуби усулҳои тазаккурӣ (репродуктивӣ) ва истеҳсолии 

фаъолият; 
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4) муносибати усули фаъолият ва муносибатҳо№ 

а) муносибат бо объекти фаъолият; 

б) муносибат ба раванди фаъолият; 

5) огоҳӣ дар бораи унсурҳои фаъолияти эҷодӣ, ҳамчун ҷузъи малакаҳои 

фаъолияти эҷодӣ; 

6) огоҳӣ аз усулҳои фаъолияти зеҳнӣ (таҳлил, синтез) ҳамчун роҳи 

фаъолияти эҷодӣ; 

7) маҷмӯи усулҳои дар боло овардашуда дар динамикаи гуногун. 

 

1.2 Таърихи рангҳо ва вижагии онҳо дар фаъолияти истеҳсолии 

мутахассисони ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ 

Барои он ки донишҷӯёни ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ 

рангубори матоъ (техникаи батик)- ро омӯзанд, зарур аст, ки дар бораи ранг 

(табиӣ ва сунъӣ) маълумоти пурра дошта бошанд. Аз ин лиҳоз, мо тасмим 

гирифтем, ки дар диссертатсияи худ мухтассар оид ба таърих ва пайдоиши 

ранг,  тарзи тайёр намудани онҳо маълумот диҳем. 

Рангубор бо рустанӣ яке аз аввалин корҳое буданд, ки одамон аз 

замонҳои пеш аз милод ба истифода бурдани он шурӯъ намудаанд [92, с. 83]. 

Одамони қадим тарзи гирифтани рангҳоро аз гул, алаф, барг, мева, чӯб, реша, 

пояи рустанӣ ва занбӯруғи чӯб омӯхтанд. Матоъҳое, ки бо рангҳои рустанӣ 

ранг карда шуда буданд, дар офтоб маҳв намешуданд, ҳангоми шустан 

рангпарида намегардианд ва барои саломатӣ бехатар буданд. 

Матоъҳои беҷило бо пӯсти пиёз, ревоҷ ва финдуқ ранг карда шуда, ба 

мардуми камбизоат дастрас буданд. Дар Юнони қадим, Рими қадим ва Мисри 

қадим рангҳои устувори сурх ва норинҷиро аз решаҳои рустании бисёрсолаи 

марена мегирифтанд. Матоъҳои гаронбаҳои сурх- “скарлетт”, ки аз ин 

рустанӣ ба даст оварда шуда буд, мавриди истиқбол қарор мегирифт [171, с. 

85]. Рангҳои зард ё қаҳваранг дар Осиёи Марказӣ аз рустании ёбоии зелол, 

ҷоғари дарахти чормағзу тут, қаҳваранги торик аз решаи зардолу гирифта 

мешудаанд [92, с. 63]. Ҳатто дар замонҳои қадим, дар Ҳиндустон буттаҳои 
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таҳҷоӣ парвариш мешуданд, ки баргҳои онҳо ашёи асосии истеҳсоли рангҳои 

“индиго” буданд, ки матоъҳоро ранги нилӣ мебахшиданд. “Индиго” дар он 

вақт яке аз рангҳои пойдор ва пурҷило буда, хеле маъмул буд [171, с. 93]. 

Барои истеҳсоли ранги сабз дар Аврупо муддати дароз барг ва меваҳои ангат 

истифода бурда мешуданд. Аммо ин навъи ранг чандон тобовар набуд ва 

матоъ зуд рангпарида мегардид. 

Ҳангоми ҳафриёти бостоншиносии қабрҳои давраи юнонӣ - румӣ дар 

наққошии рӯи гаҷ моддаи рангкунандаи гулобӣ кашф карда шуд. Он ба 

Ҳолландия дар асри XVI бо роҳи Испания, ки маренаро аз маврҳо гирифтанд, 

омадааст. Колберт маренаро дар Авинон соли 1666, Франсен - дар Элзас соли 

1729 муаррифӣ кард, аммо ин ҷавҳар (моддаи рангкунанда) танҳо дар солҳои 

1760 - 1790 ҷойгоҳи намоёнро ишғол кард. Барои тайёр кардани моддаҳои 

рангдиҳандаҳои бадеӣ (лак) ба усораи решаи марена илова карда шуд, ки 

ишқор ба амал омад.  

Таърихи омӯзиши рустаниҳои рангуборӣ дар Русия. Сарчашмаҳои 

хаттӣ дар бораи истифодаи рангҳои рустаниҳо дар Русия дар асри XVI пайдо 

шуданд [91, с. 105]. Яке аз аввалин корҳои умумиҷаҳонӣ оид ба ранг кардани 

рустаниҳо, ки дар хоҷагиҳои деҳқонӣ истифода мешаванд, “Тавсифи 

мухтасари рустаниҳо ва усулҳои парвариши онҳо дар Русия” (1812) буд, ки 

дар он 8 намуд (аз он ҷумла пӯст ва кӯзаҳо) рустаниҳои хом ва 34 намуди 

дигар номбар карда шуданд. Дар аввали асри XIX атласҳои ботаникӣ, 

китобҳои дарсӣ ва луғатҳо ба забони русӣ ба назар мерасиданд. Дар баъзеи 

онҳо ба хусусиятҳои амалии рустаниҳо диққати зиёд дода шудааст. Масалан, 

китоби калони Г.А. Сукков “Ботаникаи иқтисодӣ” (1804) дорои тавсифи 

рустаниҳои рангубор ва аз меъёри истифодаи онҳо буд, ба табъ расонид[161, 

с. 73]. Дар соли 1828 Ш. Николай дар Санкт-Петербург “Ботаникаи 

иқтисодӣ”- ро нашр кард, ки дар он тавсифҳо ва тасвири рустаниҳо барои 

одамон муфид ва зараровар мебошанд, оварда шудааст. Дар рӯйхати 19 

намуди рустаниҳои рангуборро аз қабили марена, вайда, резеда, кротонро дар 

бар гирифтааст [195, с. 139]. 
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Дар соли 1834 химики машҳур Рунге таркиби қатори ангиштро омӯхта, 

дар он як пайвастаи махсуси органикӣ бо номи анилинро кашф кард. Маълум 

шуд, ки дар зери таъсири моддаҳои оксидкунанда анилин метавонад 

пайвастагиҳои пурҷилои рангаш сурхро тавлид кунад.  

Дар соли 1845, як намуди ранг дар Чин пайдо шуд, ки онро - Локао 

(кабудии чинӣ) номидаанд, ки барои истеҳсоли он на барг ва мева, балки 

решаи он низ истифода бурда мешуд [171, с. 27]. Бисёре аз матоъҳо бо ёрии 

решаҳои сиёҳи булут, чормағз, писта, гулҳои маллав ва буттамеваҳои 

гуногун ранг карда шуда буданд, аммо ин рангҳо зуд рангашонро гум 

мекарданд [170, с. 67]. Дар соли 1856 олими англис реаксияи оксидшавиро 

татбиқ карда, бори аввал аз анилин рангҳои зебои арғувон тайёр кард, ки 

онро мовеин меномиданд. Сирри ба даст овардани мовеин зуд маълум шуд ва 

кор бо анилин дар бисёр кишварҳо босуръат идома ёфт. Олими фаронсавӣ 

Верген соли 1859 дар Лион аз анилин дар омехтагии реактивҳои дигар, як 

ранги сурхи пурҷило бо номи фуксин ихтироъ кард ва онро ба миқдори 

калонро дар истеҳсолот истеҳсол намудан шуруъ намуд [59, с. 202]. 

 Соли 1870 ҷомеаи байналмилалии рангуборчиён тасмим гирифтанд, ки 

кадом рангҳо ба саломатӣ зарар дорад, муайян созанд. Маълум шуд, ки “ҳеҷ”, 

ба ҷуз як ранг - ранги сабзи зумуррад. Таркиби ранги зумуррад аз омехтаи 

сирко, оксиди мис ва марги муш иборат аст. Бо ин ранг зардевори хонаи 

Наполеонро дар ҷазираи Сент Елена ранг карда буданд. Бисёре аз 

муҳаққиқон ба он ақида ҳастанд, ки Наполеон аз зардеворӣ, ки буғи 

маргимуш мебаромад, заҳролуд шуда мурдааст. Баргҳо нишондиҳандаи 

гликозидҳои рангин доранд. Таҳти таъсири ферментҳо ё кислотаҳои заиф, 

гликозид ба глюкоза ва индиксиди агликон низ ранг мешавад, аммо дар ҳаво 

он фавран оксид шуда, ба индиготин мубаддал мегардад, ки номи онро 

“индигои кабуд” меноманд. Индигои кабуд - ранги барои матоъ мустаҳкам 

буд. Соли 1870 индигои синтетикӣ ба даст оварда шуд, ки он индигои 

кабудро аз миён баровард [103, с. 136]. 
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Парвариши морена дар нимаи охири асри XIX пас аз он ки химикони 

олмонӣ Гребе ва Либерман усули истеҳсоли ализаринро соли 1868 пешниҳод 

карданд, қатъ гардид. Тавре маълум аст, дар давлатҳои насронӣ иди “Пасха”- 

ро қайд менамоянд, ки яке аз маъракаи назарраси он рангубор намудани тухм 

мебошад. Дар Гурҷистон ҳамчун ранг барои рангкунии тухмҳои Пасха бо 

номи гурҷ “эндро” истифода мебурданд. Дар саросари кишвар, дар арафаи 

Пасха, решаҳои рустаниҳои тару тоза майдакардашуда ё буридашуда 

фурӯхта мешуданд. 

То нимаи дуюми асри XIX рангҳои рустанӣ васеъ истифода мешуданд 

ва парвариши рустаниҳои рангубор дар сохтори кишоварзӣ мавқеи муҳимро 

ишғол мекард ва дар бисёре аз кишварҳои Аврупо ва Осиёи Марказӣ маъмул 

буд. Аммо, афзоиши босуръати истеҳсоли рангҳои синтетикӣ ва нокифоягии 

дониш дар бораи рангҳои рустангӣ, рангубори матоъҳои бофандагӣ бо 

рангҳои табиӣ ба дараҷаи дуюм водор сохт. Баъдтар, онроҳо зуд бо рангҳои 

анилин иваз намуданд [59, с. 59] ва парвариши рустаниҳои рангуборӣ дар 

бисёр ҷойҳо қариб пурра қатъ карда шуд. Дар айни замон, рангҳои рустанӣ 

танҳо дар соҳаи анъанавии қолинбофӣ ва абрешимӣ бо сабаби зебоӣ ва 

пойдории онҳо, инчунин дар саноати хӯрокворӣ бинобар безарар будани 

онҳо истифода мешаванд (аксар вақт дар соҳаи ҳунарҳои дастӣ) [103, с. 369]. 

Рангҳои рустанӣ, яъне рангҳои табиӣ, ки аз рустанӣ ба даст омадаанд, 

ба инсон аз давраҳои пеш аз таърихи маълум буд. Истифодаи ибтидоии онҳо 

одатан барои рангуборкунии тани инсон алоқаманд буд. Дар оянда, рангҳо 

барои ранг кардани пӯсти ҳайвонот, ки ҳамчун либос хизмат мекарданд, 

барои истифодаи расмҳо, ашё ва силоҳ ва баъдтар барои ранг кардани 

матоъҳо васеъ истифода мешуданд. Истифодаи рангҳои рустанӣ барои ин 

мақсад хеле зуд ва бомуваффақият рушд кард, то асрҳои миёна (XV - XVI) 

дар Аврупо фарҳанги васеи рустаниҳои рангоранг ташкил карда шуд, ки ин 

ба ташаккули саноати рангубор оварда расонид. Кашфи Амрико ва роҳҳои 

савдо ба Ҳиндустон саноати рангуборкунии кишварҳои Аврупоро тавассути 

воридоти як қатор рангҳои номаълум, аммо самаранок, ки то ибтидои асри 
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XIX идома ёфта буд, ғанӣ сохт. Одамон аз замонҳои қадим аз рустаниҳо ранг 

гирифтан ва усулҳои истеҳсоли рангҳои табииро омӯхтаанд, инро бо 

адабиёти ботаникӣ наздик овардаанд, аммо флораи рустаниҳо ва рангубори 

онҳо, хосиятҳо ва истифодаи онҳо то ба ҳол комилан маълум нест. Ин 

инкишофи рангҳои табиӣ то ибтидои асри XIX давом кард. 

Рустании рангубордиҳанда дар узвҳо ва бофтаҳои худ рангҳо доранд. 

Моддаҳои рандиҳандаҳо (моддаҳои рангкунанда) метавонанд дар пластидҳо 

ё дар шираи ҳуҷайра гудохта шаванд ва дар узвҳо (решаҳо, пояҳо, баргҳо, 

гулҳо, меваҳо, тухмҳо) ва бофтаҳо (чӯб, реша) ҷойгир шаванд [42, с. 300]. 

Зиёда аз 2000 намуди рустаниҳои гуногуни рангдиҳанда маълуманд, 

аммо танҳо 130 намуди онҳо дар амал истифода бурда шуданду халос [5, с. 

122]. Барои истифодаи саноатӣ ранг кардани маҳсулоти хӯрокворӣ, 

косметика, барои истифодаи қолинҳо ва матоъҳо, ки дар он рангҳои рустанӣ 

то ҳол васеъ истифода мешаванд, танҳо ранг кардан аз рустаниҳо бо миқдори 

зиёди рангҳо, ки рангубори доимиро таъмин менамояд, мувофиқ аст [176, с. 

98]. 

Хусусан рангҳои арзишманд дар растаниҳои қаламравҳои тропикӣ ва 

субтропикӣ парваришёфта мавҷуд мебошад, аммо бисёре аз онҳо дар 

қаламравҳои мӯътадил ҷойгиранд. Рустаниҳои рангдиҳандаро дар боғҳо, 

даштҳо, биёбонҳо ва инчунин байни алафҳои бегона, зироатҳо ва ғайра дидан 

мумкин аст [103, с. 238 ]. 

Рустаниҳои рангдиҳанда дар байни ҳамаи оилаҳои рустаниҳои олӣ 

мавҷуд мебошанд, онҳо инчунин дар байни спора (тоҷҳо) ва рустаниҳои 

оилаи поёнӣ ёфт мешаванд. 

Одатан, рангҳоро мустақиман аз рустаниҳо мегиранд, ки ба онҳо дохил 

мешаванд: тамоми рустаниҳо (гулсанг); узвҳои зеризаминӣ - реша, бех; реша 

(булут, себ) ; чӯб (сурх, сиёҳ, зард, сандал, ҳезуми кабуд ва ғайра); қисмҳо ва 

баргҳои алафӣ; гулҳо ва қисмҳои гулҳо (заъфар, маъсар); меваҳо ва мӯйҳое, 

ки онҳоро мепӯшонанд (чойгул) . Баъзан моддаҳои рангкарда аз рустанӣ 
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тавассути коркарди махсус, масалан, ферментатсия (индиго ва ғайра) ё аз 

маҳсулотҳои даббоғӣ гирифта мешаванд [103, с. 245]. 

Рангҳои рустанӣ омехтаи мураккаби моддаҳои рандиҳандаҳои 

истихроҷшаванда ва моддаҳои гуногун мебошанд. Бо ин сабаб, ранги 

мустаҳкам (пойдор) ба даст меояд, ки дар баъзе ҳолатҳо тавассути истифодаи 

рангҳои сунъии кимиёвӣ ба даст оварда намешавад. Рангҳои пайдоиши 

рустанигӣ дар муқоиса бо рангҳои синтетикӣ ҳангоми истифодаи чунин 

саноати сабук, ба монанди қолинҳо, мӯинагӣ, матоҳои бетору пуд, абрешим, 

бартариҳои зиёд доранд ва бисёре аз онҳо дар истеҳсоли маҳсулоти 

хӯрокворӣ бебаҳо мебошанд. 

Пас аз солҳои 1950 таваҷҷӯҳ ба рустаниҳои рангдиҳанда дар Русия ба 

назар расид [92, с. 59]. Асосан, рустаниҳои рангуборкунандаи сершумор дар 

“Флора” номбар шудаанд, ки маълумоти аниқ надоранд, масалан, намунаҳои 

рустаниҳои рангубор барои рангҳои зард. 

Зарчӯба (Curcuma longa) ва дигар намудҳои оилаи занҷабил, ки манбаи 

рангҳои зард (curcumin) ва аз лўндаи худ мебошанд, дар амалияи ҷаҳонӣ 

аҳамияти калон доранд. Хусусияти хоси зарчӯба он аст, ки на танҳо матои аз 

пӯсти ҳайвонот гирифташударо доғдор (пигмент) мекунад, балки нахҳои 

рустаниро низ ранги зард мекунад. Дар ин маврид, он ба рангҳои сунъии 

органикӣ шабоҳат дорад. 

Рангро бо роҳи истихроҷи хокаи решаи зарчӯба ва баъд аз он бо спирт 

ба даст оварда мешавад. Дар натиҷа аз истихроҷи спирт рангҳои табиии зард 

мегиранд. Зарчӯба барои ранги зард кардани матоъҳои пахтагин истифода 

мешавад. Дар Чин абрешимро бо зарчӯба ранг мекунанд. Зарчӯба инчунин 

метавонад барои бо ранги зард ранг кардани маҳсулоти хӯрокворӣ истифода 

бурда шавад, [194, с. 112]. Масалан, равған, панир, биринҷ (дар ҷазираҳои 

баҳри Кариб), маҳсулоти нонпазӣ ва қаннодӣ, равғани рустанӣ, лакҳо, муми, 

коғаз, чӯб ва ғайра [103, с. 400]. 

Илова бар ин, рангҳои зардро аз рустаниҳои зерин гирифтан мумкин 

аст: [103, с. 403]. 
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- Ҳуҷаста – аз ин гулҳо ранги зард ба даст оварда мешавад, масалан 

барои ранг кардани равғани маргарин  мувофиқ аст. 

- Зирк - рангҳои хушк ва мазлумро дар Осиёи Марказӣ барои ранг 

кардани пӯст ва матоъ истифода мебаранд; 

- Испарак (Delphinium semibarbatum)- Дар Осиёи Марказӣ барои ранг 

кардани матои абрешим ва мӯина истифода мешаванд ва инчунин дар 

истеҳсоли қолинҳо истифода мебаранд; 

- Гули товуси Қафқоз (Genista transcaucasica), гули рангубор (Genista 

tinctoria) . Аз гулу баргҳои ин рустанӣ рангҳои пурҷилои зард истеҳсол карда 

мешаванд. Дар Қарабоғи Кӯҳӣ он барои ранг кардани матоъ ва дар рангубори 

қолинҳо истифода мешавад; 

- Ширгиёҳ (Euphorbia gerardiana ва дигар намудҳо) . Дар Қофқоз ва 

Осиёи Марказӣ ранги ин гулҳо ва баргҳо дар истеҳсоли қолинҳо истифода 

мешаванд. Ҳангоми омехтан бо ранги нилобӣ сояҳои сабз медиҳад; 

- Маъсар - ин намуди гулҳо дар пухтупаз ва хӯрокворӣ истифода 

мешаванд (ба истиснои зард, шумо боз метавонед ранги сурх гиред) ; 

- Булғор (Sophora japonica) . Аз гулҳои шукуфта ранги зард ба даст 

оварда мешавад, аз ношукуфтааш ранги сабз; ки дар Осиёи Марказӣ барои 

рангубори  қолин истифода мешаванд; 

- Заъфарон – гарди ин гулҳо дар пухтупаз ва дар саноати хӯрокворӣ 

истифода мешаванд; 

- Дарахти себ - пӯстлох, хусусан қисми ботинии он дар рангкунии 

хонагӣ барои мӯина ва матоъ истифода мешавад; 

- Вайда (Isatis tinctoria) . Баъзан дар истеҳсоли қолинҳо ва рангунии 

хонагӣ истифода бурда мешавад. Гирифтани ранги кабуд аз вайда, дар 

замонҳои қадим маълум буд. 

- Тугмачагули сиёҳ (Althaea rosea var. Nigra). Навдаҳои ин навъи гул 

дорои антосианин буда, ҳамчун рангҳои арғувонӣ хизмат мекунад ва 

шарбати шароб, ликёрҳо ва арақ истифода мешавад. Гулҳо бо намаки оҳан 
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дар истеҳсоли абрешими сунъии сиёҳ дар Осиёи Марказӣ  истифода 

мешаванд [103, с. 433]. 

- Барои рангҳои кабуд баъзан ғӯзапояҳои ҳамвор (навъи Lycopodium), 

буғҷӯи ранг (Polygonum tinctorium) ва ғайра истифода мешаванд. 

- Ҳазориспанд (Peganum harmala) . Рангҳои тухмӣ дар истеҳсоли 

қолинҳо (Осиё, Қафқоз) ва дар рангубори хонагӣ истифода мешаванд. Он 

рангҳои пойдорро аз сурхи баланд то гулобӣ медиҳад. 

- Марена (Rubia tinctoria) . Таърихи парвариши марена пеш аз ҳама бо 

истифодаи он ба сифати ҷавҳари рангоранг, ки ранги сурхи пурҷило 

мепайвандад. Барои гирифтани рангҳо решаҳои рустаниҳои бисёрсола 

истифода мешаванд. Марена дорои якчанд рангҳо мебошад, ки асосии онҳо 

ализарин ва арғувон дар шакли глюкозид мебошанд. Абрешим, мӯина, катон 

ва пахтаро бо марена ранг мекарданд [128, с.39]. Вобаста аз дараҷаи ҳосил 

кардани тобиши лозима рангҳои гуногун - сурх, гулобӣ, арғувон, афлесун ва 

қаҳваранг ба даст меоянд. Шираи марена зери номи Крапп истеҳсол шудаанд. 

Решаҳои майдакардашуда ё хокаи кӯфташудаи решаҳои марена асосан барои 

ранги сурх дар истеҳсолоти қолинбофии дар Арманистон, Гурҷистон, 

Озарбойҷон ва асосан дар Осиёи Марказӣ (Қӯқанд) истифода мебурданд. 

Фарҳанг дар Аврупо васеъ паҳн шуд. Дар охири асри ХIХ, маренаро дар 

Элас, Ҳолландия, Бавария, Белгия, Қафқоз ва Левант парвариш карданд. 

Арзиши солонаи решаи истеҳсолшудаи рустании марена дар Фаронса 

на камтар аз 100 миллион франкро ташкил дод. Дар Қафқоз, инчунин дар 

наздикии Дербент ва Шуши киштзорҳои  васеъи марена мавҷуд буданд. 

Навъҳои беҳтарини онҳо крапи левантӣ ва авинионӣ дониста шуданд: крапи 

левантӣ дар шакли реша бо номи «лизар» ё «ализарӣ» ба фурӯш бароварда 

мешуданд. Навъҳои маренаи Аврупо бештар дар ҳолати заминӣ мебошанд. 

Марена аз тарафи Плиний ва дигар муаррихони қадим низ зикр шудааст. 

Истеҳсоли рангҳои сабз. Рангҳои сабз одатан аз ранги зард ва омехтаи 

нилобӣ сохта мешаванд. Ғайр аз ин, баргҳои мелиса (Sambucus racemosa), 

решаи марена (Rubia tinctorum), баргҳои доғдори духонагӣ (Urtica dioica), 
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ҷалғӯзаи арча (Juniperus Communis), тутҳои сафед ва сиёҳ истифода 

мешаванд. Истеҳсоли рангҳои ҳиноҳои қаҳваранг ва қаҳваранги равшан: 

-Ҳино- ранг аз баргҳои хушкидаи дарахтони сӯзанбарг (Lawsonia 

inermis) . Он одатан барои нақшу нигори бадан дар Осиёи Марказӣ, 

Ҳиндустон, Покистон, Африқои Шимолӣ ва бисёре аз кишварҳои араб 

истифода мешавад. Он аз баргҳое, ки ҳангоми гулкунӣ ҷамъоварӣ мешаванду 

пас аз хушк кардан кӯфта ва ранг карда мешавад, истеҳсол карда мешавад. 

Баргҳои дар шохаҳои баланд парваришшаванда барои ранг кардани пӯст 

истифода мешаванд (mehendi), зеро онҳо қобилияти мустаҳкамтари рангкунӣ 

доранд. Баргҳои поёнӣ барои ранг кардани мӯй истифода бурда мешаванд. 

Хокаи ҳино фавран бастабандӣ карда шуда, дар вакуум ҷойгир карда 

мешавад, зеро ранг ба зудӣ вайрон мешавад; 

-Анор (Punica granatum) - ин мева барои рангкуни дар истеҳсолоти 

қолинбофӣ истифода мешавад; 

-Чормағз (Juglans regia) - барои рангкунӣ дар истеҳсолоти қолинбофӣ 

истифода мебаранд; 

-Кермек (Statice gmelini) - барои ранг кардани риштаҳо дар истеҳсоли 

қолинҳо истифода мешавад [103, с. 438 ].; 

-Баргҳои татум (Rhus soraria, Rhus cotinus), решаи роздор (Alnus 

glutinosa), решаи дуб (Quercus sp.), Пӯстлохи нок (Pirus) - бисёртар дар 

рангкунии хонагӣ истифода бурда мешаванд. 

Истеҳсоли рангҳои сиёҳ. Хокаи баргҳои индигоферра, ки бо ҳино 

омехта шудааст, ранги мӯи сиёҳро бо номи ӯсма медиҳад. Рангҳои сиёҳ аз 

баргҳо ва навдаҳои татум ба даст оварда мешаванд. Аксар вақт ранги сиёҳ 

ҳангоми ранг кардани матоъ бо маҳлули консентратсияи индиго сиёҳ-кабуд 

(Осиёи Марказӣ, Арманистон ва Озарбойҷон) иваз карда мешавад. 

Барои рангҳои намуди дигар, манбаҳои рангҳои хокистарӣ аз 

рустаниҳои рангубор: пӯсти чӯби бед, баргҳои хирс, пӯсти як намуд дарахти 

сӯзанбарг; 



35 

 

-Ширгиёҳ - ҷавҳар  аз пояҳо ва ғӯзапоя рангҳои рангини хокбодро 

медиҳад [93, с.16]. 

Хусусиятҳои парвариш. Рустании арзишманд барои бӯстонсароҳои 

тобистона: дар зимистони Русия метавонад ях кунад, аммо зуд барқарор 

шуда,парвариш меёбад. Ӯ ҷойҳои офтобӣ хокҳои беоб, хокҳои сангин ва 

намнокро дӯст медорад. Гулҳои ҳосилхези он метавонад ба обхезии тӯлонӣ 

тоб оварад, аммо ботлоқшавӣ, хокҳои гилии вазнин маъқул нест. Онро бо 

услуби тухмӣ ва қаламчакунӣ (бо душворӣ реша меронад) зиёд мекунанд, ки 

он аз 2 то 3 сол мешукуфад. Барои афзоиши хуби гул навдаҳои 

пажмурдаашро буридан лозим аст. 

Чойкаҳаки рангкунанда (Hypericum androsaemum) буттаи рост аз оилаи 

Клузиев ё Гуммигут буда, баландии 75 см ва паҳнии 90 см мебошад, ки он аз 

шимоли Эрон омадааст. 

Баргҳои байзаш то 15 см дарозӣ доранд. Гулҳо  намудҳои 

ситорамонанд ва табақчамонанд дошта, зард, хурд, бо диаметри то 2 см буда, 

дар вақти шукуфтан (то 11 дона ҷамъ мекунанд) дар нимаи тобистон 

мешукуфанд. Меваи сурхи шакли сферикӣ дорад. 

Хусусиятҳои кишт: Дар фасли зимистон, он то ба ҳарорати -15 ° C тоб 

меорад, аз ин рӯ дар минтақаи миёнаи Руссия дар тирамоҳ он то сатҳи хок 

бурида мешавад. Ба равшани тобовар буда, хокҳои дренажиро афзалтар 

медонад. 

Рангубори индигофера (Indigofera tinctoria) - намояндаи рангкунии 

лӯбиёгӣ ё оилаи шапарак мебошад ва асосан дар Ҳиндустон мерӯяд. 

Бутта ва баргҳои он то 2 м қад мекашад. Баргҳо мураккаб буда, 4-7 

ҷуфт мешаванд. Гулҳояш гулобӣ ва арғувон ҳастанд, ки дар дастаҳои хурд 

ҷамъ оварда шуда, дар тобистон мешукуфанд. Мевааш лӯбиёӣ мебошад. 

Заъфарон ё крокус (Crocus sativus) рустании бисёрсолаи бе пиёз аз 

оилаи савсаниҳо мебошад, ки баландии 10-30 см дорад. Баргҳои маҳдуди 

хатӣ, кундӣ, бо кунҷҳои каҷ, дар давраи гул кардан ё баъд аз он пайдо 

мешаванд. Гулҳои калон, ягона (ё то 5), арғувон, зард ё сафед бо 



36 

 

гардгиракҳои шадиди сурх ва накҳати бунафш иборат буда, дар моҳҳои 

сентябр-октябр мешукуфанд. Тухмҳо, чун қоида баста намешаванд. 

Дар асл, рустаниҳои рангкунанда хеле зиёданд. То ҳол мо оиди он 

растаниҳое, ки дар бӯстонсаро парвариш карда мешаванд дар намудҳои боғ 

дидем ва ҳоло рангубори рустаниҳои флораи табииро баррасӣ намудани 

ҳастем. 

Рустаниҳои ваҳшӣ ва рангҳои хӯрокиву техникӣ 

-Алтеи шифобахш(Althaea officinalis) - решадор, сурх ва арғувон- 

рангубори пашмина. 

-Ҷуворимаккаи марғзорӣ (Centaurea jacea) - гулҳояш кабуд-хокистарӣ 

ва кабуд, риштадор, барг ва дорои решаҳои зард –рангубори риштаи 

мӯинадор, риштаи абрешим. 

-Пахтаи сурия (Asclepias syriaca) - тухми он қаҳваранг – рангубори 

ришта, матоъ. 

-Зоғи сиёҳ ё зира (Empetrum nigrum) - буттамева, гелос – рангубори 

мӯина. 

-Меваи буттагии, дафнаи марговар (Daphne mezereum) -реша, зард – 

рангубори мӯина. 

-Хонаи гунҷишки оддӣ (Lysimachia vulgaris) - ранг, алаф, зард, сиёҳ (бо 

илова намудани даҳони фаранги оҳанӣ), сабз ва қаҳваранг (бо истифодаи 

дорузанӣ), матоъҳо. 

-Анҷибари ҷангалӣ (Geranium sylvaticum) - алаф, бех бо решаҳо, ранги 

зарду кабуд – рангубори мӯина, матоъ. 

-Мори кӯҳистонӣ (Polygonum bistorta) - бех, зард ва сурх, мӯина, матоъ. 

-Шуши талх, чойкаҳаки кабуд (Gentiana pneumonanthe) - гулҳо, кабуд – 

рангубори мӯина. 

-Гулвори тиббӣ (Sisymbrium officinale) - гулҳо, ранги зард – рангубори 

матоъҳо. 

-Кокути оддӣ (Origanum vulgare) - гулҳо, ранги сиёҳ, қаҳваранг, 

норинҷӣ, сурх – рангубори мӯина. 
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-Заррингули оддӣ (Solidago virgaurea) - гулҳо, баргҳо, зард – рангубори 

мӯина, риштаҳо. 

-Маҳбуси аврупоӣ (Lycopus europaeus) - алаф (афшура), ранги сиёҳ, 

ранги қаҳваранг, рангҳо. 

-Юнучқа (Trifolium pratense) - алаф- ранги сабз, гули зард – рангубори 

мӯина. 

-Бӯсири асбест (Verbascum thapsiforme) - гулҳо, зард – рангубори  

мӯина, матоъ; мӯи қаҳваранги равшан. 

-Короставникҳои саҳроӣ (Knautia arvensis) - баргҳо - кабуд, гулҳо - 

сирпиёз, матои мустаҳкам ва пажмурдашаванда дар офтоб. 

-Газнаи фурӯзон (Urtica urens) - решаҳо - ранги кабуд, алафи дар 

ҷӯшонида, ранги қаҳваранги равшан – рангубори мӯина. 

-Хунравии фармасевтӣ ё шифобахшӣ (Sanguisorba officinalis) - алафи 

хушк, хокаи хокистарӣ, сиёҳ, сурх барои ранг кардани хӯрок, шира. 

-Аллофи баргбофта(Filipendula ulmaria) - баргҳо, ранги сиёҳ ва зард – 

рангубори пӯст. 

-Савсанҳои моҳи май (Convallaria majalis) - баргҳои зарду сабз барои 

ранг кардан. 

-Лапчаткаи рост(Potentilla erecta) - бех, сиёҳ, қаҳваранг, сурх – 

рангубори пӯст. 

-Қуи боғӣ (Atriplex hortensis) - алаф, ранги кабуд, ивазкунандаи индиго 

– рангубори чарм, матоъ. 

-Савсан (Lilium pilosiusculum) - алаф, ранги сиёҳ – рангубори мӯина. 

-Шӯраи сафед, қу (албоми Chenopodium) - алаф, сурх – рангубори пӯст. 

-Собунаки шифобахш (Saponaria officinalis) - бех, реша, сурх, 

қаҳваранг, қаҳваранги равшан – рангубори матоъҳои абрешимӣ, мӯина, ранг 

кардани хӯрок -ҳалво, нӯшокиҳои газдор. 

-Нивяники оддӣ (Leucanthemum vulgare) - гулҳо, зард – рангубори 

матоъ. 
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-Хандақчаи оддӣ (Symphytum officinale) - решаҳо, ранги сурх – 

рангубори пӯст, мӯина. 

-Рӯяни аслӣ (Galium verum) - гулҳо, афшура аз онҳо, ранги зард барои 

ранг кардани хӯрок - панири честерӣ. 

-Рӯяни шимолӣ ё решаи ранги сурхкунанда (Galium boreale) - решаҳо, 

ранги сурх – рангубори риштаҳо. 

-Явшони оддӣ, (Artemisia vulgaris) - алаф, зард, ранги сабз (вобаста аз 

усули зарҳолудкунӣ ва сифати ислоҳ) рангубори мӯина, матоъ. 

-Ранг кардани тугмаи шикам (ноф) (Anthemis tinctoria) - гулҳо, зардҳо – 

рангубори матоъҳо. 

-Асираки  зард (Reseda luteola) - алаф, сабз (бо etching) ; тухмҳо (бо 

хром), ранги тиллоӣ – рангубори матоъҳо. 

-Репешоки мӯйдор, мушхорча (Agrimonia pilosa) - алаф, сабз ва зард 

(ашёи хомро пеш аз гул ҷамъ кардан) – рангубори матоъ. 

-Родиолаи гулобӣ, решаи тиллоӣ (Rhodiola rosea) - реша, зард – 

рангубори пӯст, матоъ. 

-Бобунаи дорухонагӣ (Matricaria chamomilla) - гулҳо, зард - рангубори 

мӯина.  

-Шамшери ботлоқӣ (Glycyrriza glabra) - решаҳо, зард – рангубори 

абрешим, мӯина. 

-Бия (солотка) -и луч (Giycyrriza glabra) - реша, ранги зард, абрешим – 

рангубори мӯина. 

-Пӯлоди саҳроӣ (Ononis arvensis) - қисми болои замин, ранги зарду сабз 

- рангубори матоъҳо. 

-Ҳазорбаргаи оддӣ (Achillea millefolium) - алаф, зард (пас аз 

заҳролудкунии пешаки бо даҳнифаранги мис) ва сабз (ҳангоми заҳролуд 

кардан бо дихромати калий), ранг - рангубори риштаи мӯина. 

-Растании ботлоқии гулҳояш зарди се қисма (Bidens tripartite) - баргҳо, 

гулҳо, зард равшан, зардтоб, қаҳваранг – рангубори матоъҳои абрешимӣ ва 

мӯинаӣ. 



39 

 

-Шилхаи аспӣ (шавел) (Rumex confertus) - бех ва решаҳо - зард (пас аз 

заҳролудакунии пешакӣ), қаҳваранг тиллоӣ (бо зок), ранги сиёҳ, барг ва 

навда – сабз – рангубори мӯина, ришта. 

Ғайр аз он, рангҳои табиии гуногунро аз рустаниҳои чӯбӣ ба даст 

овардан мумкин аст: дуби рангкунанда (Quercus velutina), бед (Salix), чормағз 

(Juglans regia) ва ғайра. 

Ҳамчун рангкунандаи маводи хӯрокворӣ, як қабати пӯсти пиёз, 

лаблабу, сабзӣ ва зироатҳои сабз (ҷаъфарӣ, шибит) истифода мешаванд; 

шарбати буттамева аз ғубайрои сиёҳмева. Ҷолиб он аст, ки на танҳо 

рустаниҳои олӣ, балки занбӯруғҳо ҳамчун рангҳо низ истифода мешаванд. 

Албатта, барои рангкунии хонаги матоъҳо, чарм, риштаҳои мӯина, 

хӯрокҳо ва нӯшокиҳо, технологияҳои махсусе мавҷуданд, ки аксари онҳо 

қаблан ба мерос гирифта шуда буданд ва имрӯз фаромӯш шудаанд. Баҳри 

эҳёи ҳунари ниёгонамон дар айни ҳол ҳама шароитҳо мавҷуданд, то ин ки аз 

табиати диёри азиз ва мағзорҳои беканори он барои озмоиш аз намудҳои 

гуногуни растаниҳои шифобахшу рангкунанда истифода барем.  

Қоидаҳои умумӣ оид ба захиракунӣ ва омодакунии рустаниҳои 

рангуборӣ 

-барои захира намудани гулҳо, дар давраи шукуфтани гул то охири гул 

кардан; 

-барои захиракунии решаҳо ва бех - дар тирамоҳ ё аввали баҳор кофта 

шаванд; 

-барои захиракунии алаф - рустаниҳоро бо дасткола (ё дос) тару тоза 

бурида, хушк карда намешуданд. Шом - пеш аз пайдо шудани шабнам, субҳ - 

баъд аз рафта шудани он дар ҳавои хушк ё баъд аз хушк шудани рустанӣ аз 

борон ҷамъоварӣ карда мешавад.  

Ҷамъоварии ашёи хом гузаронида мешавад (тибқи қисми ҷамъшудаи 

рустанӣ) : гулҳо - қариб пур шудаанд, вале хушк нестанд; барг ва навда - 

асосан пеш аз шукуфтан; меваҳо - дар лаҳзаи ба камол расидан; реша - дар 

баҳор ё тирамоҳ; 
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-рустаниҳои ҷамъовардашударо ковокдор мегузоранд ё меовезанд; 

-ҳангоми истифодаи шарбати нав онро фавран пас аз ҷамъоварии ашёи 

хом коркард мекунанд. 

Рангҳои табиӣ дар табиат хеле паҳншудаанд ва бениҳоят гуногунанд, 

ки онҳоро аз реша, навда, пӯст ва барг, гул ва меваҳои рустаниҳо гирифтан 

мумкин аст. Таркиби кимиёвии рустаниҳо ва қисмҳо аз бисёр ҷиҳат аз синну 

сол, афзоиш, ҷои афзоиш, таркиби хок ва шароити обу ҳаво вобаста аст. 

Тайёр кардани ранг низ аз вақти ҷамъоварии рустаниҳо вобаста аст. Ҳангоми 

баргҳо ва гулҳо шукуфта, онҳо нисбат ба барг ва гулҳоро танҳо баъди 

шукуфтан ҷамъоварӣ мекунанд, дар ин вақт гузариши сояҳои он шадидтар 

мегардад, назар ба барг ва гулҳои пухта расида, реша ва решачаҳо дар як сол 

ду маротиба, ё то даме ки балоғат кардани ниҳол ё тирамоҳ рушд мекунанд. 

Вақте ки бо рустаниҳои тару тоза ранг мекунанд, дар матоъ ё маводи дигар 

гузариш сояҳои равшантар ва шадидтар ба даст меоянд, назар ба оне, ки бо 

рангҳои хушккардашуда аст. 

Барои рустаниҳоро хушк намудан, бояд онро дар ҷои сояафкан нигоҳ 

дошта шавад, то ки сояи табии рангро ҳифз намояд. Реша ва решачаҳоро  

пеш аз хушккунӣ шустан лозим аст. Рустаниҳои хушкро дар зарфҳои 

мӯҳрдор, дар анборе зери шифт ё дар ҷои хушк дар хонаи зист нигоҳ доштан 

мумкин аст. Барои гирифтани ранг, баргҳо, пояҳо, решаҳо, гулҳо, меваҳои 

реша ё тухмиҳо дар тӯли 24 соат дар оби мӯътадил гузошта мешаванд. Баъд 

аз ин, рустаниҳоро дар ҳамон об 15-20 дақиқа меҷӯшонанд. Барои 100г. 

рустаниҳо 1-2 литр об мегиранд. Растании обпазшударо дар зарф барои 

рангкунӣ соф карда мешавад. Барои пурра ҷудо кардани ранг аз рустаниҳо, 

онҳоро боз 15-20 дақиқа дар 1-2 литр об меҷӯшонанд, ки бо обпаз омехта 

карда мешавад. Рангро инчунин аз рустаниҳо бо тарзҳои зерин ба даст 

овардан мумкин аст: пас аз 24 соати ба об тар кардан дар ҳамон об барои 1-2 

соат меҷӯшонанд; баъд обпази гармро тавассути дока ё элак соф мекунанд ва 

сард мекунанд. Барои амали бошадид ранги обпазҳо баъзан ба туршавӣ 

мегузарад. 
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Дар замони неолит, давраи охирини асри санг (ҳазорсолаи 6-5 пеш аз 

милод - 2 ҳазорсолаи пеш аз милод), аввалин ашё ва асбобҳои истеҳсоли 

рангҳо пайдо шуданд. Бостоншиносон муяссар шуданд, ки на танҳо 

ороишоти рассоми қадимаро, ки дар онҳо боқимондаҳои ранг ҳифз шудаанд, 

пайдо кунанд, инчунин осиёбҳои ҳамворӣ ва ҳашароти зараррасон, ки барои 

ранг кардани заминаҳои рангин ва инчунин косаҳо пешбинӣ шудаанд. Бо 

усули таҳлили радиокарбон вақти истеҳсоли ин иншоот муқаррар шудааст - 

2780 то милод. 

Дар асоси артефактҳо, ки ҳангоми кофтуков дар ғори Ласко пайдо 

шудаанд, фарзия пешгӯӣ шуда буд, ки ғорчиён дар ҷустуҷӯи моддаҳои 

рандиҳандаҳои оксиди оҳан то 186 км дар наздикии хонаҳои худ сайр 

кардаанд. Донаҳои маъдани оҳанро бевосита аз замин кашида, аз афташ бо 

омехтаи гил бурданд. Ин пайдарҳамӣ ба ташаккули “бӯрҳо” -и ранга 

мусоидат намуд ва илова бар ин, маводро метавон бо чизе таҳрик кард ва ба 

хамираи моеъ табдил ёфт, ки ба ранг монанд аст. Қабилаи одамони қадим 

(Кроманонҳо) баъди худ расмҳои худро бо ранги охра, манган (марганес) ва 

ангишти чӯб, инчунин тасвирҳои дар деворҳои ғорҳо бо ушна ё бо ранг 

тавассути пуф кардан бо коҳ боқӣ мондаанд. 

А. Блажей қайд мекунад, ки доираи васеи рангҳое, ки одамони қадим 

барои мақсадҳои худ (ранги охра бошад, дар ин минтақа дорои рангҳои 

гуногун ва сояҳо: сурх, зард, қаҳваранг, гулобӣ, сиёҳ ва ҳатто арғувон), ин 

маъданро дар сифати ранг ва  гӯё ҷузъи баъзе ширеш истифода мекарданд, 

интихоби дақиқи мақсадноки онҳо буд [31, с. 72 ]. 

Эҳтимол, олим чунин меҳисобад, ки ин одамон андоми худро бо ранги 

охра (бо равғани ҳайвонот омехта) ранг кардаанд, тавре ки намояндагони 

баъзе қабилаҳои муосир андоми худро бо чунин ранг тасвир намудаанд. 

Дар китоби “Таърихи санъат” -и машҳури худ П. Гнедич дар бораи 

Мисри қадим навиштааст: Ҳангоми сохтани биноҳо бо иероглифҳо, мисриён 

дар ягон девор ё дари худ ягон гӯшаи каноре набуд, ки ба он ороиш надода 

бошанд. Аз ин рӯ, пешрафтҳо дар водии Нил ба рушди назаррас расид. « Ва 
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иловаҳо: «Дар ҳама ҷо, дар ҳама ёдгориҳо, заминаи кабуд ё хокистарии 

комил омодашуда ва рақамҳои он бо ҳафт ранг навишташуда: кабуд, сабз, 

сурх, қаҳваранг, зард, сафед, сиёҳ ва дигарон, ки гузаришҳоро бо оҳангҳо 

ифода мекунанд, мо дидем» [54, с. 102]. 

Мӯҳрзании матоъ. Расми ранг кардани рӯи матоъ ба давраҳои 

салтанати Бобил рост меояд. Ва аввалин ёдраскунӣ дар бораи гирифтани 

самараҳои ороишии рангӣ ба матоъҳо, дар “Таърихи табиӣ”- и Плинӣ 

вомехӯрданд. 

Дар аввал, матоъҳо бо чунин намунаҳо ва ивазкунии қолибҳои гулдӯзӣ 

арзон буданд, аммо минбаъд ба як санъати мустақил табдил ёфт. Дар ибтидо, 

матоъҳо бо асбобҳои навиштан, парҳо ва мӯқаламҳо рангубор карда 

мешуданд. Дар асрҳои миёна расмҳо бо ёрии мӯҳрҳои чӯбӣ васеъ истифода 

мешуданд. Дар ин ҳолат, усто мӯҳрро ба ҷои лозима мегузошт ва онро бо 

болға мезад, яъне гӯё расмро пур мекард. Аз ин ҷост, ки истилоҳи “матоъҳои 

чопшуда”, “шакли чопшуда” ва ғайраҳо омадаанд. 

Дар қаламрави Форсҳои пешин ин ҳунарҳо то ба имрӯз боқӣ мондаанд. 

Матоъҳои бо рангҳои дастӣ рангшудаа рангоранг буда, мисли қолинҳои 

форсӣ маъмуланд. 

Бо вуҷуди нигоҳ доштани ҳунарҳои мардумӣ бо истифода аз чопи 

дастӣ, механиконии чоп бо матоъ ногузир буд. Он тақрибан дар миёнаи асри 

XVII оғоз ёфт ва дар охири аср аввалин навардмошин бо чӯб ва сипас бо 

навардҳои металлии ҳаккокӣ сохта шуд. 

Дар Русия аввалин мӯҳрзанӣ бо воситаи мошин дар аввали асри XIX 

дар Иваново-Вознесенск - маркази он замон саноати бофандагӣ буд, пайдо 

шуд. Ва пас аз 15-20 сол, асбобҳои чопии бофандагӣ аллакай дар ҳама 

корхонаҳои махсуси Санкт - Петербург ва Маскав кор мекарданд. 

Имрӯзҳо якчанд роҳҳои истифодаи қолаби чопшуда ба нассоҷии матоъ 

вуҷуд доранд. Ҳамчун шакли алоҳидаи санъат, инчунин баъзе усулҳои 

дастии пур кардани матоъ низ нигоҳ дошта мешаванд. Аммо истеҳсоли 

оммавӣ усулҳои пешрафта ва самарабахши мӯҳрзаниро талаб мекунад. 
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Усулҳои самараноктарини мӯҳр аз инҳо иборатанд: 

- Мӯҳри механикӣ бо навардҳои металлии барои кошинкории расм 

газворҳои пахтагӣ ва вискозӣ; 

- Мӯҳри экрани абрешим бо шакли ороиши ҳамвор барои ороиши 

абрешим, абрешиммонанд, матоъҳои мӯинаӣ ва зағирпоя, инчунин тарроҳии 

маҳсулоти тайёр; 

- Мӯҳри ротатсионӣ барои кашидани намуна дар матоъҳои 

бофандагӣ  ва бофташуда ва дигар намуди матоъҳои бофандагӣ; 

- Мӯҳри ҳавоӣ (аэрографная печать) ; 

- Мӯҳри мустақим ба матоъҳо ва маҳсулоти тайёр; 

- Интиқол додан ё мӯҳри хушк барои гузаронидани расм ба баъзе 

расмҳо ва матоъи ягона ва ғайра. 

Дигар усулҳои гузронидани расм дар истеҳсоли оммавии матоъҳои 

чопӣ камтар истифода мешаванд. Ҳар як усули мӯҳрзани ба хусусияти 

ороиши матоъ, ба расм маҳдудияти муайянро вогузор карда, фаъолона таъсир 

мерасонад. Аз ин рӯ, ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ бояд 

имкониятҳои ҳама гуна усули мӯҳрро хуб донад, зеро дар ин матоъ танҳо 

чунин намуна метавонад бо риояи технологияи таҷдиди он дар таҷҳизоти 

муайян иҷро карда шавад. 

