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МУЌАДДИМА 

Муњимии мавзўи тањќиќот. Инкишофи ояндаи иқтисодӣ-иҷтимоии 

ҷомеа аз беҳтар ва самаранок роҳандозӣ намудани рушди соҳаи маориф 

вобастагии калон дорад. Ин дар навбати худ тақозо менамояд, ки дар 

соҳаи таҳсилот технологияҳои навтарини иттилоотӣ ва воситаҳои нави 

техникӣ-технологӣ дар раванди таълим мавриди истифода қарор дода 

шавад. Дар маҷмӯъ ин аз компютеркунонии ҳам муассисањои тањсилоти 

миёнаи умумї ва ҳам мактабҳои олӣ вобаста аст. Ҳамгироии илм ва 

истеҳсолот дар заминаи истифодаи технологияҳои навтарини иттилоотӣ 

ҳарчӣ зудтар иттилоотонии соҳаи маорифро, омодасозии мутахассисони 

дорои саводнокӣ ва салоҳиятнокии баланди компютериро тақозо 

менамоянд. Ин яке аз вазифаҳои аввалиндараҷаи мактабҳои олии 

педагогӣ маҳсуб меёбад. Ин ҳамчунин омодасозии мутахассисони 

баландихтисоси дорои қобилияти баланди эҷодӣ ва техникӣ-технологиро 

тақозо менамояд. 

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Паёми худ ба 

Маҷлиси олии Ҷумҳурии Тоҷикистон таъкид менамоянд, ки «Ояндаи 

мамлакат аз фаъолияти омӯзгор ва рушди илму маориф вобастагии зиёд 

дорад» 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои таъмин намудани пешрафти 

соҳаҳои илму маориф ҳамчун самти афзалиятноки сиёсати иҷтимоӣ аз 

тамоми имкониятҳо истифода карда, ба рушди илмҳои техникиву 

табиатшиносӣ аҳамияти аввалиндараҷа медиҳад ва доир ба баланд 

бардоштани сатҳу сифати таълим, ҷорӣ намудан ва васеъ гардонидани 

доираи истифодаи технологияҳои иттилоотӣ - иртиботӣ, аз ҷумла 

шабакаи интернет дар низоми таҳсилот, таъмини самаранокии 

фаъолияти омӯзгорон ва такмили малакаи педагогии онҳо тамоми 

чораҳои заруриро амалӣ мегардонад. 
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Дар ин раванд як нуктаро дар назар бояд дошт: дар ҷаҳони муосир 

кишваре ба дастовардҳои бузург ноил мегардад, ки ба баланд шудани 

сатҳи маърифат дар ҷомеа таваҷҷӯҳи хоса зоҳир карда, техникаву 

технологияи навро ба таври васеъ дар амал ҷорӣ намояд. Зеро ҷомеае, ки 

дар он сатҳи маърифати мардум баланд аст, ҳар гуна рафтори эҳсосотӣ 

ва дасисаву иғво натиҷа намедиҳад. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳангоми ироаи Паёми худ 

ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2014 ба масъалаи 

мазкур таваҷҷуҳи хоса зоҳир намуд. Ӯ таъкид кард, ки “Минбаъд 

муассисаҳои таҳсилоти олии касбиро лозим аст, ки истифодаи васеи 

технологияҳои иттилоотӣ - иртиботиро дар ҷараёни таълим ба роҳ 

монанд, таҷрибаи байналмилалиро омӯзанд, нақшаву барномаҳои 

таълимиро ба талаботи бозори дохиливу ҷаҳонии меҳнат ва таҳсилот 

мутобиқ гардонанд ва то соли 2020 гузариш ба меъёрҳои ҷаҳонии 

таҳсилотро таъмин намоянд”. 

Баланд бардоштани сифат ва самаранокии таълим дар донишгоҳҳо 

ин гарави дар оянда баланд бардоштани сифат ва самаранокии таълим 

дар муассисањои тањсилоти миёнаи умумї мебошад. Зеро омӯзгори 

муассисањои тањсилоти миёнаи умумї яке аз шахсиятҳои калидӣ дар 

бобати дар амал ҷорӣ намудани иттилоотонии ҳаёти ҷомеа маҳсуб 

меёбад. Сифат ва самаранокии фаъолият аз сифат ва самаранокии 

воситаҳои таълим вобаста аст. Алҳол низоми маориф дар тамоми ҷаҳон 

дар баробари зарурати истифодаи технологияҳои нави иттилоотӣ қарор 

доранд. Барои он ки тамоми ин иқтидор бо натиҷаи аҳсан амалӣ гардад, 

зарур аст, ки омӯзгорон дар соҳаи технологияҳои иттилоотӣ ба қадри 

кофӣ тахассусманд ва босалоҳият бошанд. Дар ин бобат фаъолияти 

таълимӣ-маърифатӣ чӣ дар мактаби олӣ ва чӣ дар муассисањои тањсилоти 

миёнаи умумї истисно нест.  

Омӯзиш ва таҳлили манбаъҳои назариявӣ нишон медиҳад, ки 

зиддиятҳои номбаргардида ҳаллу фасли худро дар рисолаҳо ва дигар 
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корҳои илмии пеш иҷрогардида наёфтаанд. Аз ин лиҳоз муаммои муайян 

намудани махсусиятҳои ташаккули омодасозии омӯзгорони оянда ба 

таҳия ва истифодаи воситаҳои мултимедиавии таълим дар асоси риояи 

қоидаҳо ва принсипҳои таълим то алҳол боқӣ мемонад. 

Дараљаи коркарди мавзўи тањќиќот. Иттилоотонии ҳаёти ҷомеа 

тавассути таъмини саводнокӣ ва салоҳиятнокии компютерии оммавӣ, 

зарурат ва аҳамияти воқеии он дар корҳои олимон Б.С. Гершунский, 

Е.И. Машбитс, В.М. Заворикин, А.П. Ершов, Г.Б. Кочетков мавриди 

таҳқиқ қарор гирифтааст.  

Муаммоҳои баланд бардоштани сифат ва самаранокии таълим аз 

ҷониби муҳаққиқон Ю.К. Бабанский, В.И. Загвязинский, В.В. Краевский, 

И.Я. Лернер, М.Н. В.В. Сериков, Скаткин, В.А.Сластенин, И.М. 

Осмоловская, И.П. Подласий ва дигарон мавриди назар қарор 

гирифтааст.  

Нақш ва мақоми воситаҳои мултимедиавии таълим дар раванди 

таълим дар корҳои олимон М.Б. Алексеева, Б. Андерсон, С.Н. Балан, 

А.И. Башмаков, В.П. Беспалко, Ю.С. Браун, К. Бринк, С.Г. Григорев, 

В.В. Грипсикун, В.С. Зайтсев, Г. Кирмайер, Г.М. Коджаспирова, Т.Г. 

Кудряшова, О.Г. Левина, В.Г. Мануйлов, А.В. Могилёв, А.В. Осин, К.В. 

Петров, А.Г. Рейн, И.В. Роберт, Г.К. Селевко, О.Г. Смолянинова, О.В. 

Овчаров, О.В. Шликова ва дигарон муайян карда шудааст.  

Дар ҳаллу фасли вазифаҳои баланд бардоштани самаранокии 

раванди таълиму тарбия дар муассисањои тањсилоти миёнаи умумї ва 

олӣ олимони тоҷик низ аз лиҳози назариявӣ ва амалӣ саҳми босазо 

гузоштаанд: И.Х.Каримова, М.Лутфуллоев, Ф.Шарифзода, С.Н.Алиев, 

Х.Рањимзода, Ш.А.Шаропов, А.М.Миралиев, Ф.Ф.Шарипов, 

Х.М.Сабурї, О.А.Исломов, А.А.Азизов, М.Љ.Хољаева, М.А.Абдуллоева,  

А.Р.Мирзоев ва диг. Ҳамчунин оид ба баъзе масъалаҳои назариявӣ ва 

амалии таълими копютерӣ олимон Ф.Камилов, Н. Маҳмонов, Х.Ю. 
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Ҷӯраева, Ҳ.Ахмедов, Ф.Алиева, И.Икромова, А.П. Назаров таҳқиқот 

бурданд. 

Олимони тоҷик низ оид ба масъалаҳои ҷорӣ намудани воситаҳои 

иттилоотӣ дар раванди таълим таҳқиқотҳои илмӣ анҷом додаанд. Аз 

ҷумла, таҳқиқоти илмии Ф.Ф. Шарипов оид ба “Хусусиятҳои педагогии 

ташаккули фарҳанги иттилоотии донишҷӯён дар азхудкунии курси 

информатика” (2008), С.О. Латипов оид ба “Шартҳои педагогии 

ташаккули салоҳиятнокии иттилоотии донишҷӯёни донишгоҳ дар 

шароити низоми кредитии таълим” (2011), О.В. Ҷӯраева дар хусуси 

“Шартҳои педагогии истифодаи воситаҳои технологияҳои иттилоотӣ-

иртиботӣ дар таълими забони русӣ дар донишгоҳ” (2012), Х.Ю. Ҷӯраева 

дар бораи “Роҳҳои татбиқи принсипҳои дидактикӣ дар таълими 

компютерии мактабҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон” (2007), бахшида 

шудаанд. 

Таҳқиқоти илмии А.Р. Мирзоев оид ба “Асосҳои дидактикии 

тайёрии донишҷӯёни донишгоҳҳои Тоҷикистон дар истифодаи 

технологияҳои иттилоотӣ-иртиботӣ” (2015) ва И.И. Олимов 

“Муаммоҳои ташаккул ва тайёрии донишҷӯён ба маърифати 

компютерӣ” (2004) бо таҳқиқоти мо ҳамоҳанг мебошанд, аммо олимони 

зикршуда дар доираи муаммоҳои умумии иттилоотикунонии 

муассисаҳои олии касбӣ пажуҳиши худро анҷом додаанд, ки онҳо аз 

масъалаи мавриди назари мо аз ҷиҳати илмӣ-методӣ тафовут доранд.  

Оид ба истифодаи технологияҳои компютерӣ дар таълими фанҳои 

графикӣ як қатор рисолаҳо дар хориҷи кишвар таҳия карда шудаанд. 

Дар мавзӯъҳои гуманизм дар таълими графикаи компютерӣ барои 

хонандагони синфҳои графикӣ-бадеӣ (Северова Т.С., 2014), оид ба 

шартҳои дидактикии истифодаи графикаи компютерӣ (Кондратова В.В., 

2005), амсиласозии графикаи компютерӣ ҳамчун воситаи ташаккули 

фарҳанги графикии мактаббачагон (Беженарь Ю.П., 2008) корҳои 

таҳқиқотӣ ба субот расонидаанд.  
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Оид ба методикаи таълими фанҳои графикӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон олимон О.А. Исломов, С. Олов, К. Ҷӯраев, Т.Қ. Ҷӯраев, А.А. 

Додоҷонов таҳқиқотҳои илмӣ намуда, китобҳои дарсӣ таълиф 

намудаанд. Танҳо С.М. Юсупов оид ба “Ташаккули фарҳанги графикии 

донишҷӯёни муассисаҳои олии техникӣ дар асоси фанҳои графикӣ (дар 

мисоли омодасозии муҳандисони соҳаи куҳӣ)” (2019) таҳқиқоти илмӣ 

гузаронидааст, ки дар бахшҳои алоҳида ба масъалаи истифодаи 

воситаҳои компютерӣ низ аҳамият зоҳир намудааст. Аз сабаби он, ки 

самти омӯзиш ва барномаҳои таълими ихтисосҳои донишгоҳҳои техникӣ 

ва омӯзгорӣ аз ҳамдигар ба куллӣ тафовут доранд, мо метавонем зикр 

кунем, ки дар донишгоҳҳои омӯзгорӣ оид ба ин масъала таҳқиқоти илмӣ 

то ҳол мавҷуд набуда, он таваҷҷуҳи хосаи олимони соҳаро талаб 

мекунад.  

Шароити нави иқтисодӣ-иҷтимоӣ, ки дар заминаи ҷаҳонишавӣ аз 

як ҷониб ва аз ҷониби дигар соҳибистиқлол гардидани Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ба вуқӯъ омадааст тақозо менамояд, ки муаммои омодасозии 

насли наврас ба ҳаёт ва меҳнат ҳамаҷониба, васеъ ва чуқур мавриди 

назар гардад. Дар шароити иттилоотонии ҳаёти ҷомеа, зиёд гардидани 

талабот ба саводнокӣ ва салоҳиятнокии компютерӣ боз ҳам ҷоннок 

намудани таълими компютерӣ, баланд бардоштани сифати таълим 

тавассути баланд бардоштани сифати воситаҳои техникӣ-компютерӣ, 

алалхусус воситаҳои мултимедиавии таълим шарт ва зарур аст. Аммо 

таҳлили корҳои олимон, мушоҳида ва таҳлили таълим дар мактабҳои 

олӣ ва миёна нишон медиҳад, ки дар таҳияи воситаҳои таълим умуман ва 

воситаҳои компютерии таълим алалхусус як қатор норасоиҳо, хатогиҳо, 

камбудиҳо мавҷуд мебошанд, ки ин аз мавҷуд будани ихтилофот байни 

талаботи иҷтимоӣ нисбати воситаҳои таълим, воситаҳои компютерии 

таълим, аз як ҷониб, ва аз ҷониби дигар ҳолати назария ва амалияи 

воситаҳои таълим, воситаҳои компютерии таълим шаҳодат медиҳад. 
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Мушоҳида ва таҳлили таҳияи воситаҳои таълим нишон медиҳад, ки 

дар бисёр ҳолатҳо воситаҳои таълим, алалхусус воситаҳои 

мултимедиавии таълим бидуни риояи қоидаҳо ва принсипҳои таҳия 

тартиб дода мешаванд, ки ин боиси паст гардидани сифати чунин 

воситаҳо мегардад. Ҳарчанд, ки мавзӯъи «Принсипҳои таълим» ва 

«Воситаҳои таълим» аз ҷониби олимон васеъ, чуқур ва ҳамаҷониба 

мавриди назар гардида бошад ҳам, алоқамандии байни онҳо то алҳол 

мавриди баррасӣ қарор нагирифтааст. Зеро агар принсипҳои таълим 

зимни таҳияи воситаҳои таълим аз ҷониби муаллифон, 

тартибдиҳандагон, таҳиягарони воситаҳои таълим сарфи назар карда 

шавад, пас принсипҳои таълим, дар зинаи аввали он татбиқ карда 

намешаванд. Ин дар навбати худ риояи принсипҳои таълимро дар 

раванди таълим аз ҷониби омӯзгорон ниҳоят мушкил мегардонад. 

Ислоҳи нуқсони назаривӣ ва амалии мазкурро тавассути коркарди 

модели принсипҳои таълим, ки моҳият ва мундариҷаи асосии ҳар як 

принсипро инъикос менамояд, аз як ҷониб, ва аз ҷониби дигар 

технологияи риояи онро зимни таҳияи воситаҳои таълим, дар таҳқиқоти 

мазкур зимни таҳияи воситаҳои мултимедиавии таълим роҳандозӣ 

намудан имконпазир аст.  

Ҳамин тавр, муаммои омодасозии омӯзгорони оянда риояи 

принсипҳо ва қоидаҳои таълим зимни таҳияи воситаҳои таълим, 

алалхусус воситаҳои мултимедиавии таълим ва таълими мултимедиавӣ 

аз сабабҳои зерин бармеояд:  

1. Талаботи иҷтимоӣ-дар шароити муосир ба мактаби олӣ ва 

мактаби миёна омӯзгороне лозим мебошанд, ки воситаҳои гуногуни 

таълимро, аз ҷумла воситаҳои мултимедиавии таълимро дар асоси 

қоидаҳо ва принсипҳои таълим таҳия карда тавонанд ва дар раванди 

таълим ба ин қоидаҳо ва принсипҳо риоя карда тавонанд. 

2. Нокифоя будани коркарди назариявии муаммои мазкур дар 

илми педагогика, ҳамчунин зарурати такмили раванди омодасозии 
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омӯзгорони оянда ба таҳия ва истифодаи воситаҳои гуногуни таълим, аз 

ҷумла воситаҳои мултимедиавии таълим. 

Ҳамин тариқ, ихтилофоти ошкорро байни зарурати ташаккули 

омодасозии мазкур ва мавҷуд набудани тавсияҳои асосноки илмӣ доир 

ба ташкили ин раванд ба миён омадааст. Ин имкон медиҳад, ки муаммо 

ба тариқи зайл муайян карда шавад: дар кадом ҳолатҳо ташаккули 

омодасозии омӯзгорони оянда нисбат ба таҳия ва истифодаи воситаҳои 

мултимедиавии таълим самаранок мегардад, агар ин раванд дар асоси 

риояи қоидаҳо ва принсипҳои таълим мавриди назар ва таҳқиқ гардад.  

Нокифоя мавриди коркард қарор гирифтани муаммои мазкур дар 

илм ба талаботи амалияи педагогӣ муњимии интихоби мавзӯи таҳқиқоти 

моро зери унвони «Омодагии омўзгорони оянда ба истифодаи воситаҳои 

мултимедиавии таълим дар низоми таҳсилоти кредитии мактабҳои олии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон» муайян намуданд. 

Њадафи тањќиќот: асоснок намудани назария ва коркарди 

мундариља ва технологияи омодагии омўзгорони оянда ба истифодаи 

воситаҳои мултимедиавии таълим дар низоми таҳсилоти кредитии 

мактабҳои олї. 

Объекти таҳқиқот-фаъолияти таълимї-тарбиявии мактабњои олї 

дар омодасозии касбии омӯзгорони оянда. 

Мавзўи тањќиќот: раванд ва шароити педагогии омодасозии 

омўзгорони оянда ба истифодаи воситаҳои мултимедиавии таълим дар 

низоми таҳсилоти кредитии мактабҳои олї. 

Вазифаҳои таҳқиқот:  

-аз ҷиҳати назариявӣ асоснок намудан ва муайян намудани моҳияти 

мафҳуми “омодагии омӯзгорони оянда ба таҳия ва истифодаи воситаҳои 

мултимедиавии таълим” дар асоси риояи принсипҳо ва қоидаҳои таълим; 

- муайян намудани моҳияти мафҳуми «воситаи мултимедиавии таълим»; 

-муайян намудани меъёрҳо, нишондиҳандаҳо ва дараҷаҳои ташаккули 

омодагии омӯзгорони оянда ба таҳия ва истифодаи воситаҳои 
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мултимедиавии таълим дар асоси риояи принсипҳо ва қоидаҳои таълим; 

-ошкор намудани шарту шароитҳои ташаккули самаранокии омодагии 

омӯзгорони оянда ба таълими мултимедиавӣ; 

-коркард ва санҷиши амсила (модел) ва технологияи ташаккули 

омодагии омӯзгорони оянда ба таҳия ва истифодаи воситаҳои 

мултимедиавии таълим дар кори озмоиши педагогӣ. 

Фарзияи тањќиќот: омодагии омӯзгорони оянда ба таҳия ва 

истифодаи воситаҳои мултимедиавии таълим ҳамон вақт самаранок 

ташаккул меёбад, ки агар омӯзгорони оянда доир ба моҳият, мазмун ва 

мундариҷаи асосии принсипҳо ва қоидаҳои таълим, воситаҳои таълим, аз 

ҷумла истифодаи воситаҳои мултимедиавии таълим маълумоти васеъ, 

чуқур ва ҳамаҷониба гиранд ва технологияи риояи ин принсипҳо ва 

қоидаҳоро зимни таҳия ва истифодаи воситаҳои мултимедиавии таълим 

аз худ намоянд. Зеро риояи принсипҳо ва қоидаҳо зимни таҳия ва 

истифодаи воситаҳои мултимедиавии таълим асоси илмӣ-методии таҳия 

ва истифодаи онҳоро дар раванди таълим муайян менамояд. 

Асосњои методологї ва назариявии таҳқиқот дар муқаррароти 

фалсафавӣ дар бораи алоқамандии  байниҳамдигарии ва аз ҳамдигар 

вобаста будани падидаҳои педагогӣ, мантиқи диалектикӣ дар бораи 

омӯзиши муаммо дар ҳаракат, муносибатҳои ба шахсият 

мутамарказонидашуда, гносеологӣ, стохастикӣ, инчунин назарияи 

шахсият, асарҳои фундаменталӣ дар соҳаи моделсозии падидаҳои 

педагогӣ ифода меёбад. 

Дар њал намудани вазифањо, амалигардонии фарзияњои илмї – 

таҳќиќотї ва натиљагирї аз онњо методњои зерини тадќиќотї мавриди 

истифодабарї ќарор гирифтанд: таҳлили сарчашмаҳои назариявӣ, 

моделонии педагогӣ, мушоҳидаи педагогӣ, сӯҳбат, омӯзиш, ҷамъбаст ва 

эҷодкорона дар амал татбиқ намудани таҷрибаи пешқадами педагогӣ, 

силсиласозӣ, озмоиши фикрӣ, корҳои озмоишӣ-таҷрибавӣ, методҳои 

оморӣ. 
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Соњаи тањќиќ:  мундариљаи кори рисолаи илмӣ  ба шањодатномаи 

ихтисоси 13.00.01 – педагогикаи умумӣ, таърихи педагогика ва таҳсилот 

(илмњои педагогї) мувофиќ аст. 

Марҳилаҳои таҳқиқот.Таҳќиќот дар се марњила ба анљом расонида 

шуд: 

Марҳилаи якум (солҳои 2014-2016) таҳлили назариявии муаммо дар 

адабиёти фалсафавӣ, равоншиносӣ ва педагогӣ. Аниқ намудани 

вазифаҳои таҳқиқот, методология ва ҷамъоварии мавод доир ба мавзӯи 

таҳқиқот.  

Марҳилаи дуюм (солҳои 2016-2018) идомаи ҷамъоварии мавод, 

маводҳои илмӣ-методӣ бо мақсади муайян намудани мафҳумҳои асосии 

таҳқиқот, коркарди модели таҳия ва истифодаи воситаҳои 

мултимедиавии таълим дар асоси риоя ба қоидаҳо ва принсипҳои 

таълим. Муайян намудани меъёрҳо, нишондиҳандаҳо ва дараҷаҳои 

ташаккули омодагии омӯзгорони оянда ба таҳия ва истифодаи воситаҳои 

мултимедиавии таълим, кори озмоиши-таҷрибавӣ дар мактаби олӣ. 

Марҳилаи сеюм (солҳои 2018-2020) коркарди натиҷаҳои озмоиши 

педагогӣ, таҳияи ҷадвалҳо бо натиҷаҳои фосилавӣ ва ниҳоии таҳқиқот, 

таҳияи дастуруламалҳои методӣ, тањияи рисола. 

Пойгоњи таљрибавї-озмоишии тањќиќот: Муассисаи давлатии 

таълимии “Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон 

Ғафуров”, Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи С.Айнї, 

муассисањои тањсилоти миёнаи умумии №2,24-ми ш.Хуљанд, вилояти 

Суѓд. 

Навгонии илмии таҳқиқот: 

1.  Моҳият ва мазмуни асосии риояи принсипҳо ва қоидаҳои 

таълим зимни таҳия ва истифодаи воситаҳои мултимедиавии таълим 

коркард гардидааст; 

2.  Раванд ва усулњои омодагии омӯзгорони оянда ба таҳия ва 

истифодаи воситаҳои мултимедиавии таълим муайян карда шудааст; 
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3.  Меъёрҳо, нишондодҳо, дараҷаҳои ташаккули омодагии 

омӯзгорони оянда ба таҳия ва истифодаи воситаҳои мултимедиавии 

таълим кушода дода шудааст; 

4.  Шарту шароитҳои равоншиносӣ-педагогии мактаби олӣ, ки 

ба ташаккули самараноки омодагии омӯзгорони оянда ба таҳия ва 

истифодаи воситаҳои мултимедиавии таълим мусоидат менамоянд 

муайян карда шудааст. 

5.  Технологияи ташаккули омодагии омӯзгорони оянда ба 

таҳия ва истифодаи воситаҳои мултимедиавии таълим аз ҷиҳати 

назариявӣ асоснок ва аз ҷиҳати амалӣ самаранок коркард гардидааст; 

6.  Маҷмӯи шароитҳои педагогӣ, ки раванди ташаккули 

самараноки омодагии омӯзгорони ояндаро ба таҳия ва истифодаи 

воситаҳои мултимедиавии таълим муайян менамоянд, нишон дода 

шудааст. 

Эътимоднокї ва асоснокии натиљањои тањќиќот бо муќаррароти 

илмї, хулосањо ва тавсияњо, амиќии кори назариявї ва методологї, 

мутобиќати усулњои тањќиќ, такя ба репрезентативї будани маълумоти 

бадастомада, тањлили таљрибаи муаллиф њамчун омўзгор, татбиќи 

натиљањои корњои таљрибавї-озмоишї дар шароити шабењ таъмин карда 

мешавад. Њамчунин зимни ба њам мутобиќат намудани тањќиќоти илмї 

ва таљрибавї, тањлили сифатї ва миќдории натиљањои бадастомада, 

истифодаи усулњои оморї зимни коркарди маълумотњо, истифодаи 

маљмўи усулњои илмии мутобиќи таҳқиқот, маќсад ва вазифањои 

тањќиќот ва инчунин дар раванди таљрибаи кории унвонљў дар кафедраи 

педагогикаи умумии Муассисаи давлатии таълимии “Донишгоњи 

давлатии Хуљанд ба номи академик Б.Ѓафуров” санљида шудааст. 

Саҳми шахсии унвонҷў дар тањќиќот аз инҳо иборат аст: - 

иштироки бевоситаи муаллиф дар тамоми марҳилаҳои таҳқиқот, дар 

масъалаҳои таҳлилии кори илмӣ, ҷамъоварии мавод ва таҳлили амиқи 

адабиёти илмӣ, таҳлил ва шарҳу тафсири маълумоти дарёфтшуда ва ба 
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низом даровардани онҳо, коркарди мушоҳида ва таҷрибаву озмоиш бо 

зикри натиҷаҳои ноилшуда; муайян кардани асосњои муназзамии 

омодагии омӯзгорони оянда ба таҳия ва истифодаи воситаҳои 

мултимедиавии таълим; коркард ва тањияи амсилаи (модели) омодагии 

омӯзгорони оянда ба истифодаи воситаҳои мултимедиавии таълим; 

тариќи корњои таљрибавї-озмоишї санљидани таъсири методикаи 

коркардшуда дар омодагии омӯзгорони оянда ба истифодаи воситаҳои 

мултимедиавии таълим. 

Аҳамияти назариявии таҳқиқот бо он асоснок карда шудааст, ки: 

зарурати таҳия ва истифодаи воситаҳои мултимедиавии таълим исбот 

карда шудааст, ки ин имкон медиҳад ба омодасозии касбӣ-педагогии 

омӯзгорони оянда бо дарназардошти он роҳандозӣ карда шудааст; 

тасаввурот доир ба омодасозии касбӣ-компютерии омӯзгорони оянда ба 

назар гирифта шудааст; маълумот доир ба қоидаҳо ва принсипҳои 

таълим зимни таҳия ва истифодаи воситаҳои мултимедиавии таълим 

гирд оварда шудааст; дастуруламалҳои назариявӣ доир ба меъёрҳо ва 

дараҷаҳои омодагии омӯзгорони оянда ба таҳия ва истифодаи воситаҳои 

мултимедиавии таълим дар асоси принсипҳо ва қоидаҳои таълим 

коркард карда шудааст. 

Аҳамияти амалии таҳқиқот аз он иборат аст, ки аз ҷониби муаллиф 

методикаи ташаккули омодагии омӯзгорони оянда ба таҳия ва 

истифодаи воситаҳои мултимедиавии таълим дар асоси риояи принсипҳо 

ва қоидаҳои таълим коркард гардидааст, ки он шарти муҳими 

муваффақият дар раванди таълим маҳсуб меёбад. 

Методикаи мазкур дар омодасозии омӯзгорони оянда дар мактаби 

олӣ, дар системаи такмили ихтисоси омӯзгорони мактабҳои олӣ ва 

муассисањои тањсилоти миёнаи умумї мавриди истифода қарор 

гирифтанаш мумкин аст. 

Нуктањои диссертатсия, ки ба њимоя пешнињод мешаванд:  
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1. Технология ва методикаи таҳия ва истифодаи воситаҳои 

мултимедиавӣ таълим дар асоси риояи принсипҳо ва қоидаҳои таълим 

2. Меъёрҳо ва нишондиҳандаҳои дараҷаҳои омодагии 

омӯзгорони оянда ба таҳия ва истифодаи воситаҳои мултимедиавии 

таълим. 

3. Тавсифномаи мундариҷавии омӯзиши омӯзгорони оянда ба 

таҳия ва истифодаи воситаҳои мултимедиавии таълим дар раванди 

машғулиятҳои назариявӣ ва амалӣ. 

4. Низоми омодасозии омӯзгорони оянда ба таҳия ва истифодаи 

воситаҳои мултимедиавии таълим шаклҳои гуногуни фаъол намудани 

онҳоро тақозо менамояд. 

Тасвиб ва татбиќи натиљањои таҳќиќот. Бо маводҳои таҳқиқот 

муаллиф дар конфронсҳои солонаи илмӣ-амалии ҳайати профессорону 

омӯзгорони Муассисаи давлатии таълимии “Донишгоҳи давлатии 

Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров” (солҳои 2015-2020), дар 

конфронсњои байналмиллалӣ, дар семинарҳои илмӣ-методии кафедраҳои 

педагогикаи умумӣ ва методикаи таълими метематика ва технологияи 

иттилоотии донишгоҳи мазкур баромад намудааст. Натиҷаҳои таҳқиқот 

дар 9 мақолаҳои илмии муаллиф дарҷ гардидаанд. 

Сохтор ва њаљми диссертатсия. Диссертатсия аз муќаддима, ду боб, 

хулоса, руйхати адабиёти истифодашуда иборат аст. Натиљањои 

таҳќиќоти назариявї ва амалї дар расмњо, диаграммањо ва љадвалњо 

инъикос карда шудааст. Матни диссертатсия 198 сањифаро дар бар 

мегирад. Руйхати адабиёти истифодашуда аз 191 номгўй иборат 

мебошад. 
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БОБИ I. АСОСҲОИ НАЗАРИЯВИИ РИОЯИ ПРИНСИПҲО ВА 

ҚОИДАҲОИ ТАҲИЯ ВА ИСТИФОДАИ ВОСИТАҲОИ 

МУЛТИМЕДИАВИИ ТАЪЛИМ ДАР РАВАНДИ ТАЪЛИМ 

1.1. Нақш ва мақоми воситаҳои мултимедиавии таълим дар баланд 

бардоштани сифати таълим 

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми худ ба 

Маҷлиси олии Ҷумҳурии Тоҷикистон таъкид менамояд, ки «Ояндаи 

мамлакат аз фаъолияти омӯзгор ва рушди илму маориф вобастагии зиёд 

дорад» [165].  

Олимони тоҷик мултимедиаро чунин тарҷума кардаанд; “Чандрасоӣ 

(мултимедиа) дар соҳаҳои гуногуни раванди таълим дар муассисаҳои 

таълимӣ ва олии ҷаҳонӣ хеле васеъ истифода бурда мешавад. Таҳлилҳои 

ҷаҳонӣ нишон медиҳанд, ки бо истифода аз технологияи чандрасоӣ, 

раванди таълим боз ҳам самаранок мегардад” [154, с. 36].  

Баланд бардоштани сифати таҳсилот, сифати таълим яке аз 

вазифаҳои аввалиндараҷаи соҳаи маориф маҳсуб меёбад. Дар ин маврид 

тибқи низоми системанокӣ ҳам таҳсилот ва ҳам таълим бояд, ки ҳамчун 

системаи иборат аз унсурҳои ҷудогона мавриди назар гарданд. Аз ин 

лиҳоз фаъолияти таълимӣ-маърифатӣ аз унсурҳои ҷудогонаи зерин 

иборат аст, ки он дар расми мазкури таълим оварда шудааст. (ниг. ба 

Замимаи №1) 

Дар расми мазкур системаи фаъолияти таълимӣ-маърифатӣ бо 

унсурҳояш ва алоқамандии байни онҳо тасвир карда шудааст. Сифати 

фаъолияти таълимӣ-маърифатӣ дар маҷмӯъ аз сифати ҳар як унсури он 

ва алоқамандӣ, ягонагӣ, аз ҳам вобастагии ҳамаи унсурҳо вобаста аст. 

Баланд бардоштан ва беҳтар намудани сифати таълим дар маҷмӯъ ва 

сифати ҳар як унсури таълим дар алоҳидагӣ ва сифати алоқамандиҳои 

байниунсурӣ ҳам дар маҷмӯъ ва ҳам дар алоҳидагӣ раванди доимӣ 

маҳсуб меёбад. Зеро доимо талаботи дидактикӣ ба беҳтар намудани 
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сифати таълим, сифати унсурҳои таълим, сифати алоқамандиҳои 

байниунсурии таълим мавҷуд аст. Баланд бардоштани сифати таълим 

барои ноил гардидан ба натиҷаи боз ҳам баланди таълимӣ лозим аст.  

Дар таҳқиқоти мазкур сухан доир ба баланд бардоштани сифати 

таълим тавассути баланд бардоштани сифати воситаҳои таълим меравад. 

Ин дар навбати худ тавассути ворид намудани воситаҳои мултимедиавии 

таълим амали хоҳад шуд. Воситаҳои мултимедиавии таълим бо дигар 

воситаҳои таълим умумият ва фарқият дорад. Агар воситаҳои 

мултимедиавии таълим бо дигар воситаҳои таълим ягон умумият 

намедошт онро ҳамчун воситаи таълим муаррифӣ намудан ҳам нодуруст 

ва ҳам имконнопазир набуд. Ҳамчунин агар он аз дигар воситаҳои 

таълим ягон фарқият намедошт ворид намудани он дар амалияи таълим 

ҳам ягон манфиати дидактикӣ намеовард ва зарурати ҷорӣ намудани он 

дар амалияи таълим ба вуҷуд намеомад. Зеро дар ин ҳолат чӣ сифати 

воситаи таълим ва чӣ сифати таълим дар маҷмӯъ тағйир намеёфт.  

Афзалияти воситаи мултимедиавии таълим ҳамчун як навгонии 

дидактикӣ дар он аст, ки вай дар қиёс бо дигар воситаҳои таълим дорои 

сифати баландтар аст. Ва маҳз ҳамин нуқтаи муҳими дидактикӣ тақозо 

менамояд, ки афзалияти дидактикии он аз ҷиҳати илмӣ-методӣ исбот 

кардашуда, он дар амал, яъне дар амалияи таълим аз озмоиши 

дидактикӣ гузаронида шавад, ки сифати он аз сифати дигар воситаҳои 

таълимӣ баландтар аст. Аммо барои исбот намудани ин фикр, ин ғояи 

пешбар, ин фарзияи илмӣ-дидактикӣ аввал ба нақш ва мақом, ҷойгоҳи 

воситаҳои таълим чӣ назар андохтан лозим аст. Дар зери мафҳуми 

воситаҳои таълимӣ чи дар назар дошта мешавад? Оё дар адабиёти илмӣ-

педагогӣ нисбати таърифи мафҳуми воситаҳои таълим, аниқтараш 

воситаи таълим байни олимон таърифи ягонаи аз ҷониби онҳо эътироф 

шуда мавҷуд аст? Таҳлили адабиётҳои илмӣ-педагогӣ марбут ба мавзӯи 

таҳқиқшаванда нишон медиҳад, ки байни олимон нисбати таърифи 

мафҳуми воситаи таълим ҳамдигарфаҳмӣ мавҷуд нест.  
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“Дидактика усули таълими фаъолияти бо њам алоќаманди 

таълимдињандагон ва таълимгирандагон аст, ки бо ёрии он њадафњои 

таълим амалї мегарданд, азхудкунии донишњо, малакањо ва мањорат, 

ташаккули сифатњои зарурии шахсият рўй медињад» [63, с. 163].  

Барои ҳамин ҳам таърифи гуногуни мафҳуми воситаҳои таълим 

алҳол мавриди истифода қарор доранд. Ба назари мо ҳамаи воситаҳои 

таълимро ба се гурӯҳ тақсим намудан мумкин аст. Гурӯҳи якум ин 

воситаҳои таълимии таълимдиҳанда мебошанд. Ба гурӯҳи дуюм 

воситаҳои таълимие, ки он мундариҷаи таълимро инъикос менамоянд, 

дохил мешаванд. Гурӯҳи сеюмро воситаҳои таълимии таълимгиранда 

ташкил медиҳанд. Гурӯҳбандии воситаҳои таълимиро тавассути чунин 

расми воситаҳои таълим муаррифӣ намудан мумкин аст. (ниг. ба 

Замимаи 2) 

Илова бар ин расми боз як-ду нуқтаи муҳимро таъкид намудан 

лозим аст. Якум: ба воситаҳои таълим ба маънои васеаш бинои мактабро 

низ дохил намудан лозим аст. Бинои мактаб ҳамчун системаи таълимӣ-

тарбиявӣ бо синфхонаҳо, устохонаҳо, лабораторияҳо, кабинетҳои 

таълимӣ, иншоотҳои варзишӣ, майдончаи назди мактабӣ, пайвастшавӣ 

ба интернет, ки унсурҳои ҷудогонаи он мебошад бояд ба талаботҳои 

муосири таълимию тарбиявӣ ҷавобгӯ бошад. Ҳамаи унсурҳои системаи 

мактаб дар алоҳидагӣ ва мактаб умуман бояд ба талаботҳои таҳсилотӣ 

мувофиқ бошад. Сифати ҳар як унсури системаи мактаб дар маҷмӯъ 

сифати системаи мактабро муайян менамояд. Дуюм: вақте, ки 

таълидиҳанда аз дигар манбаҳо, ба монанди интернет, китобҳои илмӣ-

методӣ, илмӣ-бадеӣ, рӯзнома, маҷалла, барномаҳои радио ва телевизион 

ва дигар истифода мебарад, ин манбаҳоро ба маънии нисбӣ воситаи 

таълим ҳисобидан мумкин аст. Ба воситаҳои таълим на танҳо воситаҳои 

моддии таълим, амсоли китобҳои дарсӣ, аёният, воситаҳои техникии 

таълим, балки боз воситаҳои ақлии таълим дохил мешаванд. Ба гурӯҳҳои 

якум ва сеюм маҳз воситаҳои ақлии таълим дохил мешаванд, ки онҳо 
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дараҷаи салоҳиятнокии таълимиро, ё худ таълимдиҳанда ва 

таълимгирандаро ташкил медиҳанд, ки тавассути он онҳо вазифаи худ 

омӯзонидан ва омӯзишро иҷро менамоянд. Ба гурӯҳи якум: қобилияти 

омӯзонидан, маҳорати педагогӣ, такти педагогӣ, сухан дохил мешаванд. 