Дар ин ҷо албатта бояд ёдовар шуд, ки ин намуди санъат дар 

мамлакатҳои мо низ аз замонҳои пеш мавҷуд буда, ба худ номи “читгарӣ”- ро 

дошт. Технологияи иҷроиши он низ марҳалаҳои ҷиддиро дар бар гирифта, аз 

ҳунармандон маҳорати сохтани қолибҳои гуногун, рангубори матоъ, тайёр 

намудани маҳлули рангии табииро талаб менамояд. Мо бо ифтихор 

ҳунармандони машҳури соҳаи читгарӣ авлоди Саидовҳоро дар шаҳри 

Истаравшан номбар карда метавонем. 

Дар ҳама гуна таҷҳизот нақши шаклҳои мухталифро иҷро кардан 

мумкин аст: чопи мустақим (замини сафед, замин, заминаи ранги равшан ва 

бо рангҳои тира), нақши бо тезоб баровардашуда, захиравӣ, мӯҳри пигментӣ,  

ним тезоб баровардашуда. 
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Заминаи сафед расмҳоеро дар бар мегирад, ки масоҳати 

рангкардашудаи он зиёда аз 50% тамоми майдони матои сафедро дар бар 

мегиранд. Расмҳо дар заминаҳои сабук аз матоъ бо мӯҳри мустақим иҷро 

карда мешаванд. Ба онҳо дохил мешаванд: чит, ки барои либоси таг истифода 

бурда мешавад, хомсуф, дока, нимтана, курта ва матоъҳои ороишӣ истифода 

мешаванд. 

Ба матоъҳои таҳрангии расмдор, ки масоҳати он беш аз 50% бо рангҳои 

мӯҳрӣ пӯшонида шудаанд, дохил мешаванд. Онҳо қисми зиёди матоъро 

ташкил медиҳанд. 

Ба матоъҳои нақшзанишуда, он расмҳои мӯҳрӣ дохил мешавад, ки 

сатҳи онҳо рангубор карда шудааст, истеҳсол карда мешавад. Ба рангҳои 

мӯҳрӣ моддаҳои кимиёвӣ илова карда мешаванд, ки бо ёрии он матоъ дар 

ҷойҳое, ки рангҳои мӯҳркунӣ истифода мешаванд, берангӣ ба вуҷуд оварда 

мешаванд. 

Расмҳое, ки ба матоъ пеш аз рангкунии онҳо гузаронида мешавад, дар 

таркиби рангҳои мӯҳрӣ барои чунин расмҳо моддаҳое мавҷуд аст, ки ба 

мустаҳкам гардидани рангкунандаҳо замина дар ҷойҳои расми мӯҳри 

гузаронидаанд ба мустаҳкамшавӣ имконият намедиҳад. Мӯҳри доғдор 

метавонад бо тарзи механикӣ истеҳсол шавад, бо тарзи  мӯҳри ротатсионӣ ё 

қолибҳо - бо роҳи гузоштани доғи ранга ба сатҳи матоъ бо ёрии 

пайвасткунандаҳои махсус.  

Ба шумораи рангкунандаҳои доғӣ сафеди беҷило, хокаи металлӣ ва 

ғайра дохил мешавад. 

Мӯҳрҳои самарноки ҷолибро бо истифодаи тарзҳои гуногун, масалан 

мӯҳрҳои растрӣ ва серанга гирифтан мумкин аст.  

Мӯҳри растрӣ аз мӯҳри маъмулӣ бо он фарқ мекунад, ки барои 

гирифтани гузаришҳои нимтобиш ранг растрҳои нуқтавӣ ё тӯр - тӯр 

истифода мешаванд. 

Мӯҳри серанга барои он меноманд, ки таҷдиди бисёрранга аслӣ се ранг 

кофист. Расм барои ин мӯҳр пешакӣ аз ҷониби дизайнер дар қоғаз бо рангҳои 
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махсуси тоза бидуни омехтани ранги сиёҳ ва сафед иҷро менамояд. Пас аз 

тақсимоти рангҳо, се наварди мӯҳрии ҳаккокишуда сохта мешавад. 

Ҳангоми мӯҳрзании матоъҳои абрешимӣ, мӯҳри рангӣ ва пурҷило 

истифода мешаванд. Ҳангоми иҷрои ранги доғдор як қисми муайяни ранги 

мӯҳрро метавонанд гирифта истифода баранд. Дар натиҷа, дар ин ҷойҳо 

қитъаҳои дақиқ равшаншуда ба вуҷуд меояд. Мӯҳри равшанкарда шуда, аз он 

иборат аст, ки ба рӯи матои сафед бо таркиби пурҷило мӯҳр карда мешавад. 

Бо ин роҳ, рангҳои аз ҷиҳати техникӣ мураккабро бо шумораи кам ранг 

кардан мумкин аст. 

Ҳангоми ранг кардани матоъ, интихоби технологияи мӯҳрзанӣ пеш аз 

ҳама бо мулоҳизаҳои иқтисодӣ муайян карда мешавад. Мӯҳри мустақим дар 

матои сафед содда ва дастрас аст, намунаҳои дигар мураккаб ва гарон 

мебошанд, аммо онҳо метавонанд имкониятҳои тарроҳии бадеӣ ва 

рангорангии маводи бофандагиро ба таври назаррас тавсия ва ғанӣ 

гардонанд. 

Истифодаи рангкунии мӯҳрӣ бо ёрии қолабҳои дастӣ маҳдуд буда, 

барои бунёди матоъи донагӣ самараи бадеии баландро медиҳанд. Самараи 

ранги баландро бо ёрии рангорангии матоъ бо шумораи рангҳои бисёр ба 

даст оварда мешавад. Тарҳи сиёҳи борик ба тасвир барҷастагиро мебахшад, 

дар натиҷа қисми зиёди замина пурмазмун мегардад. 

Дар усули дастӣ, композитсияҳои мӯҳрӣ ба маҳсулот қисм- қисм бо 

истифода аз қолабҳои чӯбӣ бо андозаҳои муқарраргардида, дар мизи корӣ 

ҳадди аққали як маҳсулот татбиқ карда мешаванд. Маводи мӯҳршаванда, ки 

ба мӯҳрзанӣ омода шудааст, дастӣ ба чорчӯбаҳои махсус кашида мешавад. 

Чаҳорчӯба дорои сӯзанҳои металлӣ мебошад. Барои осон шудани кашидани 

матоъ  ба чорчӯба он қаблан тар карда мешавад, аз ин рӯ мӯҳрзаниро бади 

хушк шудани масҳулот иҷро мекунанд. 

Чаҳорчӯбаро бо маводи тарангкашидашуда дар мизи корӣ мегузоранд 

ва мӯҳрзан нақшҳоро дастӣ бо қолибҳои чӯбӣ мӯҳрзанӣ мекунад. Мӯҳрзан 

қолабро бо даст ба қуттии махсус, ки дар он ранг рехта шудааст, бо қисми 
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барҷастаи нақши он ворид менамояд, сипас қолабро ба матоъ мегузорад ва ба 

он бо болға мезанад, ки дар натиҷа қолаб нақши худро ба матоъ мегузорад. 

Барои ноил шудан ба мувофиқати ҳамаи қисмҳои расм, ду ё се ҷӯйҳои 

сарҳадӣ ба кунҷҳои шакл часпонида мешаванд, ки онҳо матоъро аз кунҷҳо 

мекашанд ва шакли онро дар минтақаи ҳамсоя мегузоранд. Миқдори рангҳо 

дар ҷадвал миқдори истифодашавандаро муайян мекунад. Баъзан шумораи 

рангҳо ба даҳҳо ва зиёда аз он мерасад. 

Барои он ки мувофиқоварии ҳамаи қисмҳои нақшро ба даст оварем, ба 

канори қолаб ду - се санҷоқ мегузоранд, ки матоъро аз кунҷҳо сӯрох 

мекунанд ва қолабро ба минтақаи ҳамсоя мегузоранд. Шумораи рангҳо дар 

нақш ва шумораи қолабҳои дар он истифода шударо  муайян мекунанд. 

Баъзан шумораи рангҳо то бист ва зиёд аз он мерасанд. 

 Аввалан, тарҳро мезананд, сипас пайдарпай рангҳои мӯҳриро аз 

равшантар сар карда то торик ба охир мерасонанд. Ранги таҳрангро дар охир 

мегузаронанд. Баъзан, барои баланд бардоштани шиддатнокии ранги замина, 

таҳрангро ба ҳамон минтақа ду маротиба истифода мебаранд. Пас аз 

истифода бурдани ҳар як ранги мӯҳрӣ, чаҳорчӯбаи матоъе, ки дар болои мизи 

корӣ маҳкам карда шудааст,  аз чорчӯба мегиранд ва дар ҳаво хушк 

мекунанд. 

Рангҳои рустанӣ то нимаи дуюми асри XIX пеш аз пайдоиши рангҳои 

анилини арзон, ки истифодаашон осон буданд, истифода мешуданд, аммо бо 

дархости замон, рангҳои кимиёвӣ ба зудӣ бо рангҳои рустании сояҳои 

мулоим дошта иваз карда шуданд. Роҳи халқии ранг кардани матоъҳои 

абрешимӣ ва риштаҳо дар байни ҳунармандони шаҳр ва манотиқи 

наздишаҳрии Бухоро дар гулдӯзии сузаниҳои афсонавӣ, борхалтаҳо, 

костюмҳо ва инчунин бофтани қолинҳои абрешимӣ васеъ истифода 

мешаванд. Дар Самарқанд истеҳсоли қолинҳои абрешимӣ эҳё шуда буд. Дар 

ин ҷо як корхонаи муштараки Тоҷикистону Афғонистон, “Афғонистон - 

Бухоро – Самарқанд” таъсис дода шуда буд, ки мақсади он ташкили 

қолинҳои абрешимӣ дар Ӯзбекистон мебошад. Тамоми ҷараёни истеҳсолӣ - 
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кушодани пилла, рангубор, ранг кардани риштаҳо ва ниҳоят бофтан дар худи 

корхона сурат мегирифт. Он ҷо танҳо рангҳои табиии маҳаллӣ - пӯсти 

чормағз, анор, марена (руян), ранги зардранг (испарак) истифода мешаванд. 

Қолини тайёр нафис ва дар як вақт мустаҳкам буд. Сифати кор хеле баланд 

аст, аммо чизи асосӣ хусусияти ороишии худи мавод мебошад, яъне 

қолинҳои абрешим ба қадри кофӣ қадр карда мешуданд. Қолинҳои абрешимӣ 

дар Бухоро низ бофта мешуд. Рангубори бо рустаниҳо заҳматкашӣ, сабр ва 

маҳорат, вақт, мушоҳида ва таваҷҷӯҳро талаб мекард. Сояҳои гирифташуда 

устувор ва зебо буданд ва ин рангорангии қолин ҳам дар байни аҳолии 

маҳаллӣ ва ҳам меҳмонони хориҷӣ талаботи зиёд дошт. Дар миқдори кам, 

рангҳои табиӣ дар корҳои барқарорсозӣ истифода мешуданд. Онҳоро 

инчунин дар саноати хӯрокворӣ ва атриёт низ истифода бурда мешуд. (ниг. 

ба замимаи №1)  

Баъзан, ҳангоми рангкунӣ бо рангҳои мустақим ва рангкунандаҳои 

кислотӣ намакҳои металлӣ истифода мешуданд: калий кислотаи дихромӣ ё 

натрий, ки онро низ дихромати калий ё кислотаи сулфати мис омехтаи хром 

(даҳани фаранги мисӣ) ва ғайра. Даҳани фаранги мис рангаш кабуд, ки дар об 

ба осонӣ ҳал мешавад, кристаллҳо, ҳангоми нигоҳ доштан ба фазо  равонда 

мешавад. Даҳани фаранги миси рангро ба рӯшноӣ тобовар мегардонад. 

Баъзан вақт барои ба даст овардани рангкунанда ҳам рустаниҳои сабз 

ва ҳам рустаниҳои хушкшуда ва ё қисмҳои он истифода бурда мешавад. 

Хушккунии рустаниҳо дар ҷои соя, дар ҳавои кушод ба амал бароварда 

мешавад. Ашёи хомро пеш аз тайёр намудани рангкунанда аз рӯи имконият 

бояд, ки ба таври баробар бо роҳи қима кардан, майда кардан, кӯфтан майда 

намуд. Баъди ин ашёи хомро дар оби хунук дар давоми 10 - 12 соат тар 

мекунем, баъд таҳшин мекунем. Барои ин ашёи хомро бо оби мулоим (яъне, 

ки дар ин об таркиби ками намакҳои калсий бояд бошад, барои ин оби борон 

ё обҳои чашмаро истифода бурдан мумкин аст, оби дурушти водопроводҳо 

барои ин мақсадҳо номувофиқ аст) истифода мебарем, ба он 1 қошуқча сода ё 

поташаро барои 1 литр об илова менамоянд, то ҷӯшидан мерасонанд, (вале 
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намеҷӯшонанд) ва дар давоми 2 соат дар ҳарорати 70 - 90 дараҷа гармӣ зери 

сарпӯш, ва каме оби тозаро ҳамроҳ карда мешавад, то он даме, ки 

рангкунанда пурра ба маҳлул табдил нагардад. Баъди ин маҳлулро каме 

нигоҳ дошта шуда, онро аз элак мегузаронанд, ки ба он матоъ гузошта шуда 

бошад. Дар маҳлули рангкунанда набояд, ки ғypӯшаҳо монанд, зеро акси дар 

ҳол нобаробарии рангкуниро ба миён меоранд [128, с. 79]. 

Моддаҳои ғафскунанда (танидҳо) - ин алоқакунандаҳои фенолии табиӣ 

ҳастанд, ки хусусияти ғафсиро доранд ва дар хоҷагӣ барои истеҳсоли 

рангкунандаҳои табиӣ истифода мешаванд. Аз ҳама бештар бо моддаи 

ғафскунанда - рустаниҳои тропики бойтаранд. Агар рустаниҳои рангкунанда 

моддаи ғафскунанда дошта бошанд, пас илова кардан зарур нест. 

Рангкунандаҳои рустанигӣ, ки дорои моддаи рангкунанда ҳастанд (пӯстлохи 

якчанд дарахтҳо ва дигар намуди рустаниҳо), бо маҳлул - гиёҳҳо 

(рангсобиткунии) барои натиҷаи хуб додан омехта мешаванд, беҳтар аз 

таннидҳо истифода мебаранд. Бо якҷояшавии рангкунандаҳои гуногун, бо 

истифода аз он кислотаҳо метавон рангҳои гуногун  ва зеборо ба даст овард 

[42, с. 90]. 

Моддаҳои сафедкунанда. Барои сафедкунии матоъҳои пахтагин, 

зағирин ва ғайраҳо истифода бурда мешавад Перекиси гидроген ё маҳлули аз 

10 қисм перекиси калсий 5 г ширеши омехташаванда ва 1000 г об таркибёфта 

ба амал бароварда мешавад. 

Сафедкунии ресмонҳои пашмина ва ресмонҳои пахтагин. Маводро ба 8 

- 9 соат дар ишқори хокистари ясен, гyзошта мешавад, баъд бо оби тоза 

шуста, бо оби собундори гарм шустан лозим аст. Сипас дубора бо об 

чаққонида хушк мекунем то, ки он ранги ба худ хосро гирад. 

Таркиб барои сафедкунии катон. Катонро дар маҳлули аз 3 қошуқча 

натрий, 30 қошуқча поташа ва 15 қошуқча глитсерин ва 1000 қошуқча об тар 

карда, дар зарфи ба худ хос, истифода мебаранд. 

Матоъҳои зағирин ва пахтагинро тоза ва беравған кардан мумкин аст, 

ки бо роҳи онҳоро ба якчанд соат дар маҳлули 5 % - и соддаи паршуда (0,5 кг 
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сода ба 10 литр об) ҷӯшонидан  ба даст оварда мешаванд. 

Сафедкунии зағир бо усули Клауссена-ро дида мебароем, ки ин усули 

рангкуниро фаҳмо ва гуё баён месозад. Зағири тарро дар маҳлули 1 % - и 

натрий ҷӯшонида, онро дар маҳлули  2 - 3% - и намаки талх (магнезит, 

MgCCb), бояд чаққонид. Зағири  хушконидаро дар маҳлули 30 % - и сода 

шуста, баъд дар маҳлули 1 % - и кислотаи сулфат, сипас дар оби тоза бояд 

шуст. Дар ин намуди коркард зағир 1 - 2 % вазни худро гум мекунад. 

Рангкунандаҳои табий нисбат ба сунъӣ бо нахҳои матоъҳо на он қадар 

мустаҳкам алоқамандӣ доранд, барои ҳамин ҳам барои устуворӣ ва равшании 

ранг ҳангоми рангкунӣ бояд, ки маводҳои дубилӣ истифода бурда шаванд. 

Бисёр рангкунандаҳои табиӣ, ки дар рустаниҳо ҳастанд, ибтидои 

антрохинон мебошанд ва дар рустаниҳо дар намуди гликозитҳо - 

антрагликозитҳо вомехӯранд. Дар равиши экстраксия ва рангкунӣ гликозитҳо 

ба глюкоза ва ба антрохинони мувофиқ тақсим мешаванд. Дар нахи бисёр 

рангкунандаи табиӣ бо ёрии дорузанӣ пайвастҳои минералӣ ва органикӣ ба 

амал бароварда мешавад, ки дар он алоқамандиӣ химиявӣ аз як тараф бо нах, 

ва аз дигар тараф бо рангкуниҳои химёвӣ истифода бурдан мумкин аст. Ранг, 

инчунин, вобаста аз вақти ба амал омадани рангкунӣ ва баъди рангкунӣ 

метавонад, фарқ кунад. Барои бисёр аз омехтаи гиёҳҳо асосан намунаҳои 

ранги равшан доранд, ки бо 3 усул ранг шудаанд, яъне коркард бо намак 

металҳоро анҷом дод. Барои усулҳои боз ҳам баландтар бошад, усули 

яквақтаро истифода мебаранд. Ин чунин асос меёбад, ки вобаста бо 

паиҳамии гузоштани маҳлули гиёҳҳо ва рангкунии ошёҳҳо метавонем 

алоқамандии хатҳои гуногунро ба даст орем. 

Рангкунандаҳои табииро пешниҳод карда мешавад. Аввалан, барои 

матоъҳо ва бофтаҳо. Инҳо гиёҳҳо - рангкунандаҳо, инчунин пӯстлоқи 

дарахтон ва рустаниҳо, гиёҳҳою сабзавотҳо ва ғайраҳоро дар бар мегирад. 

Рустаниҳо асосан дар намуди хушккардашуда истифода бурда 

мешаванд. Хушккунӣ на дар офтоб ё тафтдонҳо, балки дар соя гузаронида 

мешаванд. Инчунин дар ҳавои кушод, бо воситаи дар тор овехтан кашида, 
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гузаронида мешавад. 

Моддаҳо, ки дар таркиби рустанӣ мавҷуданд, хеле кам ба намуди холис 

вомехӯранд ва барои гирифтани онҳо аз намуд ва усулҳои зерин истифода 

мебаранд. Пеш аз ҳама маҳсулоти хом майда карда мешавад, ки ба 

майдакунӣ мувофиқат карда шудааст; дараҷаи майдакунӣ аз хусусият ва 

сифати худи маҳсулот вобаста аст, лекин он бояд ҳаҷман баробар ва хурдтар 

майда карда шавад. 

Маҳсулоти майдашударо, ки аз обҳои ҷӯшонидашудаи борон, дарё ё 

софкардашуда иборат асту боз барои пурра омехта шудани ранг ба об зарур 

аст, ки камтар поташа ё сода илова кунанд. Бо меъёри оби ҷушонидашуда 

оби тоза илова мекунем ва чунин амалро то ғафс шудани маҳлул истифода 

мекунем, то он даме, ки об дигар рангдор намешавад. Баъди ин қиёмро то буғ 

шудан меҷӯшонем, яъне барои гирифтани ранги боз ҳам ғафстару 

зебобарории маҳсулоти ба даст овардаамон. Барои хунук шудан мегузорем, 

то он даме, ки он омода бошад ва аз тӯр филтр мекунем, ки порае аз матоъи 

худистифода бурда шавад. 

Рангҳои аз мева ва сабзавот тайёршуда. Рангҳое, ки танҳо аз худи 

рустаниҳои гунногун ва сабзавотҳо гирифта мешаванд, онҳоро рангҳои табии 

мевагию сабзавотӣ меноманд 

Сафедор - моддаи рангдиҳандааш дар баргҳо ва пӯстлоқи он мавҷуд 

буда, дар тобистон истифода мебаранд, ки ранги зарди рӯшанро медиҳад, 

ранги пӯстлоқ бошад - зардчатоб. 

Шалфеи саҳроӣ - гиёҳ  ранги сиёҳ - кабудро медиҳад. 

Шавел - қариб дар ҳама ҷо мерӯяд; моддаи рангкунанндааш дар 

баргҳояш. 

“Декола” Ранги “Декола барои матои абрешимӣ. Истеҳсоли Русия. 

заводи рангҳои бадеӣ «Невская палитра” СПб. Ин рангҳои акрилӣ барои 

матои абрешимӣ ва дигар намудҳои матоъ мувофиқ аст.  

Афзалият: мустаҳкамшавии хуб, нархи дастрас, бе бӯй.  
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Камбудӣ: матоъро хеле ғафс мекунад, аз ин рӯ танҳо барои намоя, 

мусаварра, ашёҳои декоративӣ истифода мешавад, барои либос мувофиқ 

нест. Барои навомӯзон хеле хуб аст. Барои матои абрешим ҳайф аст, зеро он 

хусусияти худро гум мекунад. Дар маҷмӯъ ва дар алоҳидагӣ фурӯхта 

мешавад.  

Ранги рангубори матоъ (техникаи батик) - акрилӣ (обӣ) . Ин рангҳо 

барои матои абрешимӣ ва дигар намуди матоъҳо мувофиқ аст. Рангҳо хеле 

равшан мебошанд. Бо онҳо дар марҳилаи аввал кор кардан мумкин аст, вале 

онҳо мӯқаламро аз кор мебароранд, онҳо сахт шуда истифодаи минбаъдаи 

онҳо номумкин аст. Бояд баъди кор мӯқаламро шуста бо бензин коркард 

кунем. Дар маҷмӯъ ё дар зарфи 70 мл. фурӯхта мешавад. 

Баъди омӯзиши омода намудани ранг аз рустаниҳо, таърихи 

пайдошавии ранг,  ба рӯи матоъ офаридани нақшҳои абстарктӣ, гулҳои 

рангоранг, бо тарзи усули рангкунӣ  донишҷӯён имконияти гирифтани 

намуди нақши навро меомӯзанд. 

Аз ин лиҳоз, мо тасмим гирифтем, ки китоби дарсии “Рангубори 

матоъ”- ро барои донишҷӯёни ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ 

пешниҳод намоем. Китоб оид ба “Таърих ва пайдоиши рангубори матоъ 

(техникаи батик), маводҳо ва воситаҳо барои рангкунии матоъ, рангҳо барои 

рангубори матоъ (техникаи батик), рангкунии ресмон бо усули рангубори 

матоъ (техникаи батик), мувофиқкунии рангҳо дар рангубори матоъ 

(техникаи батик), технологияи рангубори матоъ дар Аврупо, технологияи 

рангубори матоъ дар Ҳиндустон” ва ғайраҳо маълумотҳои пурра оварда 

шудааст [165, с. 27]. (ниг. ба замимаи №2)  

1.3 Истифодаи санъати ороишӣ - амалӣ дар рушди малакаҳои 

эҷодӣ ва завқи зебоипарастии мутахассисони ихтисоси дизайни 

маҳсулоти дӯзандагӣ 

Вазифаи омӯзгорони муассисаҳои олӣ аз такмили омӯзиш иборат буда, 

ба саволҳои муҳимтарин ҷавоб медиҳад: чиро таълим диҳад ва чӣ гуна 

таълим диҳад. Ба ибораи дигар, онро метавон ҳамчун муайян кардани 
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мундариҷаи омӯзиш ва ҷустуҷӯи усулҳои нави таълим ташаккул дод. 

Афзоиши мунтазами миқдори иттилооти нави илмӣ тағйир додани 

мундариҷаи курси таълимгирифтаро тақозо мекунад - мундариҷаи таълим 

дар айни замон бояд ба сатҳи ба даст овардашудаи санъати ороишӣ - амалӣ 

мувофиқат кунад. Аз сабаби нарасидани вақт, омӯзгор наметавонад тамоми 

дастовардҳои илмии навро муошират кунад, бинобар ин бидуни ироаи 

маводи васеи воқеӣ омӯзгор бояд тафаккури донишҷӯёнро тавре рушд диҳад, 

ки ӯ ҳамеша дар амалия вазифаҳо ва саволҳои дар назди ӯ гузошташударо 

мустақилона ҳал карда тавонад. 

Имрӯз ин ба санъати ороишӣ - амалӣ дуруст аст, зеро рушди босуръати 

илм ва техника боиси табиати фаъолияти мутахассисони ин соҳа ва намудҳои 

вазифаҳои ҳалнашуда гардид ва талаботҳои навро барои омӯзиши ҷаҳонбинӣ 

ба вуҷуд овард. 

Дар ин диссертатсияи таҳқиқотии мазкур ташаккули тайёрии касбии 

мутахассисони ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ ба фаъолияти 

истеҳсолӣ баррасӣ карда мешавад. Дар диссертатсия истилоҳи “санъати 

ороишӣ – амалӣ” барои нишон додани густариши доираи таркибии чунин 

фанҳои махсус, ки дар донишгоҳ таърихи либос ва мӯд, санъати ороишӣ - 

амалӣ, технологияи коркарди матоъ, рангубори матоъ маводҳои илмӣ 

истифода мешаванд. Дар доираи ин давраи таълимӣ масъалаҳои мероси 

фарҳангӣ ва гуногунрангии фарҳангӣ дар санъати ороишӣ - амалии анъанавӣ, 

имкониятҳои истифодаи анъанаҳои санъати ороишӣ - амалии халқӣ дар 

таълим ва тарбияи зебоипарастии ҷавонон, рушди анъанаҳои қавмӣ дар 

санъат дар шароити ҷаҳонишавии фарҳанг ва фазои таълимӣ, ташкили 

низоми таълим омӯхта мешаванд, ки давом додани таҳсилоти касбӣ дар 

соҳаи дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ мебошад. 

Дар айни замон, хусусияти асосии мутахассисони ихтисоси дизайни 

маҳсулоти дӯзандагӣ бояд тафаккури эҷодии ӯ бошад, ки дар заминаи 

арзишҳои ахлоқӣ ва зебоипарастӣ ва муносибати низомнок ба сохтани 
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курсҳо дар доираи фанҳо (бахусус курси тарроҳии либосҳо) ташаккул 

ёфтааст. 

Муносибати бонизом дар тадрис чунин сифатҳои асосии зеринро 

дорост: 

1) мундариҷаи таълим тавре муайян карда мешавад, ки бидуни 

хабар додани миқдори зиёди далелҳои илмӣ ва дар доираи барномаи 

тасдиқшудаи фанҳои омӯхта боқӣ мондан, шумо мутахассисеро омода карда 

метавонед, ки бо принсипҳо ва технологияҳои асосии омӯхтани санъати 

ороишӣ - амалӣ ва хусусиятҳои он хеле хуб омода бошад, имконият медиҳад; 

2) ба тарбияи муҳақиқи тафаккури эҷодкор мусоидат мекунад, 

шаклҳои фаъоли фаъолияти рӯҳиро дар заминаи пайванди ҳамаҷониба ва 

вобастагии падидаҳо азхуд мекунад;  

3) яке аз ғояҳои истифодаи равиши бонизом дар таълими рангубори 

матоъ ин аст, ки ин фан бояд ҳамчун низом баррасӣ карда шавад ва дар 

маҷмӯъ низом ва сохтори худи соҳаи фарҳанг ва робитаи он бо дигар фанҳо 

такрор карда шавад. Аз ин рӯ, дар муайян кардани мазмуни омодагии 

матоъҳои рангубор бояд асосҳои тарроҳии либосҳо ва робитаи он бо илмҳо, 

ки мутахассисони ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ бояд дар корашон 

рӯ ба рӯ шаванд, ҷой гиранд [153, с. 90]. 

Омӯхтани соҳаи санъати ороишӣ - амалии ва фанни мувофиқ ҳамчун як 

низом, мо бояд як қатор унсурҳои ба ҳам алоқамандро муайян намоем, ки ба 

онҳо хусусияти маҷмӯӣ диҳанд.  

Мо фанни “Рангубори матоъ”- ро як низом мешуморем ва мазмуни 

таълими ихтисоси 1-02.06.02-08 Дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ ва дар нақшаи 

таълимӣ фанҳои зерин ба назар гирифта шудааст: Тарроҳии либосҳо, аз 

ҷумла фанҳои дар барномаи таълимӣ пешбинишуда, масалан рангубори 

матоъ, ороиши бадеии либос, композитсияи костюм, расмкашии либос, 

технология маҳсулоти дӯзандагӣ, материалшиносӣ ва ғайра. Алоқамандии 

байни фанҳо, ки сохтори тамоми ҳаҷми донишро муайян мекунад, бо 

ҳадафҳои ҳам таълимӣ ва ҳам тарбиявиро, инчунин байни муносибатҳои 
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субъектӣ муайян карда мешавад. Он унсурҳои асосӣ, ки ҷараёни ранг 

кардани матоъ аз он иборат аст, таркибро муайян мекунанд ва бояд ба 

талаботи стандарт мувофиқат кунанд. 

Ҳангоми интихоби блокҳои мундариҷаи курси “Рангубори матоъ” мо 

ба назар гирифтем, ки шумораи зиёди онҳо ба тақсим кардани мавод ва аз 

байн рафтани мукаммалии мавзӯи омӯзиш, оварда мерасонад. Аз тарафи 

дигар, шумораи ками блокҳои мундариҷа метавонанд ба вайроншавии низом 

ва табдил ёфтани яке аз блокҳо ба низом оварда расонанд, ки ҳамаи блокҳои 

дигарро азхуд кардаанд ва ин, дар навбати худ, ба шумораи нокифояи 

пайвандҳои дохили мавзӯъ оварда мерасонад. 

Тибқи иттилои Н.Ф. Тализин [166] ва дигарон, шумораи блокҳои 

мундариҷа бо сатҳи рушди илм дар як вақт ва аҳамияти онҳо дар омӯзиши 

минбаъда ва азхудкунии фанҳои махсус муайян карда мешаванд. 

Вазифаи мо аз он иборат аст, ки маълумоти асосиро оид ба ранг 

кардани матоъ: пайдоиш, ташаккул ва қобилияти муосири ин намуди санъати 

ороишӣ – амалӣ дида бароем, дар он имкониятҳое, ки ба рушди шахсияти 

эҷодӣ мусоидат мекунанд, рушди маънавӣ ва зебоипарастии онро муайян 

мекунанд. 

Дар назарияи зебоипарастӣ ҳиссиёт ҳамчун бепарво ва озод аз 

эҳтиёҷоти дағали моддӣ озод дида мешаванд. Дар ҷараёни кори руҳии шахс 

аз болои худ дар заминаи ниёзҳои дохилӣ, генетикии муайяншудаи талаботи 

ӯ ба баландшавӣ ва худтакмилдиҳӣ. 

Таълими зебоипарастӣ ташаккули донишҷӯён завқи баланди бадеиро, 

ки бо дарк ва таҷрибаи эҳтиёҷоти зебои ва гуногунҷанбаи зебоипарастии 

марбут ба боигарии маънавии шахс заруранд, дар бар мегирад. Аз ин рӯ, 

ченаки он, чи қадар шахсият дар муносибати зебоипарастӣ комил аст, самти 

манфиатҳои вай дар тамоми ҷанбаҳои омили асосии зебоипарастии ҳаёт ба 

ҳисоб меравад. 

Аз нуқтаи назари илми муосир, тарбияи зебоипарастӣ аз ташаккули 

мақсадноки шахсияти муносибати зебоипарастии ӯ ба воқеият иборат аст. 
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“Ҳадафи тарбияи зебоипарастӣ аз он иборат аст, ки ба мо фаҳмидани дунё 

ҳамчун як гӯшаи органикии худ, посух додан ба эҳсосот ва ҳамдардӣ, ҳам ба 

олами иҷтимоӣ ва ҳам бо олами бо табиат алоқаманд ва ашёи дунёи моддӣ 

алоқаманд аст” [131, с. 65]. 

Мо таъми эстетикиро ҳамчун қобилияти шахс барои баҳодиҳии 

зебоипарастӣ ба воқеият ва санъати атроф қабул мекунем. Дар диктатураи 

машҳури лотинӣ ба ёд оред: “Ҳар кас таъми худро дорад” Бо вуҷуди ин, 

румиёни қадим илова карданд: “Онҳо дар бораи таъми баҳс, агар ин вуҷуд 

надошта бошад, баҳс намекунанд”. Ин маънои онро дорад, ки қабл аз 

даврони мо дар империяи Рум фарҳанги маззаи зебоипарастӣ аллакай вуҷуд 

дошт ва аз он замон баҳс дар бораи мазза поён нарафтааст. Ва гарчанде ки 

баъзе одамон ғизои ширин ва дигарон ба хӯроки шӯр ва монанди инҳо 

маъқуланд, ин ҳама ҷанбаҳои ҳаёти инсон аҳамияти ҳалкунандаи иҷтимоӣ 

надоранд. 

Масалан, А.К. Дремов таърифи зеринро медиҳад: “Таъми зебоипарастӣ 

ин қобилияти мустақиман ба воситаи таассурот, бидуни таҳлили махсус ҳис 

кардани фарқиятҳои воқеии зебо, зебоипарастии зуҳуроти табиӣ, ҳаёти 

иҷтимоӣ ва санъат мебошад” [68, с. 62]. 

А.И. Буров зери завқи зебоипарастӣ маънои “хислати нисбатан 

мӯътадили шахсиятро дорад, ки дар он меъёрҳо ва афзалиятҳо муқаррар 

карда мешаванд, ки баҳодиҳии зебоипарастии объект ё зуҳуротро ба сифати 

меъёрҳои шахсӣ мегузоранд” [39, с. 175]. 

Тибқи иттилои Ю.К. Бабански: “Таъми зебоипарастӣ имкон медиҳад, 

ки афзалиятҳои зебоипарастии ашёҳои ҷаҳон субъективӣ, гуногун ва 

объективона баҳо дода шаванд” [19, с. 158]. 

Н.И. Киященко чунин мешуморад: “мазза ҷузъи ҷудонашавандаи 

қобилияти умумии зебоипарастӣ, аз ҷумла эҳсоси зебоипарастӣ, 

муносибатҳо, таҷрибаи зебоипарастӣ ва лаззат аст” [85, с. 89]. 

Фарҳанги зебоипарастӣ консепсияи бениҳоят мураккаб ва бисёрҷанба 

аст. Дар ин самт фарҳанги зебоипарастӣ ҳамчун маҷмӯи гуногуни падидаҳо, 
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мафҳумҳо, зуҳурот, муносибат ва ҳар чизи дигаре, ки ба амалӣ, татбиқ, собит 

кардани таҷрибаи зебоипарастии ҷомеа ё шахс вобаста аст, фаҳмида 

мешавад. 

Фарҳанги зебоипарастӣ низ метавонад унсури муҳимтарини намуди 

зоҳирии рӯҳонии инсон ҳисобида шавад. Зеҳн ва самти эҷодии фаъолият, 

муносибат ба ҷаҳон ва одамони атрофи он аз мавҷудият ва дараҷаи рушд 

вобаста аст. Пешрафти инсон дар тамоми соҳаҳои ҳаёт табиист, ки бо сатҳи 

рушди фарҳанги зебоипарастии шахсият ва ҷомеа вобаста аст. 

Инкишофи фарҳанги зебоипарастии шахсият, ба гуфтаи М.С. Коган: 

“Дар ҷараёни тарбияи зебоипарастӣ ва иштироки шахс дар ҷаҳони санъат рух 

медиҳад” [88, с. 132 ]. 

Фарҳанги зебоипарастии шахсият низ нишондиҳандаи рушди нерӯҳои 

ботинии рӯҳии инсон аст. Аз ин рӯ, худи инсон ҳам ба бунёд ва нигоҳдории 

он манфиатдор аст ва ҳамзамон эҳтиёҷи худро ба зебоӣ ва дар маҷмӯъ дар 

ҷомеа дарк мекунад. Фарҳанги зебоипарастии шахс маънои “Мавҷудияти 

завқи бадеии зебоипарастӣ, талабот ва қобилияти эҷоди эстетикиро дорад” 

[1, с. 100]. 

Фарҳанги зебоипарастӣ консепсияи бениҳоят мураккаб ва бисёрҷанба 

аст. Дар ин самт фарҳанги зебоипарастӣ ҳамчун маҷмӯи гуногуни падидаҳо, 

мафҳумҳо, зуҳурот, муносибат ва ҳар чизи дигаре, ки ба амалӣ, татбиқ, собит 

кардани таҷрибаи зебоипарастии ҷомеа ё шахс вобаста аст, фаҳмида 

мешавад. 

Солҳои охир олимону устодони тоҷик А.Р. Саидов дар мавзӯи 

“Ташаккули фарҳанги зебоипарастии омӯзгорони оянда дар раванди амалияи 

таълимӣ” кор карданд [152, с. 18],  M.A. Абдусамадова дар мавзӯи 

“Муносибати босалоҳият ба таълими зебоипарастии хонандагони синфҳои 

ибтидоӣ (дар мавзӯи дарси санъати тасвирӣ)”, M.M. Вурал дар мавзӯи 

“Шароитҳои педагогӣ барои ташаккули тарбияи зебоипарастии донишҷӯёни 

тоҷик тавассути василаи муоширати байнисоҳавӣ дар дарсҳои забони 

англисӣ” [45, с. 10], М.Д. Рузиева “Таълими ҳамгирошудаи ҳунарҳо ва суруд 
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ва аҳамияти он дар ташаккули завқи зебоипарастӣ ва эътиқоди хонандагони 

синфҳои V-VII” [151, с. 13] таҳқиотҳои илмӣ бурдаанд.  

Аз ин лиҳоз, нақошии – дастӣ низ як намуди санъат бадеии рангубори 

матоъ мебошад, ки дар замонҳои қадим реша дошта дар донишҷӯён тарбияи 

зебоипарастиро ташаккул медиҳад. Рамзи фаъолияти инсон - дастҳо ва шакли 

аввалини он – нуқтаҳои донагӣ (нахўд), ки бо матои қадимаи Перу пайваст 

шудаанд. Дар ин тасвири содда, маънои асосии ҳама чиз чунин аст: 

беохирияти Олам ва бебозии ҳаёт. (Ранг кардани матоъҳои пахтагин).  

Роҳи дигари ороиши матоъро Плиний Пири Калон дар “Таърихи 

табиӣ” (асри I.) тавсиф кардааст: Дар Миср либосҳо ба таври аҷиб ранг карда 

мешаванд: пас аз он, ки матои сафедро ранг медиҳанд, онро беранг парварда 

карда, моддаҳое, ки рангро фурӯ мебаранд истифода мебурданд. Вақте ки ин 

кор карда мешавад, дар матоъ ҳеҷ чиз дидан мумкин нест, аммо онро ба дег 

бо ранги ҷӯшон об карда, дар мӯҳлатҳои гуногун рангҳои гуногун 

мегирифтанд. 

Бо мурури замон мӯҳри дастӣ ба як намунаи саноатии мӯҳршуда 

табдил ёфтааст. Аммо бо рушди саноати нассоҷӣ, зарурати пӯшидани либос 

бо намоиши завқи худ ё сохтани маҳсулоти беназири рангубор барои худ ва 

дӯстон аз байн нарафтааст - вижагии чунин чизҳо дар ҳар вақт қадр карда 

мешавад. Ва он гоҳ техникаи ранг кардани матоъ кӯмак мекунад. Мавзӯъҳои 

рангкунӣ метавонанд гуногун бошанд: композитсияҳои муҷаррадӣ, 

манзараҳо, натюрмортҳо ва ҳатто портретҳои дӯстони шумо. 

Расми муосири матоъ хусусиятҳо ва усулҳои бадеии бисёри санъати 

тасвириро интихоб кардааст - пастелҳо, графика, витражҳо, мозаика. 

Рангубори матои дастӣ  дар муқоиса бо матои мӯҳршуда ҳамеша 

беназир аст. Шумо ҳаракати дастони ҳунармандро, фардияти усулҳои корро 

мебинед: ҳар як сатр, зарба, доғ хислат, ҳарорат, лаззат ва афзалияташро 

медиҳад. 

Ранг кардани матоъ имкониятҳои беохир барои таҷриба ва таҳқиқотро 

мекушояд. Дар даҳсолаҳои охир, ҳунармандони кишварҳои гуногун ба 
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усулҳои анъанавии ранг кардани матоъ диққати махсус доданд. Онҳо 

усулҳои қадимиро кор карда баромаданд ва ҳунарҳои бофандагӣ ба марҳилаи 

нав дар таърихи худ ворид шуда, шумораи афзояндаи ҳунармандонро – 

мутахассисон,  ҳаваскорон ва ҳатто онҳое, ки то ҳол ба қобилиятҳои рассомӣ 

- ҳунармандӣ шубҳа надоштанд. 

Аз замонҳои қадим усулҳои ороиши матоъ бо истифода аз муми 

тафсон, парафин, қатрон ё дигар моддаҳои шабеҳ маълуманд. Техникаи 

фармоиш дар бисёр кишварҳо дар Сумер маълум буд. Матоъҳои Миср дар 

асрҳои III-VIII- ум бо нақши сафед дар заминаи кабуд ва сурх нигоҳ дошта 

шудаанд. 

Роҳи дигари васеъ паҳншудаи нақшу нигори анъанавии матоъ, ин 

гузаронидани нақши дастӣ ба матоъ бо ёрии мӯҳри чӯбӣ, ки ба он нақш 

бурида шудааст. Ин намуди ороиши бофандагӣ дар ёдгориҳои санъати 

нассоҷӣ аз ҳазорсолаи II пеш аз милод маълум аст. Дар Осиёи Марказӣ, аслан 

матоъҳои мӯҳршуда дар Загунлук (Шинҷа, Хитой) - ёдгории ҳазорсолаи 2- 

уми пеш аз милод пайдо шуданд, ки дар он кашфиётҳои ҳассоси асри ХХ 

сохта шудаанд - либосҳои хуб муҳофизатшуда аз мӯина, бо ороишоти мӯҳрӣ, 

кашидадӯзӣ, нақши матоъ. 

Матои гулқолиби Осиёи Марказӣ рангубори қатъиян ранги сиёҳ ва 

сурхро доранд, ки матоҳои мӯҳрӣ ва матоъҳои донагӣ, ки барои астарҳо ба 

хилъат таъин шудаанд, бо усули такрор ба такрор бисёр вақт нақшҳои майда, 

ки аз унсурҳои гуногун дар шакли ситораҳо, ромбҳо, меваҳои бодом тартиб 

дода шудаанд. Истеҳсоли гулқолибҳо дар шаҳрҳо ва деҳаҳои шимолии 

Тоҷикистон танҳо аз матоъҳои ҳамвор пахтагин амалӣ мегардиданд. Навъҳои 

асосии матоъҳои маҳаллӣ, ки бо шакли мӯҳрӣ ороиш дода шуда буданд, 

карбос ва матоъҳои пахтагини бофташ оддӣ буданд. 

Барои гирифтани нақши мӯҳрӣ рангҳои органикӣ ва рустанӣ, инчунин 

заҳролудкунандаҳо истифода мешуданд. Ҳар яке аз ин ду ранг - сиёҳ ё сурх - 

танҳо дар якҷоягии бо заҳролудкунандаҳои муайян самара медод. Барои ба 

даст овардани ранги сиёҳ заҳролудкунандаҳои, ки дар шакли обпаз аз реша 
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ва навдаҳои хушккардашудаи растаниҳо, аз пӯстлохи анор ва ғайра омода 

карда мешуд. Беҳтарин аз заҳролудкунандаҳо аз гулҳои холӣ ё чормағзҳои 

сиёҳ, чӯбҳои писта тайёр карда шуд. Қисми таркибии он оксиди оҳан буд, ки 

барои ғафс кардан ширеши дарахтони мевадиҳандаро илова мекарданд. 

Қолабҳои чӯбиро ба маҳлули гирифташуда тар карда, ба матои заҳролудшуда 

мӯҳр мезаданд. Дар натиҷаи ба ҳамдигар таъсир оксиди оҳан бо 

заҳролудкунанда, мӯҳри дар матоъ буда, ранги сиёҳии табиӣ ба даст оварда 

мешуд. Барои гирифтани нақши ранги сиёҳ, қолабҳое, ки танҳо барои як ранг 

пешбинишудааст, истифода мешуданд. Пас аз ин амалиёт, матоъро дар об 

шӯянд ва на ҳама минтақаи матоъро заҳролуд мекарданд, танҳо он 

минтақаҳое, ки бояд ранги сурх шавад. Барои гирифтани ранги сурх 

заҳролудкунандаҳо аз маҳлули зок истифода бурда мешуд. Баъд дар деги 

ранги сурхи ҷӯшидаистода мӯҳрро меғӯтониданд. 

Дар натиҷаи ба ҳамдигар таъсиркунии ранг бо зоки турш, ҷойҳои 

мӯҳри он бо ранги сурхи ғафси сурх ё бургундӣ ранг карда мешудаанд. Баъд 

мӯҳрро шуста хушк карда мешуд [143, с. 45]. Каиҷакҳои абрешим дар 

маросимҳои мухталиф мепӯшиданд, махсусан дар байни занҳо маъмул 

буданд. Кайҷакҳо танҳо дар Бухоро ва Марғилон коркард мешуданд. Ин 

рӯймолҳоро бо  ду роҳ нақш мезаданд: бе мӯҳр ва бо мӯҳр /қолиб/. 

Нақшбандии бе колиб бандон ё абрбандӣ номида мешуданд ва ба чунин кор 

оварда мерасонд: кайгилсоз аз картон қолаб аз рӯи расм мебурид, ки ба ӯ 

нақшакаш - абрбандӣ медод. Қолибро ӯ ба  рӯи рӯймол мегузошт ва бо қалам 

мекашид. Сипас, он қисмҳои расме, ки бояд ранг пас аз рангкунии аввал бояд  

сафед боқӣ монад, бо ҳам зич кашида шуда, бо ришта печонида мешуданд. Ба 

кор рангрез шуруъ мекард, ки матоъро бо кабуд ранг медод ва онро ба усто 

(kaigalsoz) бармегардонд, ки пас аз кушодани гиреҳҳо матоъро ранги зард 

мекарданд. Ҳамин тариқ, ороиши се ранг ба даст оварда мешуд - кабуд, зард, 

сафед. 

Роҳи дигари нақшбандӣ кардан (кайгилсоз) ин гулқолиб аст, ки аз 

навиштаҷоти боло фарқ мекунад. Аз ин лиҳоз, дар бораи ин техникаи 
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ороишие, ки Л.И. Ремпел тасвир кардааст, пурратар истода мегузарем: 

“Рӯймолҳои шоҳии тайёрро бо хокистар - ишқол меӯшониданд ва хушк 

мекарданд. Сипас, онҳоро ба тахта кашида, бо қолиб ранги сиёҳ мезаданд. 

Пеш аз ранг кардан, ҳама ҷойҳое, ки онҳо аз ранг ҳифз кардан мехостанд, бо 

чарбуи гусфанд ё буз рӯйпӯш мекарданд. Пас аз бозрангкунӣ ва хушккунӣ бо 

оби гарм ҷойҳое, ки ба дигар ранг таъин шуда буданд, мешустанд ва ҷойҳое, 

ки пештар ранг шуда буд, бо қатрон ва равған олуда карда мешуданд” [103, с. 

245]. Ин амалиёт то он даме, ки матоъ дар ҳама рангҳои зарурӣ ранг карда 

мешуд, такрор мешуд. Азбаски руймолҳои абрешимиро дар расму оинҳо 

истифода мешуданд ва бо он алоқаманд буданд, нақшҳои ороишҳои қайгалӣ, 

ба монанди намунаҳои гулқолиб ва гулдӯзӣ, дорои рамзҳои ҷодугарӣ ва 

сеҳри қадим буданд, истифода мешуданд. Ҳама намудҳои доираҳо, ситораҳо 

бо истилоӣ умумии моҳ номгузорӣ мешуд, инчунин мавзӯи нақшу нигор ба 

шакли барги нахли хурмо зери номи бодом ва намудҳои морпеч (морҳои 

ҳамбасташуда), ислимӣ (арабеск, гулчанбар) васеъ истифода мешуданд [186, 

с. 93]. Яке аз қадимтарин марказҳои санъати бофандагӣ, тавре ки дар боло 

қайд кардем, Самарқанд буд. Дар охири асри ХIХ ва аввали асри ХХ 

бофандагони Самарқанд - ҳунармандон намудҳои гуногуни матоъҳои 

абрешимӣ, нимабрешим ва пахтагин истеҳсол мекарданд. Якум, абрешим - 

шоҳӣ, дуюм - адрас, беқасаб - матоъҳое, ки пойгоҳи абрешимӣ ва бофтаҳои 

пахтагӣ доштанд ва на бо усули бофандагӣ, балки бо ороиш фарқ мекарданд; 

аввалаш дорои нақши мураккаб буда, бо усули абрбанди иҷро карда шуда 

буд, дуюм бо тасмаҳои дарозии паҳн ва рангҳои гуногун ороиш дода мешуд. 

Матоъҳои зиччи баланддараҷа аз матоъҳои пахтагӣ матои зичи аълосифат бо 

расми рах - рах сиёҳ ё баръакс, равшан рангоранг бо пуди сиёҳ истеҳсол 

мешуд, ки онро  алоча ё дуруштараш қаламӣ меномиданд, ки дар рангҳои худ 

ранги сафед ва пуди сафед доштанд.  

Истеҳсоли салла тараққӣ ёфта буд. Онҳо матоъҳои “хоса”-и ранги 

сафедро, ки дар астар барои либос истифода мешуданд, кафан барои мурда, 

ба рӯймолҳои занона, камарбанди мардона, ки гулдӯзӣ карда шудааст, 
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истеҳсол мекарданд. Аммо бо гузашти вақт, матои хосаро матоъҳои 

фабрикаи бофандагӣ аз миён бурданд. Аз ҷумла, бо мақсадҳои маросими 

дафн, онҳо ба истифодаи матои арзон калинкор истифода бурда мешуд. Дар 

Самарқанд матои зичии пахта, карбос ба миқдори зиёд истеҳсол карда 

мешуд. Навъи аълои карбос, ки аз риштаҳои маҳин ва ресмони рости 

ҳунармандӣ танида шуда буданд ва аз ҳунарманд - шустагар сафед карда 

шуда буд, шушта номида мешуд [161, с. 155].  Номи Шоҳӣ (подшоҳӣ) 

эҳтимол аз он шаҳодат медиҳад, ки танҳо намояндагони оилаи амир либосҳо 

аз ин матоъ мепӯшиданд. П.И. Неболсин ҳамчун синоними истилоҳи адрас, 

ки маънояш “подшоҳӣ” мебошад овардааст [119, с. 295]. Пешерова 

шунидааст, ки ҳоло дар солҳои 20-уми асри гузашта дар кӯҳистони 

Тоҷикистон ба мардуми оддӣ ба бар намудани либосҳои адрас ва дигар 

матоҳои абрешимӣ ва нимабрешимӣ манъ карда шуда буд. Ягона истисно 

кулоҳҳо ва либосҳои кӯдакон буданд. Шояд аз ҳамин сабаб пас аз интиқоли 

иқомати амир аз Самарқанд ба Бухоро, истеҳсоли намудҳои гарон аз матоъ 

дар Самарқанд қатъ карда шуд [189, с. 37]. Дар охири асри XIX дар 

Қаротегин, Дарвоз ва Кӯлоб, карбосҳои сафед барои либоси занон истифода 

мешуданд, аммо махсус онҳо карбосҳоро бо рангҳои сурх, кабуд ва зард 

/барои калонсолон/ рах-рах-алоча, қалами ва дар Зарафшон бошад - суси 

истеҳсол мекарданд. Дар Дарвоз махсус барои занҳо курта аз матои сафеди 

сареҳ, ки куртачӣ ном дошта, баъзан бо рахҳои иловагии ранги сурх ва кабуд, 

инчунин дар матои абрешими ҳунармандии казин ё доро, ки бо истифодаи 

либосҳои гулбандкунӣ ранг карда шуда буданд, бофта мешуданд. Бо ҳамин 

усул, либосҳои карбосиро дар Кӯлоб ранг мекарданд. Техникаи гулбандкунӣ, 

ки дар боло қайд кардем, аз ҷониби З.А. Широкова низ тасвир карда шудааст 

[69, с. 24]. Дар аввали солҳои 70-ум Л. Бахтоваршоева дар Помири Ғарбӣ 

таҳқиқи матоъҳои ҳунарҳои дастиро анҷом дод. Вай ашёи асосии ашёи барои 

бофандагӣ, техникаи бофандагӣ, намудҳои бофандагии истеҳсолкардаҳои 

кӯҳистони Помирро тавсиф кард. Муаллиф шаҳодат медиҳад, ки 

бофандагиро танҳо мардон иҷро мекарданд ва тамоми корҳои тайёр кардани 
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матоъ барои бофандагии мӯина аз ҷониби занон иҷро мешуданд [190, с. 55]. 

Матоъҳои мӯинаи бофташуда бо сатҳи ҳамвор аз якчанд навъҳо омода 

мешуданд: матои якранга, ки онҳоро рагза меномиданд ва ранга, ки аз рӯи 

техникаи рагза тайёр карда мешуд, аммо чавгилим,бисот, шалказин ва ғайра 

ном доштанд. Аз рагза - матои мӯинаи дағал - одатан шалвор ва чакман 

медӯхтан. Онро аз мӯинаҳои якрангаи сафед, сиёҳ, қаҳваранг ва хокистарӣ 

мебофтанд. Рагза матоъҳои маъмултарин дар Помири Ғарбӣ буд. Аз он онҳо 

на танҳо либоси болоӣ, балки сала ва рӯймол барои  занон низ медӯхтанд. 

Навъи дигари матоъҳои мӯинаӣ  чавгилим - як матои нақши шоҳмот буд. Дар 

чакманҳо аз чавгилим танҳо сокинони водии Баджу ба бар мекарданд. 

Онҳоро либоси нақшаш катак мешинохтанд. Аз чавгилим онҳо либосҳои 

мардона, кӯдакон медӯхтанд, рӯймоли занона омода карда мешуд. Нақшаи 

муқаррарии рангҳо- рангҳои табиии мӯина- сафед, сиёҳ, қаҳваранг ва баъзан 

хокистарӣ 

Навъи дигари матоъҳои мӯинаӣ, ки он низ дар деҳаи Божувбисот 

бофташуда аст, бофтандагии мӯинаи хурди катаки сиёҳ ва сафед мебошад. 

Бисот танҳо дар сала ва камарбанди мардон истифода мешуданд. Дар водии 

Бартанг матои мӯинаи рах-рахи ранга бо номи шалказин, сурх, сабз, кабуд ва 

зард мебофтанд, аз собабаи ниҳоят ғафс буданаш барои либос кам истифода 

мешуд. 

Матоъҳои мӯина бо истифода аз техникаи бофтани матоъ, он хатҳои 

хурди мункасир, ки баъзан рах - рах ё пилта - пилта тобиш медоданд, дар 

Помири Ғарбӣ васеъ паҳн шуда буданд. Дар ин техника матоҳои якранг, 

матоъҳо дар катакҳои майда ё омета аз абрешим ва мӯина бофта мешуданд. 

Дар Рӯшон ва Шуғнон матоҳои бофандагӣ будаган номида мешуданд. Танҳо 

либоси болоии мардона аз матои катма дӯхта мешуд, аммо дар водии дарёи 

Гунт онҳо барои либосҳои болоии занон истифода мешуданд. Дар Баҷува 

матоҳои мӯинаии бисоткатма, ки аз онҳо либоси болоии мардон дӯхта 

мешуд, коркард карда мешуд. 
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Дар Помири Ғарбӣ матоъҳои истеҳсолоти дастӣ (косбӣ) истеҳсол 

мекарданд, ки онро ранг намекарданд ва пиллагӣ меномиданд. Матоъҳои 

пиллагиро дар Рӯшон, Язгулем ва назди панҷи Шуғнон бофта шуда буданд. 

Ҳангоми зарурият техникаи гулбандро нақбандӣ мекарданд. Аз пиллагии 

ранги сафед рӯймоли занона мекарданд. Нақшу нигори абрешимии дар 

матоъро инчунин барои либосҳои занона истифода мешуданд. 

Техникаи гуногун барои ранг кардани матоъ. Асосан рангҳои табиӣ 

истифода мешаванд. Қабилаҳои хуфт барои ранг кардани мӯина дар зард 

афзоишро аз дарахти чормағз истифода мебурданд. Он мекӯфтанд ва дар об 

меҷӯшониданд. Пашро, ки барои рангкунӣ пешбинӣ шудааст, шуста 

мешавад, ба оби гарми бо маҳлули даҳни фаранг меғӯтонанд ва меҷӯшонанд. 

Пас онро бароварда, ба маҳлули ҷӯшонидашудаи дарахти чормағз (гижор) 

ошонида, онро ҷӯшононида, сипас шуста хукш мекунанд. Барои ранг кардани 

ресмонҳои мӯина ба ранги сурх дар хув ва Шуғнон марена истифода 

мебаранд. Решаҳои маренаро кӯфта, бо оби гарм дар кӯза рехт ва зич пӯшида, 

омехтаро дар тӯли се рӯз ба мегузоранд, то он турш шавад. Пас аз се рӯз, ин 

ин маҳлулро ба дег мерезанд, ба он зок илова мекунанд, мӯинае, ки барои 

ранг интихоб шудааст, меандозанд ва ним соат мепазанд. Мӯинаи 

гирифташударо хокистар мепошанд ва то саҳар нигоҳ медоранд баъд субҳ 

мечайқонанд ва хушк мекунанд. Барои ранг кардани мӯина ба сиёҳ,  Хуфҳо 

пӯсти мулоими чормағзро истифода мебарад, ки онро низ майда мекунанд, ба 

деги оби хунукдошта меандозанд ва як соат меҷӯшонанд. Мӯинаи 

гирифташударо хокистар мепошанд ва то саҳар нигоҳ медоранд баъд субҳ 

мечайқонанд ва хушк мекунанд. Меваҳои марнаро дар Рӯшон барои ранг 

кардани мӯина ба ранги арғувон истифода мебаранд. Барои ин, меваҳои 

марена ва зокро ба об мегузоранд ва меҷӯшонанд, сипас риштаҳоро гузошта, 

то дами меваҳо беранг мешаванд меҷӯшонанд, сипас дар оби хунук шуста ва 

хушк мекунанд. 

Барои ранг кардани ранги сабз дар Рӯшон аз рустании Равадсудж 

истифода мебурданд. Меваҳои хушкро майда карда, дар кӯза муддати 5 рӯз 
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нигоҳ дошта мешавад. Сипас ба маҳлули зокдор риштаҳои хушкро гузошта 

меҷӯшонанд. Пас аз ҷӯшонидан, онро мегиранд, хокистар мепошанд, баъд аз 

он, дар оби хунук якчанд соат мешуянд ва дар соя хушк мекунанд. Дар 

Рӯшон тарзи рангкунии мӯина ба ранги зард чунин аст: барои ба ранги зард 

ранг кардани ришта аз навдаи майдакардашудаи тут зок ҳамроҳ мекунанд ва 

меҷӯшонанд ва мӯинаи хушкро мегузоранд ва то он даме, ки об беранг 

мешавад, меҷӯшонанд ва мӯинаро дар оби хунук шуста, хушк мекунанд. 

Дудбарои шифти хонаро ранги зард мекарданд. Дударо дар зарф майда 

мекунанд, ишқол ва оби гарм ҳамроҳ мекунанд, мӯинаро дар он муддати як 

соат нигоҳ медорад. Пас аз як соат, мечайқонанд ва хушк мекунанд. Дар 

натиҷа ранги зарди хунук ҳосил мешавад [149, с. 56]. 

Порчаи матои нақшини қадимтарини ҳиндустонии асри VIII дар Осиёи 

Марказӣ ёфт шуд. Порчаи матои аз Фостат пешниҳодшуда бо он техника 

ранг шуда буд. Нақш бо ёрии мум дар ҷануби Ҳиндустон маъмул аст. Дар 

чанд даҳсолаи охир, рангубори матоъ (техникаи батик) дар дигар соҳаҳои 

кишвар ба рушд шурӯъ кард. 

Усулҳои ранг кардани гармии матоъ аз даврони қадим дар Перу, 

Ҷопон, Эрон, Шри-Ланка, Хитой, Арманистон, Озарбойҷон ва кишварҳои 

Африқо истифода мешуданд. Аммо ҷои аввал дар санъати матоъҳои 

рангубории гарм ба Индонезия тааллуқ дорад. Гумон меравад, ки инҷо 

рангубори матоъ (техникаи батик) дар ибтидои даврони мо ба ташаккул оғоз 

кард. 

Матоъ асосан дар ҷазираи Ява ҷойгир мешавад. Инҳо матоъҳои 

анъанавӣ мебошанд, ки ҳамчун либоси маъмулӣ ва идона аз ҷониби 

аксарияти аҳолии Индонезия ҳам мардон ва ҳам занон истифода мешаванд. 

Шӯҳрати ҷаҳонии ранг кардани матоъҳои Индонезия натиҷаи омезиши 

технологияи беназир ва ҳунарҳои бадеӣ мебошад, ки бо намунаҳои қадимӣ 

инъикос ёфта, то ба имрӯз бодиққат нигоҳ дошта мешаванд. Шумораи онҳо 

зиёда аз даҳ ҳазор мебошад. Заминаи индиго бо нуқтаҳои сафед ба осмони 

пурситора шабоҳат дорад. Нақши ин гурӯҳҳоро нақшҳои қаҳваранг мебозанд. 
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На танҳо ба моҳияти онҳо дохил шавед - дар ниҳоят, ангезаҳои асосии ранг 

кардани матоъҳои Ёва аз асрҳои неолитӣ ва биринҷӣ ба мо расидаанд. 

Пеш аз ҳама, “ситораҳо” тафсири бештар, аммо тафсири муҳим доранд 

- ин донаҳои биринҷ, яъне рамзи ҳосилхезӣ, хоҳиши зиндагии шукуфон ва 

хушбахтона мебошанд. Киште, ки ҷонҳоро ба Малакути мурдагон мебахшад, 

“киштии мурдагон” аст. Дар зери он ду навдаи азиме ба назар мерасанд. 

Решаҳои рустании обӣ чандин метр чуқур мераванд ва аз ин рӯ олами 

поёниро бо ҷаҳони обӣ мепайванданд. Лотос рамзи ҳосилхезии бебаҳо дар 

рӯи замин, ҳаёт ва ҷовидонӣ мебошад. 

Аз маркази киштӣ дарахти муқаддаси ҳаёт мерӯяд. Он дунёҳои болоӣ 

ва поёниро бо ҳам мепайвандад ва худи дарахт тамоми соҳаҳоро нишон 

медиҳад: шохаҳо - осмонӣ, танаи заминӣ - заминӣ, решаҳо - зеризаминӣ. Дар 

болои дарахт павилон бо боми gable ҷойгир аст. Одатан, вай бо болҳои 

парандаи Гаруда тасвир карда мешавад ва аз ин рӯ “ҷинс” номида мешавад, 

аммо дар ин шакли охири “болҳо” аллакай ба curls монанд аст. “Павилони 

болдор” ба маъбадҳои қадимӣ ва муосир монанданд, ки дар навбати худ 

рамзи кӯҳи муқаддаси Меру, маркази ҳиндуҳо дар олам мебошанд. Болотар 

аз болои ин, абрҳо ва аз болои онҳо - боқии баланд ороишӣ бо думи он паҳн 

шудааст, дар Осиёи Ҷанубу Шарқӣ - рамзи офтоб. Дар кунҷҳои он 

паррандаҳои ҷуфтшуда, возеҳан Финиксҳо бо думҳои дароз иҳота шудаанд. 

Дар болои онҳо афсонаҳои рустаниҳо ҳастанд. Болотар аз қуллаи гул - гули 

пурҷилои лотус муқаддас, ки боз бо решаҳои он мепайвандад. 

Ҳамин тариқ, ороиши матои берунии хоксор нақшаи қадимаи олам аст, 

ки дар он ҳамаи унсурҳо ба меҳвари умумӣ часпидаанд - онҳо 

ҷудонашавандаанд. 

Матоъҳои рангкунии Ёвон (Ява) бо намунаи классикӣ, дар назари аввал 

шуморо ба ҳайрат намеоранд. Оҳангҳои чуқури кабуд ва қаҳваранг бо 

калимаҳои паси устухон хеле хоксор ба назар мерасанд ва намунаҳо, 

новобаста аз он ки чӣ гуна нигоҳ мекунед, комилан пурасрор боқӣ мемонанд 

[149, с. 33]. 
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Матоъњои рангубор бо тасвири паррандаи Гаруда ва шакли паранг. 

Зиёда аз 900 варианти ин шакли неолит. Бо афсонаҳои мухталифе, ки 

пайдоиши пайдоиши онро муайян мекунанд, низ алоқаманданд. Намуна бо 

идеяи ҳаёти ҷовидонӣ ва бефаноӣ алоқаманд аст. Дар гузашта танҳо 

ҳокимони Ёвон метавонистанд либосҳояшонро ороиш диҳанд. 

Ҳама ангезаҳои асосии ороишии Ёвон дар матоъҳои рангоранги турб аз 

ҷамъ оварда шудаанд. Дар марказ дарахти ҳаёт дар шакли буттаи ғайриоддӣ 

барои чашми Аврупо аст. Шохаҳои калони он аз пой рост меоянд ва 

тафсилоти афлесун ба оташ монанданд. Дар паҳлӯҳои дарахт як ҷуфт мор. Ин 

ҳамагони муқаддасанд - сокинони олами ҷаҳонӣ, олами замин ва унсури обӣ. 

Ҷиҳатҳои боқимонда - ин ҳама чизҳое мебошанд, ки дар ин ҷаҳон мерӯянд, 

мешукуфанд, мерӯянд, мерӯянд, пашша мезананд ё дар афсонаҳои қадимӣ 

ёдовар мешаванд. Масалан, парранда бо се пардаи дарозаш Финикияи 

Индонезия. Муомилоти бебаҳои сокинони замин ва ҷаҳони зери об, гардиши 

як ният ба дигар маънои ваҳдати ҷудонашавандаи ҷаҳон, ғояи ҳаёти 

ҷовидонӣ мебошад. 

Матоъи Ёвон танҳо матоъ бо намуна нест. Ин як навъи ҳайвонест, ки 

дар он арвоҳи аҷдодон дар канори модарон паноҳ меёбанд. Худи матоъ як 

ороиши занона аст. Аз ин рӯ мавҷудияти расму оинҳои маросимӣ ҳангоми 

ранг кардани матоъ. 

Раванди ранг кардани матоъҳои Ёвонӣ хеле мураккаб аст. Барои ранг 

кардани порча аз матоъ ду ҳафта то шаш моҳ лозим аст (барои қобил - 220 x 

105 см; барои sarong - 250 x 150 см) . Матоъҳо бо намунаҳои хеле нозук то ду 

сол ранг карда мешаванд. 

Наҷотҳои нави ороишӣ ва як намуди махсуси ранг кардани матоъҳо 

мавҷуд буданд - расмҳо барои мавзӯъҳои ҳамарӯза ва мифологӣ, ки дар он 

ҳунармандон бо истифода аз техникаи ранг кардани муми комилан озодона 

кор карда, услуби худро эҷод мекунанд. Рангубори матоъ (техникаи батик) бо 

мавзӯъҳои анъанавӣ, замонавӣ ва муҷаррадӣ корҳои дохилии хонаҳо, 

меҳмонхонаҳо ва тарабхонаҳоро оро медиҳанд. 
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Тавассути Ҳолланд дар охири асри XIX - аввали асри ХХ, рангубори 

матоъ (техникаи батик)- ҳои индонезӣ дар Аврупо шинохта шуданд (тибқи 

нусхаи дигар, рангубори матоъ (техникаи батик) - и муми ба аврупоиҳо 

аллакай аз асри XVII шинос буд) . Аммо муносибат ба ӯ баръакс рад шуд. Ба 

ақидаи аврупоӣ, ин маҳсулотҳо “каме шево ва зиддитассикӣ” ба назар 

мерасиданд, гарчанде ки “хислати” онҳо то ҳол қадр карда мешуд. 

Маълум аст, ки дар Фаронса, матоъҳои чопӣ тибқи рецептҳо барои ранг 

кардани муми ҳиндӣ истеҳсол карда мешуданд. Инро “чопи чинӣ” 

меномиданд. Монополияи Фаронса дар солҳои 80-уми асри XVII ба итмом 

расид, вақте асрори рангубор дар дигар кишварҳо маълум шуд. 

Дар охири асри XIX, Аврупо мухлисон, бухурҳо, экранҳо, панелҳо ва 

рӯйпӯшҳоро бо роҳҳои гуногун ранг мекард. 

Чунин як техникаи монанд дар Русия низ мавҷуд буд. Дар асрҳои XVI-

XVII ба камол расидааст. Барои захира (vapa), ба ғайр аз муми, гил, хамираи 

ярмаи бо алюминий истифода мешавад. Наќша бо хасуњо истифода карда 

шуд. Агар намуна бо штамп сохта шуда бошад, пас матоъ мӯҳри муми 

номида мешуд. Матоъро тавассути индиго ғарқ кардан ранг карда буд - ин 

раванд рангубори гиёҳ номида мешуд. Пойафзолҳои ҳифзшудаи Русия асосан 

аз штампҳо ва рангҳои равғанӣ бидуни захира иборатанд. Баъдтар, рангкунии 

дастӣ ба истеҳсоли мошинҳо иваз карда шуд. 

Дар замони Шӯравӣ соли 1930 дар Ленинград аввалин сехи ранг 

кардани матоъҳо таъсис ёфт, ки матоъ бо усули техникаи батики гарм ранг 

карда мешуд. Бар хилофи қуттиҳои он замон, рангубори матоъ (техникаи 

батик)- и гармро “усули нави рангкунӣ” меномиданд.  

Айни замон, рангубори матоъ (техникаи батик)-и гарм на танҳо барои 

либос, балки барои ороиши корҳои дохилӣ дар шакли рангҳо ва ҳатто 

панелҳои калон, ки деворҳоро ранг мекунанд, истифода мешаванд. 

Дар Аврупо пайдо шудани матоъҳои шарқӣ бо истифода аз рангубори 

матоъ (техникаи батик) дар ибтидои асри ХХ бо матоъҳои дастӣ рангин 

шудааст. Дар Русия инчунин дастурҳо оид ба усули рангкунӣ бо роҳҳои 
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гуногун нашр шудаанд, ки барои артелҳои саноатии сершумор ва хонашин 

пешбинӣ шудаанд. “Ранг кардани матоъ ба категорияи беҳтарин ҳунарҳои 

зебо тааллуқ дорад ва намудҳои гуногун дорад, ки онҳоро дар минтақаи 

дигар ёфтан мумкин нест ...” гуфта шудааст дар яке аз ин дастурҳо. 

Аммо барои аврупоиҳо дубора раванди классикии матоъе, ки матоъҳои 

рангуборкунандаи муми мудавварро сохтаанд, душвор буд. Ҳамин тариқ, 

усули дигари дастраси кор пайдо шуд: захираи хунук ва мутаносибан 

усулҳои дигари рангубор. 

Ба ҳар ҳол, ҳунарманди рус Лев Бакст (1866 - 1924) дар шавқу рағбати 

аврупоиҳо бо санъати шарқ нақши назаррас дошт. Аз солҳои 1910 сар карда, 

ӯ дар тарҳи нави либос ва ранг кардани матоъ кор кард. Бакст нақшҳои 

шарқиро ба либос ҷорӣ кард, ҷорсро қатъ кард ва силуети фуҷур эҷод кард. 

Дар Русия аз соли 1936 усули ранг кардани хунукии матоъ дар артелҳо 

ба кор бурда шуд. Онҳо ороишҳо, шарфҳо, пайвандҳо, купонҳо барои 

либосҳо, маҳсулоти барои корҳои дохилӣ: пардаҳо, рӯймолҳо, рӯймолҳо, 

чароғҳо. Баъдтар панелҳои ороишӣ, ранг кардани матоъ. Рангубори матоъ 

(техникаи батик) - и хунук дар солҳои 70-80-ум дар бисёр кишварҳо паҳн 

шуда буданд. 

Техникаи ранг кардани матоъҳо бо усули техникаи батики хунук аз 

техникаи батики гарм на танҳо дар захираи ҳароратҳо фарқ мекунад. Худи 

таркиб, василаҳои истифодаи он ва услуби рангкунӣ тағйир ёфтанд. Ин усул 

озодии ҳунармандро то андозае маҳдуд мекунад, зеро ҳама ҷузъиёти тасвир 

контури дорои захираи хунук доранд ва бо рангҳо ба таври қатъӣ дар дохили 

хатти эҳтиётӣ ранг карда шудаанд ва тасвир возеҳи мушаххас ва графикӣ 

мегирад. 

Дар муқоиса бо рангубори матоъ (техникаи батик)- и гарм, абрешими 

табиӣ ва сунъиро бештар истифода мебаранд, аммо намунаҳои аввалро 

метавон дар пахтагӣ дод. 

Дар рангубори матоъ (техникаи батик)- и хунук, рангҳо танҳо аз 

рӯймолӣ, бо равғанҳои мулоим ва тампонҳо истифода бурда мешаванд. 
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Усулҳои ранг кардани матоъ бо истифода аз композитсияҳои зиёдатӣ 

маъруфтарин мебошанд. Моҳияти ин усулҳо аз он иборат аст, ки майдонҳои 

матоъ, ки бояд ранг карда нашуда бошанд, бо қатронҳои гуногун ё балчӯбҳо 

пӯшонида шудаанд, охирин, онҳо ба матоъ шомил мешаванд ва онро аз 

таъсири ранг ҳифз мекунанд. Матоъ, ки ҳамин тавр тайёр карда шудааст, ба 

ранг ғӯтонда мешавад, пас таркиби зиёдатӣ (захира) нест карда мешавад ва 

дар натиҷа дар заминаи рангкарда як намунаи сафед ба даст оварда мешавад. 

Ин усули ороиши матоъ дар Русия, дар Арманистон, Озарбойҷон 

маълум буд; дар Индонезия, он то ҳол вуҷуд дорад. Дастнависи чинии асри 

ҳаштум дар бораи ранг кардани матоъ бо намаки муми ба мо нақл мекунад. 

Ҳамаи ин усулҳоро рангубори матоъ (техникаи батик) меноманд. 

Сарчашма ва маънои калимаи “рангубори матоъ (техникаи батик)” аниқ 

маълум нест. Дар Ёвон, калимаи «аматик» дар ҳаёти ҳаррӯза мавҷуд аст, ки 

маънояш “кандакорӣ”, “навиштан”, “кашидан” мебошад. 

Илова бар ин усули истифодаи намуна ба матоъ, аз замонҳои пеш 

намунаҳои чопи маъруфи матоъҳо бо ёрии тахтаҳои кандакорӣ карда шуда 

буданд ва ҳоло шакли намунаҳо - лентаҳои ба ном номгузоришуда (аз 

калимаи “пур кардан” ҳангоми ранг кашидан) тахта ба матоъ гузошта шуда 

буд, барои хубтар чоп кардани тасвир онро бо як чӯбдасти чӯбӣ канда шуд). 

Махсусан, санъати чоп дар Русия ба таври васеъ инкишоф ёфт. Дар 

саросари Русия либосҳои деҳқонон, мизҳои ҷомашӯӣ, ҷомашӯӣ ва куртаҳои 

ороишӣ. Бояд қайд кард, ки рассом - ҳунармандӣ муосир бо нақшаи чопӣ ва 

усулҳои анъанавии сохтани қолаб ва композитсия бо ҳам зич алоқаманданд. 

Умуман, санъати нассоҷии Осиёи Марказӣ дар асрҳои миёна мероси 

қадимиро нигоҳ медорад. Бо ҳукмронии ислом, дар ин ҷо абрешимҳои 

мулоими мулоим бо ороишоти гулӣ, геометрӣ ва абрра ба таври васеъ паҳн 

карда мешаванд. Эҳтимолан, ороиши абравӣ дар Осиёи Марказӣ таҳти 

таъсири санъати араб маъмул гаштааст, ки он як ҷузъи ҷудонопазири анъанаи 

тасвирии нажодҳо буд. Бо паҳншавӣ дар охири асри XIX - аввали асри XX. 

Матоъҳои фабрика, анъанаҳои машҳури ҳунарҳои дастии абрешими дастӣ 
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дар ин ҷо тадриҷан аз байн мераванд ва ҳамчун ёдгориҳои ҷазираҳои гузашта 

марказҳои абрешимӣ, ки Фарғона, Маргелан, Самарқанд, Бухоро, Хуҷент, 

Душанбе бо маъруфият доранд. 

Дар санъат ва ҳунарҳои муосир маъмултарин усулҳои дастии ранг 

кардани матоъҳо, аз ҷумла рангубори матоъ (техникаи батик) - и хунук, 

рангубори матоъ (техникаи батик) - и гарм ва рангҳои озод ҳастанд. 

Ҳангоми машғул шудан ба рассомӣ - ҳунармандӣ бадеии матоъ, бояд 

дар хотир дошт, ки ин яке аз намудҳои санъати ороишӣ – амалӣ мебошад, аз 

ин рӯ таълим танҳо бо рушди техникаи техникӣ маҳдуд намешавад, омӯзиши 

мавзӯъ бояд ба рушди завқ мусоидат кунад. 

Ба мисли ҳама намудҳои санъати ороишӣ - амалӣ, бофандагӣ 

принсипҳои худро барои тарроҳии маҳсулот доранд, ки бо мавқеи ин санъат 

дар ҳаёти шахс муайян карда мешаванд, як қатор вазифаҳо, воситаҳо ва 

усулҳои маъруфи рассомӣ, ки ба ҳунарманд имкон медиҳад, ки ғояи худро 

дар чизҳои муайян пурра ифода кунад. Барои ошкор кардани зебоӣ ва 

хосиятҳои моддӣ. 

Принсипи асосии тарҳрезии бофандагӣ метавон принсипро бо номҳои 

анъанавӣ, муосир ва муҷаррадӣ номид, ки фазои хонаҳо, меҳмонхонаҳо ва 

тарабхонаҳоро оро медиҳанд. 

Рӯяш ё рӯймоле, ки ба сар баста шудааст, дар атрофи гардан ва ё болои 

китфҳо набояд даврии табиии сар ё хатҳои ҳамвории гардан ва китфҳоро бо 

тақсимоти таркибӣ ё тафсири намуна вайрон накунанд, илова бар ин, матоъ 

метавонад пӯшида шавад ва унсурҳои ороишӣ ¬ аксар вақт наметавонад дар 

шакли аввалааш нигоҳ дошта шавад. Ҳамин тариқ, ҳавасмандӣ ба интиқоли 

фазо хилофи вазифаҳои сохтани композитсия дар ҳавопаймо мебошад. 

Тасвири хаёлӣ дар матоъҳои шаффофи шаффофии гулдӯзӣ, бофандагӣ ва 

кандакии ҳезум, ки дар онҳо хоҳиши интиқоли байнихамдигарии риштаҳо ва 

фаровардани қабзҳо ё ҳаҷми кандакории чӯб мумкин аст ба таври равшан 

иштибоҳ карда шавад. Он мисли қалбакии арзон ва нолозим ба назар хоҳад 

расид. 
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Ҳунармандон ва кандакорон дар тӯли асрҳои пешрафти гулқолиби 

қолибҳои интихобшуда ва гулкардашуда, ки нақши асосии ороишии онҳо 

гулу баргҳо буд. Дар ҳар як завод, ин ҳунармандон тавонистанд, ки 

хусусияти асосии ороиширо пайдо кунанд, рангро ранг кунанд ва ранг 

кунанд, ки он бо матоъ якҷоя шуда, ҳавопайморо вайрон накардааст. 

Маҳорати ҳунармандон ва кандакорон, ки композитсияҳои ороиширо, 

ба таври ғайри ҳамоҳанг, ритмикӣ офаридаанд, дар ин ҷо ҳатто замина дар 

байни унсурҳои ороиш ҳамчун намуна қабул карда мешавад. Аз ин рӯ, тавсия 

медиҳем, ки асосҳои таърихии ташаккули матоъҳои рангубор ва намунаҳои 

маҳсулоте, ки ба мо расидаанд, омӯзед. 

Матоъҳои рангшуда, одатан, костюмро мукаммал карда, ансамблро 

эҷод мекунад, ки метавонад дар таркиби матоъҳои рангоранг ё тангии 

матоъҳои якрангии либос сохта шавад ва рангҳои бой дошта бошад, 

гарданаки гарданбанди бофтаи зебо, шарф ё шарф. 

Усулҳои асосии ранг кардани матоъҳо. Рангкунии гарм ва гарм аз 

матоъ ба истифодаи композитсияҳои зиёдатӣ асос ёфтааст, ки паҳншавии 

рангро дар ранг маҳдуд мекунад. Дар рангубори матоъ (техникаи батик)- и 

хунук ба матоъ дар шакли ҳалқаи пӯшида таркиби эҳтиётӣ татбиқ карда 

мешавад, ки дар доираи он маҳсулот бо рангҳои махсус мувофиқи эскиз ранг 

карда мешавад. Хусусиятҳои бадеии ин усули рангкунӣ бо мавҷудияти 

контури ҳатмии зиёдатӣ ва истифодаи ин контур барои тарҳҳои гуногуни 

ороишӣ муайян карда мешаванд, ки ин ба тасвир аломати графикиро возеҳ 

медиҳад. Ғайр аз он, шумораи рангҳое, ки барои ранг истифода мешаванд, 

қариб номаҳдуд мебошанд. 

Ҳангоми ранг кардани матоъ бо рангубори матоъ (техникаи батик) - и 

гарм таркиби захираи тафсон барои истифода бурдани контур истифода 

мешавад, инчунин қисмҳои алоҳидаи матоъро барои паҳн кардани рангҳо 

муҳофизат мекунад. Азбаски дар ин ҷо хатҳои контурӣ лозим нестанд, 

гузаришҳои мулоими оҳангҳо дар тасвир имконпазиранд. Омезиши усулҳои 

гуногуни техникии истифодаи композитсияи захиравӣ ба шумо имкон 
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медиҳад, ки тарҳҳои боз ҳам нозуктар ва гуногунрангии шаклҳои ороишӣ, 

алахусус гулҳои гулдортар созед. 

Рангкунии ройгон бидуни истифодаи пайвастагиҳои зиёдатӣ анҷом 

дода мешавад. Нақш ба матоъ бо рангҳои гуногун бо зарбаҳои озод татбиқ 

карда мешавад, танҳо ба анҷом расондани намуна баъзан бо истифода аз 

захираи хунук анҷом дода мешавад. Усулҳои қаблан зикршудаи эҷодиёти 

инфиродӣ бештаранд. Рангкунии рангорангӣ бисёр ҳиллаҳои мухталиф 

дорад. Ҳар се усули дар боло номбаршудаи матоъҳо мунтазам такмил 

меёбанд. Ҳунармандоне, ки дар ин соҳа кор мекунанд, техникаи санъатро 

ҳарчи бештар пайдо мекунанд. Онҳо танҳо заминае мебошанд, ки маҳорати 

минбаъдаи санъати матоъҳои рангорангро бунёд кардан мумкин аст. Эҷоди 

кори санъати ороишӣ як раванди мураккаби эҷодӣ аст: ҳунарманд нақша, 

идеяи бадеии худро тавассути ин намуди санъат таҷассум мекунад. Асоси ин 

раванди эҷодӣ ҷустуҷӯи ҳамоҳангии таркиб, ритми ороишӣ, ранг ва мавод 

мебошад. 

Таркиби маҳсулоти ороишии бофандагӣ як тақсимоти ба таври ритми 

муттаҳидшудаи ҳавопаймо мебошад, вақте ки ҳама унсурҳои ороишӣ ё 

графикӣ дар ҳамон як усули бадеӣ ва техникӣ сохта мешаванд ва ба ороиши 

умумии бадеӣ ва ороишӣ тобеъ мебошанд. Ба ибораи дигар, ин ҳамбастагии 

дохилии воситаҳо, воситаҳои бадеӣ ва мундариҷаи идеологӣ-тасвирӣ 

мебошад. 

Усулҳои расмии композиторӣ дар ҳама асарҳои пур аз рассом - 

ҳунарманд бо мафҳуми асосии ғоявии усто бо тамоми забони бадеӣ ва 

анбори эҳсосотии табиати ӯ зич алоқаманданд. Кор оид ба таркиб аз дарёфти 

огоҳии ҳалли таркибӣ дар ҳар як ҳолати алоҳида, вобаста ба вазифаҳое, ки 

ҳунарманд гузоштааст ва ба тамоми муносибати эҷодии ӯ ба ҷаҳон иборат 

аст [189, с. 39]. 

То ҳадди зиёд, табиати таркиб бо ритм муайян карда мешавад - яке аз 

воситаҳои муҳими бадеии эҷоди асарҳои санъати ороишӣ. 
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Ритм - ин пайдарпайии мунтазами унсурҳои мутаносиби тасвир буда, 

ба ноил шудан ба возеҳият ва экспрессивии таркиб, возеҳии дарки он 

мусоидат мекунад. Одам доимо бо оғози ритмикӣ бо мушоҳида кардани 

зуҳуроти табиӣ дучор меояд: ҳангоми тақсимоти табиии баргҳо 

дарнавдарустаниҳо, дар пайдоиши мавҷҳои воридшаванда, доираҳои гирди 

об аз санги партофташуда. Тақсимоти пайдарпайи унсурҳои таркибии 

асарҳои санъат - зиёд ё кам кардани масофаи байни онҳо, тағир додани 

шакли пур кардани канорҳо ё мобайни маҳсулот - ин ҳам як тағирёбии 

ҳаракат дар як ритми муайян мебошад. 

Сохтмони ритми дар шакли матоъ бо усулҳои гуногун ба даст оварда 

мешавад: 

а) такрори такрории одат, ки дар он унсурҳои таркиб дар самти 

маҳсулот дар асоси намудҳои мухталиф якхела ҷой мегиранд. Ҳатто бо 

шабакаи хеле равшан ва оддӣ, онҳо аз такрори ҳамон элементҳо дар тамоми 

майдони ашёи ороишӣ худдорӣ мекунанд, аксар вақт холӣ мекунанд ва ё 

баръакс марказро бор мекунанд; 

б) ба тартиб даровардани унсурҳои расм бо ритми коҳишёбанда ё 

афзоишёбанда. Ин техникаро дар намунаҳои қадимаи санъати халқӣ 

мушоҳида кардан мумкин аст: дар пероҳанҳои бофташуда, дастмолҳо, 

дастҳо, куртаҳои занона ва мардона - бо боигарии хоси онҳо аз омезиши 

ритми рахҳои ороишӣ. Дар композитсияҳои соддатарин аз рахҳо, таассуроти 

тадриҷан иваз шудани як ранг ба ранги дигар ба вуҷуд меояд; 

в) сохтори симметрии тасвир. Аксар вақт, ташкили ритми тасвир 

ҳамчун соддагии ду ё чаҳор маротиба такрори як ангезае дар назар дошта 

мешавад. Тибқи қарори пешниҳодшуда, расм бояд ба таври мантиқӣ таҳия 

шавад; 

г) паҳнкунии ройгони ороиш дар болои тамоми ҳавопаймои ороишӣ. 

Дар ин ҳолат, унсурҳои дар кунҷҳои муқобили маҳсулот ҷойгиршуда 

мутавозин мебошанд - онҳо ба андоза ва силуетаи умумӣ шабеҳ мебошанд. 

Расми хеле зебо ва возеҳи тафсилот, силуэт умумӣ ва истифодаи тарҳҳои 
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тасвирӣ ё графикӣ, ки рангро бой месозанд, хеле муҳим мебошанд [189, с. 

55]. 

Кори ҳунарманд дар кори нав аз интихоби мавзӯъ мувофиқи ҳадафи 

маҳсулот оғоз меёбад. Дар ин марҳила, на танҳо маълумоти мушаххасе, ки 

дар унсурҳои тасвиршуда ҷой доранд, муҳим аст, балки тасвири ороишӣ ва 

рӯҳияи эҳсосӣ, ки ҳунарманд тавассути воситаҳои гуногуни бадеӣ интиқол 

медиҳад. 

Бо истифода аз усулҳои гуногуни бадеӣ ва техникӣ, ҳам воситаҳои 

ороишӣ ва ҳам рангорангро ба табъи мухталиф интиқол додан мумкин аст: 

сабукии баҳорӣ, ҳаракати босуръат ё мувозинати ором. 

Нақшаи хуби ҳамоҳангшуда ва андеша кардашуда барои эҷоди асар 

асос мебошад. Шумо бояд аз нақшакашии нақшаи таркиб ба андозаи пурра ё 

миқёси хурдтар оғоз кунед. 

Тибқи нақшаҳои сохтмонӣ ва табиати тафсири ороиш, ҳалли 

композитсия ду навъ аст: статикӣ ва динамикӣ. Нақшаҳои статикӣ (собит) 

композитсия аксар вақт симметрӣ буда, шарҳи қатъии ороишро талаб 

мекунанд. Онҳо, чун қоида, шакли хатӣ (рахҳо ва ҳуҷайраҳо), композитсияҳо 

бо намунаҳои геометрӣ ва баъзе корҳо бо намунаҳои гулдор мебошанд. 

Композитсияҳои статикӣ вазъияти сулҳ ва наҳзатро баён мекунанд. Нақшу 

ороиш асосан дар шабакаи росткунҷа ҷойгир аст, ҳамаи унсурҳо дар 

меҳварҳои амудӣ ё уфуқӣ, перпендикуляр ё параллел ба кунҷҳои маҳсулот 

ҷойгиранд, унсурҳои графикӣ ба таври пешакӣ дода мешаванд, онҳо устувор 

мебошанд ва ҷойгоҳи онҳо дар нақшаи таркибӣ дақиқ муайян карда шудааст. 

Дар таркибҳое, ки аз нуқтаи назари ҳалли динамикӣ динамикӣ 

мебошанд, унсурҳои намуна дар меҳварҳои диагоналӣ ҷойгиранд ё ба таври 

озод дар ҳамворӣ паҳн мешаванд. Ҷунбиш дар онҳо возеҳтар аст, нақшаҳо 

фарқ мекунанд, дар ин ҷо шикастани симметрияи далер имконпазир аст. 

Мазмуни шаблон аксар вақт нисбат ба нуқтаи рангӣ иваз карда мешавад, 

гулҳо ва баргҳо дар шохаҳои энергетикӣ ва эластикӣ хамида тасвир шудаанд. 

Нақшаи рангӣ дар таркибҳои динамикӣ метавонад шадидтар бошад. 
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Дар хотир доштан зарур аст, ки маводе, ки барои он нақша таҳия 

шудааст, матои зиччи ё сабук, ҳамвор шаффоф бо ранг, пахтаи мулоим, 

матоъҳои мӯинаӣ ё қолини мулоими мулоим. Дар ҳар сурат, табиати намуна 

тағир хоҳад ёфт. Хусусиятҳои дарки ранг бояд ба назар гирифта шаванд: дар 

матоъ ё қолин, он ҳамчун зиччи ва матоъҳои шаффоф дар маҳсулоти 

рангкарда қабул карда мешаванд сабук. 

Нуқтаи хеле назаррас интихоби миқёси тасвир аз рӯи ҳаҷм ва ҳадафи 

маҳсулот аст. Ҳангоми калонкунӣ, шакли дӯзандагӣ мешавад, на бофандагӣ. 

Дар миқёси калон, расмҳои бофтаи гулҳо бештар мақбуланд. Табиист, ки 

силуэти хуб дарёфтшуда, нақши дурусти унсурҳо, ҳатто агар маҳсулот аз 

дасти даст бо зарбаи хаскаш иҷро карда шавад, аҳамияти калон дорад. Дар 

ниҳоят, шаклҳои гул ва баргҳои беғайрат ба дилрабоӣ ва зебоии ниҳол 

намеоранд. Аз ин рӯ, дар синфхона бо донишҷӯён бояд ба нақшҳои ороишии 

табиат диққати ҷиддӣ диҳед. Ҳангоми иҷрои эскизҳо фардияти ҳар чизе 

нигоҳ дошта мешавад. 

Меъёри муҳимтарини санъат барои асарҳои санъати ороишӣ - 

амалӣметавонад маззаи хуб тарроҳишуда бошад. Ҳалли пурраи кор танҳо бо 

як маҷмӯи шаклҳои ороишӣ имконпазир аст; ороишоти порсӣ боиси нақшаи 

рангини рангин мегардад. Илова бар ин, услуби муосир дар санъати ороишӣ - 

амалӣбо эҳтиёткорона ба зебоии маводи коркардшаванда тавсиф карда 

мешавад ва умумияти шаклҳо сифатҳои табиии онро боз ҳам возеҳтар ифода 

мекунад [149, с. 32]. 

Як гурӯҳи калони маҳсулоти бофандагӣ бо намунаҳои геометрӣ аз 

омезиши ритми рахҳо, нахуд, ҳалқаҳо ва ғайра сохта шудаанд. Намунаи 

истифодаи ороиши рангини бозичаи Димково, ки ҳунармандонро дар соҳаи 

ороиши бофандагӣ бо рангҳо ва силуэтҳои хандон ҷалб мекунад, дар бораи 

он сухан меравад. дурустии коркарди эҷодӣ. Бо хусусиятҳои хоси ороиш, 

ранг, хусусиятҳои ритми, мо ба осонӣ манбаъро дар ин маҳсулот шинохта 

метавонем. 
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Таркиби ороишӣ дар кори нассоҷӣ, пеш аз ҳама, композитсия мебошад, 

ки барои кор дар мавзӯи мушаххас мавод ҷамъ карда, ҳунарманд бояд 

тасаввур кунад, ки то чӣ андоза онҳо метавонанд барои эҷоди кори ороишӣ аз 

нигоҳи мундариҷа ва имкониятҳои умумиҷаҳонии ороишӣ истифода шаванд. 

Ранг дар маҳсулоти бофандагии ороишӣ қисми ҷудонашавандаи таркиб 

аст. Ашёе, ки дар тасвири зебо метавонад рангаеро, ки ба ороиши бадеии 

умумӣ мувофиқат намекунад ё тақсимоти нодурусти ранг метавонад комилан 

хароб кунад. Бо ранг унсурҳои инфиродиро ба як воҳиди ягона муттаҳид 

карда, онҳоро нест кунед, то ки ҳеҷ чиз аз таркиби бодиққат фикр кардашуда 

боқӣ намонад. Барои он ки масъалаҳои рангиро оқилона ҳаллу фасл кунед, 

шумо бояд қонунҳои ибтидоии таркиби рангҳоро ҳамчун рангоранг бидонед. 

Физиологҳо, психологҳо, меъморон дар таъсири гулҳо ва таркиби онҳо ба 

шахс, ба ҳолати эмотсионалии ӯ ҷалб карда мешаванд. Ҳунармандони 

санъати ороишӣ - амалӣдар амалияи худ ба хулосаҳои муайяне меоянд, ки 

барои ҳалли масъалаҳои ботаҷрибаи ранг кардани асарҳои санъат кӯмак 

мекунанд. 

Интихоби ранги асосӣ ва тобиши қарори умумии рангорангӣ ба ин 

гамма ба мо имкон медиҳад, ки ба масъалаи нақшаи рангии асар огоҳона 

муносибат кунем. Барои паҳн кардани рангҳо дар баробари маҳсулот кофӣ 

нест. Шумо бояд тарзи идора кардани имкониятҳоеро, ки дар сарангушти худ 

ё ришта мавҷуданд, омӯзед. Чизи рангину мувофиқашуда ба кори мусиқӣ 

монанд аст, ки дар он оҳанги асосӣ дар паси замимаи мусиқӣ ба таври возеҳ 

шунида мешавад, ки ин оҳангро фурӯ намезанад, балки онро таъкид ва ғанӣ 

месозад. 

Ранг - яке аз воситаҳои эҷоди тасвири муайян, рӯҳияи кор. Тасодуфӣ 

нест, ки ҳангоми баррасии асарҳои санъати бофандагӣ онҳо эпитеттҳои 

офтобӣ, баҳорӣ, оромиш, шодмонӣ, тира ва ғайраро истифода мебаранд. 