Ин воситаҳо пеш аз ҳама ба омӯзгор бояд хос бошад, ки ӯ аз ин воситаҳо 

дар сатҳи касбӣ-меҳнатӣ бояд истифода бурда тавонад. Қобилияти 

омӯзонидан дар муайян намудани мақсад ва вазифаҳои таълим 

(маълумотдиҳандагӣ, тарбиявӣ, инкишофдиҳандагӣ), дар интихоб ва 

истифода бурдани методҳои таълим барои ноил гардидан ба мақсади 

таълим тавассути самаранок иҷро намудани вазифаҳои таълим дар ин ё 

он шаклҳои ташкили таълим зуҳур меёбад. 

 Ҳамчунин дар ҳар як лаҳзаи таълим чи гуна рафтор намудан, чӣ 

гуна корҳоро доир ба омӯзонидан иҷро карда тавонистанро 

таълимдиҳанда бояд донистан ва тавонистанаш лозим аст. Сухан доир 

ба чунин лаҳзаҳои таълимӣ ба монанди: лаҳзаи ташкилӣ, лаҳзаи 

алоқаманд намудани мавзӯи нав бо мавзӯҳои гузашта (ё худ лаҳзаи 

актуализатсия, яъне мубрамкунонӣ ҳам мегӯянд, лаҳзаи баёни мавзӯи 

нав) лаҳзаи мустаҳкамкунӣ, лаҳзаи назорат ва санҷиши донишҳо, лаҳзаи 

супориши вазифаи хонагӣ дохил мешаванд. Яъне ҳар як лаҳзаи таълимӣ 

аз таълимдиҳанда дониш маҳорат ва малакаҳои махсуси омӯзониданро 

тақозо менамояд, ки онҳо ба гурӯҳи воситаҳои ақлии таълимдиҳанда 

дохил мешаванд. Истифодаи самараноки воситаҳои ақлии таълим аз 

таълимдиҳанда маҳорати педагогӣ ва такти педагогиро талаб менамояд. 

Ҳамчунин сухан воситаи тавонои таълимдиҳанда маҳсуб меёбад. Агар 

таълимдиҳанда сухандон набошад вай вазифаи асосии худ омӯзониданро 

иҷро карда наметавонад. Зеро тавассути сухан нутқи таълимии худ, 

таълимдиҳанда аз гурӯҳи методҳои баёни шифоҳӣ амсоли нақл, баён, 

сӯҳбат, баҳс, лексияи мактабӣ смаранок истифода бурда метавонад. Дар 

ҳамин радиф таъкид намуд, ки ба ҳайси таълимдиҳанда, яъне шахси 

омӯзонанда, на танҳо омӯзгор, балки боз хонандагон низ фаъолият 
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мебаранд. Зеро педагогикаи ҳамкорӣ, ҳамкории омӯзгорро бо 

хонандагон ва хонандагонро бо ҳамдигар тақозо менамояд, ки тибқи он 

аввал хонандагони пешқадам, фаъол, дараҷаи салоҳиятнокии 

таълимиашон баланд, сипас дигар хонандагон ҳам зина ба зина барои 

иҷрои вазифаи таълимдиҳанда ҷалб ва сафарбар карда мешаванд. Зеро 

алҳол дар ташкили фаъолияти таълимӣ маърифатӣ чунин таълим ба 

назар мерасад, ки тибқи он омӯзгор вазифаи ташкилотчӣ, ҳамоҳангсозро 

иҷро менамояд. Худи фаъолияти маърифати-таълимӣ бошад аз ҷониби 

колективи таълимгирандагон гузаронида мешавад, ки ҳисси 

масъулиятшиносӣ ва мустақилияти онҳоро дар раванди таълим ба 

дараҷаи баланд мебардорад. 

 Яъне барои худи омӯзгор истифода бурда тавонистани воситаҳои 

нав амсоли ташкилотчигӣ, ҳамоҳангсозӣ ҳамчун хислатҳои нави касбӣ-

меҳнатӣ хос мегардад. Тибқи равиши мантиқи таҳқиқот мо аввал 

воситаҳои гурӯҳи сеюми воситаҳои таълимро, яъне воситаҳои ақлии 

таълимгирандагонро, ки он ба воситаҳои гурӯҳи якум аз лиҳози 

равоншиносӣ монанди дорад мавриди назар менамоем. Ба ин гурӯҳ 

диққат, идрок, тафаккур, нутқ, хотира, ирода, характер дохил мешавад. 

Дараҷаи инкишофи ин хусусиятҳои равоншиносии шахс, дар ин маврид 

таълимгиранда, дараҷаи азхудкунии дониш, маҳорат ва малака, 

фаъолият ва фаъолияти эҷодиро муайян менамояд. Барои ҳамин ҳам чӣ 

қадаре, ки ин хислатҳо ва хусусиятҳои психологӣ таълимгирандагон 

дорои дараҷаи баланди инкишоф бошад, ҳамон қадар раванди омӯзиш 

самаранок ҷараён мегирад. Яъне ин аз он далолат менамояд, ки 

воситаҳои ақлии таълимгиранда дорои сифати баланд буда, аз 

салоҳиятнокии баланди нисбати омӯзиш доштаи субъекти омӯзиш 

шаҳодат медиҳад. Баракс инкишофи пасти ин хусусиятҳои руҳӣ-ақлӣ аз 

дараҷаи пасти салоҳиятнокии таълимгиранда шаҳодат медиҳад. Ба 

гурӯҳи дуюми воситаҳои таълим, ки мундариҷаи таълимро муаррифӣ 

менамоянд, чунин воситаҳо дохил мешаванд: китоби дарсӣ, аёният, 
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воситаҳои техникии таълим, компютер, воситаҳои мултимедиавии 

таълим. Агар сифати таълимӣ, тарбиявӣ ва инкишофдиҳандагии ин 

воситаҳо баланд бошад, пас барои ташкили самаранокии фаъолияти 

таълимӣ-маърифатӣ шароити мусоид фароҳам оварда мешавад. Дар 

ҳолати паст будани сифати ин гурӯҳи воситаҳои таълим барои ташкили 

фаъолияти-таълимӣ шароити номусоид фароҳам оварда мешавад.  

Воситаҳои ақлии таълимро воситаҳои субъективии таълим 

номидан мумкин аст, ки он якхела набуда, дар ҳамаи омӯзгорон ва 

хонандагон гуногун буда, аз дараҷаи инкишофи ақлии онҳо шаҳодат 

медиҳад. Ба гурӯҳи дуюми воситаҳои таълим китобҳои дарсӣ дохил 

мешаванд, ки дар раванди фаъолияти таълимӣ-маърифатӣ нақш ва 

мақоми муҳимро ишғол менамоянд. Таҳияи китобҳои дарсӣ кори саҳл 

нест. Зеро он салоҳиятнокии баланди муаллифонро тақозо менамояд. 

Бинобар ҳамин ҳам на ҳар як мутахассис аз ӯҳдаи навиштани китоби 

дарсӣ мебарояд. Китоби дарсӣ тибқи назарияи таълим ва алалхусус 

риояи принсипҳои дидактикӣ ва як қатор дигар талаботҳои меъёрӣ бояд 

эҷод гардад. Дар таърихи педагогика Я.А. Коменский, Л.Н. Толстой, 

К.Д. Ушинский намунаи барҷастаи эҷоди китобҳои дарсиро намоиш 

доданд. Китобҳои дарсии аз ҷониби ин устодони таълиму тарбия 

эҷодгардида дар тӯли асрҳо дар таълим ва тарбияи насли наврас 

мавриди истифода қарор гирифта буд. Ин китобҳои дарсӣ “Дари 

кушодаи забонҳо ва тамоми илмҳо” “Олами ашёҳои ба воситаи суратҳо 

эҳсосшаванда”-и Я.А. Коменский “Алифбо”, “Алифбои нав”, “Китобҳои 

хониш”-и Л.Н. Толстой, “Каломи модарӣ”, “Олами бачагона”-и К.Д. 

Ушинский. Дар асос ва намунаи ин китобҳо дар дигар кишварҳо низ 

китобҳои дарсӣ эҷод менамуданд. Барои чӣ ба ин устодони бузурги 

таълиму тарбия муяссар шуд, ки чунин намунаи беҳамтои эҷодӣ 

китобҳои дарсиро ба сомон расонанд. Ба назари мо пеш аз ҳама онҳо 

мутахассисони ниҳоятдараҷа баланди соҳаи маориф маҳсуб меёфтанд. Аз 

ҷониби дигар Я.А. Коменский, Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский назарияи 
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таълиму тарбияро хуб медонистанд, дорои таҷрибаи баланди омӯзгорӣ 

буданд, ва бар замми ҳамаи ин боз хусусиятҳои физиологию, 

равоншиносии бачагонро ба таври бояду шояд медонистанд. Ғайр аз 

хусусиятҳои мазкур боз Л.Н. Толстой, масалан, нависандаи машҳури 

олам маҳсуб меёфт, ки ин таҷрибаи нависандагии ӯ дар эҷод намудани 

китобҳои дарсӣ низ таъсири мусбӣ расонида буд. Барои ҳамин ҳам на 

ҳар як мутахассиси одии соҳаи мактабу маориф бояд, ки ба эҷоди китоби 

дарсӣ даст занад. Зеро сифати китобҳои дарсӣ аз дараҷаи салоҳиятнокии 

муаллифи китоби дарсӣ дар ин самт алоқамандии зич дорад. Сифати 

китобҳои дарсӣ аз ду имтиҳони ҳаётӣ мегузарад. Якум, дарозумрӣ, яъне 

чанд муддат он мавриди истифода қарор мегирад. Масалан китоби 

дарсии Я.А. Коменский, “Олами ашёҳои ба воситаи суратҳо 

эҳсосшаванда” 150 сол мавриди истифода қарор дошт.  

Китобҳои дарсии Л.Н. Толстой, “Алифбо”, “Алифбои нав”, 30 

маротиба ба миқдори миллионҳо нусха аз чоп баромаданд. Ҳамин гуна 

дарозумриро китобҳои дарсии К.Д. Ушинский низ намоиш доданд. 

Дуюм, китобҳои дарсӣ бояд эътибор ва эътирофи худро аз ҷониби 

олимони соҳаи педагогика, равоншиносӣ ва тахассусиро ва омӯзгорони 

пешқадами ватанию хориҷиро доро бошанд. Барои ҳамин ҳам шарт ва 

зарур аст, ки на танҳо ба ин китобҳо олимон ва омӯзгорони пешқадами 

ватанӣ, балки олимон ва омӯзгорони пешқадами хориҷӣ низ баҳои 

баланд диҳанд. Танҳо дар ҳамин ҳолат ин китобҳо на танҳо дар ватани 

худ балки дар хориҷи кишвар низ эътибору эътироф пайдо менамояд. 

Танҳо дар чунин ҳолат ин гуна китобҳои дарсӣ ба забонҳои хориҷӣ 

тарҷума гардида, мавриди истифода қарор мегиранд. Дар маҷмӯъ ана 

ҳамин гуна хусусиятҳои баланди сифатии ин китобҳо дарозумрии онҳоро 

на танҳо дар ватани муаллифи китоби дарсӣ, балки берун аз он низ 

таъмин менамояд. Оид ба аёният ҳамчун воситаи таълими маълумотҳо 

ниҳоят зиёданд. Асоси илмӣ-методии он ҳанӯз аз ҷониби Я.А.Коменский 

кушода дода шуда буд. Дертар доир ба истифодаи аёният дар раванди 
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таълим ҳамчун воситаи таълим қариб дар ҳамаи корҳои олимон-

дидактикон маълумот дода мешавад. Ба ин гурӯҳи олимон-дидактикон 

Ж.Ж. Руссо, И.Г. Песталотсӣ, И.Ф. Гербарт, А. Дистервег, К.Д. 

Ушинский, Л.Н. Толстой ва дигарон, ки онҳо доир ба намудҳои 

гуногуни аз аёният, аёнияти табии оғоз намуда то аёниятҳои гуногуни 

расмӣ, доир ба аёният ҳамчун воситаи таълим, риояи принсипи 

аёниятнокӣ таълим, истифодаи методи айниятнокии таълим, ва 

аёниятнокӣ ҳамчун шакли ташкили таълим фикру ақидаҳои ҷолиби 

диққат баён намудаанд.  

Китоби дарсии алифбо барои синфҳои якум аз тарафи олимони 

машҳури тоҷик М. Лутфуллозода, Ф. Шарифзода, И. Абдуллоев таҳия карда 

шудааст, ки зиёда аз 30 сол инҷониб тамоми хонандагони муассисаҳои 

миёнаи умумӣ ҷумҳурӣ аз ин китоби дарсӣ истифода мебаранд. 

Дар бораи воситаҳои техникии таълим олимони тоҷик низ оид ба 

масъалаҳои ҷорӣ намудани воситаҳои иттилоотӣ-иртиботӣ дар раванди 

таълим таҳқиқотҳои илмӣ анҷом додаанд. Аз ҷумла, таҳқиқоти илмии 

С.О. Латипов оид ба “Шартҳои педагогии ташаккули салоҳиятнокии 

иттилоотии донишҷӯёни донишгоҳ дар шароити низоми кредитии 

таълим” [112], М. Муллоджанов, К. Тухлиев, Ш. Шодмонов 

"Информатика и информационная технология” [150], А.П. Назаров 

“Методикаи таълими информатика” [153], И.И. Олимов “Проблемы 

формирования и подготовки студентов к компьютерной грамотности (на 

примере Вузов Республики Таджикистан)” [161], Ф.Ф. Шарипов оид ба 

“Хусусиятҳои педагогии ташаккули фарҳанги иттилоотии донишҷӯён 

дар азхудкунии курси информатика” [230], О.В. Ҷӯраева дар хусуси 

“Шартҳои педагогии истифодаи воситаҳои технологияҳои иттилоотӣ-

иртиботӣ дар таълими забони русӣ дар донишгоҳ”, Х.Ю. Ҷӯраева дар 

бораи “Роҳҳои татбиқи принсипҳои дидактикӣ дар таълими компютерии 

мактабҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон” [55]. бахшида шудаанд.  



23 
 

Бо масъалањои ташкили таълим бо истифодаи воситањои 

мултимедиа муњаќќиќон Ю.Н. Егорова [60], И.Г. Захаров [73], Л.Я. 

Зорина, Н.В. Клемешова [93], О.Г. Молянинова [149], А.В. Осин [162] ва 

диг. машѓул шудаанд. Самаранокии татбиќи воситањои мултимедиавї 

дар раванди таълим дар таълифоти Н.Г. Попова [168], И.В. Роберт [173], 

Е. М. Савченко [175] ва диг. муайян гардидааст. Методикаи санљиши 

салоњиятњои ташаккулёфтаи муњассилин дар тањќиќоти Н. Е. Попова ва 

О.М. Бородулина [169], Л.П. Прессман ва диг., истифодаи барномањои 

мултимедиавї дар раванди таълим, њамчунин љорї намудани воситањои 

иттилоотї-иртиботї дар таълифоти А. О. Кривошеев [107], Н.М. 

Шахмаев, О.В. Шликова пешнињод шудаанд.  

Босуръат иттилоотї гардидани љомеаи муосир талаботро ба 

ислоњоти низоми омодагии касбї, аз љумла, ба дигаргун намудани 

сохтор, мундариља, шаклњо, методњо ва воситањои таълим тањрик 

бахшид. Мувофиќи клонсепсияи миллии тањсилот дар Федератсияи 

Россия самти афзалиятнок љорї намудани технологияњои муосири 

иттилоотї-иртиботї муќаррар гардид, ки такмили минбаъдаи раванди 

таълиму тарбия, дастрасї ва самаранокии тањсилот, омода намудани 

насл наврасро ба њаёту фаъолият дар љомеаи иттилоотї таъмин 

мекунанд [170]. 

Имрўз яке аз самтњои ояндадори такмили раванди тањсилот 

истифодаи технологияњои мултимедиавї мебошад. Тањлили адабиёт оид 

ба муаммои тањќиќот дар бораи мављудияти таърифњои гуногуни 

мафњуми «мултимедиа» гувоњї медињад [36, с. 11]. Дар ќаринаи 

љустуљўйњои илмии мо ба таърифи зерини мултимедиа такя кардан 

мувофиќи маќсад аст: мултимедиа «технологияи муосири компютерї, ки 

дар низоми компютерї муттањид кардани матн, овоз, видеотасвир, 

тасвири графикї ва аниматсияро (мултипликатсия) имкон медињад» 

Таърифи мазкур ба андозаи назаррас хусусияти «технократї» дорад. 

[169, с. 85]. 
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Агар ба љињатњои дидактикии падидаи таваљљуњ намоем, ба хотир 

овардан бамаврид аст, ки зери мафњуми технологияњои таълим њамчун 

як ќисми технологияњои иљтимої мебошанд, «воситаи амалї намудани 

мундариљаи таълими аз љониби барномањои таълими пешбинишуда, ки 

низоми шаклњо, методњо ва воситањои таълим буда, самаранокии 

расидан ба њадафњои гузоштаро таъмин менамоянд», фањмида мешавад 

[163, с. 14].  

Дар байни технологияњои муосир дар дањсолањои охир мавќеи 

махсусро технологияњои компютерї пайдо кардаанд. Технологияњои 

мултимедиавии таълимро ба сифати марњалаи нави инкишофи 

технологияњои компютерии таълим эътироф кардан дуруст аст [3], зеро 

онњо ба имконияти таълимдињии компьютер асос ёфта, истифодаи 

технологияњои муосири барномарезиро пешбинї менамоянд. 

Технологияњои мултимедиавии таълимро дар доираи тањќиќоти мазкур 

мо њамчун технологияњои бисёрмуњити таълим муайян мекунем, ки 

самаранок амалї намудани тарњрезї ва татбиќи мундариља, методњо ва 

шаклњои таълимро барои ноил гардидан ба њадафњои раванди таълим 

имкон медињанд, ки истифодаи воситањои техникї ва барномавии 

мултимедиа ва таъминоти барномавии интерактивиро пешбинї 

менамоянд.  

Ањамияти љорї намудани технологияњои мултимедиавї дар 

раванди таълим ба як ќатор афзалият вобаста мебошад, ки истифодаи 

воситањоро имконпазир мегардонад: тањрик бахшидани шавќи 

маърифатии хонандагон, истифодаи комплексии таъсироти воситањои 

шунида (аудио) ва дидашаванда (визуалї) дар раванди таълим, баланд 

бардоштани сатњи инфиродигаронии таълим, афзун намудани зарфияти 

машѓулият бидуни зарар расонидан ба сифати азхудкунии мавод, љалби 

миќдори зиёди шабакањои дарки иттилоотї таълимї.  

Њалли масъалаи ташаккули чунин шахсият дар раванди кори зењни 

якљояи субъектњои раванди таълим бо истифодаи технологияњои 

муосири иттилоотї ва коммуникативї имконпазир мегардад, ки барои 
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инкишоф додани хотир, навъњои гуногуни тафаккур ёрї расонида, ќабул 

кардани ќарорњо дурустро меомўзонанд.  

Истифодаи технологияњои мултимедиавї дар раванди педагогї - 

яке аз мавзўъњои аз љињати иттилоотї кам инъикосшуда буда, коркарди 

минбаъдаро таќозо дорад.  

Дидгоњњои гуногун оид ба таснифоти воситањои мултимедиавии 

таълим вуљуд доранд. Аксар ваќт ин гуна воситањо аз рўйи таъйиноти 

функсионалї ё методї тасниф мешаванд.  

Чунончи, Рош Уин таснифоти воситањои мултимедиавии таълимро 

аз рўйи таъйиноти функсионалї пешнињод мекунад [174, с. 55] 

(муаллимон иттилооти таълимиро муаррифї намуда, таълимро бо 

назардошти донишњо, имконияти инфиродї ва шавќу раѓбати дар 

хонандагон аллакай вуљуддошта самт мебахшанд): • воситањои ташхис 

барои муайян намудани сатњи омодагї ва зењни хонанда пешбинї 

гардидаанд; • воситањои инструменталї барои тарњрезии воситањои 

барномавї истифода мешаванд; • воситањои ба мавзўъ (предмет) 

нигаронида барои амсиласозии таќлидї пешбинї шудаанд; • воситањои 

маъмурї барои автоматикунонии коргузорї истифода мешаванд; • 

воситањо барои бозї навъњои гуногуни фаъолиятро дар асоси бозї ва 

таълиму бозї таъмин мекунанд.  

Ю.С. Браун тасниф намудани воситањои мултимедиавии таълимро 

аз рўйи таъйиноти методї пешнињод менамояд [37, с. 120]: • 

дастурдињанда, ки барои омўзиши маводи нав пешбинї гардидаанд; • 

машќдињанда, ки барои њосилкунии мањорату малакањо пешбинї 

шудаанд; • назораткунанда, ки таъйиноти онњо назорати сатњи 

азхудкуниї мебошад; • намоишї, ки барои пешнињоди аёнии маводи 

таълим истифода мешаванд; • барои бозї; • барои фароѓат.  

Истифодаи воситањои мултимедиа дар таълим, чунонки А.В. Осин 

ќайд менамояд [4], имконият медињад, ки: • масъалањои инсонгароёна 

намудани тањсилот њал шаванд; • самаранокии раванди таълим бештар 

гардад; • сифатњои шахсиятии муњассилин инкишоф ёбанд 
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(таълимдидагї, таълимпазирї, ќобилият ба худомўзї, худтарбиякунї, 

худинкишофдињї, ќобилияти эљодї, мањорати татбиќи донишњои 

андўхта дар амалия, шавќи маърифатї, муносисибат ба мењнат); • 

инкишоф додани ќобилияти коммуникативї ва иљтимоми муњассилин; • 

бештар густариш додани имконияти инфиродигардонї ва тафриќаи 

таълими кушод ва фосилавї аз њисоби ба њар як муњассил пешнињод 

кардани педагоги шахсї, ки наќши онро компютер иљро мекунад; • 

таъйин кардани њар як муњассил ба сифати субъекти фаъоли маърифат, 

эътироф кардани арзишмандии ў; • ба назар гирифтани таљрибаи шахсии 

муњассил, хусусияти инфироди ў; • амалї намудани фаъолияти 

мустаќилонаи таълимї, ки дар рафти он муњассил худомўзї ва 

худинкишофдињиро анљом медињад; • ба муњассил омўзонидани 

малакањои кор бо технологияњои муосир, ки барои мутобиќшавии ў ба 

шароити иљтимоии зуд таѓйирёбанда барои татбиќи бомуваффаќияти 

вазифањои касбї мусоидат менамояд. 

Аз назар гузаронидани маводи назариявї ба муњассил пешнињод 

намудани сањифањои иттилоотро дар шакли экранњои матнї ва графикї, 

замимањои мултипликатсионї, видеоклипњо, барномањои намоишии 

суратдорро дар бар мегирад. Муњассил имконият дорад, ки сањифањои 

иттилоотро ба пеш ё аќиб гардонад, назарияро аз оѓоз ё аз охир аз назар 

гузаронад, бахши даркориро аз рўйи мундариља ёбад. Бо ин тарз 

унсурњои технологияи гипермедиа истифода мешаванд. Аз рўйи калимаи 

калидї (истилоњи ишорашудаи матни таълимї) муњассил метавонад 

таърифи онро ба даст орад, сањифањои бо он алоќаманди навъи дилхоњ 

(матнї, графикї ва ѓ.) аз назар гузаронад. Дар рафти кор бо гипермедиа 

малакаи кор бо компютер автоматї ташаккул меёбад, ки бо ёрии он 

муњассил метавонад ба марњалаи дилхоњи назария баргардад. Дар лањзаи 

дилхоњи аз назар гузаронидани назарияро ќатъ намудан мумкин аст. 

Рељаи машќдињї [219, с. 77], ки бо ёрии воситаи мултимедиавии таълим 

амалї мегардад, ба хонанда пешнињод намудани машќњоро (саволњо ва 

масъалањо бо љавобњо барои интихоб, саволу масъалањо бо љавобњои 
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тарњрезишаванда) пешбинї менамояд. Пас аз иљрои њар як машќ хабар 

дар бораи дурусти иљрои он меояд ва ба хонанда имкон дода мешавад, 

ки тавзењоти дахлдорро (шарњи хатоњо ва ѓ.) аз назар гузаронад. Рељаи 

машќдињї метавонад пурра ва интихобї бошад. Машќдињии пурра 

тамоми машќњои воситањои мултимедиавии таълимро ба он тартибе 

метавонад пешнињод намояд, ки аз љониби мураттибон коркард 

шудаанд. Машќдињии интихобї пешбинї менамояд, ки интихоби 

машќњо бо истифодаи унсурњои тасодуф анљом ёбад. Миќдори машќњои 

интихобшавандаро муњассил муайян мекунад. Воситаи мултимедиавї 

таълимро дар таъсироти мутаќобили муколамавиро (интерактивї) бо 

компютер таъмин менамояд. Таълими интерактивї гузаришро аз тарзи 

камфаъол ба тарзи фаъолонаи амалисозии фаъолияти тањсилот имкон 

медињад, ки њангоми он муњассил иштироккунандаи раванди таълим 

мебошад.  

Махсусияти маводи мултимедиавии таълимї-методї, ки дар гурўњи 

мазкури технологияњо истифода мешаванд, инњо мебошанд: • пуррагї ва 

томии маљмўи маводи аз рўйи система созмонёфтаи мултимедиавї, ки ба 

донишљўй мустаќилона курс (фан)-ро дар шароити ихтисори назарраси 

тамосњои рўбарў бо омўзгор ва дурї аз китобхонањои фундаменталии 

таълимї мукаммал омўзад; • интерактивнокии назарраси тамоми маводи 

мултимедиавї, кори фаъолонаю мустаќилонаи муњассилинро пешбинї 

намуда, тањрик медињад; • самтгирии назаррас ба фаъолияти касбии 

муњассилин (хусусан, барои тањсилоти касбии иловагї) [214, с. 96].  

Методњои истифодаи фаъолонаи воситањои мултимедиавие, ки 

муаррифии хаттии иттилоотро анљом медињанд [35, с.23]. Баъзе захирањо 

ё воситањои мултимедиавии таълим дорои сохтори хаттии пешнињоди 

иттилоот мебошанд, ки донишљўйро бо маводи таълим пайдарпай шинос 

мекунанд. Баъзе воситањои мултимедиавї имконияти самтгирии хаттиро 

дар доираи тамоми захира фароњам меоранд. Фарќи асосии чунин 

захирањои мултимедиавї аз китобњои анъанавии чопї аз имконияти 

васеътари њамгироии навъњои гуногуни иттилооти мултимедиавї дар 
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доираи як воситаи таълим, яъне матн, нутќ, мусиќї, клипњои 

аниматсионї, наќшањои муоиншаванда, њисобгирињои ададї, 

видеоклипњо ва ѓ. иборат аст.  

Бо воситањои муосири электронии таълим кор карда, донишљўён 

метавонанд ба раванди таълими худ таъсир расонида, онро ба ќобилияти 

инфиродї ва афзалияти худ мутобиќ намоянд. Онњо мањз њамон 

маводеро меомўзанд, ки шавќу раѓбат доранд, омўзишро њамон ќадаре, 

ки барояшон зарур аст, такрор намоянд. Ин барои дарки самарабахши 

мавод мусоидат мекунад. Истифодаи воситањои мултимедиавии босифат 

имкон медињад, ки раванди таълим нисбат ба тафовутњои иљтимої ва 

фарњангии муњассилин, тарзу суръати таълимгирии инфиродї, шавќу 

раѓбатњои онњо таѓйирпазиру чандир гардад. Яке аз воситањои 

электории муосиртарин, ки ба соњаи тањсилот ворид мешаванд, веб-

захирањои тањсилотї мебошанд, ки технологияњои муосири пешнињоди 

иттилоотро ба муњассил истифода мебаранд. Ба ин гурўњ технолгияи 

Web 2.0 тааллуќ дорад [26, с. 51].  

Тамоми талаботро ба воситањои мултимедиавии таълим (ВМТ) ба 

ду гурўњи асосї таќсим кардан мумкин аст: талаботи инвариантї нисбат 

ба сатњи тањсилот, ки ба тамоми ВМТ дахдоранд ва талаботи махсус, ки 

ба ВМТ барои тањсилоти миёна, олии касбї, иловагї, њамчунин таълими 

одамони имконияташон мањдуд пеш оварда шудаанд [53, с. 167]. 

Истифодаи технологияњои мултимедивї дар таълим якчанд методњои 

асосии фаъолияти педагогиро амалї менамояд, ки маъмулан ба 

принсипњои фаъолона ва камфаъоли таъсироти мутаќобили муњассил бо 

компютер таќсим мешаванд. Мањсулоти мултимедиавии камфаъол барои 

идоракунии раванди пешнињоди иттилоот (лексияњо, муаррифињо, 

практикумњо) коркард мешаванд, мањсулоти мултимедиавии фаъол - 

воситањои интерактивии мултимедиавие, ки наќши фаъолонаи 

донишљўйро пешбинї мекунанд, ки зербахшњоро дар доираи мавзўи 

муайян мустаќилона интихоб намуда, пайдарпайии омўзиши онњоро 

таъйин менамояд.  
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Дар омўзиши технологияњои мултимедиа ва истифодаи воситањои 

мултимедиавии таълим диќќати хонандагон бевосита ба мањорати 

педагог дар ташкили машѓулият вобаста мебошад. Барои ташкили 

дурусти истифодаи иттилооти мултимедиавї дар машѓулият ба педагог 

зарур аст: муќаррар намудани чизњои асосї ва дувумдараља, бо додани 

афзалият ба чизи асосї; гузориши вазифањои мушаххас; муайян 

намудани њадафи асосї ва ба марњалањо људо кардани роњњои ба даст 

овардани он; самтгирї ба бошуурї ва пурмазмунии фаъолияти 

донишљўён; кўшиш намудан барои фаъолгардонии фаъолияти фикрии 

муњассилин, пешнињод кардани ишорањо ба хатоњои имконпазир; амалї 

намудани назорати иљрои супоришњо [67, с. 173].  

Дар марњалаи воќеї гардонидани донишњои такявї технологияњои 

мултимедиавї наќши омодагии донишљўёнро барои кор дар марњалаи 

азхудкунии маводи нав иљро мекунанд. Дар раванди пешнињоди маводи 

нав бошад, технологияњои мултимедиавї метавонанд, якум, сатњи 

аёниятнокии пешнињоди мундариљаи маводи навро баланд бардоранд, 

дувум, вариативнокии вазъияти проблемавиро амсиласозї намояд. Дар 

марњалаи ташаккули мањорату малакањо технологияњои мултимедиавї 

ба муњассилин гузариши бењтарро ба сатњи баланди азхудкунии маводи 

нави таълимї бењтар имкон медињанд. Технологияњои мултимедиавї 

муаммоњои мониторинги сифати азхудкунии маводи таълим ва муназзам 

гардонидани онро низ њал мекунанд [129, с. 152]. 

Барномањои таълимии мултимедиавї ба тарњрези калонтари 

љињати мундариљавии маводи таълим, ба интихоби мустаќилонаи 

донишљўй (муњассил) ва аз љониби ў гузаштани варианти пурра ё 

мухтасари таълим мусоидат мекунанд. Яъне ин воњиди мантиќан 

хотимаёфтаи маводи таълим мебошад. Онњо на танњо барои пайдо 

шудани заминаи нави пурѓунљоиши муошират, интиќоли иттилоот, 

балки заминаи тавлиди ѓояњо, муаммоњо, њалли онњо, нуќтањои нави 

буриш мусоидат мекунанд, ки дар фарњанги муосир дар муќоиса бо 
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воситањои анъанавї ва маълуми иттилооти омма мавќеи дигарро ишѓол 

намуданд [211, с. 76].  

Тавассути иќтибоси зерин наќши бунёдии технологияњои 

мултимедиавї, воситаи мултимедиавии пешнињоди донишњоро дар 

љомеаи иттилоотии шаклгиранда ошкор менамоем: «…фарќи 

принсипиалии љомеаи иттилоотї аз љомеаи саноатї дар он аст, ки чизи 

асосии он - на кўшиши сер шудан бо истењсоли анбўњи молњо аз тамоми 

манбаъњои ашёи хом, балки ѓановати донишњоест, ки аз захирањои 

иттилоотии мултимедиавї бо маќсади истифодаи њаддалимкони 

техникаи инкишофёфта барои ќонеъ намудани талаботи моддї ва 

маънавии љомеа гирифта мешаванд» [82, с. 10]. 

Тањќиќоти мо оид ба низоми мављудаи омодагии педагогњои оянда 

барои коркарди шаклњои интиќоли донишњо (пеш аз њама, воситањои 

интерактивии мултимедиавии муоинашаванда кардани иттилооти 

таълимї) њамчунин нишон дод, ки дар ин самт то њол технократизм 

њукфармост. Пеш аз њама, љињатњои барномавї-техникии технологияњои 

мултимедиавї мавриди омўзиш ќарор доранд; тарзњои кор бо таъминоти 

компютерии барномавии мелтимедиа как њадафи ягона баррасї 

мегарданд. Мањсулоти мултимедиавї бо хосиятњои ќаблан муайяншуда 

барои амалисозии методикаи мушаххаси таълим ва њалли масъалањои 

дидактикї кам сохта мешаванд. Аксар ваќт њангоми коркарди онњо на ба 

таълим, на ба кўмак расонидан ба муњассил-истифодабаранда, балки ба 

технологияи амалисозии барномавї таъкид карда мешавад [2, с. 63]. 

 Икромов А. қад мекунад, ки “Омӯзиши технологияҳои информатсионӣ 

барои боло рафтани тафаккури хонандагон аҳамияти зиёд дорад. Бинобар ин, 

ҳар як омӯзгор вазифадор аст дар таълим бо роҳу усулҳои нави таълим дар 

асоси стандартҳои қабулшудаи соҳа дарсҳояшонро ба роҳ монанд” [82, с. 88]. 

Ҷ.А. Абдулакимова қайд менамояд, ки “Саводнокии баланди иттилоотӣ 

– коммуникативӣ бояд дар худ дорои маълумоти зарурӣ ба ҳаҷми кофӣ, 

маълумоти мувофиқу иҷмолӣ, арзиши баланди забоншиносӣ, аҳамияти 
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иҷтимоӣ, дарк идрок, арзиши маънавӣ ва ахлоқӣ ва ғайраро дошта бошад”. 

[1, с. 75]. 

Технологияи мултимедӣ барои татбиқи талаботи асосии инсон-робита 

ва маълумот ёрӣ мерасонад. Татбиқи технологияи мултимедӣ дар ҷараёни 

таълим барои баланд бардоштани самаранокии дарсҳо ба роҳ монда шудааст, 

қайд менамоян Неъматов Л.Х. [157, с. 174]. 

  Таҳқиқот нисбати нақш ва мақоми компютер ҳамчун воситаи 

таълим аҳамияти махсус касб менамояд. Компютер ҳамчун воситаи 

таълим якчанд функсияҳоро иҷро менамояд, ки онро дар шакли аёнӣ ба 

тариқи зайл тасвир намудан мумкин аст.  

  Ҷадвали №1 

№ Функсияҳои компютер ҳамчун воситаи таълим 

1. Воситаи таълимии омӯзонидани тарзи фаъолият 

2. Воситаи фардикунонии таълим дар асоси имкониятҳои таълимӣ 

3. Воситаи назорат ва худназораткунӣ 

4. Воситаи моделонии ҳодисаҳо ва таҳқиқи тағйироти онҳо вобаста 

ба шароит  

5. Воситаи аёният 

6. Воситаи ташкили сифати баланди бозиҳои дидактикӣ 

7. Воситаи ташкили муҳити иттилоотии барои таълим зарур 

Расми 1. Ҷадвали функсияҳои компютер ҳамчун воситаи таълим 

Чи тавре, ки дар боло зикр намудем сифати воситаҳои таълим ба 

дараҷаи муайян ба сифати ниҳоии таълим таъсир мерасонад. Аз ин лиҳоз 

дар асоси санҷиши мумайязи ба воситаҳои таълим чунин баҳогузорӣ 

намудан мумкин аст: аъло-вақте, ки воситаи таълим ба ҳамаи талаботҳои 

меъёрӣ ба пуррагӣ ва барзиёд ҷавобгӯъ аст; миёна-вақте, ки воситаи 

таълим ба талаботҳои меъёрӣ қисман ҷавобгӯ аст; паст-вақте, ки воситаи 

таълим ба талаботҳои меъёрӣ ниҳоят кам ҷавобгӯ аст. Ба ҳайси 

талаботҳои меъёрӣ принсипҳои дидактикӣ дар назар дошта мешавад. 

Яъне ҳар як воситаи таълим бояд бо риоя намудан ба принсипҳои 
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дидактикӣ таҳия ва мавриди истифода қарор дода шавад. Ҳангоми 

таҳлили воситаи таълим чӣ аз лиҳози коркард аз ҷониби муаллиф ва чӣ 

аз лиҳози истифодабарӣ аз ҷониби омӯзгор бояд баҳогузорӣ карда 

шавад. Ғайр аз ин дар раванди фаъолияти маърифатӣ-таълимӣ чӣ 

омӯзгор ва чӣ хонандагон аз маҷмӯи воситаҳои таълим истифода 

мебаранд.  

Миқдори воситаҳои таълим дар раванди таълим вобаста ба 

зарурати дидактикиашон мавриди истифода қарор мегиранд ва ба 

тариқи зайл баҳогузорӣ карда мешаванд: кам-вақте, ки танҳо як ё ду 

воситаи таълими мундариҷаи таълимро муаррификунанда мавриди 

истифода қарор мегирад; кофӣ-вақте, ки се воситаи таълимии 

мундариҷаи таълимро муаррификунанда мавриди истифода қарор 

мегиранд; зиёд-вақте, ки аз се зиёда миқдори воситаҳои таълимӣ 

мундариҷаи таълимро муаррификунанда мавриди истифода қарор 

мегиранд. Ягонагӣ ва азҳамдигар вобастагии воситаҳои таълим низ дар 

ин маврид мақоми махсусро мебозад. Алалхусус якҷоякунии сухани 

омӯзгор бо аёният барои самаранок гардидани сифати таълим мусоидат 

менамояд. Якҷоякунии сухан ва аёният асоси физиологӣ дорад. Ин асоси 

физиологӣ аз назарияи И.П.Павлов доир ба системаи сигналии якум ва 

системаи сигналии дуюм сарчашма мегирад. Системаҳои сигналӣ, ки дар 

мағзи сар дар натиҷаи барангезандаҳои дохилӣ ва берунӣ ташаккул ёфта 

ва мутобиқшавии дақиқи организмро ба муҳити атроф таъмин менамояд. 

 Системаи сигналии якум-ин маҷмӯи узвҳои ҳисси мо мебошад, ки 

оддитарин тасавуротро доир ба воқеияти атроф медиҳад. Ин шакли 

бевоситаи инкишофи иҷтимои ва дар натиҷаи фаъолияти меҳнатӣ дар 

одам нисбати фаъолияти сараш илова бар системаи сигнали якум, 

системаи сигналии дуюм ба вуҷуд меояд. Системаи сигналии дуюм 

шифоҳӣ, яъне бо сухан, бо нутқи одам алоқаманд аст. Ин системаи 

ниҳоят мукаммали сигналӣ аз идроки сухан-талаффузшаванда (бо овози 

баланд ва ба овози паст), шунавандашаванда ё дидашаванда (ҳангоми 
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хондан) иборат аст. Инкишофи ситемаи сигналии зерин фаъолияти 

системаи олии асаби одамро васеъ ва сифатан тағйир дод. Системаи 

сигналии одам ба ҳаёти иҷтимоиӣ одам алоқаманд буда, натиҷаи 

муносибатҳои мураккаби байниҳамдигарӣ мебошад, ки дар он фард бо 

атрофи иҷтимоиӣ худ ҷойгир аст. Сигнализатсияи шифоҳӣ, нутқ, забон 

воситаҳои муоширати одамон буда, онҳо дар одамон дар раванди 

меҳнати коллективона инкишоф ёфтаанд. Фаъолияти системаи сигнали 

якум ва системаи сигналии дуюмро аз нуқтаи назари физиологӣ ба 

тариқи зерин тасвир намудан мумкин аст. (ниг ба Замимаи 3) 

Аломатҳои шартӣ: СС №1-Системаи сигналии якум, системаи 

сигналии дуюм. 

Асосҳои педагогии алоқаманд ва якҷоякунии сухан ва востаҳои 

аёнӣ аз ҷониби олими барҷастаи шӯравӣ Л.В. Занков ба сомон расонида 

шудааст. Аз ҷониби Л.В. Занков IV навъи алоқамандии, якҷоякунии 

сухан ба воситаҳои аёнӣ мавриди коркард қарор гирифт. Шакли-I-уми 

алоқаманди, якҷоякунии сухан ва воситаҳои аёнии таълим. Бевосита ва ё 

бавосита ҳамаи фанҳои таълимӣ бо предмет ва ҳодисаҳои олами беруна 

алоқаманд мебошанд. Барои он ки дар бораи предмет ва ҳодисаҳои 

олами беруна маълумоти саҳеҳ, аниқ, дақиқ пайдо гардад, хонандагон 

бояд предмет ва ҳодисаҳои олами берунаро мушоҳида карда тавонанд.  

Аз синни хурд оғоз намуда ба бачагон илм ва санъати мушоҳидаро 

омӯзонидан лозим аст. Хонандагон доир ба намуди зоҳирӣ, сифату 

хусусиятҳо, муносибати предмету ҳодисаҳо дар раванди таълим 

маълумот пайдо менамоянд, ки ин барои амалӣ намудани функсияи 

маълумотдиҳандагии таълим мусоидат менамояд. Дар заминаи функсияи 

маълумотдиҳандагии таълим дигар функсияҳои таълим, яъне 

функсияҳои тарбиявӣ ва инкишофдиҳандагӣ амалӣ гардонида мешаванд. 

Дар шакли I-уми алоқамандӣ, якҷоякунии сухан бо аёният хонандагон бо 

роҳбарии омӯзгор доир ба намуди зоҳирии объекти мушоҳидашаванда 

маълумот ҳосил менамоянд. Дар ин ҷо объекти мушоҳидашаванда 



34 
 

тавассути востаи аёнӣ намоиш дода мешавад. Сухани омӯзгор танҳо 

равиши мушоҳидаро таъмин менамояд. Ба тариқи аёнӣ амали омӯзгор 

хонандагонро дар шакли зерин тасвир намудан мумкин аст. (ниг ба 

Замимаи 4) 

Шакли II-юми алоқамандӣ ва якҷоякунии сухан бо воситаҳои 

аёнии таълим. 

Дар раванди мушоҳидаи объект хонандагон танҳо бо тарҳи объект, 

бо сифат ва хусусиятҳои зоҳирии объект шинос мегарданд. Дар ин ҷо дар 

зери мафҳуми объект ҳам предмет ва ҳам ҳодисаҳои олами берунаро 

бояд фаҳмид. Тавассути мушоҳида сифат ва хусусиятҳои дохилии 

объекти мушоҳидашавандаро дарк намудан имконнопазир аст. Барои 

сарфаҳм рафтан ба моҳият ва дигар хусусиятҳои дохилии объект омӯзгор 

тавассути сухан ба натиҷаҳои мушоҳидаи хонандагон такя намуда, ба 

онҳо маълумот медиҳад. Ин шакли алоқамандӣ ва якҷоякунии сухан бо 

воситаҳои аёнии таълим тасвири зерин дорад. Аломати шартӣ: ҳ.-ҳодиса 

(ниг. ба Замимаи 5) 

 Шакли III-юми алоқамандӣ, якҷоякунии сухан бо воситаҳои аёнии 

таълим. Дар ин маврид дар бораи объекти фаъолияти маърифати 

таълимӣ яъне доир ба намуди зоҳирӣ, сифат ва хислатҳо, хусусиятҳои 

дохили предмет ва ҳодисаҳо хонандагон аз сухани омӯзгор тасаввурот 

пайдо менамоянд. Дар навбати худ воситаҳои аёнии таълим чун исботи 

фикрронии омӯзгор хизмат менамоянд. Яъне дониш доир ба объект ба 

тариқи тайёр дода мешаванд. Функсияи, яъне вазифаи асосии омӯзгор 

фаҳмондадиҳӣ мебошад. Барои ҳамин ҳам омӯзгор саҳеҳ, кӯтоҳ, аниқ ва 

дақиқ дар бораи объект маълумот пешниҳод намуданаш лозим аст. 

Дониста гирифтани шакл, моҳият, мазмун ва дигар сифат ва 

хусусиятҳои объект аз сухани омӯзгор вазифаи асосии хонандагон дар ин 

шакли алоқамандӣ ва якҷоякунии сухан ва воситаҳои аёнии таълим 

маҳсуб меёбад. Ин шакли алоқамандкунӣ масалан ҳангоми хониши 

фаҳмондадиҳӣ низ мавриди истифода қарор мегирад. Вобаста ба 
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хусусиятҳои ҳар як фанни таълимӣ аз ин шакли алоқамандкунии 

воситаҳои таълимӣ истифода бурдан мимкин аст. Тасвири ин шакли 

алоқамандкунӣ якҷояшавӣ чунин аст. (ниг. ба Замиаи 6) 

 Шакли IV-уми алоқамандкунӣ ва якҷоякунии сухан ва воситаҳои 

аёнии таълим. Хусусияти хоси ин шакли алоқамандкунӣ ва якҷоякунии 

сухан бо аёният аз он иборат аст, ки пас аз мушоҳидаҳои объекти аёнӣ 

омӯзгор ба хонандагон дар бораи он хусусият ва сифатҳои ҳодиса 

маълумот медиҳад. Онҳоро танҳо тавассути тафаккури абстрактӣ дарк 

намудан мумкин аст. Педагог онро тавассути фаҳмондадиҳии аниқу 

дақиқ ва хулосабарорӣ ба даст меорад. Ҳамчунин ин шакли 

хулосабарорӣ, ҷамъбастӣ низ мебошад.  

Дар раванди ин шакл омӯзгор аз саволу ҷавоб низ истифода 

мебарад. Лекин ба саволҳои худаш омӯзгор худаш ҷавоб медиҳад. 

Ҳамчунин омӯзгор фарзияҳо мегузорад ва худаш дуруст ё нодурустии 

онҳоро исбот менамояд. Аз ин лиҳоз таҳлил ва ҷамъбаст аз ҷониби худи 

омӯзгор гузаронида мешавад. Омӯзиши ин шакл нишон медиҳад, ки дар 

раванди таълим бояд аз воситаи аёнии таълим, ки ҳодисаҳои 

абстрактиро инъикос менамоянд, низ истифода бурд, зеро ин имкон 

медиҳад, ки хусусиятҳо ва сифатҳои мушоҳидашавандаи объект 

тавассути тафаккури абстактӣ дарк карда шаванд. Шакли IV-уми 

алоқамандкунии сухан бо воситаҳои аёниро ба тариқи зайл тасвир 

намудан мумкин аст. (ниг. ба Замимаи 7) 

Ҳамин тавр шаклҳои гуногуни алоқамандкунӣ ва якҷоякунии сухан 

ва воситаҳои аёнии таълим дар лаҳзаҳои гуногуни дидактикӣ имкон 

медиҳад, ки самаранокии таълим аз ҳар ҷиҳат таъмин карда шавад. Чӣ 

қадаре, ки дар раванди таълим вобаста ба лаҳзаи додашудаи дидактикӣ 

воситаҳои гуногун мавриди истифода қарор дода шаванд, ҳамон қадар 

самаранокии таълим баланд мегардад.  

Таҷрибаи таҳия, коркард ва мавриди истифода қарор додани 

нуқтаҳои такягоҳӣ, навиштаҷотҳои такягоҳӣ, плакатҳои такягоҳӣ 
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ганҷинаи бебаҳои дидактикӣ маҳсуб ёфта, онро ҳангоми таҳия, коркард 

ва истифодаи воситаҳои нави таълимӣ, алалхусус мултимедиаҳо 

эҷодкорона мавриди истифода қарор додан мумкин аст. Иттилоотонии 

ҷомеа ва тамоми соҳаҳои фаъолияти одам ва гурӯҳҳои иҷтимоиро фаро 

мегирад. Соҳаи мактаб ва маориф низ истисно нест. Иттилоотонии 

раванди таълим тақозо менамояд, ки таълимдиҳандагону 

таълимгирандагон аз техника ва технологияҳои иттилоотӣ, алалхусус 

воситаҳои компютерӣ самаранок истифода баранд. Дар раванди 

фаъолияти таълимӣ-маърифатӣ, дар раванди омӯзонидан ва омӯзиш 

субъектҳои фаъолияти таълимӣ барои аз ин гунна техника ва 

технологияҳо самаранок истифода бурдан бояд, ки дорои салоҳиятнокӣ 

ва саводнокии баланди компютерӣ бошанд. Дар ин самт онҳо бояд аз 

дониш, маҳорат ва малакаҳои компютерӣ чуқур ва васеъ истифода 

баранд.  

«Педагоги амрикоӣ К.Керр чаҳор инқилобро дар соҳаи методҳои 

таълим ҷудо менамояд. Якумаш дар он буд, ки омӯзгорон-волидон ҷои 

худро ба омӯзгорони касбӣ медиҳанд. Моҳияти дуюмаш аз иваз 

намудани нутқи шифоҳӣ бо нутқи хаттӣ буд. Инқилоби сеюмаш ба ворид 

намудани асарҳои чопӣ дар таълим оварда расонид, ва чаҳорӯмаш, ки 

алҳол мо шоҳиди он ҳастем, ба қисман автоматикунонӣ ва 

компютеркунонии таълим равона карда шудааст.» (142,269). Дар ҳамин 

самт истифодаи воситаҳои мулимедиавии таълим яке аз падидаҳои нави 

дидактикӣ маҳсуб меёбад. Бояд тазаккур дод, ки мулдимедиа алҳол дар 

бисёр соҳаҳои фаъолияти инсонӣ бомуваффақиятона мавриди истифода 

қарор дода шуда истодааст. Пас калимаи «мултимедиа» чист?  

Мултимедиа аз калимаи англисии «multimedia» ки он дар навбати 

худ аз калимаи лотинии «multum»-бисёр ва «media», «medium»-марказ, 

восита иборат аст-ин барандаи электронӣ, фазои паҳнкунӣ, паҳншавӣ ё 

маҷмӯаи техникӣ-барномавӣ (дастгоҳ) ки якчанд намуди иттилоотро 

дарбар мегирад. Иттилоотеро, ки матн, тасвир, овоз, садоро чӣ дар 
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ҷудогонагӣ ва чӣ дар маҷмӯъ дарбар мегирад, ки дар технологияҳои нави 

иттилоотӣ ҷойгиранд «мултимедиа» меноманд.  

Технологияњои мултимедиавї ба гурўњњои хаттї ва ѓайрихаттї 

тасниф мешаванд, зимнан таърифњои даќиќи ин мафњумњо дар адабиёт 

вуљуд надоранд. Њаммонанди тарзи хаттии пешнињод кино буда 

метавонад. Шахсе, ки њуљљати мазкурро аз назар мегузаронад, ба 

мундариљаи он њељ гуна таъсир расонида наметавонад.Тарзи 

ѓайрихаттии пешнињоди иттилоот ба одам имкон медињад, ки бо ягон 

роњи амалиёти мутаќобил бо воситаи инъикоси маълумоти 

мултимедиавї дар баровардани иттилоот иштирок намояд. Иштироки 

одам дар ин раванд њамчунин «интерактивнокї» (фаъолнокии 

мутаќобил) номида мешавад. Чунин тарзи амалиёти мутаќобили одам ва 

компютер дар категорияњои бозињои компютерї пурратар таљассум 

ёфтааст (6). 

Раванди пайдоиш ва густариши технологияњои мултимедиавї бо 

таърихи инкишофи технологияњои иттилоотї зич алоќаманд аст, ки дар 

давраи ќадим реша доранд (чунонки муњаќќиќон ќайд мекунанд, 

инкишофи ТИ аз давраи пайдоиши нутќ оѓоз ёфта, бо ихтирои хат дар 

њудуди солњои то мелод 2350 тањаввули он идома меёбад).  

Марњалањои инкишофи ТИ имрўз даќиќ муайян шудаанд [32, с. 63].. 

Даврабандии ММТ дар рафти тањќиќот ошкор нагардидааст, бинобар 

ин, марњалањои инкишофи технологияњои мултимедиаро бо назардошти 

эътирофи ањамияти рўйдодњои асосї ва дастовардњо дар соњаи ташаккул 

ва тањаввули онњо људо мекунем:  

Дар марњалаи якум (с. 1945 - оѓози солњои 60-ум) тавлиди 

технологияњои мултимедиа оѓоз меёбад, ки заминаи ѓоявии он 

консепсияи созмони хотири «МЕМЕХ» ба шумор меравад, ки соли 1945 

олими амрикої Ваннивер Буш пешнињод намуд. Он љустуљўи иттилоотро 

дар мувофиќат бо мундариљаи маъноии он, на балки аз рўйи аломатњои 

зоњирї пешбинї мекард. Ѓояи дар он нуњуфта татбиќи компютерї ва 
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инкишофро дар шакли гиперматн дарёфт, ки барои бунёди низомњои 

гипермедиа ва мултимедиа асос фароњам овард [8, с. 39]. 

Дар марњалаи дувум (оѓози солњои 60-ум - с.1975) раванди 

коркарди мултимедиа - замимањо сурат мегирад, ки дар бисёр соњањои 

њаёт ва фаъолияти инсон истифода мешаванд, аз љумла, дар соњаи 

тањсилот, ки мањсулоти таълимии мултимедиа мавќеи махсусро ишѓол 

карда, имконияти амиќ намудани донишњо, афзудани самаранокї ва 

ихтисори муњлати таълимро фароњам меоранд.  

Дар марњалаи севум (с.1975 - оѓози солњои 90-ум) густариши 

технологияи мултимедиа сурат мегирад, ки матн, графика, нутќи раќамї, 

сабти овоз, акс, мултипликатсия, видеоклипњо ва ѓ. дарбар мегирад (9). 

Тавоноии босуръат афзуншаванда ва густариши имконияти 

компютерњои шахсї аз як тараф ва инкишофи ѓояњои барномарезии ба 

объект нигаронида аз тарафи дигар барои татбиќи техникии мултимедиа 

муњити идеалиро фароњам оварданд.  

Дар марњалаи муосир - чорум (оѓози солњои 90-уми а. XX - оѓози а. 

XXI) инкишофи технологияњои мултимедиа идома меёбад. Замимањои 

мултимедиа (хусусан, гипермедиа) роњи самараноки пешнињоди маводи 

таълим буда, воситањои тавонои ба шохањо људокунї ва 

мутобиќгардониро ба эњтиёљоти муњассилин дарбар гирифта, озодона 

амалї намудани љустуљўи иттилооти зарурї ва интихоби он, идоракунии 

раванди таълимро имкон медињанд. Ба ѓайр аз ин, замимањо маъмулан 

бо воситањои самарабахши бањодињї ва назорати раванди азхудкунии 

иттилоот ва њосилкунии малакањои зарурї муљањњаз гардонида 

мешаванд [22, с. 243]. 

Ҳамчунин мултимедиа-ин маҷмӯаи технологияҳои компютерӣ, ки 

дар як вақт якчанд намуди иттилоотро: графика, матн, видео, сурат, 

аниматсия, воситаҳои овозӣ, ҷӯршавии сифатан баланди овозиро дар бар 

мегиранд. Технологияҳои мултимедиавиро воситаҳои махсуси дастгоҳӣ 

ва барномавӣ ташкил медиҳанд. Сохтори воситаи мултимедиавии 

таълим, ба ақидаи мо, бояд чунин бошад. 
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Расми 2. Сохтори воситаи мултимедиавии таълим ҳамчун система. 

 

Яъне мултимедиа ҳамчун воситаи таълим аз панҷ унсур иборат аст:  

1) матни дидактикӣ-ин унсури системисоз, ё худ сисиласоз, ки барои 

ҳамин ҳам дар марказ ҷойгир аст, зеро маҳз аз ин дигар унсурҳои 

системаи мазкур сарчашма мегиранд. Ба матни дидактикӣ воҷаҳои 

калидӣ, яъне калима ва ибора, ҷумлаҳои калидӣ дохил мегарданд, ки 

маъно мазмун ва мундариҷа, мӯҳтавои асосии мавзӯъ ва ё зермавзӯҳоро 

дарбар мегиранд. Дар ин мафҳум, яъне мафҳуми матни дидактикӣ чӣ 

тавре ки мебинем калимаи дидактика мавриди истифода қарор дода 

шудааст, ки он ба соҳаи таълим дахлдор будани онро махсус таъкид 

менамояд. Яъне ҳар як унсури таркибии системаи воситаҳои 

мултимедиавии таълим чӣ дар алоҳидагӣ ва чӣ дар маҷмӯъ барои 

омӯзонидан ва омӯзиш мавриди истифода бояд қарор дода шавад. 

2) аёнияти дидактикӣ-маҷмӯаи графика, расм, сурат, тарҳ, таблитса, 

диаграммаҳо мебошад, ки ба тариқи аёнӣ ин ё он ҷабҳаи матни 

дидактикиро дар шакли аёнӣ маънидод ё шарҳ медиҳад. Ин унсурҳои 

дидактикӣ метавонанд бо рангҳои гуногун ороиш дода шаванд. 

3) аудиодидактика-садо ва овозҳое, ки ба матни дидактикӣ дахлдор 

мебошанд. Ин хониши ифоданоки калима, ибораҳои калидӣ, ҷумлаҳо, 

овози мусиқӣ, овози одамон, паррандаҳо, ҳайвонот, техника ва дигар 

овозҳо, ки ҳамчунин бо мақсади омӯзонидан ва омӯзиш мавриди 

истифода қарор мегиранд; 
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4) видеодидактика-ин маҷмӯаи тасвирҳое, ки бо мақсади омӯзонидан ва 

омӯзиш мавриди исифода қарор гирифта, аёниятҳои гуногуни 

дидактикиро дарбар мегиранд; 

5) аниматсия (зиндасозӣ) дидактикӣ-дар ҳолати ҳаракат, зинда, инкишоф 

намоиш додани предмет ва ҳодисаҳое, ки мавриди омӯзонидан ва 

омӯзиш қарор дода мешаванд.  

Воситаи мултимедиавии таълим чун дигар воситаҳои таълим дорои 

арзиши муайяни дидактикӣ мебошад, ки он дар мусоидат намудани онҳо 

ба иҷроиши функсия, вазифаҳои таълимӣ: маълумотдиҳандагӣ, тарбиявӣ 

ва инкишофдиҳандагии таълим равона карда шудаанд. Барои ҳамин ҳам 

ҳангоми банақшагирӣ, таҳия, коркард, истифода, таҳлили воситаҳои 

мултимедиавии таълим муаллифони воситаҳои мултимедиавии таълим 

омӯзгорон, таълимгирандагон арзишҳои маълумотдиҳандагӣ, тарбиявӣ 

ва инкишофдиҳандагии онро ба назари эътибор гирифта, онро 

бошуурона ва фаъолона таҳия ва истифода намуда, барои дар амал 

татбиқшавии он ҷидду ҷаҳд менамоянд. Ҳамчунин арзиши 

маълумотдиҳандагӣ, тарбиявӣ ва инкишофдиҳандагии воситаҳои 

мултимедиавии таълим дар риоя намудан ба принсипҳои дидактикӣ 

ифода меёбад, ки онро муаллифон ҳангоми коркард ва таҳия, ва 

омӯзгорону, таълимгирандагон ҳангоми истифода бояд ҳатман риоя 

намоянд. Зеро ҳар яки ин функсияҳо ва принсипҳо чӣ дар алоҳидагӣ ва 

чӣ дар маҷмӯъ дараҷаи илмӣ-методӣ, таҳия, коркард ва истифодаи 

онҳоро муайян мукунанд. Чӣ тавре, ки дар боло қайд намудем воситаҳои 

мултимедиавӣ дар ҳамаи соҳаҳои ҳаёт зина ба зина мавриди истифода 

қарор гирифта истодаанд.  

Аммо таҳия, коркард, истифодаи он вобаста бо моҳият ва 

хусусиятҳои соҳавии он ба сомон расонида мешавад. Аз ин ҷиҳат соҳаи 

маориф, таҳсилот, таълим истисно нест. Дар соҳаи таълим пеш аз ҳама 

ин хусусияти дидактикӣ мебошад, ки он бояд ба назари эътибор гирифта 

шавад. Яъне воситаҳои мултимедиавии таълим барои самаранок 
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намудани раванди омӯзонидан ва омӯзиш равона карда шаванд. 

Истифодаи воситаҳои мултимедиавии таълим дар муассисаҳои гуногуни 

таълимӣ ва дар зинаҳои гуногуни таҳсилот бояд боназардошти 

хусусиятҳои онҳо мавриди таҳия, коркард ва истифода қарор гирад. 

Воситаҳои мултимедиавии таълим ҳамчунин бодарназардошти 

хусусиятҳои методҳои таълим ва шаклҳои гуногуни таълим бояд 

мавриди коркард ва истифода қарор гирад, ки ҳамаи ин талаботҳо, 

ҳамчун талаботҳои меъёрии илмӣ-методӣ ба самаранокии раванди 

таълим нигаронида шудаанд.  

Аз ин лиҳоз аз ҷиҳати илмию-методӣ таҳия, коркард ва дар раванди 

таълим мавриди истифода қарор додани он кори саҳл нест ва нисбати 

таҳия ва истифода масъулияти баланди салоҳиятнокии касбиро тақозо 

менамояд. Алҳол дар мактабҳои олӣ техника ва технологияҳои иттлоотӣ 

ҳангоми машғулиятҳои назариявӣ, амалӣ ва ҳангоми санҷишӣ тестӣ 

мавриди истифода қарор дода дода мешаванд. Дар машғулиятҳои 

лексионӣ муаррифии электронӣ васеъ истифода бурда мешавад, ки он 

назар ба лексияҳои анъанавӣ дорои як қатор афзалиятҳои дидактикӣ 

мебошад, ки ин пеш аз ҳама дар алоқамандӣ ва дар якҷоягӣ 

истифодабарии воситаҳои шифоҳӣ ва аёнии таълим мебошад, ки 

фаъолияти диққат, идрок, тафаккур, нутқ, хаёл, хотираи донишҷӯёнро 

самаранок мегардонад. Омӯзондан ва омӯзиши мавзӯи лексионӣ аз 

ҳамин сабаб ҳам хеле самаранок мегардад.  

Муаррифии мӯҳтавои асосии лексия-ин маҷмӯаи слайдҳо доир ба 

мавзӯи лексия буда, дар он мазмуни мухтасари мавзӯъ ва зермавзӯҳо дар 

шакли воситаҳои мултимедиавии таълимӣ манзури донишҷӯён мегардад, 

ки онро дар намуди расми пешниҳод намудан мумкин аст. (ниг. ба 

Замимаи 9) 

Дар низоми кредитии таҳсилот, ки дар мактабҳои олии ҶТ амал 

менамояд вобаста ба миқдори кредит ва соатҳо барои машғулиятҳои 

лексионӣ, ба ҳар як мавзӯи лексионӣ муаррифии лексионӣ пешбинӣ ва 
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таҳия кардашуда, мавриди истифада қарор дода мешавад. Бинобар 

ақидаи яке аз мутахассисони соҳаи таълими мултимедиавӣ В.С. Зайтсев 

«Технологияи мултимедиавӣ яке аз шаклҳои васеъ паҳншудатарини 

самаранокгардонии раванди таҳсилот маҳсуб меёбад. Дар машғулиятҳои 

лексионӣ дар мактабҳои олӣ ин навъи муаррифии маводи таълимӣ хеле 

фаъолона мавриди истифода қарор дода шудааст. 

1.  Технологияҳои мултимедиавӣ яке аз технологияҳои ниҳоят 

ояндадор ва маъмул мебошад. 

2.  Пайдоиши системаи мултимедиа ба тағйиротҳои инқилобӣ дар 

соҳаи маориф овард. 

3.  Паҳншудатарин воситаи интиқоли иттилоот проектор ва 

компютери мултимедиавӣ мебошад. 

4.  Истифодаи технологияҳои мултимедиавӣ имкон медиҳад, ки 

маводи таълимӣ на танҳо ба тариқи анъанавӣ пешниҳод карда шавад, 

балки боз дар намуди дастрас барои идроки мактаббачагон навъи 

биноӣ-лафзӣ пешниҳод карда шавад» [68, с. 4]. 

Техника ва технологияи мултимедиавии таҳсилот дорои 

хусусиятҳои ба худ хос мебошад. Ҳангоми таҳия ва истифодаи воситаҳои 

мултимедиавии таълим бояд ба принсипҳои дидактикӣ риоя намуд. 

Арзиши илмӣ-методии воситаҳои таълимро, аз ҷумла воситаҳои 

мултимедиавии таълимро маҳз дараҷаи риоя намудан ба ин принсипҳо 

муайян менамояд. Барои ҳамин ҳам пеш аз таҳия намудани воситаҳои 

мултимедиавии таълим таҳиягар бояд бо ин принсипҳо шинос гардад. 

Дар акси ҳол арзиши илмӣ-методии он ниҳоят паст мегардад. Ҳамчунин 

таълимдиҳанда ҳангоми истифодаи воситаҳои мултимедиавии таълим 

бояд ба ин принсипҳо риоя намояд. Дар акси ҳол ноил гардидан ба 

мақсадҳои маълумотдиҳандагӣ, тарбиявӣ ва инкишофдиҳандагии таълим 

имконнопазир мегардад. Ҳамаи намудҳои фаъолияти инсонӣ ҳамон вақт 

натиҷаи самаранок медиҳанд, ки агар субъекти фаъолият ба маҷмӯаи 

қоидаҳои фаъолият риоя намояд. Таҳия ва истифодаи воситаҳои 
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мултимедиавии таълим низ як намуди фаъолият маҳсуб меёбад. Барои 

ҳамин ҳам дар ин ҷо низ риоя намудан ба принсипҳо, қоидаҳо, дастурҳо, 

маслиҳатҳои илмӣ-методӣ доир ба самаранок иҷро намудани фаъолият 

ҳатмист. Ба ҳайси таҳиягари воситаҳои мултимедиавии таълим олимон 

ва методистони соҳавӣ, омӯзгорон, донишҷӯён фаъолият бурда 

метавонанд. Албатта дар ин ҳолат сифати илмӣ-методӣ воситаҳои 

мултимедиавии таълим низ гуногун мешавад.  

Ҳамин тавр, таҳия ва истифодаи воситаҳои мултимедиавии таълим 

фаъолияти эҷодӣ маҳсуб меёбад. Вале риоя намудан ба принсипҳои 

дидактикӣ ҳангоми таҳия ва истифодаи он низ характери эҷодӣ дорад. 

Вобаста ба хусусияти фан, хусусияти мавзӯъ ва як қатор дигар 

хусусиятҳо таҳиягар ва омӯзгор нисбати риоя намудан ба принсипҳо 

эҷодкорона рафтор менамоянд.  
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1.2 Технологияи риоя намудани принсипҳои дидактикӣ зимни таьия 

ва истифодаи воситаьои мултимедиавии таълим дар раванди таълим 

Қонуниятҳо ва қонунҳои раванди таълим тавассути принсипҳои 

таълим, тавассути қоидаҳои таълим амалӣ карда мешаванд. Қоидаҳои 

таълимӣ ҷабҳаҳои гуногуни ин ё он принсипро инъикос намуда ба 

омӯзгор дар ин ё он лаҳзаҳои якхела ва хосаи амалияи таълим чӣ тавр 

рафтор намуданро тавсия медиҳанд. Барои ҳамин ҳам қоидаҳо ба ҳайси 

дастуруламал, тавсияҳои методӣ, маслиҳати методӣ арзи вуҷуд 

менамоянд. Аммо ҳамаи ин тавсияҳо, дастуруламалҳо дар маҷмӯъ 

ҳамчун қоидаҳои таълимӣ на айнан, балки эҷодкорона боназардошти 

шароит, лаҳзаи додашудаи педагогӣ-дидактикӣ мавриди истифода қарор 

гиранд. Зеро ҳамаи шароит, лаҳзаҳои педагогӣ-дидактикиро пешбинӣ 

намудан имконнопазир аст. Тарзи амалӣ гардонидани принсипҳо 

қоидаҳои таълим ба таври аёнӣ чунин аст. 

«Принсипҳои дидактикӣ-ин мазмуни асосӣ, ки мундариҷа, шаклҳои 

ташкилӣ ва методҳои раванди таълимро дар асоси мақсадҳо ва 

қонуниятҳои он муайян менамоянд» [166, с. 440]. 

В. Окон дар дидактика се маънои истилоњи «принсип»-ро муайян 

муайян мекунад. Мувофиќи маънои якум принсип - тасдиќоти ба ќонуни 

илмї асосёфта, ки ягон навъи равандњоро идора мекунад. Аммо чунин 

фањмиши принсипро ба принсипњои таълим мансуб донистан шубњаангез 

мебошад, аз он сабаб, ки дар дидактика њамчун илми љамъиятї муаммои 

ташаккули ќонунњои илмї ва маърифати онњо то имрўз кушода боќї 

мемонад. Дар дидактика принсипњои таълимро аз ќонунияти дидактикї 

баровардан имконпазир мебуд, аммо дар ин маврид низ бо сабаби 

сершумор будани онњо мушкилот ба миён меоянд ва равшан нест, ки 

кадоме аз онњо барои ифода кардани принсипњои таълим асос буда 

метавонанд [160, с. 85]. 

Маънои дувуми истилоњ меъёри рафторро ифода мекунад, ки њатмї 

мебошад. Муаллифони принсипњои таълим чунин ѓояро тарафдор 
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мебошанд, аксар ваќт ба фаросат (интуитсия), љустуљўи чунин меъёрњои 

умумї такя менамоянд, ки омўзгор бояд дар кори њаррўза бо хонандагон 

риоя намояд [71, с. 52].  

Нињоят, истилоњи «принсип» метавонад тезисеро ифода намояд, ки 

аз ягон доктрина бароварда шудааст. Чунин фањмиши принсипро онњое 

дастгирї мекунанд, ки бо ягон ѓоя фаро гирифта шуда, тариќи низомњои 

принсипњои таълим кори мактабро бењтар намудан мехоњад. М.А. 

Данилов ва М.Н. Скаткин ба матлабе такя мекарданд, ки вобастагии 

байни њадафњои тарбияи љавонони дар њар марњалаи таърихии 

инкишофи љомеа таѓйирпазир то дараљае мураккаб буда, бо ќонунњои 

умумии таълим таъйин мешавад, ки зарурати ошкор намудани робитаи 

ќонунии байни онњо, њамчунин воситањои истифодаи ќонунњои таълим 

дар мувофиќат бо њадафњои тарбия дар њар як марњалаи додашуда ба 

миён меояд. Матлабњое, ки ин вобастагиро ифода мекарданд, 

принсипњои таълим номида шуда, бар хилофи ќонунњои умумии таълим 

дар тўли ваќти мављудияти сохти алоњидаи иљтимої-иќтисодї амал 

мекунанд [194, с. 59]. 

Т.А.Илина таъкид мекард, ки дидактика ба омўзгор дониши як 

ќатор асосњои принсипиалиро фароњам меорад, ки раванди таълим дар 

мактаб дар заминаи онњо ба роњ монда мешавад. Бинобар ин, 

принсипњои дидактика, мувофиќи таърифи Т.А. Илина - матлабњои 

асосие мебошанд, ки њангоми тадриси асосњои илм дар тамоми зинањои 

таълим ба онњо такя бояд кард [84, с. 85]. 

Маънидоди дигари мундариљаи принсипњои таълимро муаллифи 

«Дидактикаи умумї» К.Соснитсикй пешнињод мекунад. Зери принсипњои 

таълим ў ќонунияти умумитаринро мефањад, ки омўзгор бояд дар рафти 

фаъолияти дидактикии худ риоя намояд. Ин ба њар як амали омўзгор 

мансуб буда, њамзамон ба ин ё он навъи таълими хонанда вобаста ба 

низоми дидактикии аз љониби омўзгор ќабулшуда таъсир мерасонад. 

Њамин тавр, муаллиф чунин мешуморад, ки дар низомњои гуногуни 
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дидактикї принспињои гуногуни таълим амал карда мевонанд, ки баъзан 

њатто якдигарро истисно мекунанд [166, с. 58].  

Матлабњое, ки такрор шуда, самаранокии таълимро дар шаклњои 

гуногун таъйин мекунанд, бо вуљуди мундариља ва созмони гуногун 

љињатњои дохилї, муњими фаъолияти омўзгор ва хонандаро инъикос 

мекунанд. Бинобар ин, принсипњои таълим бо вуљуди номњои гуногун 

ќонунияти муайяни объективии таълим ва асосан айни њамон 

матлабњоро ифода мекунанд.  

Дидактњо М.А. Данилов ва М.Н. Скаткин принсипњои зерини 

таълимро муайян кардаанд: - илмї ва дастрас будани таълим; - 

муназзамии таълим ва робитаи он бо амалия; - бошуурї ва фаъолнокии 

хонандагон зимни наќши роњбарикунандаи омўзгор; - принсип ягонагии 

мушаххас ва таљридї, принсипи аёниятнокї дар таълим; - принсипи 

мустањкамии азхудкунии донишњо ва инкишофи њамаљонибаи нерўи 

маърифатии хонандагон; - принсипи хусусияти коллективии таълим ва 

назардошти хусусияти инфиродии хонандагон [194, с. 52]. 

Л.В. Занков ба заминаи таълими инкишофдињанда чор принсипи 

таълимро гузошт [71, с. 84]. Принсипи якум - таълим дар сатњи баланди 

мушкилї. Дар ин маврид на танњо зиёд кардани «меъёри миёна»-и 

мушкилї, балки, пеш аз њама, он дар назар дошта шудааст, ки принсипи 

мазкур ошкор намудани нерўи маънавии кўдакро имкон медињад, ба 

онњо вусъат ва самт мебахшад.  

Бо принсипи якум принсипи дувуми таълим зич алоќаманд аст, ки 

пешрафти босуръатро дар омўзиши маводи барнома таќозо менамояд. 

Шароити мусоид барои дарки амиќтари маълумоте, ки гирифта 

мешаванд, бо роњи ѓанигардонии муттасили зењни мактаббача бо 

мундариљаи њаматарафа ба даст оварда мешавад.  

Принсипи севуми таълим - наќши пешбари донишњои назариявї 

дар таълими ибтидої. Ин принсип дар мадди аввал гузоштани љињати 

маърифатии таълим ва истифодаи ин омилро њам ба сифати воситаи 
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тавонои инкишофи мактаббачагон ва њам ба сифати заминаи азхудкунии 

њаќиќии мањорату малакањоро таќозо менамояд.  

Принсипи чоруми таълим - аз љониби мактаббачагон дарк шудани 

раванди таълим.  

Боз як принсипи таълим вуљуд дорад, ки дар низоми озмоишии 

таълими Л.В.Занков мавќеи махсусро ишѓол мекард. Ин принсип таќозо 

менамояд, ки омўзгор оид ба инкишофи тамоми хонандагони синф, аз 

љумла, хонандагони сусттарин кори њадафмандона ва муназзамро ба роњ 

монад. Агар таснифоти принсипњои таълимро, ки М.А. Данилов, М.Н. 

Скаткин ва Л.В. Занков пешнињод кардаанд, муќоиса намоем, ба хулосае 

расидан мумкин аст, ки бо вуљуди дидгоњњои гуногуни олимон ба 

объекти тањќиќот - идоракунии маќсадноки фаъолияти маърифатии 

хонандагон, таснифоти пешнињодкардани онњо вариативї нестанд. 

Ноустувории ин таснифот дар бораи он гувоњї медињад, ки якум, 

муаллифон эътимод надоранд, ки принсипњои ифодашуда тамоми 

љињатњои раванди таълимро фаро мегиранд, дувум, тамоми ин матлабњо 

бо роњи таљрибавї (эмпирї) њосил шудаанд.  

Ба ѓайр аз ин, ин принсипњо бо ягон тарз дараљабандї нашудаанд, 

онњо гуногунсатњ буда, баъзан алоќаманд намудани онњо бо якдигар 

душвор аст. Чунончи, принсипи дастрасї баъзан маљбур менамояд, ки 

таълим аз принсипи илмият дур шавад. Мундариљаи принсипњои 

дидактикї, мутаассифона, нишон намедињад, ки ин ихтилофњо ва 

душворињо бо кадом тарз бартараф мегарданд.  

В.Окон чунин принсипњои дидактикиро ифода менамояд: - 

принсипи муназзамї, ё мураттаб гардонидани донишњои хонандагон, ки 

на танњо ба мундариљаи таълим, балки ба худи рафти он, љињати 

протсессуалии он дахл дорад; - аёниятнокї, ё пур кардани фазо байни 

мушаххас ва таљридї. Маљмўи меъёрњое дар назар дошта мешавад, ки аз 

ќонунмандии раванди таълим бармеоянд ва ба маърифати воќеият дар 

заминаи мушоњида, тафаккур ва амалия дар роњи њаракат аз мушаххас ба 

таљридї ва баръакс дахл доранд; - мустаќилият, ё мањдуд намудани 
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тобеияти хонандагон ба омўзгор, ваќте ки тамоми зуњуроти майли 

бачагон ба фаъолияти мустаќилона, њамчунин бунёди бошууронаи 

шароити мувофиќ барои инкишофи мустаќилият дар фаъолият ва 

тафаккури хонандагон ба њисоб гирифта мешаванд; - робитаи назария бо 

амалия, ки заминаи он фањмиши робитаи байни маърифати воќеият 

мебошад, ки натиљаи он њам назария ва њам амалия мебошад; - 

самаранокї, ё робитаи байни њадафњо ва натиљањои таълим. Принсипи 

мазкур ба амалкард ва бењтаргардонии омилњои зиёд дахл дорад, ки ба 

раванди дидактикї таъсири бевосита (методњои кори омўзгорон ва 

хонандагон, миќдори ваќти корї, дониш ва мањрати хонандагон) ё 

бавосита (сатњи инкишофи аќлонї, ќобилияти хонандагон, 

соњибмаълумотї ва фарњанги педагогии омўзгорон, оила ва атрофиён) 

мерасонанд; - дастрасї, ё аз љониби хонандагон бартараф намудани 

мушкилот дар маърифат ва дигаргун намудани воќеият, ки бо зарурати 

аз љониби омўзгор љустуљўй кардани чунин воситањои ба роњ мондани 

тамос бо њар як хонанда, интихоби методу тарзњои таълими ба дараљаи 

баландтарин барои њаракат додани нерўву имконияти аксарияти 

хонандагон мусоидаткунанда, ки ба марњалаи додашудаи инкишофи 

аќлонї, ахлоќиву иљтимої ва љисмонии онњо мувофиќанд, алоќаманд 

мебошад; - якљоягии дидгоњи инфиродї ва коллективизм дар таълим, ё 

робитаи манфиатњои шахсият ва љомеа, ки мувофиќати созгори шаклњои 

гуногуни корро (инфиродї, фронталї, гурўњї) дар раванди таълим 

пешбинї мекунад. Ин ба иљтимоигардонї ва тарбияи њисси 

коллективизм, ваќте ки манфиатњои шахсият ва љомеа ба назар гирифта 

мешавад, мусоидат мекунад [196, с. 211].  