Онҳо дар натиҷаи эҳсоси визуалӣ ва эҳсосӣ, ки ҳангоми шиносоии аввал бо 

ашё пайдо мешаванд, ба дунё омадаанд. Асоси ин эҳсос пайвастагии амиқи 

дохилист, ки дар ҳама гуна асарҳои тайёр дар байни консепсияи умумии 
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композитсионӣ, ритми ороишӣ ва ҳалли рангоранг вуҷуд дорад. Аммо, танҳо 

таҷрибаи ғанӣ дар эҷоди асарҳои рассомӣ - ҳунармандӣ, донистани 

намунаҳои муносибатҳои рангӣ, эҳсосоти визуалиро таҳлил намуда, ягон 

сабаб ё ягон кори дигар, ранги он хуб ё бад аст, ба донишҷӯён пурра ифшо 

мекунанд. 

Аз рӯи нақшаи таълимии ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ 

факултети санъати тасвирӣ ва технологияи МДТ “ДДХ ба номи академик Б. 

Ғафуров”, барои омӯзиши фанни рангубори матоъ дар як семестр 4 кредит 

(96 соат) ҷудо шудааст.  

Барои таълими назариявӣ ва амалии аудиторӣ - 2 кредит (48 соат), 

барои машғулиятҳои аудитории корҳои мустақилона ва беруназаудитории 

донишҷӯён- 1 кредит (24 соат) ҷудо шудааст. Дасрҳои назариявӣ, амалӣ, 

корҳои мустақилонаи донишҷӯён ва бо роҳбарии омӯзгор (КМРО) дар 

ҷадвали дарсҳо гузошта мешаванд ва ба сарбории умумии таълимии омӯзгор 

ва донишҷӯ ворид карда мешаванд. Барои машғулиятҳои кори мустақилонаи 

берун аз аудиторӣ (КМД) - 1 кредит (24 соат) ҷудо карда шудааст ва 

мувофиқи миқдори кредитҳои ҷудогардида, рафти иҷрои онҳо аз ҷониби 

омӯзгори фан назорат мешавад. 

Курси мазкур барои тайёр намудани мутахассисони соҳаи дизайни 

маҳсулоти дӯзандагӣ пешбинӣ шуда, донишҷӯён баробари бо роҳу усули 

рангубори матоъ ошно гарданд, дар ниҳоди худ маҳорату малакаҳои барои 

фаъолияти амалии касбии хеш муҳимбударо сайқал дода, инчунин салоҳияти 

касбии онро ҳосил менамоянд. 

Вазифаи мутахассисони ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ  , ки 

дар оянда касбият ва тахассуси дӯзнадагӣ ва дизайнериро қабул мекунанд, на 

танҳо дар тарҳрезии либоси дӯзандагӣ бояд мутахассис бошанд, балки дар 

баробари дӯхтану тарроҳӣ инчунин дар бораи ранг кардани матоъ ва интихоб 

намудани рангро низ дошта бошанд.  
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Ҳадафи асосии ба он равона гардидааст, ки тавассути машғулиятҳои 

назариявӣ, амалӣ ва корҳои мустақилона донишҷӯён ҳаматарафа салоҳияти 

касбии худро ташуккул диҳанд. 

Мақсади омӯзиши фанни рангубори матоъ - пеш аз ҳама, таъмин 

намудани рушди қобилияти эҷодии донишҷӯён, азхуд намудани дониш ва 

фикру андеша дар бораи техникаи рангкунии матоъ, ташаккул додани 

малакаҳои амалӣ, таваҷҷӯҳи устувор дар фаъолияти эҷодӣ мустақил дар 

соҳаи санъати ороишӣ - амалӣ, ба рӯи матоъ офаридани нақшҳои абстарктӣ, 

гулҳои рангоранг мебошад, яъне ин бо тарзи усули рангкунӣ имконияти 

гирифтани намуди нақши навро меомӯзад. 

Вазифаҳои асосии фанни мазкур: Ташаккул додани тарбияи  

зебоипарастии донишҷӯён, ташаккул додани шавқи донишҷӯ нисбат ба 

санъати ҳунарҳои рангкунӣ, омӯхтани тарзи тайёр намудани рангҳо, 

истифода бурда тавонистани асбобу лавозимот барои рангкунии матоъ, 

шиносоӣ бо техникаи гуногуни рангубори матоъ. 

Ҳамин тариқ, иҷрои кор дар самти техникаи рангубори матоъ инҳоро 

ба даст меорад: 

-маънои рангубор(рамзи ҳосилхезии замин, эҳёи ҳаёт ва ҷовидонӣ, 

ҳамаи соҳаҳоро ифода мекунад - зеризаминии замин, мавҷудоти зинда, ғояи 

ҳаёти ҷовидонӣ) ва муносибати худро ба дунё, табиат (зан ҳиссиёти 

эмотсионалӣ, ягонагии ҷудонопазири дунёро ҳифз карданд) ; 

-алоқаи тасвир ва мавод (тасвир бо матоъ якҷоя карда шуда, бе вайрон 

кардани таркиби ороишӣ, ба таври ғайри ҳамоҳанг, ритмикӣ, дар ин ҷо ҳатто 

пасзаминаи байни унсурҳои ороиш ҳамчун намуна қабул карда мешавад) ; 

-тасвирҳои ранг кардани матоъ аз ҳунарманд вобастаанд; 

-бо идеяи асосии идеологӣ зич алоқаманданд; анбори эҳсосоти табиати 

худ; 

- бо забони бадеии худ; 

- аз огоҳӣ ёфтани қарорҳои таркибӣ; 

- вобаста аз вазифаҳои гузошташудаи ҳунарманд; 
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- аз муносибати эҷодии ӯ ба ҷаҳон. 

Техникаи ранг кардани матоъ ба шумо имкон медиҳад, ки: 

- характери графикӣ 

- гузариши нарм аз оҳангҳо, сабукии баҳорӣ, 

- ҳаракати босуръат, мувозинати оромона, 

- офтобӣ, баҳорӣ, шодӣ ё ғамгин, рӯҳияи ғамгин ва ғайра. 

Дар ин бахш, бо такя ба маълумоти мухтасар дар бораи қонунҳои 

асосии ранг кардани матоъ, мо кӯшиш намудем, ки имкониятҳои рушди 

эҷодӣ ва зебоипарастии шахсиятро, ки ин намуди санъати амалиро дар бар 

мегирад, тавсиф намоем. 

Хулосаҳои боби аввал 

Санъати ороишӣ - амалӣ як фаннест, ки ба силсилаи фанҳои махсус дар 

тарбияи касбии мутахассисони ихитсоси дизайни маҳсулоти дӯзандагии 

дохил карда шудааст. Рангубори матоъ (техникаи батик) ҳамчун як намуди 

санъати ороишӣ – амалӣ метавонад ҳамчун василаи рушди малакаҳои эҷодии 

донишҷӯён ҳангоми таҳсил дар донишгоҳ бошад. 

Барномаи таълимӣ барои санъат ва ҳунарҳо, барои донишҷӯёни 

дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ барои ташаккули дониш оид ба ташаккул ва 

рушди намудҳои гуногуни санъат, бо дарназардошти вақт ва фазо ва рушди 

малакаҳои эҷодӣ ва касбии мутахассисони ихтисоси дизайни маҳсулоти 

дӯзандагӣ таҳия шудааст. Мо барномаро ҳамчун низоми маърифатӣ, бо 

таркиби он (рӯйхати унсурҳои санъати ороишӣ - амалӣ), сохтор (ҳадафҳои ин 

барнома) ва имкониятҳои фаъолияти он, ки бо усули фаъолият муайян карда 

мешаванд, баррасӣ мекунем. 

Иҷрои корҳо дар рангубори матоъ (техникаи батик): 

- маънои бор (рамзи ҳосилхезии замин, эҳёи ҳаёт ва ҷовидонӣ, ҳамаи 

соҳаҳоро ифода мекунад - рӯизаминӣ ва зеризаминӣ, махлуқи зинда, ғояи 

ҳаёти ҷовидонӣ) ва муносибати худро ба дунё, табиат (зан ҳиссиёти 

эмотсионалӣ, ягонагии ҷудонопазири дунё) - ро ифода мекунад; 
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- алоқаи тасвир ва мавод (тасвир бо матоъ якҷоя карда шуда, бе вайрон 

кардани таркиби ороишӣ, ба таври ғайри ҳамоҳанг, ритмикӣ, дар ин ҷо ҳатто 

замина байни унсурҳои нақш ҳамчун нақш қабул карда мешавад); тасвири 

рангубори матоъ (техникаи батик) аз рассом - ҳунарманд вобаста аст: онҳо бо 

мафҳуми асосии идеологӣ зич алоқаманданд; анбори эҳсосоти табиати худ; 

бо забони бадеии худ; аз огоҳӣ ёфтани қарорҳои таркибӣ; вобаста ба 

вазифаҳои гузошташудаи рассом - ҳунарманд; аз муносибати эҷодии ӯ ба 

ҷаҳон. 

- Иҷрои рангубори матоъ (техникаи батик) имкон медиҳад:   хислати 

графикии  аниқ, гузариши нарм аз оҳангҳо, сабукии баҳорӣ, ҳаракати 

босуръат, мувозинати ором, офтобӣ, баҳор, оромиш, рӯҳияи шодмонӣ ё ғам 

ва ғайра. 

Маҳорати фаъолияти эҷодӣ азхудкунии усулҳои ин фаъолиятро талаб 

мекунад. Ҳангоми ташкили омӯзиши рангубори матоъ (техникаи батик), 

таълим дар фаъолияти касбии минбаъдаи мутахассисони ихтисоси дизайни 

маҳсулоти дӯзандагӣ ва инчунин ҳангоми омӯзиши чунин фанҳои махсус ба 

монанди антропология, рассомӣ, композитсия истифода мешавад. 

Ҳамзамон, методҳои фаъолияти эҷодӣ ва усулҳои фаъолияти 

маърифатӣ (таҳлил, синтез, муқоиса, ҷамъбаст ва ғайра) омезиш дода 

мешаванд. 

Барои омӯзонидани шахс ба эҷод кардан, танҳо як роҳ вуҷуд дорад  

- ба ӯ омӯзонидани тартиботи эҷодӣ, яъне он сохторҳое, ки моҳияти 

фаъолияти эҷодиро ташкил медиҳанд. Ҳама чизҳои дигар нақши дастгирӣ 

доранд. Ин тартибот аз гузаронидани мустақилонаи дониш ва малакаҳои 

қаблан гирифташуда ба вазъияти нав, дидани мушкилот дар вазъияти шинос, 

дидани вазифаи нави объект, муайян кардани сохтори объект (мушкилот, 

ҳадаф), дидани алтернатива барои ҳалли ё усули он дар робита бо ғояи 

пайдошуда усулҳои кории навро омӯхтан, иборат аст. 

Аз нигоҳи эҷодиёти педагогӣ, он аз таҳияи маҳсулоти объективӣ ё 

субъективии сифатан нав иборат аст, ки раванди он зуҳуроти ин ё он 
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тартибро талаб мекунад. Инчунин дар ташаккули муносибат ба фаъолияти 

эҷодӣ ва объектҳои тасвиршудаи воқеият.  

Мундариҷаи фанни рангубори матоъ (техникаи батик) имкон медиҳад, 

ки тафаккури визуалӣ ва мантиқии донишҷӯён  тавассути иҷрои вазифаҳои 

гуногуни мундариҷаи тазаккурӣ (репродуктивӣ) ва эҷодӣ инкишоф дода 

шавад. Ин вазифаҳо имкон медиҳанд, ки чунин равандҳои фикрӣ ба монанди 

муқоиса, ҷамъбаст, муҷаррад, таҳлил, синтез, ташаккули таҷрибаи 

муносибатҳо ва завқи зебоипарастӣ мусоидат кунанд. Омӯзиши усулҳои 

синтетикӣ ва таҳлилӣ ва омезиши чунин фаъолият бо иҷрои мустақими 

вазифаҳо ба мо имкон медиҳад, ки фаҳмиши асосҳо ва равандҳои эҷодкориро 

ташаккул диҳем, ба фаҳмидани муносибати ҷараёни эҷод бо пайдоиши 

маънавии инсон имконият фароҳам оварем ва имкониятҳои номаҳдуди иҷрои 

корҳои эҷодиро нишон диҳем, ки ангезаи фаъолияти касбиро ташкил 

медиҳад. 

Ҳангоми таҳияи малакаҳои эҷодӣ робитаи байни раванди дарк ва 

рушди тафаккури эҷодии донишҷӯён, ангезаҳои фаъолият ва муносибат ба 

асарҳои санъатро ба назар гирифтан муҳим аст. Симбиози кори тазаккурӣ 

(репродуктивӣ) ва эҷодӣ бояд ба рушди хотира ва тафаккур мусоидат кунад, 

ҳам ассотсиативӣ ва мантиқӣ бошад ва ҳам ба эътимоди ақлӣ (муносибатҳо) 

такя кунад. 

Ҳангоми инкишоф додани малакаҳои эҷодӣ ба назар гирифтан зарур 

аст: 

- хусусиятҳои инфиродии донишҷӯёни дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ 

(ихтисоси барвақтӣ, мавҷудияти қобилиятҳои бадеӣ, муносибати эҳсосотӣ ба 

воқеияти атроф); 

- хусусиятҳои синнусолӣ (инкишофи худогоҳӣ, хоҳиши рушди касбӣ ва 

ғайра). 

Ҳангоми таълиму тарбияи эҷодӣ, таъкид кардан муҳим аст, ки 

эҷодкориро метавон таълим дод ва ҳамзамон: 
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1) ҷанбаи мурофиавии фаъолияти эҷодиро (тартибро), ки 

мундариҷаи махсуси он, ки ба барномаҳо дохил карда шудаанд, инчунин 

дониш ва усулҳои фаъолияти тазаккурӣ (репродуктивӣ) пайдо кардан лозим 

аст. Фаҳмиши мазкур шарти асосии рушди мақсадноки потенсиалҳои эҷодӣ 

мебошад; 

2) диққати асосӣ бояд ба ҳавасмандкунии муносибати мусбӣ ба 

рушди малакаҳои фаъолияти эҷодӣ дода шавад; 

3) муайян кардани ҷанбаҳои моҳиятнок ва мурофиавии эҷодкорона; 

4) эҷодкорӣ бояд омӯхта шавад ва зарур аст, ки ин вазифа ҳамчун 

яке аз афзалиятҳои ҷомеаи мо гузошта шавад. 
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БОБИ 2. ШАРОИТҲОИ ПЕДАГОГӢ, ТАЙЁРИИ КАСБИИ  

МУТАХАССИСОНИ ИХТИСОСИ ДИЗАЙНИ МАҲСУЛОТИ 

ДӮЗАНДАГӢ ДАР ОМӮЗИШИ САНЪАТИ ОРОИШӢ - АМАЛӢ 

2.1. Усул ва воситаҳои рушди қобилияти эҷодии донишҷӯён дар 

раванди таълими санъати ороишӣ - амалӣ (дар мисоли техникаи батик)  

Сатҳи муосири рушди ҷомеа аз инсон талаб мекунад, ки дар соҳаҳои 

гуногуни ҳаёт эҷодкорона кор кунад. Аз ин рӯ, муассисаи олии муосир бояд 

шахсияти эҷодкор ва дорои қобилияти мутобиқ шудан ба шароити доимо 

тағйирёбандаи ҳаёт ва рақобатпазир дар бозори меҳнатро омода созад. Ин 

масъала ҳангоми таълими санъати ороишӣ - амалӣ ба донишҷӯён- дизайни 

маҳсулоти дӯзандагӣ ҳал карда мешавад, зеро санъати ороишӣ - амалӣ яке аз 

воситаҳои муҳимтарини рушди малакаҳои эҷодии шахс мебошад. 

Инкишофи қобилияти эҷодии мутахассисони ихтисоси дизайни 

маҳсулоти дӯзандагии яке аз вазифаҳоест, ки дар назди муассисаи олӣ қарор 

доранд. 

Имрӯзҳо ба шахсияти омӯзгор талаботи умумифарҳангӣ ва касбӣ 

пешниҳод карда мешаванд, ки ҳадафи он таъмини ягонагии равандҳои 

педагогӣ аст, ки мундариҷаи таълимро ба механизми рушди шахси эҷодкор 

табдил медиҳад. 

Амалия нишон дод, ки ташкили анъанавии таълим дар донишгоҳ 

вазифаҳоеро, ки ҷомеаи муосир дар назди маориф мегузорад, таъмин 

намекунад. 

Сӯҳбатҳо бо устодони донишгоҳҳо моро ба ин ба хулосае меоранд, ки 

қисми зиёди омӯзгорон чунин меҳисобанд, ки фаъолияти эҷодӣ дар санъати 

ороишӣ - амалӣ ба омӯзиши махсус ниёз надорад ва иҷрои ҳама гуна корҳо 

худ як раванди эҷодӣ мебошад ва аз ин рӯ вазифаи асосии омӯзгор халалдор 

накардани ин раванд аст. 

Ҳангоми анҷом додани омӯзиш чунин омӯзгорон технологияҳои аз 

ҷиҳати илмӣ исботшудаи меҳнатро истифода накарда, балки ҳамон модели 

субъективии эмпирикии таълим, ки ҳангоми таҳсил дар донишгоҳ омӯхта 
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буданд, истифода менамоянд ва пас аз ин аз рӯи ҳамон намуна, бидуни ин 

андеша, ки кори онҳо ба ҳалли мушкилоти мавҷуда чӣ гуна мусоидат 

мекунад, кор менамоянд. Аммо, танҳо як хоҳиш бидуни қобилияти муаррифӣ 

ва амалигардонии ғояҳои худ дар ҳаёти воқеии донишҷӯён, бештар ба 

муваффақияти тасодуфӣ рабт дорад. 

Таҳлили банақшагирӣ ва ташкили дарсҳои омӯзгорони донишгоҳҳо ва 

ҳамчунин адабиёти методӣ ба мо имкони муқаррар намуданро дар ин хусус 

медиҳад, ки то ҳол дар мадди назари онҳо танҳо мундариҷаи мавзӯъҳои дарс 

дар маводи таълимӣ қарор доранд, ҳеҷ намуна ва ё амсилае, ки рушди 

эҷодиву маърифатӣ ва ахлоқиву зебоипарастии донишҷӯёнро идора намояд, 

мавҷуд нест. 

Талаботи муосир, ки дар стандарти давлатии таҳсилоти олии касбӣ 

муқаррар шудааст, тасдиқ менамояд, ки мутахассис “дорои малакаҳои зарурӣ 

барои таҳрик, рушди қобилиятҳои эҷодии ӯ мебошад” [57, с. З].   

Ба муассисаҳои таҳсилоти олии Тоҷикистон донишгоҳҳо ва 

донишкадаҳо дохил мешаванд, ки дараҷаи мутахассиси ҷавон, бакалавр ва 

магистрро медиҳанд. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон “Стандарти давлатии 

таҳсилоти олии касбӣ” ва “Талаботи давлатӣ ба мӯҳтаво ва сатҳи ҳадди 

ақалли тарбияи донишҷӯён ва таснифоти давлатии соҳаҳо ва ихтисосҳои 

таҳсилоти олӣ” татбиқ карда шудаанд. Дар донишгоҳҳо донишҷӯён дар ду 

низом таҳсил мекунанд: таълими анъанавӣ ва таълими кредитӣ. Низоми 

кредитӣ дар муассисаҳои олии кишвар ба воситаи дараҷаи бакалавр, магистр 

ва докторанти PhD амалӣ карда мешавад. Вазифаҳои асосии муассисаи 

таҳсилоти олии касбӣ инҳоянд: Гузариш ба низоми кредитии таҳсил дар 

донишгоҳ бо фармони Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 ноябри соли 

2006 (№ 484) “Консепсияи рушди таҳсилот дар Ҷумҳурии Тоҷикистон” ва 

фармони Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 августи соли 2007 ва 

Оиннома дар бораи низоми таҳсилоти кредитӣ дар муассисаҳои олии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 27.07.2012. Қадимтарин муассисаи олии таълимӣ 

дар шимоли Тоҷикистон Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик 
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Б.Ғафуров мебошад, ки аз 4 октябри соли 2016 МДТ “Донишгоҳи давлатии 

Хуҷанд ба номи академик Б.Ғафуров” ба низоми таълимии кредитӣ гузашт. 

Дар ташкили раванди мутамаркази таълим дар донишгоҳ, таъмини 

ҷараёни муттасили таълим, такмил ва татбиқи усулҳои нави таълим, 

фаҳмидани усулҳои нави азхудкунии мавзӯъ, истифодаи самараноки 

воситаҳо илмию техникӣ дар раванди таълим, рушди самтҳои таълим, илм ва 

методии донишгоҳ номзади илмҳои фалсафа, дотсент, Аълочии маориф ва 

илми Ҷумҳурии Тоҷикистон Тоҷзод Далер Ҳамропур саҳми калон 

гузоштааст. Шӯъбаи корҳои илмӣ соли 2012 бо қарори Шӯрои олимони 

донишгоҳ таъсис дода шудааст. 

- қонеъ кардани эҳтиёҷоти шахс ба рушди зеҳнӣ, фарҳангӣ ва ахлоқӣ 

тавассути гирифтани маълумоти олии касбӣ ва (ё) баъдидипломӣ; 

- рушди илм ва санъат тавассути таҳқиқоти илмӣ ва фаъолияти эҷодии 

кормандони илмию педагогӣ ва донишҷӯён, истифодаи натиҷаҳо дар ҷараёни 

таълим ва истеҳсолот [169, с. 63 ]. 

Моҳи марти соли 1996 дар Шӯрои Аврупо масъалаи ислоҳоти маориф 

баррасӣ гардида, ба салоҳиятҳои калидӣ  таваҷҷуҳ кард. Бо назардошти 

ҳамин талабот яке аз муҳаққиқони асосии таълими салоҳиятнокӣ  Г. Халаж 

махсусияти демократӣ, бисёрзабонӣ, бисёрфарҳангӣ, талаботи бозори 

меҳнат, дигаргуниҳои иқтисодии кишварҳои Иттиҳоди Аврупоро ба назар 

гирифта, силсилаи салоҳиятҳоро пешниҳод намуд [113, с. 2]. Аҳли маориф 

огоҳанд, ки соли таҳсили 2016 - 2017 дар зинаи ибтидоии таҳсилоти миёнаи 

умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон низоми нави таълими салоҳиятнок ҷорӣ карда 

шуд. Албатта, ҳар навгонию пешравӣ дар соҳаи маориф боиси дастгирист. 

Тобистони  соли 2017 омӯзгорон аз курси омӯзиши муносибати салоҳиятнок 

дар таълим гузаштанд [117, с. 2].  

Мафҳумҳои “салоҳият” ва “босалоҳият”-ро мутахассисон барои ифодаи 

мафҳумҳои “компетенция” ва “компетентность”, ки аз забони лотинӣ 

(competens, competentis) ба русӣ  иқтибос шудаанд, истифода мебаранд. Дар 
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“Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ” “мафҳуми салоҳият” чун “лоиқ будан, 

сазовор будан; шоистагӣ, сазоворӣ”  шарҳ дода шудааст [193, с. 200].  

Инкишофи бебозгашт, мақсаднок, тағйироти мунтазами объектҳои 

моддӣ ва идеалӣ. Танҳо мавҷудияти яквақтии ин се хусусияти зикршуда 

равандҳои рушдро дар дигар тағйиротҳо фарқ мекунад: бозгардандагии 

тағирот ҷараёни амалкунандаро тавсиф мекунад (таҷдиди даврии набудани 

доимии мунтазамии ҷараёнҳои тасодуфӣ дар сурати мавҷуд набудани самти 

тағирот наметавонад афзоиш ёбад ва аз ин рӯ ин раванд рушди хоси ягона, 

хатти дохилии бо ҳам алоқамандро аз даст медиҳад.  

Дар натиҷаи тараққиёт, сифати нави ҳолати объект ба миён меояд, ки 

ҳамчун тағирот дар таркиб ё сохтори он амал мекунад (яъне намуди зоҳирӣ, 

дигаргунӣ ё нопадид шудани унсурҳо ва пайвастагиҳои он) .  

Қобилияти рушд яке аз хусусиятҳои умумиҷаҳонии материя ва шуур 

аст. Ғояи рушд дар замонҳои қадим гузошта шуда, вале дар асри XVIII оғоз 

ёфтааст. И. Кант онро “саёҳати хатарноки ақл” номид, зеро бисёр соҳаҳоро 

ҳамчун рушди ҷаҳони осмонӣ, табиати органикӣ ва ғайра тасаввур кардан 

душвор буд [83, с. 233]. 

Инкишофи қобилияти эҷодӣ ба иҷрои бомуваффақияти ин ё он 

фаъолият марбут аст. Таълими мураккаби синтетикӣ, ки як қатор сифатҳоро 

дорост, бидуни он шахс наметавонад қобилияти ягон амалро дошта бошад ва 

хосиятҳое, ки танҳо дар як роҳи муайяни фаъолият ташкил карда мешаванд. 

Хусусиятҳои инфиродӣ- психологии шахс, ки ба ин фаъолият ҷавобгӯ аст ва 

шарти татбиқи бомуваффақияти он мебошад. Дар раванди омӯзиш 

хусусиятҳои равонии шахсият инкишоф меёбанд, ки аз як тараф дар натиҷаи 

фаъолияти густурдаи таълимӣ ва маърифатии он амал мекунад ва аз тарафи 

дигар дараҷаи баланди маҳорат ва муваффақияти ин фаъолиятро муайян 

мекунад. Дар амалияи педагогӣ диққати асосӣ бояд дақиқ ба рушд ва 

ташаккули малакаҳои эҷодии мутахассисони ихтисоси дизайни маҳсулоти 

дӯзандагӣ дода шавад, зеро иқтидори бисёрҷонибаи ин касб асосан 

дастовардҳои инфиродӣ ва аз ҷиҳати иҷтимоӣ муҳимро ки шахсияти 



87 

 

мутахассисони ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ онҳоро дошта бошад, 

пешакӣ муайян менамояд. “Баҳс дар хусуси доштани маҳорат ҳамеша қобили 

муқоиса аст, яъне ба муқоисаи сермаҳсулӣ ва қобилияти як шахс бо тавоноии 

дигар кас асос ёфтааст. Меъёри муайян намудани қобилият сатҳ (натиҷа)- и 

фаъолиятест, ки баъзеҳо дар иҷрои ин ё он кор ба он ноил мешаванд, баъзеҳо 

на” [86, с. 148]. 

С.Л. Рубинштейн оиди ин ақида, ки фаъолият асоси рушди қобилиятро 

ташкил медиҳад, чунин мешуморад, ки “малакаҳои инсонӣ, пеш аз ҳама, 

малакаҳои кор ва таҳсил мебошанд. Онҳо дар меҳнат ва таълим, рушд 

мекунанд”. Ин талаботҳо, пеш аз ҳама, зарурати дарк кардани аҳамияти 

касбии мутахассис, ки дар вай бояд малакаҳои фаъолияти эҷодӣ ташаккул 

ёфта бошанд ва интиқоли онҳо бояд ба ташаккули шахсияти донишҷӯён 

мусоидат кунад, нишон медиҳанд [147, с. 312]. 

Рушди шахсият бо рушди зеҳн ва маънавият дар муносибатҳои 

ҳамоҳанг муайян карда мешавад. Рушди ақл бо роҳи ташаккули хотира, 

тафаккур ва тафаккури эҷодӣ дар натиҷаи азхудкунӣ, яъне табдил ба 

моликияти фардии қолаб (модел)- ҳои нигоҳдошташудаи мундариҷаи таълим 

муайян карда мешавад (сатҳи 1,2,3). Ин қолабҳои нигоҳдошташударо мо 

ҳамчун ҳадафҳои таълим муайян намудаем. 

Категорияҳои ахлоқӣ ва зебоишинохтӣ (зебоипарастӣ)- ҳадафҳои 

таълимро муайян мекунанд. Ҳадафҳои таълимӣ ноил шудан ба ҳадафҳои 

рушд - ташаккули малакаҳои касбии мутахассисони ихтисоси дизайни 

маҳсулоти дӯзандагиро муайян мекунанд. 

Ҳамин тариқ, ҳадафҳои таълимӣ, тарбиявӣ ва инкишофдиҳандагӣ аз 

хусусиятҳои асосии пешрафти амсиласозии малакаҳои эҷодии таълим 

мебошанд. 

Рушди ақл ва маънавият ҳамчунин хусусиятҳои касбии муҳимеро ки 

ҳангоми таълим ташаккул меёбанд, муайян менамояд,- малакаҳои касбӣ (A-

академик - дониши назарияи мавзӯъ, Д - дидактикӣ, қобилияти татбиқи ин 

назария дар амал, Kс - созанда - қобилияти бунёди фаъолияти шахсии худ) . 
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Барои иҷрои ин вазифаҳо ҳар як омӯзгор бояд аз технологияҳои 

муосири педагогии рушди малакаҳои эҷодии донишҷӯён бархурдор бошад, 

ташаккули муносибати муносиб ба худ ҳамчун офарандаи неъматҳои моддӣ 

ва маънавӣ, огоҳӣ аз имкониятҳои беканор ва такмили инсон, яъне омӯзиши 

принсипҳои инсондӯстӣ дошта бошад.  

Ҳар як мутахассис бояд қобилияти робитаи байни субъектҳо ва 

объектҳои ҷараёни тиҷоратро дошта бошад, дар фаъолияти касбии худ 

қарорҳо қабул ва амалӣ кунад, ки ба рушди шахсияти эҷодкорона нигаронида 

шудаанд ва иқтидори эҷодии худро тавассути қобилияти ба таври чандир 

истифода бурдани технологияҳои таълимӣ дар асоси ҳамбастагии онҳо 

пайгирона ошкор кунанд. Г.С. Алтшуллер бовари дошт, ки эҷодкорӣ 

истеъдод нест, балки табиати инсонист. Эҷодкорӣ дар фаъолияти зеҳнӣ ва 

маънавӣ сурат мегирад. Ҳар як инсон дорои малакаҳои эҷодӣ мебошад, ки 

барои кушодани онҳо шароити зарурӣ барои татбиқи онҳо лозим аст. Хӯроки 

асосии эҷод кардани ҳавасмандӣ ба эҷодкорӣ ва азхуд кардани технологияи 

меҳнати эҷодӣ мебошад. Роҳи асосии инкишофи шахсияти эҷодӣ ин 

худшиносии такмилист [8, с. 163]. 

Зарурияти фаъолияти мутамарказ оид ба рушди малакаҳои эҷодӣ дар 

таълими донишҷӯён дар шӯъбаи дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ бо он муайян 

карда мешавад, ки маҳз интиқоли таҷрибаи маънавӣ ва эҷодии инсон, ки ба 

барқарор шудани робитаҳои наслҳо мусоидат мекунад; маҳдудиятҳои 

фаҳмондадиҳии оқилонаи олам эътироф карда мешаванд, бо воситаи бадеӣ як 

раванди хеле мураккаби шинохти олам сурат мегирад. Л.Н. Шулпина, яке аз 

таърифҳои баъдтарро пешниҳод кард: “Фаъолияти эҷодӣ ин сифати устувори 

ҷудонашавандаи шахсест, ки дар ҳамбастагии мақсадноки эҳтиёҷот, ангезаҳо, 

ҳавасмандӣ ва амалҳо ифода ёфтааст, ки ҷустуҷӯи огоҳонаи вазъиятҳои 

эҷодиро тавсиф мекунад”, ки таваҷҷӯҳро ба азхудкунии фаъолияти эҷодӣ, 

аммо бори дигар ба омодагӣ ба фаъолияти эҷодӣ аҳамият дода намешавад 

[194, с. 102]. 
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Пешрафти инсон ба қобилияти дарк кардани устуворӣ ҳам дар 

объектҳои атроф ва ҳам тағйирот дар ин объектҳо, яъне зуҳурот вобаста аст. 

Илова ба ҷамъоварии маълумот, ҳама гуна таҳқиқоти илмӣ робитаҳоро 

(миқдорӣ ва сифатӣ) ташкил ва муқаррар менамояд. Ин робитаҳо дар натиҷаи 

таҳлили пайвастаи маълумоти ҷамъшуда ва фармоишӣ кашф карда шудаанд. 

Ва ин ба зарурати сохтани модел ҳамчун тасвири муҷаррадии воқеияти воқеӣ 

оварда мерасонад. 

Малакаҳо як омезиши табиӣ ва харидашуда мебошанд. Хусусиятҳои 

табиӣ дар шароити таҳсил ва раванди кор коркард мешаванд. 

Мафҳуми “малака” ба дониш, малака ё қобилиятҳое, ки шахс аллакай 

таҳия кардааст, намеояд, аммо баъзеҳо метавонанд сабукӣ ва суръати ба даст 

овардани ин дониш ва малакаро шарҳ диҳанд, яъне “малакаҳо ҳамчун 

хусусиятҳои шахсии психологии инсон муайян карда мешаванд ва инҳо 

охиринанд дар асл, чиз наметавонад табиӣ бошад. Танҳо хусусиятҳои 

анатомикӣ ва физиологӣ метавонанд табиӣ бошанд, яъне қобилиятҳои эҷоди 

қобилиятҳо бошанд, аммо худи маҳоратҳо ҳамеша натиҷаи рушд мебошанд” 

[167, с. 100]. 

“Мафҳуми малакаҳо фарқияти дастовардҳои одамонро дар бар мегирад. 

Дастоварди дастрас барои ҳама одатан бо қобилият алоқаманд аст. Маҷмӯи 

хосиятҳо, ки вазифаҳоро бо натиҷаи гуногун таъмин мекунад, ҳамон қадар ба 

шумо имконият медиҳад, ки дар бораи малакаҳо сӯҳбат кунед, шумораи 

шахсони дастрас камтар аст. Соҳаи мураккаби қобилиятҳо (аз фаъолияти 

ибтидоии инсон то дастовардҳои баландтарини он), ба назар мерасад, ки 

миқдори зиёди маводи таҳқиқотӣ то ба ҳол кофӣ омӯхта нашудааст. Ҳанӯз 

ҳам саволҳои номуайян вуҷуд доранд. Ҳар як қобилият сохти худро дорад. 

Дар сохтори малакаҳо, хусусиятҳои дастгирӣ ва пешсафро, замина ё 

воситаҳои ёрирасон ҷудо кардан лозим аст” [137, с. 112].  

Аз ин рӯ, маҳорати эҷодӣ дар моҳияти худ консепсияи динамикӣ 

мебошад. Қобилият танҳо дар ҳаракат, танҳо дар рушд вуҷуд дорад. 

“Психологӣ, шумо наметавонед дар бораи малакаҳое, ки пеш аз саршавӣ 
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мавҷуданд, сӯҳбат кунед, тавре ки шумо наметавонед дар бораи малакаҳое, 

ки ба инкишофи пурра ва мукаммал расидаанд, сӯҳбат кунед” [86, с. 93]. 

А.Н. Леонтьев қайд мекунад, ки “Таърифи васеъ қабулшудаи қобилият 

ин аст, ки моликияти фардие мебошад, ки ансамбли муваффақияти ин ё он 

фаъолият мебошад. Ин ба хосиятҳое дахл дорад, ки онтогенетикӣ дар худи 

фаъолият ва вобаста аз шароитҳои беруна инкишоф меёбанд” [100, с. 68]. 

Равиши ҳалли мушкилоте, ки Т.И. Артемьева: “Барои баррасии 

малакаҳои рушди, динамика ва шароити воқеии иҷтимоие, ки ин шахс дар он 

ҷойгир аст, пешниҳод менамоем, ки малакаҳоро ба мавзӯҳои мувофиқ ва 

потенсиалӣ тақсим кунем” [14, с. 82]. 

“Одатан, сохтори қобилият аз ҷониби хосиятҳои пешбаранда ва 

дастгирикунандаи қобилиятҳо ташкил карда мешавад” [96, с. 101]. 

Мо боварӣ дорем, ки малакаҳои эҷодӣ танҳо дар фаъолияти касбӣ ва 

дар муассисаҳои махсус таҳия мешаванд, ки барои ташаккули сифатҳои 

шахсии барои рассом - ҳунарманд зарурӣ эҷод шудаанд (масалан, алоқаи 

назария бо амал дар тамоми фаъолияти визуалии ӯ) . 

Санъати халқӣ воситаи аз ҳама самарабахш ва муассир барои бедор 

кардани эҳтироми донишҷӯён ба мероси фарҳангии кишварашон, алахусус ба 

асарҳои санъати ороишӣ - амалӣ, ба кори рассомони халқӣ мебошад. 

“Хоҳиши давомнокӣ дар рушди анъанаҳои ҳунармандии маҳаллӣ, ҷалб 

кардан ба кори устоҳо ва рассомони он, хоҳиши шуури иваз кардани онҳо 

ҳамаи ин барои ташаккули шахсияти эҷодӣ ва шаҳрвандӣ аҳамияти 

ҳалкунанда дорад” [46, с. 60]. 

Дар санъат ва ҳунарҳо ба экспрессивии шакли худи маҳсулот диққати 

зиёд дода мешавад, ки ҳам ҳадафи функсионалӣ ва ҳам ороишро дорад. Дар 

мавриди санъати ороишии афзалиятнок, дар ин ҷо диққати асосӣ ба таҳияи 

қитъаҳо ва композитсия дода мешавад. Аммо нақшҳои қитъаҳо, ки дар 

санъати ороишӣ ба таври васеъ истифода мешаванд, мустақил нестанд, балки 

бо ҳадаф ва табиати муҳити ороишии онҳо зич алоқаманданд. 
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Кори Ҷ.М. Холматов ба худ таваҷҷӯҳи хос ҷалб менамояд. Дар он 

муаллиф бо истифода аз хусусиятҳои анъанавии тоҷикон касбӣ ва моҳирона 

мегӯяд: “Санъати халқӣ ҳамеша ба асосҳои зебоипарастӣ ва маънавии ҳаёт 

такя карда, завқ, меҳрубонӣ, эҳтиром ба арзишҳои моддӣ ва дигар сифатҳои 

мусбати шахсро дарбар мегирад” [182, с.75]. 

М.А. Некрасова санъати халқиро як низоми эҷодӣ, фарҳангӣ ва таърихӣ 

мешуморад, ки худро тавассути идомаи анъанаҳо тасдиқ мекунад, ҳамчун як 

намуди махсуси эҷодиёти бадеӣ дар фаъолияти коллективии мардум 

фаъолият мекунад. Ва ҳар мардум фарҳанги анъанавии шоирона ва тасвирӣ 

дорад. Ниятҳои доимии санъати халқӣ тасвири ангезаҳои аслиро дар 

муносибатҳои нав аз нав тафсир карда, таҷрибаҳо ва ғояҳои навро ба онҳо 

мепайвандад. Ин аст шаклҳои гуногуни шаклҳои он. Аммо, дар айни замон, 

махсусе, ки ин ё он ҷанбаи санъати халқиро аз ҷиҳати хусусияти миллӣ ва 

минтақавӣ фарқ мекунад, набояд аз байн наравад; баръакс, он як шарти 

зарурӣ барои гуногунрангии бадеӣ мегардад, мешуморад [121, с. 35]. 

Б.П. Денике дар омӯзиши фарҳанг ва санъати Шарқ саҳми назаррас 

гузоштааст. Деника. Муҳаққиқ соҳаҳои асосии санъати Осиёи Марказиро 

(матоъ, қолинҳо, маҳсулоти металлӣ ва чӯбӣ) шарҳ дод. Дар китоби Б.П. 

Деник дар тасвири умумии таърихи санъат дар тамоми Осиёи Марказӣ 

инъикос ёфтааст [66, с. 90]. 

 “Санъати халқӣ олами ҷудонопазири ҳамоҳангсози муносибати 

махсуси шахс бо ҳаёт, кор ва зиндагии ӯ мебошад. Он ҷаҳонбинӣ, вазъи 

таърихӣ ва шароити иҷтимоии ҳаёти инсон, тафаккур, ҳиссиёт, хислат, 

қобилияти мушоҳида ва нишон додани воқеият ва зебогии табиӣ ва ҳаёти 

ҷомеаро инъикос мекунад” [110, с.11]. 

Мо муайян кардем, ки ҳангоми таълими рангубори матоъ (техникаи 

батик), донишҷӯ ва омӯзгор ҳамкориҳои соҳаи иттилоотии фанро ба роҳ 

меоранд, ки дар натиҷаи он ҳамкориҳо байни иштирокчиёни муоширати корӣ 

дар заминаи арзишҳои ахлоқӣ дар соҳаи некӣ ё бадӣ, инчунин байни 

донишҷӯ ва блоки субъектӣ - муносибатҳо барқарор карда мешаванд. 
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Мувофиқи категорияҳои зебоипарастӣ, ҳангоми муқоисаи маҳсулоти 

фаъолият бо стандартҳои зебоӣ ва ҳамоҳангӣ дар ин соҳа ва моделҳои 

ҳифзшудаи блоки иттилоотӣ, ки ба моликият ва азхудкунии роҳҳои 

фаъолияти вобаста ба раванди мењнат дар асоси категорияҳои маънавӣ 

табдил ёфтааст. Ин муносибатҳо натиҷаи ниҳоии фаъолият ё ҳадафи онро 

муайян мекунанд. Ҳадафҳои таълимӣ дар шакли моделҳои ҳифзшудаи 

мундариҷаи иттилоотӣ дар ин ё он шакл, ки бо сифати дониш муайян карда 

мешаванд. Мақсадҳои таълимӣ - категорияҳои маънавӣ ва зебоипарастӣ 

мебошад. 

Ба назари мо, қисми амалӣ рангубори матоъ (техникаи батик) барои 

баланд бардоштани қобилияти эҷодии мутахассисони ихтисоси дизайни 

маҳсулоти дӯзандагӣ таъсири мусбӣ мерасонад. Фаъолияти омӯзгоре, ки 

ҷараёни таълимро роҳандозӣ мекунад, бояд ба ташаккули ин малакаҳо 

нигаронида шавад. Ин ба воситаи дарки мақсадҳои ин омӯзиш, таҳияи 

модели чунин фаъолият, муайян кардани технологияи ноил шудан ба 

ҳадафҳо ва инъикоси фаъолиятҳои таълимӣ ба даст меояд. Ҳамаи ин аз 

омӯзгор талаб мекунад, ки дар раванди таълим салоҳиятдор бошад ва 

қобилияти пешниҳоди онро дар шакли умумии намунавӣ дошта бошад. 

Рангубори матоъ (техникаи батик) аз калимаи индонезӣ гирифта шуда, 

(batik) - маънояш «қатраи ширеш» аст ва ин маъно технологияро хеле дақиқ 

тасвир мекунад. Ватани рангубори матоъ (техникаи батик) ҷазираи 

Индонезия - Ёвон ба шумор меравад. Ривояти Ёвонгӣ қисса мекунад, ки яке 

аз ҳимоятгарони осмонӣ ба ҷазираи Ёвон фуруд омада, зиндагии ғамгини 

онҳоро мебинад ва мехоҳад кўмак кунад. Дар саҳро матоъҳои навро кушод, 

аз садҳо занбўрон қатрагӣ мум ҷамъ кард ва бо онҳо нақшҳои зебо офарид. 

Баъд борони рангҳо - сабз, зард ва кабуд борида, тасвирро бо рангҳои равшан 

оро дод. Ҳамин тавр одамон дар бораи рангубори матоъ (техникаи батик) бо 

хабар шуданд ва ранг кардани матоъҳоро омўхтанд. (ниг. ба замимаи №2)  

Ҳунармандони ин ҷазира дар рангубори матоъ ба қуллаҳои баланд 

расиданд ва дар муддати хеле кўтоҳ ин ҳунар ба санъати ҳақиқӣ табдил ёфт. 
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Бо усулҳои махсус рассомон ва ҳунармандони рангубори матоъ (техникаи 

батик) дар матоъ тасвирҳои равшану ботароват мекашиданд. Сюжетҳо 

тамоман гуногунанд: манзараҳо, тасвири ҳайвонот, портрети одамон то 

расмҳои хаёлӣ ва муҷаррадӣ. Аз чунин матоъҳои орододашуда, ҷузъҳои 

ороишӣ, либосҳои зебо дўхтан мумкин буд. 

Барои офаридани як матоъ моҳҳо, баъзан солҳо мегузаштанд. Бинобар 

ин либосҳои бо чунин нақш офаридаро танҳо сарватмандон мепўшиданд. Он 

шахсоне, ки худашон бо рангкунии матоъ машғул буданд оҳиста - оҳиста 

хизматгорони худро ба ин шуғлу меҳнат во медоштанд. 

Ҳунармандони Ёвон чун анъана матои пахтагӣ истифода мекарданд ва 

корҳои хешро низ аз пахта иҷро мекарданд ва сирри ҳунари худро аз насл ба 

насл мерасониданд. Усули кор ва нақшҳои ҳар оила аз якдигар фарқ мекард. 

Расмҳои иҷрошуда, мавзўъҳои хеле гуногун доштанд. Монанди нақшҳои 

геометрӣ, сюжетҳои мифологӣ, расмҳои олаҳаҳо (гӯё худоҳо) ва парандаҳои 

хаёлӣ, умуман дар соҳили шимолӣ рангҳои равшан истифода мебурданд. Аз 

рўи расм мансубияти табақавии одамро муайян кардан мумкин буд ва 

такроркардани нақшҳои шоҳӣ манъ буд. Ҳар як духтар дар ҷиҳози арўсии 

худ бояд ягон либоси бо усули рангубори матоъ (техникаи батик) тайёршуда 

дошта бошад, масалан паннои деворӣ, парда, матоъҳои рангоранг ва ғайра. 

Ҳатто имрўзҳо дар байни сокинони Ёвон либоси аз рангубори матоъ 

(техникаи батик) тайёршуда хеле машҳур аст ва онро бештар бо мақсадҳои 

тиҷоратӣ тайёр мекунанд.  

Санъати рангубори матоъ (техникаи батик) дар асри XIV ба авҷи аълои 

худ расид, ки замони кашфи “чантинга” - зарфи хурдакаки мисин бо нўги 

каҷ, бо дастаки чўбӣ ё бамбукӣ шинонда шуда буд, ки аз бинии он муми гарм 

мерехт. Маҳз бо ин асбоб кашидани нақшҳои мураккаб ва рахҳои борик дар 

матоъ имкон медиҳад, ки ин хусусият танҳо хоси рангубори матоъ (техникаи 

батик) индонезиягӣ ба шумор меравад. Онҳо дар ин кор танҳо матоъҳо ва 

рангҳои табиӣ истифода мебурданд, ки он рангҳо аз рустанӣ, гулҳо, решаи 

дарахтҳо, минералҳо ва гили ранга гирифта мешуд. Таркиби тайёр кардани 
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ранг назди ҳунармандон махфӣ ва сирри профессионалӣ ба шумор мерафт. 

Маълум аст, ки ин процесси хеле меҳнатталаб буда, раванди тайёр кардани 

рангубори матоъ (техникаи батик) - ро танҳо духтарони сарватманд ва аҳли 

дарбор бар ӯҳда доштанд, вале аз сабаби афзудни шароит ва зиёд гаштани 

талабот зарурат пеш омад, ки ба ин кор хизматгорон низ ҳамроҳ гарданд ва 

бо ин роҳ чанде пас рангубори матоъ (техникаи батик) - и индонезиягӣ ба 

маҳсулоти содироти кишвар табдил ёфт. Якҷоя бо матоъҳои зебо, ин ҳунари 

нотакрор дар ҷаҳон паҳн гардид. 

 Соли 1835 дар шаҳри Лейден аввалин заводи истеҳсоли рангубори 

матоъ (техникаи батик) кушода шуд. Баъди он чунин корхонаҳо дар 

Роттердам, Апелдорн, Хелмунд ва Харлам кушода шуданд. Шавқи рангубори 

матоъ (техникаи батик) дар Аврупо ба саҳифаҳои таърихии он низ ворид 

гашт, ки генерал - губернатори ҷазираи Ёвон - Тамос Раффлсом навиштааст: 

“Барои гирифтани фоидаи зиёд бо хароҷоти кам дар истеҳсоли нақшҳои 

Ёвонгӣ технологияҳои нав такомулёфта коркард шуданд. Барои коромўзии 

коргарон ҳолландҳо ҳунармандони индонезиягиро киро мекарданд. Баъди 

баргаштан ба Ёвон ин мутахассисон дар навбати худ ин технологияҳоро дар 

ватани худ паҳн мекарданд”. Аммо рангубори матоъ (техникаи батик) ин 

анъанавӣ, ки аз рўи технологияи қадима иҷро мешуд, хеле дилгиркунанда ва 

меҳнатталаб буд. Аз ин рў соли 1840 расмро дар матоъ тавассути мўҳрҳои 

мисин ва қалъагӣ мегузоштанд, ки корро хеле осон ва арзон иҷро кард ва 

боиси пайдо гаштани нақшҳои хеле мураккаб гардид. Рангубори матоъ 

(техникаи батик) - и нақшдор пайдо гардид.  