В. В. Давидов чунин таснифот ва тавсифи принсипњои тадрисро 

пешнињод мекунад [166, с. 88]:  

1. Идомат њамчун падидаи дар њар тадрис њифз намудани робита, 

аммо он бояд робитаи марњалањои сифатан гуногуни таълим бошад, ки 

њам аз љињати мундариља, њам аз љињати тарзњои пешнињоди он ба 

бачагон фарќ мекунанд.  
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2. Дастрасї њамчун принсипи таълими инкишофдињанда, яъне ба 

роњ мондани таълим бо чунин тарзе, ки ќонунмандона идора кардани 

суръат ва мундариљаи инкишофро тавассути таъсироти таълимї 

имконпазир мегардонад.  

3. Ба принсипи шуурнокї муќобил гузоштани принсипи фаъолият, 

ки њамчун асос ва воситаи сохтан, њифз ва татбиќи низом фањмида 

мешавад, мувофиќи маќсад аст.  

4. Ба принсипи аёниятнокї принсипи моддиятро муќобил бояд 

гузошт, яъне даќиќ нишон додани он амалњои махсусе, ки бо ашё анљом 

бояд дод, то ки яз як тараф, мундариљаи мафњуми оянда ошкор шавад, аз 

тарафи дигар - ин мундариљаи ибтидої дар шакли амсилањои нишонадор 

тасвир гарданд.  

В.А. Сластенин ду гурўњи принсипњои ташкили раванди педагогї 

ва роњбарї ба фаъолияти тарбиятгирандагонро муайян мекунад. Ба 

гурўњи якум принсипњои зерин мансубанд: - самтгирии инсонгароёнаи 

раванди таълим, ки принсипи асоси тањсилот мебошад, ки зарурати 

созгории њадафњои љомеа ва шахсиятро ифода менамояд; - робитаи 

раванди педагогї бо њаёт ва амалияи истењсолот, ки мувофиќ 

гардонидани мундариљаи тањсилот ва шаклњои кори таълимї-

тарбиявиро бо дигаргунињо дар иќтисодиёт, сиёсат, фарњанг ва тамоми 

њаёти љамъиятии кишвар ва берун аз њудуди онро пешбинї менамояд; - 

муттањид намудани таълиму тарбия бо мењнат барои манфиати умум; - 

илмият, ки мувофиќгардонии мундариљаи тањсилот ба сатњи инкишофи 

илму техника, бо таљриба андўхтаи тамаддуни љањонї равона месозад; - 

самтгирї ба ягонагии донишу мањорат, шуур ва рафтор, ки ташкили 

чунин фаъолиятеро таќозо менамояд, ки эътимоди хонандагонро ба 

њаќќоният ва нерўи њаётии донишњо гирифташаванда таъмин менамояд;  

- таълим ва тарбияи бачагон дар коллектив, ки мувофиќати 

бењтарини шаклњои коллективї, гурўњї ва инфиродии ташкили раванди 

педагогиро пешбинї менамояд;  
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- идомат, пайдарпайї ва муназзамї, ки ба мустањкамкунии 

донишњо, мањорату малакањо, сифатњои ќаблан андўхта, инкишоф ва 

такмили пайгиронаи онњо нигаронида шудааст;  

- аёниятнокї, ки ба ќонунияти маърифати воќеияти атроф ва 

инкишофи тафаккур аз мушаххас ба таљридї асос ёфта, бо татбиќи 

суратњо, намоишњо, корњои лабораторї-амалї, истифодаи намунањои 

барљаста ва далелњои њаётї таъмин мегардад;  

- эстетикї намудани тамоми њаёти бача, пеш аз њама, таълиму 

тарбия, ки амалисозии он завќи баланди бадеї-эстетикиро дар 

тарбиятгирандагон инкишоф дода, барои онњо имконияти дарки зебоии 

њаќиќии идеалњои љамъиятии эстетикиро имкон медињад.  

Ба гурўњи дувум принсипњои зерин мансубанд:  

- мувофиќати идоракунии педагогї бо инкишофи ташаббускорї ва 

мустаќилияти тарбиятгирандагон; - шуурнокї ва фаъолмандии 

хонандагон дар раванди томи педагогї;  

- эњтиром ба шахсияти кўдак дар мувофиќат бо сахтгирии боаќлона 

нисбат ба ў;  

- такя ба љанбаи мусбати инсон, ба љињатњои пурќуввати шахсияти 

ў; - мувофиќати талаботи мактаб, оила ва ањли љамъият;  

- якљоягии таъсироти педагогии бевосита ва якваќта, ки моњияти он 

чунин аст: педагог на ба шахсияти алоњида, балки ба гурўњ ё коллектив 

дар маљмўъ таъсир расонида, онро моњирона аз объект ба субъекти 

тарбия табдил менамояд;  

- дастрасї ва мувофиќи ќувват будан; - ба њисоб гирифтани 

хусусиятњои синнусолии тарбиятгирандагон; 

- мустањкамї ва таъсирбахшии натиљаи тањсилот, тарбия ва 

инкишоф [195, с. 63].  

Таснифоти гуногуни принсипњои таълимро баррасї намуда, ба 

хулосае расидан мумкин аст, ки ягон таснифоти њаматарафае вуљуд 

надорад, њарчанд принсипњои классикие њастанд, ки тамоми муаллифон 

эътироф кардаанд. Инњо принсипњои инсонгарої, демократикунонї, 
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робита бо њаёт, сатњи инкишофи психология, фалсафаи тањсилот; 

принсипи илмият, муназзамї (системанокї); принсипи ба њисоб 

гирифтани хусусияти синнусолї, психологияи шахсият; принсипњои 

дастрасї, аёниятнокї, инфиродигардонї мебошанд. 

Дистервег «таълими инкишофдињанда - тарбиявї ва 

маърифатдињанда»-ро дар мадди аввал мегузошт. Ў пешнињод мекард, 

ки дар таълиму тарбия фитрати инсон, хусусияти инфиродї ва 

синнусолии кўдак ба назар гирифта шаванд [23, с. 81]. 

«Инкишоф - аломати умумї, ќонуни асосии њаёт, мисли он ки 

инкишофи умуман озодона - шиори замони мо аст. Њама гуна махлуќ, 

инсон, халќ, ки бидуни монеа инкишоф ёфта метавонанд - хушбахт, озод 

мебошанд. Ба андозаи ќувват мусоидат кардан ба инкишофи умум - 

вазифаи њар як инсон аст» - мегўяд Дистервег. Њамчунин, у таъкид 

мекард, ки танњо ба шарти донистани психология ва физиология педагог 

инкишофи созгори бачагонро таъмин карда метавонад. Психологияро ў 

«асоси илм дар бораи тарбия» мешуморид. Дистервег мисли Песталотси 

чунин андеша дошт, ки инсон дорои нишонањои ќобилияти модарзод 

аст, ки ба онњо тамоюл ба инкишофро хос мебошад. Вазифаи тарбия - 

барангехтани нишонањои ќобилият аст, то ки онњо мустаќилона 

инкишоф ёбанд. «Бидуни барангезиш инкишоф буда наметавонад. 

Тарбия кардан - яъне барангехтан аст. Назарияи тарбия назарияи 

барангезиш мебошад» [71, с. 78]. 

Мисли Руссо ва Песталотси, Дистервег принсипи мувофиќат ба 

фитрат (табиат)-ро яке аз воситањои мубориза бар зидди педагогикаи 

феодалї мешуморид. Дар муќобили педагогикаи схоластикї, ки 

имконият, ќобилият шавќу раѓбати бачагонро сарфи назар мекард, ў 

аќида дошт, ки таълими мактабї бояд ба нерўњои табиие, ки дар кўдак 

нуњуфтаанд, такя намояд. Њар як инсон аз лањзаи таваллуд дорои маљмўи 

ќобилияти муайяне мебошад, ки њангоми тарбияи дуруст ташкилшуда 

инкишоф меёбанд, агар тарбия ноўњдабароёна бошад - метавонанд 

нобуд шаванд. Барои он ки ќобилияти кўдак завол наёбанд, омўзгор 



52 
 

бояд доимо ба инкишофи онњо ѓамхорї зоњир намуда, ба бачагон 

имконияти дар амалия татбиќ намудани нерў, донишњо ва 

мањораташонро фароњам орад. Талаботи Дистервег дар бораи 

назардошти хусусияти инфиродии бачагон дар раванди таълиму тарбия 

бо талаботи омўзиши баробари ин раванд зич алоќаманд аст. Дар 

таълифоти худ «Принсипи педагогикаи муосир» ў навиштааст: «Њељ чиз 

бар зидди табиати ашё рўй намедињад, дар олами бачагон низ њамин 

тавр аст. Бинобар ин, педагогикаи муосир кўшиш менамояд, ки 

ќонунњои инкишофи табиии кўдакро фањмад, то ки ба ин инкишоф аз 

ибтидо ёрї расонад, бигзор агар ин кўмак танњо аз бартараф намудани 

монеањо иборат бошад. Азбаски табиати ашёро бофта баромадан 

мумкин нест, онро танњо бо тариќи таљриба, на ин ки аќл фањмидан 

мумкин аст, педагогикаи ба хирад тамоюлдошта ба таљриба ва 

мушоњида, ба одамон рўй меорад, ки дар ин кор мањорат зоњир 

карданд».  

Њамин тавр, Дистервег ба хулосае мерасад, ки тарбияи дуруст, 

боаќлонаи бачагон бояд дар заминаи донистани ќонунњои инкишофи 

табиии кўдак ба роњ монда шавад. Омўзиши ин ќонунњо - вазифаи 

психологияи бачагон аст, ки ў муњим мешуморид. Психологияро ў њатто 

«илми асосї дар бораи тарбия» меномид, њарчанд эътироф мекард, ки 

дар замони ў он њоло илми њаќиќї набуд ва дар заминаи омўзиши 

хусусиятњои психологии бачагону наврасон ќадамњои аввалинро 

мегузошт [57, с. 27]. 

Принсипи мувофиќат ба фарњанг ташкили раванди таълиму 

тарбияро дар асоси фарњанги муайяни беруна, ботинї ва љамъиятї 

ифода мекунад. Ў навишта буд, ки «… дар тарбия шароити макон ва 

замонро, ки инсон таваллуд шудааст ё зиндагї хоњад кард, хуллас - 

тамоми фарњанги муосирро ба маънои фарогир ва густурдаи калима, 

алалхусус, фарњанги кишвареро, ки ватани хонанда аст, дар назар бояд 

дошт» [71, с. 78]. 
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Бо таъкиди он нукта, ки омўзгор ва мураббї бояд њамеша талаботи 

замони худро ба назар гиранд, Дистервег ба ањамияти тадриси таърих ва 

географияи ватанї, забон модарї ва адабиёт ишора мекард. Аммо ба 

дарки дурусти хусусияти љамъиятии тарбия ў расида натавонист. 

Дистервег дар бораи муносибати тарафайни инсон ва љомеа тасаввуроти 

идеалистї дошта, чунин мешуморид, ки моњияти инсон бо сифатњои 

фитрї, ботинии ў, ки аз лањзаи тавлидаш ба ў хос мебошанд, таъйин 

мешавад.  

Нињоят, фарњанги љамъиятї њукмфармоии инсонро бар нерўњои 

табиат ва тамоми шаклњои њаёти љамъиятии ўро дар мувофиќат бо 

фарњанги халќи мазкур фаро мегирад. Њамин тавр, мувофиќи дидгоњи 

Дистервег фарњанги љамъиятї нисбат ба фарњанги беруна ва ботинї 

мавќеи мобайниро ишѓол менамояд. Ба аќидаи ў, таълим њамон ваќт 

инкишофдињанда ва тарбиядињанда мешавад, ки бо назардошти 

фарњанги беруна, ботинї ва љамъиятї ба роњ монда мешавад [134, с. 57]. 

Принсипи илмиятнокӣ. Риояи ин принсип ҳангоми таҳия ва 

истифодаи воситаҳои мултимедиавии таълим дар он зуҳур меёбад, ки он 

маҷмӯаи қоидаҳо, талаботҳо, дастуруламалҳо, тавсияҳои илмӣ-методӣ аз 

ҷониби таҳиягар, таълимдиҳанда ва таълимгиранда ба назари эътибор 

гирифта шаванд ва барои дар донишҷӯён ҳосил намудани ҷаҳонбинии 

илмӣ мусоидат намоянд. Ҳар як слайд дар алоҳидагӣ ва маҷмӯаи слайдҳо 

дар умум бояд як низомро ташкил диҳанд, ки аз унсурҳои ҷудогона 

иборатанд. Дар ин маврид силсилаи слайдҳо умуман ва ҳар як слайд дар 

алоҳидагӣ бояд, ки характерӣ илмӣ дошта бошанд, яъне донишҳои 

илмиро инъикос намоянд. Дар ҳар як слайд на зиёда аз як фикри илмӣ 

тавассути мафҳумҳои асосии илмӣ баён карда шаванд. Ин дар шакли 

ҷумлаҳои кӯтоҳ, нақша, тарҳ, расм, сурат, ҷадвал, формула, диаграмма, 

харита, атлас шуда метавонанд, ки ҳамчун нуқтаҳои такягоҳии илмӣ 

хизмат намоянд ва ҳангоми омӯзонидан ва омӯзиш мавриди истифода 

қарор гиранд. Дар чунин ҳолат муаррифӣ низ характери илмӣ мегирад. 



54 
 

Ҳамчунин омӯзгор бояд ташкили илмии омӯзонидан ва омӯзишро 

тавассути слайдҳо ба роҳ монад. Дар ин маврид методҳои омӯзонидан ва 

омӯзиш ва дигар методҳои таълимӣ чун ҳамоҳанги методҳои таҳқиқотии 

илмӣ мавриди истифода қарор дода мешаванд. Системаи мултимедиавии 

таълим бояд характери илмӣ-методиро доро бошад, ки он аз унсурҳои 

гуногуни илмӣ-методӣ иборат бошад: (ниг. ба Замимаи 10) 

СММТ уммт №1+уммт №2+уммт №3+уммт №4+уммт №5+уммт 

№6+уммт №n… 

ССӯС №1+С №2+С №3+С №4+С №4+С №5+С №6+С №n… 

Сфи Фи №1+Фи №2+Фи №3+Фи №4+Фи №5+Фи №6+Фи №n… 

Аломатҳои шартӣ: СММТ-системаи мултимедиавии таълим; УММ-

унсури мултимедиавии таълим; СС-системаи слайдҳо; С-слайд; СФИ-

системаи фикрҳои илмӣ; Фи-фикри илмӣ. Риояи принсипи мазкур 

ҳангоми таҳияи воситаҳои мултимедиавии таълим тақозо менамояд, ки 

дар слайдҳо таърихи пайдоиш ва инкишофи илмҳо, нақш ва мақоми 

илмҳо дар ҳаёти иҷтимоӣ, мафҳумҳои асосии илмҳо, қонуну қонуниятҳои 

илмӣ, фактҳои илмӣ, кашфиётҳои илмӣ, ҳаёт ва фаъолияти олимони 

бузург, навгониҳои илмӣ, мисолу масъалаҳои илмӣ, таҷрибаҳои илмӣ 

инъикоси худро ёбанд.  

Барои донишҷӯён омӯзгорони оянда риояи принсипи мазкур тақозо 

менамояд, ки боз ҳамчунин дар қатори илмҳои тахассуси илмҳои 

педагогика, психология, методикаи таълими фаннӣ низ бо тамоми 

асосҳои илмии худ инъикоси худро дар слайдҳо ёбанд, то омӯзгорони 

оянда ба дастовардҳои навини илмҳои мазкур шинос гардида, раванди 

омӯзонидан ва омӯзишро боз ҳам самаранок намоянд. Аз ҳама муҳимаш 

дар донишҷӯён доир ба соҳаи худ аз ҷиҳати илмӣ фикрронӣ намуда ва 

дар онҳо ташаккул додани тафаккури илмиро дар ин замина роҳандозӣ 

намудан мумкин аст.  

Барои омӯзгорони оянда фикрронии илмӣ дар ду самт ҷараён 

мегирад. Якум фикрронии илмӣ дар соҳаи илмҳои тахассусӣ. Дуюм 
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фикрронии илмӣ дар соҳаи илмҳои педагогика, психология ва методикаи 

таълими фанҳои тахассусӣ. Дар ин замина ташаккули ҳисси шавқу завқ 

нисбат ба илмомӯзӣ, ба омӯзиши навгониҳои илмӣ, таъмини иштироки 

фаъолона ва бошууронаи онҳо дар баҳсҳои илмӣ, ҷалби онҳо ба корҳои 

илмӣ-таҳқиқотӣ, методӣ-таҳқиқотӣ хеле муҳим ва муфид арзёбӣ 

мегардад. Истифодаи методҳои репродуктивӣ ва проблемавии таълими 

дар азхудкунии донишҳои илмӣ дар асоси пайвастагӣ бо методҳои илмӣ-

таҳқиқотӣ бояд мавриди назар гардад. Алоқамандӣ ва ягонагии таълим 

ва илм ҳангоми омӯзиши ҳар як фан ва ҳар як мавзӯъ ба инобат гирифта 

шавад. Ташаккули ҷаҳонбинии илмӣ дар донишҷӯён тақозо менамояд, ки 

онҳо донишҳои илмӣ доир ба табиат, ҷамъият шуури инсониро тавассути 

воситаҳои мултимедиавии таълим самаранок азхуд намуда онҳоро дар 

ҳаёт, дар амал истифода баранд. Маҳз дар асоси донишҳои илмӣ ташкил 

намудани ҳаёти шахсӣ, ҳаёти иҷтимоӣ ва дар маҷмӯъ ҷомеа тараққиёти 

бунёдкоронаи онҳоро таъмин менамояд.  

 Принсипҳое, ки олимони маъруф пешниҳод намудаанд, мо мавриди 

таҳлил қарор додем. 

Принсипи алоқамандии таълим ба ҳаёт. Риояи ин принсип ҳангоми 

таҳия ва истифодаи воситаҳои мултимедиавии таълим дар он зуҳур 

меёбад, ки маҷмӯаи қоидаҳо, талаботҳо, дастуруламалҳо, тавсияҳо аз 

худи омӯзиши илмии ҳаёт бармеоянд ва бояд аз ҷониби таҳиягар, 

таълимдиҳанда ва таълимгиранда ба инобат гирифта шаванд ва барои ба 

ҳаёти касбӣ-меҳнатӣ омода намудани донишҷӯён равона карда шавад. 

Ин барои ноил гардидан ба мақсад ва вазифаҳои таҳсилоти касбии 

омӯзгорони оянда мусоидат менамояд. Дар як вақт донишҷӯён барои 

амалӣ гардонидани ин принсип дар таълими мактаббачагон низ омода 

шуданашон лозим аст. Дар ин маврид он барои ноил гардидан ба мақсад 

ва вазифаҳои таҳсилоти умумӣ доир ба ҳаёт ва ба меҳнат омода 

намудани мактаббачагон, аз ҷумла ба ҳаёти шахсии мустақилонаи онҳо 

мусоидат менамояд.  
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Алоқамандии илм бо ҳаёт, донишҳо, маҳорату малакаҳои илмӣ бо 

дониш, маҳорат ва малакаҳои ҳаётӣ, дар ҳаёт, дар амал татбиқ карда 

тавонистани донишҳои илмӣ зарураяти дар алоқамандӣ, дар ягонагӣ 

мавриди назар ва риоя намудани принсипҳои илмиятнокӣ ва принсипи 

алоқамандии таълим бо ҳаётро тақозо менамояд. Зеро агар донишҳои 

илмӣ дар ҳаёт, дар амал татбиқ карда нашаванд пас онҳо аҳамияти 

ҳаётии худро гум мекунанд. Дар шароити «иттилоотонии» ҷомеа ва аз 

ҷумла соҳаи маориф иттилооти илмие, ки дар амалия, дар ҳаёт мавриди 

истифода қарор намегирад, аз ҷиҳати иқтисодию маънавӣ-руҳи арзиш 

надорад. Истифодаи воситаҳои мултимедиавии таълим имкон медиҳад, 

ки алоқаи илм бо ҳаёт, таълим бо ҳаёт, назария бо амалия боз ҳам 

самаранок гардонида шавад. Зеро ҳангоми истифодаи воситаҳои 

мултимедиавии таълим нуқтаҳои ҳамҳудудии илм бо ҳаёт, назария бо 

амалия аниқу дақиқ муайян карда мешавад. 

 Фикре, ки дар слайд инъикос ва таҷассуми худро меёбад, на танҳо 

бояд характери илмӣ, балки боз характери ҳаётиро доро бошад, барои 

беҳтар намудани ҳаёти шахсӣ, ҳаёти гурӯҳӣ ва дар маҷмӯъ барои беҳтар 

намудани ҳаёти ҷомеа равона карда шавад. Дар ин самт дар донишҷӯён 

ва дар мактаббачагон шавқу ращбат на танҳо ба омӯзиши илм, 

донишҳои илмӣ, балки боз ба омӯзиши ҳаёт, предмет ва ҳодисаҳои 

ҳаётиро низ ташаккул додан лозим аст. Дар ин ҳолат ягонагии илму ҳаёт, 

назарияю амалия маъно ва мазмуни манфиатовар барои инсон-гурӯҳҳои 

ҷомеа касб менамояд. Дар слайдҳо ҳангоми риояи ин принсип ҳаёти 

табиӣ, ҳаёти ақлӣ, ҳаёти ахлоқӣ, ҳаёти касбӣ-меҳнатӣ, ҳаёти маънавӣ-

руҳии инсон-гурӯҳҳои ичтимоӣ-ҷомеа бояд инъикос ва таҷассуми худро 

ёбанд ва дар раванди таълим тавассути воситаҳои мултимедиавии 

таълим мавриди омӯзонидан ва омӯзиш қарор дода шаванд. Барои он ки 

салоҳиятнокии касбии омӯзгорони оянда баланд гардад дар ин самт 

бояд, ки мисолу масъалаҳо, машқҳо, корҳои лабораторӣ, таҷрибаҳо, 

рефератҳо, корҳои курсӣ, рисолаи хатм муаммоҳои ҳаётиро низ дарбар 
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гиранд. Агар таълим аз ҳаёт қафо монад, ё новобаста аз ҳаёт ташкил 

карда шавад, пас таълим аҳамияти худро аз даст медиҳад. Дар як вақт 

омӯгорони оянда барои ба ҳаёт омода намудани мактаббачагон омода 

карда шаванд. Дар маҷмӯъ риояи ин принсип барои мустаҳкам намудани 

алоқаи илм бо истеҳсолот низ мусоидат менамояд. Зеро алҳол илм бо 

истеҳсолот тавассути алоқаи таълим бо истеҳсолот низ роҳандозӣ карда 

мешавад. Илм, истеҳсолот, таълим, таҳсилот, сиёсат, иқтисодиёт фарҳанг 

дар маҷмӯъ ҳамаи унсурҳои мазкур барои беҳтар намудани некӯаҳволии 

моддӣ ва маънавии одам-гурӯҳҳои ҷамъияти-ҷомеа, ҳаёти шахсӣ, ҳаёти 

гурӯҳӣ-иҷтимоӣ, ҳаёти ҷомеа нигаронида шуданашон шарт ва зарур аст. 

Принсипи шуурнокӣ ва фаъолнокӣ. Риояи ин принсип ҳангоми 

таҳия ва истифодаи воситаҳои мултимедиавии таълим дар он зуҳур 

меёбад, ки маҷмӯаи қоидаҳо, талаботҳо, дастуруламалҳо, тавсияҳои 

методии принсипи мазкур аз он нуқтаи назар сарчашма мегиранд, ки 

дониш, маҳорат ва малакаҳои азхудшаванда тавассути фаъолияти 

мустақилонаи фикрӣ ба даст дароварда шаванд. Ин дар донишҷӯён 

ташаккули муносибати бошуурона ва фаъолонаро ҳангоми кор бо 

слайдҳоро тақозо менамояд. Слайдҳо барои омӯзонидан ва омӯзиши илм 

ва санъати фикрронӣ доир ба ин ё он фан, доир ба ин ё он мавзӯъ равона 

карда шаванд.  

Иттилооти таълимие, ки дар слайдҳо оварда мешавад бояд ҳамчун 

асос ва сарчашмаи фикрронии мустақилонаи донишҷӯён хизмат намояд. 

Чӣ тавре, ки таъкид намуда будем, дар як слайд бояд як фикр баён карда 

шавад. Пас аз нуқтаи назари принсипи мазкур фикре, ки дар слайд 

оварда шудааст бояд, ки бошуурона азхуд карда шавад, зеро 

қориазёдкунии фикри дар слайд оварда шуда ба инкишофи тафаккури 

донишҷӯён мусоидат нахоҳад кард. Барои ҳамин ҳам шарт ва зарур аст, 

ки донишҷӯ ба мазмуни фикри дар слайд оварда шуда сарфаҳм равад. 

Барои сарфаҳм рафтан ба мазмуни ҷумла, масалан, донистани маънои 
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калимаҳои дар ҷумла овардашуда муҳим аст. Пас МҶӯМК №1+МК 

№2+МК №3+МК №4+МК №5+МК №6+МК №n… 

Аломатҳои шартӣ: МҶ- мазмуни ҷумла; МК-маънои калима. Вале 

агар слайд на аз ҷумла, балки аз дигар унсурҳо иборат бошад, он гоҳ низ 

сарфаҳм рафтан ба маънии ҳар як унсури системаи слайд шарт ва зарур 

аст.  

Зеро маҷмӯаи маънои унсурҳо барои сарфаҳм рафтан ба мазмуни 

системаи слайдӣ лозим аст. Формулаи онро ба тариқи зайл пешниҳод 

намудан мумкин аст. 

МССуМУ №1+МУ №2+МУ №3+МУ №4+МУ №5+МУ №6+МУ 

№n… 

Аломатҳои шартӣ: МСС-мазмуни системаи слайдӣ; МУ-маънои 

унсур. Агар слайдҳо тибқи қоидаҳо, талаботҳо, дастуруламалҳо, 

тавсияҳои принсипи мазкур таҳия карда шаванд, дар ин ҳолат ин барои 

ташаккули муносибати бошуурона нисбати азхудкунии мазмуни онҳо 

мусоидат менамояд. Дар як вақт идрок, тафаккур, нутқ, хотираи 

донишҷӯён самаранок ташаккул меёбад. Ҳамчунин тибқи низоми 

кредитии таҳсилот дар раванди машщулиятҳои лексионӣ, амалӣ, кори 

мустақилона бо роҳбарии омӯзгор, кори мустақилонаи донишҷӯён 

ташаккули маҳорату малакаи фикрронӣ мавриди омӯзонидан ва омӯзиш 

қарор дода шуда, дар як вақт муносибати бошуурона низ ташаккул дода 

мешавад. Фаъолнокии донишҷӯён низ ташаккул дода мешавад. 

Фаъолнокии донишҷӯён низ дар раванди таълим омили муҳим маҳсуб 

меёбад. Аммо фаъолнокӣ бояд дар заминаи шуурнокӣ ташаккул дода 

шавад. Мақсад ва вазифаҳои таълимӣ бояд на танҳо бошуурона, балки 

боз фаъолона аз ҷониби донишҷӯён қабул карда шаванд. Тавассути 

мативҳои таълимӣ, тарбиявӣ ҳавасмандшавӣ ва фаъолшавии 

донишҷӯёнро таъмин намудан лозим аст. Ҳавасмандгардӣ ва 

фаъолшавии донишҷӯён барои амалӣ гардидани вазифа-функсияҳои 

маълумотдиҳандагӣ, тарбиявӣ ва инкишофдиҳандагии таълим мусоидат 
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менамоянд. Барои ҳамин ҳам ҳангоми таҳия ва истифодаи слайдҳо ба 

арзиши илмӣ-методӣ, маълумотдиҳандагӣ, тарбиявӣ ва 

инкишофдиҳандагии онҳо эътибори ҷиддӣ додан лозим аст. Саволу 

ҷавоб ва алалхусус бодиққат гӯш кардани ҷавоби донишҷӯён сарчашмаи 

фаъолона иштирок намудани онҳо дар машщулиятҳои назариявӣ ва 

амалӣ мегардад. Истифода аз методҳои фаъоли таълим низ барои 

бошуурона ва фаъолона иштирок намудани донишҷӯён дар 

машщулиятҳои назариявӣ ва амалӣ мусоидат менамояд.  

Принсипи аёниятнокӣ. Риояи ин принсип ҳангоми таҳия ва 

истифодаи воситаҳои мултимедиавии таълим дар он зуҳур меёбад, ки 

маҷмӯаи қоидаҳо, талаботҳо, дастуруламалҳо тавсияҳои илмӣ-методӣ 

доир ба шакли аёнӣ муаррифи намудани предмет ва ҳодисаҳои олам, ки 

аз ҷониби фанҳои гуногун мавриди омӯзонидан ва омӯзиш қарор дода 

мешаванд, барои дар донишҷӯён ҳосил намудани тасаввуроти аёнӣ, ки 

фаҳмиши дониш, маҳорат ва малакаҳоро ва дар амал истифодабарии 

онҳоро самаранок мегардонад. Истифодаи узви биноӣ дар ягонагӣ бо 

узви шунавоӣ асоси ҳамаҷониба ва чуқур азхудкунии мазмун ва шакли 

предмет ва ҳодисаҳои олам мебошад.  

Афзалияти узви биноӣ назар ба узви шунавоӣ дар қабули иттлооти 

таълимӣ аз давраҳои қадим маълум аст. Чӣ тавре, ки дар урфият мегӯянд: 

«Шунидан кай бувад монанди дидан» ё худ «Аз сад бор шунидан, як бор 

дидан беҳтар аст» Асосгузори педагогикаи ҷаҳонӣ Я.А. Коменский дар 

асари худ «Дидактикаи бузург» ба ин принсип баҳои хеле баланд дода 

буд "Дар асоси ин принсип қонуниятҳои илмии қатъи қайд кардашуда 

ҷойгиранд: узвҳои эҳсоси одам дорои хусусияти гуногун нисбати 

ангезандаҳои беруна буда, дар аксарияти одамон узви биноӣ бештар 

ҳассос мебошад; имконияти гузарониши роҳҳои алоқа аз нӯги торҳои 

асаб то системаи маркази асаб гуногун мебошад: роҳи алоқаи оптикӣ-

1,6x106 бит/сек; акустикӣ-0,32x106 бит/сек; ломисӣ 1,13x106 бит/сек. Ин 

маънои онро дорад, ки узви биноӣ ба мағзи сар қариб 5 маротиба зиёд аз 
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узви шунавоӣ, ва қариб 13 маротиба зиёд аз узви ломиса иттилоот 

интиқол медиҳад; иттилооте, ки ба мағзи сар аз узви биноӣ (тавассути 

роҳи оптикӣ), интиқол гардида рамзкушоии зиёдро тақозо намекунад, 

онҳо дар хотираи инсон осон, тез ва мустаҳкам нақш мебанданд." [166, с. 

449].  

Дар ин замина таҳия ва истифодаи воситаҳои гуногуни аёнӣ дар 

раванди таълим самаранокии таълимро афзоиш медиҳад. Аз ҷумла 

барои истифодаи воситаҳои аёнии мултимедиавии таълим бештар 

зарурати воқеӣ ба амал меояд. Таҳияи аёниятҳои гуногун: ҷадвал, 

диаграмма, нақша, тарҳ, расм, харита, сурат ва дигарҳо тавассути 

техника ва технологияҳои иттилоотӣ имкон медиҳанд, ки тавассути онҳо 

алоқамандии сухан ва матн бо аёният самаранок ташкил карда шавад. 

Шарҳдиҳӣ ва намоишдиҳӣ дар асоси аёниятҳо барои тез ва аниқу дақиқ 

ноил гардидан ба мақсади таълим шароити васеъ фароҳам меоваранд. 

Аёният ҳамчун воситаи таълим ва инкишофи тафаккур, хотира нутқ 

имконияти васеъ фароҳам меоварад, аз ҷумла воситаҳои аёнии 

мултимедиавии таълим.  

Тавассути аёниятҳои мултимедиавии таълим барои самаранок 

истифодабарии методҳои проблемавӣ, методҳои ҷустуҷӯи таҳқиқотӣ низ 

шароити васеъ фароҳам оварда мешавад. Аммо бояд дар хотир нигоҳ 

дошт, ки истифодаи аёният, аз ҷумла воситаҳои аёнии мултимедиавӣ 

мақсади таълим набуда, балки дар ҳолати мавҷуд будани зарурати воқеӣ 

мавриди истифода қарор дода мешавад. Вобаста боназардошти зарурати 

воқеӣ нисбати истифодаи аёният се дараҷаро ба инобат гирифтан лозим 

аст: дараҷаи баланди аёниятнокӣ: дараҷаи миёнаи аёниятнокӣ ва дараҷаи 

пасти аёниятнокӣ. Зарурати воқеӣ нисбати таҳия ва истифодаи воситаҳои 

аёнии мултимедиавии таълим дар асоси омӯзиш ва таҳлили маводи 

таълимии омӯзондашаванда муайян карда мешавад. Хуб мешавад, ки 

агар дар таҳияи воситаҳои аёнии мултимедиавии таълим худи 

донишҷӯён низ ҷалб карда шаванд. Таҳия ва истифодаи воситаҳои аёнии 
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мултимедиавии таълимро ҳамчун мавзӯи рефератҳо, корҳои курсӣ, 

рисолаи хатм истифода бурдан аҳамияти махсуси илмию-методиро доро 

мебошад. Агар дар донишҷӯён таҷрибаи таҳия ва истифодаи воситаҳои 

мултимедиавии аёнии таълим омӯзонида шавад, онҳо ҳангоми 

фаъолияти мустақилонаи касбӣ-меҳнатӣ аз ин таҷриба самаранок 

истифода бурда метавонанд.  

Принсипи системанокӣ ва пай дар ҳамӣ. Риояи ин принсип ҳангоми 

таҳия ва истифодаи воситаҳои мултимедиавии таълим дар он зуҳур 

меёбад, ки маҷмӯаи қоидаҳо, талаботҳо, дастуруламалҳо, тавсияҳои 

илмӣ-методӣ ба он равона карда шудааст ҳар як слайд дар алоҳидагӣ ва 

маҷмӯи слайдҳо ҳамчун система таҳия карда шаванд ва мавриди 

истифода дар раванди таълим қарор дода шаванд, ки он барои дар 

донишҷӯён ташаккул додани тафаккури мантиқӣ ва ҳамчунин барои 

ҳосил намудани ҷаҳонбинии яклухти илмӣ мусоидат менамояд. Алҳол 

дар омӯзгорони оянда , аз ҷумла дар омӯзгорони оянда ташаккул додани 

тафаккури мантиқӣ системавӣ талаботи давру замон аст, зеро 

иттилоотонии тамоми соҳаҳои ҳаётро бидуни силсилабандии иттилоот 

тасаввур намудан имконнопазир аст. «Имрӯз на танҳо табиатшиносон ва 

ҷомеашиносони ҷудогона, балки боз тамоми аҳли илм ва ходимони 

фарҳанги бадеӣ, ва ташкилотчиёни истеҳсолот-ҳама соҳаи фаъолияти 

худро ҳамчун система мавриди назар намуда, ва онро тавассути методи 

системавӣ таҳлил менамоянд. Аллакай дар бораи арзи вуҷуд доштани 

услуби системавии тафаккур дар нимаи дуюми асри XX гуфтан мумкин 

аст» [4, с. 39]. Дар раванди таҳия ва иштироки воситаи муалтимедиавии 

таълим системаи слайдҳоро ҳамчун системаи фикрҳо мавриди назар 

намудан мумкин аст, ки онро тавассути формулаи зерин навиштан 

мумкин аст. 

ССуС №1+С №2+С №3+С №4+С №5+С №6+С №n… 

СФуФ №1+Ф №2+Ф №3+Ф №4+Ф №5+Ф №6+Ф №n… 
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Аломатҳои шартӣ: СС-системаи слайдҳо, С-слайд; СФ-системаи 

фикрҳо; Ф-фикр. Дониш маҳорат ва малакае, ки донишҷӯён тавассути 

слайдҳо азхуд менамоянд, бояд, ки характери системнок ва пай дар 

пайро доро бошанд, дар акси ҳол онҳо барои ташаккули ҷаҳонбинии 

илмии яклухт мусоидат намекунанд.  

Сдуд №1+д №2+д №3+д №4+д №5+д №6+д №n…  

СММумм №1+мм №2+мм №3+мм №4+мм №5+мм №6+мм №n… 

Аломатҳои шартӣ: Сд-системаи донишҳо; д-дониш; СММ-системаи 

маҳорату малака. Дар ин ҷо бояд зикр намуд, ки дар системаи донишҳо 

ва маҳорату малакаҳо ҳам норасоии донишҳо ва маҳорату малакаҳо ва 

ҳам дар як вақт дониш, маҳорат ва малакаҳои зиёдатӣ низ нолозим аст. 

Зеро дар чунин ҳолат система вайрон мегардад. Агар тибқи низоми 

кредитии таҳсилот дар як нимсола 16 мавзӯъ доир ба ин ё он фан 

омӯзонида шавад, пас ин 16 мавзӯъ бояд, ки ҳамчун як система мавриди 

омӯзонидан ва омӯзиш дар машғулиятҳои назариявӣ ва амалӣ қарор 

дода шаванд. Ҳангоми таълими ҳар як фан бояд қоидаи алоқамандии 

дохилифаннӣ ва байнифаннӣ риоя карда шавад. Ин нуқтаи назар 

ҳангоми таҳия ва истифодаи воситаҳои мултимедиавии таълим низ бояд 

ба инобат гирифта шавад. Системанокӣ ва пай дар паи мавзӯҳоро 

тавассути сохти мантиқии фанҳои таълимӣ низ ба роҳ мондан мумкин 

аст. Ҳамин нуқтаро дар хотир нигоҳ бояд дошт, ки сохти мантиқии 

таълимӣ бо сохти мантиқии илм алоқамандӣ дошта бошад. Зеро фанни 

таълимӣ ин нусхаи хурд карашудаи ин ё он илм мебошад.  

Фанҳои таълимӣ аз илм бармеояд ва илм барои фанҳои таълимӣ 

сарчашма мебошад. Алоқамандии байнифаннӣ аз алоқамандӣ ва 

пайвастагии илмҳо бармеояд. Алоқамандии дохили фаннӣ бошад, дар 

навбати худ аз алоқамандии қисмҳои таркибии ин ё он илм бармеояд. 

Умуман се дараҷаи системанокӣ ва пай паи воситаҳои таълимро қайд 

намудан мумкин аст, ки ҳар яке ба худ хос хусусиятҳоро дорост. Ин 

дараҷаи баланди системанокӣ, дараҷаи миёнаи системанокӣ ва дараҷаи 
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пасти системанокӣ. Танҳо дараҷаи баланди системанокии унсурҳои 

воситаҳои мултимедиавии таълим ба талаботҳо, қаидаҳо, 

дастуруламалҳо, тавсияҳои илмӣ-методии принсипи мазкур ҷавобгӯ аст. 

Ба ҳамин тариқ системанокӣ ва пай дар пай ҳангоми таҳия ва истифодаи 

мундариҷаи маълумот, мундариҷаҳои таълим, яъне ҷанбаи 

мундариҷавии таълим ва ҳангоми истифодаи методҳои таълим, яъне 

ҷанбаи раванди-технологии таълим бояд ба назари эътибор гирифта 

шаванд. Дар шароити иттилоотии ҷомеа аҳамияти илмию-методии 

принсипи мазкур бащоят бузург аст, зеро он ҳамчун асоси алоқаи 

назария бо амалия хизмат менамояд, ки онро тариқи ба зайл тасвир 

намудан мумкин аст. (ниг. ба Замимаи 11) 

Риоя намудан ба қоидаҳо, талаботҳо, дастуруламалҳо, тавсияҳои 

илмии-методии принсипи мазкур аҳамияти бащоят бузурги назариявии 

амалиро доро мебошад. Бинобар ҳамин ҳангоми таҳия ва истифодаи 

воситаҳои мултимедиавии таълим низ ба он бояд риоя намуд.  

Принсипи дастрасии. Риояи ин принсип ҳангоми таҳия ва 

истифодаи воситаҳои мултимедиавии таълим дар он зуҳур меёбар, ки 

маҷмӯаи қоидаҳо, талаботҳо, дастуруламалҳо, тавсияҳои илмии-методии 

ба он равона карда шудааст, ки воситаҳои мултимедиавии таълим дар 

асоси қонуниятҳои инкишофи равандҳои маърифатии донишҷӯён, 

ҳамчунин бодарназардошти қонуниятҳои инкишофи диққат шавқу 

ращбатнокии ва алалхусус қонуниятҳои инкишофи ирода ва характери 

онҳо таҳия гардида, мавриди истифода қарор дода шавад. Вобаста ба ин 

мавриди назар менамоем қоидаҳои зеринро: 

 

Воситаҳои 

мултимедиавии таълим 

Дараҷаи баланди 

дастрасии 

Пурра дастрас 

Дараҷаи миёнаи 

дастрасии 

Қисман дастрас 

Дараҷаи пасти Дастнорас 
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дастрасии 

Расми 3. Воситаҳои мултимедиавии таълим 

Донишҷӯён танҳо ҳамон вақт воситаҳои мултимедиавии таълимро 

мавриди омӯзиш қарор медиҳанд, ки агар он ба онҳо қисман дастрас 

бошад. Онҳо чунин воситаи мултимедиавии таълимро бо шавқу завқи 

баланд омӯхта, дар онҳо фаҳмиш ба вуҷуд меояд, ва онҳо донише, ки аз 

худ менамоянд дар амал низ истифода бурда метавонанд. Дар ҳолати 

пурра дастрас будани воситаҳои мултимедиавии таълим, ё дастнорас 

будани он шавқу завқ нисбати омӯзиши он низ ба назар намерасад. Аз ин 

лиҳоз чӣ ҳангоми таҳия ва чӣ ҳангоми истифодаи воситаҳои 

мултимедиавии таълим қонуниятҳои инкишофи психикии донишҷӯёнро 

ба инобат гирифтан лозим аст.  

Дониш, маҳорат ва малакаҳое, ки ҳамчун вазифаи таълимии чӣ аз 

ҷиҳати мундариҷавии ва чӣ аз ҷиҳати раванди технологии тавассути 

воситаҳои мултимедиавии таълим ба донишҷӯён муаррифии карда 

мешаванд аз ҷиҳати интелектуалии ва эмотсионалии ба талаботҳо, 

қоидаҳо, дастуруламалҳо, тавсияҳои илмии-методии принсипи мазкур 

мувофиқ ва ҷавобгӯ бошанд, аз меъёр зиёд осону сабук будани онҳо 

шавқу завқи онҳоро нисбати омӯзиш баланд намекунад ва ҳамчунин ба 

ташаккули хислатҳои иродавии характери онҳо мусоидат намекунад. 

 

Вазифаҳои таълимии 

тавассути воситаҳои 

мултимедиавии 

муаррифи гардида 

 

Мушкил Мавҷуд набудани шавқу завқ 

нисбати ҳалли он 

Қисман мушкил Шавқу завқи баланд нисбати 

ҳалли он 

 

Осон 

Мавҷуд набудани шавқу завқ 

нисбати ҳалли он 

Расми 4. Вазифаҳои таълимии тавассути воситаҳои мултимедиавии 

муаррифи гардида 
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Ташаккули хислатҳои иродавии ва ташаккули характери 

донишҷӯён ҳамон вақт мӯътадил ҷараён мегирад, ки агар вазифаҳои 

таълимии қисман мушкил бошанд. Ҳаллу фасли вазифаҳои таълимии аз 

дараҷаи инкишофи тафаккури донишҷӯён вобаста аст ва мушкилии, 

мураккабии вазифаҳо аз мувофиқатии онҳо ба дараҷаи ташаккули 

тафаккури донишҷӯён вобаста аст. Барои ҳамин ҳам ҳангоми таҳия ва 

истифодаи воситаҳои мултимедиавии таълим дарҷаи инкишофи 

синнусолии тафаккурии донишҷӯёнро ба инобат гирифтан лозим аст. 

Ҳангоми истифодаи воситаҳои мултимедиавии таълим дараҷаи 

қобилияти кори донишҷӯёнро низ ба инобат гирифтан лозим аст. Зеро 

дар ҳолати баланд будани қобилияти кории азхудкунии, фаҳмиш ва дар 

амал истифодабарии дониш, маҳорат ва малака самаранок ҷараён 

мегирад. 

 

Қобилияти кории 

 

Баланд  Бардамии  

Миёна  Қисман бардамии  

Паст  Хасташавии  

Расми 5. Қобилияти кории 

Фаҳмиш ва дар амал истифодабарии дониш, маҳорат ва малакаи аз 

суръати омӯзонидан низ вобастагии калон дорад. Зеро суръати 

омӯзониданро бо суръати омӯзиш мувофиқат намудан лозим аст. Зеро 

агар суръати омӯзонидан бо суръати омӯзиш мувофиқат нагардад, 

таълим самаранок ҷараён намегирад. Инро ҳангоми муаррифии слайдҳо 

низ ба назари эътибор гирифтан лозим аст. Зеро ба донишҷӯён чун ба 

дигар таълимгирандагон се суръат хос аст: Суръати баланди омӯзиш, 

суръати миёнаи омӯзиш, суръати пасти омӯзиш. 

 

 

Суръати омӯзонидан 

Суръати омӯзиш 

Баланд   

Интихоби суръати оптималии 

омӯзонидан ва омӯзиш  

Миёна  

Паст  

Расми 6. Суръати омӯзонидан 
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Фикре, ки дар слайд баён карда мешавад бояд, он ба донишҷӯ 

дастрас бошад, яъне ба дараҷаи инкишофи тафаккури ӯ, тафаккури 

мантиқии ӯ дастрас бошад, зеро дар акси ҳол фаҳмиш ва дар амал татбиқ 

намудани он имконнопазир мегардад. 

 

 

Фикр  

Дастрас   

Барои фаҳмиш ва дар амал 

татбиқ намудани он  

Қисман дастрас  

Дастнорас  

Расми 7. Фикр 

Дар маҷмӯъ иттилоотии таълимие, ки тавассути воситаҳои 

мултимедиавии таълим муаррифии мегардад чии аз ҷиҳати сифат ва чии 

аз ҷиҳати миқдор бояд, ки дар асоси қоидаҳо, дастуруламалҳо талаботҳо 

ва тавсияҳои илмии-методии принсипи мазкур бояд мавриди истифода 

қарор дода шаванд. Дар чунин ҳол аз лиҳози принсипи мазкур таълим 

самаранок ҷараён мегирад. 

Принсипи мустаҳкамӣ. Риояи ин принсип ҳангоми таҳия ва 

истифодаи воситаҳои мултимедиавии таълим дар он зуҳур меёбад, ки 

маҷмӯаи қоидаҳо, талаботҳо, дастуруламалҳо, тавсияҳои илмии-методии 

ба он равона карда шудаанд, ки воситаҳои мултимедиавии таълим аз 

ҷиҳати эътимоднокии барои ҳаллу фасли мақсад ва вазифаҳои таълимии 

дар мактаби олии мусоидат намоянд. Воситаҳои мултимедиавии таълим 

аз як ҷониб барои ташаккули ҷаҳобинии илмии яклухт ва аз ҷониби 

дигар барои баланд бардоштани салоҳиятнокии касбии-меҳнатии 

омӯзгорони оянда мусоидат намоянд.  

Принсипи мазкур аз лиҳози назариявии ва амалии характери 

ҷамбастии дорад. Чии олимон ва чии омӯзгорони навовар ҷамбасти 

назариявии ва ҷамбасти амалиро доир ба зарурати мустаҳкам 

азхудкунии дониш, маҳорат ва малака, мустаҳкам азхудкунии фаъолияти 

барқароршавандагии ва фаъолияти эҷодии ба сомон расониданд. 

Принсипи мазкур аз он ҷиҳат боз характери ҷамъбастиро доро мебошад, 
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ки агар ҳамаи принсипҳо дар амал аз ҷониби таҳиягарон, аз ҷумла 

таҳиягарони воситаҳои мултимедиавии таълим, аз ҷониби омӯзгорон, аз 

ҷумла омӯзгорони мактабҳои олии ҳангоми муаррифии воситаҳои 

мултимедиавии таълим, аз ҷониби ҳамаи таълимгирандагон, аз ҷумла 

омӯзгорони оянда ҳангоми омӯзиши воситаҳои мултимедиавии таълим 

риоя карда шавад, пас ин натиҷаҳо худ таҳкурсии мустаҳкамии дониш, 

маҳорат ва малакаҳо мебошанд. Зеро ҳамаи принсипҳои таълим бояд дар 

ягонагии ва алоқамандии байниҳамдигарии истифода бурда шаванд. Ин 

боиси эътимоднок ва мустаҳкам азхудшавии, фаҳмиш ва дар амал 

истифодабарии дониш, маҳорат ва малака мегардад.  

Принсипҳои алоқамандии таълим бо ҳаёт, назария бо амалия, 

илмиятнокии дар якҷоягии заминаи ташаккули ҷаҳонбинии илмии ва дар 

амал татбиқ намудани дониш, маҳорат ва малакаҳои илмиро дар ҳаёт 

ташкил медиҳанд. Агар дониш, маҳорат ва малакаҳои касбии-маҳоратии 

омӯзгорони оянда ро тавассути воситаҳои мултимедиавии таълим 

системанок ва пай дар пай таҳия ва мавриди истифода қарор гиранд, пас 

дар ин сурат онҳо мустаҳкам азхудкардашуда дар амал татбиқ намудани 

онҳо бо эътимод ҷараён мегирад. Таълиме, ки барои мустаҳкам 

азхудкунии дониш, маҳорат ва малака мусоидат наменамояд, он ба 

мақсад ва вазифаҳои таълимии аз нуқтаи назари ҳаллу фасл низ мусоидат 

наменамояд. Дар натиҷа вазифаҳои маълумотдиҳандагии, тарбиявии 

инкишофдиҳандагии таълим низ иҷро намегарданд.  

Аёниятнокии таълим низ ҳангоми пурра риоя гардидан боиси 

мустаҳкамии таълим мегардад. Агар ҳангоми таълим танҳо ба узви 

шунавоии такя намоем самаранокии таълим 15%-ро ташкил медиҳад, 

вале агар ҳангоми таълим ба узви биноии такя намоем самаранокии 

таълим 25%-ро ташкил медиҳад, ва агар ба якҷоя, дар алоқамандии 

узвҳои биноии ва шунавоии такя намоем пас самаранокии таълим 65%-

ро ташкил медиҳад.  
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Принсипи ҳамранги табиат будани таълим. Риояи ин принсип 

ҳангоми таҳия ва истифодаи воситаҳои мултимедиавии таълим дар он 

зуҳур меёбад, ки маҷмӯаи қоидаҳо, талаботҳо, дастуруламалҳо, 

тавсияҳои илмии-методии аз он нуқта сарчашма мегирад, ки таълим бояд 

характери табиии дошта бошад. Мутобиқшавии одам ҳамчун мавҷудоти 

табиии ба ҳаёт бояд аз рӯи қонуниятҳои табиии ҳаёт ба роҳ монда шавад. 

Ҳама гунна фишороварии ва зӯроварии дар таълим нисбати шахсияти 

таълимгиранда нодуруст аст. Таълимгиранда бо хоҳиши худ, шавқу 

рағбат, ҳисси рӯҳбаландии ба донишомӯзии машғул шавад. Муносибати 

донишҷӯ ба омӯзиш, аз ин лиҳоз, характери табиии дошта бошад. Ин аз 

муносибати омӯзгор нисбат ба донишҷӯ низ вобаста аст.  

Характери табиии доштани таълим дар ҷанбаҳои субъектии, 

мундариҷавии ва раванди методии таълим зуҳур меёбад. Дар ҷанбаи 

субъектии принсипи мазкур дар он зуҳур меёбад, ки дар раванди таълим 

хусусиятҳои синну солии ва фардии донишҷӯён ба инобат гирифта 

шавад. Дар ҷанбаи мундариҷавии принсипи мазкур дар он ифода меёбад, 

ки предмет ва ҳодисаҳои олам ин ё он фан аз лиҳози хусусиятҳои табии 

онҳо ҳангоми омӯзонидан ва омӯзиш мавриди назар гарданд, яъне 

предмет ва ҳодисаҳои олам бояд дар асоси қонуниятҳои инкишофи 

табиии онҳо мавриди назар гарданд. Ҷанбаи раванди методии дар он 

зуҳур меёбад, ки методҳое, ки тавассути онҳо предмет ва ҳодисаҳо 

маънидод, шарҳ ва эзоҳ дода мешаванд ҳамчунин характери табиии 

дошта бошанд. Зеро ҳама чизе, ки табиии аст, худ ба худ майли инкишоф 

менамояд. Барои ҳамин ҳам предмет ва ҳодисаҳое, ки дар воситаҳои 

мултимедиавии таълим оварда мешаванд аз лиҳози инкишофии табии 

онҳо бояд мавриди назар гарданд ва аз ҷониби дигар методҳое, ки 

тавассути онҳо ин предмет ва ҳодисаҳо фаҳмонида дода мешаванд низ 

бояд характери табиии дошта бошанд.  

Барои ҳамин ҳам таълими табии ба хусусиятҳои табиии ҷанбаҳои 

субъектии, мундариҷавии ва раванди методии таълим такя менамояд. 
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Ҳама гуна чизҳои сунъи аз ин ҷиҳат инкор карда мешавад. Асосгузорони 

принсипи ҳамранги табиат ба роҳ мондани таълим, тарбия ва инкишоф 

Я.А. Коменский, И.Г.Песталотсии, А.Дистервег ва дигарҳо аҳамият ва 

зарурати риоя намудан ба ин принсипро асоси ноил гардидан ба ҳаллу 

фасли вазифаҳои таълим меҳисобанд. Алалхусус Я.А. Коменский борҳо 

таъкид менамояд, ки мо бояд бисёр чизҳоро маҳз аз табиат биомӯзем. 

Барои исбот намудани фикрҳои педагогии худ ӯ ҳамеша ба ин принсип 

такя менамояд. Қариб ҳар як саҳифаи асари ӯ "Дидактикаи бузург" аз 

чунин исботҳо иборат аст. Ҳар як фаъолияти инсонии тақозо менамояд, 

ки субъекти фаъолият бояд фаъолиятро дар асоси риояи қоидаҳо иҷро 

намояд. Агар ин қоидаҳо инкор карда шаванд натиҷаи дилхоҳ ба даст 

намояд. Дар фаъолияти таълим ва тарбия низ чунин аст. Дар рисолаи 

худ мо принсипҳо, қоидаҳои таҳия ва истифодаи воситаҳои 

мултимедиавии таълимро мавриди назар менамоем ва мебинем, ки чӣ 

тавр онҳо барои ноил гардидан ба мақсади таълим мусоидат менамоянд.  

Я.А.Коменский, ки на танҳо табиатро мавриди омӯзиш қарор дода, 

дар асоси он чунин қонунҳоро таҳия намуд, балки боз ва худаш дар ин 

бобат намунаи ибрат мегардад. Аз ин сабаб табиат омӯзгори бузург аст. 

Забони табиатро мо фаҳмиданамон лозим аст. Омӯзиши инкишофи 

табии предмет ва ҳодисаҳои олам барои фаҳмиш ва бошууронаю 

мақсаднок ташкил намудани раванди таълиму тарбия ба мо имкон 

медиҳад, ки мо ба хатогиҳои мантиқии роҳ надиҳем, зеро ки он ба 

мантиқи табиат ва ҳаёт такя менамояд. 

Принсипи ягонагии ғояҳои мутараққии халқиятчагӣ ва 

умумибашарӣ дар таълим. Риояи ин принсип ҳангоми таҳия ва 

истифодаи воситаҳои мултимедиавии таълим дар он зуҳур меёбад, ки 

маҷмӯи қоидаҳо, талаботҳо, дастуруламалҳо, тавсияҳои илмию-методии 

аз ин нуқтаи ибтидоии сарчашма мегирад, ки мундариҷаи таълим барои 

дар руҳияи ғояҳои мутараққии халқиятчигӣ ва умумибашарӣ тарбия 

намудани донишҷӯён ҳамчун инсони комил ва мутахассиси асил 
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мусоидат намоянд. Ин аз як ҷониб, ва аз ҷониби дигар мундариҷаи 

таълим барои омодасозии омӯзгорони оянда , дар мавриди таҳқиқоти 

мо, омӯзгорони оянда бояд барои омода намудани насли наврас ба ҳаёт 

ва ба меҳнат дар руҳияи щояҳои мутараққии халқиятчигии ва 

умумибашарии мусоидат намоянд.  

Ба ғояҳои мутараққии ғояҳои ҳаёт, саломатии, сулҳ, дӯстӣ, некӣ, 

ҳамкорӣ, ва дигар, ки арзишҳои гуманистии мебошанд дохил мешаванд, 

ки дар маҷмӯъ дар амал татбиқ намудани онҳо барои ноил гардидан ба 

ваҳдати халқию-миллии ва ваҳдати умумибашарии мусоидат менамоянд. 

Принсипи мазкур аз ягонагии равандҳои таълим ва тарбия, аз нуқтаи 

назари тарбияи таълимдиҳанда ва таълими тарбиядиҳанда бармеояд. 

Асосгузори принсипи халқиятчигӣ К.Д. Ушинский мебошад. Ӯ таъкид 

намуда буд: «Дар ҳар як халқ системаи махсуси тарбиявии худ мавҷуд 

аст, аз ин лиҳоз аз ҷониби як халқ гирифтани системаи тарбиявии халқи 

дигар имконнопазир аст» [216, с. 165]. Аммо арзишҳои умумибашарӣ 

халқҳоро бо ҳам пайваст менамояд. Дар мундариҷаи таълим, аз ҷумла 

дар мундариҷаи таълими мултимедиавии низ, арзишҳои миллӣ бояд дар 

ягонагӣ бо арзишҳои умумибашарӣ мавриди назар гарданд.  

Аммо чӣ тавре, ки дар урфият ҳам мегӯянд «Аввал хеш, баъд 

дарвеш» Аз ин қоида бармеояд, ки одам аввал худашро бояд шиносад, 

баъд дигаронро. Барои ҳамин аввал забони модариро омӯхта, баъд ба 

омӯзиши забонҳои хориҷии шуғл варзидан табииӣ аст, на баръакс. Дар 

таълим ва тарбия аввал ба азхудкунии эҷодиёти даҳонӣ ва хаттии халқи 

худ, баъд ба эҷодиёти даҳонӣ ва хаттии халқҳои дигар таваҷҷӯҳ зоҳир 

намудан дуруст аст. Аввал расму оин, урфу одат, анъанаҳои халқи худро 

мавриди омӯзиш қарор додан, баъд ба расму оин ва урфу одатҳои 

дигарон ҳусни таваҷҷӯҳ зоҳир намудан дуруст аст. Ҳамин тариқ ба 

омӯзиши адабиёти ватан ва адабиёти хориҷии, таърихи ватан ва таърихи 

дигар кишварҳо муносибат намудан низ аз нуқтаи назари илмию-

методии дуруст аст. Аввал табиати кишвари худ, баъд табиати дигар 
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кишварҳо бояд мавриди омӯзонидан ва омӯзиши қарор дода шавад. 

Ҳамаи ин дар маҷмӯъ ба омӯзиши дурусти таълими, ки аз хусусияти 

табиии предмет ва ҳодисаҳо бармеояд, мусоидат менамояд. Ҳангоми 

таҳияи слайдҳо доир ба фанҳои гуногун ин нуқтаи назарро ҳатман бояд 

ба инобат гирифт ва ба он риоя намуд. Ин ҳамчунин қоидаи гузариш аз 

наздик ба дур мусоидат менамояд.  

Ҳаёти худ, ҳаёти халқи худро надониста, ба ҳаёти халқҳои дигар 

назар кардан мантиқан нодуруст аст. Аммо танҳо бо омӯзиши унсурҳои 

системаи ҳаётии халқи худ маҳдуд гардидан ҳам нодуруст аст. Зеро алҳол 

мо бо дигарон ҳам бояд муносибат, муошират намоем. Маҳз ҳамин 

нуқтаи назар, ки халқҳо ҳам як оилаи бузургро ташкил медиҳанд тақозо 

менамояд, ки мо дигаронро низ донем. Таҷрибаи халқҳои гуногуни дунё 

ба соҳаҳои мухталифи ҳаёт ин ганҷинаи бебаҳои моддии-руҳии маҳсуб 

меёбад, ки аз он бояд тамоми халқҳои дунё баҳрабардории намуда 

тавонанд, эҷодкорона истифода бурда тавонанд. Ин омил қувваи бузурги 

пешбарандаи ҳаёт маҳсуб меёбад. Дар раванди таълим умуман ва дар 

раванди таълими мултимедиавии аз ҷумла бояд, ки аз ин ганҷинаи 

илмии-таълимии васеъ, чуқур ва ҳамаҷониба истифода бояд бурд. Ҳар як 

фан барои ин хусусият ва имкониятҳои худро доро мебошад. 

Принсипи ҳамранги фарҳанг будани таълим. Риояи ин принсип 

ҳангоми таҳия ва истифодаи воситаҳои мултимедиавии таълим дар он 

зуҳур меёбад, ки маҷмӯаи қоидаҳо, талаботҳо, дастуруламалҳо, 

тавсияҳои илмии-методии аз он нуқтаи ибтидоии сарчашма мегирад, ки 

фарҳанг яке аз рукнҳои асосии ҳастии ташаккулёбии инсон ҳамчун 

мавҷудоти биологии ва иҷтимоии маҳсуб меёбад. Аз ин лиҳоз пеш аз 

ҳама мавриди назар намудани таърифи фарҳанг аз аҳамияти илмию-

методии холии нест. «Фарҳанг (аз забони лотинии cultura парвариш, 

тарбия, ташаккул, инкишоф, эҳтиром), тарзи махсуси ташкил ва 

инкишофи фаъолияти ҳаётии инсон, ки дар маҳсули меҳнати моддии ва 

руҳии, дар силсилаи меъёрҳои иҷтимоии ва низомнома, дар арзишҳои 



72 
 

руҳии, дар маҷмӯаи муносибатҳои одамон ба табиат, байни ҳамдигар ва 

дар муносибат нисбат ба худ муаррифии мегардад» [85, с. 292].  

Сухан доир ба наъвҳои гуногуни фарҳанг ва ташаккули онҳо 

меравад. Ташаккули фарҳанг дар раванди таълим алҳол аҳамияти 

махсуси илмии-методиро касб менамояд. Аз ҷумла дар раванди таълими 

мултимедиавии. Дар донишҷӯён ташаккул додани пеш аз ҳама, фарҳанги 

умумиинсонии тибқи таълими фанҳои гуногун. Сипас сухан доир ба 

ташаккули маҷмӯи меъёрҳои касбии-меҳнатӣ, ки бояд дар омӯзгорони 

оянда ташаккул дода шавад меравад. Барои омӯзгорони оянда 

ташаккули фарҳанги педагогӣ, яъне одоби педагогии, такти педагогӣ 

хеле муҳим аст.  

Риоя намудани фарҳанг, этикаи педагогӣ барои омӯзгор хеле 

муҳим аст. Зеро ӯ агар ба ин фарҳанг, ба ин одоб риоя накунад, ӯ ҳамчун 

омӯзгор ҳуқуқи таълиму тарбия додани мутахассисонро гум менамояд. 

Барои ҳамин ҳам ба омӯзгорони оянда оид ба фарҳанг ва ташаккули он 

дар раванди таълим ҳангоми таълими фанҳои фалсафа, фарҳангшиносӣ, 

педагогика, равоншиносӣ ва фанҳои тахассуси маълумоти саҳеҳ бояд 

дод. Зеро дар назди донишҷӯён, омӯзгорони оянда дар ин маврид дар 

оянда вазифаи ошно намудани мактаббачагон бо фарҳанги 

умумиинсонӣ, фарҳанги таълимӣ, фарҳанги тарбиявӣ низ меистад. Худи 

донишҷӯёнро бошанд ҳамчунин фарҳанги донишҷӯиро низ боз азхуд 

намоянд. Зеро фарҳанги донишҷӯии, этикаи донишҷӯӣ, одоби донишҷӯии 

аз худ намудани маҷмӯаи қоидаҳои рафторро нисбат ба хондан дар 

мактаби олии, нисбат ба омӯзгорони мактаби олии, нисбат ба 

ҳамсабақон тақозо менамояд.  

Дар навбати худ омӯзгорони оянда барои дар мактаббачагон 

ташаккул додан фарҳанги мактаббачагонро азхуд намудан аз ҷиҳати 

назариявӣ ва амалӣ омода мегарданд. Умуман ташаккули фарҳанги 

донишҷӯии, ва фарҳанги мактаббачагии дар заминаи фарҳанги халқӣ-

миллӣ ва фарҳанги умумибашарӣ ташаккул меёбад. Ҳамчунин фарҳанги 
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донишҷӯии ва фарҳанги мактаббачагии дар заминаи фарҳанги меҳнатии 

ташаккул меёбад. Зеро хондан чии дар мактаби олии ва чии дар 

мактабҳои таҳсилоти ҳамагонии барои муҳассилин ин пеш аз ҳама 

меҳнат маҳсуб меёбад. Ҳамчунин фарҳанг ин одоб, муносибат, муомила, 

муошират, муколама бо ҳамкорон, ҳамсабақон, омӯзгорон, хуллас бо 

дигар одамон дар раванди фаъолият, фаъолияти касбии-меҳнатии, 

фаъолияти таълими-маърифатии низ маҳсуб меёбад. Умуман инсон ва 

мутахассис бе азхуд намудани фарҳанг ба маънои томаш инсон ва 

мутахассис гардида наметавонад.  

Аз ин лиҳоз, дар слайдҳо доир ба фанҳои фарҳангшиносии, 

фалсафа, педагогика, равоншиносии, фанҳои тахассусии фарҳанг аз 

лиҳози моҳият, мазмун, мӯҳтаво, мундариҷа ва ташаккули он ба тариқи 

шифоҳии, аёнии, экрании васеъ ва чуқур бояд инъикос ёбад. Дар маҷмӯъ 

донишҷӯ бояд худро ҳамчун шахси бофарҳанг, дорои фарҳанги 

баландмазмуни умумибашарии, халқии ва касбии муаррифии карда 

тавонад. Зеро дар замони муосир фарҳанг дар ташаккули ҳаёти шахсии-

гурӯҳии-иҷтимоии нақши бузургро бозида, дар ташаккули дунёи моддии 

ва руҳии ҷомеа низ саҳмгузор мебошад.  

Ҳамин тавр, аз ин нуқтаи назар воситаҳои мултимедиавии таълим 

дар қиёс бо дигар воситаҳои таълим, ки ҳам ба узви биноии ва ҳам узви 

шунавоии дар якҷоягии ва алоқамандии онҳо дар раванди таълим такя 

менамояд афзалияти дидактикии-равоншиносии бештареро доро 

мебошад. Бошуурона ва фаъолона азхудкунии фикрҳое, ки дар слайдҳо 

оварда шудаанд кафолати мустаҳкам азхудкунии онҳоро таъмин 

менамоянд. Танҳо ҳамон иттилооти таълимие, ки ба донишҷӯ дастрас аст 

мустаҳкам азхуд карда мешавад. Иттилооте, ки он дастнорас аст ҳатто 

азхуд карда намешавад. Чии тавре, ки дар урфият мегӯянд «Такрори 

модари дониш аст» Тавассути иҷрои машқҳо, ҳалли мисолу масъалаҳо, 

иҷро намудани корҳои амалии ва корҳои лаборатории мустаҳкам азхуд 

намудани дониш маҳорат ва малакаи касбиро аз ҷониби донишҷӯён 
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таъмин намудан мумкин аст. Ҳамчунин барои мустаҳкам азхудкунии 

дониш, маҳорат ва малакаҳои касбии донишҷӯён ва дар маҷмӯъ барои 

ташаккули салоҳиятнокии баланди касбии омӯзгории омӯзгорони оянда 

бояд воситаҳои мултимедиавии аз ҷиҳати илмию-методии арзишашон 

баландро таҳия намуд ва мавриди истифода қарор дод.  
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1.3. Принсипи банақшагирии қоида, таҳия, истифода ва таҳлили 

воситаҳои мултимедиавии таълим 

Принсипи банақшагирии қоида, таҳия, истифода ва таҳлили 

воситаҳои мултимедиавӣ-ин маҷмӯаи қоидаҳо, талаботҳо, 

дастуруламалҳо, тавсияҳои илмӣ-методӣ мебошанд, ки риояи онҳо аз 

ҷониби субъектҳои таҳиягар, банақшагиранда, истифодабаранда ва 

таҳлилкунанда ҳатмист, зеро ки онҳо арзиши илмӣ-методӣ воситаҳои 

мултимедиавии таълимро муайян менамоянд. Дар ин ҷо чӣ ва чӣ тавр 

нисбати воситаҳои мултимедиавӣ таълим мавриди банақшагирӣ, таҳия, 

истифода ва таҳлил қарор дода мешавад баррасии мегардад. Ҳар як фан 

дар маҷмӯъ ва ҳар як мавзӯъ дар алоҳидагӣ дорои мафҳумҳои асосии 

мебошанд. Пеш аз ҳама дар слайдҳо бояд ана ҳамин мафҳумҳо, ки 

воҷаҳои калидӣ фан ва мавзӯро муайян менамоянд инъикоси худро 

ёфтанашон лозим аст, зеро онҳо таҳкурс ииназариявии фан ва мавзӯро 

ташкил медиҳанд. Ин воҷаҳои калидии қонуниятҳо, теоремаҳо, 

формулаҳо, фактҳои илмӣ қоидаҳои асосии, принсипҳо ва умуман асоси 

назариявии фан ва ё мавзӯро муайян менамоянд.  

Баъд шакли зуҳурёбии онҳо дар амал бояд инъикос ёбад, ки ин 

гузариш аз назария ва амалия мебошад. Бояд ҳамчунин муайян карда 

шавад, ки онҳо чии тавр бояд системанок ва пай дар ҳам мавриди 

омӯзиш ва омӯзонидан қарор дода шаванд. Умуман ҳангоми 

банақшагирии, таҳия, истифода ва таҳлил риояи ҳамаи принсипҳо ба 

инобат гирифта мешавад.  

Сипас методҳои таҳия, истифода, таҳлил муайян карда мешавад, 

яъне мундариҷаи воситаҳои мултимедиавии таълим тавассути кадом 

методҳо мавриди муаррифии қарор дода мешаванд. Дар ин ҷо воситаҳои 

шифоҳии мултимедиавии таълим тавассути методҳои шифоҳии, 

воситаҳои аёнии мултимедиавии таълим тавассути методҳои аёнии 

таълим мавриди шарҳдиҳии ва намоишдиҳии қарор дода мешаванд, 

вобаста ба хусусияти барои азхудкунии аз ҷониби муҳассилин тайёр ё 
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нотайёр бадани мундариҷаи мултимедиавии таълим методҳои 

барқароркунии ва муаммовии (проблемавии), ҷустуҷӯи таҳқиқотии низ 

истифода бурда мешаванд. Дар ҳамаи ин мавридҳо мундариҷаи 

мултимедиавии таълим бояд кӯтоҳ ва ихчам тавассути воҷаҳои калидии, 

навъҳои аёният ё тавассути ҳам воситаҳои сухании ва ҳам аёнии якҷоя 

таҳия карда шаванд. Вақте, ки воситаи мултимедиавии таълим тавассути 

воситаҳои ҳам сухании (лафзии) ва ҳам аёнии таҳия карда мешавад, он 

тавассути методҳои лафзии ва аёнии дар якҷоягии мавриди муаррифии 

қарор дода мешавад.  

Ҳангоми таҳлил банақшагирии, таҳия ва истифодаи воситаҳои 

мултимедиавии таълим мувофиқатии он ба асосҳои назариявии ва 

амалии таълим муайян карда мешавад. Яъне сухан дар бораи мувофиқат 

намудани воситаҳои мултимедиавии таълим ба мавзӯъ, мақсад ва 

вазифаҳои таълим, ба мундариҷаи таълим меравад. Аз ҷониби дигар 

мувофиқатии онҳо ба принсипҳои таълим мавриди таҳлил қарор дода 

мешавад. Дар ҳамаи ин ҳолатҳо равандҳои банақшагирии, таҳия, 

истифода ва таҳлили воситаҳои мултимедиавии таълим бояд, ки чун як 

раванди том, бутун, яклухти мураккаб ба ҳисоб гирифта шавад, ки ҳар 

яке аз равандҳои ҷудогонаи он принсипҳои алоҳидаи худро дорад, ки 

риоя намудан ба онҳо дараҷаи самаранокии воситаҳои мултимедиавии 

таълимро муайян менамоянд. Принсипи банақшагирии, таҳия, истифода 

ва таҳлили мултимедиавии таълим боназардошти махсусиятҳои низоми 

кредитии таҳсилот дар мактаби олии мавриди риоя бояд қарор дода 

шавад. Ин дар навабати худ тақозо менамояд, ки ҳамчунин умумият 

махсусиятҳои фанҳои таълимии низ дар мактаби олии ба инобат гирифта 

шавад. Зеро ҳар як фанни таълимии предмет ва ҳодисаҳои гуногуни 

табиии, иҷтимоии ва шуури инсониро дар асоси умумият ва фарқияти 

онҳо аз ҳамдигар мавриди омӯзонидан ва омӯзиш, аз ҷумла бо воситаҳои 

мултимедиавии таълим қарор медиҳад. Ҳамчунин ҳангоми риояи 

принсипи мазкур нақш ва мақоми дар алоҳидагии ва якҷоя 
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истифодабарии воситаҳои техникии таълим, аз ҷумла воситаҳои садо ва 

симо чии дар алоҳидагии ва чии якҷоя бояд мавриди назар гардад.  

Қоидаи ҷудо намудани иттилооти асосии ва иттилооти щайри асосӣ. 

Инро ба тариқи фикрии асосии ва фикри щайриасосии, мафҳумҳои 

асосии ва мафҳумҳои щайриасосии низ маънидод намудан мумкин аст. 

Ин қоида ҳамчун қонуне мебошад, ки аз бисёр принсипҳои дидактикии 

бармеояд. Алалхусус бо принсипҳои системанокии ва паи дар таълим, 

принсипи бошуурона азхуд намудани маводи таълимии. Иттилооти 

таълимии асосии ин ҳамон иттилоте мебошад, ки дар ҳамон лаҳзаи 

дидактикии, яъне вақти таълимии мавриди омӯзонидан ва омӯзиш қарор 

дода мешавад. Иттилоотии таълимии щайриасосии ин ҳамон иттилооте 

мебошад, ки барои омӯзонидан ва омӯзиши иттилооти асосии ёрии 

мерасонад, яъне вазифаи иттилооти ёрирасонро иҷро менамояд. Ҳар як 

иттилооти таълимии дар як ҳолат асосии, аммо дар ҳолати дигар 

щайриасосии шуда метавонад. Масалан, агар мо мавзӯи таълимиро 

ҳамчун иттилооти таълимии мадди назар намоем, пас ҳамин мавзӯъ дар 

вақти таълимие, ки он омӯзонида мешавад, мавзӯи асосии ҳисобида 

мешавад.  

Тамоми иттилооти таълимии доир ба ин ё он фан бо ҳам 

алоқамандии дохилии доранд, ки он алоқамандии дохилии доранд, ки он 

алоқамандии дохилифаннии маҳсуб меёбад. Ғайр аз ин иттилооти 

таълимие ҳастанд, ки онҳо дар як ё якчанд фан мавриди омӯзонидан ва 

омӯзиш қарор мегиранд. Ба ҳайси чунин иттилооти таълимии мафҳумҳо, 

предмет, ҳодисаҳо, фактҳои илмие мавриди назари омӯзонидан ва 

омӯзиш аз ҷониби якчанд фанҳо қарор мегиранд, ки риоя намудани 

қоидаи алоқамандии байнифанниро тақозо менамояд. Алоқамандии 

дохилифаннии бо як ё якчанд мавзӯи дохилифаннии бо як ё якчанд 

мавзӯи дигари ҳамин фан арзи вуҷуд доштанаш инмконпазир аст. Дар ин 

маврид мавзӯе, ки мавриди омӯзонидан ва омӯзиш қарор дода мешавад, 

мавзӯи асосии ва мавзӯҳое, ки барои омӯзонидани ҳамин мавзӯъ ёрии 
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мерасонанд, мавзӯҳои щайриасосии ҳисобида мешаванд. Мавзӯҳоро 

вобаста ба дараҷаи алоқамандиашон бо дигар мавзӯҳо ба чунин навъҳо 

ҷудо намудан мумкин аст, ки он дараҷаи нишондиҳандаи мустақилияти 

онҳо мебошад: 

а) мавзӯҳои дараҷаи баланди мустақилият;  

б) мавзӯҳои дараҷаи миёнаи мустақилият;  

в) мавзӯҳои дараҷаи пасти мустақилият.  