Дар охири асри XIX саноати пахтагини англисӣ, ки ба технологияи 

баланди чити нақшдор такя намуда буд, ба истеҳсолоти ҳунармандӣ ва хурд 

мегузарад. Тааҷҷубовар нест, ки технологияҳои қадим маҳфуз дошта 

шудаанд. Дар Олмон санъати қадима ҳама вақт дар сатҳи ҳунари дастӣ боқӣ 

мемонад. Шояд, маҳз ҳамин боиси ҳифз гаштани технологияҳои қадим дар 

Аврупо ва то замони мо омадани онҳо гардид. Аммо солҳои охир рангубори 

матоъ (техникаи батик) боз нашъунамо карда истодааст. Мутахассисон ва 
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дўстдорони зиёд ба усулҳои қадимаи рангкунии матоъ рўй меоранд, 

технологияҳои кўҳнаро такмил дода, усулҳои нав меофаранд. Ин боиси 

пайдоиши навъҳои муосири асос ва коркарди ширеши махсус барои матоъ 

гардид. Аз ин рў ҳоло 4 намуди рангубори матоъ (техникаи батик) мавҷуд 

аст: гарм (анъанавӣ, ки дар он ширешро ба воситаи оби гарм тоза мекунад), 

хунук (нақши захираро дар ин ҳунар маҳлули резинӣ иҷро мекунад), гиреҳӣ 

ва нақши озод.  

Нусхаҳои хеле қадимаи матоъҳо бо рангубори матоъ (техникаи батик), 

ҳиндӣ ва ё форсӣ дар қабрҳои мисрӣ пайдо шуданд. Ва маълумотҳои аввалин 

оид ба ранги матоъҳо дар адабиёти ҷаҳонӣ ба асри якуми замони мо тааллуқ 

дорад. Плиний Сарший дар яке аз китобҳои худ усули рангкунии матоъро ки 

дар Мисри Қадим истифода мешуд, мухтасар тасвир намудааст: «Дар Миср 

либосҳоро бо усули ҳайратовар ранг мекунанд. Баъди он ки ба рӯи матои 

сафед нақш мекашанд, онро на бо ранг, балки бо моддаҳои рангро ҷаббанда 

оро медиҳанд, вақте ки кор тамом мешавад, чизе маълум нест, вале баъди ба 

тафдон гузошта гирифтан он ранга мегардад». Ба усули рангубори матоъ 

(техникаи батик)-и ҳозира хеле монанд аст, ки чунин маҳлулҳоро «захира» 

меноманд, зеро онҳо ранги ибтидоии матоъро ҳифз мекунанд ва онро аз ранг 

эҳтиёт мекунанд. 

Ранкунӣ бо рангубори матоъ (техникаи батик) дар Осиёи ҷанубу шарқӣ 

таърихи ҳазорсола дошта, дар бисёр кишварҳо ҳатто бо номҳои мухталиф 

шуҳрат пайдо кардааст. Масалан дар Малайзия “plangi” (ҷамъ ва гиреҳ), дар 

Индонезия ва Африқо tritik (кашиш), дар Ҳиндустон рангубори матоъ 

(техникаи батик) - и гиреҳӣ ва ғайра. 

Аммо дар Ҷопон ба як ном маъмул гаштааст, вале ин тасодуфӣ нест, 

чун ки ин санъати рангкунии матоъро ҷопониҳо асос гузоштаанд. Калимаи 

шибори аз калимаи ҷопонӣ гирифта шуда, яъне сиборӣ 絞り染め (сибори - 

дзомэ) – “рангкунӣ бо роҳи бастан”. Ҳамаи номҳои дар рангубори матоъ 

(техникаи батик), ба таври дақиқ инъикос мегардад. 
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 Ин усули истифода бурдани ранг дар матоъ тавассути таноб печондан, 

чиндан (складование) ё фишурдасозии бо истифода аз ришта, ресмон, аз 

арғамчин сохта, ба тахтаҳо, гилемчаҳои бамбукӣ барои хушк кардан, санг, 

сангчаҳои ғӯзапоя, бамбук, калтак, пиёлаҳо ва ғайра мебошад. Дар ҳақиқат, 

ҷопониҳо хеле эҷодкор мебошанд. 

Дар Ҷопон, усули дар матоъ тасвир “кашидан” ҳадди ақал аз асри VIII 

зоҳир шуда, сирри ҳунарӣ дар минтақаҳои гуногун ҳарнавъ ҳифз гардидаанд. 

Дар Ҷопон аз Ҳиндустону Чин, каме дертар ба истифодаи истилоҳи махсус 

“санкэчи” (三 纈) омадаст, ки се намуди рангкунии матоъ омада расид. Пас, 

дар як муддат Ҷопон ҳама дар он вақт маълум гаштаи технологияҳои 

рангкунии матоъ ҷамъоварӣ намуд. 

- «Рокэчи» (蝋 纈) - «рангубори мумӣ» - аналогӣ, рангубори матоъ 

(техникаи батик) - и гарм. 

- «Кёкэчи» (夾 纈) - «рангкунии чинкунӣ» чун ранг ба чини матоъ 

молида мешавад аз ин рӯ дар он бештар истифода бурда мешавад. 

- «Kокэчи» (纐 纈) - қадимтарин ва усули маъмулгаштаи шиборӣ 

мебошад, ки тибқи ин усул қисматҳои рангнашудаи матоъ бо ришта 

гиреҳгуна печонида мешаванд. 

Дар он давра чунин матоъҳоро шахсони одӣ истифода мебурданд. 

Шахсони табақаҳои боло аз матои хубу гаронтар, бо зардӯзии рангоранг оро 

додашуда истифода мебурданд. Аммо санъаткорон техникаи рангубори 

матоъро такмил дода, дар асри XIV бо воситаи гиреҳҳо ба намуди бофтан ё 

гулдӯзӣ кардан хеле расмҳои мураккаб ва муқоисашавандаро дар муддати 

кӯтоҳ омӯхтанд, ки инро усули «тсуджигахана» (辻 が 花) меноманд. 

То имрӯз ҳеҷ кас аз пайдошавии ин усул, яъне кай дар куҷо ва аз 

ҷониби кӣ пайдо шудааст маълумот надорад. Дар ҳолн, ки аз асри XV ин 

ҷониб яке аз роҳҳои асосии ороиши матоъ, махсусан матоъҳои хоси либоси 

намояндагони равияи самурай, яъне косоде ё худ “kimono” бо ин усул ороиш 

меёбад. 
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Техникаи “каноко” дар асри XVII маъмул гашт ва то ин вақт 

ҳунармандон ба рӯи матоъ намунаҳои гуногуни рангкуниро  истифода 

мекарданд. Ба монанди пулакчаи моҳӣ, минтақаҳои зиёди матоъ ба шакли 

чинкунӣ ва дар якҷоягӣ бо техникаи дигари рангкунии матоъҳо оро 

меёфтанд. Дар ҳамон вақт термини “сибори-зомэ” (絞 り 染 め) – “рангубори 

матоъ (техникаи батик) и гиреҳӣ” бар ивази рангубори матоъ (техникаи 

батик) - и “кокэчи” пайдо гардид. Аз он замон сар карда, шахсони табақаи 

боло либосҳои худро бо чунин техникаи рангкунӣ оро медоданд ва либоси 

миллии он вақта низ, яъне касодэ бо усули рангубори шиборӣ анҷом меёфт 

ва ин усули ороиш дар Ҷопон анъана гардид. 

Баъди ҷанги дуюми ҷаҳонӣ барқарорсозии иқтисодиёт дар ҷомеа ва 

ҳунарҳои милливу анъанавӣ рушд намуд, аз ҷумла усулҳои анъанавии 

рангкунии матоъ. Дар ин давр на танҳо техникаи рангкунии матоъҳои 

куҳнаву маҳвшуда барқарор гардид, балки  дар моделҳои нави костюми 

миллӣ усулҳои куҳан, аз ҷумла “тсуджигахана” боз мавриди истифода қарор 

гирифт. 

“Кумо шиборӣ” (Кумо сиборӣ) гиреҳи риштадор ва ё атрофи ҷисми 

даврашакл бо сангчаҳо оро додашуда. Баъди ранг кардан тарҳ монанди 

даврашакл ҳосил мешавад. 

Дар асри XVII Ҳиндустон ва Индонезия истеҳсколкунандаҳои асосӣ 

гаштанд ва талабот ба матоъ хеле афзуд ва васеъ намудани истеҳсолот ва 

такмили техникаро талаб мекард. Маҳз дар ҳамин солҳо дар Ҳиндустон 

усули чопӣ ривоҷ ёфт ва махсусан “Чхинт”-и ҳиндӣ дар Ҳиндустон ва берун 

аз он маъруфияти калонро ба даст овард. Аврупо дар асрҳои XVII-XVIII 

тамоми Аврупо чунон мафтуни матои ҳиндӣ гаштанд, ки мехостанд 

технологияи онро омўзанд. Ҳолланидҳо рангубори матоъ (техникаи батик)- 

ро ба Аврупо оварда, истеҳсоли онро ба роҳ монданд.  

Дар натиҷа аврупоиҳои асбобҳои электрикии истеҳсолкунандаи 

рангубори матоъ (техникаи батик) -ро кашф карданд, ки мумро дар ҳолати 
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гармӣ нигоҳ медошт. Жозе Мари Жакар соли 1801 асбоби автоматӣ офарид, 

ки кортҳои махсусро бо барномаҳои бофандагӣ истифода мебурд.  

Дар Ҳиндустон дар асрҳои миёна расм дар матоъ бо воситаи муҳр ё бо 

воситаи мӯқалам кашида мешуд. Роҳи аввал бисёр заҳматталаб ва 

дарозмуддат буд. Аз ин ҷо, муҳаққиқи маъруф Ҷ. Ирвин ва П.Шварқ тасдиқ 

мекунанд, ки “рангкунии матоъ бо воситаи мӯқалам ба санъат наздиктар буд, 

назар ба ҳунар”. 

Рангубори гиреҳии “бандхана” то имрӯз бисёр маъмул буда, дар он 

нақш ба доғҳои номунтазам монанд мешавад. Кашидани расми одамон дар 

матоъ, бо нақшҳои нуқтаӣ, ки дар масчиди ҳиндустоиҳо дида мешуд.  

 Инчунин боз як технологияи қадими дар Гуджарат маъмул аст, яъне он 

ҷо матое, ки бо хат оро мешавад, бо ресмон маҳкам баста мешавад. Баъди 

ранг кардан он ҷое, ки баста мешавад ранг намешавад. Ин намуди техникаи 

рангкунӣ “лахерия” ном дорад. 

Технологияи ба рангубори матоъ (техникаи батик) монанд, ҳамчун 

номи “каламкарӣ”, ки асосан дар Короманделе ва Тамиланде дар байни 

санъаткорон маълум аст, ки бисёртар расмҳои мифологӣ ва ҳикоягӣ 

мебошад. Чун асри XVII Ҳиндустон, ки бо англисҳо якҷоя мешавад, ин 

намуди технология мустамликадоронро қонеъ гардонида наметавонад.  

Дар Гуҷарот роҳу усулҳои шибборӣ аз ниёгонашон боқӣ мондааст, 

усули онҳо чунон аст, ки ҷойҳое, ки бояд ранг нашавад бо ресмонҳои ғафс 

мебанданд ё ин, ки ба худи матоъ мустаҳкам мебанданд. Баъди бастан 

матоъро ба ранги омодашуда меандозанд. Санъаткорон бо воситаи ин намуди 

техника матоъҳоро бо фармоиши инфиродӣ ранг мекарданд, ба монанди 

сюжетҳои мифологӣ ё ҳикоявӣ расмҳо барои масҷид фармоиш медоданд.  

Дар давраи асримиёнагӣ усули гулдӯзӣ маъмул гашт. Аврупо аз 

Ҳиндустон матоъҳои гулдӯзишуда, яъне “чхинт”- ро харидорӣ мекунад, ки 

ин кор раванди дар муддати дароз рангкунии матоъро дар Ҳиндустон аз байн 

мебарад. 
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Матоъҳои ороишӣ дар Аврупо ҳанӯз аз асрҳои XIX ва дар Руссия 

бошад рангкунии матоъ аз асри ХХ оғоз шудааст. Ҳунармандони Руссия 

техникаи рангкунии матои Аврупоро бидуни омӯзиши сарчашма ва таърихи 

пайдоиши он қабул карданд. Дар солҳои 30- юм рангкунии матоъ аз тарафи 

ҳукумат дастгирӣ карда шуда, якчанд фабрика ташкил карда шуд. Дар солҳои 

50- ум якчанд санъаткор ва рассом, ба монанди А. Алексеева, Т. Алексахина, 

Н. Вахмистров, К. Малиновская ва ғайраҳо, барои инкишоф додани 

рангкунии матоъ нақши назаррас гузоштанд. Ҳам Руссия ва Аврупо дар 

ҳамҷоягӣ ба истеҳсоли руймол машғул шуда, танҳо бо фармоишоти зиёд кор 

мекарданд, яъне на ҳама вақт фармоишҳои инфиродиро аз тарафи 

муассисаҳои алоҳида ва ё шахсӣ  қабул мекарданд.  

Дар замони ҳозира рангубори матоъ (техникаи батик) гуфта, ҳамаи 

намуди матоъҳои рангкардашударо меноманд, ки рангкунии он тавассути 

аэрограф амалӣ мешавад. Ин ҳунар аз санъатҳои нозук буда, ранге, ки 

истифода шудааст бо ягон маҳлул тоза карда намешавад ва ё ин ки дубора 

ранг карда намешавад. 

Ҳунармандони Аврупоӣ бештар матоъҳои пахтагин истифода 

мекарданд, ки ин анъанаро аз аҷдодони худ ба мерос гирифта буданд, ки 

нақшҳои ҳар оила аз ҳамдигар фарқ дошт. Тасвирҳо бо нақшҳои геометрӣ ва 

орнаментҳои дарахтон ва сюжетҳои мифологӣ ва асосан бо рангҳои равшан 

оро дода мешуданд. Илова бар ин, орнаментҳои дар матоъҳои шоҳон 

истифодашуда, мумкин набуд, ки ҳеҷ гоҳ ба матоъҳои дигарон истифода 

шаванд.  

 Ҳар як духтарон дар ҷиҳози арӯсии худ, албатта, ягон намуди либос ё 

пардаи хона ё ҷиҳози дигари аз рангубори матоъ (техникаи батик) 

таҳияшударо доштанаш лозим буд.  Корҳои появӣ ё худ фундаменти 

рангубори матоъ (техникаи батик) - ро метавон дар хатҳои қадимаи хитойиҳо 

мушоҳида намуд, ки қариб 2500 сол таърих доранд. Рассомон - ҳунармандон 

дар матои абрешимӣ бо воситаи туш расмҳои шапарак, парранда ва гулҳои 

зебо мекашиданд. 
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Дар Хитой аз қадим бо баробари матои абрешимӣ, инчунин рангубори 

матоъ (техникаи батик) васеъ паҳн гардида буд. Аз ин ҷо роҳи абрешим 

матои нафису мулоимро аз Ҷопон то маркази Осиё ва аз он ҷо то худи 

Ҳиндустон паҳн кардааст. Имрӯз низ дар сарҳади ҷанубу - ғарбии Хитой, 

усули рангубори матоъ (техникаи батик) -ро одамон дар аппликатсия ва 

гулдӯзиҳо васеъ истифода мебаранд. 

Дар асри XVII баъди он ки аз Голландия рангубори матоъ (техникаи 

батик) ба давлатҳои Аврупо ворид мегардад, аврупоиҳо таҷҳизоти 

электрикиро ихтироъ мекунанд, ки тавассути он маҳлул дар ҳолати моеъ 

қарор мегирад. Бо шарофати ин таҷҳизоти техникӣ истифодаи рангубори 

матоъ (техникаи батик) ба боз ҳам ба дараҷаи баланд мерасад. Дар маҷмӯъ 

усули рангубори матоъ (техникаи батик) дар охири асри ХIX дар Аврупо 

шуҳрат пайдо мекунад ва дар он ҷо ташаккулу тарақии меёбад. 

 Матоъҳои дар замони муосир бо усули рангубори матоъ (техникаи 

батик) рангшуда дар рӯи матоҳои абрешимӣ садсолаҳо нигоҳдорӣ мешаванд. 

Инчунин рангубори матоъ (техникаи батик) и замони ҳозира офариниши 

намудҳои гуногун, ба монанди нақшу нигори мозайка, графикӣ, акварелӣ, 

витраж ва ғайраҳоро қабул кардааст. Барои осон намудани раванди 

рангкунии матоъ барои навёдгирон маҳлулҳои махсус омода шудааст, ки 

ҳама кас бе монеа метавонад ҳаргуна матоъро оро диҳад. 

Ҳоло бошад, ба дўстдорони мўд гузариши ғайриодии рангӣ писанд 

буда, онҳо ҳангоми тасвири матоъ бо усулҳои гуногун ба вуҷуд меоянд. 

Имрўзҳо рангубори матоъ (техникаи батик) дўстдорони зиёд дорад ва аз 

саноати муосир ба шумор рафта, миқдори зиёди воситаҳои гуногуншакл 

истеҳсоли рангҳои мухталифнавъро имкон медиҳанд [165, с. 15]. 

 

2.2. Таҳияи модели таълими санъати ороишӣ - амалӣ, ки он ба 

рушди малакаи эҷодии донишҷӯён дар асоси намунаи рангубори матоъ 

(техникаи батик) дар фаъолияти истеҳсолӣ равона карда шудааст 
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 Модел - ин як низомест, ки пажӯҳиши он ҳамчун воситаи ба даст 

овардани маълумот дар бораи низоми дигар хизмат мекунад, рӯйнамои як 

раванди воқеӣ, сохтор ё мафҳум мебошад  [137, с. 81]. 

Ба ақидаи мо модел - ин натиҷаи низомбандиест, гарчанд дараҷаи 

чунин низомбандӣ аз тахайюлоти кулл ва ҳадафи таҳлил, аз мукаммалии 

чашмдошт ва дақиқии қарордод вобаста аст. Лекин, ба ҳар ҳол, дар объекти 

пажӯҳиш бояд сарманшаи он қайд карда шавад, яъне он нишонаҳои 

назаррасе, ки бе он объект маънои худро гум мекунад. Модели ҳадафнок 

сохташуда аломатҳои назарраси падидаро бояд возеҳ инъикос намояд, модел 

тафсилоти дуюмдараҷаро ифшо наменамояд. Бидуни соддакунии асоснок 

кардашуда илмӣ модел вуҷуд надорад. 

Агар алоқаи мутақобилаи байни назария ва модел хусусияти шартӣ 

дошта бошад (бе назария модел арзи ҳастӣ надорад ва бе модел назария арзи 

ҳастӣ надорад), он гаҳ алоқаи мутақобилаи байни модел ва озмоиш аҳамияти 

муайяни ҳам назариявӣ ва ҳам амалӣ дорад.  

Мувофиқи ақидаи К.К. Платонов се навъи модели ҳирфавиро ҷудо 

мекунанд:  

- модели меъёрӣ дар асоси дастур, низомнома, барномаҳои 

омодакунӣ ва ғ. таҳия мешавад; 

- модели экспективӣ (аз забони англисӣ especiation - интизорӣ) бо 

андешаҳои коршиносҳое, ки соҳиби малакаву маҳорати хуби касбӣ 

гардидаанд, шарҳ дода шудааст; 

- модели эмперикӣ соҳибкасби ҳирфавиро воқеан дар шароити 

муайян вуҷуд дошта тасвир мекунад [136, с. 55]. 

Дар тасаввуроти муосир модели мутахассиси ҳирфазӣ чунин 

компонентҳоро дар бар мегирад: 

- профессиограмма - тавсифи талаботҳои равонии касб нисбати 

фаъолият ва шахсияти коргар; 
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- талаботҳои тахассусӣ - мансабӣ - тавсифи мӯҳтавои мушаххаси 

фаъолият, вазифаҳои тахассусии он дар шароити мушаххаси мансабӣ, дар 

вазифа мансабии мушаххас; 

- ҷадвали тахассусӣ - маҷмӯи навъҳои фаъолияти касбӣ ва дараҷаи 

тахассусии он, дараҷабандии тахассусӣ ва ғайраҳо [168, с. 202]. 

Ҳангоми таҳияи модели мутахассис дар чунин намуд маҳсуб меёбад, ки 

“аҳамияти махсус бояд ба таҳияи талаботҳои сифатӣ (дар тафовут бо 

миқдорӣ) ва меъёрии ҳирфазӣ дода шавад. Модели мутахассис ҳамчун симои 

шахсияти ҳирфавӣ ба назар мерасад, ў чигуна бояд бошад - ки он ба таври 

шифоҳӣ (лафзӣ) ифодаёфта ва дар ҳуҷҷатҳои меъёрии муайяншуда дарҷ 

гардидаст” [177, с. 386]. 

Модел таҷассуми мавҳуми воқеият дар ин ё он шакл мебошад (масалан, 

математикӣ, физикӣ, рамзӣ, тасвирӣ ё дескриптивӣ), ки ҳадафи он таҷассуми 

ҷанбаҳои муайяни чунин воқеият буда, он имкони пайдо кардани ҷавобҳо ба 

масъалаҳои таҳқиқшавандаро фароҳам меорад [87, с. 45]. 

Зарурати тарҳсозии модели равандҳои мураккаби иҷтимоӣ инчунин аз 

сабаби он ба вуҷуд меояд, ки худи раванди фаъолияти эҷодӣ бисёр печ дар 

печ буда, дар омӯзиши он олимон ҳоло ҳам муаммоҳои зиёд доранд.  

Дар адабиёти педагогӣ ба равиши тарҳсозии падидаҳои мураккаби 

педагогӣ аҳамияти бузург дода мешавад.  

Асосҳои тарҳсозии назариявӣ аз тарафи таҳқиқотчиён С.И. 

Архангелски, Б.В. Берсенадзе, В.П. Беспалко, Ю.О. Овакимян [15, 29, 30, 

126]  ва ғайраҳо мавриди баррасӣ қарор дода мешавад. Таҳқиқотчиён қайд 

мекунанд, ки такмилдиҳии ҷараёни таълим ва баланд бардоштани 

самаранокии он бе истифодаи усулҳои таҳқиқоти ҷараёни таълим, бе усулҳои 

такомулӣ ва ҳамоҳангсозии мӯҳтаво ва ҷараёни таълим имконнопазир аст.  

Тарҳсозии раванд имкони воқеан назаррас ва возеҳ тасаввур кардани 

таркиби раванди мураккабро медиҳад, ҳангоми якҷоя амал кардани якчанд 

ҷузъҳои таркибӣ ҳангоми тарҳсозӣ, дарккунии ҳудудҳо дар доираи 

фаъолияти муайян ба миён меояд, имконияти ба идроки башарият тасаввур 
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кардани равандҳои мураккаб ва падидаҳо, ҳангоми якҷоя амал намудани 

онҳо, пайдо мешавад. Модел ба дилхоҳ иҷрокунанда ҷиҳати муайян кардан 

ва амалӣ сохтани инварианти алоқаҳои байни ҷузъҳои муҳими падида 

мусоидат мекунад. Истифодаи моделҳои зеҳнӣ ҳамчун усули дарккунии 

илмӣ ба ташкил намудани тафаккури илмӣ - назариявӣ, ки онро илми муосир 

талаб мекунаду он дорои хусусияти моделӣ ва инчунин фаъолияти эҷодӣ 

мебошад, мусоидат мекунад [133, с. 55]. 

Бардошти низомвӣ имкони ҳалли муамморо бо сохтани як низоми 

мураккаб бо назардошти ҳамаи омилҳо ва имкониятҳо, мутаносибан ба 

муҳимияти онҳо, дар ҳамаи марҳилаҳои таҳқиқоти низом ва сохтани модел 

фароҳам меоварад. Бардошти низомвӣ чунин маъно дорад, ки ҳар як низом 

ҷузъи таркибии том мебошад, ҳатто дар ҳолате ки он аз зернизомҳои алоҳида 

иборат бошад ҳам.  

Ҳамин тавр, дар асоси бардошти низомвӣ баррасии низом ҳамчун 

ҷузъи таркибии том меистад, зимнан ин барраси ҳангоми таҳия аз чизи асос 

сар мешавад - тасвияи мақсади фаъолият мебошад. Равиши синтези модел 

дар асоси муомилаи низомвӣ шартан дар намуди нақша, тарҳ, графика, 

ҷадвал ва ғайра нишон дода мешавад. Дар асоси маълумоти ибтидоӣ, ки аз 

таҳлили низоми берунӣ маълум аст, он маҳдудиятҳо, ки аз болои низом зам 

мешавад ё, бино бар имкониятҳои ба вуҷуд овардани он ва дар асоси мақсади 

фаъолият нисбати модели низом талаботҳои ибтидоӣ тасвият карда мешавад. 

Дар таҳкурсии ин талаботҳо баъзе зернизомҳо, элементҳо тахминан шакл 

мегиранд ва аз ҳама мураккабтарин марҳилаи синтез - интихоби 

таркибдиҳандаҳои низом мегузарад, барои ин меъёри махсуси интихобот 

истифода карда мешаванд (меъёрҳои мо ин аломатҳои муҳими таълиму 

тарбия аст) .  

Ҳангоми тарҳсозӣ бояд самарабахштии максималии модели низом 

таъмин карда шавад. Самарабахшии модел, одатан, ҳамчун як фарқият дар 

байни нишондиҳандаи арзиши натиҷа, ки дар ҷамъбасти истифодабарии 
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модел гирифта шудааст, ва ҳамон хароҷоте, ки ба таҳияу сохтани он бахшида 

шуда буд, муайян карда мешавад.  

Идорашавандагии модел аз эҳтиёҷоёти таъмини идоракунӣ аз тарафи 

санҷишгарон, барои ба даст овардани имконияти дида баромадани ҷараёни 

раванддар шароитҳои гуногун, ки ҳақиқиро тақлид мекунанд, бар меояд. Аз 

ин ҷиҳат мавҷудияти якчанд параметрҳои идорашаванда ва тағйирёбандаҳои 

модел дар низоми тарҳсозии татбиқгашта имконияти гузаронидани озмоиши 

фарох ва ба даст овардани доираи васеи натиҷаҳоро медиҳад. “Дар тарҳсозӣ 

ва сохтакорӣ модел бо худ як соддакунии мақсаднок ва таҷриди дарккунии 

воқеиятро нишон медиҳад, ки боиси маҳдудияти ҷисмониву когнитивӣ 

мегардад” [53, с. 89]. “Тарҳсозӣ - масъалаи идорашаванда мебошад, зеро 

модел ба ҳал кардани масъала ва мавзӯи муайяни додашуда нигаронида 

шудааст” [109, с. 55]. 

Шиносоӣ бо ҳолати амалияи тарҳсозии омўзиш, тарбия дар маориф 

нишон медиҳад, ки омӯзгорон на ҳамеша дар ин масъала бо соҳибтахассусии 

кифоягӣ балад мебошанд. Барои бунёди ҷараёни қулай ва самарабахши 

омӯзонидан ба малакаву маҳорати эҷодӣ, ба расмият даровардани ҷараён, 

яъне, чи хеле, ки ба таври илмӣ исбот карда шудааст, тасаввурот дар бораи 

он дар шакли умумии муҷаррадӣ, зарур аст. Дар амалия бошад, ҳатто на ҳама 

вақт худи зарурат ва аҳамияти таълими мақсаднок барои инкишофи маҳорати 

эҷодӣ дарк карда мешавад. Ҷараёни тарбия ҳангоми таълим боиси шубҳаи 

бештар мебошад, билхоса дар донишгоҳ. Гарчанд, ба ақидаи И.Я. Лернер, 

“агар омӯзиш бо ҳавасмандгардонӣ алоқаманд набошад, он натиҷаи мусбат 

нахоҳад дод” [102, с. 78]. С. Рейс, ки ҳавасмангардонии дохилӣ- мафҳуми ба 

таври сунъӣ сохташудаи равоншиносон буда, гумон аст, ки ягон танқидро 

бардошта метавонад, аммо далелҳои он бар ҳифзи ҳавасмандгардонии 

берунии фаъолият боиси таваҷҷўҳ аст, зеро имрӯзҳо, мутаассифона, дар 

педагогика ба ҳавасмандгардонии берунӣ аҳамияти мувофиқ дода 

намешавад. Нақшаҳои таҳияшаванда, дар ҳолатҳои беҳтарин, феҳристи 

мӯҳтавои иттилоотиии фанни омӯхташаванда буда, ва истифодабарии 
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воситаҳо дар ин маврид бемақсад будани хусусияти таълиму тарбияро исбот 

мекунанд. Ҳазамон, ба ҷои ақидаҳои эмперикӣ дарки эҷодкорона пеш оварда 

мешаванд, ки асосан, дар сатҳи рӯзмарра баён мегарданд ё маҳсулоте, ки 

ҷараёни омодасозии онро донишҷӯён баъзан асоснок карда наметавонанд.  

Аз равандҳои инноватсионӣ, дар ҳолати беҳтарин, шаклҳои нави 

таълим ворид карда мешаванд, ки ба моҳияти таълим ба таври назаррас 

дахолат намекунанд, ва нақши тарбия бошад, ҳамчун як чизи муқаррарии 

оддии худ аз худ ҳатман вуҷуддошта ҳангоми азхуд кардани мавзӯи дарсҳо 

дар назар дошташаванада, ба ҳисоб меравад.  

Дар амалияи муассисаи олӣ, омўзгорон бе ягон шавқу рағбат 

нақшабандии таълимро манзур менамоянд, ки дар онҳо аксар вақт он 

маводҳоро истифода мебаранд, ки дар маҷаллаҳои методӣ пешниҳод карда 

шуда, асосан ҷанбаҳои иттилоотии омӯзиши санъати тасвириро дар бар 

мегиранд. Ҳадафҳои омўзиш ва тарбия аз тарафи омӯзгорон дарк карда 

намешавад, на дар ҷараёни таълим, ва на дар фаъолияти берун аз синфхона. 

Дар давраи иттилоотнокии зиёд масъалаи аз худ кардани донишҳо ва 

истифодабарии самарабахши он аҳамияти бисёр ҷиддӣ пайдо мекунанд. Бо 

ин мақсад ҳама гуна намудҳои имконпазири моделҳои пешниҳоди донишҳои 

дар намуди “фишурдашуда”, ихчами барои истифодабарӣ қулай мавриди 

баррасӣ қарор дода мешаванд.  

Зарураяти сохтани модели объект, падида ва раванди омӯхташаванда 

на ҳамзамон, балки дар даврае, ки миқдори кофии нишонаҳои назаррас ҷудо 

шуда, ва инварианти муносибатҳои байни онҳо муайян мегарданд, яъне дар 

он вақте, ки ин донишҳо ба таври муназзим дарк карда мешаванд, падид 

меоянд. 

Ин лаҳзаи муҳиме мебошад то, ки ниёз ба сохтани моделро муайян 

мекунад. Бидуни ҷамъ кардани маълумоти кофӣ бунёди модел ба бозии 

тахайюлот табдил хоҳад ёфт, ки бо воқеият ягон алоқамандиёнадорад. Илова 

бар он, маълумоти ҷамъшуда бояд объективӣ, аҳамиятнок ва дар шакли 

барои сохтани модел қобили қабул, пешниҳод карда шавад.  
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Усули тарҳсозӣ имконияти ҳама гуна амаликунии минбаъдаро васеъ 

менамояд, зеро илова бар бунёди бевоситаи модели инкишофи маҳорати 

эҷодӣ ҳангоми омӯзиш, имконияти омӯхтани ҷараёнҳои ҳаммонандро бар 

асоси моделҳо бо гузаронидани минбаъдаи натиҷаи тарҳсозиро дар ҳолатҳои 

шабеҳ, фароҳам меорад. Дар таҳқиқотҳои педагогӣ тарҳсозӣ метавонад барои 

баҳодиҳии миқдории (муқоисавии) натиҷаи самараноки таълим; баҳодиҳии 

усулҳо ва шаклҳои таълиму тарбия ва интихоби маводҳои дидактикӣ ва 

ғайраҳо истифода бурда шавад.  

Барои дарк кардани қонунияти инкишофи маҳорати эҷодӣ ҳангоми 

омӯзиш, тарҳсозии мақсадҳои он аҳамияти зиёдеро дорост. Тарҳсозии 

мақсадҳои омӯзиш, ки ҳангоми он инкишофи маҳорати эҷодии донишҷӯён ба 

вуҷуд меояд, барои таҳлили фаъолияти омӯзгор ва донишҷӯён ва ташкили 

таълиму тарбия, бо назардошти нақши асосии тарбия ва алоқаи он бо 

тараққиёти шахсият, дар давраҳои гуногуни он зарур аст. Интегратсияи 

мақсадҳои ахлоқӣ - зебоипарастии тарбия бо таълим (омӯхтан ва 

омӯзонидан) хеле муҳим аст.  

Аҳамияти амалии тарҳсозӣ бо имконияти ислоҳ намудани равиши 

таълим ва бо ҳамин такмилдиҳии маҳорати эҷодӣ ва пешгўии самаранокии 

таълим аз рўи софии технологӣ, муайян карда мешавад. Тарҳсозии мӯҳтаво 

ва раванди инкишофи шахсият дар асоси дида баромадани муттаҳидии 

таълим, тарбия ва тараққиёт дар шакли моделӣ, умумӣ ва инфиродӣ, ошкор 

намудани алоқаи байни ҷиҳатҳои сифатӣ ва миқдории инкишофи эҷодии 

шахсият, сурат мегирад.  

Назарияи тарҳсозӣ барои ошкор кардани тамоюл ва муқаррар намудани 

ҳамвобастагии хосро дар инкишофи эҷодии шахсият, ки метавонанд қисми 

таркибии назария бошанд, имкон фароҳам меорад. Барои дарки амиқи 

падидаи омӯхташаванда хулосаҳое, ки дар асоси тарҳсозӣ ба даст оварда 

шудаанд, аҳамияти назаррас доранд.  
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Бо ибораи дигар, чӣ хеле ки Ю.О. Овакемян қайд мекунад, “тарҳсозӣ ба 

ҷараёни офаридани назария дохил кардани моделҳоро эҳтимол менамояд ва 

моделҳо дараҷаи пешакӣ дар офаридани назария мебошанд” [126, с. 6]. 

Арзиши маърифатии моделҳо аз он иборат аст, ки қонуниятҳои аллакай 

омӯхташударо муттаҳид намуда, имконият пайдо мешавад, ки инкишофи 

маҳорати эҷодиро пешгӯӣ намоянд ва маълумотҳоро дар бораи вазъ ва 

фаъолияти (қонуният, тамоюлот) он, ки қаблан номаълум буд, ба даст оранд. 

Аҳамияти амалии тарҳсозии инкишофи маҳорати эҷодӣ ҳангоми 

омӯхтани санъати ороишӣ - амалӣ рангубори матоъ (техникаи батик)  аз он 

иборат аст, ки имконияти барпо кардани робита ва алоқаи мутақобили байни 

элементҳо (шахсият ва услуби фаъолият, маводи омӯхташудаистода ва 

робитаи он ва ғ.) пайдо мешавад. Дарк кардани ин робитаҳо дарк намудани 

манзара, интихоби, технологияҳои иҷроиши корро муайян месозад, яъне 

маҳорати эҷодиро ташаккул медиҳад. 

Ҳангоми таҳияи модели инкишофи маҳорати эҷодӣ дар раванди 

омӯхтани рангубори матоъ (техникаи батик), дар назди мо мақсади муайян 

кардани имкониятҳои зерин гузошта шуда буд: истифодабарии усулҳои 

тарҳсозӣ дар ҳалли масъалаҳои инкишофи маҳорати эҷодии донишҷӯён 

ҳангоми омӯзиш дар донишгоҳ; истифодабарии тарҳсозӣ ҳамчун усули 

таҳқиқоти алоқаи таълиму тарбия дар инкишофи маҳорати эҷодӣ; таҳияи 

асосҳои назариявии тарҳсозии инкишофи маҳорати эҷодии донишҷӯён дар 

рафти омӯзиш; муайян кардани тобеиятҳову қонуниятҳои мушаххас, ки 

барои корбурди амалӣ дар ҳалли масъалаҳои инкишофи маҳорати эҷодии 

шахсият ҳангоми омӯзиш лозим мебошанд.  

Ҳангоми тарҳсозии омўзиши рангубори матоъ (техникаи батик), ки дар 

он ҷараёни инкишофи маҳорати эҷодӣ баррасӣ мегардад, мо дар асоси дида 

баромадани ҳамаи намуду услубҳои таълим дар шакли моделии ягонагӣ ва 

инкишоф, муайян намудани робитаи байни тарафҳои сифативу миқдории 

таълиму тарбия ва ба модели умумии омўзиш дохил намудани ин 

баҳамвобастагиҳо амал намудем, усули фаъолияти эҷодӣ [102], марому 



108 

 

мақсади фаъолият, роҳҳои фаъолияти зеҳнӣ, тарзҳои идоракунии фаъолияти 

худ, чунин аломатҳои муҳим дар инкишофи маҳорати эҷодӣ ҳангоми омӯзиш 

ба рангубори матоъ (техникаи батик) мебошанд. Бинобар ин, вақте ки 

якҷояамалкунии якчанд силсилаҳои идрок ва аз худ кунии маълумот 

суратмегирад, донишҷӯ ба сатҳи эҷодӣ ё тариқи эмпирикӣ, ё тариқи 

даркнамоии услуби фаъолияти эҷодӣ, ки барои ӯ, аз нуқтаи назари касбӣ 

ҳамчун мутахассиси дизайни маҳсулотҳои дӯзандагӣ, аҳамиятнок аст, 

мебарояд.  

Барои таҳияи модел ҳуҷҷати технологии зерин пешниҳод карда 

мешаванд. 

Ташаккули муносибат нисбати маълумоти илмии зебоипарастӣ ва 

ҷараёни аз худ кунии мӯҳтавои асар - мақсадҳои тарбиявиро муайян мекунад. 

Аз тарафи мо “дарахти” ҳадафҳои тарбиявӣ аз рӯйи категорияҳои ахлоқӣ 

мувофиқи маводи омӯхташаванда ва усулҳои фаъолияти эҷодӣ, муайян карда 

шудааст.  

Модели таҳияшуда ҳуҷҷатҳои маҳдудии дараҷааш баланд мебошанд, аз 

ин сабаб як қисми маълумот рамзӣ кунонида шудааст. Бо вуҷуди он, дар 

сурати мавҷудияти ҷадвали аломатҳои шартӣ кор кардан бо модели мазкур 

хеле осон аст. Мазмуни асосии дидактика, ки ҳар як омўзгор онро бояд ба 

таври мукаммал балад бошад, рамзӣ карда шудааст. 

Модели инкишофи маҳорати эҳодӣ (ниг. ба замимаи №3) ҷадвалеро 

ифода мекунад, ки дар он омӯзиш, тарбия дар низоми рушд тарҳсозӣ карда 

шудааст: 

-сутунчаҳои вертикалӣ (амудӣ) омили вақтии омӯзишро муайян 

мекунанд; 

-сутунчаҳои горизонталӣ (уфуқӣ) амалҳои мутақобилаи таълим, тарбия 

ва инкишофи маҳорати эҷодиро инъикос менамоянд. 

Модели мазкур дар фаъолияти амалӣ ҳамчун машғулиятҳо ба кор бурда 

мешаванд, ки ҳангоми тарҳсозии онҳо татбиқи амалигардии мақсадҳои 

интихобшуда ба назар гирифта мешаванд.  
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Ҳангоми таҳияи модел аз тарафи мо мақсадҳои таълимӣ мутобиқи 

қонунияти амалигардонии онҳо муайян карда шуданд. Дарси аввал ба сатҳи I 

баромаданро дар назар дорад. Сониян, бо баробари азхуднамоии сатҳи аввал, 

азхудкунии усулҳои фаъолият дар доираи мазкур дар сатҳи II ба нақша 

гирифта мешавад. Оғоз аз дарси сеюм, баромад ба сатҳи III пешбинӣ 

шудааст, ҳамзамон омӯзгор дар машғулиятҳои лексионӣ ва дар корҳои амалӣ 

намунаҳои фаъолияти эҷодиро дар доираи мазкур медиҳад (ниг. ба замимаи 

№4) ва асоси рушди фаъолияти эҷодиро ташаккул медиҳад. Пас аз он, бо 

мураккабгардии услубҳои фаъолияти эҷодӣ, дар ҳар як дарс баромадан ба 

сатҳҳои фаъолияти эҷодӣ ба нақша гирифта мешавад. Ҳамзамон хусусиятҳои 

донишҳои азхудшаванда мураккабтар мегарданд ва миқдори усулҳои 

баромадан ба сатҳи фаъолияти эҷодӣ баштар мегардад. Дар модел шумори 

соатҳо, ки барои омӯхтани рангубори матоъ (техникаи батик) муайян 

шудааст - дар бахши 4-ум 96 соат. Аз инҳо 48 соат - дарсҳои аудиториявӣ ва 

48 - кори мустақилонаи донишҷӯён мебошанд.  

Модели таҳияшуда дар назар дорад:  

Тариқи рангубори матоъ (техникаи батик), дар донишҷӯён инкишоф 

додани сифатҳои фикрронии зебоипарастӣ ва эҷодкоронаи шахсият, ки 

ҳастии оламро бо қонуниятҳои некӣ ва зебогӣ дарк менамояд. Модели 

таҳияшуда ба офаридани шароитҳои инкишофи маҳорати эҷодӣ равона карда 

шудааст.  

 Дар модел фаслҳои асосии мӯҳтавои фан ҳамчун воситаи инкишофи 

маҳорати эҷодӣ таъкид карда шудааст, мақсадҳо муайян ва нишонаҳои 

назарраси усулҳои фаъолияти эҷодӣ равшан карда шудаанд. 

Модели таҳияшуда кореро дар назар дорад, ки ба амалигардонии 

таълими инкишоф ва тарбиядиҳанда ба воситаи рангубори матоъ (техникаи 

батик) равона карда шуда, азхудкунии услубҳои фаъолияти эҷодиро, ҳамчун 

асос барои худинкишофдиҳии шахсият ва шаклгирии маҳорату малакаи 

касбии донишҷӯён, кафолат медиҳад.  
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Модел экстраполятсия (имтидод)-и услубҳои азхудшудаи фаъолияти 

эҷодиро ба дигар намудҳои фаъолият, чӣ дар маориф ва чӣ дар фаъолияти 

касбӣ дар назар дорад.  

Аломатҳои дар модел ҷудокардашудаи инкишофи маҳорати эҷодӣ 

метавонанд бо андозаҳое, ки дар назария муайян ва дар баромад аз низоми 

омӯзиш бо ёрии назарпурсиҳо, вазифаҳои санҷишӣ, тестҳо ва ғ. пайгирӣ 

шудаанд, нисбат дода шаванд. 

“Дар ҷараёни таҳияи модели инкишофи маҳорату малакаи касбии 

донишҷӯён дар донишгоҳ, дар асоси маънои тайёрии касбиро 

ташаккулдиҳанда, бояд ба мафҳумҳое, ки асоснокккунии консептуалии 

раванди тадқиқшавандаро ташкил медиҳанд, диққати махсус дода шавад” 

[152, с. 60]. Асоси амалигардонии модел ин принсипҳои ҳамкории 

мутақобилаи иштирокчиёни ҷараёни таълимии донишгоҳ мебошад: принсипи 

гуманизатсия ва комилии робитаҳо; принсипи хусусияти шахсиятӣ - 

фаъолиятӣ ва коммуникативии ҳамкории омӯзгорон ва донишҷӯён. Дарк 

кардани маънои амалҳои иҷрошаванда - яъне, пеш аз ҳама маънои омӯхтани 

асоси коммуникатсионии онҳо - алоқаҳои дарунӣ ва беруниро дорад. Дар 

эҷод кардани маъно, бахусус навъи иҷтимоии он, шумораи ниҳоят зиёди 

алоқаҳо мавҷуд аст. Вариант (шахм)- и бомуваффақияттарини таснифоти 

онҳо аз тарафи А. Маслоу, И.В. Блауберг ва Э.Г. Юдин пешниҳод шуда буд. 

Аз тарафи онҳо ҳафт гурӯҳи алоқаҳо ҷудо карда шуда буданд. Зарурияти 

истифодабарии муносибати низомиву фаъолиятӣ дар амалигардонидани 

модели маъно эҷодкунандаи инкишофи маҳоратҳои касбии донишҷӯён дар 

муҳити таълимии донишгоҳ бо такя намудан ба консепсияи И.А. 

Колесникова ва Е.Н. Баришников маълум мегардад. Дар рафти пажӯҳиш 

муҳтавои раванди шаклгирии асосҳои шахсиятии маҳорату малакаи касбӣ 

муқаррар гардид, ки бо худ як маҷмӯи ҳаракатҳои донишҷӯёнро оид ба 

худбаҳодиҳӣ ба маҳоратҳо ва тамоюлҳои шахсии худ, амалҳо оид ба дарки 

дараҷаи мутобиқати хусусиятҳои шахсӣ ба талаботи касби интихобшаванда 
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ва амалҳо оид ба худинкишофдиҳии маҳорату имкониятҳои худ дар раванди 

тайёршавии касбиро ифода менамояд [111, с. 32].  

Ҳангоми таҳия кардани модел ҳамаи нишонаҳои муҳими дар боло 

зикршуда, ба инобат гирифта шудаанд.  

Модели инкишофи маҳорати эҷодии офаридашуда имконият медиҳад, 

ки ҳамаи нишонаҳои муҳими инкишофи маҳорати эҷодӣ ва ҳадафҳои 

тарбиявии бо он вобаста, ки ҳангоми омӯзиш бо гуногунияти ҷузъҳои 

таркибии он ва робитаҳои асосии байни онҳо амали мутақобила доранд, дида 

шавад. Дар раванди чунин таҳияи модел ҳадафҳои гузошташуда ҳалли худро 

ёфтаанд: усулҳои тарҳсозӣ дар офаридани модели инкишофи маҳорати эҷодӣ 

истифода бурда шуданд; усулҳои тарҳсозӣ ҳамчун усули таҳқиқоти робитаи 

падидаҳо ва қонуниятҳои дидактикӣ ҳангоми таълим ва тарбия дар сатҳи 

олии маҳдуд истифода бурда шуданд; вобастагиҳои таҳлилии мушаххас, ки 

барои истифодабарии амалии модели таҳияшуда дар такшили таълими 

донишҷӯён короям аст, муайян карда шудаанд.  

Дар тарҳсозии инкишофи фаъолияти эҷодӣ дар рафти таълими 

донишҷӯён лозим аст:  

Модел бо мақсадҳои сатҳи стратегӣ, ки барои муассисаҳои олии 

таълимӣ муқаррар шудаанд, мутобиқ карда шавад; 

“дарахти мақсадҳои амалӣ”- и таълимӣ, тарбиявӣ ва инкишофӣ таҳия 

шавад; 

- блоки иттилоотии интизомӣ, ки барои тарҳсозӣ мувофиқи барномаҳои 

муқарраршуда боис аст, муайян карда шавад; 

- андозаҳое, ки барои тарҳсозии  низоми таълиму тарбия ва алоқаи 

байни онҳо зарур аст, муқаррар шаванд. 

Мақсадҳои сатҳи стратегӣ ва “дарахти амалии мақсадҳои таълимӣ” 

барои омӯзиши рангубори матоъ (техникаи батик) дар фасли қаблӣ, ҳамчун 

таҷрибаи фаъолияти тазаккурӣ (репродуктивӣ) ва эҷодӣ (истифодабарии 

донишҳо дар вазъиятҳои ғайриоддӣ), ки мақсадҳои таълимиро муайян 

мекунад, муқаррар гаштаанд. Дар робитаи онҳо сифатҳои дониш ҳамчун 
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шакли маълумоти азхудшудаи ҳифзгардида муайян карда мешавад: 

мушаххасӣ, мукаммалӣ, пурмазмунӣ, умумият, маҳдудӣ, мураттабӣ, 

мутассилият, фаврӣ, фасеҳӣ. 

Ҳамин тавр, тарҳсозӣ имконият медиҳад, ки дар сатҳи олии муҷаррад 

падидаи мураккаб ё равандро дар сатҳи таркиб, сохтор ва ҳамкории 

элементҳои таркибии он пешниҳод карда шавад. 

Дар рафти таҳлили мӯҳтавои маълумотии рангубори матоъ (техникаи 

батик) аз ҷониби мо категорияи ҷиҳатҳои ахлоқӣ ҷудо карда шуданд, ки 

ҳангоми тарҳсозии таълим метавонанд майдони интихокуниро - 

категорияҳои ба монанди дӯстӣ, ишқ, инсондӯстиро ташкил диҳанд (ниг. ба 

замимаи №5) . Ҳамзамон мақсадҳои таълимии азхудкунии арзишҳои 

зебоипарастӣ ва ахлоқӣ муайян карда шуданд, ки ҳамчун модели мӯҳтавои 

таълим (дараҷаҳои азхудкунӣ) ҳифз мешаванд.  