Мавзӯҳои дараҷаи баланди мустақилият танҳо бо як ё ду мавзӯъ 

алоқамандии доранд. Мавзӯҳои дараҷаи миёнаи мустақилият бо се чор 

мавзӯъ алоқамандии доранд. 

Мавзӯҳои дараҷаи пасти мустақилият бо панҷ шаш мавзӯъ 

алоқамандии доранд. Қоидаи мазкур инчунин алоқамандии мавзӯро бо 

дигар мавзӯҳо дар асоси замони дидактикии низ маънидод менамояд. 

Яъне мавзӯе, ки масъалаи, имрӯз мавриди омӯзонидан ва омӯзиш қарор 

мегирад, бо мавзӯҳое, ки дар гузашта мавриди омӯзонидан ва омӯзиш 

қарор гирифта буданд алоқамандии дорад. Аз ҷониби дигар мавзӯи 

имрӯза ба мавзӯҳои оянда низ алоқамандии дорад. Ин маънои онро 

дорад, ки мавзӯи имрӯзаро омӯзгор бо мавзӯҳои гузашта ва оянда дар 

алоқамандии таълим диҳад. Дар ин маврид мавзӯи имрӯза асосии, 

мавзӯҳои гузашта ва оянда мавзӯҳои щайриасосии маҳсуб меёбанд. 

Хусусияти афзалиятноки воситаҳои мултимедиавии таълим дар ин 

маврид аз он иборат аст, ки алоқамандии иттилооти таълими асосии ва 

щайриасосиро, дар мавриди мазкур, алоқамандии мавзӯи имрӯзаро бо 

мавзӯҳои гузашта ва оянда ба муҳассилин ба шакли аёнии дар слайдҳо 

манзур ва муаррифии менамояд, ки ин системанокии ва пай дар паи 

омӯзонидан ва омӯзиш мавзӯҳоро таъмин менамояд. Ҳангоми таърифи 

қоидаи мазкур ҳамчунин дар бораи хусусияти мафҳумҳои асосии ва 

мафҳумҳои щайриасосии фан низ баъзе нуқтаҳои асосиро бояд таъкид 

намуд.  



79 
 

Мафҳумҳои асосии фан таҳкурсии асосии ҳамин фанро аз лиҳози 

назариявии ва амалии маънидод менамояд. Дар ин маврид мафҳумҳои 

щайриасосии вазифаи ёрирасонро нисбати мафҳумҳои асосии фан иҷро 

менамоянд. Ин хусусияти мафҳумҳои асосии ва щайриасосии ва 

муносибати байниҳамдигарии онҳо доимии мебошад, он тащйирёбанда 

нест. Ин хусусият танҳо дар дохили ҳамин фан амал менамояд. Аммо дар 

доираи алоқамандии байнифаннии он амал наменамояд. Масалан 

мафҳумҳои таълим ва тарбия барои илм ва фанни педагогика мафҳумҳои 

асосии маҳсуб меёбанд, аммо барои илм ва фанни равоншиносии ин 

мафҳумҳо асосии маҳсуб намеёбанд. Барои илм ва фанни равоншиносии 

мафҳумҳои тарбия ва таълим ҳамчун мафҳумҳои ёрирасон ба мафҳумҳои 

асосии равоншиносии хизмат намуда метавонад, ки ин дар доираи 

алоқамандии байни илмии ва байни фаннии илмҳои равоншиносии ва 

педагогика ба амал меояд.  

Қоидаи гузариш аз ҷузъ ба кулл ва аз кулл ба ҷузъ. Қоидаи мазкур 

қоидаи силсилабандии фикр буда, дар он фикрронии аз ҷузъ ба кулл ва аз 

кулл ба ҷузъ дар назар дошта шудааст. Дар ин ҷо қоидаи мазкур ба 

принсипи системанокии ва пай дар паи дохил мешавад ва тавассути 

методҳои индуктивии ва дедуктивии дар амал тадбиқ карда мешавад. 

Вақте, ки фикрронии аз ҷузъ ба кулл ҷараён мегирад, тарзи фикрронии 

зерин дар назар дошта мешавад. 

осон ---> мушкил;  

маълум ---> номаълум;  

содда ---> мураккаб;  

конкрет ---> абстракт;  

факт ---> ҷамъбаст; 

наздик ---> дур; 

унсур ---> система; 

Баръакси ин тарзи гузариш аз кулл ба ҷузъ мебошад. Гузариш аз 

ҷузъ ба кулл дар ҳолати дараҷаи пасти инкишофи тафаккур ҷой дорад. 
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Аммо ҳангоми гузариш аз кулл ба ҷузъ дараҷаи баланди инкишофи 

тафаккур дар назар дошта мешавад. В.В.Давидов дар методикаи 

таълими худ ба методи дедуксия такя менамояд. Ҳамчунин қоидаи 

мазкур тавассути методҳои репродуктивии, ҷустуҷӯи таҳқиқотии амалии 

карда мешавад. Ҳангоми гузариш аз ҷузъ ба кулл бештар методи 

фаҳмондадиҳии-шарҳдиҳии, яъне репродуктивии мавриди истифода 

қарор мегирад. Аммо ҳангоми гузариш аз кулл ба ҷузъ методи 

проблемавии, қисман таҳқиқотии ва таҳқиқотии мавриди истифода қарор 

мегиранд. Ба ҳамин тариқ донишҳосилкунии тавассути фикрронии 

индуктивии ва дидуктивии ба роҳ монда мешавад. Истифодабарии 

методҳои индуктивии ва дедуктивии танҳо аз хоҳиши омӯзгор вобаста 

набуда, балки бояд дар асоси таҳлили иттилооти таълимии, дараҷаи 

инкишофи муҳассилин муайян карда шавад. Дар слайдфилмҳои 

таълимии маводҳои таълимии, иттилооти таълимии индуктивии ва ё 

дедуктивии таҳиягардидаро мушаххас намоиш додан имконпазир аст. 

Алалхусус аёниятнокии слайдҳо имкон медиҳад, ки донишҷӯён онро ба 

таври биноии дарк намоянд. Қоидаи мазкур яъне гузариш аз ҷузъ ба кулл 

ва аз кулл ба ҷузъ бодарназардошти хусусиятҳои ҳар як фан, 

бодарназардошти предмет ва ҳодисаҳое, ки ин ё он фан меомӯзад 

мавриди таҳия ва истифода қарор мегирад. Аз ҷониби дигар самаранок 

дар амал тадбиқ намудани қоидаи мазкур тақозо менамояд, ки қоидаи 

мазкур на дар алоҳидагии, балки дар ягонагии ва аз ҳам вобастагии бо 

дигар қоидаҳо мавриди таҳия қарор дода шавад. Зеро ҳангоми таҳияи 

слайдҳо ҳар як қонун на дар алоҳидагии, балки дар ягонагии ва бо ҳам 

вобастагии умумии мавриди таҳия ва истифода қарор мегирад. Ҳамаи 

қоидаҳо дар як маврид ҳам асосии ва ҳам щайриасосии буда, ба ҳамдигар 

ёрирасон мебошанд, ҳамдигарро щании ва пурра менамоянд. Бинобар 

ҳамин ҳам ҳангоми таҳия ва баҳодиҳии ба арзиши илмии-методии 

слайдҳо дараҷаи амалии тадбиқгардии қоидаҳо аз лиҳози комплексии, 

яъне маҷмӯавии бояд дар назар дошта шавад. Диққат, идрок, тафаккур, 
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хотира, хаёл дар мавриди истифодаи фикрронии индуктивии умумият 

фарқиятҳо доранд, ки онро ҳамеша бояд дар мадди назар дошт. 

Формулаи дидактикии гузариш аз ҷузъ ба кулл чунин аст. 

Ҷ №1+Ҷ №2+Ҷ №3+Ҷ №4+Ҷ №5+Ҷ№6+Ҷ №n… ӯК. 

Формулаи гузариш аз кулл ба ҷузъ чунин аст.  

КӯҶ №1+Ҷ №2+Ҷ №3+Ҷ №4+Ҷ №5+Ҷ №6+Ҷ №n…  

Аломатҳои шартии: Ҷ-ҷузъ К-кулл.  

Қоидаи дар ҳолатҳои гуногун намоишдиҳии предмет ва ҳодисаҳо. Чи 

тавре, ки маълум аст ҳар як фан предмет ва ҳодисаҳои муайянро мавриди 

омӯзиш қарор медиҳад. Яке аз имкониятҳои муҳими воситаҳои 

мултимедиавии таълим ин аз он иборат аст, ки онҳо предмет ва 

ҳодисаҳоро самаранок муаррифии карда метавонанд. Дар ин бобат 

ҳамаи имкониятҳои техникии воситаҳои мултимедиавии таълим мавриди 

истифода қарор дода мешавад. Предмет ва ҳодисаҳои аз лиҳози тасвир, 

садо ва дигар рукнҳои худ ҳамаҷониба манзури муҳассилин мегардад. 

Предмет ва ҳодисаҳо дар ҳолатҳои статикии, ором, ҳаракат, инкишоф, 

рушд низ намоиш дода мешавад. Ҳамаи ин имконияти самаранок ба 

узвҳои биноии ва шунавоии якҷоя идрок намудани он имконият 

медиҳанд. Вақте, ки предмет ва ҳодисаҳо на якҷониба, балки 

ҳамаҷониба, на танҳо дар шакли хурд, балки дар шакли бузург, на танҳо 

дар ҳолати ором, яъне статикии, балки боз дар ҳолати ҳаракат, инкишоф 

намоиш дода мешаванд ин самаранок азхуд намудани моҳият ва мазмуну 

мундариҷаи онҳоро осон мегардонад. Дар ин маврид аз проексия, 

диапроексия, экинопроексия, ки онҳо ба гурӯҳҳои диаскопии ва 

эпископии, ҳамвор, стереоскопии, голографии, статикии ва динамикии, 

диапозитивҳо кадрофилмҳо, ё ба ибораи дигар слайдфилмҳо ва 

алалхусус графопроекторҳо истифода бурдан мумкин аст.  

Афзалияти дидактики графопроектор нисбат ба проексияҳои 

статикии дар он аст, ки графопректор бо методи аниматсия, яъне 

«ҷонбахшии» ва «зиндасозии» предмет ва ҳодисаҳо калон кардани 
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андозаи расм, тащйир ва мукаммал намудани он, ворид намудани 

навиштаҷот ва аз ҳама муҳимаш дар ҳолати динамикии, яъне ҳаракат ва 

инкишоф намоиш додани предмет ва ҳодисаҳоро доро мебошад. 

Ҳамчунин графопроекторҳо барои намоишдиҳии таҷрибаҳои илмии 

шароити мусоид фароҳам меоварад, ки ин шаҳодати васеъ 

истифодабарии проексияи экрании мебошад. Эпипроекторҳо ва 

графопроекторҳо аз лиҳози сифати техникии ва эстетикии афзалияти 

муайянро доро мебошанд ва аз ҷониби ширкатҳои машҳур амсоли 

«Liegegange», «Medium», «Kodak» бо теъдоди хеле зиёд истеҳсол карда 

мешаванд, ки талаботҳои муассисаҳои таълимиро нисбат ба қонеъ 

намудани онҳо ба воситаҳои экрании мусоидат менамояд.  

Умуман воситаҳои аудиовизуалии таълим барои самаранок 

гардонидани раванди таълим аз лиҳози баёни мавзӯи нав, мустаҳкам 

намудаи он, беҳтар намудани робитаи дидактикии омӯзгор бо 

муҳассилин ва муҳассилин бо ҳамдигар имкониятҳои васеи дидактикии 

фароҳам меоваранд. Барои ҳамин ҳам кабинетҳои таълимии фанҳо бояд 

бо воситаи гуногунии техникии, аудиоии, видеоии, аудиовизуалии ва 

компютерии таҷҳизонида шуданашон талаботи давру замони 

иттилоотонии ва компютеркунонии маҳсуб меёбад. Таълими ҳар як фан 

вобаста ба хусусиятҳои гуногуни худ бояд бо воситаҳои техникии 

таълим, алалхусус аудиовизуалии, ва алалхусус графопроекторҳо ба роҳ 

монда шуданашон аз аҳамияти дидактикии холии нест. Ин қоида барои 

боз ҳам самаранок риоя намудан ба принсипи аёниятнокии таълим 

мусоидат менамояд. Ин дар навбати худ барои дар донишҷӯён 

самаранок ташаккул додани дониш, маҳорат ва малакаи касбии-

меҳнатии мусоидат хоҳад намуд.  

Дар як вақт дараҷаи салоҳиятнокии техникии-касбии омӯзгоронро 

нисбати истифодаи воситаҳои техникии таълим баланд бардоштан лозим 

аст. Барои ин ҳамкории омӯзгорони фанҳои мухталиф бо омӯзгорони 

фанни информатика муҳим аст. Тавассути ташкил намудани курсҳои 
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такмили ихтисос, гузаронидани семинарҳои методии саводнокии 

компютерии-техникии омӯзгорони мактаби олиро баланд намудан 

мумкин аст. Инро таҷрибаи пешқадами мактабҳои олии собит 

менамоянд. Саводнокии компютерии-техникии донишҷӯён низ ба 

дараҷаи баланд бардошта шавад. Зеро дар онҳо низ бояд дараҷаи 

баланди ташаккули салоҳиятнокии касбии-техникии ташаккул дода 

шуданаш шарт ва зарур аст. Барои ин таълими фанни «Технологияҳои 

иттилоотии» чи дар мактаби миёна ва чи дар мактаби олии бояд ба 

дараҷаи баланд бардошта шавад. Дар маҷмӯъ ҳамаи ин чораҳои 

дидактикии ва компютеркунонии раванди таълим дар мактабҳои олии ва 

миёна барои баланд бардоштани сифати таълим мусоидат менамояд.  

Қоидаи ба мавзӯъ ва зермавзӯҳо тақсим намудани мундариҷаи 

таълим. Ҳангоми таҳия ва истифодаи воситаҳои мултимедиавии таълим 

қоидаи мазкур аҳамияти махсус касб менамояд. Зеро таҳияи барномаҳои 

таълимии ва силлабусҳо дар низоми кредитии таҳсилот яке аз вазифаҳои 

муқими илмии-методии маҳсуб меёбад. Чи тавре, ки маълум аст 

барномаҳои таълимии ва силлабусҳо аз стандартии давлатии бармеояд ва 

аз он сарчашма мегиранд. мувофиқатии ҳамаи онҳо бо ҳамдигар шарт ва 

зарур аст. Китобҳои дарсии ва дигар воситаҳои методии ёрирасон бояд 

ба барномаҳои таълимии мувофиқат намоянд. Алоқамандии 

байниҳамдигарии онҳо шарт ва зарур аст. Алоқамандии дохилифаннии 

низ аз ҳамин нуқта сарчашма мегирад. Қоидаи мазкур аз принсипи 

системанокии ва пай дар ҳамии ва ҷанбаи мундариҷавии таълимро дар 

бар мегирад. Дар доираи ҳар як фан маҷмӯаи муайяни мафҳумҳои 

асосии, предмет ва ҳодисаҳои асосии фанни мазкур, назарияҳо 

теоремаҳо, қонуну қонуниятҳо, фактҳои илмии ва щайраҳо мавриди 

баррасии мегарданд, ки ҳар яке фикрҳои асосии илмии фанни мазкур 

маҳсуб меёбанд. Ҳар як фикри асосии ҳамчун мавзӯъ ба фикрҳои 

ҷудогона тақсим мешаванд, ки онҳо зермавзӯҳои мавзӯи мазкур 

мебошанд. Зермавзӯҳо аз ҷиҳати мантиқии бо ҳам алоқаманд буда, 
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мавзӯи асосиро шарҳ медиҳанд. Ҳар як зермавзӯъ низ тавассути 

ҷумлаҳои мазмунан бо ҳам пайванд алоқамандии дохилии доранд, ки он 

алоқамандии мантиқии маҳсуб меёбанд. Дар маҷмӯъ фикри калон 

тавассути фикрҳои хурд, яъне мавзӯъ тавассути зермавзӯҳо маънидод, 

шарҳ, эзоҳ дода мешавад. Мавзӯъ ҳамчун системаи дидактикии аз 

зермавзӯҳо ҳамчун унсурҳои системаи мазкур иборат аст.  

Фикри калон низ нисбати фикрҳои хурд муносибати система ва 

унсурҳоро ташкил медиҳад. Ана ҳамин нуқта бояд дар слайдфилмҳо 

инъикоси худро ёбад. Ҳангоми банақшагирии дидактикии мавзӯҳои 

асосии ҳар як фан, мазмун ва мундариҷаи асосии фан системаро ташкил 

медиҳад, мавзӯҳо бошанд дар навбати худ унсурҳои системаи мазкур 

маҳсуб меёбанд. Дар раванди таълим гузариш аз системаҳои калон ба 

системаҳои хурд ба амал меояд, ки он характери пай дар паиро доро 

мебошад. Дар навбати худ ҳар як система як комплекси таълимии 

мебошад, ки дар он як фикри калони дидактикии ба фикрҳои хурди 

дидактикии тақсим мешавад. Аз ҷиҳати шакл ва мазмун ин фикрҳо бо 

ҳам пайваст мебошанд. Ин фикрҳо аз як ҷиҳат характери илмиро доро 

мебошанд, зеро онҳо аз системаи ин ё он илм бармеоянд ва аз ҷониби 

дигар фикри дидактикии маҳсуб меёбанд, ки мавриди омӯзонидан ва 

омӯзиш қарор дода мешаванд. На қориазёд, бешуурона азхуд намудани 

фикрҳо, мавзӯҳо, мафҳумҳо, балки бошуурона, дар асоси сарфаҳм 

рафтан ба маънию мазмуни фикрҳо, мавзӯҳо, мафҳумҳо шарт ва зарур 

аст. 

 Ин нуқтаро ҳам дар рафти омӯзонидан ва ҳам дар рафти омӯзиш 

ба инобат гирифтан лозим аст. Ин аз он шаҳодат медиҳад, ки қоидаи 

мазкур щайр аз принсипи силсиланокии ва пай дар паи боз бо принсипи 

шуурнокии алоқамандии зич дорад. Ба низом, ба як силсилаи муайян 

даровардани маҷмӯаи дониш, маҳорат ва малакаҳои марбута ба ҳар як 

фан имкон медиҳад, ки таҳияи воситаҳои мултимедиавии таълим дар 

асоси онҳо аз ҷиҳати илмии-методии дуруст ба роҳ монда шавад. Дар 
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омӯзгорони мактабҳои олии ва дар донишҷӯён риоя намудан ба 

қоидаҳои мазкур ва дар амал тадбиқ намудани онҳо бояд ташаккул дода 

шавад. На танҳо ташаккул додани ҷаҳонбинии илмии донишҷӯён, балки 

боз ташаккули дунёи ботинии онҳо низ муҳим аст. Ҳаёти моддии одам ва 

ҳаёти маънавии-руҳии одам бояд баробар рушд ёбанд. Ду нимкураи 

мащзи сари инсон ҳам ба инкишофи ана ҳамин ду самт шароити мусоиди 

физиологии фароҳам меоваранд. Аз ҳамин сабаб ҳам дар мундариҷаи 

таълим маҷмӯаи дониш, маҳорат ва малакаҳо тарзи фаъолият, яъне ҳам 

фаъолияти барқароркунии (репродуктивии) ва ҳам фаъолияти эҷодии 

доир ба илм ва санъат, доир ба инкишофи ақл ва эҳсосот баробар дохил 

карда шаванд. Зеро танҳо инкишофи ақл, новобаста аз эҳсосот ва 

баръакс ба инкишофи ҳаматарафаи шахс мусоидат намекунад.  

Барои ҳамин ҳам фанҳои марбут ба илмомӯзии ва санъатомӯзии 

бояд, ки баробар ворид карда шаванд. Ҳуқуқи дидактикии ҳар яки онҳо 

бояд баробар ба назар гирифта шавад. Дар мавриди он ки санъат дар 

мактабҳо ниҳоят кам мавриди омӯзиш қарор дода мешавад Б.М. 

Неменский хеле хуб қайд кардааст. «Мо дар назди халқи худ ҳуқуқи 

маънавии надорем, ки ваколати тарбияи бадеиро ба шахсони нисбати 

санъат ва корҳои мактаб бо салоҳияти нокифоя супорем. Ин арсаи 

фаъолияти рассомон ва арсаи фаъолияти педагогон-кордонҳои соҳаи 

фарҳанг. Тамоми фарҳанги одамият. 

 Санъат дар ин ҷо танҳо сипар, танҳо култиватор. Аммо бе сипар 

шудгор кардан имконнопазир аст! Санъат дар мактаб-ин воситаест, ки 

тавоноии онро мо то ба охир дарк накардаем ва онро кам истифода 

мебарем» [156, с. 7]. Омӯзиши санъат, навъҳои он чии дар мактаби миёна 

ва чи дар мактаби олии имкон медиҳад, ки шавқу завқи муҳассилин 

нисбати илм ва илмомӯзии боз ҳам баланд бардошта шавад. Аслан 

санъату илм, санъатомӯзиву илмомӯзии бо ҳам пайваст буда, байни онҳо 

алоқамандиву аз ҳамдигар вобастагии ногусастании мавҷуд аст. Бинобар 

ҳамин ҳам онҳоро аз ҳамдигар ҷудо намудан, якеро омӯзонидан 
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дигареро наомӯзонидан, ё худ ниҳоят кам омӯзонидан ҳам аз ҷиҳати 

педагогии ва ҳам аз ҷиҳати равоншиносии нодуруст аст, зеро ақл 

баробари эҳсосот ва баръакс эҳсосот баробари ақл бояд ташаккул дода 

шавад. Дар ин маврид воситаҳои мултимедиавии таълим имкониятҳои 

васеъ фароҳам меоваранд барои муаррифии намудани илм, маводҳои 

илмии ва асарҳои илмии, ҳаёт ва фаъолияти олимони бузург ва ҳамчунин 

барои муаррифи намудани санъат, асарҳои навъҳои гуногуни санъат, 

ҳаёт ва фаъолияти санъаткорони бузург.  

Ягонагии ва ҳамгироии илм ва санъат, илмомӯзии ва санъатомӯзии, 

илмомӯзонии ва санъатомӯзонии асоси дар ягонагии ва ҳамгироии 

ташаккул додани ақл ва эҳсосоти муҳассилин мебошад. Барои ин аз 

ҳамаи имкониятҳои дарсии ва беруназдарсии, аудитории ва 

беруназаудитории истифода бурдан қобили қабул мебошад. Илм 

ҳамчунин дар робита бо техника, технология, аз ҷумла бо техника ва 

технологияи иттлоотии, комютерии, коммуникативии, мултимедиавии 

омӯзонида шуданаш шарти муҳим аст. Санъат бошад дар робита бо 

адабиёт, бо техника ва технологияи иттилоотии, компютерии, 

коммуникативии, мултимедиавии омӯзонида шуданаш дар шароити 

ҳозира аҳамияти махсус касб менамояд. Иттилоотонии ва 

компютеркунонии соҳаи санъат ва илм ва аз ҷониби дигар соҳаи маориф, 

самтҳои нави инкишоф ва рушди ҷомеаро таъмин менамояд. Аз ҷониби 

дигар раванди иттилоотонии ва компютеркунонии соҳаҳои илм, санъат 

ва аз ҷумла адабиёт самтҳои нави инкишофи соҳаҳои мазкурро муайян 

менамояд. Дар қатори таърихи пайдоиш ва инкишофи илм ва соҳаҳои 

гуногуни илм, давраҳои инкишофи онҳо таърихи пайдоиш ва инкишофи 

санъат, адабиёт, давраҳои инкишофии онҳо низ мавриди омӯзонидан ва 

омӯзиш қарор гирифтанаш лозим аст. Алалхусус соҳаҳои санъат, амсоли 

санъати тасвирии, санъати мусиқии, санъати театрии, санъати кино ва 

намудҳои гуногуни ин санъатҳо метавонанд тавассути мултимедиавии 
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таълим инъикоси худро дар раванди таълим ёбанд ва ҳиссаи худро дар 

ташаккули ҷаҳонбинии ва дунёи ботинии муҳассилин гузоранд.  

Қоидаи истифодаи наворҳо аз филмҳои гуногун ҳангоми таҳия ва 

истифодаи слайдфилмҳо. Воситаҳои технологии иттлоотии, аз ҷумла 

техника ва технологияҳои мултимедиавии имкон медиҳад, ки ба ҳайси 

мундариҷаи таълим наворҳо аз филмҳои таълимии, бадеии, ҳуҷҷатии, 

илмии-фантастикии, тасвирии мавриди истифода қарор дода шаванд. 

Ҳамчунин наворҳо аз намоишҳои телевизионро низ вобаста ба ин ё он 

фан, вобаста ба ин ё он мавзӯъ истифода бурдан мумкин аст. 

Намоишдиҳии ин гуна наворҳо аёниятнокии таълимро самаранок 

намуда, дар қабули иттилооти таълими органҳои шунавоии ва биноии 

ҳамгиро ширкат меварзанд. Қоидаи мазкур танҳо ба принсипи 

аёниятнокии дахлдор набуда, балки бо дигар принсипҳо, амсоли алоқаи 

таълим бо ҳаёт, илмиятнокии таълим низ робитаи зич дорад.  

Истифодаи санъати кино дар дарс барои ташаккули шавқу завқ, 

ақл, ҳиссиёт, хаёли муҳассилин воситаи беҳамто ва бащоят бузург аст. 

Зеро алҳол хелҳои гуногуни филм вобаста ба фанҳои гуногуни таълимии 

мавҷуданд, ки тамоми соҳаҳои ҳаёти инсонро дарбар мегиранд. 

Тавассути филмҳо таърихи гузашта, таърихи имрӯзаро намоиш дода, дар 

асоси онҳо таърихи ояндаро низ пешгӯии намудан имконпазир аст. 

Тавассути филмслайдҳо дар асоси филмҳои гуногун предмет ва 

ҳодисаҳои дар ҳар як фан омӯхташавандаро аз таърихи пайдоиш ва 

инкишофи он дар давраҳои гуногун мавриди муаррифии намудан 

имконпазир аст. Ҳаёт ва фаъолияти сиёсатмадорони бузурги арсаи 

ҷаҳонии, шоирон ва нависандагони бузурги ҷаҳонии, рассомони 

муашҳури ҷаҳонии, хуллас ашхосе, ки барои инсоният хизматҳои бузург 

намуданд намоиш додан барои дар мисоли ҳаёт ва фаъолияти 

гуногунсоҳаи онҳо тарбия намудани насли наврас, аз ҷумла омӯзгорони 

оянда аҳамияти калони илмию тарбиявиро молик аст. Алҳол бисёр 

асарҳои ин гуна шахсиятҳои бузург низ ба навор гирифта шудааст. Дар 
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асоси ин гуна далелҳо таҳия намудани филмслайдҳо мазмуни 

машщулиятҳои назариявии ва амалиро пурмазмун ва щании мегардонад. 

Арзиши маълумотдиҳандагии, тарбиявии ва инкишофдиҳандагии ингуна 

слайдфилмҳо хеле баланд мебошанд, ва аз ин ҷиҳат онҳо аз 

машщулиятҳои анъанавии афзалият доранд.  

Зеро мазмун ва мундариҷаи ин филмҳо, ки аз онҳо слайдфилмҳо 

таҳия мегардад аз ҷониби мутахассисони баландихтисос таҳия карда 

мешаванд. Пас аз намоишдиҳии ин гуна слайдфилмҳо ҳатман ташкил ва 

гузаронидани таҳлилҳо шарт ва зарур аст. Муҳассилини имрӯза, 

хонанда, донишҷӯ бояд, ки иттилооти таълимиро аз сарчашмаҳои 

гуногун дастрас карда тавонад. Қабул, коркард, банизомдарории, 

интиқоли иттилооти таълимии хусусиятҳои ба худ хосро доро мебошад. 

Донишҷӯ барои он, ки фикри худро иброз намояд, дорои дараҷаи 

муайяни салоҳиятнокии шуданаш лозим аст, ки ин барои таҳлили 

иттилооти таълимии ба ӯ кӯмак мерасонад.  

Аз ин лиҳоз ба донишҷӯён омӯзонидани дониш, маҳорат ва 

малакаи кор бо сарчашмаҳои гуногуни иттилооти таълимиро, аз ҷумла 

кор бо китоб, кор бо наворҳои таълимии, кор бо слайдфилмҳоро 

омӯзонидан лозим аст. Барои ҳамин ҳам на ҳама вақт ба донишҷӯ 

иттилооти таълими тайёрро пешниҳод намудан лозим аст. Шарт ва 

зарур аст, ки ӯ худаш низ иттилооти таълимиро дастрас намояд, онро 

коркард ва таҳлил карда тавонад. Ана барои ҳамин ҳам маҳорату 

малакаи мустақилона доир ба ҷанбаҳои гуногуни фаъолияти касби-

меҳнатии худ фикрронии намудан дар донишҷӯ муҳим аст. Аз ҷумла дар 

доираи таҳия ва истифодаи слайдфилмҳо дар асоси филмҳои гуногун яке 

аз мавзӯҳои мубрами педагогии маҳсуб меёбад, ки он қисми таркибии 

иттилоотонии ва компютеркунонии раванди таълим мебошад. Ҳамаи ин 

дар маҷмӯъ баланд бардоштани салоҳияти касбии-меҳнатии омӯзгорони 

мактаби олиро дар самти кор карда тавонистан бо воситаҳои гуногуни 

техника ва технологияҳои иттилоотиро тақозо менамояд.  
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Қоидаи истифодаи унсурҳои системаи санъати тасвирии. Санъат 

умуман ва санъати тасвирии аз ҷумла ба ташаккули хаёл, эҳсосот ва 

идроки шахс ва дар маҷмӯъ ба ташаккули маънавии-руҳии шахс таъсири 

бащоят бузург мерасонад. «Юон воқеан дуруст таъкид менамояд: «Ба 

монанди он, ки мусиқии бо дувоздаҳ садою нимпарда ба онҳо дар 

октаваҳои баланд ва паст такроршаванда коркард мегардад ҳамин тавр 

рассомии ҳам аслан аз панҷ унсур иборат аст. Ҳеҷ ягон мундариҷаи 

мураккаб, ҳеҷ ягон мавзӯъот инро тащйир намедиҳад. Ин панҷ унсур аз 

интиқоли: 1)шакли предметҳо, 2)ранги онҳо, 3)нури онҳоро 

равшандиҳанда, 4)маводе, ки онҳо аз он иборатанд, ва 5) фазое, ки дар 

шароити он онҳо воқеанд, иборат аст. Гӯё ки чии мусиқии ва чии 

рассомии-чизҳои оддии. Аммо чии хеле, ки мусиқии бо ин дувоздаҳ садо 

тамоми лаҳви садоро, тамоми раванди онро дарбар мегирад, рассомии 

ҳам бо ин панҷ унсур тамоми олами мураккаби бинишро дарбар 

мегирад» (79,33-34). Дар раванди таҳияи воситаҳои мултимедиавии 

таълим ин унсурҳои санъати мусиқии ва санъати рассомии аҳамияти 

махсуси илмию-методиро касб менамоянд. Садо ва тасвир дар ин раванд 

дорои шакл ва мазмуни муайяне мебошанд, ки онҳо ба ташаккули дунёи 

ботинии шахс таъсири муайяне мерасонанд. Дар слайдфилмҳо расмҳои 

гуногуни ҷанрии амсоли пейзаҷ, портрет ва дигарҳо мавриди истифода 

қарор мегиранд. Аз ҷиҳати илмию-методии дуруст истифода бурда 

тавонистани онҳо дониш, маҳорат ва малакаи махсус, ки дараҷаи 

салоҳиятноки-касбии мутахассисро муайян мекунад, тақозо менамояд. 

Барои ҳамин ҳам кор бо расм ва суратҳои гуногун ҳангоми таҳия ва 

истифодаи воситаҳои мултимедиавии таълим ҳам ба омӯзгори мактаби 

олии ва ҳам ба донишҷӯ бояд хос бошад.  

Онҳо метавонанд ҳам расмҳои рассомони бузург ва ҳам дигар 

расму суратҳоро вобаста ба фан, вобаста ба мавзӯъ мавриди таҳия ва 

истифода дар раванди таълим қарор диҳанд. Ҳар як соҳаи фаъолияти 

инсонии дар расмҳо низ таҷассум гардидааст. Масалан соҳаи 
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табиатшиносии дар расмҳои рассомони бузург, амсоли Ф.А. Василев, 

И.И. Левитан, В.Д. Поленов, А.А. Пластов, В.А. Серов, И.И. Шишкин, 

К.Ф. Юон, таҷассум ёфтааст. Ҳангоми таҳия ва истифодаи воситаҳои 

мултимедиавии таълим истифода бурдан аз аксҳо низ қобили қабул аст. 

Аксҳои аксбардорони машҳурро вобаста ба фан ва мавзӯъ низ истифода 

бурдан дар ин маврид тавсия дода мешавад. Дар ин маврид дар худи 

омӯзгорони оянда низ маҳорату малакаи аксбардориро ташаккул додан 

лозим аст. Дониш, маҳорат ва малакаи аксбардории тахассусии имкон 

медиҳад, ки омӯзгорони оянда дар ин самт низ дорои дараҷаи муайяни 

салоҳиятнокии гарданд.  

Дар оянда алалхусус омӯзгорони оянда метавонанд дараҷаи 

аёниятнокии таълимро, тавассути ин аксҳо таҳия намудани воситаҳои 

мултимедиавии таълимро таъмин намуда, сифати таълимро бо ин роҳ 

низ баланд бардоранд. Дар ин маврид боз ҳам зикр намуд, ки дониш, 

маҳорат ва малакаи наворбардории касбии низ ба омӯзгорони оянда , 

дар таҳия ва истифодаи воситаҳои мултимедиавии тавассути видео барои 

таҳияи видеофилмҳо аҳамияти илмию-методиро доро мебошад. 

Ҳамчунин ҳангоми таҳияи ҷадвалҳо, диаграммаҳо, расмҳо, нақшаҳо 

тавассути компютер дониш, маҳорат ва малакаи муайянро тақозо 

менамояд. Ҳамаи ин дар маҷмӯъ аз омӯзгорони оянда дониш, маҳорат, 

ва малакаи кор карда тавонистан бо воситаҳои гуногуни техникии, 

компютери техникиро тақозо менамояд. Қоидаи мазкур барои дар 

дараҷаи баланди салоҳиятноки таъмин намудан риояи принсипи 

аёниятнокиро таъмин менамояд. Шарҳдиҳии ва намоишдиҳии 

мундариҷаи таълим фикрронии аёниро самаранок мегардонад. 

Чорабиниҳои илмии-методии мазкур барои баланд бардоштани 

иттилоотонии соҳаи таълим мусоидат намуда, сифати таълимро 

нисбатан баланд мебардорад, ки ин талаботи замон аст ва дар ин бобат 

асосгузори сулҳу ваҳдати миллии, президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
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мӯҳтарам Эмомалии Раҳмон дар якчанд Паёмҳои худ борҳо таъкид 

намудаанд.  

Қоидаи истифодаи санъати мусиқӣ ҳамчун система ҳангоми таҳия ва 

истифодаи воситаҳои мултимедиавии таълим. Нақш ва мақоми санъати 

мусиқии ҳангоми таҳия ва истифодаи воситаҳои мултимедиавии таълим 

низ ниҳоят баланд аст. Алҳол ин сарчашма қариб ки мавриди истифода 

қарор дода намешавад. Ҳол он ки туфайли дар раванди таълим васеъ 

мавриди истифода қарор гирифтани техника ва технологияҳои 

иттилоотии ворид намудани он ба раванди таълим таъсири бащоят 

самаранок мерасонад. Алалхусус дар ташаккули дунёи ботинии 

донишҷӯён. «Асари мусиқии ба ҳайси яке аз қабатҳои асосии мундариҷаи 

худ дорои кайфият, эҳсос мебошад. Тамоми садогии мусиқии, тамоми 

гуногунии беохири он воситаи ифодаи дунёи руҳии инсонии ва ҳамчун 

қисми муҳими он-эҳсос, ҳис, рӯҳия мебошад. Олами эҳсос бузург аст. 

Маҷмӯаҳои эҳсосот масалан дар мусиқии, маҳз аз ин сабаб беҳадду канор 

мебошанд, ки онҳо дар ин ҷо, аз рӯи қоида, онҳо на «якто-якто», бисёр 

вақт дар пайвстагиҳои гунонгун зуҳур меёбанд» [172, с. 52]. 

Тавассути садо ва симо низ маъно ва мазмуни муайянро ифода 

намудан мумкин аст. Алҳол дар раванди таълим иттилооти таълимии 

бештар туфайли сухан ва ҷумла, ки дорои маъни ва мазмуни муайян 

мебошанд ва қисман тавассути воситаҳои аёнии, ки онҳо низ дорои 

маъни ва мазмун мебошад, ифода карда мешавад. Аммо тавассути 

унсурҳои ҷудогона ва системии мусиқии ифода намудани маъно ва 

мазмуни иттилоотии таълимии қариб, ки мавриди истифода қарор 

намегирад. Аммо садо, овоз, оҳанг низ маъно ва мазмуни муайянро 

ифода менамоянд ва онро имконияти дар раванди таълим истифода 

бурда тавонистан мавҷуд аст. Зеро предмет ва ҳодисаҳои олам, ки аз 

ҷониби фанҳои гуногун мавриди омӯзонидан ва омӯзиш қарор мегиранд 

низ садо, овоз, оҳанг доранд. Истифода набурдан аз ин захираи 

самаранокгардонии раванди таълим нодуруст аст. Садои ханда, гиря, 
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нола ҳолатҳои гуногуни табъи одамро ифода менамоянд. садо ва 

овозҳои паррандагон ва ҳайвонот, садо ва овозҳои ҳодисаҳои табиии 

шамол, борон, вулқон ва диг. дар раванди таълим шунавонидан ба 

фаҳмиши аниқу дақиқи предмету ҳодисаҳо мусоидат менамояд. Суруду 

мусиқии дар бисёр соҳаҳои ҳаёти инсон ҳамчун воситаи фаъолият, 

ҳамчун воситаи баланд бардоштани руҳияи субъекти фаъолият истифода 

бурда мешавад. Алҳол дар мактабҳои таҷрибаи пешқадам лаҳзаи 

тарбияи ҷисмонии (одатан 1-2 дақиқа) тавассути иҷрои машқҳои 

ҷисмонии истифода бурда мешавад, ки он барои барқарор намудани 

қобилияти кории хонандагон истифода бурда мешавад.  