Мақсадҳои модели инкишофи маҳоратҳои эҷодии донишҷӯёни 

ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ ҳангоми омӯзиши санъати ороишӣ - 

амалӣ дар донишгоҳ.  

Стандарти давлатии таълимии ихтисос маҷмўи талаботи ҳатмиро барои 

татбиқи барномаҳои таълимии таҳсилоти олии касбӣ аз рўи ихтисос (самт) -и 

тайёрии 1-02060208 “Технология. Дизайни маҳсулоти дўзандагӣ”, ки дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дорои аттестатсия ва аккредитатсияи давлатӣ 

мебошад, дар бар мегирад. 

Муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ барои татбиқи барномаи таълимии 

таҳсилоти олии касбӣ тибқи Иҷозатнома оид ба ҳуқуқи пешбурди фаъолияти 

таълимӣ, ки аз ҷониби Хадамоти давлатии назорат дар соҳаи маориф ва илм 

дода шудааст, ҳуқуқ дорад. (ниг.ба замимаи №6)  

Профессиограмаи касби ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ 

моделҳои нави сарулибос, пойафзол, сарпӯш, чарчинивориро таҳия намуда, 

маводҳои лозимаи методӣ ва маводи тасвирии шарҳдиҳандаро омода 

месозад, тайёр кардани матоъро дар истеҳсолоти оммавӣ, барои навъҳои 

ҷудогонаи маҳсулот конструксияи заминавии моделро бо тавсияҳо барои дар 
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заминаи онҳо таҳия кардани маҷмӯи моделҳо назорати менамояд, дар рӯнамо 

ва намоишҳои моделҳо иштирок мекунад. Инчунин методикаи тартиб додани 

маҳсулотҳо, тарҳсозӣ, бисёршавии техникии қолибмистар, хусусиятҳои 

асосии матоъҳо, технологияи истеҳсолот ва таҷҳизотҳои он, иқтисодиёт ва 

ташкилнамоӣ, самтҳои дурнамои мӯд, донишҳои бадеӣ бояд доро бошад. 

Сифатҳои муҳими касбӣ: табъи бадеӣ, назардиди дақиқ; образҳои биноии 

ташаккулёфтаи эҳсос кардани рангҳо. 

Талабот ба натиҷаҳои азхудкунии барномаи таълимии таҳсилоти олии 

касбӣ: 

Хатмкунанда бояд салоҳияти умумифарҳангии зеринро доро бошад: 

малакаи муносибатҳои байнишахсии тайёрӣ барои кор дар гурӯҳ; дониши 

меъёрҳои ҳуқуқиву ахлоқӣ ва истифодаи онҳо дар фаъолияти касбӣ; 

тарафдорӣ ва тарзи ҳаёти солим, мақсаднок тайёрнамудани худ, дар сатҳи 

баланди тайёрии ҷисмонӣ, ки барои фаъолияти фаъолӣ касбӣ зарур мебошад; 

қабули фарқиятҳо ва гуногуншаклии маданиятҳо; қобилият ба худтанқидӣ ва 

танқид; қобилияти дар амалия истифода бурдани донишҳо; малакаи 

таҳқиқотӣ; қобилияти азхудкунии донишҳои нав бо истифодаи технологияи 

муосири таълимӣ ва информатсионӣ; қобилияти фаҳмидани моҳият ва 

хусусияти ахборот дар инкишофи ҷамъияти муосир, риоя намудани 

талаботҳои асосии беҳтарини иттилотӣ, аз он ҷумла ҳифзи манфиатҳои 

давлатӣ ва авзалиятҳо; маҳорати ёфтан ва таҳсил намудани ахборотҳои илмӣ 

- техникӣ; тайёрии устувор аз асосҳои донишҳои касбӣ ва истифодаи онҳо 

дар фаъолияти касбӣ; малакаи таҳияан бо компютер; донишҳои асосӣ дар 

соҳаи информатика ва технологияи информатсионии муосир, малакаи 

истифода бурдани воситаҳои барномавӣ ва кор карда тавонистан дар 

шабакаи компютерӣ, маҳорати ташкил додани базаи ахбороти ва итифода 

бурда тавонистани захираҳо аз шабакаи интернет; қобилияти таҳлил ва 

синтез намудан;  қобилияти муошират намудан бо забони русӣ бо тарзи хаттӣ 

ва шифоӣ; донистани забонҳои хориҷӣ; донистани усулҳои асосии ҳифз 
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намудани коргари истеҳсоли ва аҳолӣ аз ҳолатҳои садамавӣ, фалокатҳо, 

офатҳои табии. (ниг. ба замимаи 7)  

Дар ташаккули тайёрии эҷодии донишҷӯён бояд салоҳияти касбии 

зеринро доро бошад:  

Донишҷӯ бояд донад: аз худ намудани мафҳумҳои асосии фанни 

“Рангубори матоъ (техникаи батик)”; мавқеъ ва татбиқи он дар омӯзиши 

ояндаи фанҳои ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ; доштани маълумот 

оид ба рангҳои табиӣ, ки барои мутахассиси ин фан заруранд; доштани 

маҳорати баланди тахассусӣ, маданияти баланд ва ҷаҳонбинии васеъ; 

мутаасил пайванд дода тавонистани дониши назариявӣ ва амалӣ, мунтазам 

баланд бардоштани дониш, истифодаи самараноки вақт, огоҳ будан аз 

таҷрибаи пешқадам таҳлил карда тавонистан ва баҳо додан ба барномаҳо ва 

маводи таълимӣ, комилан тайёр будан ба кори таълиму тарбия; эҷодкорона 

истифода бурдани маводи китобҳои таълимии муосир; таҳлил карда 

тавонистани фаъолияти ҳамкасбон; бо роҳи худомӯзӣ баланд бардоштани 

савияи донишҳои касбӣ; ташкили дурусти ҷойи корӣ. 

Донишҷӯ бояд азхуд намояд: асоси назариявии мавҷудаи рангубори 

матоъ дар муассисаҳои олии касбӣ дар замони ҳозира ва омӯхтани истифодаи 

донишҳои назариявӣ дар ҳалли масъалаҳои марбут ба амалияи таълиму 

тарбияи донишҷӯён; самтҳои асосӣ, пешраванда ва муосири таълими 

рангубори матоъ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар кишварҳои хориҷ; 

ҷанбаҳои асосии назарияи муосири таълими рангубори матоъ ва истифода 

кардани донишҳои назариявӣ; ҳадафҳо, мазмун, мундариҷа, тарзу усули ранг 

кардани матоъ, маҳорати истифодаи самарабахш ва эҷодӣ дар амалияи 

таълиму тарбияи донишҷӯён. 

Малака пайдо кунад: мавзӯъҳои гуногунро таҳлил карда, хулосаи 

зарурӣ барорад; мустақилона рангҳоро интихоб намуда, истифода бурда 

тавонад.  

Салоҳиятҳое, ки дар натиҷаи азхуднамоии фанни мазкур дар 

донишҷӯён ташаккул ёбанд: қобилияти кор кардан бо воситаҳои пешрафтаи 
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техникӣ, аз ҷумла истифодабарӣ ва огоҳии мунтазам аз иттилоотии тахассусӣ 

аз шабакаҳои махсуси интернетӣ; қобилияти таҳлил намудани рангҳо; 

Истифода бурда тавонистан аз таҳқиқоти назариявӣ ва таҷрибавӣ [164, с. 7]. 

Фаъолияти илмӣ - истеҳсолӣ: фаъолияти илмӣ - таҳқиқотӣ ва илмӣ - 

ҷустуҷӯӣ; муайян намудани шаклҳои умумӣ, қонуниятҳо ва воситаҳои 

алоҳидаи сохаи фаннӣ; қобилияти фахмидани вазифаҳои гузошташуда; 

малакаи шарҳ додани натиҷаҳо; малакаи ҷиддӣ исбот намудани далелҳо; 

малакаи дар асоси таҳлил, дидан ва саҳеҳ намудани натиҷаҳои илмӣ; малакаи 

мустақилона таҳлил ва ифода намудани натиҷаҳо; малакаи босаводона 

истифода бурдани мафҳумҳои соҳаи фаннӣ; малакаи фаҳмидани моҳияти 

масъалаҳои гузошташуда; донистани гузориши ислоҳоти масъалаҳои 

ананавӣ; фаҳмидани дурустии гузориши масъалаҳо; мустақилона тартиб 

додани алгоритм ва таҳлили он; фахмидани он, ки донишҳои фаннӣ асоси 

илмҳои компютериро ташкил медиҳанд; фаҳмиши пурраи моҳияти дақиқии 

донишҳои фаннӣ; таҳлил намудани ахборот; қобилияти пешниҳод карда 

тавонистани натиҷаҳои таҳқиқотҳои физикӣ - математикӣ ва фаннӣ, бо 

намуди тавсияҳои аниқ, бо истилоҳҳои соҳаи фанни омухташаванда; ҷудо 

намудани моҳиятҳои ҷанбаҳои асосии бо далелҳо; қобилияти гирифтани 

ахбороти фоиданоки илмӣ - техникӣ аз китобхонаи электронӣ, маҷаллаҳои 

рефератӣ, шабакаи интернет ва ғайра; қобилияти муарифи намудани 

натиҷаҳои таҳқиқотҳои илмии худ ва натиҷаҳои илмии маълум буда.  

Вазифаҳои асосии фанни мазкур аз инҳо иборат мебошанд: ташаккул 

додани диди зебоипарастии донишҷӯён, ташаккул додани шавқ нисбат ба 

санъати ҳунарҳои рангкунӣ, омӯхтани тарзи тайёр намудани рангҳо, 

истифода бурда тавонистани асбобу лавозимотҳо барои рангкунии ресмон, 

матоъ, офаридани нақшҳои гуногун ва хотираи биноӣ, шиносоӣ бо техникаи 

гуногуни рангубори матоъ (техникаи батик), инчунин нақши заруриро ба 

таври возеҳ, бо назардошти таърихи рангкунии матоъ гузоштан, имконият 

медиҳад. 
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Имрӯзҳо дар донишгоҳҳои мо тамоюли инкишофи фаъолияти илмӣ 

дида мешавад, аммо дигаргуниҳои муҳими сохтории иқтидори кадрии бахши 

илмӣ, ки солҳои охир ба вуқӯъ омаданд, имконияти тадқиқ кардани 

аксарияти масъалаҳои илмӣ ва офаридани таҳияҳои илмиро, ки талабот 

нисбати он ҳам аз тарафи давлат ва ҳам аз тарафи тиҷорат зиёд мешавад, ба 

таври назаррас коҳиш медиҳанд. Бинобар ин, бо мақсади бо кадрҳо таъмин 

намудани бахши  илмии донишгоҳҳо ва, дар навбати худ, ҷараёни таълим, 

чораҳо оид ба омодакунии кадрҳои илмӣ - омӯзгорӣӣ, ки асоси он ташаккули 

низоми идоракунии омадагии донишҷӯён ба омӯзиши рангубори матоъ 

(техникаи батик) ва таҳияи механизмҳои фаъолияти он буда метавонанд, 

лозиманд. Самаранокии фаъолияти низоми идоракунии омадагии донишҷӯён 

ба омӯзиши рангубори матоъ (техникаи батик) аз сатҳи татбиқи принсипҳои 

идоракунии он вобаста мебошад. Чӣ хеле ки маълум аст, принсип - ғояи 

умдаи ягон фаъолият, қоидаи асосии рафтори субъект аст. Принсип - 

хусусияти асосии сохт, ташаккул ва фаъолияти  дилхоҳ предмет мебошад. 

Принсипҳои асосие, ки дар он фаъолияти низоми идоракунии омадагии 

донишҷӯён ба маҳорати рангубори матоъ (техникаи батик) дар МДТ 
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«Донишгоҳи Давлатии Хуҷанд ба номи академик Б. Ѓафуров» асос ёфтааст, 

ифода мекунем. 

Принсипи иерархия (сатҳи олӣ- миёна- пасти идоракунӣ) Супоришҳо 

тариқи занҷири скалярӣ ба поён дода мешаванд, на ин ки баракс. 

Принсипи ба як шаклдарорӣ. Низоми идоракунии ҳамаи сатҳҳо бояд 

дар доираи  муносибати ягона дида баромада шаванд (ҳам аз нуқтаи назари 

андозаҳои модели онҳо ва ҳам аз нуқтаи назари самаранокии маҳакҳои 

фаъолият), ки зарурати баҳисобгирии хусусиятҳои ҳамаи низомҳоро истисно 

намекунад. Принсипи мазкур, аслан маънои онро надорад, ки дар ҳамаи 

сатҳҳо бояд усулҳо, навъҳо ва шаклҳои комилан якхелаи идоракунӣ  

истифода бурда шаванд.  

Принсипи мақсаднокӣ. Мақсади низоми идоракунии омадагии 

донишҷӯён ба омӯзиши нақшу нигори матоъ амалӣ кардани чораҳои 

мушаххас, ки ба баланд бардоштани самаранокии омода намудани 

донишҷӯёни муассисаҳои таълимии олӣ ба омӯзиши нақшу нигори матоъ ва 

фаъолияти мустақилонаи илмӣ дар донишгоҳ равона карда шудааст.  

Принсипи масъулиятшиносӣ, ҳар як сохтор барои сифати вазифаҳои 

иҷрокунандаи худ масъул аст. 

Принсипи худинкишофдиҳӣ. Яке аз таъсиррасонии идоракунанда 

индигаргун кардани худи низоми идоракунӣ (ки метавонад ҳамчун 

худинкишофдиҳӣ, ки дар шароити муосири мустақилияти назарраси низом 

ниҳояӣ зарур аст, баррасӣ гардад) мебошад.  

Принсипи мукаммалӣ ва муносибӣ. Маҷмӯи чорабиниҳои 

пешниҳодшаванда бояд ноилшавиро ба мақсадҳои гузошташуда (талаботи 

мукаммалӣ) ба таври муносиб таъмин намоянд, яъне эҳтиёҷоти интихоби 

варианти беҳтарини таъсир ба амалнамоӣ ва инкишофи объект.  

Принсипи батартибандозии фаъолияти идоракунӣ. Мувофиқи 

принсипи мазкур ҳамаи вазифаҳои идоракунӣ бояд байни ҳамаи сатҳҳои 

низоми идоракунӣ ба тартиб дароварда ва ба мувофиқа оварда шаванд 

(таҳияи таъминоти дахлдори меъёривуҳуқуқӣ, таҳияи асбоби маҳакии 
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баҳодиҳии самарабахшии татбиқи лоиҳа ва фаъолияти сохторҳои идоракунӣ, 

таҳияи таъминоти дахлдори илмву методӣ ва иттилоотӣ) . 

Принсипи комилан мувофиқ будан. Низоми идоракунӣ (сохт, 

мураккабӣ, вазифаи он ва ғ.) бояд ба зернизоми идоракунанда комилан 

мувофиқ бошад (мутобиқи сохт, мураккабӣ, вазифа ва ғ.) .  

Принсипи фаврӣ будан талаб мекунад, ки ҳангоми идоракунӣ дар 

режими вақти воқеӣ, иттилооте, ки барои қабул кардани қарор зарур аст, 

саривақт дастрас шуда, худи қарорҳои идоракунӣ бошад фаврӣ ва мувофиқи 

дигаргуниҳои зернизоми  идорашаванда ва шартҳои берунаи фаъоляти вай 

қабул ва татбиқ карда шаванд. Ба ибораи дигар, вақти барои таҳия ва 

амалигардонии қарорҳои идоракунӣ хосбуда набояд аз вақти барои 

дигаргуншавии зернизоми идорашаванда бештар бошад (яъне, низоми 

идоракунӣ бояд бо равандҳои идорашаванда аз ҷиҳати суръати дигаргуниҳои 

онҳо комилан мувофиқ бошад) .  

Принсипи инъикоси афзалиятдошта - низоми мураккаби мутобиқгардӣ 

дигаргуншавии эҳтимолии андозаҳои назарраси берунаро пешгӯйӣ мекунад. 

Шарти зарурии чунин инъикоси афзалиятдошта пайдарҳамӣ ва такроршавии 

падидаҳои беруна мебошанд. Бинобар ин, ҳангоми таҳияи таъсиррасонии 

идоракунанада таассур ба дигаргуншавии ҳолати зернизоми  идорашаванда 

ва шартҳои фаъолиятият кофӣ набуда, балки пешгӯйӣ кардан ва пешгирӣ 

кардани чунин дигаргуниҳо зарур аст. Илова бар ин, сохтори идоракунанда 

бояд он таъсиррасониҳое, ки вай бояд ба зернизоми  идорашаванда 

мегузорад, пешакӣ ба нақша гирад, барои дар сурати ба миён омадани  ин ё 

он ҳолатҳо   

Принсипи мутобиқшавӣ тасдиқ менамояд, ки дар аввал, ҳангоми қабул 

кардани қарорҳои идоракунӣ, бояд маълумоти дар бораи таърихии 

зерснизомиидорашавандаи мавҷудбуда ба назар гирифта шавад, сониян, 

қарорҳои қабулкардашуда мувофиқи тағйироти ҳолати зернизоми 

идорашаванда ва шартҳои амалкунии он ба таври даврӣ аз нав дида баромада 

шаванд.  
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Принсипи мутамарказонидани оқилона. Он сохтор ва механизмҳои 

идоракунӣ, ки барои онҳо ҳар як дигаргуншавии имконпазири 

мутамарказонӣ боиси  пастшавии  самаранокии идоракунии онҳо мегардад, 

оқилона мебошанд.  

Принсипи идоракунии демократӣ аз таъмин кардани шартҳову 

имкониятҳои баробар ба дастрасии манбаъҳои иттилоотӣ, моддӣ, молиявӣ ва 

ғ. барои ҳар як иштирокчии низом иборат мебошад.  

Принсипи идоракунии муттафиқона. Барои расидан  ба самарабахшии 

мувофиқтарини низом, ҳамаи муносибат ва  усулҳои идоракунии 

истифодашаванда, инчунин зернизомҳо бояд дар байни худ дарчаҳорчӯбаи 

консепсияи ягонаи идоракунӣ ба мувофиқа оварда шаванд. 

Принсипи ҳамоҳангӣ усулҳои амали субъектони идоракуниро, ки ба 

ҳамкории якдилона равона карда шудааст, инъикос менамояд. Он ба 

омӯзиши ва истифодабарии идрокоронаи механизми ҳамкории субъектони 

идоракуниро дар рафти ноилшавӣ ба ҳадафҳои аввалиндараҷа, ҳадафгир 

мебошад. Ҳамоҳангсозӣ барои амалҳои пайдарҳами субъект ва объекти 

идоракунӣ шароит муҳайё месозад, муқоисаи мақсадҳо, манбаъҳо, шаклҳо ва 

усулҳои фаъолиятро дар назар дошта, ба натиҷаи умумӣ оварда мерасонад.  

Принсипи ҳамгироӣ мустаҳкамшавии алокаҳои байни мӯҳтаво, 

воситаҳо ва шаклҳои таълимро дар назар дорад. Ҳамгироӣ ба тақвияти 

ҳаматарафаи  ҷузъҳои ҷараёни таълим ва ҳамоҳангкунии алоқаи байни онҳо, 

ба муттаҳидшавии онҳо таъсир мерасонад.  

Принсипи басарфагӣ, ҳисобот ва таҳлили манбаъҳои молиявӣ ва 

инсониро дар назар дорад. 

Барои самаранок идоракунии дилхоҳ аз низомҳо, маҷмӯи мувофиқи 

механизмҳои идоракуниро доро будан зарур аст. Принсипҳои асосии низоми 

идоракунии омодасозии донишҷӯён ба омӯзиши рангубори матоъ (техникаи 

батик) дида баромада, ба тавсифи механизмҳои идоракунӣ, ки ин 

принсипҳоро дар амал татбиқ мекунад, мегузарем.  
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Мафҳуми умумии механизм – “низом, сохт, ки тартиби ягон намуди 

фаъолиятро муайян мекунад”. Нисбат ба низоми таҳияшуда, механизми 

амалкунӣ - ин маҷмӯи қоидаҳо ва тартибҳо, ки амалҳои мутақобилаи 

иштирокчиёни низоми маззкурро ба тартиб медарорад. Ҳамин тариқ, таҳти 

мафҳуми “механизми идоракунии тайёрии  донишҷӯён ба омӯзиши 

рангубори матоъ” мо маҷмӯи усулҳо ва абзори бо ҳам алоқаманди  қабул 

кардани қарорҳои идоракуниро мефаҳмем, ки имконияти афзун намудани 

самаранокии таъсиррасоннии низомнокро ба донишҷӯён, бо мақсади омода 

кардани онҳо ба омӯзиши рангубори матоъ ва фаъолияти ояндаи илмӣ-

педагогӣ, фароҳам меорад.  

- Зиёд намудани шавқу ҳаваси донишҷӯён нисбат ба фаъолияти илмӣ - 

таҳқиқотӣ; 

- Интихоби донишҷӯёни ҷавони боистеъдод дар марҳилаҳои аввали 

таълим дар донишгоҳ; 

- Фаъол кардани донишҷӯён ба кори илмӣ-таҳқиқотӣ дар ҷараёни 

таълим дар донишгоҳ; 

- Ҳавасмандгардонии кори самараноки илмӣ-таҳқиқотии донишҷӯён; 

- Ҳавасмандгардонии роҳбарон бо кори илмӣ-таҳқиқотии донишҷӯён. 

Ҳар як механизмҳои баррасигардида, маҷмӯи усулҳо ва воситаҳои 

идоракунии тайёрии донишҷӯён ба рангубори матоъро дар бар мегирад.  

Ба бештар намудани шавқу ҳаваси донишҷӯён ба фаъолияти илмӣ -

таҳқиқотӣ, дар рафти фаҳмондадиҳии шаклҳои гуногуни фаъолияти 

таҳқиқотӣ, ба донишҷӯён пешниҳод намудани маълумот дар бораи дурнамои 

корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ дар донишгоҳ, муваффақ шудан мумкин аст.  

Усули ҳуҷуми майна (ҳамлаи майна, ҳуҷуми майна, аз забони англисӣ 

brainstorming) - усули самарабахш ва фаврии ҳалли масъала дар асоси 

ҳавасмандгардонии фаъолияти эҷодӣ мебошад, ки дар рафти он ба 

иштирокчиёни муҳокима пешниҳод мешавад, то ки вариантҳои зиёди ҳалли 

масъаларо баён кунанд, аз ҷумла вариантҳои аҷоибу ғароиби тахайюлотӣ. 

Сониян, аз шумораи умумии ғояҳои пешниҳодшуда, аз ҳама беҳтаринашро 



121 

 

интихоб менамоянд, ки дар амалия истифода бурда мешаванд. [129, с. 66]. 

Марҳилаи баҳодиҳии коршиносӣ оғоз мешавад. Дар намуди тараққикарда 

ҳамоҳангсозии амалҳои иштирокчиёнро мутобиқи тарҳи (нақшаи) аз тарафи 

онҳо шинохташавандаи раванди баҳогузориро дар назар дорад (process 

pattern recognition).  

Дар ҳуҷуми майна коллективи аз якчанд мутахассисон ва баранда 

иборатбуда иштирок мекунад. Дар оғози сеанси ҳуҷуми майна баранда 

масъалаи муайянро барои ҳал кардан мегузорад. Дар рафти ҳуҷуми майна 

иштирокчиён ақидаҳои худро, ки ба ҳалли масъалаи гузошташуда равона 

карда шудаанд, дар баробарӣ ин ҳам ғояҳои мантиқӣ ва ҳам музахрафиро 

иброз мекунанд. Агар дар ҳуҷуми майна одамони мансабу мартабаҳои 

гуногун иштирок кунанд, тавсия дода мешавад, ки ақидаҳоро ба таври 

тартибӣ аз мансабҳои пасттарин сар карда гӯш кунанд, ки ин ба омили 

равонии “бо роҳбарон розӣ шудан” роҳ намедиҳад.  

Дар рафти ҳуҷуми майна, одатан, сараввал қарорҳо бо беҳамтогии 

зиёди худ фарқ намекунанд, аммо пас аз муддати муайян қарорҳои қолабиву 

якранг ба охир мерасанд ва иштирокчиён ба пешниҳод кардани ақидаҳои 

ғайриоддӣ оғоз мекунанд. Баранда ҳамаи ақидаҳои дар рафти ҳуҷуми майна 

иброзшударо менависад ё тариқи дигар сабт мекунад. 

Сипас, вақте ки ҳамаи ақидаҳо иброз гардиданд, таҳлил, инкишоф ва 

интихоби онҳо сурат мегирад. Дар натиҷа ҳалли масъалаи ниҳоят 

самарабахш ва аксар вақт забонзада нашуда дарёфт мешавад. [129, с. 70].  

Баскет-усул (ин-баскет ё ин-трей, аз забони англисӣ in-basket test, in 

basket technique, basket/tray - сабад/лаълӣ) - усули баҳодиҳӣ ва омӯзиш, ки аз 

тақлиди ҳодиса асос гирифтааст ва дар фаъолиёти амалӣ зиёд вомехӯрад.  

Баскет - усул имконият медиҳад, ки ба қобилияти хонанда ба кор бо 

маълумот ва малакаи дар асоси маълумоти гирифташуда қабул кардани 

қарор, баҳо дода шавад. Ин навъи машқ аз тарафи таълимгиранда иҷро 

кардани нақши коргарро дар назар дорад, ки бояд ҳуҷҷатҳои кориии 

ҷамъшудаи ба фаъолияти ҳаррӯзаи менеҷери ин ё он ташкилот нисбат 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0#cite_note-_2b85017a24aed090-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0#cite_note-_2b85017a24aed090-1
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доштарро, ба тартиб дарорад, ва дар асоси ҳуҷҷатҳои ба тартибовардашуда, 

қарорҳои заруриро қабул намояд. Мақсади машқ барои иштирокчӣ - ишғол 

намудани мавқеи шахсе, ки барои кор бо “ҳуҷҷатҳои воридшаванда” масъул 

буда, аз ӯҳдаи ҳамаи вазифаҳои он барояд [129, с.72].  

Баскет-усул қобилияти таҳлил, мураттабсозӣ ва интихоб кардани 

омилҳои муҳимтарин ва таснифоти онҳоро бо назардошти аҳамиятнокӣ ва 

фаврият, тасвияти роҳҳои гуногуни ҳалли масъала инкишоф медиҳад ва ба он 

баҳо мегузорад.   

Хусусияти хоси усули мазкур аз он иборат аст, ки таълимгиранда 

ҳамаи ҳуҷҷатҳоро дар як вақт мегирад (ботартиб ё бетартиб), ва вобаста ба 

қабул кардани қарор маҷбур аст, ки баҳри ба даст овардани маълумоти кофӣ 

бо одамони зиёд   сӯҳбат кунад.  

Усули омӯзиши фаъол (УОФ) - маҷмӯи амалҳову услубҳои педагогӣ 

мебошад, ки ба ташкили ҷараёни таълим равона карда шуда, тавассути 

воситаҳои махсус шароитеро фароҳам месозад, ки хонандаро ба азхудкунии 

мустақилона, ташаббускор ва эҷодии маводи таълимӣ дар ҷараёни фаъолияти 

маърифатӣ ҳавасманд мегардонад.  

Ба миён омадани усулҳои омӯзиши фаъол бо саъю кӯшиши омӯзгорону 

омӯзгорон ҷиҳати фаъолгардонии фаъолияти маърифатии таълимгирандагон 

ё мусоидат кардан ба баланд бардоштани савияи он, вобаста аст.  

Дар ҷараёни таълим равшану возеҳ се намуди фаъолият зоҳир 

мегарданд: тафаккур, амал ва нутқ. Боз яктои дигар норавшан - дарк кардани 

эҳсосӣ - шахсии маълумот. Вобаста аз намуди усули истифодашавандаи 

омӯзиши фаъол, дар машғулият метавонад як намуд ё якчанд намудҳои он 

истифода шаванд. Дараҷаи фаъолгардонии донишҷӯён вобаста аз зоҳир 

гардидани кадом ва чанд то аз 4 намуди фаъолияти толибилмон, мавриди 

баррасӣ карор дода мешавад.  

Масалан, дар лексия тафаккур истифода мешавад (дар навбати аввал 

хотира), дар дарси амалӣ - тафаккур ва амал, дар муҳокима - тафаккур, нутқ 

ва баъзан дарккунии эҳсосӣ-шахсӣ, дар бозии корӣ - ҳамаи намудҳои 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0#cite_note-_2b85017a24aed090-1
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фаъолият, дар экскурсия - танҳо дарккунии эҳсосӣ-шахсӣ. Ин муомила бо 

нишондодҳои озмоишӣ мутобиқ карда мешавад, онҳо шаҳодат медиҳанд, ки 

ҳангоми пешниҳод намудани маълумот тариқи лексия, на зиёда аз 20-30% 

маълумот аз худ карда мешавад, ҳангоми кори мустақилона бо адабиёт - то 

50%, ҳангоми гуфтадиҳӣ - то 70%, ҳангоми иштироки шахсӣ дар фаъолияти 

омӯхташаванда бошад (масалан, бозии корӣ) - то 90%.  

Усулҳо метавонанд ҳам чун таҳияи мустақилонаи педагогӣ ва ҳам дар 

якҷоягӣ бо усулҳои анъанавӣ мавриди истифода қарор дода шаванд. Инчунин 

принсипҳои фаъолгардонии шаклҳои таълими анъанавӣ мавҷуданд. 

Муносибат ба истифодабарии мураттаби МОФ дар назарияи омӯзиши фаъол 

баён шудааст.  

Д.А. Новик хусусиятҳои хоси зерини таълими фаъолро ҷудо мекунад: 

фаъолгардонии маҷбурии тафаккур, вақте, ки таълимгиранда новобаста аз 

хоҳиши худ маҷбур аст, ки фаъол бошад; муҳлати ба таври кофӣ тӯлонӣ ҷалб 

кардани таълимгирандагон ба ҷараёни таълим, зеро фаъолнокии онҳо набояд 

кӯтоҳмуддат ва тасодуфӣ, балки ба андозаи кофӣ бояд устувор ва 

дарозмуддат бошад (яъне, дар давоми тамоми  машғулият) таҳияи 

мустақилонаи қарорҳо эҷодӣ, сатҳи баланди  ҳавасмандгардонӣ ва эҳсосии 

таълимгирандагон [124, с. 95]. 

Усули зинавӣ (даврӣ) - баёни пайдарҳами як масъала паси дигар. Усул 

барои пайдарҳам кушода додани масъала пешбинӣ шудааст, вақте, ки баён ба 

таври зинавӣ аз як ақида ба дигар сурат мегира. Бо вуҷуди ин ҳар яки онҳо, 

мустақилона асоснок буда, ҳамчун нуқтаи аввалин барои фаҳмондадиҳии 

нуқтаи оянда хизмат намуда, дар натиҷа баён ба кушодадиҳии ақидаи асосӣ, 

ки мақсади лексияро муайян кардааст, оварда мерасонад. Ягон масъала ё 

мавзӯъро дида баромада, баромадкунанда дигар ба он барнамегардад.  

Ба муаллифони таҳқиқотҳои илмӣ имконият медиҳад, ки умумиятҳову 

хусусиятҳои хосро дар генезиси падидаи тадқиқшаванда ҷудо кунанд: 

дигаргуншавии шакли ин ё он ниҳоди давлатӣ - ҳуқуқӣ ҳангоми паси сар 

кардани марҳилаҳои гузариш, ҷамъшавии сегментҳои сохти конститутсионии 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0#cite_note-_2b85017a24aed090-1
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нав, ки дар бораи эҷод шудан ва шаклгирии ниҳоии он сухан кардан иҷозат 

медиҳад.  

Тавъамии усулҳои генетикӣ, сохторӣ - вазифагӣ ва таърихии таҳқиқот 

барои арзёбии низоми ҳуқуқии ҷамъият дар маҷмӯи ягонаи таркибан 

тартибдодашуда имкон медиҳад. Чунин тавъамии муносибатҳо тасаввуроти 

томро дар бораи фан таъмин месозад.  

Тавсифи типологии низоми ҳуқуқӣ дар ҳалли як қатор масъалаҳои 

ҷиддӣ муайянкунанда мебошад. Дар асоси он баҳоҳои самаранокии 

фаъолияти низоми ҳуқуқӣ ва сатҳи комёбшавӣ ба идеали интихобшуда 

ташаккул меёбанд. Ҳамзамон, ба заминаи иҷтимоии низоми ҳуқуқӣ ба он 

андозае равшанӣ андохта мешавад, ки барои фаҳмидани новеллаҳои ҳуқуқӣ, 

шартҳо ва оқибатҳои истифодаи он заруранд.  

Лексия (аз заб.лотинӣ lectio - хониш) - баёни шифоҳии мураттаб ва 

пайдарҳами мавод дар мавриди ягон масъала, усул, мавзӯъ ва ғ. мебошад. 

Мафҳуми “лексия” якчанд маъно дорад: 

Бахши чопшудаи хонишҳои оммавӣ, инчунин сабтҳо оид ба ягон 

намуди фанни таълимӣ, баёни даҳонии фан аз ҷониби омӯзгор, инчунин 

хониши оммавӣ дар мавриди ягон мавзӯъ, як навъи дарси таълимӣ, ки баёни 

даҳонии фан аз ҷониби омӯзгор мебошад.  

Дар маънои дуюм лексия ҳамчун усули таълим дида баромада 

мешавад, ки ба усулҳои шифоҳии таълим нисбат дорад ва дар низомҳои 

гуногуни таълими донишгоҳ истифода бурда мешавад.  

Дар маънои сеюм истилоҳи “лексия” дар қаринаи зерин истифода 

бурда мешавад: ин як намуди дарсҳои гурӯҳии таълимӣ дар типологияи 

дарсҳои таълимии М.А.Мтаюшин мебошад; ҷузъи низоми  лексионӣ-

семинарии омӯзиш, ки асосан дар муассисаҳои олӣ истифода бурда мешавад 

(ки дар он ҷой шакли мазкур дар ҷараёни таълим асосӣ мебошад) .  

Механизми дарккунии лексия ба таври зайл ифода шудааст: маълумот 

қабул карда мешавад, баъд дар шуур таҳлили он мегузарад, сипас он 

маълумот боз бо калимаҳо иброз мешаванд (дар шакли конспекти лексия). 
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Конспект аллакай маҳсули тафаккури хонанда мебошад, ки аз ӯ шиддати 

ақлонии назаррасро талаб мекунад. Ғайр аз он, дар давоми тамоми лексия як 

қитъаи қишри майна барангехта мешавад, ки дар натиҷаи он сатҳи дарккунӣ 

паст шуда метавонад.  

Истилоҳи “дарси амалӣ” дар педагогика ҳамчун мафҳуми ҷинсӣ 

истифода бурда мешавад, ки навъҳои зеринро, чунончӣ корҳои лабораторӣ, 

машқ, семинар ва навъҳои мухталифи онро дар бар мегирад. Дарсҳои амалии 

аудиториявӣ дар таҳияи маҳорати истифодабарии донишҳои ҳосилшудаи 

донишҷӯён, барои ҳал кардани масъалаҳои амалӣ дар ҳамоҳанги бо 

омӯзгорон, нақши бениҳоят муҳимро мебозад. Дар курсҳои поёнӣ дарсҳои 

амалӣ хислати мураттабӣ дорад, ки пайдарҳам аз паси лексия ё ду - се лексия 

мегузарад.  

Агар лексия ба донишҳои илмӣ дар шакли умумӣ асос гузорад, дарси 

амалӣ бошад барои амиқтар кардан, вусъатдиҳӣ  ва тафсил додани ин 

донишҳо, мусоидат ба таҳияи малакаи фаъолияти касбӣ пешбинӣ шудаанд. 

Машғулиятҳои амалӣ тафаккури илмӣ ва нутқи донишҷӯёнро инкишоф 

медиҳад, барои санҷиҳи  донишҳои онҳо  имкон медиҳад, дар робита бо он, 

машқҳо, семинарҳо, корҳои лабораторӣ ҳамчун воситаи муҳими алоқаи акс 

баромад мекунад.  

Барои тайёрии бомуваффақият ба дарсҳои амалӣ, донишҷӯ бояд танҳо 

бо шунидани лексия маҳдуд нашавад. Марбут ба мавзӯи 

банақшгирифташудаи дарс кори мустақилонаи пешакии донишҷӯён талаб 

карда мешавад. Агар донишҷӯён пешакӣ бо конспект, китобҳои дарсӣ, 

маводи таълимӣ барои ҳаматарафа омӯхтани назарияи масъала кор накунанд, 

оид ба самарабахшии дарсҳои амалӣ сухан гуфтан ҳам ҷоиз нест. 

Дарсҳои амалӣ ҳамчун шакли махсуси амалигардонии алоқаи байни 

назария ва амалия хизмат мекунанд. Сохти дарсҳои амалӣ асосан якхела 

мебошад - сарсухани омӯзгор, саволҳои донишҷӯён марбут ба мавод, ки 

ташреҳоти иловагиро талаб мекунад, баъдан худи қисмати амалӣ ва сухани 

хотимавии омӯзгор. Гуногуният дар қисми асосӣ, худи қисмати амалӣ, ба 
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вуҷуд меяод, ки он рефератҳо, маърӯзаҳо, муҳокимаҳо, машқҳо, ҳалли 

масъалаҳо, мушоҳидаҳо, озмоишҳо ва ғ. дар бар мегирад. Таҷрибаҳо  нишон 

медиҳанд, ки дар дарсҳои амалӣ танҳо бо малакаҳои амалӣ, техникаи ҳалли 

масъалаҳо, сохтани графикҳо ва ғ. маҳдуд шудан номумкин аст. Донишҷӯён 

бояд ҳамеша ғояи асоси курсро ва алоқаи онро бо амалия бинанд. Мақсади 

дарс бояд натанҳо барои омӯзгорон, балки барои донишҷӯён низ фаҳмо 

бошад. Ҳамаи ин ба кори таълимӣ хусусияти аҳамиятнок дода, зарурияти 

соҳибшавиро ба фаъолияти касбӣ собит менамояд, онҳоро бо таҷрибаи ҳаётӣ 

алоқаманд мекунад.  

Кори лабораторӣ дар назар дорад:  

Омӯзиши раванди воқеии муайян дар амалия, ҳамзамон бо истифодаи 

усулҳои пешакии дар лексияҳо омӯхташуда; интихоби усули мувофиқтарини 

ченкунӣ ва пажӯҳиш, ки натиҷаи дақиқтарро таъмин месозад; муайян 

кардани натиҷаи воқеӣ ва муқоисаи он бо маълумотҳои назариявӣ, ки дар 

китоб аз рӯи мавзӯи интихобшуда шарҳ дода шудааст; ошкор кардани 

сабабҳои номувофиқии бадастомада ва босаводона баён кардани он дар 

ҳисоботи кори лабораторӣ; босаводона тартиб додани хулосаҳо мувофиқи 

талаботи методӣ. 

Талабот ва назорати иҷрошавии корҳои лабораторӣ. Дар оғози дарс 

омӯзгор ба таври умумӣ бо кори минбаъда шинос менамояд, масалан дар 

матоъ кашидани гулҳо ва қоидаҳои рафтори донишҷӯён дар лаборатория. 

Ғайр аз он, китобчаҳои методиро ба онҳо медиҳад, ки мувофиқи он бояд оид 

ба кори амалии иҷрошуда ҳисобот тартиб дода шавад.  

 Бояд ба қоидаҳои тартиб додани кор ва дастурамал, ки бояд бо тартиби 

қатъӣ гузаранд ва дар дафтари гузаронидани корҳои лабораторӣ ва дафтари 

техникаи бехатарӣ сабтҳои дахлдорро дошта бошанд, таваҷҷӯҳи хосса зоҳир 

намуд.  

Дар дафтари ахирон бояд ҳатман имзои донишҷӯ оид ба гирифтани 

дасту гузошта шавад, дар акси ҳол сухан дар бораи риоя накардани қоидаҳо 
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меравад, ки барои он, дар сурати сар задани ҳодисаи ғайричашмдошт ба 

омӯзгор танбеҳ дода мешавад.  

Омодагӣ ва иҷозат барои иҷрои кори лабораторӣ. Ҳар як донишҷӯ бояд 

пешакӣ ба кори лабораторӣ омода шавад, яъне бо назарияи супоришоти дар 

пешистода шинос шавад ё, ҳадди ақалл, оид ба дар амалия чӣ кор бояд кард, 

тасаввуроти умумӣ дошта бошад.  

Аёнияти методӣ - ин ҳуҷҷатест, ки дар он пайдарҳамии муносиби 

азхудкунии маводи муайяни илмӣ ё таълимӣ ба таври муфассал баён карда 

шудааст. Аёнияти методӣ бар асарҳои илмии фундаметалӣ оид ба фанни 

мазкур ва пажӯҳишҳои амалӣ асос ёфтааст. Маъмулан, асари илмӣ ақидаи 

муаллифро дар бораи воситаҳои самараноки ба даст овардани натиҷаҳои 

беҳтарин инъикос менамояд. Аёниятҳои таълимиву методӣ аз рӯи мӯҳтаво ва 

сохти худ аз китобҳои дарсии анъанавӣ ва корҳои илмии классикӣ куллан 

фарқ мекунанд. Вазифаи асосии чунин аёният на он қадар ба донишҷӯён 

манзур кардани маълумоти лозимӣ доир ба фанни омӯхташаванда, балки 

фаҳмонидан, ки бо он чӣ кор бояд кард ва вазифаҳои таълимиро чӣ гуна бояд 

иҷро кард, иборат мебошад. Бинобар ин, ба омода кардани аёниятҳои 

таълимиву методӣ-ҳамеша талаботи махсус пеш оварда мешавад. Таҳияи 

маводҳои таълимиву методӣ мухталиф бо эҳтиёҷоти аз нуқтаи назари дигар 

нигоҳ кардан ба тадриси фанни муайян, алоқаманд аст.  

Манбаъҳои электронии таълимӣ (МЭТ) - ин истилоҳи нисбатан умумие 

мебошад, ки воситаҳои таълимии дар асоси технологияҳои компютерӣ 

коркард ва татбиқшавандаро муттаҳид месозад. Манбаъҳои рақамии таълимӣ 

(МРТ) - ҳодисаи ғайримуқаррарии МЭТ, манбаъҳои таълимӣ, ки дар асоси 

манбаъҳои рақамӣ сохта шудаанд ва фаъолият мебаранд. Фарқияти 

истилоҳот ба таври ҷиддӣ таҷассум меёбад, зеро технологияҳои рақамӣ - 

ҳамагӣ воситаи коркард ва сабти маълумот аст. То низоми сабти рақамӣ 

низоми аналогӣ вуҷуд дошт, алҳол дигар намудҳои низом коркард шуда 

истодаанд (квантӣ, лазерӣ ва ғ.). Бинобар ин манбаъҳои электронии таълимӣ 
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- номи нисбатан умумие мебошад, ки на як қисм, балки соҳаи мукаммали 

технологияро тавсиф медиҳад.  

Аудиовизуалӣ (лат. audire шунидан + visio дидан) ҳамзамон ҳам дарки 

шунавоӣ ва ҳам дарки биноиро дар бар мегирад (масалан, коммуникатсия, 

аудиовизуаликунии фарҳанг, аудиовизуаликунии маводҳои таълим; усули 

омӯзиши забони хориҷӣ) [156, с. 106]. 

Маводи таълимӣ - нашри таълимӣ, ки илова ба ё қисман ивазкунандаи 

китоби дарсӣ буда, расман ба сифати ин навъи нашр тасдиқ гардида, аз 

тарафи Вазорати маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба чопу нашри он иҷозат 

дода шудааст.  

Ҳар як боби маводи таълимӣ бо саволҳои санҷишӣ ё вазифаҳои 

хусусияти таълимӣ дошта ҳамроҳӣ карда мешавад, ки ба сифати кӯмак барои 

азхуд кардани донишҳои фанни мушаххас оварда шудаанд.  

Аз сабаби он ки маводи таълимӣ дар муқоиса аз китоби дарсӣ зудтар 

таҳия мегардад, ба он маълумоти нави муосир арбут ба фанни мушаххас 

ворид мегардад. Бо вуҷуди ин, мавод бояд дар ҳамоҳанги бо донишҳои асосӣ, 

ки дар китоби дарсӣ оварда шудаанд, дода шавад.  

Дар тафовут бо китоби дарсӣ маводи таълимӣ натанҳо донишҳову 

дастурамалҳои тасвиб ва умумиқабулшударо дарбар мегирад. Он инчунин 

метавонад муаммоҳои баҳсиро дар бар гирад, ки нуқтаҳои назари гуногунро 

барои ҳалли ин ё он масъала нишон медиҳад.  

Интернет (аз англ. Internet, МФА:[ˈɪn.tə.net].) низоми ҷаҳонии 

шабакаҳои компютерӣ, ки барои ҳифз ва додугирифти маълумот якҷоя 

шудаанд. 

Бештар чун Шабакаи ҷаҳонӣ ё Шабакаи глобалӣ зикр мешавад, 

инчунин ба таври оддӣ Шабака. Дар асоси протоколҳои TCP/IP сохта 

шудааст. Дар асоси Интернет Шабакаи ҷаҳонӣ (World Wide Web, www) ва 

бисёр низомҳои доду гирифти маълумоти дигар кор мекунад. Дар нимаи соли 

2015 миқдори истифодабарандагон ба 3,3 млрд нафар расид. Сабабгори 

чунин дастовард интишоршавии васеи шабакаҳои кандуӣ бо дастрасии 
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Интернети намунаҳои 3G ва 4G, инкишофи шабакаҳои иҷтимоӣ ва 

арзоншавии нархномаи интернет-трафик мебошад [211]. 

Дар мушоиати ташкилву методии раванди омӯзиши “Рангубори матоъ 

рангубори матоъ (техникаи батик)”, дар асоси ҳамкории эҷодии субъектони 

ҷараёни таълимии фан муҳити касбӣ-таълимӣ бунёд мегарданд. Ҳангоми 

истифодабарии усулҳои фаъоли омӯзиш, ба мисли ҳуҷуми майна, усули 

баскет, усули фаъол, усули лоиҳавӣ ва марҳилавӣ мутахассисони ихтисоси 

дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ ба раванди омӯзиши фанни “Рангубори матоъ 

техникаи батик” ворид мешаванд.  

Дар натиҷа меъёрҳои лоиҳавӣ, иттилоотиву робитавӣ, санъати 

ороишиву - амалӣ, ки дар фасли 2.1 шарҳ дода шудааст ва илмӣ-таҳқиқотӣ, 

ки дар фасли озмоишии 2.3 нишон дода мешаванд.  

Нишондодҳо қобилияти таҳия кардани лоиҳа, малакаи фарқ кардани 

ранг, рангубор кардани матоъ, технологияи рангубори матоъ рангубори 

матоъ (техникаи батик) ва маҳорати роҳбари кардани коллективи коргаронро 

инъикос менамоянд.  

Дар натиҷа малакаҳои касбӣ нишон медиҳанд, ки бакалаври 

мутахассисони ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ соҳиби маҳорату 

малакаҳои касбии дараҷаи миёна аст.  

Мутахассиси соҳибтахассуси соҳаи дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ бояд 

донад: аз худ намудани мафҳумҳои асосии фанни “Рангубори матоъ”; мавқеъ 

ва татбиқи он дар омӯзиши ояндаи фанҳои ихтисоси дизайни маҳсулоти 

дӯзандагӣ; доштани маълумот оид ба рангҳои табиӣ, ки барои мутахассиси 

ин фан заруранд: доштани маҳорати баланди тахассусӣ, маданияти баланд ва 

ҷаҳонбинии васеъ; мутаасил пайванд дода тавонистани дониши назариявӣ ва 

амалӣ, мунтазам баланд бардоштани дониш, истифодаи самараноки вақт, 

огоҳ будан аз таҷрибаи пешқадам таҳлил карда тавонистан ва баҳо додан ба 

барномаҳо ва маводи таълимӣ, комилан тайёр будан ба кори таълиму тарбия; 

эҷодкорона истифода бурдани маводи китобҳои таълимии муосир; таҳлил 
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карда тавонистани фаъолияти ҳамкасбон; бо роҳи худомӯзӣ баланд 

бардоштани савияи донишҳои касбӣ; ташкили дурусти ҷойи корӣ. 