Аммо на танҳо тан балки руҳи инсон низ бояд машқ дода шавад. 

Барои ҳамин ҳам гузаронидани лаҳзаи тарбияи эстетикии, ё худ лаҳзаи 

мусиқии низ қобили қабул аст, ки дар мавриди он оҳанги форам ва 

дилхушкунанда барои рӯҳбаланд намудани муҳассилин мавриди 

истифода қарор дода мешавад. Дар ин ҷо истифодаи рақс ҳам тавсия 

карда мешавад. Ин барои барқарор намудани қобилияти кори 

муҳассилин аҳамияти калон дорад. Оромии асаб, пешгирии намудани 

хастагии руҳии ва асабоният тавассути олами мусиқии имконпазир аст. 

Инро дар раванди таълим низ бояд ба инобат гирифт. Имкониятҳои 

техникии: магнитафон, радио, телевизион, воситаҳои мултимедиавии 

техникии ва технологии барои истифодаи мусиқии дар раванди таълим 

мусоидат менамояд. Вобаста ба хусусиятҳои ҳар як фан дар асоси 

омӯзонидан ва омӯзиши предмет ва ҳодисаҳои олам бояд навъҳои 

гуногуни ороиши мусиқии дарсҳои фанни мазкур мавриди таҳлил ва 

таҳқиқоти илмии-методии қарор дода шаванд. Қоидаи мазкур аз 

алоқамандии таълим бо ҳаёт ва илмиятнокии раванди таълим, ки яке аз 

принсипҳои асосии таълим маҳсуб меёбанд, бармеояд. 

 Мусиқии дар раванди таълим барои солимии тан ва руҳи 

муҳассилин пешгири намудани хастагии, баланд бардоштани қобилияти 

кории онҳо, ва ҳамчунин барои рӯҳбаланд намудани онҳо мусоидат 
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хоҳад намуд. Дар ин бобат техника ва технологияҳои мултимедиавии 

таълим саҳми босазо гузошта метавонанд, ки аз он самаранок истифода 

бурдан лозим аст.  

Қоидаи баҳисобгирии нақш ва мақоми мафҳумҳои асосии дар 

силсилабандии дониш, маҳорат ва малакаҳо доир ба фанҳо. Ҳангоми 

таҳия ва истифодаи воситаҳои мултимедиавии таълим қоидаи зерин низ 

бояд ба инобат гирифа шавад. Зеро қоидаи мазкур барои риоя намудан 

ба принсипҳои илмиятнокии, системанокии ва пардарпаии, аёниятнокии 

таълим шароити мусоид фароҳам меоварад. Мафҳумҳои асосии барои 

дарки моҳият, мазмун ва мундариҷаи асосии ҳар як фан нақши бащоят 

бузургро мебозанд. Илова бар ин алоқаи байни фанҳо ва алоқаи 

дохилифанни алоқаи мафҳумҳои асосии фанҳои гуногун ва алоқаи 

байниҳамдигарии мафҳумҳои асосии як фан муайян карда мешаванд. Аз 

ин лиҳоз пеш аз ҳама дар ҳар як фан моҳият, мазмуни асосии ва 

мундариҷаи асосии мафҳумҳои асосии бояд муаррифии карда шавад. 

Зеро фикрронии намудан доир ба мавзӯҳои гуногуни ҳар як фан дар 

асосии ана ҳамин мафҳумҳои асосии бояд роҳандозии гардад. Ҳар як 

мафҳуми асосии дорои маҷмӯаи аломатҳо мебошад, ки онро ба таври 

зайл тасвир намудан мумкин аст. 
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Расми 8. Аломатҳои шартии 

Аломатҳои шартии: а-аломат; М-мафҳум.  
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Аз ҳамаи ин аломатҳо танҳо як аломат моҳияти асосии ҳамин 

мафҳумро инъикос менамояд, ки маҳз он барои фарқ кардани мафҳуми 

мазкур аз дигар мафҳумҳо имкон медиҳад. Барои ҳамин ҳам аломати 

мазкур аломати асосии ва дигар аломатҳо щайриасосии маҳсуб меёбанд. 

Дар доираи ҳар як фан мафҳумҳои фанни мазкур бо ҳамдигар 

муносибат, робита, алоқамандии, аз ҳамдигар вобастагии доранд, ки дар 

асоси онҳо қонуниятҳо, назарияҳо таҳия карда мешаванд. Яъне 

мафҳумҳои асосии дар ҳар як фан фикрҳои асосии илмии ҳар як фанро 

ташкил медиҳанд, ки дар атрофи ин фикрҳои асосии дигар фикрҳо таҳия 

карда мешаванд. Алоқаи фикрҳои асосии бо дигар фикрҳо ин алоқаи 

байни мавзӯъ ва зермавзӯҳоро ташкил медиҳад.  

Мафҳумҳои асосии ҳар як фан пеш аз ҳама доираи предмет ва 

ҳодисаҳои аз ҷониби фанни мазкур мавриди омӯзонидан ва омӯзиш 

қарор дода мешударо дарбар мегирад. Аз ҷиҳати фалсафавии ҳар як фан 

шаклҳои муайяни материя ва ҳаракату инкишофи онро мавриди 

омӯзонидан ва омӯзиш қарор медиҳад. Ба ақидаи муҳаққиқи ташаккули 

мафҳумҳои илмии дар мактаббачагон дар раванди таълим А.В.Усова 

«Дар ҳамаи маҷмӯаи донишҳо мафҳумҳо нақши муҳимро мебозанд. Онҳо 

дар натиҷаи таҳлили фактҳои аз нав кашф гардида ташаккул меёбанд. 

Ҳар як қонун алоқаи байни мафҳумҳоро ифода менамояд. Масалан, 

қонуни ҷаҳонии ҷозиба    
     

  
 , қонуни Кулон    

     

  
, қонуни Ом 

барои қисми занҷир   
 

 
 алоқаи байни якчанд бузургиро ифода 

менамояд. Ягон қонунро бидуни мафҳумҳо ташаккул додан мумкин 

нест» (155,8). Дар асоси мафҳумҳо, муайян намудани муносибат, 

алоқамандии ва аз ҳамдигар вобастагии онҳо ҳамчунин донишҳо, 

маҳоратҳо, малакаҳо низ маънидад, шарҳ, эзоҳ дода мешаванд. Аз ҳамин 

ҷиҳат ҳам мафҳумҳо дар ҳар як системаи, маҷмӯаи, силсилаи фан унсури 

силсилабанд ҳисобида мешаванд.  
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Аз ҷиҳати илмии дуруст муайян намудани маҳорат, мазмун ва 

мундариҷаи мафҳумҳо асоси назариявии дуруст муайян намудани 

мундариҷаи таълимро дар ин ё он фан ташкил медиҳад. Тавассути 

воситаҳои мултимедиавии таълим мафҳумҳои асосии ҳар як фанро ба 

шакли модели аёнии, ҷадвал, тарҳ, нақша, диаграмма, расм муаррифии 

намудан барои васеъ, чуқур, аниқу дақиқ азхуд намудани онҳо аз ҷониби 

донишҷӯён шароити мусоиди равоншиносии-дидактикии фароҳам 

меоварад. Ҳангоми риоя намудан ба ин қоида, ки он ҳамчунин ба 

принсипи алоқаи таълим бо ҳаёт шомил мегардад, ҳамин нуқтаро ба 

эътибор гирифтан лозим аст, ки алоқаи мафҳумҳои асосии, маҷмӯаи 

дониш, маҳорат ва малакаи фанни мазкурро бо предмет ва ҳодисаҳои 

расмии мавриди назари боноии намудан низ фаҳмиши мавзӯҳоро 

самаранок мегардонад. Инро тавуссути слайдфилмҳо намоиш додан 

мумкин аст. 

Қоидаи баҳисобгирии хусусиятҳои умумии, гурӯҳии ва фардии 

фанҳои таълимии нисбати таҳия ва истифодаи воситаҳои мултимедиавии 

таълим. Қоидаҳои умумии ин маҷмӯаи дастуруламалҳое мебошанд, ки 

нисбати ҳамаи фанҳои таълимии ҳангоми таҳия ва истифодаи воситаҳои 

мултимедиавии таълим хос мебошанд. Маҷмӯаи дастуруламалҳое, ки 

танҳо барои ин ё он гурӯҳи фанҳои таълимии хос мебошад, характери 

гурӯҳиро доро мебошанд, ки ба ҳамин гурӯҳи фанҳо дахлдор мебошанд. 

Қоидаҳои фардии танҳо ба ин ё он фанни таълимии хос мебошанд, ки 

онҳо бояд танҳо ҳангоми таҳия ва истифодаи воситаҳои мултимедиавии 

таълим доир ба ҳамин фан риоя карда шаванд. Ҳар се гурӯҳи қоидаҳо аз 

ҷониби олимони соҳаи дидактика ва методика бояд мавриди таҳия ва 

коркард қарор гиранд. Дар мақолаи мазкур сухан бештар доир ба 

қоидаҳои гурӯҳии таҳия ва истифодаи воситаҳои мултимедиавии таълим 

меравад. Барои доир ба қоидаҳои гурӯҳии сухан кардан аввал фанҳоро 

ба гурӯҳҳо тақсим намудан лозим аст. Дар ин маврид мо ба ақидаи 

олимони намоёни соҳаи дидактикаи давраи шӯравии В.В.Краевский ва 
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И.Я.Лернер (151,133-146) такя менамоем. Тибқи нишондоди онҳо ҳамаи 

фанҳои таълимиро ба се навъ гурӯҳбандии намудан мумкин аст, ки онро 

дар шакли ҷадвал тасвир намудан мумкин аст.  

 Ҷадвали №2  

Тип Вазифа 
Номгӯи фанҳои 

таълимии 

№1 

Мусаллаҳ намудан бо донишҳои илмии 

ташаккули ҷаҳонбинии илмии 

Физика, химия, 

биология, таърих, 

ҷущрофия ва диг. 

№2 

Ташаккули тарзи фаъолият Забонҳои хориҷии, 

тарбияи ҷисмонии, 

таълими меҳнат, 

технологияи 

иттилоотии ва диг  

№3 
Ташаккули муносибат Адабиёт, мусиқии, 

санъати тасвирии 

Расми 9. Ҷадвали номгӯи фанҳои таълимии 

Вобаста ба гурӯҳи якуми фанҳои таълимии предмет ва ҳодисаҳои 

физикии, химиявии, таърихии, ҷущрофии ва диг. объекти таҳия ва 

истифодаи воситаҳои мултимедиавии таълим мегарданд. Нисбати гурӯҳи 

дуйӯми фанҳои таълимии, ки бо ташаккули тарзи фаъолият нигаронида 

шудаанд, объекти таҳия ва истифодаи воситаҳои мултимедиавии таълим 

тарзи иҷрои фаъолияти марбут ба забонҳои хориҷии, маҳорату 

малакаҳои ҷисмонии шахс, иҷро намудани маҳорату малакаҳои 

меҳнатии, кор карда тавонистан бо компютер мебошанд.  

Гурӯҳи сейӯми фанҳои таълимиро фанҳое ташкил медиҳанд, ки 

барои ташаккули муносибат ба унсурҳои гуногуни системаи ҳаёт ва 

муносибат ба ҳаёт умуман ташкил медиҳанд, ки дар ин ҷо объекти таҳия 

ва истифодаи воситаҳои мултимедиавии таълим дар асоси асарҳои 

бадеъии, ки ба адабиёт ва санъат дахлдор мебошанд, дохил мешаванд. 
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Дар ин ҳолат донишҷӯён дар асоси асарҳои беҳтарини адабиёт ва 

санъатии ватанию хориҷии ташаккули шуур ва фарҳанги эстетикии ба 

роҳ монда мешавад, ки он барои ташаккули дунёи ботинии онҳо 

нигаронида шудаанд. Дар маҷмӯъ умуман предмет ва ҳодисаҳои табиии, 

иҷтимоии ва шуури инсонии объекти таҳия ва истифодаи воситаҳои 

мултимедиавии таълим гардида метавонанд. Ин ҳам ба предмет ва 

ҳодисаҳои конкретии ва ҳам абстрактии дахлдор мебошанд. Шарҳдиҳии 

ва намоишдиҳии тавассути воситаҳои мултимедиавии таълим имкон 

медиҳад, ки предмет ва ҳодисаҳои конкретии ва абстрактии чи аз ҷиҳати 

биноии ва чи аз ҷиҳати шунавоии самаранок иҷро гарданд.  

Шарҳдиҳии ва намоишдиҳии тарзи иҷрои фаъолият имкон 

медиҳад, ки дониш, маҳорат ва малакаҳо доир ба иҷро намудани ин ё он 

намуди фаъолият самаранок азхудкарадшуда барои ба таври 

репродуктивии ва эҷодии иҷро намудани он заминаи мусоид фароҳам 

оварда шавад. Шарҳдиҳии ва намоишдиҳии асарҳои гуногуни адабиёт ва 

санъати тасвирии тавассути воситаҳои мултимедиавии таълим имкон 

медиҳад, ки моҳият, мазмун ва мундариҷаи асосии асарҳои адабии ва 

санъати тасвирии васеъ ва чуқур аз ҷониби донишҷӯён азхуд карда 

шаванд. 

 Қоидаи гузариши пурра аз назария ва амалия дар таълим. Ҳар як 

навъи таълим барои риояи қоидаи мазкур шароитҳои ба худ хосро 

тақозо менамояд. Аз ҷумла таълими копютерии «Дар кишварҳои 

мутараққии, ки дар онҳо комютерҳо дар раванди таълим на як даҳсола 

мавриди истифода қарор дорад, самтҳои самараноки истифодаи МЭҲ 

муайян карда шудаанд. Аз ҷумлаи онҳо ду муҳимтаринаш: 1) баланд 

бардоштани пешрафт доир ба фанҳои гуногунии таълимии (математика, 

фанҳои табиии, забонҳои модарии ва хориҷии, ҷущрофия ва диг.), ки ба 

натиҷаи таълим нигаронида шудаанд; 2) инкишофи қобилиятҳои умумии 

когнитивии-ҳалли вазифаҳои гузошташуда, мустақилона фикрронии 

намудан, азхудкунии малакаҳои комуникативии (ҷамъкунии, анализ, 
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синтези иттилоот), яъне, такя ба равандҳое, ки асоси ташаккули ин ё он 

малакаро ташкил медиҳанд» [167, с. 516]. Дар ин маврид воситаҳои 

мултимедиавии таълим шароити мусоид фароҳам меоваранд. 

Иттилоотонии раванди таълим тақозо менамояд, ки назарияи таълим 

ҳаддалимкон пурра таҳия карда шавад. Ин чунин маъно дорад, ки 

системаи назарияи таълим ҳаддалмкон пурра таҳия карда шаванд. Дар 

системаи назарияи таълим унсурҳои норасо ва зиёдатии набошад. 

Ҳангоми гузариш аз назарияи таълим ба амалияи таълим ҳамаи 

унсурҳои назарияи таълим пурра дар амалияи таълим тадбиқ карда 

шаванд. Инро бо воситаи формулаи зерин нишон додан мумкин аст. 

 СНТ---»АСТуунт №1---»уат №1 унт№2---»уат №2; унт№3---»уат 

№3; унт№4---»уат №4; унт№5---»уат №5; унт№6---»уат №6; унт№n---»уат 

№n…; Аломатҳои шартии СНТ-Системаи назарияи таълим; АСТ-

амалияи системаи таълим; унт-унсури назарияи системаи таълим; уат-

унсури амалияи системаи таълим. Аз ин лиҳоз амалияи системаи таълим 

унсур ба унсур бо нишондодҳои назарияи системаи таълим бояд тадбиқ 

карда шавад. Ягон унсур бояд аз мадди назар дур намонад. Ҳамон вақт 

унсур пурра гардида ҳисобида мешавад. Танҳо дар ҳолати пурра амалии 

гардидани ҳамаи унсурҳои системаи таълим худи системаи таълим ҳам 

пурра амалии гардида ҳисобида мешавад. Агар ин ё он унсури системаи 

таълим нопурра амалии гардад, пас системаи таълим ҳам нопурра 

амалии гардида ҳисобида мешавад.  

Ҳар як унсур бояд ҳам аз ҷиҳати миқдор ва ҳам аз ҷиҳати сифат 

бояд амалии гардад. Масалан вазифаҳои таълимии ҳамчун унсури 

таълим аз се қисм иборат мебошанд: маълумотдиҳандагии, тарбиявии, 

инкишофдиҳандагии, ки онҳо дар якҷоягии ҷанбаи миқдории вазифаҳои 

таълимро, ки унсури системаи таълим мебошанд, ташкил медиҳанд. 

Вақте, ки ин се вазифа иҷро мегарданд, яъне амалии мегарданд, унсури 

мазкур аз ҷиҳати миқдор амалии мегардад. Аммо вақте, ки бо ин ё он 

сабаб ҳатто яке аз ин вазифаҳо иҷро нагардад, амалияи таълим нопурра 
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ҳисобида мешавад. Бар замми ин сифати иҷрои вазифаҳо низ ба назари 

эътибор гирифта мешавад, яъне шарт ва зарур аст, ки ҳар се вазифа бо 

сифати баланд иҷро гарданд, танҳо дар ҳамин ҳолат унсури мазкури 

системаи таълим пурра амалии гардида ҳисобида мешавад. Ҳамин тавр 

боз, масалан, принсипҳои таълимро, ки яке аз унсурҳои муҳими системаи 

таълим мебошанд, мавриди назар менамоем. 

 Унсури мазкур низ ҷанбаҳои миқдории ва сифатиро доро мебошад. 

Миқдори умумии принсипҳои таълим ҷанбаи миқдории ва сифати риоя 

намудан ба ин принсипҳо дар раванди таълим ҷанбаи сифатии онро 

ташкил медиҳанд. Аз ҳамин нуқтаи назар дар раванди таълим шарт ва 

зарур аст, ки субъектҳои раванди таълим ба ҳамин принсипҳои таълим 

бо сифати баланд риоя намоянд. Зеро танҳо дар ҳамин ҳолат принсипҳо 

пурра дар амал тадбиқ гардида ҳисобида мешаванд. Риояи принсипҳо ба 

сифати таълим, ба натиҷаи ниҳоии таълим таъсир мерасонад. Аз ин 

сабаб пурра ё нопурра амалии гардидани системаи таълим аз ин унсур 

низ вобастагии калон дорад.  

Дар раванди таълим субъектҳои таълим бояд аз ҷиҳати миқдор ва 

сифат аз воситаҳо ва методҳои гуногуни таълимии низ самаранок 

истифода баранд. Барои ин субъекти таълим бояд вобаста ба мақсад, 

вазифаҳо, мазмун ва мундариҷаи таълим аз воситаҳо ва методҳои 

гуногуни таълим сифатан самаранок истифода бурда тавонанд. Пурра ё 

нопурра гардидани системаи таълим аз ин унсур низ вобастагии калон 

дорад. Гуногунии воситаҳо ва методҳои таълим имкон медиҳад, ки 

раванди таълим бо сифати баланд амалии гардад. Маҳдуд гардидан бо 

миқдори ками воситаҳо ва методҳои таълим, ва бо сифати паст мавриди 

истифода қарор додани онҳо боиси нопурра ва бо сифати паст амалии 

гардидани системаи назарияи таълим мегардад. Маҳз ана ҳамин нуқтаи 

назар аз асоси иттилоотонии соҳаи таълим бармеояд. Дар шароити 

иттилоотонии ҷомеа арзиши иттилоот боз ҳам баланд мегардад. Зеро 

иттилоот қувваи пешбарандаи ҷомеа мегардад. Иттилоотонии аз ин рӯ 
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тамоми соҳаҳои ҳаёти инсонро фарогир мегардад. Алалхусус соҳаҳои 

илм ва маориф ба иттилоотонии тамоми соҳаҳои ҳаёт таъсири назаррас 

ва самаранок расонида метавонанд.  

Навгониҳои илмии-техникии бе шакку шубҳа бо иттилоот ва 

технологияҳои иттилоотии робитаи зич доранд. Илму дониш ҳамчун 

рукнҳои асосии соҳаҳои илму маориф ва ҳамчун шакли зуҳурёбии 

иттилоот қувваи пешбаранда мегарданд. Барои ҳамин ҳам омӯзгорони 

оянда бояд, ки салоҳияти баланди кориро бо иттилоот доро бошанд. 

Қабул, нигоҳдории, коркард, силсилабандии, интиқоли иттилоот доир ба 

соҳаҳои гуногуни ҳаёт тавассути технологияҳои гуногуни ҳаётии арзиши 

баланди илмии-методиро касб менамоянд. Омӯзгорони оянда и соҳаи 

омӯзгории низ бояд, ки салоҳияти баланди кориро бо иттилоот, бо 

иттилооти таълимии ва илмиро доро бошанд. Дониш, маҳорат ва 

малакаи қабул, нигоҳдории, коркард, силсилабандии ва интиқоли 

иттилооти таълимии аз донишҷӯ талаб менамояд, ки ӯ бо технологияҳои 

гунногуни иттилоотии кор карда тавонад. Ин дар навбати худ тақозо 

менамояд, ки онҳо бо воситаҳои гуногуни техникии ва технологии, аз 

ҷумла бо техника ва технологияҳои мултимедиавии таълим кор карда 

тавонанд. Барои ноил гардидан ба ин мақсад шакли мултимедиавии 

таълим ба маънои васеаш ҷории карда шавад.  

Таълими мултимедиавии ба маънои васеаш аз таълими 

мултимедиавии ба маънои маҳдудаш, бахуд таълимдиҳии 

мултимедиавии, баҳамдигар таълимдиҳии мултимедиавии ва 

бозтаълимдиҳии мултимедиавии иборат аст. Таълими мултимедиавии ба 

маънои маҳдудаш тақозо менамояд, ки пеш аз ҳама дар таҳия ва 

истифодаи воситаҳои мултимедиавии таълим олимон-дидактикон, 

олимон-методистон аз як ҷониб ва аз ҷониби дигар омӯзгорон саҳми 

босазо гузоранд. Онҳо дорои салоҳияти баланди назариявии ва амалии 

доир ба таҳия ва истифодаи воситаҳои мултимедиавии таълим бошанд. 

Аз ин рӯ қоидаи таълимдиҳанда аввал худаш таълим гирифта бошад 
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ҳамчун қоидаи асосии дар ин маврид аҳамияти махсуси илмии-методиро 

касб менамояд. Зеро «ангур аз ангур ранг мегирад». Донишҷӯён дар 

асоси воситаҳои мултимедиавии беҳтарини илмии-методии, ки аз ҷониби 

мутахассисони соҳавии ва аз ҷониби омӯзгорон мавриди таҳия ва 

истифода қарор гирифтааст, дониш, маҳорат ва малакаи таҳия ва 

истифодаи воситаҳои мултимедиавии таълимро бояд меомӯзанд. Ин 

барои дар оянда бо мактаббачагон барои дар ин самт кор кардан барои 

онҳо таҷриба ва мактаби хуб мебошад.  

Бахудтаълимдиҳии гурӯҳии ва фардии донишҷӯён доир ба таҳия ва 

истифодаи воситаҳои мултимедиавии таълим дар раванди 

машщулиятҳои назариявии ва амалии, ва дар раванди кори мустақилона 

бо роҳбарии омӯзгор ва кори мустақилонаи донишҷӯ дар низоми 

кредитии таҳсилот роҳандозии карда мешавад. Дар раванди таҳия ва 

истифодаи воситаҳои мултимедиавии таълим баҳамдигар таълимдиҳии 

байни донишҷӯён низ арзи вуҷуд дорад, ки онҳо аз ҳамдигар роҳҳои 

самараноки таҳия ва истифодаи воситаҳои мултимедиавии таълимро 

меомӯзанд. Ин на танҳо аҳамияти маълумотдиҳандагии, балки боз 

аҳамияти тарбиявии ва инкишофдиҳандагиро доро мебошад. Албатта 

ҳангоми таҳия ва истифодаи воситаҳои мултимедиавии таълим хатогиҳо 

ва норасогиҳо ба амал омаданаш аз эҳтимол дур нест. Омӯзгор бояд 

барои ислоҳи хатогии, норасоии ва камбудиҳо кӯмак расонида ҳамаи ин 

барои сайқал додан дарҷаи баланди салоҳиятнокии доир ба кор карда 

тавонистан бо иттилооти таълимии ва илмии ба донишҷӯён лозим аст. 

Тайёр намудани омӯзгорони оянда ба ҳаёт ва фаъолияти касбии-

меҳнатии дар шароити иттилоотонии ҷомеа тақозо менамояд, ки дар 

раванди таълим аз техника ва технологияҳои иттилоотии васеъ истифода 

бурда шавад, аз ҷумла аз воситаҳои мултимедиавии таълим. Вобаста ба 

навъи фанҳои таълимии бояд се намуди воситаҳои мултимедиавии 

таълим мавриди истифода қарор дода шаванд.  
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Воситаҳои мултимедиавии таълим барои мусаллаҳ намудан бо 

донишҳои илмии, ки барои ташаккули ҷаҳонбинии маҳассилин лозим 

мебошанд. Воситаҳои мултимедиавии таълим барои ҳосил намудани 

маҳорату малака, ки барои иҷро намудани тарзи фаъолияти ҷисмонии, 

ақлии, меҳнатии лозим мебошанд. Воситаҳои мултимедиавии таълим 

барои ташаккули муносибат ба ҳаёт, ва соҳаҳои гуногуни он, ки барои 

ташаккули дунёи ботинии муҳассилин лозим мебошанд. Ҳамаи ин дар 

маҷмӯъ таҳияи модели кор бо иттилооти таълимии, таҳия ва истифодаи 

воситаҳои мултимедиавии таълимро тақозо менамояд. Ин дар навбати 

худ се давраро дарбар мегирад. 1) Давраи шиносоии бо иттилооти 

таълимии, ки дар ин давра истифодаи иттилооти таълимии бо роҳи 

репродуктивии, яъне барқароркунии ва проблемавии, ба роҳ монда 

мешавад. 2) Давраи истифодаи иттилооти таълимии дар амалияи 

таълимии, ки он хониш ва баёни иттилооти таълимии, иҷрои машқҳо ва 

баррасии проблемаҳо, ташкил ва гузаронидани санҷиши мавзӯгии, 

шифоҳии, хаттии, тестии, ҷории, марҳилавии ва ниҳоиро дарбар мегирад. 

3) Давраи истифодаи иттилооти таълимии дар амалияи ҳаётии, яъне 

таҷрибаи ҳаётии, аз ҷумла таҷрибаи ҳаётии касбии-меҳнатии. Сифати 

тайёр намудани омӯзгорони оянда таҳкурсии сифати аз ҷониби 

омӯзгорони оянда омода намудаи насли наврасро ба меҳнат ва ба ҳаёт 

муайян менамояд. Дар ҳамин замина барои баланд бардоштани сифати 

омодасозии омӯзгорони оянда ба фаъолияти касбии-меҳнатии дар 

замони муосир нақш ва мақоми воситаҳои мултимедиавии таълим 

бащоят бузург аст. Зеро дараҷаи салоҳиятнокии касбии-меҳнатии 

омӯзгорони оянда доир ба таҳия ва истифодаи воситаҳои мултимедиавии 

таълим дараҷаи ҳамин хусусиятҳо, яъне кор карда тавонистан бо 

иттилооти таълимии дар сатҳи баланд ва тавассути технологияҳои 

гуногуни иттилоотиро дар мактаббачагон муайян менамояд.  

Ҳамин тавр, дар шароити муосир барои иттилоотонии ҷомеа ва 

соҳаҳои гуногуни ҳаёт таҷҳизонидани соҳаи маориф, илм, истеҳсолот ва 



103 
 

дигар соҳаҳои ҳаёт бо техника ва технологияҳои иттилоотии 

коммуникативии аз як ҷониб ва аз ҷониби дигар баланд бардоштани 

салоҳиятнокии касбии-меҳнатии ҳамаи мутахассисон дар ин самт яке аз 

вазифаҳои аввалиндараҷа маҳсуб меёбад. Дар ҳаллу фасли ин вазифаи 

муқаддас нақш ва мақоми омӯзгорони мактаби олии калон аст. Барои 

ҳамин ҳам бояд ҳангоми омодасозии омӯзгорони оянда аз техника ва 

технологияҳои иттилооти-комуникативии, аз ҷумла аз воситаҳои 

мултимедиавии таълим васеъ истифода бурдан лозим аст, то онҳо дар 

муҳит ва руҳияи иттилоотии ҳамчун мутахассиси асил ба воя расанд. Дар 

ин бобат ҳамкории судманду ҳаматарафаи илм-маориф-истеҳсолот бояд 

ба роҳ монда шавад. Пешравии моддии ва руҳи-маънавии ҷомеа, 

гурӯҳҳои иҷтимоии ва шахс дар ҳамин замина ба вуқӯъ меояд. 

Банақшагирии ва дар амал ба вуқӯъ омадани рушду инкишофи шахс-

гурӯҳҳои иҷтимоии-ҷомеа тавассути техника ва технологияҳои 

иттилооти-комуникативии ба дараҷаи баланди салоҳиятноки ва 

саводнокии компютерии онҳо имконпазир мегардад. Гуфтаҳои боло 

мубрамият ва муҳимияти таҳқиқи назариявии ва амалии таҳия ва 

истифодаи воситаҳои мултимедиавии таълимро дар мактабҳои олии 

ҳангоми омодасозии омӯзгорони оянда ба фаъолияти касбии-меҳнатии 

собит менамояд.  
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Хулосаи боби аввал 

Баланд бардоштани сифати системаи таълим аз баланд 

бардоштани сифати ҳар як унсури системаи таълим вобаста аст. Яке аз 

унсурҳои системаи таълим ин воситаҳои таълим маҳсуб меёбад. Яке аз 

роҳҳои самараноки баланд бардоштани сифати таълим умуман ва 

сифати унсурҳои алоҳидаи он дар алоҳидагӣ аз иттилоотонии системаи 

таълим умуман ва иттилоотонии ҳар як унсури алоҳида он дар 

ҷудогонагӣ вобаста аст. Иттилоотонии воситаҳои таълим тавассути 

истифодаи воситаҳои техникӣ-технологии иттилоотонӣ ба амал меояд. 

Яке аз чунин воситаҳо-воситаҳои мултимедиавии таълим маҳсуб меёбад. 

Пайдоиш ва инкишофи техника ва технологияи иттилоотӣ боис 

гардид, ки дар раванди таълим воситаҳои мултимедиавии таълим 

мавриди истифода қарор гиранд. Афзалияти дидактикӣ-равоншиносии 

воситаи мазкур аз он иборат аст, ки он метавонад ҳамаи сифатҳои 

беҳтарини дигар воситаҳои таълимро дар худ ва дар ҳамин заминаи 

самаранокии раванди таълимро якчанд маротиба баланд бардорад. Дар 

ҳамин замина алоқаманд намудани фаъолияти узви шунавоӣ ва узви 

биноӣ тавассути омӯзонидан ва омӯзиш бо воситаҳои мултимедиавии 

таълим, барои такмили раванди таълим имконияти васеъ фароҳам овард. 

Пайдоиш ва инкишофи воситаҳои мултимедиавии таълим тақозо 

менамояд, ки саводнокӣ ва салоҳиятнокии касбӣ-меҳнатии омӯзгорон ва 

саводнокӣ ва салоҳиятнокии компютерии муҳассилин, донишҷӯён ва 

мактаббачагон боз ҳам баланд бардошта шавад. Зеро фаъолияти 

таълимӣ-маърифатӣ аз фаъолияти ҷанбаҳои субъектӣ, мундариҷавӣ ва 

равандӣ дар асоси диалектикаи ягонагӣ, боҳамалоқамандӣ ва 

азҳамвобастагии онҳо вобаста аст. 

Самаранокии ҳар як фаъолияти инсонӣ аз риоя намудан ба 

принсипҳо, қоидаҳо, дастуруламалҳо, талаботҳо, тавсияҳои илмӣ-

методӣ, ки асоси назария ва амалияи ин ё он фаъолиятро инъикос 

менамояд, вобаста аст. Аз ҷумла фаъолияти таълимӣ-маърифатӣ. Дар 
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боби мазкур маҳз риояи чунин принсипҳо, қоидаҳо, дастуруламалҳо, 

талаботҳо, тавсияҳои илмӣ-методӣ доир ба фаъолияти-таълимӣ-

маърифатӣ мавриди назар гардидааст. 7 принсип ва қоидаҳои асосии 

раванди таълим аз лиҳози моҳият, мӯҳтаво, мундариҷаҳои асосӣ ва роҳ, 

тарз, усулҳои самараноки риояи онҳо мавриди коркарди назариявӣ ва 

амалӣ тавассути методи силсилабандӣ ва моделонӣ ба сомон расонида 

шудааст. 

Ҳар як принсип, ҳар як қоидаи дидактикӣ зимни таҳия ва 

истифодаи воситаҳои мултимедиавии таълим бояд мавриди риоя қарор 

дода шавад. Ин принсипҳо ва қоидаҳо аз ҷониби ҳамаи субъектҳои 

фаъолияти таълимӣ-маърифатӣ: таҳиягар, таълимдиҳанда зимни таҳия 

ва истифодаи воситаҳои таълим бояд бечуну чаро риоя карда шавад. 

Зеро дараҷаи риоя намудан ба сифати таҳия сифати раванди таълимӣ-

маърифатиро низ муайян менамояд. 

Ташаккули ҷаҳобинии илмӣ ва дунёи ботинии донишҷӯён, ақл ва 

эҳсосоти онҳо аз он вобаста аст, ки чӣ тавр илм ва санъат ҳамчун 

воситаи таълимӣ мавриди истифода қарор мегиранд. Маҳз воситаҳои 

мултимедиавии таълим имкон медиҳад, ки санъат ҳам ҳамчун воситаи 

тавонои таълимӣ ва ба ҳамин васила дар ташаккули дунёи ботинӣ, 

сифатҳои ахлоқии муҳассилин, сифатҳои эстетикии онҳо ба таври бояду 

шояд саҳмгузор бошанд. 

Алҳол дар таҳияи воситаҳои таълим асосан мутахассисони соҳавӣ 

саҳмгузор мебошанд. Аммо дар шароити муосири дидактикӣ шарт ва 

зарур аст, ки дар таҳияи воситаҳои таълим, алалхусус воситаҳои 

мултимедиавии таълим худи таълимдиҳандагон низ ширкат варзанд, ки 

ин дараҷаи шуурнокӣ ва фаъолиятнокии онҳоро баланд мебардорад. Ин 

ба сифат ва натиҷаи таълим таъсири мусбӣ хоҳад расонд.  
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БОБИ II МУНДАРИҶА ВА ТЕХНОЛОГИЯИ КОРҲОИ ОЗМОИШӢ-

ТАҶРИБАВӢ БО ОМӮЗГОРОНИ ОЯНДА ДОИР БА ТАҲИЯ ВА 

ИСТИФОДАИ ВОСИТАҲОИ МУЛТИМЕДИАВИИ ТАЪЛИМ 

2.1 Таҳлили раванди омодасозии омӯзгорони оянда ба таҳия ва 

истифодаи воситаҳои мултимедиавӣ дар таълим ва роҳҳои самаранок 

гардонидани он 

 Дар шароити иттилоотонии ҷомеа, аз ҷумла соҳаи маориф, 

боназардошти шароити мазкур омодасозии омӯзгорони оянда , аз ҷумла 

омӯзгорони оянда и мактабҳои олӣ ва муассисаҳои таълимии миёнаи 

умумӣ зери назар гирифта шавад. Иттилоотонии раванди таълим тақозо 

менамояд, ки воситаҳои таълим низ ба талаботҳои ин раванд ҷавобгӯ 

бошанд. Аз ин лиҳоз воситаҳои мултимедиавии таълим низ истисно нест. 

Иттилоотонии воситаҳои таълим имкон медиҳад, ки қабул, коркард, 

силсилабандӣ, нигоҳдорӣ, интиқоли иттилоот тавассути технологияҳои 

иттилоотӣ ба дараҷаи сифатан баланд бардошта шавад. Ҳамаи ин зимни 

муайян намудани мақсад, вазифаҳо, мазмун ва мундариҷаи асосии 

корҳои таҷрибавӣ-озмоишӣ ба назари эътибор гарифта шуд. 

 Вобаста ба ин гурӯҳҳои назоратӣ ва озмоишӣ ташкил карда шуд. 

Дар гурӯҳи назоратӣ омодасозии омӯзгорони оянда ба истифодаи 

воситаҳои таълим тавассути технология ва методикаи муқаррарии 

таълим роҳандозӣ карда шуд. Ҳамагӣ дар озмоиш 150 нафар донишҷӯён 

иштирок намуданд. Дар гурӯҳи озмоишӣ омодасозии омӯзгорони оянда 

ба таҳия ва истифодаи воситаҳои таълим, аз ҷумла воситаҳои 

мултимедии таълим тавассути методикаи таҳия кардаи мо ба роҳ монда 

шуд.  

Гурӯҳи озмоишӣ омӯзгорони оянда и курси 4-уми ихтисосҳои 

математика, технология (таълими меҳнат) ва ихтисоси таҳсилоти ибтидоӣ, 

дар гурғҳи назорати ихтисосҳои биология- химия, тарбияи ҷисмонӣ, физика 

интихоб карда шуд.Технологияи ва методикаи таҳия карда мо барои 

омӯзгорони оянда таҳия ва истифодаи воситаҳои мултимедии таълим 
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имкон медиҳад, ки пеш аз ҳама нақш ва мақоми воситаҳои таълим, аз 

ҷумла воситаҳои мултимедии таълим вобаста ба моҳият, мӯҳтаво, 

мазмун ва мундариҷаи асосии таълим муайян карда шавад.  

Қайд кардан ба маврид аст, ки барои гурӯҳи озмоишӣ дар солҳои 

таҳқиқотӣ (2016-2021) фанни интихобии “Принсипҳои таълим дар 

амалисозии воситаҳои таълим”, дар ҳаҷми 3 кредит (72 соат) таълим дода 

шуд (ниг. ба Замимаи 22). 

Яке аз камбудиҳои асосии технология ва методикаи муқаррарӣ 

омодасозии омӯзгорони оянда ба фаъолияти касбӣ-меҳнатӣ дар он аст, 

ки он омодасозии омӯзгорони оянда ро ба таҳияи воситаҳои таълим, аз 

ҷумла ба таҳияи воситаҳои мултимедиавии таълим дар асоси талаботҳои 

муосир нисбати таҳияи технологияҳои иттилоотӣ дарбар намегирад. 

Маҳз технология ва методикаи таҳиягардида имкон медиҳад, ки 

омӯзгорони оянда пеш аз ҳама ба таҳияи воситаҳои таълим ва пеш аз 

ҳама ба таҳияи воситаҳои мултимедиавии таълим ба дараҷаи сифатан 

баланд омода карда шаванд.  