Бояд: Аз найчаи шишагӣ, таркиби захиракунанда истифода бурда 

тавонад; барои ангораҳо манзара таҳия намояд, ангораҳоро ба матоъ 

гузаронад, расмро бо найча тарҳкашӣ намояд; ба матоъ рассм кашида 

тавонад; панноро ороиш дода, ба чорчӯба музайян карда тавонад, малакаи 

ташкилкунӣ ва ботартиб нигоҳ доштани ҷойи кории худро дошта бошад; 

вобаста аз манзара, шакл интихоб намояд; бо парафини гарм кор кунад; 

рангубори марҳилавии панно “аз доғ”; буғ кардани парафин, ороиш дода, 

чорчӯбаро зиннат дода тавонад, меҳнатдӯстӣ, мустақил буда, ба қувваи худ 

эътиқод дошта бошад.  

Бояд фаҳмад: Таърихи пайдошавии санъати “Рангубори матоъ 

(техникаи батик)”; маълумотҳои умумӣ дар бораи матоъҳо барои рангубор; 

хосияти рангубори озод; аломатҳои фарқкунандаи рангубор бо кашидани 

ангораҳо; номгӯи асбобҳои лозимӣ; таъиноти найчаҳои шишагӣ; рангҳои 

асосӣ ва истеҳсолӣ. рангҳои ахроматикӣ ва хроматикӣ. Фаҳмиши ранги 

дохилӣ; фарҳанг ва ташкили фаъолият, донистани қонунҳои асар; расм чун 

асоси тафаккури бадеӣ; хусусиятҳои асосии ранг; симметрия ва ассиметрия. 

Нақши сужет дар қарори талъат, мафҳуми бепредметӣ, шартҳои табдилёбии 

фигураҳои геометрӣ, доғҳо, нуқтаҳо, хатҳои рангӣ ба тасвири дорои 

маънобуда; асосҳои таҳияи асари ороишӣ - мавзӯӣ.  

Бояд оид ба мавҷудияти тасаввуротҳои ибтидоӣ дар бораи нақши 

санъати бадеӣ дар ҳаёти инсон, дар тарбияи руҳиву ахлоқии ӯ, инкишофи 

шуури зебоипарастии вай ба воситаи азхудкунии мероси бадеӣ, малакаи 

ташкил кардан ва нигоҳ доштани ҷойи кори худ, инкишофи меҳнатдӯстӣ, 

мустақилият, боварӣ ба қувваҳои худ,  тасаввуроти умумӣ дошта бошад.  

 

2.3 Кори таҷрибавии озмоишӣ оид ба санҷиши ташаккули тайёрии 

касбии мутахассисони ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ ба 
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фаъолияти истеҳсолӣ ҳангоми омӯзиши рангубори матоъ (техникаи 

батик)  

Яке аз марҳилаҳои муҳими омӯзиш таҳлили натиҷаҳои озмоиш 

мебошад, ки дар ин таҳқиқот - таҳлили тайёрии касбии мутахассисони 

ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ ба фаъолияти истеҳсолӣ малакаҳои 

эҷодӣ дар рангубори матоъ (техникаи батик) оварда шудааст. Таҳлили мазкур 

бо мақсади муайян намудани самаранокии тағиротҳое, ки мо ба мундариҷаи 

раванди таълимии донишгоҳ ворид месозем, ҳангоми таълими мутахассисони 

ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ зарур аст. 

Дар дарсҳо оид ба рангубори матоъ (техникаи батик) муносибати шахс 

ба воқеияти атроф ташаккул меёбад, дар бораи таҷрибаи муносибатҳои одам 

- мард, одам - ҷамъият, инсон - табиат консепсия дода мешавад, ки ифодаи 

ҳадафҳои таълимӣ дар ташаккули шахсияти донишҷӯи мутахассисони 

ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ мебошад. Ноил шудан ба ҳадаф дар 

роҳи оптималӣ ҳангоми омӯзиши рангубори матоъ (техникаи батик) ва 

идоракунии оқилонаи ин омӯзиш муайян кардани сикли ибтидоии ҳадафҳо, 

аз ҷумла сатҳи стратегӣ, амалиётӣ ва тактикиро дар бар мегирад. 

Тавре, ки дар боло муайян гардид, ҷанбаи стратегии ҳадафҳо тартиби 

иҷтимоии ҷомеа мебошад, ки рушди ҳамаҷонибаи шахсро тавассути ташкили 

меҳнат ва муносибатҳои инсонӣ дар назар дорад. 

Ин ҷанбаи иҷтимоӣ метавонад дар таҳсилоти санъат танҳо ба воситаи 

гузарондани ҷузъҳои рушди ҳамаҷонибаи шахсият ба категорияҳои маънавӣ 

ва зебоипарастӣ гузаронида шавад. Масалан, рушди рӯҳӣ муносибати 

меҳнатдустӣ, вазифа, озодӣ ва рушди зебоипарастиро дар назар дорад - 

муносибати дуруст ба категорияҳои некиву бадӣ. 

Сатҳи амалиётӣ татбиқи мақсадҳои таълимӣ, таълимӣ ва рушдро дар 

бар мегирад [102, с. 198]. 

Дар доираи ҳадафҳои таълимӣ, таълимӣ ва рушд мо мефаҳмем: 

1) ҳадафҳои таълимӣ - ҳамчун намунаҳои ҳифзшудаи мундариҷаи 

таълимӣ. 
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Дониш метавонад моликияти шахс дар шакли таҷрибаи тазаккурӣ 

(репродуктивӣ), таҷрибаи фаъолияти эҷодӣ ва таҷрибаи муносибатҳо бошад. 

Таҷрибаи фаъолияти тазаккурӣ (репродуктивӣ) метавонад дар сатҳи 

аввалини монандкунӣ ташаккул ёбад, вақте ки дарки огоҳона, азхудкунӣ, ки 

зоҳиран дар шакли таҷдиди оддии як ҷузъи мундариҷаи таълимӣ зоҳир 

шавад. Ин маънои онро дорад, ки ҳангоми ташаккули сатҳи аввал, омӯзгор 

бояд огоҳии моддиро ташкил кунад. Огоҳӣ қобилияти инъикоси аломатҳои 

консепсияҳои омӯхташуда ва муайян кардани кадоме аз онҳо муҳимро дар 

бар мегирад. 

2) Дар зинаи дуюми азхудкунӣ воҳиди мундариҷаи таълим дар 

ҳолатҳои мушобеҳ истифода мешаванд. Дар ин ҳолат, суперпозитсияи аз 

ҷиҳати элемент асосёфтаи намуна (сатҳи аввал) дар мисоли мушаххас рух 

медиҳад. Дар ин ҳолат, ҳар дафъа муқоиса карда мешавад, ки дар асоси он 

мавҷуд будан ё набудани унсур дар мисоли мушаххас муайян карда мешавад 

ва баъд дар бораи мавҷуд будан ё набудани намуна дар мисоли мушаххас 

хулоса бароварда мешавад. 

3) Сатҳи сеюми азхудкунӣ азхудкунии таҷрибаи фаъолияти эҷодӣ ва 

худи фаъолияти эҷодӣ ҳангоми азхудкунии воҳидҳои мундариҷаи таълим 

тавсиф карда мешавад. 

Барои истифодаи аз ҷиҳати педагогӣ асоснок истифода бурдани 

маҷмӯи асбобҳо дар ҷараёни таълими рангубори матоъ (техникаи батик) 

мутахассисони ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ муайян кардани 

самаранокии он, нақш ва методологияи истифодаи он зарур буд. 

Натиҷаҳои таҳлили таҷрибаи педагогӣ бо мақсади муайян кардани 

самаранокии истифодаи рангубори матоъ (техникаи батик) дар дарс ҳангоми 

таълими мутахассисони ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ дар ду самти 

татбиқи он баррасӣ карда шуд: намоиши лексияҳо ва амалӣ. 

Тавре зикр гардид, яке аз қисми муҳими низоми идоракунии тайёр 

кардани мутахассисони ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ барои 

омӯхтани рангубори матоъ (техникаи батик) муайян кардани самаранокии он 
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мебошад, ки имкон медиҳад самаранокии фаъолияти низом муайян карда 

шавад, муайян кардани тамоюлҳои манфӣ ё “холигоҳҳо” дар амалисозии 

фаъолияти идоракунӣ кӯмак мекунад ва бо ин асос зарур аст такмили 

механизмҳои идоракунӣ. 

Шартҳое, ки муваффақият ва самарабахшии корҳои илмию 

таҳқиқотиро муайян мекунанд, метавонанд аз инҳо иборат бошанд: аҳамият, 

илмӣ ва амалии мавзӯи таҳқиқоти илмӣ; ҳузур доштани гурӯҳҳои бонуфузи 

илмӣ дар муассисаҳо илмӣ ва олимони пешбари онҳо - пешвоёни соҳаҳои 

муайяни дониш; фарогирӣ ва шиддатнокии робитаҳои илмии хусусиятҳои 

гуногун; сатҳи таъминоти моддию техникӣ ва молиявӣ; Иштирок дар 

фаъолияти илмию таҳқиқотии ҳама фанҳои ҷараёни таълим. 

Самаранокии низоми идоракунии тайёрии касбии мутахассисони 

ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ оид ба омӯхтани рангубори матоъ 

(техникаи батик) ба дараҷаи муайян, сатҳи салоҳияти хатмкунанда дар соҳаи 

таҳқиқот ва таҳия, инчунин таъсири низоми таълимӣ дар донишгоҳ ба 

таълими касбии мутахассисони ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ ба 

омузиши рангубори матоъ (техникаи батик) мебошад. Дар ин ҳолат, ду қисм: 

ҷараёни ташкил ва гузаронидани корҳои илмию таҳқиқотии мутахассисони 

ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ - арзёбии расмӣ; самаранокӣ: 

хатмкунандае, ки барои омӯзиши рангубори матоъ (техникаи батик) ба таври 

касбӣ омода шудааст, ҳамчун натиҷаи раванд - арзёбии ғайрирасмӣ, бояд 

баҳо дода шаванд 

Ҳамин тариқ, таърифи самаранокии кор ба эҷоди як низоми 

нишондиҳандаҳо барои арзёбии самаранокии низоми идоракунӣ барои 

таълими тарроҳони либос оид ба омӯхтани рангубори матоъ (техникаи батик) 

дар асоси ҳисоби нишондиҳандаҳо пеш аз ва баъд аз ҷорӣ намудани 

натиҷаҳои таҳқиқот асос ёфтааст. Илова бар муқоисаи нишондиҳандаҳо дар 

тӯли якчанд сол, таҳлили низомвӣ истифодаи мақсадноки натиҷаҳои 

мавҷудаи баланд бардоштани самаранокии низоми идоракуниро барои 
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таълими ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ оид ба омӯхтани рангубори 

матоъ (техникаи батик) дар муассисаҳои олӣ таъмин мекунад.  

Ҳангоми муайян кардани натиҷаҳои татбиқи низоми идоракунии 

таълими дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ оид ба омӯхтани рангубори матоъ 

(техникаи батик), оқибатҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ ба назар гирифта 

мешаванд. Таъсири иқтисодиро метавон дар шакли нишондиҳандаҳои 

беҳтаршудаи рейтингӣ зоҳир намуд. Сабт кардани рангҳо ҳангоми сохтани 

оҳангҳои нав ва истифодаи якчанд рангҳо. Таъсири иҷтимоӣ аз афзоиши 

фаъолияти мутахассисони ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ, беҳтар 

сохтани муҳити иҷтимоию психологии донишгоҳ, ҷалби мутахассисони 

ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ ба корҳои илмию таҳқиқотӣ ва ғайра 

иборат аст. Дар бораи таъсири иҷтимоӣ ва инчунин натиҷаи ниҳоии 

истеъмолшуда нуқтаи назар мавҷуд аст, ки тақсимшавиро аз натиҷаи ниҳоии 

маҳбуби он қисм, ки ба рушди шахс мусоидат мекунад, пешбинӣ мекунад. Аз 

сабаби мавҷуд набудани ченакҳои миқдорӣ самаранокии иҷтимоӣ асосан аз 

рӯи нишондиҳандаҳои сифатӣ муайян карда мешавад. Дар таркиби масъала 

якчанд савол дода шудааст. (Вобаста ба рангубори матоъ мақола доред?, 

Барои чи рангубори матоъро мавзӯи актуалӣ меҳисобед?, Фарқи рангҳои 

хроматикӣ ва ахроматикӣ дар чист?, вобаста ба рангубори матоъ чанд 

маротиба кори эҷодӣ ташкил кардаед?)  

Ҳангоми таҳияи методологияи баҳогузории самаранокии идоракунии 

таълими дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ оид ба омӯхтани рангубори матоъ 

(техникаи батик) мо нишондиҳандаҳои самаранокии пешниҳодкардаи 

донишҷӯёни маҳсулотҳои дӯзандагиро пешниҳод кардем. Кафедраи дизайн 

ва меъмории Донишкадаи политехникӣ Донишгоҳи давлатии Тоҷикистон 

Дар кафедра солҳои гуногун мутахассисони асосии соҳаи нассоҷӣ ва 

меъморӣ фаъолият бурда, саҳми худро дар тайёр кардани 

мутахассисони  баландихтисос  ва кадрҳои илмӣ гузошта истодаанд. 

Кафедра мутахассисонро аз рӯи ихтисосҳои зерин тайёр мекунад: 

50.01.01 - технологияи ришта, матоъ, нассоҷӣ ва матои бетору пуд; 50.01.02 - 
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таркиб ва технологияҳои маҳсулоти дӯзандагӣ. Соли 2015 дар кафедра 

магистратура аз рӯи ихтисоси 50.01.02 - технологияи маҳсулоти дӯзандагӣ 

кушода шуд, ки дар он омӯзгорони ҷавон низ таҳсил мекунанд.  

50.01.01- технологияи ришта, матоъ, нассоҷӣ ва матои бетору пуд; 

технологияи истеҳсолоти бофандагии оммавӣ ва инфиродӣ; дизайнери матоъ; 

роҳбари истеҳсолоти ресандагӣ ва бофандагии оммавӣ ва инфиродӣ; роҳбари 

гурӯҳҳо ва студияҳои дизайнерӣ; ходими хурди илмӣ; омӯзгори коллеҷ ва 

муассисаҳои таълимии таҳсилоти олӣ ва ибтидоии касбӣ. 

 50.01.02- таркиб ва технологияҳои маҳсулоти дӯзандагӣ технолог ва 

тарроҳ - амсиласози истеҳсолоти дӯзандагии оммавӣ ва инфиродӣ; дизайнери 

либос; роҳбари истеҳсолоти дӯзандагӣ; ресандагӣ ва бофандагии оммавӣ ва 

инфиродӣ; роҳбари гурӯҳҳо ва студияҳои дизайнерӣ; буранда ва ҳаёт дар 

коргоҳҳои мӯд; таҷдидгари либоси таърихӣ ва фарсудашуда; ходими хурди 

илмӣ; омӯзгори коллеҷ ва муассисаҳои таълимии таҳсилоти олӣ ва ибтидоии 

касбӣ. Ҳамагӣ дар як ихтисос дар ҳар як курс 30 нафар дар як ихтисос 219 

нафар донишҷӯён дониш меомӯзанд. 

Дар Муассисаи давлатии таълимии “Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба 

номи академик Б. Ғафуров” дар кафедраи технология ва методикаи таълими 

он ҳамагӣ ду ихтисос амал мекунад: технология ва дизайни маҳсулоти 

дӯзандагӣ. Ҳамагӣ дар як ихтисос дар ҳар як курс 25 нафар дар як ихтисос 94 

нафар донишҷӯён дониш меомӯзанд.  

Фанни рангубори матоъ дар МДТ “Донишгоҳи давлатии Хуҷанд” 

ҳамагӣ 4 кредит хонда шуда, Барнома бо назардошти миқдори соате, ки 

барои омӯзиши 96 соат ҷудо карда шудааст, таҳия карда мешавад. Омӯзиши 

мавод оид ба усули рангубори матоъ (техникаи батик) 48 соат вақт мегирад, 

боқимондаҳо кори мустақилонаи донишҷӯ мебошанд. Дар Донишкадаи 

политехникӣ Донишгоҳи техникии Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд ба номи 

М.С. Осимӣ ин фан ҳамчун фанни интихобӣ 4 кредит ба миқдори 96- соат 

таълим дода мешавад, аз ҷумла муайян кардани нишондиҳандаҳои махсуси 

муайяншудаи рақамӣ, ки шартан ба 2 гурӯҳ тақсим карда мешаванд: ташкили 
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корҳои илмию таҳқиқотии мутахассисони ихтисоси дизайни маҳсулоти 

дӯзандагӣ; корҳои илмӣ - таҳқиқотии мутахассисони ихтисоси дизайни 

маҳсулоти дӯзандагӣ; маблағгузории корҳои илмию таҳқиқотии 

мутахассисони ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ; самаранокии корҳои 

илмӣ-таҳқиқотии мутахассисони ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ. 

Дар раванди таҷрибаи педагогӣ самаранокии истифодаи видео-

проексияҳо, слайдҳо, тасвири ҷузъҳо дар ташаккули низоми донишҳо; 

ҳолатҳои мувофиқи мақсад иваз кардани таҷрибаҳои анъанавӣ ошкор карда 

шуданд. Бартарии истифодаи видеороликҳо дар якҷоягӣ бо таҷрибаҳои 

анъанавӣ муқаррар ва озмоиши педагогӣ нишон дод, ки барои эҷоди тайёрии 

касбии мутахассисони ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагии ба фаъолияти 

истеҳсолӣ, чунин як визуализатсияро, ки хусусиятҳои асосии рангубори 

матоъ (техникаи батик), таҳия ва татбиқи онро инъикос мекунанд, лозим аст. 

Самаранокии истифодаи таҷрибаҳои намоишӣ бо пешгӯии видео ва 

моделсозии компютерӣ аз ҷузъҳои маҷмӯи санъати ороишӣ - амалӣ аз ҷониби 

мо дар динамикаи рушди тайёрии касбии мутахассисони ихтисоси дизайни 

маҳсулоти дӯзандагӣ ба фаъолияти истеҳсолӣ муайян карда шудааст. Чунин 

усул имкон дод, ки сатҳи (бо мурури замон) гуногуни ташаккули 

консепсияҳо вобаста ба намуди намоишҳои истифодашуда муайян карда 

шавад ва таҳлили муқоисавии коэффисиенти самаранокӣ дар динамика 

гузаронида шавад. 

Яке аз ҷанбаҳои манфии ҳама гуна фаъолият ин имконнопазирии 

пайгирӣ кардани натиҷаи он ё ноил шудан ба натиҷаҳои ба даст овардашуда 

мебошад. Ин комилан ба омӯзиш дахл дорад, ки дар он ҳама сӯҳбатҳо дар 

бораи “беҳтар кардани сифат”, “маҳсулнокӣ ва муваффақият” -и кор аксаран 

асоси воқеӣ надоранд. 

Саволе ба миён меояд: чӣ гуна техникаи таҳияшуда ба қобилият ва 

салоҳияти мутахассисони ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ таъсир 

мерасонад? Кадом усулҳо барои муайян кардани эътимоднокии натиҷаҳои 
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бадастомада мавҷуданд ва чӣ гуна боварӣ ҳосил карда метавонем, ки 

дастовардҳои ба даст овардашуда дар гурӯҳи таҷрибавӣ тасодуфӣ нестанд? 

Дар доираи диссертатсия як қатор усулҳои оморӣ барои таҳлили 

натиҷаҳои таҷрибавии бадастомада истифода шуданд. Якҷоя ин усулҳо ба 

ҳама саволҳои дар боло овардашуда ҷавоб хоҳанд дод. Натиҷаҳои дар давоми 

озмоиш ба даст овардашуда ҳамаи ҳисобҳои омории анҷомдодашуда ба ин 

натиҷаҳо асос ёфтаанд. 

Аввалин усулҳое, ки барои таҳлили натиҷаҳо истифода шуда буданд, 

санҷиши дурустии натиҷаҳо буданд. Натиҷаҳои гурӯҳҳои таҷрибавӣ ва 

назоратӣ пас аз таҷрибаи педагогӣ барои шароити муқаррарӣ таҳлил карда 

шуданд. Чӣ тавре ки аз Ҷадвали 2.3.1 дида мешавад, арзёбии гурӯҳҳо пас аз 

таҷриба ба даст омадааст, яъне. онҳо субъективӣ нестанд ва барои таҳлили 

минбаъда татбиқ карда мешаванд. 

 

 

Расми 2.3.1. Тақсимоти сметаҳои гурӯҳҳои назоратӣ ва озмоишӣ пас аз 

таҷриба 

Пеш аз озмоиш Баъди озмоиш 

Назоратӣ Озмоишӣ Назоратӣ Озмоишӣ 

1 10 1 13 1 3 1 19 

2 12 2 14 2 4 2 5 

3 15 3 11 3 8 3 15 

4 17 4 14 4 14 4 19 
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5 23 5 2 5 12 5 6 

6 18 6 19 6 6 6 16 

7 13 7 6 7 14 7 9 

8 9 8 8 8 10 8 12 

9 8 9 19 9 22 9 7 

10 19 10 7 10 16 10 18 

11 7 11 17 11 6 11 14 

12 17 12 6 12 20 12 19 

13 13 13 5 13 15 13 8 

14 11 14 13 14 13 14 15 

15 14 15 18 15 21 15 9 

16 2 16 22 16 14 16 14 

17 19 17 17 17 12 17 13 

18 6 18 23 18 24 18 11 

19 5 19 18 19 9 19 20 

20 13 20 13 20 17 20 17 

21 18 21 17 21 13 21 12 

22 22 22 13 22 8 22 10 

23 20 23 11 23 16 23 22 

24 3 24 14 24 12 24 13 

25 9 25 13 25 11 25 11 

26 18 26 17 26 18 26 21 

27 22 27 13 27 18 27 16 

29 20 28 11 28 10 28 15 

30 3 29 14 29 13 29 20 

31 9 
  

30 19 30 16     
31 10 31 15 

      
32 23       
33 25       
34 19       
35 22 

Қимати миёна 13,17 
 

13,38 
 

13,16 
 

15,029 

Дисепрсия 37,94 
 

25,82 
 

27,34 
 

25,852 

ni 30 
 

29 
 

31 
 

35 

ki 29 
 

28 
 

30 
 

34 

k 121 
      

 
0 

 
0,213 

 
0 

 
0,2137 

S^2 0,213 
   

0,214 
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210,9 

 
182,1 

 
198,5 

 
221,16 

V -766,8 
   

-793,2 
  

 
0,026 

 
0,027 

 
0,025 

 
0,0211 

C 1,018 
   

1,015 
  

B -753,3 
   

-781,1 
  

Хи 

квадрат(alpha)  

       

0,01 6,635 
 

6,635 
 

6,635 
 

6,6349 

0,05 3,841 
 

3,841 
 

3,841 
 

3,8415 

0,1 2,706 
 

2,706 
 

2,706 
 

2,7055 
        

Қарор дар 

бораи қабули 

гипотеза 

1% 5% 10% 
 

1% 5% 10% 

 
-759,9 -757,2 -756 

 
-787,8 -785 -783,8 

 
-759,9 -757,2 -756 

 
-787,8 -785 -783,8 

 

Дар марҳилаи дуюми таҳлили оморӣ, меъёри Бартлетт барои муайян 

кардани далели мустақилияти натиҷаҳои бадастомада аз ҳайати гурӯҳи 

назоратӣ ва таҷрибавӣ истифода бурда шуд. 

Тести Бартлетт параметрӣ буда, дар асоси фарзияи иловагӣ дар бораи 

муқаррарӣ будани намунаҳои додашуда асос ёфтааст. Дар марҳилаи аввали 

таҳлил санҷиши мӯътадилии натиҷаҳо гузаронида шуд. Меъёри Бартлеттро 

метавон исбот кард, ки ҳисобҳои баъд аз таҷрибаи педагогӣ бадастомада аз 

оммаи васеъ интихоб карда шудаанд. Аз ин рӯ, ҳамчун фарзияи сифрии 

меъёри Бартлетт, чунин изҳоротро қабул кардан мумкин аст: як намунае аз 

арзёбиҳои аз аҳолии умум гирифташуда. Барои қабули ин изҳорот, мувофиқи 

меъёрҳои Бартлетт, шартҳои ҳамҷинсӣ аз ҳамҷинсӣ (баъзан баробарии 

тафовутҳо номида мешаванд) бояд қонеъ карда шаванд. Як фарзияи 

алтернативӣ дар ин ҳолат чунин хоҳад буд: баҳодиҳии интихобҳо ихтилофи 

якхела надоранд. 

Барои истифодаи меъёри Бартлетт коэффисиентҳои зарурӣ ҳисоб карда 

шуданд. Дараҷаҳои озодии интихоб, мутаносибан барои гурӯҳҳои назоратӣ 
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ва таҷрибавӣ ва ба шартҳои татбиқкунии меъёрҳои Бартлетт мувофиқанд. 

Ҷамъи дараҷаҳои озодӣ 

 

𝑘 = ∑ 𝑘𝑖

2

𝑖=1

= 30 + 34 = 64
 

Миёнаи арифметикии вариантҳои ислоҳшуда, бо вазни дараҷаи озодӣ: 

 

𝑆2 =
1

𝑘
∑(𝑖 − 1) ⋅ 𝑆𝑖

2

2

𝑖=1

= 0,346 

𝑉 = 𝑘 ln 𝑆2 − ∑ 𝑘𝑖 ln 𝑆𝑖
2

2

𝑖=1

= −510 

𝐶 = 1 +
1

3(2 − 1)
(∑

1

𝑘𝑖
−

1

𝑘

2

𝑖=1

) = 1,01 

Омори критерияи Бартлетт ин арзиш аст: 

 

𝐵 =
𝑉

𝐶
= −504,7

 

Агар 𝐵 < 𝜒𝛼,1
2 , он 𝐻0 қабул карда шавад, вагарна 𝐻0 ба манфиати 

гипотезаи алтернативӣ рад карда мешавад. Ин аст, 𝛼 - ки сатҳи аҳамияти 

тақсимот ва𝛼 -𝜒2 мутаносибан меъёри татбиқшаванда мебошад. Санҷиш бо 

се дараҷаи сатҳи аҳамият, яъне бо 𝛼 = 0,01, 𝛼 = 0,05 и 𝛼 = 0,1.  гузаронида 

шуд. Барои ҳамаи арзишҳои интихобшуда 𝛼 омори озмоиши Бартлетт аз 

арзишҳо камтар буд     𝜒0,01,1
2 = 6,635, 𝜒0,05,1

2 = 3,841  ва 𝜒0,1,1
2 = 2,706. 

Ҳамин тариқ, фарзияи меъёри Бартлетт қабул карда мешавад ва 

фарзияи алтернативӣ рад карда мешавад. 

Дар марҳилаи сеюми таҳлили оморӣ меъёрҳои Фишер барои нишон 

додани аҳамияти тағирот дар сметаҳои гурӯҳҳои назоратӣ ва таҷрибавӣ пас 

аз таҷрибаи педагогӣ татбиқ карда шуданд. Санҷиши Фишер имкон медиҳад, 

ки изҳорот дар бораи хусусияти тасодуфии тағирот дар арзёбии гурӯҳӣ қабул 
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карда шавад. Аммо, меъёр ба арзишҳои парокандашавии гурӯҳҳо ҳассос аст. 

Бо ин сабаб, дар марҳилаи дуввуми таҳлили оморӣ якхелагии тафовутҳо дар 

намунаҳо мавриди санҷиш қарор дода шуд. 

 

3. Санҷиши гипотеза    

Назоратӣ  Озмоишӣ  

n 30 m 31 n 29 m 35 

x mean 13,16667 ymean 13,16129032 x mean 13,37931034 y mean 15,02857 

s1 1966,972 s2 1513,0718 s1 1796,863258 s2 878,9714 

F= 1,299986   F= 2,044279484   

0,01 0,05 0,1  0,01 0,05 0,1  

0,41463 0,53929 0,62  0,41673121 0,54163988 0,62109  

0,8854 0,761 0,7  1,627548 1,50264 1,423  
 

Ҳамин тариқ, барои меъёри Фишер, фарзияи зеринро ҳамчун фарзияи 

асосӣ қабул кардан мумкин аст: натиҷаҳое, ки дар давоми таҷрибаи педагогӣ 

ба даст оварда шудаанд, ки такмили маҳорати эҷодӣ нишон медиҳанд, 

қобилияти омезиши усулҳои маъруфи фаъолият (гурӯҳи назоратӣ, қобилияти 

дидани сохтор (ҳадафҳо) -и фаъолият назорат, қобилияти иҷрои як ва ғ. 

ҳамон як вазифа бо роҳҳои гуногун, қобилияти моделсозии фаъолияташон, 

гурӯҳи назоратӣ, қобилияти таҳияи технология барои иҷрои кор, 

самаранокии идоракунии касб тайёрии мутахассисони ихтисоси дизайни 

маҳсулоти дӯзандагӣ дар омӯхтани рангубори матоъ (техникаи батик) дар 

байни гурӯҳи таҷрибавӣ тасодуфӣ нест, балки мунтазам ва ба усуле, ки дар 

диссертатсия таҳия шудаанд, асос ёфтааст.  

Барои муайян кардани эҳтимолияти ба даст овардани натиҷа дар 

ҷараёни татбиқи модел, таҳлили рушди моделро дар даромадгоҳ муайян 

кардан мумкин аст, то муқаррароти асосӣ ва шакли онҳо дар модел дохил 

карда шаванд. (ниг. боби 2.2)  

Модели таҳияшуда, ташаккули тайёрии касбии мутахассисони 

ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ дар омӯзиши ҳунари амалӣ модели 

беҳтарин аст. Ҳангоми истифодаи маълумот оид ба ин мавзӯъ дар ҷараёни 
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таълим мо намунаи воқеӣ ба даст меорем. Барои таҳлили дараҷаи татбиқи 

ҳадафҳо ва самаранокии таълим, модели идеалиеро, ки дар давоми таҳия ба 

даст оварда шудааст бо модели воқеӣ муқоиса кардан лозим аст. 

Биёед модели сохташударо аз рӯи параметрҳои муайян (хусусиятҳои 

асосӣ) таҳлил кунем. Модели пешниҳодшуда ду ҷанбаи асосиро дарбар 

мегирад: мазмунӣ ва мурофиавӣ. 

Мундариҷаи модел бо иттилоот ва ҳадафҳо муаррифӣ шудаанд. 

Қисми иттилоотӣ барои намуна аз ҷониби барнома дар бораи усули 

рангубори матоъ (техникаи батик), ки муаллиф бо назардошти он чи дар 

донишгоҳ тибқи барнома омӯхта шудааст, оварда шудааст. Ин барнома, аз 

рӯи мавзӯъҳо, донишҳоеро номбар мекунад, ки мазмуни мавзӯъ ва имконоти 

тайёрии касбии мутахассисони ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагиро 

ифода мекунанд. Модел ҳадафҳои таълимӣ, сатҳи таълимӣ (дараҷаи 

амалиётӣ) азхудкунии донишҳоро дар ин мавзӯъ муайян мекунад. Бидуни 

онҳо моделсозии омӯзиши мундариҷа ва рушди шахсияти донишҷӯи дизайни 

маҳсулоти дӯзандагӣ мувофиқи мақсадҳои таълиму тарбияи дар стандартҳо 

инъикосёфта ғайриимкон аст. (ниг. ба замимаи 3)  

Модел маводи асосии иттилоотиро дар бораи усули рангубори матоъ 

(техникаи батик) инъикос менамояд, ки он бояд дар ҷараёни таълим 

шахсияти мутахассисони ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ, ки ба он 

робита ташаккул ёфтааст, тартиб дода шавад.  

Категорияи маънавии инсондӯстӣ ва озодӣ яке аз муҳимтаринҳо барои 

муайян кардани мавқеи иҷтимоӣ ва ташаккули мутахассиси оянда мебошад. 

Ҳангоми омӯзиши мавод, дигар категорияҳои ахлоқиро вобаста ба ниёзҳои 

курс, гурӯҳ ва талаботи ҷомеа интихоб карда мешавад. Ҳамаи ин имкон 

медиҳад, ки дар давоми татбиқи он модели ихтисоси дизайни маҳсулоти 

дӯзандагӣ ба таври гуногун тағйир дода шавад. 

Монандкунии категорияҳои ахлоқӣ дар ҳама гуна ҳолатҳои таълимии 

лексияҳо ва машқҳои амалӣ, дар ташаккули усулҳои гуногуни фаъолияти 

рӯҳӣ, ташаккули қобилияти монандкунӣ ва алоқамандӣ бо тасвирҳои 
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гуногуни визуалӣ ва бадеӣ, ба таври ғайримустақим вокуниши муносиби 

категорияи ахлоқӣ ба вуҷуд меоянд. 

Принсипҳо ва намунаҳое, ки ба рушди модел асос ёфтаанд, ба мо 

имконият медиҳанд, ки оид ба татбиқи ин модел хулосаҳои зерин барорем: 

1. Ҳангоми ташкили тренинг дар рангубори матоъ (техникаи батик) 

барои ташаккули тайёрии касбии мутахассисони ихтисоси дизайни 

маҳсулоти дӯзандагӣ, ҳамкории мутақобилаи омӯзиш ва таълим амалӣ карда 

мешавад, ки рушди дизайни маҳсулоти дӯзандагиро пешбинӣ мекунад. 

2. Таҳсилот дар ин самт таълимӣ ва рушд бо ҳадафҳои пешрафтаи 

таълимӣ мебошад. 

3. Ҳангоми омӯзиш, муносибат бо мақсадҳои таълимӣ мушоҳида 

мешавад. 

Барои ташкили ин шакли кор ҳуҷҷатҳои технологӣ тартиб дода 

шуданд, ки пайдарпайи ранг кардани матоъ ҳангоми омӯзиши рангубори 

матоъ (техникаи батик) муайян карда шуд. Ҳуҷҷатҳо дар шакли зерин 

пешниҳод карда мешаванд: 1) асосноккунии назариявии рушди тайёрии 

касбии мутахассисони ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ; 2) намуна ва 

технологияи иҷрои кор; 3) чораҳои назоратӣ: таҳлил, муқоиса ва намоишҳо.  

Дар Тоҷикистон рангҳои матоъро бо усули органолетиптика муқоиса 

мекунанд, донистани ҳар як мутахассисони ихтисоси дизайни маҳсулоти 

дӯзандагӣ зарурият дорад. Усули органолептикӣ, органолептикӣ (аз дигар 

юнонӣ: ὄργανον - асбоб, асбоб + λεπτικός - гирифтан, гирифтан) - усули 

муайян кардани нишондиҳандаҳои сифати маҳсулот дар асоси таҳлили дарки 

ҳисҳо: биниш, бӯй, шунидан, ламс, чашидан  

Арзёбии органолептикии маҳсулот натиҷаи фарогири арзёбии сифати 

он мебошад, ки бо ёрии ҳиссиёти инсон анҷом дода шудааст. Дар як қатор 

ҳолатҳо, баҳодиҳии органолептикӣ метавонад дар бораи чунин параметрҳо ба 

монанди тозагии ашёи хом, ихтилолҳо дар истеҳсолот нисбат ба усулҳои 

асбобӣ зудтар хулоса барорад. Ҳангоми баҳодиҳии маҳсулот аввалан намуди 
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зоҳирӣ, шакл, ранг, пурҷило, шаффофият ва дигар хусусиятҳоро муайян 

мекунад. (ниг. ба замимаи №8)  

Муқоиса усули илмии шинохтан аст, дар ҷараёни зуҳуроти номаълум 

(омӯхташуда), объектҳо бо мақсади муайян кардани хусусиятҳои умумӣ ё 

фарқияти байни онҳо муқоиса карда мешаванд. Ҳангоми иҷрои супоришҳо, 

омӯзиши намунавӣ тавре сохта шуд, ки: 

1. Шарҳи маълумоти нав дар дарс пурра омӯхта шуд. 

2. Донишҷӯён вобаста ба қобилиятҳои инфиродӣ бо суръати инфиродӣ 

кор карда метавонистанд. 

3. Ташкили дақиқи фаъолият, таҷҳизоти методии дарсҳо дар утоқи 

корӣ, кори мақсаднок мутобиқи технологияи таълим мутахассисони ихтисоси 

дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ дар ҳолате қарор медиҳанд, ки супориш дар 

синф малакаҳои эҷодиро дар соҳаи тазаккурӣ (репродуктивӣ) омӯхтааст, дар 

83% ҳолатҳо супориш сари вақт иҷро карда шуд. 

4. Донишҳое, ки дар дарсҳои таҳия кардани алгоритм дар асоси 

таҳлили донишҳои назариявӣ оид ба рангубори матоъ (техникаи батик) ба 

даст оварда шудаанд, дар амал татбиқ гардиданд: 97% мутахассисони 

ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ бо истифода аз воситаҳои 

методологӣ дар реҷаи технологии пешниҳодшуда кор карданд. Онҳо ба 

ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ имкон медиҳанд, ки 

фаъолиятҳояшонро дар шакли визуалӣ сохта, тақлид кунанд ва бо усули 

оптималии технологӣ кор кунанд. 

5. Кор талаб мекунад, ки мутахассисони ихтисоси дизайни маҳсулоти 

дӯзандагӣ ҳангоми истифодаи алгоритмҳои оддии аз мавқеи назариявии 

муайян дониш дошта, ё якчанд усулҳои сохтмонро, ки аллакай ба сатҳи 

клишҳои идрокӣ, ки сатҳи III монандкуниро муайян мекунанд, омӯхтанд. 

6. Бо чунин ташкили дониши донишҷӯён сифати баланди кор низ 

нишон дода шуд: тақрибан 89% корҳои мутахассисони ихтисоси дизайни 

маҳсулоти дӯзандагӣ“хуб” ва “аъло” иҷро карда мешаванд. 
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7. Донишҷӯён одатҳои эҷодкориро дар фаъолияташон медонанд ва 

қобилияти муайян кардан доранд: онҳо бо як роҳи ҳалли як вазифа бо роҳҳои 

гуногун пешниҳод мекунанд, ки усулҳои маъруфи фаъолиятро муттаҳид 

мекунанд, усулҳои омӯхташударо барои иҷрои усулҳои рангубори матоъ 

(техникаи батик) татбиқ мекунанд. 

8. Мушкилии бузургтарин дар таълим қобилияти муайян кардани 

сохтори вазифа (ҳамчун ҳадаф) ё дидани вазифаи нави объект (масалан, 

дидани имконоти ширеш барои часпонидани матоъ) - 32-42%. 

9. Барои мутахассисони ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ, 

тафаккури эҷодӣ ва ассотсиативӣ ба таври кофӣ рушд ёфтааст, вале дар 

якҷоягӣ бо тафаккури мантиқӣ мушкилот меорад (47%) . 

10. Дар ин ҳолат ташаккули истиқлолият, шуур, масъулият, огоҳӣ оид 

ба ӯҳдадорӣ барои расидан ба ҳадаф, худдорӣ, меҳнатдӯстӣ, содиқона, яъне 

мафҳумҳои вазифа, озодӣ ва меҳнати вазнин ташаккул меёбанд [175, с. 98]. 

Ҳамин тариқ, гузарондани дарсҳо мувофиқи модели қабулкардаи мо 

худро пурра тасдиқ кардааст, аз ин рӯ, чунин хулоса баровардан мумкин аст, 

ки набудани малакаҳои оқилонаи истифодаи қоидаҳои иҷрои рангубори 

матоъ (техникаи батик) аз рӯи вазифаи мушаххас боиси танаффус дар шакл 

ва мундариҷаи фаъолияти маърифатӣ мегардад, ки чунин нест. Гузарондани 

ин малакаҳоро ба дигар фаъолиятҳо ва бахшҳои мундариҷаи дониш имкон 

медиҳад, яъне он барои расидан ба сатҳи эҷодии монандкунӣ мусоидат 

намекунад. Омӯзиши махсус, ташаккули тайёрии касбии мутахассисони 

ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ ба фаъолияти истеҳсолӣ огоҳона 

месозад, ки доираи ҷустуҷӯи эҷодӣ барои ҳалли масъаларо васеъ мекунад. 

Инро ҷадвалҳое, ки мо барои тағйир додани баҳодиҳии миёнаи 

малакаҳои тазаккурӣ (репродуктивӣ) ва эҷодӣ аз ҷониби мутахассисони 

ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ ва ҳангоми иҷрои вазифаҳо (ду 

вазифа) дар гурӯҳи таҷрибавӣ ва назоратӣ сохтаем, тасдиқ мекунанд. Расми 

2.3.1. 
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Барои гузаронидани таҳқиқот донишҷӯён аз Донишкадаи 

политехникии Донишгоҳи техникии Тоҷикистон 31 нафар ба гуруҳи назоратӣ 

ва 29 нафар донишҷӯён аз МДТ “Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи 

академик Б. Ғафуров” интихоб карда шуд. Инчунин аз Донишкадаи 

политехникии Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба гуруҳи озмоишӣ барои 

таҳқиқот 31 нафар донишҷӯён ва 35 нафар донишҷӯён аз МДТ «Донишгоҳи 

давлатии Хуҷанд ба номи академик Б. Ғафуров» барои таҳқиқоти озмоишӣ 

интихоб карда шуд.  

Натиҷаҳои азхудкунии малакаҳо оид ба рушди тайёрии касбии 

мутахассисони ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ (ҳисоби баҳо аз рӯи 

25 нуқта)  

 

Таҳлили тағйирёбии холҳои миёнаро дар гурӯҳҳои назоратӣ ва 

таҷрибавӣ мушоҳида кардан мумкин аст, ки дар гурӯҳҳои назоратӣ 

пастшавии сатҳи дониш оид ба рангубори матоъ (техникаи батик) ва 

гузариши тадриҷӣ ба татбиқи корҳои эҷодӣ мушоҳида карда мешавад. Агар 

дар марҳилаи ибтидоии азхудкунии иттилоот дар давраи тарбияи тазаккурӣ 

(репродуктивӣ) он дар сатҳи гурӯҳҳои таҷрибавӣ бошад, пас бо зиёд шудани 

миқдори иттилоот оид ба намудҳо ва усулҳои иҷрои кор аз рӯи рангубори 

матоъ (техникаи батик), сатҳи дониш паст мешавад ва дар охири семестр, ки 

шумораи корҳо меафзояд, аз ҷониби онҳое, ки дараҷаи III монандкуниро 

азхуд мекунанд, паст шудани сифати иҷрои корҳо назаррас аст ва сатҳи 
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ДПДТТ 4 31 5 4 6 5 4 7 10,9 

МДТ ДДХ 4 29 3 4 4 5 6 7 7,5 

ДПДТТ 4 31 7 3 7 5 3 6 10,9 

МДТ ДДХ 4 35 9 4 5 4 7 6 10 
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талаботҳои ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ ба худашон баланд 

мешавад, таваҷҷӯҳи маърифатӣ аз сабаби ҷамъоварии муносибати манфӣ ба 

иҷрои супоришҳо паст мешавад.  

Дар гурӯҳҳои таҷрибавӣ, ки дар онҳо омӯзишҳо оид ба роҳҳои расидан 

ба сатҳи сеюми монандкунӣ бо ташкили ҳавасмандии мусбӣ гузаронида 

мешаванд, чунин фаъолият омезиши донишро якбора паст намекунад. 

Дар ҷараёни омӯзиши таҷрибавӣ роҳҳои беҳтарини ташаккули тайёрии 

касбии мутахассисони ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ дар таълими 

рангубори матоъ (техникаи батик) кор карда шуданд. Усулҳои гуногуни кор 

интихоб ва озмоиш карда шуданд. “Дарахти мақсад” ва моделсозии 

мувофиқи таълим, ки бо ёрии технологияҳои интихобшуда бояд азхудкунии 

маводро дар ҳама сатҳҳо кафолат диҳанд ва рушди малакаҳои тазаккурӣ 

(репродуктивӣ) ва эҷодӣ ҳамаҷониба такмил дода шуданд. 

Ҳангоми иҷрои супоришҳо, огоҳӣ дар бораи пайдарҳамии супоришро 

ҳам дар сатҳи тазаккурӣ (репродуктивӣ) ва ҳам эҷодӣ, ки аз ҷониби 

иттилооти назариявӣ ва муносибатҳои психологӣ оид ба мутобиқати 

муносибат ба равандҳои меҳнатӣ ё ба корҳои иҷрошуда асос ёфтааст, ба 

назар гирифтан муҳим аст. 

Дар марҳилаи аввали омӯзиш, мутахассисони ихтисоси дизайни 

маҳсулоти дӯзандагӣ кӯшиш мекунанд, ки дар кори худ муносибати худро ба 

раванди фаъолият баён кунанд. Дар аввал, ҳангоми кор кардани рангубори 

матоъ (техникаи батик) тамоми усулҳои коркарди онро фавран амалӣ кардан 

имконнопазир аст, аз ин рӯ тавсия медиҳем, ки мутахассисони ихтисоси 

дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ вазифаҳои худро бо дақиқии риояи 

технологияи иҷро ва дақиқии кор маҳдуд кунанд. 

Дар амал, мутахассисони ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ 

ҳангоми иҷрои вазифаҳо душворӣ мекашанд, масалан, дар нақшакашӣ, 

вайрон кардани симметрия, таносубҳо ва номувофиқӣ дар ҷараёни кор 

душворӣ доранд. Ин мушкилотро бо роҳи мунтазам такмил додани донишҳо 

дар бораи технологияи анҷом додани корҳои анъанавӣ оид ба усулҳои 
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рангубори матоъ (техникаи батик) бартараф кардан мумкин аст. Муносибати 

мувофиқ ба дурустии таҷдиди амалҳо аз рӯи алгоритмҳо, ки ҷои истифодаи 

ин донишҳоро ҳангоми сохтани маҳсулоти мураккаб муайян мекунад; таҳияи 

алгоритми рушди усулҳои фаъолияти эҷодӣ. 

Дар сурати хатогиҳо, ҳангоми интихоби усули иҷрои рангубори матоъ 

(техникаи батик) дар тарҳрезии таркиби эҷодӣ номутобиқатӣ вуҷуд дорад 

(фаҳмиш, огоҳӣ оид ба интихоби усули фаъолият ё навъи матоъ вобаста ба 

ҳадафи кор мавҷуд нест), дониши зарурии назариявӣ бояд таҷдид карда 

шавад ва ҷудокунии хусусиятҳои муҳими онҳо ҳангоми баҳисобгирии 

муҳтаво ба назар гирифта шавад. Ин ҷалби усулҳои таҳлил, синтез, муқоиса, 

муҷаррад мебошад. 

Мазмун ва роҳҳои иҷрои вазифаҳо аз бисёр ҷиҳат аз он вобаста аст, ки 

мутахассисони ихтисоси маҳсулоти дӯзандагии визуалӣ, тафаккури хаёлӣ, 

ҳисси мутаносибӣ, ритм ва ягонагии услуб, якпорчагии эҷодӣ, тафаккури 

технологӣ ва малака дар байни дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ таҳия шуда, 

аҳамияти маҳсулотро нишон дода, муҷаррадсия аз ғоявӣ ва ғайра таҳия карда 

мешаванд ва дар ин асос услуб ва соддагардонии тасвирро иҷро кунад. 

Ин ҳама бори дигар собит месозад, ки омӯзиши рангубори матоъ 

(техникаи батик) на танҳо бо хусусиятҳои ин намуди санъати ороишӣ – 

амалӣ маҳдуданд, балки имкониятҳои васеъ барои тазаккурӣ (репродуктивӣ) 

ва ташаккули тайёрии касбӣ, инчунин эстетикаи дизайни маҳсулоти 

дӯзандагиро доранд. 

Дар марҳилаи аввали таълими рангубори матоъ (техникаи батик) 

ҳангоми иҷрои супоришҳо, мутахассисони ихтисоси дизайни маҳсулоти 

дӯзандагӣ дар бораи хосиятҳо ва усулҳои коркарди матоъ дониши зарурии 

назариявӣ мегиранд, чорабиниҳоро барои ба ёд овардан ташкил мекунанд ва 

барои муайян кардани технологияи иҷрои кор пайваста бо онҳо тамос 

мегиранд. Ҳангоми татбиқи марҳила ба марҳилаи онҳо дар иҷрои вазифаи 

муайян, барои гузаштан ба фаъолияти ҳушёрии ақлӣ дар иҷрои кор, ҳадафҳои 

моделсозӣ ва рушди таркиби тасвирро дарк кардан лозим аст. 
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Чунин кор ҳангоми амалӣ намудани ҳадафҳои таълимӣ имконпазир аст, 

аз қабили: суботкорӣ, боғайратӣ, иродаи қавӣ, ростқавлӣ ва пешгӯии 

вокуниши муносиби эмотсионалӣ ба онҳо мебошад. Масалан, бартараф 

кардани монеаҳо дар роҳи ҳадаф: эътимод ба худ, меҳнатдӯстӣ, имони хуб - 

қаноатмандӣ аз иҷрои вазифа. 

Дар натиҷаи чунин моделсозӣ, фаъолияти мутахассисони ихтисоси 

дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ тадриҷан ба зарурати кори технологӣ 

салоҳиятдор мешаванд ва ҳамин тариқ ҳангоми иҷрои унсурҳои рангубори 

матоъ (техникаи батик) ба дараҷаи дуввуми монандкунӣ мерасанд. 

Ҳамзамон, роҳи боз ҳам баланд бардоштани хусусиятҳои сифатии кор анҷом 

дода шуд, ки ба он мушаххас ва амиқ, низомтикӣ (яъне тақсимоти 

бошууронаи сохторҳои I, иерархия, муттаҳидсозӣ, мутамарказ, 

худтанзимкунӣ, мувофиқат, ҷамъбаст, низомтикӣ (қобилияти дарк кардани 

иерархияи татбиқ) илова карда шуданд донишро дар вазъияти мушаххас ба 

даст овардаанд) ва аз сабаби суръат ва чандирӣ, дастрасӣ ба сатҳи III 

монандкунӣ, яъне татбиқи эҷодии дониш. Имконияти охирон бо фаъолияти 

якҷояи устод ва ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ ва усули қисман 

ҷустуҷӯи таълим имконпазир аст, вақте омӯзгор дар мутахассисони изтисоси 

дизайни  маҳсулоти дӯзандагӣ омӯхтани омезиши унсурҳоро дар истифодаи 

донишҳои назариявии маълум ва таҷрибаи ҷамъшуда, ки сатҳи сеюми 

монандкунӣро бо омезиши усулҳои маълуми фаъолият тавсиф мекунад, 

имконпазир аст. 

Ҳамзамон, масъулияти мутахассисони ихтисоси дизайни маҳсулоти 

дӯзандагӣ бар асари мустақилият (эътирофи ҳадаф – “дарахти ҳадаф” - 

модели кор - интихоби технологияҳои мувофиқ - таҳлили натиҷа), 

мустақилият - қобилияти муқаррар кардани ҳадафҳои худ ва ба онҳо расидан 

ба онҳо, қобилияти ҳалли мушкилоти шумо барои ҳисоби шумо. Ду ҷанбаи 

асосии истиқлолият озодии интихоб ва имконияти пардохти ин озодӣ 

мебошанд. Мақсаднокӣ (дониш ва қобилияти истифодаи донишҳои 
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назариявӣ) ва огоҳӣ аз беҳудудии тавонмандӣ ва такмили худ аз ҳисоби 

расидан ба сатҳи 3-юми дониш. 

Меъёрҳои баҳодиҳӣ ба монандкунии мутахассисони ихтисоси дизайни 

маҳсулоти дӯзандагӣ дар синфи рангубори матоъ (техникаи батик) . Барои он 

ки баҳои баланд дода шавад, донишҷӯ бояд дониши назариявиро донад: 

аломатҳои рассомии мана бо контур; донистани қонунҳои таркиб; 

хусусиятҳои асосии ранг; қобилияти истифодаи найҳои шишагӣ; татбиқи 

техникаи рангкунӣ бо контурҳои расмӣ; бо оҳангҳои рӯшноӣ пуркардани 

рангҳо; чархи ранг; рангҳои асосӣ,  истеҳсолӣ ва ғайра. 

Меъёрҳои сатҳи баланд 

- донистани қонунҳои таркиб; 

- ҳалли ҳалқаи манзаравӣ; 

- Захираи зарбаи дақиқ; 

- Бақайдгирии худ дар чаҳорчӯба; 

- Риояи Т. Б. 

“Сатҳи миёна” 

- Кор бо назардошти талаботи пешниҳодшуда иҷро карда шуд, аммо 

маркази композитсия аниқ пайдо карда нашуд; 

- Нақшаи рангӣ хуб фаҳмида нашудааст; 

- Муносибати нодурусти рангҳо, таркиби зиёдатӣ. 

  Сатҳи паст 

- Муносибати нодурусти парафин, рангҳо; 

- Сохтмони ба нақша гирифташуда; 

- Мушкилоти бухор кардани парафин; 

- Ороиши аз ҳад душвор; 

- Набудани расмият дар чорчӯба. 

Натиҷаҳои охири супориши эҷодӣ натиҷаҳои зерини супориши эҷодӣ 

(гурӯҳҳои таҷрибавӣ) мебошанд 
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Ҷадвали 2.3.2. Натиҷаҳои назорати эҷодии назоратӣ (гурӯҳҳои 

назоратӣ)  

Ҷадвали 2.3.3. Натиҷаҳои супориши озмоишии эҷодӣ (гурӯҳҳои 

таҷрибавӣ)  

Мо методикаи пешниҳодшударо дар МДТ «Донишгоҳи давлатии 

Хуҷанд ба номи академи Б. Ғафуров», кафедраи технология ва усулҳои 

таълим озмоиш кардем ва татбиқ кардем. Ҳисобкунии нишондиҳандаҳои 

баҳогузории самаранокии низоми идоракунии таълими дизайни маҳсулоти 

дӯзандагӣ барои омӯзиши рангубори матоъ (техникаи батик) дар соли 

хониши 2016-2019 дар ҷадвали 3. оварда шудааст.  

 

Ҷадвали 3.   

Сол  Курс 

Ш
у

м
о

р
аи
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и
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ҷ
ӯ

ё 

«аъло» «хуб» «миёна» 
Баҳои 

миёна 
  

ДПДТТ 4 31 5 14 12 9,3 

МДТ ДДХ 4 29 5 5 19 7,3 

Сол Курс 

Ш
у

м
о

р
и

 

д
о
н

и
ш

ҷ
ӯ

ён
 

«аъло» «хуб» «миёна» 
Баҳои 

миёна 

ДПДТТ 4 31 4 10 17 9,3 

МДТ ДДХ 4 35 7 19 9 10,5 
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Натиҷаи баҳо дар давоми 3 сол дар МДТ ДДХ 

Баҳодиҳии бадастомада ба мо имкон дод, ки дар бораи хусусиятҳо ва 

самарабахшии низоми идоракунии таълими мутахассисони ихтисоси дизайни 

маҳсулоти дӯзандагӣ оид ба омӯхтани рангубори матоъ (техникаи батик) як 

қатор хулосаҳо барорем. Сатҳи ҷалби мутахассисони ихтисоси дизайни 

маҳсулоти дӯзандагӣ ва корҳои илмию таҳқиқотӣ, сатҳи фаъолияти 

инноватсионӣ ва таносуби тадбирҳои илмию методӣ ва ташкилӣ, ки барои 

таҳқиқоти корҳои илмӣ-таҳқиқотии либосҳо дар давраи омӯзишӣ андешида 

шудаанд, ба арзишҳои идеологӣ намерасанд, аммо нишондиҳандаҳо дар тӯли 

якчанд сол болоравии назаррас доранд ва бо ин шаҳодати афзояндаи 

таваҷҷӯҳи мутахассисони ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣба корҳои 

илмӣ шаҳодат медиҳад. Сатҳи умумии фаъолият дар ташкили фаъолияти 

илмӣ – мутахассисони ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандаги дар тӯли 

солҳои 2016-2019 39% афзоиш ёфтааст. 

Таносуби омӯзгороне, ки ба корҳои илмӣ-таҳқиқотии дӯзандагӣ 

роҳбарӣ мекунанд, инчунин шумораи мутахассисони ихтисоси дизайни 

маҳсулоти дӯзандагӣ, ки корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ анҷом медиҳанд, ба ҳар 

омӯзгор корҳои илмӣ-таҳқиқотии дӯзандагони либос аз арзиши идеалӣ 1,5 

баробар зиёд аст; ки он таваҷҷӯҳи устодон ва мутахассисони ихтисоси 
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дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ корҳои илмӣ - таҳқиқотиро нишон медиҳад, 

вазни омӯзгороне, ки роҳбарии илмии мутахассисони ихтисоси дизайни 

маҳсулоти дӯзандагӣ аз рӯи ин мавзӯъ кор мекунанд, таносуби роҳбарони 

корҳои илмӣ-таҳқиқотии дӯзандагони дараҷаҳо ва рутбаҳо дар 

нишондиҳандаҳои мушаххас арзиши баланд нишон дода шудаанд . 

Дар бораи самаранокии корҳои илмӣ-таҳқиқотии мутахассисони 

ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ сухан ронда, бояд қайд кард, ки 

мутахассисони ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ дар ҷаласаҳои 

омӯзишӣ, дар интишори натиҷаҳои корашон, озмунҳои илмӣ, олимпиадаҳо 

иштирок намуда, дар тайёр кардани корҳои таълимӣ ва илмӣ иштирок карда, 

фаъолтар буданд. Натиҷаҳои кори эҷодии мутахассисони ихтисоси дизайни 

маҳсулоти дӯзандагӣ бо мукофотҳои гуногун қадр карда шуданд. Илова бар 

ин, таъсири иштироки мутахассисони ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ 

дар таҳқиқоти илмӣ ба дастовардҳои таълимӣ афзудааст, ки нишон медиҳад, 

ки сифати таълим дар донишгоҳ бо иштироки корҳои илмӣ мустақиман 

вобаста аст. Фоизи мутахассисони ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагие, 

ки ба магистратура дохил шуданд, дар тӯли ин муддат зиёд шуда истодаанд. 

Дар паси сатҳи нокифоя фаъолияти мутахассисони ихтисоси дизайни 

маҳсулоти дӯзандагӣ дар конференсияҳо ва доираҳои илмӣ мавҷуд аст. 

Нишондиҳандаҳои бадастомада дар тӯли чор соли таҳсил динамикаи мусбӣ 

доштанд, ки аз самаранокии ҷорисозӣ ва татбиқи низоми тайёрии донишҷӯён 

оид ба усулҳои рангубори матоъ (техникаи батик) шаҳодат медиҳад. 

Тадбирҳои пешниҳодшуда оид ба идоракунии таълими мутахассисони 

ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ оид ба омӯхтани рангубори матоъ 

(техникаи батик), ки барои дарозмуддат пешбинӣ шудаанд, метавонанд барои 

ҳам мутахассисони ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ ва ҳам дар ҳар як 

мавзӯи диссертатсия самараи назарраси иқтисодиву иқтисодӣ расонанд. 

Таҳлили натиҷаҳои вазифа нишон дод: 

Кори донишҷӯёни ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ гурӯҳи 

таҷрибавӣ нишон медиҳад, ки вақте ки тамоми таваҷҷӯҳ ба фаҳмиши роҳҳои 
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фаъолияти эҷодӣ нигаронида шудааст (пас аз омӯхтани маълумоти назариявӣ 

дар бораи усули рангубори матоъ (техникаи батик), пас ҳудуди имкониятҳои 

эҷодӣ васеъ мешавад ва сифат беҳтар мешавад, кор мекунад. 

Дар натиҷаи чунин таълими тадриҷӣ, ки дар он вазифаҳои мураккабтар 

барои таҳияи композитсияҳои эҷодӣ (дар шакл, шумораи усулҳои коркарди) 

фаъолтар буданд тамоми ҷараён бо назардошти маълумоти низомтикӣ дар 

бораи дараҷаи монандкунии мутахассисони ихтисоси дизайни маҳсулоти 

дӯзандагӣ таълимӣ оид ба татбиқи рангубори матоъ (техникаи батик) модел 

карда мешавад. 

Ғайр аз он, дар ҷараёни мониторинги пешрафти кор саволҳои зерин 

бояд равшан карда шаванд: чӣ қадар мутахассисони ихтисоси дизайни 

маҳсулоти дӯзандагии ҳарду гурӯҳ маълумотро азхуд кардаанд ва малакаҳои 

фаъолияти эҷодиро дар иҷрои вазифаҳо оид ба рангубори матоъ (техникаи 

батик) дар кадом сатҳ маҳорати мутахассисони ихтисоси дизайни маҳсулоти 

дӯзандагӣ барои омезиши усулҳои маъруф ба вуҷуд овардаанд. 

Мушоҳидаҳои мутахассисони ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ 

нишон медиҳанд, ки бо кори мақсаднок оид ба рушди малакаҳои эҷодӣ дар 

фаъолияти онҳо дигаргуниҳо ба вуҷуд меоянд. Кор шуури бештар пайдо 

кард, мутахассисони ихитсоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ эҳтиёҷ ба 

пайвастан ба алгоритмҳоро эҳсос карданд ва марҳилаҳои ҷудогонаи иҷрои 

онро ҳамчун танқид (масалан, эскиз) қайд карданд. 

Ҳамин тавр, метавон гуфт, ки дар раванди ташаккули тайёрии касбии 

мутахассисони ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ, раванди фаъол ва 

мақсадноки огоҳӣ аз сатҳи фаъолияти онҳо (ҳам тазаккурӣ (репродуктивӣ) ва 

ҳам эҷодӣ) ба назар мерасад. Аз ин рӯ, сифати кор хеле баланд шуд. Дар кори 

мутахассисони ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ гурӯҳи таҷрибавӣ, 

қобилияти дарк кардани таркиб, хусусиятҳои услуб ва хоҳиши иҷрои 

вазифаҳои худ дар сатҳи баланд ба таври равшан инъикос ёфтааст. Тибқи 

кори мутахассисони ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ, маълум аст, ки 

онҳо донишро дар бораи чӣ гуна ва бо кадом роҳ иҷро кардани ин ё он шакл, 
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ҷамъоварӣ, такмил ва пурра мекунанд ва чӣ бояд кард, ки барои беҳтар 

кардани сифати супориш диққати махсус дода шавад. 

Дар натиҷаи тренинги ба тариқи шабеҳи мутахассисони ихтисоси 

дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ гурӯҳи таҷрибавӣ гузаронидашуда натиҷаҳои 

бештар ба даст овард. Натиҷаи мусбии таълими таҷрибавӣ тавассути 

мавҷудияти пойгоҳи донишҳои назариявии кофӣ, ки ҳангоми ҷамъбасти 

донишҳо дар соҳаи санъати тасвирӣ дорои маълумот оид ба рангубори матоъ 

(техникаи батик) моликияти дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ гардиданд, огоҳӣ 

аз пайдарпаии татбиқи ин донишҳо ҳангоми иҷрои кор, маҷмӯи машқҳои 

таълимӣ барои иҷрои соддатарин амалиётҳо оид ба омӯхтани усулҳои иҷрои 

рангубори матоъ (техникаи батик) мусоидат кард. 

2. Сифати корҳо дар натиҷаи он ба даст омадааст, ки донишҷӯён 

боғайратона корҳои эҷодиро оғоз кардаанд. 

Ҳангоми амалисозии ҳадафҳои мувофиқи модели таҳияшуда ва 

мувофиқи таълими технологияи мазкур, пайдарпаии баромади 

мутахассисони ихтисосии маҳсулоти дӯзандагӣ барои татбиқи ҳадафҳои 

таълимӣ ба назар гирифта шуданд: Дараҷаи I омӯхтани маводи нави 

назариявӣ; II сатҳи монандкунӣ дар рушди малакаҳо, истифодаи принсипҳои 

назариявии рангубори матоъ (техникаи батик) дар ҳолати мушаххас; Сатҳи 

III азхудкунӣ ҳангоми иҷрои корҳои эҷодӣ. 

Мувофиқи ин, усули фаҳмондадиҳӣ - иллюстрационӣ (19% вақт), 

тазаккурӣ (репродуктивӣ) (16%), қисман ҷустуҷӯ (53%), муаррифии ғоявӣ 

(12%) истифода шудааст. 

Ҳангоми иҷрои корҳои эҷодӣ, мутахассисони ихтисоси дизайни 

маҳсулоти дӯзандагӣ алгоритми идоракунии фаъолияти худро аз худ 

мекунанд (ҳадаф модели “дарахти мақсаднок” - и технология - таҳлили 

натиҷа). Ҳамзамон, модели фаъолият огоҳона таҳия мешавад, технологияҳо 

дар амал интихоб ва татбиқ карда мешаванд, ва натиҷа дар асоси алгоритми 

амалиёт таҳлил карда мешавад. 
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Ҳангоми омӯзиши гузаштан ба фаъолияти эҷодӣ бо усули таҳқиқот 

имконнопазир аст, зеро мутахассисони ихтисоси дизайни маҳсулоти 

дӯзандагӣ усулҳои муайян кардани ҳадаф, фикр дар соҳаи фаъолияти эҷодӣ 

ва омезиши онҳо бо фаъолияти ассотсиативии эҷодиро пурра азхуд 

накардаанд. Дар ин ҳолат, душвориҳои шадид бо роҳи фаҳмидани сабабҳои 

фаъолият ва муносибат ба ашёи тасвиршуда ва робитаи онҳо бо интихоби 

технологияи иҷрои кор вобаста аст. 

Фаъолиятҳои тазаккурӣ, ташаккули тайёрии касбии мутахассисони 

ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ. Ҳамзамон, иҷрои кор аз рӯи 

рангубори матоъ (техникаи батик) барои татбиқи ҳадафҳои таълимӣ 

тавассути мундариҷаи худи мавод ва тавассути ташкили фаъолият ҳангоми 

таълим имкониятҳои васеъ фароҳам меорад. Дар диаграммаҳо тамоюли 

имконпазирии иҷрои корҳои эҷодӣ бо иҷрои огоҳии соҳаи интихоби эҷодӣ ва 

иҷрои ин вазифаҳо дар сатҳи тазаккурӣ (репродуктивӣ) ё эҷодӣ метавонад 

дар диаграммаҳо нишон дода шавад, ки таносуби тазаккурӣ (репродуктивӣ) 

ва ташаккули тайёрии касбии ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагиро 

барои иҷрои вазифаҳои гурӯҳҳои таҷрибавӣ ва назоратӣ ифода мекунад. 

Пас, рушди малакаҳои фаъолияти эҷодӣ бо истифода аз технологияи 

дар боло овардашуда ба шумо имкон медиҳад, ки мутахассисони ихтисоси 

дизайни маҳсулоти дӯзандагиро ба дараҷаи III монандкунӣ расонед, ки ин ба 

шумо имкон медиҳад, ки хусусиятҳои зеринро дарк намоед: пайдарпайии 

фаъолияти худро ҳангоми иҷрои кор, истифода бурдани малакаҳои кори 

матоъ дар ҳама гуна рангубори матоъ (техникаи батик), яъне усулҳои 

фаъолиятро азхуд карда, дониши рангубори матоъ (техникаи батик) дар амал 

татбиқ намуда, онҳоро бо рӯҳияи ахлоқӣ ба тасвир объектҳои сатҳи сеюми 

монандкунӣ, мустақилона кор кардан дар технологияи тартибдиҳии кори 

эҷодӣ, азхуд кардани усулҳои кори эҷодӣ ҳангоми кор кардани рангубори 

матоъ (техникаи батик) ба шумо имкон медиҳанд, ки чунин хислатҳои 

шахсиятии мутахассисони ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ ба мисли 
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ҳушёрӣ, меҳнатдӯстӣ, поквиҷдонӣ, огоҳӣ, бебозгашт будани қобилияти онҳо 

ва ғайраро фароҳам оваред. 

Чунин кор аз омӯзгор талаб мекунад: фаҳмиши интихоб ва рушди 

ҳадафҳои омӯзишӣ; таҳияи модели таълим; интихоби технология барои 

татбиқи ҳадафҳои таълимӣ ва тарбиявӣ, кор кардан оид ба татбиқи ҳадафҳо 

дар самти технологӣ дар сатҳҳои I, II, рушди усулҳои эҷодӣ (сатҳи III 

монандкунӣ) ; 

Таҳлили фаъолияти таҷрибавӣ имкон медиҳад, ки хулосаҳои зерин 

бароварда шаванд: 

1. Мутахассисони ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ маҳорати 

муносибати эҷодиро барои тарҳрезии фаъолияти худ дар ҳолатҳои таълимӣ 

(ҳолатҳои стандартӣ ва ғайримуқаррарӣ) ва берун аз фаъолиятҳои таълимӣ ба 

даст меоранд. 

2. Маҳорати мутахассисони ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ 

инҳо муқаррар карда мешаванд: 

- дониш дар бораи ҳадафҳои таълим ва худомӯзӣ, таълим ва 

худпарастӣ, рушд ва рушди худ дар сатҳи таҷдиди оддӣ, такрористеҳсолӣ дар 

вазъияти ба ин монанд ва истифодаи нерӯи эҷодӣ; донистани технологияи 

касбӣ; 

- механизми инъикоси таҳлили натиҷаҳои фаъолияти онҳо дар соҳаи 

фаннӣ ва соҳаи касбии фаннӣ. 

3. Шуури илмии мутахассисони ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ 

рушд мекунад. Марҳилаи тайёрии касбӣ, ки бо фаъолияти инъикосӣ натиҷа 

медиҳад, имкон медиҳад, ки малакаҳои фаъолият ва арзишҳои ахлоқӣ 

ҳангоми таълими муассисаи эҷодӣ (3 сола) ба онҳо имкон дода шавад, ки 

онҳоро ба донишҷӯ дар ҳолати ғайристандартӣ татбиқ кунанд. 

4. Қобилиятҳои касбии мутахассисони ихтисоси дизайни маҳулоти 

дӯзандагӣ (академикӣ, дидактикӣ, созанда) дар соҳаи фаннии таълимӣ рушд 

меёбанд. 
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5. Дар марҳилаи ниҳоӣ конвергенсияи мавзӯъ ва фаъолияти касбии 

мутахассисони ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ ба қайд гирифта шуд. 

Бо такмил додани фаъолияти худ дар азхудкунии асосҳои илм донишҷӯ 

таҷрибаи фаъолияти касбиро ба даст меорад, яъне тавассути ҳамгироии 

ҳадафҳо ва технологияҳо дар соҳаҳои гуногуни дониш ва аз байн бурдани 

ихтилофи онҳо дар зеҳни ӯ мегардад. 

Хулосаҳо барои боби дуюм 

Дар асоси маводи таҳқиқотӣ модели низоми назорат барои таълими 

дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ барои омӯзиши рангубори матоъ (техникаи 

батик) таҳия карда шуд. Ҳангоми моделиронии ин низом, таҳти назорати 

тайёр кардани донишҷӯён ба омӯхтани рангубори матоъ (техникаи батик), 

маънои таъсири пайваста ва мақсаднокро аз зернизоми идоракунӣ (давлат, 

муассисаи таҳсилоти олӣ, факултет / донишкада, шӯъба, шахсияти 

донишҷӯён) ба мудир (донишҷӯёни донишгоҳҳо) дар муассиса ба баланд 

бардоштани самаранокии таълими мутахассисони ихтисоси дизайни 

маҳсулоти дӯзандагӣ муассисаҳои олӣ оид ба омӯхтани рангубори матоъ 

(техникаи батик) ва мустақили илмию педагогӣ нигаронида шудааст. Дар 

робита ба ин, низоми идоракунии таълими мутахассисони ихтисоси дизайни 

маҳулоти дӯзандагӣ барои омӯзиши рангубори матоъ (техникаи батик) дар 

донишгоҳ маҷмӯи таъсирҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва ташкилӣ аз зернизоми 

идоракунӣ (давлат, муассисаи таҳсилоти олӣ, факултет донишкада, шӯъба) 

мебошад, шахсияти донишҷӯён) ба шахси идорашаванда (донишҷӯён ва 

омӯзгорони як муассисаи олӣ), ки ба баланд бардоштани самаранокии 

таълими ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ дар муассисаҳои олӣ оид ба 

омӯхтани рангубори матоъ (техникаи батик) равона карда шудааст), як 

тањќиќотии мустаќил ва таълим дар донишгоҳ. 

Таҳти механизми назорати таълими мутахассисони ихтисоси дизайни 

маҳсулоти дӯзандагӣ барои омӯзиши рангубори матоъ (техникаи батик) дар 

ин коғаз маънои маҷмӯи усулҳо ва василаҳои ба ҳам алоқаманд барои қабули 

қарорҳои идоракуниро, ки метавонанд самараи таъсири низомвии 



159 

 

донишҷӯёнро барои омӯхтани рангубори матоъ (техникаи батик) зиёд кунанд 

ва фаъолияти ояндаи илмию педагогӣ. Дар байни механизмҳое, ки ба раванди 

идоракунии таълими мутахассисони ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ 

барои омӯзиши рангубори матоъ (техникаи батик) таъсир мерасонанд, мо 

метавонем афзоиши таваҷҷӯҳи мутахассисони ихтисоси дизайни маҳсулоти 

дӯзандагӣ ба корҳои илмию таҳқиқотӣ, интихоби донишҷӯёни боистеъдод 

дар марҳилаҳои аввали таҳсил дар донишгоҳ, фаъол гардонидани иштироки 

мутахассисони ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ дар корҳои илмию 

таҳқиқотӣ дар раванди таҳсил дар донишгоҳ, ҳавасмандгардонии кори 

самарабахши таҳқиқотии мутахассисони ихтисоси дизайни маҳсулоти 

дӯзандагӣ дар, ҳавасмандгардонии роҳбарияти корҳои илмӣ-таҳқиқотии 

дӯзандагони мутахассисони ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагиро фарқ 

намоем. Татбиқи механизмҳои пешниҳодшуда, инчунин дастгирии илмӣ ва 

методологии низоми идоракунии таълими мутахассисони ихтисоси дизайни 

маҳсулоти дӯзандагиро барои омӯзиши рангубори матоъ (техникаи батик) 

дар донишгоҳ, самараи таъсири низомро ба мутахассисони ихтисоси дизайни 

маҳсулоти дӯзандагӣ бо мақсади омода кардани онҳо барои омӯхтани 

рангубори матоъ (техникаи батик) ва фаъолияти ояндаи илмию педагогии 

онҳоро баланд мебардорад.  

Самаранокии кори низом, муайян кардани тамоюлҳои манфӣ ё 

“холигоҳҳо” дар амалисозии фаъолияти идоракунӣ тавассути баҳодиҳии 

самаранокии идоракунии тайёрии ҷавонони донишҷӯ барои омӯзиши 

рангубори матоъ (техникаи батик) имконпазир аст. Ҳисоб кардани натиҷаҳои 

татбиқи низоми идоракунии таълими мутахассисони ихтисоси дизайни 

маҳсулоти дӯзандагӣ оид ба омӯхтани рангубори матоъ (техникаи батик) дар 

Муассисаи давлатии таълимии “Донишгоҳи давлатии Хуҷанд” аз рӯи 

нишондиҳандаи зинаҳо ва натиҷаи ниҳоӣ нишон медиҳад, ки афзоиши 

нишондиҳанда нисбат ба нишондиҳанда пеш аз иҷрои тавсияҳои 

пешниҳодшуда (солҳои 2015 - 2019) зиёд аст.  
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Дар ин боб мо усулҳо ва воситаҳои рушди малакаҳои эҷодии 

донишҷӯёнро дар раванди таълими санъати ороишӣ - амалӣ (бо истифода аз 

мисоли рангубори матоъ (техникаи батик) баррасӣ менамоем. Ҳангоми 

гузаронидани омӯзиш чунин омӯзгорон технологияҳои меҳнатии илмиро 

истифода намебаранд, балки модели субъективии эмпирикии таҳсил дар 

синфе, ки онҳо дар давоми таҳсил дар донишгоҳ таҳия карда буданд ва пас аз 

ин модел бе фикру андешае, ки фаъолияташон ба ҳалли онҳо мусоидат 

мекунад, кор мекунанд вазифаҳои номбаршуда. Аммо, як хоҳиш бидуни 

қобилияти муаррифӣ ва амалигардонии ғояҳои худ дар ҳаёти воқеии 

донишҷӯён бештар ба муваффақияти тасодуфӣ рабт дорад. Маҳорати эҷодӣ 

танҳо дар фаъолияти касбӣ ва дар муассисаҳои махсус рушд меёбад, ки барои 

ташаккули сифатҳои шахсии барои рассом- ҳунарманд зарурӣ таҳия карда 

шудаанд (масалан, алоқаи назария бо амал дар тамоми фаъолияти тасвирии 

ӯ). 

Ҳангоми таҳияи модел мутахассисон чунин меҳисобанд, ки «ба рушди 

сифат (баръакси миқдорӣ) ва истинод ба касб диққати махсус бояд дод. 

Модели мутахассис ҳамчун симои касбӣ пайдо мешавад, зеро он бояд ба 

таври шифоҳӣ баён карда шавад ва дар баъзе ҳуҷҷатҳои меъёрӣ сабт карда 

шавад. “Модел натиҷаи нақшатизатсия мебошад, аммо дараҷаи ин 

нақшатизатсия аз тарҳрезии умумӣ ва ҳадафҳои таҳлил, пурра ва интизории 

ҳалли он вобаста аст”. Аммо, дар ҳар сурат, чизи асосӣ бояд дар объекти 

таҳқиқот нишон дода шавад, яъне он аломатҳои муҳиме, ки бидуни он объект 

маънои худро гум мекунад. 

Ҳангоми таҳияи модели омӯхтани ҳар як мавзӯъ, ҳадафҳои таълимӣ бо 

дараҷаи азхудкунӣ ва сифати дониш, ҳадафҳои таълимӣ, ҳадафҳои рушди 

соҳаи рӯҳӣ муайян карда шуданд, як асбоби консептуалӣ, усулҳои фаъолият 

ва миқдори соатҳое, ки ба онҳо ноил шуданд. 

Инкишофи маҳорати фаъолияти эҷодии мутахассисони ихтисоси 

дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ бояд бо инҳо сурат гирад: 

- даќиќ муайян кардани маќсадњои њар як намуди кор; 
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- мувофиқи мақсад муайян кардани технологияҳои таълим, ки бо 

пайдарҳамии муайян, методҳо, воситаҳои таълим (техникаи мушаххаси 

иҷрои рангубори матоъ (техникаи батик) ва шаклҳои таълим муттаҳид карда 

мешаванд; 

- Омӯзонидани мутахассисони ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ 

мутобиқи мантиқи рушди равонӣ сатҳи донишазхудкунӣ - I, сатҳи 

донишазхудкунӣ - II сатҳи донишазхудкунӣ - III сатҳи донишазхудкунӣ;  

- њангоми таълим мушоњидаи њамкории таълим ва тарбия. 

Омӯзиши мутахассисони ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ бо 

истифода аз технологияи дар боло овардашуда имкон медиҳад, ки шумо 

онҳоро ба сатҳи III- юми монандкунӣ расонед, ки дар навбати худ имкон 

медиҳад, ки хусусиятҳои зерин ба амал бароварда шаванд: 

ҳангоми иҷрои кор аз рӯи рангубори матоъ (техникаи батик) огоҳӣ 

дошта ва пайдарпаии фаъолиятҳояшонро тартиб диҳанд; 

- дар амал татбиқ кардани қобилияти кор кардан дар ҳама гуна техника, 

яъне азхуд кардани усулҳои фаъолият ҳам тазаккурӣ (репродуктивӣ) ва ҳам 

эҷодӣ; 

- дониши рангубори матоъ (техникаи батик) ро дар амал татбиқ намуда, 

муносибати маънавӣ ба объектҳои тасвиршударо дар сатҳи III-юми 

монандкунӣ омезиш диҳад; 

- коркарди технология барои иҷрои усули мустақили мураттаб сохтани 

технологияи иҷрои кор 

- усулҳои фаъолияти эҷодӣ дар санъати ороишӣ - амалӣ, имкон 

медиҳад, ки хислатҳои шахсият ба монанди тафаккур, амиқ, низомтикӣ, 

низомтикӣ, бомасъулият, фасеҳ ва ташаккул додани муносибати худро ба 

фаъолияти эҷодӣ - меҳнатдӯстӣ, якпорчагӣ, огоҳӣ аз бекориҳои тавоноии 

худ, хоҳиши баёни зебоипарастии ҳаёт ва худшиносӣ ҳамчун эҷодкор ва 

зарурати зиндагӣ мувофиқи қонунҳои зебоӣ ва ҳамоҳангиро аз худ намояд. 

Чунин фаъолият аз омӯзгор талаб мекунад: 

- инъикоси интихоб ва рушди ҳадафҳои омӯзишӣ; 
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- таҳияи модели таълим; 

- интихоби технология барои татбиқи ҳадафҳои таълиму табиявӣ, кор 

кардан оид ба амалӣ кардани ҳадафҳо дар реҷаи технологӣ дар сатҳи I, II- 

монандкунӣ, таҳияи усулҳои фаъолияти эҷодӣ (сатҳи 3 азхудкунӣ) ; 

- технологияи омӯзиши иҷрои корҳо дар намудҳои гуногуни усулҳои 

рангубори матоъ (техникаи батик) дар сатҳи I, II, III монандкунӣ; 

- коркарди дастурҳои таълимӣ оид ба ташкил ва роҳнамоии кори 

таҳиякунандагони либосҳо. 

Аввалин усулҳое, ки барои таҳлили натиҷаҳо истифода шуда буданд, 

санҷиши дурустии натиҷаҳо буданд. Натиҷаҳои гурӯҳҳои таҷрибавӣ ва 

назоратӣ пас аз таҷрибаи педагогӣ барои шароити муқаррарӣ таҳлил карда 

шуданд. 

Дар марҳилаи дуюми таҳлили оморӣ, меъёри Бартлетт барои муайян 

кардани далели мустақилияти натиҷаҳои бадастомада аз ҳайати гурӯҳи 

назоратӣ ва таҷрибавӣ истифода бурда шуд. Дар марҳилаи аввали таҳлил 

санҷиши мӯътадилии натиҷаҳо гузаронида шуд. Меъёри Бартлеттро метавон 

исбот кард, ки ҳисобҳои баъд аз таҷрибаи педагогӣ бадастомада аз оммаи 

васеъ интихоб карда шудаанд. Аз ин рӯ, ҳамчун фарзияи сифрии меъёри 

Бартлетт, чунин изҳоротро қабул кардан мумкин аст: як намунае аз 

арзёбиҳои аз аҳолии умум гирифташуда. Барои қабули ин изҳорот, мувофиқи 

меъёрҳои Бартлетт, шартҳои ҳамҷинсӣ аз ҳамҷинсӣ (баъзан баробарии 

тафовутҳо номида мешаванд) бояд қонеъ карда шаванд. Як фарзияи 

алтернативӣ дар ин ҳолат чунин хоҳад буд: баҳодиҳии интихобҳо ихтилофи 

якхела надоранд. 

Дар марҳилаи сеюми таҳлили оморӣ меъёрҳои Фишер барои нишон 

додани аҳамияти тағирот дар сметаҳои гурӯҳҳои назоратӣ ва таҷрибавӣ пас 

аз таҷрибаи педагогӣ татбиқ карда шуданд. Санҷиши Фишер имкон медиҳад, 

ки изҳорот дар бораи хусусияти тасодуфии тағирот дар арзёбии гурӯҳӣ қабул 

карда шавад. Аммо, меъёр ба арзишҳои парокандашавии гурӯҳҳо ҳассос аст. 
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Бо ин сабаб, дар марҳилаи дуввуми таҳлили оморӣ якхелагии тафовутҳо дар 

намунаҳо мавриди санҷиш қарор дода шуд. 

Ҳамин тариқ, барои меъёри Фишер, фарзияи зеринро ҳамчун фарзияи 

асосӣ қабул кардан мумкин аст: такмили маҳорати эҷодӣ нишон медиҳанд, 

ки натиҷаҳое, ки дар давоми таҷрибаи педагогӣ ба даст оварда шудаанд, 

қобилияти омезиши усулҳои маъруфи фаъолият, назорат, қобилияти иҷрои як 

ва ғ. ҳамон як вазифа бо роҳҳои гуногун, қобилияти моделиронии гурӯҳи 

назоратии фаъолияти онҳо, гурӯҳи назоратӣ, қобилияти таҳияи технология 

барои иҷрои кор, самаранокии идоракунии касб тайёрии касбии 

мутахассисони ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагии дар омӯхтани 

рангубори матоъ (техникаи батик) дар байни гурӯҳи таҷрибавӣ тасодуфӣ 

нест, балки мунтазам ва ба усули таҳиякардаи диссертатсия асос ёфтааст. 

Корҳои таҷрибавии гузаронидашуда ба мо имконият медиҳанд, изҳор 

намоем, ки мутахассисони ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ дар 

таҳсилоти донишгоҳ ташаккули қобилияти касбии дизайни маҳсулоти 

дӯзандагиро ба фаъолияти истеҳсолӣ, моделсозӣ дар омӯзиши рушди нерӯи 

зеҳнӣ ва маънавии онҳо ки имкони интиқол додани таҷрибаи фаъолияти 

эҷодӣ ба таҷрибаи кори дарпешистодаро ба даст оварданд. 
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Хулоса 

Донишгоҳ дар ҷараёни таҳқиқоти диссертатсионӣ оид ба муайянсозӣ, 

асоснокӣ ва истифодаи арзишҳои таълиму тарбия ва гузаронидани озмоиш 

дар таълими рангубори матоъ (техникаи батик) вазифаҳоро пурра иҷро 

намуда, ба натиҷаҳои зерин ноил гашт: 

Натиҷаҳои мавҷудаи таҳқиқотро оид ба ин масъала таҳлил ва ҷамъбаст 

кардааст, низоми омилҳое, ки ба сифати рангубори матоъ (техникаи батик) 

донишҳои донишҷӯён бо назардошти психологӣ-педагогӣ ва асосҳои 

қонунҳои назариявии ҷумҳурӣ таъсир мерасонанд; 

- таҳлили донишгоҳ ва дар асоси моҳияти ташкил ва гузаронидани 

таҷриба дар таълим ва тарбияи донишҷӯён дар ҷараёни таълим;  

- шароитҳо муайян ва аз ҷиҳати илмӣ асоснок, ҳангоми омӯзиши 

касбии мутахассисони ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ бояд 

мутахассисони ботаҷриба ва бо донишу маҳорати эҷодӣ мусаллаҳ бошанд. 

- пайдарҳамии фаъолияти педагогии эҷодӣ дар таълим аз он бармеояд, 

ки омӯзгори муассисаи олӣ бояд қонунҳои ҷараёни таълимро донад ва 

натиҷаи ниҳоии муайянкардаи стандарти таҳсилоти олии касбиро пешгӯӣ 

кунад, тайёр кардани мутахассиси ботаҷрибае, ки қобилияти эҷодӣ, такмили 

фаъолияти минбаъдаи касбии худро муайян карда метавонад; 

- аз ҷиҳати илмӣ асоснок, ташаккулёбии мутахассисони ихтисоси 

дизайни маҳсулоти дӯзандагии дар заминаи мавзӯи фан, ки ихтисосро муайян 

мекунад (дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ ва ғайра), сурат мегирад. Дар робита 

ба ин, соҳаи фанни таълимӣ иттилоотест, ки ҳам омӯзгор ва ҳам донишҷӯён 

бояд донанд ва ба модели таълим ба таври кофӣ шомил карда шаванд. 

- таҷрибаи ташкил ва гузаронидани як барномаи санъати ороишӣ - 

амалӣ омӯхта шуд; динамикаи инкишофи малакаҳои рангубори матоъ 

(техникаи батик) аз тазаккурӣ (репродуктивӣ) то эҷодӣ муайян карда шуд; 

- ҳаҷм, мундариҷа ва ҷои ташкил ва гузаронидани ҳадафҳои таълимии 

донишҷӯён мувофиқи талаботи муосири илми педагогика барои таълиму 
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тарбияи донишҷӯён, пайвастагии рангубори матоъ (техникаи батик) муайян 

карда шуданд; 

- низоми таҳияшудаи ватандӯстӣ (эҳтиром ба гузаштаи таърихӣ, 

анъанаҳои халқ, ифтихор аз дастовардҳои фарҳангии мардум), кори 

софдилона (меҳнатдӯстӣ, эҳтиром ба натиҷаҳои кор), инсондӯстӣ (имконоти 

беканор ва такомули инсон); 

- огоҳӣ аз моҳият ва хусусиятҳои асосии малакаҳои эҷодӣ ва ташаккули 

ҳавасмандии мусбӣ ба фаъолияти эҷодӣ; 

- рушди малакаҳои эҷодӣ дар синф аз рӯи усулҳои рангубори матоъ 

(техникаи батик) ва додани малакаҳо дар фаъолияти эҷодӣ дар минтақаҳои 

наздисарҳадӣ ва фаъолияти касбӣ. 

Ҷамъбасти натиҷаҳои омӯзиши назариявӣ ва таҷрибавии мушкилоти 

ташаккули тайёрии касбии мутахассисони ихтисоси дизайни маҳсулоти 

дӯзандагӣ ба фаъолияти истеҳсолӣ ва барои гузаронидани дарси рангубори 

матоъ (техникаи батик), чунин тавсияҳо дода мешавад: 

1. Бо мақсади ташаккули тайёрии касбии мутахассисони ихтисоси 

дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ, мавод аҳамияти калон дорад. Барои ноил 

шудан ба ҳадафи худ, шумо метавонед усулҳои гуногуни таълимро дар 

дарсҳо ва марҳилаҳои гуногуни рушди дониш, ҳангоми таҳия ва ҳалли 

мушкилот истифода баред. 

2. Ташаккули тайёрии касбии мутахассисони ихтисоси дизайни 

маҳсулоти дӯзандагӣ ба фаъолияти истеҳсолӣ, ки ба самтҳои муҳимтарини 

универсалӣ будани малакаҳои фаъолияти эҷодӣ нигаронида шудаанд, зеро 

онҳо ҳам барои ҳаллу фасли ҳолати раванди таълим бо муваффақияти 

баробар ва барои иҷрои вазифаҳои бадеӣ ва эҷодӣ аз рӯи усули рангубори 

матоъ (техникаи батик) истифода мешаванд. 

3. Ин заминаи омӯхтани роҳҳои фаъолияти эҷодӣ дар муассисаи 

миёна муайян карда шуд, донишҷӯёни ихтисоси дизайни маҳсулоти 

дӯзандагӣ супоришҳоро аз рӯи рангубори матоъ (техникаи батик) иҷро 
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мекунанд, ки онҳоро дар фаъолияти ояндаи мутахассисони ихтисоси дизайни 

маҳсулоти дӯзандагӣ ҳамчун як воситаи муҳокима мешуморанд. 

4.  Ҳолати муқарраршудаи таҷрибаи таълими малакаҳои фаъолияти 

эҷодӣ дар донишгоҳ нишон медиҳад, ки ҳангоми таҳсил дар донишгоҳ дар 

синф, он асосан самти фанро омӯхтааст, ки боиси рушди низомҳои тасодуфӣ 

ва тасодуфии қобилиятҳои эҷодии мутахассисони ихтисоси дизайни 

маҳсулоти дӯзандагӣ мегардад. Ин фаъолияти таълимии бунёди гуманистиро 

маҳрум менамояд, ки дар доираи он донишҷӯ бояд худро ҳамчун 

иштирокчии раванди эҷодӣ ва эҷоди худогоҳии худ, худшиносӣ, такмили худ 

дарёбад. 

5. Шароити муҳимтарини таҳқиқот ба мо имкон медиҳанд, ки чунин 

усулро дар таълими мутахассисони ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагии 

ҳангоми интихоби огоҳона роҳи ояндаи рушди зеҳнӣ ва маънавии худро 

интихоб намоем, ки дар натиҷа рушди малакаҳои эҷодӣ унсури рушди 

худшиносии шахсияти донишҷӯ ва касби ӯ мегардад. 

6. Паҳншавии истилоҳот: малакаҳои фаъолияти эҷодӣ ва ғайра 

таҳқиқотро ба зарурати тартиб додани рӯйхати он хусусиятҳои муҳиме, ки ин 

усулҳои фаъолиятро дар заминаи таҳқиқоти илмии педагогика ва психология 

тавсиф мекунанд, ба миён овард. 

7. Ташкили як далели нав, ки навоварии илмӣ ва арзиши назариявии 

таҳқиқоти моро тавсиф мекунад: истифодаи асосҳои назариявии муқаррар 

кардани ҳадафҳо дар таҳияи барномаи рангубори матоъ (техникаи батик); ба 

усулҳои таълим ва роҳҳои татбиқи мақсадҳои таълимӣ ва тарбиявӣ ҳангоми 

таълими рангубори матоъ (техникаи батик); истифодаи технологияи амалӣ 

барои амалӣ намудани ҳадафҳо, ки ба усулҳо, воситаҳо ва шаклҳои таълим 

асос ёфтаанд, ки дар бораи рушди малакаҳои эҷодӣ тавассути рангубори 

матоъ (техникаи батик) сухан гуфтан имкон медиҳанд. 

8. Шарти муҳимтарини татбиқи ҳадафҳои инсондӯстонаи рушди 

эҷодкории шахс бояд онро ба сатҳи корӣ ҷудо кунад, ки муттасилӣ ва имкони 
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татбиқи онро ҳангоми омӯзиши соҳаи рангубори матоъ (техникаи батик) 

таъмин кунад. 

9.  Ҳадафи корӣ (тактикӣ) қисми он ҳадафи амалиётӣ мебошад, ки 

омӯзгор дар дарси муайян барои “дарахти ҳадаф”-и омӯзиши шабеҳ интихоб 

мекунад. 

10. Натиҷаҳои таҳқиқоте, ки дар диссертатсия пешниҳодшуда нишон 

дода шудааст, самаранокии методологияи ташаккули тайёрии касбии 

мутахассисони ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагиро ба фаъолияти 

истеҳсолӣ бо мақсадҳои таълимӣ тасдиқ намуда, ҷанбаҳои педагогӣ ва 

психологиро ҳамчун мушкили рушди эҷодкорӣ тавассути санъати ороишӣ - 

амалӣ омӯхтанд. 

Усулҳои натиҷаҳои оморӣ дар доираи диссертатсия барои таҳлили 

натиҷаҳои таҷрибавии бадастомада як қатор усулҳои оморӣ истифода карда 

шуданд. Якҷоя ин усулҳо ба ҳама саволҳои дар боло овардашуда ҷавоб 

хоҳанд дод. 

Аввалин усулҳое, ки барои таҳлили натиҷаҳо истифода шуда буданд, 

санҷиши дурустии натиҷаҳо буданд. Натиҷаҳои гурӯҳҳои таҷрибавӣ ва 

назоратӣ пас аз таҷрибаи педагогӣ барои шароити муқаррарӣ таҳлил карда 

шуданд. 

Дар марҳилаи дуюми таҳлили оморӣ, меъёри Бартлетт барои муайян 

кардани далели мустақилияти натиҷаҳои бадастомада аз ҳайати гурӯҳи 

назоратӣ ва таҷрибавӣ истифода бурда шуданд. Исбот кардани он, ки 

ҳисобҳои пас аз таҷрибаи педагогӣ бадастомада аз оммаи васеъ интихоб 

карда мешаванд. 

Дар марҳилаи сеюми таҳлили оморӣ меъёрҳои Фишер барои нишон 

додани аҳамияти тағирот дар сметаҳои гурӯҳҳои назоратӣ ва таҷрибавӣ пас 

аз таҷрибаи педагогӣ татбиқ карда шуданд. Санҷиши Фишер имкон медиҳад, 

ки изҳорот дар бораи хусусияти тасодуфии тағирот дар арзёбии гурӯҳӣ қабул 

карда шавад. Аммо, меъёр ба арзишҳои парокандашавии гурӯҳҳо ҳассос аст. 
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Бо ин сабаб, дар марҳилаи дуввуми таҳлили оморӣ якхелагии тафовутҳо дар 

намунаҳо мавриди санҷиш қарор дода шуд. 

Барои тақвияти тайёрии касбии мутахассисони ихтисоси дизайни 

маҳсулоти дӯзандагии ба фаъолияти истеҳсолӣ дар асоси натиҷаҳои ин 

омӯзиш тавсияҳои амалии зерин пешниҳод карда мешаванд: 

- ба дастурҳо оид ба методикаи таълими рангубори матоъ (техникаи 

батик) бандҳои “Аҳамияти таълимӣ ва тарбиявии рангубори матоъ (техникаи 

батик)” дохил карда шаванд 

- дар низоми таълим дар донишгоҳҳои омӯзгорӣ (тахассуси дизайнер 

оид ба дӯзандагӣ), ҷорӣ намудани “Усулҳои ранг кардани матоъ” ҳамчун 

курси махсус оид ба методикаи таълими рангубори матоъ (техникаи батик), 

корҳои курсӣ ва диссертатсияҳо; 

- дар ҳар ду сол як маротиба дар факултетҳо конфронсҳои донишҷӯён 

баргузор карда мешавад; 

- муассисаҳои таълимӣ бояд рушди малакаҳои эҷодӣ дар тайёрии 

касбии мутахассисони ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагиро тақвият 

бахшанд; 

-пойгоҳи моддии ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ пурзӯр карда 

шавад; 

- барномаи компютерӣ оид ба рангубори матоъ (техникаи батик) дар 

нақшаи таълимӣ ворид карда шавад. 
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