Таҳияи воситаҳои мултимедиавии таълим аз ҷониби омӯзгорони 

оянда имкон медиҳад, ки онҳо дар раванди таълим воситаҳои 

мултимедиавии таълимро, ки худашон таҳия намуданд, самаранок 

мавриди истифода қарор диҳанд. Камбудии дигари асосии технология ва 

методикаи муқаррарӣ омодасозии омӯзгорони оянда ба истифодаи 

воситаҳои таълим аз он шаҳодат медиҳад, ки омӯзгорони оянда ба 

таҳияи воситаҳои таълим, аз ҷумла воситаҳои мултимедиавии таълим 

махсус омода карда намешаванд. 

 Дар технология ва методикаи муқаррарӣ истифодаи воситаҳои 

таълим, аз ҷумла воситаҳои мултимедиавии таълим асоси илмӣ ва асоси 

методӣ ба таври бояду шояд ба назари эътибори махсус гирифта 

мешавад. Дигар камбудии асосӣ дар таълими методикаи муқаррарии 

фанни педагогика, қисми «Дидактика»-и фанни мазкур дар он аст, ки 
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мавзӯи «Воситаҳои таълим» ҳамчун қисми таркибии мавзӯи «Методҳои 

таълим» омӯзонида мешавад.  

Албатта ҷоиз аст, ки байни ин мавзӯҳо алоқамандии дохилифаннӣ 

мавҷуд аст, аммо мавзӯи «Воситаҳои таълим» бояд, ки на мавзӯи 

аҳамияти дуюминдараҷа дошта мавриди назар карда шавад. Мавзӯи 

мазкур яке аз мавзӯҳои асосӣ маҳсуб меёбад, зеро сифати воситаҳои 

таълим ба сифати таълим ва дар маҷмӯъ ба сифати азхудкунии дониш, 

маҳорат ва малакаи муҳассилин таъсири бевосита мерасонад. Барои 

ҳамин ҳам дар гурӯҳи озиоишӣ мавзӯи мазкур чӣ дар таълими фанни 

педагогика ва чӣ дар таълими фанни методикаи таълими хусусӣ ҳамчун 

фанни интихобии алоҳида ва мустақил мавриди омӯзонидан қарор 

гирифт.  

Ҳамчунин дар гурӯҳи озмоишӣ ба сифати таҳияи воситаҳои 

таълим, аз ҷумла ба сифати таҳияи воситаҳои мултимедиавии таълим 

эътибори ҷудогона дода шуд. Дар раванди таълим бояд, ки аз ҳамаи 

имкониятҳои дидактикӣ- равоншиносӣ самаранок истифода бурд. Аз ин 

нуқтаи назар ҳар як воситаи таълим, аз ҷумла воситаҳои мултимедиавии 

бояд имкон диҳанд, ки идроки шунавоӣ ва идроки биноӣ чӣ дар 

алоҳидагӣ ва чӣ дар ягонагӣ ҳаддиимкон самаранок мавриди исҳтифода 

қарор дода шаванд.  

Ин аз нуқтаи назари физиологӣ, ки академик И.П. Павлов кор 

кардааст, бармеояд, ки чӣ дар ҷудогонагӣ ва чӣ дар ягонагӣ самаранок 

арзи вуҷуд ва арзи амал намуда тавонистани системаҳои сигналии якӯм 

ва дуюм, ки онро ба таври зерини аёнӣ мавриди назар намудан мумкин 

аст. (ниг. ба Замимаи 12) 

Ҳамчунин дар гурӯҳи озмоишӣ ба омӯзишӣ фанни интихобии « 

Принсипҳои таълим дар амалисозии воситаҳои таълим» эътибори махсус 

дода шуд. Ин эътибор дар он зуҳур ёфт, ки фанни мазкур пеш аз ҳама 

васеъ ва чуқур мавриди омӯзонидан ва омӯзиш қарор дода шуд. Аз 

ҷониби дигар фанни мазкур дар алоқамандии ва азҳамвобастагӣ мавриди 
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баррасӣ қарор гирифт. Зеро принсипҳои таълим асоси назариявӣ ва 

асоси методии таҳия ва истифодаи воситаҳои таълим, аз ҷумла воситаҳои 

мултимедиавии таълимро ташкил медиҳад. Дар методикаи таълими 

муқаррарӣ мавзӯҳои мазкур, аз як ҷониб, васеъ ва чуқур мавриди 

омӯзонидан ва омӯзиш қарор гирифтаанд, ва аз ҷониби дигар ҳар як 

мавзӯъ новобаста аз ҳамдигар мавриди баррасӣ қарор гирифтаанд. 

Ҳангоми таҳия ва истифодаи воситаҳои таълим, аз ҷумла воситаҳои 

мултимедиавии таълим шарт ва зарур аст, ки асосҳои дидактикӣ, методӣ, 

физиологӣ, равоншиносӣ дар доираи як система мавриди назар гарданд, 

ки ин риояи алоқамандии байнифанниро, дар мисоли фанҳои мазкур низ 

нишон медиҳад.  

Аз ҷониби дигар дар гурӯҳи озмоишӣ таҳияи воситаҳои 

мултимедиавии таълим дар асоси риояи принсипҳо ва қоидаҳои махсус 

таҳиягардида роҳандозӣ карда шуд. Самаранокии раванди таълим аз он 

вобаста аст, ки дар раванди омӯзонидан ва омӯзиш аз имкониятҳои 

системаи сигналии якӯм ва дуюм ва мутаносибан аз имкониятҳои идроки 

шунавоӣ ва идроки биноӣ ва дар маҷмӯъ аз алоқамандии диалектикии 

онҳо, азҳамвобастагии онҳо тавассути таҳия ва истифодаи воситаҳои 

мултимедиавии таълим чӣ тавр васеъ ва чуқур истифода бурдан 

имконпазир аст. Инро дар шакли зерини аёнӣ тасвир намудан мумкин 

аст (ниг. ба Замимаи 13.) 

Дар корҳои озмоишӣ якчанд принсипҳои дидактикӣ мавриди таҳқиқ 

қарор гирифт. Принсипи илмиятнокӣ дар таълим дар таҳқиқоти мазкур 

ҳамчун принсипи асосӣ мавриди назар мегардад, зеро принсипи мазкур 

таҳкурсии назариявии таҳия ва истифодаи мултимедиавии таълимро 

ташкил медиҳад. 

Бо омӯзгорони оянда и гурӯҳи озмоишӣ доир ба риояи принсипи 

илмиятноки зимни таҳия ва истифодаи воситаҳои мултимедиавии 

таълим дар раванди таълим аз рӯи чунин саволнома машғулият 

гузаронида шуд: 
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1. Моҳият, мазмун, мундариҷаи асосии принсипи илмиятнокиро шарҳ 

диҳед. 

2. Умумият ва фарқияти риояи принсипи илмиятнокиро зимни таҳия 

ва истифодаи воситаҳои мултимедиавии таълим дар раванди таълим 

муайян намоед. 

3. Роҳҳои самараноки риоя намудан ба принсипи илмиятнокиро 

зимни таҳия ва истифодаи он дар раванди таълим муайян намоед. 

4. Арзиши илмӣ-методии воситаҳои мултимедиавии таълимро чӣ тавр 

самаранок муайян намудан мумкин аст?  

5. Аз ҷиҳати илмӣ-методӣ чӣ тавр самаранок фикрронӣ намудан ва 

фикри худро мантиқан баён намудан мумкин аст? 

6. Илм чист? 

7. Инқилоби илми-техникӣ чист? 

8. Нақш ва мақоми илмро дар ҳаёти ҷомеа муайян намоед. 

9. Иттилоотонии соҳаҳои илм ва маорифро шарҳ диҳед. 

10. Алоқамандии байни соҳаҳои илм ва маорифро мантиқан дуруст 

муайян намоед. 

11. Алоқамандии соҳаи илм бо соҳаҳои гуногуни ҳаётро муайян 

намоед. 

12. Навгониҳои илмӣ, кашфиётҳои илмӣ чист? 

13. Алоқамандии байни илмҳо ва фанҳои таълимиро нишон диҳед. 

14. Мафҳумҳои интегратсия ва диферентсиатсияи илмҳоро маънидод 

намоед. 

15. Ташвиқу тарғиби илм ва илмомӯзиро чӣ тавр самаранок роҳандозӣ 

намудан мумкин аст? 

16. Ҳаёт ва фаъолияти илмии олимони машҳури дунёро дар ташаккули 

муносибати насли наврас нисбат ба илм ва илмомӯзи чӣ тавр самаранок 

роҳандозӣ намудан мумкин аст? 

17. Факти илмӣ чист? 
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18. Алоқаи илм бо ҳаёт, назария бо амалия чӣ тавр самаранок 

роҳандозӣ мегардад? 

19. Оё қонуниятҳо, қонунҳо, талаботҳо, тавсияҳо, дастуруламалҳо, 

назарияҳо, принсипҳои илмӣ-методӣ ба самаранокии фаъолияти инсон 

таъсир расонида метавонанд? 

20. Исботи илмӣ чист? 

21. Таҳлил, ҷамъбаст ва хулосабарории илмӣ чист? Онро чӣ тавр 

самаранок ба роҳ мондан мумкин аст? 

22. Нақш ва мақоми илмҳои педагогики, равоншиносӣ, физиологияро 

ба пешравии соҳаи маориф шарҳ диҳед. 

23. Дар асоси асари Я.А. Коменский «Дидактикаи бузург» доир ба 

принсипҳои дидактикӣ маълумот ҷамъ намоед. 

24. Ғайр аз Я.А. Коменский боз кадом олимон-педагогон доир ба 

принсипҳои дидактикӣ кор кардаанд? 

25. Муаррифии илмӣ-методӣ тавассути воситаҳои мултимедиавии 

таълим чӣ тарз таҳия ва мавриди истифода дар раванди таълим қарор 

мегирад? 

26. Умумият ва фарқияти адабиёти илмиро аз дигар намудҳои адабиёт 

муайян намоед. 

27. Умумият ва фарқияти филмҳои илмиро аз дигар намудҳои филмҳо 

муайян намоед. 

28. Барои чӣ илм қувваи пешбарандаи ҳаёт ҳисобида мешавад? 

29. Роҳҳои самараноки дастрас намудани иттилооти илмиро тавассути 

Интернет муайян намоед. 

Дараҷаи илмиятнокии воситаҳои мултимедиавии таълимро вобаста ба 

сифати таҳия ва истифода дар раванди таълим тавассути ҷадвали се 

дараҷагӣ мавриди андоза кардан, санҷиш ва ченкунӣ қарор додан 

мумкин аст. 

Дараҷаи баланди принсипи илмиятнокии воситаҳои мултимедиавии 

таълим дар он зуҳур меёбад, ки аз ҷиҳати миқдорӣ ва сифатӣ ҳангоми 
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таҳия ва дар раванди таълим аз ҷониби таҳиягар ва таълимдиҳанда 

ҳамаи принсипҳои дидактикӣ ва методӣ пурра риоя мегарданд. Ин 

маънои онро дорад, ки қоидаҳо, талаботҳо, тавсияҳо ва дастурамлҳои 

илмию-методӣ пурра аз ҷониби субъектҳои таҳия ва истифода мавриди 

риоя намудан қарор мегиранд, ки ин барои ноил гардидан ба сифати 

баланди илмиятнокии воситаҳои мултимедиавии таълим аз як ҷониб ва 

аз ҷониби дигар ба сифати баланди илмиятнокии раванди таълим 

мусоидат менамояд. Барои ноил гардидан ба чунин натиҷа омӯзгорони 

оянда ба ҳар як қоида, талабот, тавсияҳо ва дастуруламалҳои илмию-

методӣ чуқур, васеъ ва ҳамаҷониба омода карда мешаванд, ки ин асоси 

назариявӣ ва методии таҳия ва истифодаи воситаҳои таълимро дар 

раванди таълим самаранок мегардонад. 

Дараҷаи миёнаи принсипи илмиятнокии воситаҳои мултимедиавии 

таълим дар он зуҳур меёбад, ки аз ҷиҳати миқдорӣ ҳангоми таҳия ва дар 

раванди таълим аз ҷониби таҳиягар, таълимдиҳанда ва таълимгиранда 

на ҳамаи принсипҳои дидактикӣ ва методӣ пурра риоя мегарданд. Яъне 

баъзе қоидаҳо, талаботҳо, тавсияҳо, дастуруламалҳои илмӣ-методӣ 

сарфи назар мешаванд. Ҳамчунин ҳангоми таҳия ва истифода дар 

раванди таълим баъзе қонунҳо, талаботҳо ва тавсияҳои илмию-методӣ 

рӯякӣ, маҳдуд, яктарафа ва нопурра риоя карда мешаванд, ки ҳамаи ин 

дар маҷмӯъ ба сифати воситаҳои мултимедиавии таълим ва сифати 

таълим таъсири манфӣ мерасонад. Аммо дар бисёр ҳолатҳо ин 

камбудию, хатогиҳо ва норасоиҳо характери ғайриасосӣ дошта, ба 

сифати умумии воситаҳои мултимедиавии таълим ва ба сифати умумии 

таълим таъсири ҳалкунандаи манфӣ расонида наметавонад. Бо вуҷуди ин 

ҳам ҳар як камбудию, норасоӣ ва хатогиҳо бояд ҳаддалимкон тавассути 

таҳлил, машварат, ёддиҳӣ ислоҳ карда шуданаш лозим аст. Дар гурӯҳи 

озмоишӣ маҳз ҳамин гуна муносибат нисбати хатогию камбудиҳо пеш 

гирифта шуд, ки ин ба манфиати дар сатҳи баланд омодасозии 
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омӯзгорони оянда ба таҳия ва истифодаи воситаҳои мултимедиавии 

таълим равона карда шуда буд. 

Дараҷаи пасти принсипи илмиятнокии воситаҳои мултимедиавии 

таълим дар он зуҳур меёбад, ки чӣ аз ҷиҳати миқдорӣ ва чӣ аз ҷиҳати 

сифатӣ таҳиягар ҳангоми таҳия, таълимдиҳанда ва таълимгиранда 

ҳангоми таълим ба он эътибори ҷиддӣ намедиҳанд, ки ин боиси сарфи 

назар намудани бисёр қоидаҳо, тавсияҳо, талаботҳо ва дастуруламалҳои 

илмию-методӣ мегардад. Аз ҷониби дигар бисёр қоидаҳо, талаботҳо, 

тавсияҳо ва дастуруламалҳои илмию-методӣ рӯякӣ, маҳдуд, якҷониба 

мавриди риоя чӣ дар рафти таҳия ва чӣ дар рафти таълим қарор 

мегиранд, ки ин боиси сифати пасти таълим мегарданд. Ин аз ҷониби он 

омӯзгорони оянда, ки нисбати касби ояндаи худ хунукназарона 

муносибат менамоянд, роҳ дода мешавад. Онҳо ҳам ба хатогиҳои 

назариявӣ ва ҳам ба хатогиҳои амалӣ ва ҳам ба хатогиҳо зимни гузариш 

аз назария ба амалияи таҳия ва истифодаи воситаҳои мултимедиавии 

таълим дар раванди таълим роҳ медиҳанд. Барои ҳамин зарурати воқеӣ 

ба амал меояд нисбати он, ки онҳо азнав пурра ба омодасозӣ ва 

худомодасозӣ касбӣ-меҳнатӣ нисбати риояи принсипи мазкур ҷалб карда 

шаванд. Ҳарчанд, ки миқдори чунин донишҷӯён дар гурӯҳи озмоишӣ кам 

бошад ҳам онҳо ба корҳои ислоҳотӣ ва азнавомодасозӣ ҷалб карда 

шаванд. (Ҷадвал, диаграмма ва таҳлил он дар Зербоби 2.2.) 

 Принсипи алоқамандии таълим бо ҳаёт дар таҳқиқоти мазкур дар 

алоқамандӣ ва инъикосӣ ҳаёт дар воситаҳои мултимедиавии таълим 

зуҳур меёбад. Азбаски вазифаи асосии тарбия ин ба ҳаёт ва ба меҳнат 

омода намудани насли наврас маҳсуб меёбад, пас дар таҳқиқоти мазкур 

доир ба принсипи мазкур сухан оид ба ҳаёт ва меҳнати касбӣ омодасозии 

омӯзгорони оянда меравад. Ҳамин нуқтаи назар дар гурӯҳи озмоишӣ 

мавриди баррасӣ ва ҳаллу фасл қарор гирифт. Ҳамаи фанҳои таълимӣ 

бевосита ва ё бавосита бо предмет ва ҳодисаҳои ҳаётӣ сарукор доранд. 

Бинобар ин ҳаёт бо тамоми гуногунрангиаш бояд дар раванди таълим 
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мавриди омӯзиш қарор гирад. Таълиме, ки новобаста аз ҳаёт, дур аз ҳаёт, 

бе алоқамандӣ ба ҳаёт ба амал меояд, аҳамият ва зарурати воқеӣ худро 

ҳамчун раванди зарури иҷтимоӣ, гурӯҳӣ ва шахсӣ гум мекунад. Барои 

ҳамин ҳам дар таҳқиқоти мазкур сухан аз боби инъикоси ҳаёт дар 

воситаҳои мултимедиавии таълим меравад. 

 Фаҳмондадиҳии аҳамият ва зарурати воқеӣ риояи принсипи 

алоқамандии таълим боҳаёт дар гурӯҳи озмоишӣ вазифаи аввалиндараҷа 

маҳсуб меёфт. Сипас ба омӯзгорони оянда роҳ, усул, воситаҳои 

алоқаманд намудани таълим бо ҳаёт зимни таҳия ва истифодаи 

воситаҳои мултимедиавии таълим дар раванди таълим мавриди ёддиҳӣ 

қарор дода шуд. Маҷмӯаи қоидаҳо, талаботҳо, тавсияҳо, 

дастуруламалҳои илмӣ-методӣ марбут ба принсипи мазкур мавриди 

омӯзонидан ва омӯзиш қарор дода шуд. Шакли зуҳурёбии принсипи 

мазкур нисбати таҳқиқоти мазкур чунин аст.  

Бо омӯзгорони оянда и гурӯҳи озмоишӣ доир ба риояи принсипи 

алоқамандии таълим бо ҳаёт зимни таҳия ва истифодаи воситаҳои 

мултимедиавии таълим ташкил ва гузаронида шуд. 

1. Моҳият, мазмун ва мундариҷаи асосии принсипи алоқамандии 

таълим бо ҳаётро шарҳ диҳед. 

2. Принсипи алоқамандии таълим бо ҳаёт зимни таҳия ва истифодаи 

воситаҳои мултимедиавии таълим чӣ тавр риоя карда мешавад? 

3. Аҳамият ва зарурати воқеӣ риоя ба принсипи алоқамандии таълим 

бо ҳаёт аз кадом нуқтаи ибтидоӣ сарчашма мегирад? 

4. Ҳаёт чист? 

5. Барои сазовор ба ҳаёти касбӣ-меҳнатӣ омода намудани омӯзгорони 

оянда , аз ҷумла омӯзгорони оянда чӣ корҳоро бояд ба сомон расонид? 

6. Аҳамият ва зарурати меҳнат карданро аз нуқтаи назари принсипи 

мазкур шарҳ диҳед. 

7. Ягонагии диалектикии алоқамандӣ ва азҳамвобастагии ҳаёти 

иҷтимоӣ, ҳаёти гурӯҳи иҷтимоӣ ва ҳаёти шахсиро шарҳ диҳед. 
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8. Ҳаёти сиёсӣ, ҳаёти иқтисодӣ, ҳаёти фарҳангиро тавсиф диҳед. 

9. Ҳаёти оилавӣ, ҳаёти мактабӣ, ҳаёти касбӣ-меҳнатиро тавсиф диҳед. 

10. Ҳаёти биологӣ-ҷисмонӣ, ҳаёти ақлӣ, ҳаёти ахлоқӣ, ҳаёти эстетикиро 

тавсиф диҳед. 

11. Бесаводиро ҳамчун зуҳуроти манфии ҳаётӣ шарҳ диҳед. 

12. Беҳунариро ҳамчун зуҳуроти манфии ҳаётӣ шарҳ диҳед. 

13. Бекорчигиро ҳамчун зуҳуроти манфии ҳаётӣ шарҳ диҳед. 

14. Бадахлоқиро ҳамчун зуҳуроти манфии ҳаётӣ шарҳ диҳед. 

15. Некахлоқиро ҳамчун зуҳуроти мусбии ҳаётӣ шарҳ диҳед. 

16. Меҳнатдӯстиро ҳамчун зуҳуроти мусбии ҳаётӣ шарҳ диҳед. 

17. Мафҳуми хушбахтиро шарҳ диҳед. 

18. Дар воситаҳои мултимедиавии таълим зуҳуроти гуногуни мусбӣ ва 

манфии ҳаётро чӣ тавр инъикос намудан мумкин аст? 

19. Нақш ва мақоми илм дар беҳтар намудани ҳаёти иҷтимоӣ, ҳаёти 

гурӯҳҳои иҷтимоӣ, ҳаёти инсон чӣ гуна аст? 

20. Нақш ва мақоми маориф дар беҳтар намудани ҳаёти иҷтимоӣ, 

ҳаёти гурӯҳҳои иҷтимоӣ ва ҳаёти шахсӣ чӣ гуна аст? 

21. Ҳаёти иҷтимоӣ, ҳаёти гурӯҳҳои иҷтимоӣ ва ҳаёти шахсиро дар 

воситаҳои мултимедиавии таълим чӣ тавр инъикос намудан мумкин аст? 

22. Фарқияти инъикоси ҳаёт дар воситаҳои мултимедиавии таълим аз 

дигар воситаҳои таълим аз чӣ иборат аст? 

23. Арзиши илмӣ-методии воситаҳои мултимедиавии таълимро доир 

ба инъикоси ҳаёт чӣ тавр самаранок муайян намудан мумкин аст? 

24. Нақш ва мақоми расм ҳамчун унсури воситаҳои мултимедиавии 

таълим дар риояи принсипи алоқамандии таълим бо ҳаёт чӣ тавр арзёбӣ 

мегардад? 

25. Нақш ва мақоми сурат ҳамчун унсури системаи воситаҳои 

мултимедиавии таълим дар риояи принсипи алоқамандии таълим бо ҳаёт 

чӣ тавр арзёбӣ мегардад? 
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26. Нақш ва мақоми навиштаҷоти такягоҳӣ ҳамчун унсури системаи 

воситаҳои мултимедиавии таълим дар риояи принсипи алоқамандии 

таълим бо ҳаёт чӣ тавр арзёбӣ мегардад? 

Дараҷаи омодагии омӯзгорони оянда ро ба риояи принсипи 

алоқамандии таълим бо ҳаёт зимни таҳия ва истифодаи воситаҳои 

мултимедиавии таълим дар раванди таълим мо тавассути ҷадвали 

седараҷагӣ мавриди андозакунӣ, санҷиш, ченкунӣ қарор додем. (Ҷадвал, 

диаграмма ва таҳлил он дар Зербоби 2.2.) 

Дараҷаи баланди принсипи алоқамандии таълим бо ҳаёт 

Омӯзгорони оянда е, ки дар ин сатҳ қарор доранд чӣ дар раванди таҳия 

ва чӣ дар раванди истифодаи воситаҳои мултимедиавии таълим ба 

принсипи алоқамандии таълим бо ҳаёт пурра риоя менамоянд. Пеш аз 

ҳама онҳо дар бораи ҳаёт, моҳият, мазмун, мундариҷаи асосии он 

маълумоти васеъ, чуқур ва ҳаматарафаро доро мебошанд. Онҳо ба 

зарурати алоқамандии таълим бо ҳаёт, аҳамияти он бошуурона сарфаҳм 

мераванд. Онҳо қоидаҳо, талаботҳо, тавсияҳо, дастуруламалҳои илмӣ-

методии принсипи мазкурро ба таври бояду шояд медонанд ва дар амал 

татбиқ карда метавонанд. Бинобар ҳамин ҳам воситаҳои мултимедиавие, 

ки онҳо таҳия менамоянд ҳаётро пурра инъикос менамояд. Дар раванди 

таълим низ тавассути чунин воситаҳои мултимедиавӣ онҳо бо салоҳияти 

баланди методӣ ҳаётро мавриди омӯзонидан ва омӯзиш қарор дода 

метавонанд. Ин гурӯҳи омӯзгорони оянда дар риояи принсипи 

алоқамандии таълим бо ҳаёт ба дигар гурӯҳи омӯзгорони оянда аз ин 

ҷиҳат намунаи ибрат шуда метавонанд. 

Дараҷаи миёнаи принсипи алоқамандии таълим бо ҳаёт. 

Омӯзгорони оянда е, ки дорои сатҳи миёнаи омодагӣ нисбат ба риояи 

принсипи алоқамандии таълим бо ҳаёт мебошанд зимни таҳияи 

воситаҳои мултимедиавии таълим доир ба принсипи мазкур ба баъзе 

хатогию, камбудиҳо роҳ медиҳанд, ки ин боиси танҳо қисман инъикос 

ёфтани ҳаёт дар воситаҳои мултимедиавии аз ҷониби онҳо таҳиягардида 
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мешавад. Инчунин дар раванди омӯзонидан ва омӯзиш низ ҳаётро пурра 

омӯзонида ва мавриди омӯзиш қарор дода наметавонанд, ки ин боиси 

қисман паст гардидани сифати таълим машавад. Тавассути 

азнавфаҳмондадиҳии баъзе асосҳои илмию-методии принсипи мазкур 

хатогиҳои зикргардидаро ислоҳ намудан мумкин аст. Алалхусус шинос 

намудани ин гурӯҳи омӯзгорони оянда бо таҷрибаи пешқадами педагогӣ 

доир ба таҳияи воситаҳои мултимедиавии таълим дар самти риояи 

принсипи мазкур аз аҳамияти илмию-методӣ холӣ нест. Зеро дар мисоли 

ин гуна таҷриба онҳо хислатҳои худро зудтар ва аниқу дақиқ дарк 

намуда аз паси ислоҳи он мегарданд. 

Дараҷаи пасти принсипи алоқамандии таълим бо ҳаёт. Омӯзгорони 

оянда е, ки дорои салоҳияти пасти касбӣ-меҳнатӣ нисбати таҳия ва 

истифодаи воситаҳои мултимедиавии таълим тибқи риояи принсипи 

алоқамандии таълим бо ҳаёт мебошанд ҳаётро дар воситаҳои 

мултимедиавии таълим аз ҷиҳати илмию-методӣ ба таври лозимӣ 

инъикос кунонида наметавонанд. Чунин воситаҳои мултимедиавии 

таълим дар мавриди истифода дар раванди таълим низ натиҷаи мусбӣ 

дода наметавонанд. Ин гурӯҳи омӯзгорони оянда ҳамаи хатогиҳои худро 

мустақилона ислоҳ карда наметавонанд.  

Онҳо бояд дар якҷоягӣ бо омӯзгорони оянда и дараҷаи баланд қарор 

гирифта азнав ҳаётро аз нуқтаи моҳият, мазмун, ва мундариҷаи асосӣ 

мавриди омӯзиш қарор дода, роҳу усулҳои самараноки инъикос 

намудани онро дар воситаҳои мултимедиавии таълим азхуд намоянд.  

Албатта аз болои ин корҳои азнавфаҳмондадиҳӣ, азнавёддиҳӣ 

омӯзгорони собиқадори пешқадам бояд роҳбарӣ намоянд. Дар оянда бо 

ин гурӯҳи омӯзгорони оянда роҳҳои худомӯзӣ ва азнавхудомӯзиро доир 

ба риояи принсипи алоқамандии таълим бо ҳаёт омӯзонидан зарур аст. 

Корҳои таҷрибавӣ-озмоишӣ бо омӯзгорони оянда и гурӯҳҳои назоратӣ 

ва озмоишӣ доир ба риояи принсипи алоқамандии таълим бо ҳаёт зимни 
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таҳия ва истифодаи воситаҳои мултимедиавии таълим дар раванди 

таълим чунин натиҷа дод.  

Принсипи шуурнокӣ ва фаъолнокӣ дар таълим. Натиҷаи ниҳоӣ доир 

ба ҳар як намуди фаъолият аз дараҷаи шуурнокӣ ва фаъолнокии 

субъекти фаъолият вобаста аст. Бояд тазаккур дод, ки принсипи 

шуурнокӣ ва фаъолнокӣ бо дигар принсипҳо, алалхусус бо принсипҳои 

илмиятнокӣ ва алоқамандии таълим бо ҳаёт алоқаманд аст. Зеро зимни 

риояи принсипи мазкур дониш, маҳорат ва малакаҳои илмӣ-методии 

таҳиягар, таълимдиҳанда таълимгиранда нақш ва мақоми муҳимро 

мебозад. Дониш, маҳорат, малакаҳои илмӣ-ҳаётӣ зимни таҳия ва 

истифодаи воситаҳои мултимедиавии таълим дар раванди таълим 

ҳамчун асоси рафтори бошууронаи таҳиягар, таълимдиҳанда ва 

таълимгиранда мегарданд. Фикрронии илмӣ-ҳаётӣ зимни таҳияи слайдҳо 

асоси муносибати бошууронаи таҳиягарро ташкил медиҳанд. 

Фикрронии илмӣ-ҳаётӣ инчунин ҳамчун таҳкурсии муносибати 

бошуурона ва фаъолонаи таълимдиҳанда ва таълимгиранда зимни 

истифодаи воситаҳои мултимедиавии таълим дар раванди таълим хизмат 

менамоянд.  

Дар гурӯҳи озмоишӣ, аз ин нуқтаи назар, алоқаи принсипи 

шуурнокӣ ва фаъолнокӣ бо дигар принсипҳо ҳамаҷониба ва ҳаматарафа 

мавриди назар гардид. (ниг. ба Замимаи 15) 

Бо омӯзгорони оянда и гурӯҳи озмоишӣ доир ба риояи принсипи 

шуурнокӣ ва фаъолнокӣ дар таълим зимни таҳия ва истифодаи 

воситаҳои мултимедиавии таълим ташкил ва гузаронида шуд.  

1. Моҳият, мазмун ва мундариҷаи асосии принсипи шуурнокӣ ва 

фаъолнокӣ дар таълимро шарҳ диҳед. 

2. Принсипи шуурнокӣ ва фаъолнокӣ дар таълим зимни таҳия ва 

истифодаи воситаҳои мултимедиавии таълим чӣ тавр риоя карда 

мешавад? 
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3. Аҳамият ва зарурати воқеӣ риоя намудан ба принсипи шуурнокӣ ва 

фаъолнокӣ дар таълим аз кадом нуқтаи ибтидоӣ сарчашма мегирад? 

4. Шуур чист? 

5. Шуурнокӣ чист? 

6. Алоқамандии байни дониши илмӣ ва шууру шуурнокиро шарҳ 

диҳед. 

7. Алоқамандии байни дониши ҳаётӣ ва шууру шуурнокиро шарҳ 

диҳед. 

8. Ташаккули ҷаҳонбинии илмӣ ба ташаккули шуур ва шуурнокӣ чӣ 

тавр таъсир мерасонад? 

9. Таҷрибаи ҳаётӣ ба ташаккули шуур чӣ тавр таъсир мерасонад? 

10. Тарбияи аслӣ ба ташаккулӣ шуур ва шуурнокӣ чӣ тавр таъсир 

мерасонад? 

11. Фикрронии илмӣ-ҳаётӣ ҳамчун таҳкурсии ташаккули шуурнокӣ чӣ 

тавр ба ташаккули омӯзгорони оянда , пеш аз ҳама омӯзгорони оянда ва 

алалхусус зимни таҳия ва истифодаи воситаҳои мултимедиавии таълим 

зуҳур меёбад? 

12. Қориазёдкунӣ ҳамчун зуҳуроти манфӣ дар ташаккули шуурнокӣ чӣ 

тавр арзёбӣ мегардад? 

13. Эҷодкориро ҳамчун зуҳуроти мусбӣ дар ташаккули шуурнокӣ 

тавсиф диҳед. 

14. Ташаккули тафаккури интиқодӣ дар ташаккули шуурнокӣ чӣ тавр 

арзёбӣ мегардад? 

15. Эҷодкорӣ зимни таҳия ва истифодаи воситаҳои мултимедиавии 

таълим чӣ тавр зуҳур меёбад? 

16. Фаъолнокӣ чист? 

17. Шуурнокӣ дар якҷоягӣ бо фаъолнокӣ ба раванд, сифат ва натиҷаи 

фаъолият, аз ҷумла фаъолияти таълимӣ-маърифатӣ чӣ тавр таъсир 

мерасонад? 
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18. Роҳ усулҳои самараноки фаъол намудани таълимгирандагонро 

нисбати таҳия ва истифодаи воситаҳои мултимедиавии таълим дар 

раванди таълим муайян намоед. 

19. Бозиҳои дидактикиро ҳамчун воситаи фаъол намудани 

таълимгирандагон тавсиф диҳед. 

20. Оё бозиҳои дидактикиро дар асоси воситаҳои мултимедиавии 

таълим таҳия намудан мумкин аст? 

21. Дар кадом ҳолат таҳиягари воситаҳои мултимедиавии таълимро 

ҳамчун мутахассиси бошуур ва фаъол тавсиф намудан мумкин аст? 

22. Дар кадом ҳолат таълимдиҳанда ва таълимгирандаро бошуур ва 

фаъол тавсиф намудан мумкин аст?  

Дараҷаи омодагии омӯзгорони оянда ро ба риояи принсипи 

шуурнокӣ ва фаоълнокии таълим зимни таҳя ва истифодаи воситаҳои 

мултимедиавии таълим дар раванди таълим мо тавассути ҷадвали 

седараҷа мавриди андозакунӣ санҷиш ва ченкунӣ қарор додан мумкин 

аст. (Ҷадвал, диаграмма ва таҳлил он дар Зербоби 2.2.)  

Дараҷаи баланди принсипи шуурнокӣ ва фаъолнокӣ дар таълим. 

Омӯзгорони оянда е, ки дар ин сатҳ қарор доранд дорои салоҳияти 

баланди касбӣ-меҳнатӣ мебошанд, зеро онҳо ҳамчун мутахассиси оянда 

аз дигар омӯзгорони оянда бо он фарқ мекунанд, ки онҳо дорои дараҷаи 

баланди шуурнокӣ ва фаъолнокии касби-меҳнатӣ мебошанд. Ин маънои 

онро дорад, ки шуур ва рафтори касбии онҳо барои сарфаҳм рафтан ба 

маҳият, мазмун, мундариҷаи асосии фаъолияти касбӣ-меҳнатии онҳо 

мусоидат менамоянд. Ин хислатҳои касбӣ меҳнатии онҳо зимни таҳия ва 

истифодаи воситаҳои мултимедиавии таълим, истифодаи он дар раванди 

таълим низ зуҳур меёбад. Аз ин лиҳоз воситаҳои мултимедиавии таълим, 

ки онҳо таҳия менамоянд арзиши баланди илмӣ-методиро доро 

мебошанд. Шуурнокӣ ва фаъолнокии касбии онҳо боз дар он ифода 

меёбад, ки нисбати иҷрои вазифаи касбӣ-меҳнатии худ онҳо ҳисси 

баланди масъулиятнокиро доро мебошанд, аз ҷониби дигар нисбати 
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фаъолияти касбӣ-меҳнатии худ эҷодкорона муносибат менамоянд, ки 

ҳамаи ин зимни таҳия ва истифодаи воситаҳои мултимедиавии таълим 

дар раванди таълим низ ба таври аниқу дақиқ аён мегардад. Онҳо ба 

худомӯзии касбӣ ва ба таҳсилоти мутассил омода ҳастанд, ки ин 

нишондиҳандаи он аст, ки онҳо ҳамчун мутахассиси баландихтисос ба 

воя рисида истодаанд.  

Дараҷаи миёнаи принсипи шуурнокӣ ва фаъолнокӣ дар таълим. 

Омӯзгорони оянда е, ки дар ин сатҳ қарор доранд дорои дараҷаи миёнаи 

салоҳиятнокии касбӣ-меҳнатӣ мебошанд, зеро дараҷаи инкишофи шуур 

ва рафтори касбӣ-меҳнатии онҳо дар сатҳи миёна қарор дорад. Ин 

маънии онро дорад, ки онҳо аз омӯзгорони оянда и дараҷаи баланд, бо 

он фарқ менамоянд, ки зимни фаъолияти касбӣ-меҳнатии худ ба баъзе 

хатогиҳо, камбудиҳо, норасоиҳо роҳ медиҳанд, ки ин аз он гувоҳӣ 

медиҳад, ки онҳо баъзан бинобар сарфаҳм нарафтан ва баъзе масъалаҳои 

банақшагирӣ-ташкил-гузаронидан-таҳлили фаъолияти касбӣ-меҳнатии 

худ ба хатогиҳо роҳ медиҳанд, ки ин ба сифати кори онҳо таъсири манфӣ 

мерасонад. Ин ҳамчунин дар таҳия ва истифодаи воситаҳои 

мултимедиавии таълим дар раванди таълим зуҳур меёбад. Ин алалхусус 

дар он зуҳур меёбад, ки масъулияти касбӣ-меҳнатиро нисбати иҷрои 

вазифа на ҳама вақт ба пуррагӣ дарк менамоянд. Аз ҷониби дигар онҳо 

баъзан ба муносибати бешуурона нисбати иҷрои вазифаи касбӣ-меҳнатӣ 

роҳ медиҳанд, ки масалан зимни таҳияи воситаҳои мултимедиавии 

таълим ин дар коста гардидани арзиши илмӣ-методии он сабаб мешавад. 

Барои ҳамин ҳам бо онҳо барои ислоҳи ин камбудиҳо корҳои ислоҳотӣ-

фаҳмондадиҳӣ ташкил ва гузаронидан лозим аст, то онҳо дараҷаи 

шуурнокӣ ва фаъолнокии касбӣ-меҳнатии худро боз ҳам баланд 

бардоранд. 

Дараҷаи пасти принсипи шуурнокӣ ва фаъолнокӣ дар таълим. 

Омӯзгорони оянда ё, ки ба ин гурӯҳ дохил мешаванд, дар сатҳи пасти 

салоҳияти касбӣ-меҳнатӣ қарор доранд, зеро шуур ва рафтори касбӣ-
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меҳнатии онҳо ниҳоят паст аст. Барои ҳамин ҳам онҳо ба қоидаҳо, 

талаботҳо, тавсияҳо, унсурҳои системаи принсипи шуурнокӣ ба пуррагӣ 

риоя карда наметавонанд. Ин зимни таҳия ва истифодаи воситаҳои 

мултимедиавии таълим дар раванди таълим низ ба назар мерасад. Онҳо 

мустақилона воситаҳои мултимедиавиро таҳия карда наметавонанд, зеро 

донишҳо, маҳорату малакаи касбии онҳо ба ин мусоидат намекунад.  

Сарфаҳм нарафтани онҳо ба ҳаллу фасли вазифаҳои касбӣ-

меҳнатии онҳо аз як ҷониб аз бемасъулияти онҳо нисбати иҷрои ин 

вазифаҳо ва аз ҷониби дигар аз сатҳи пасти дониш, маҳорат ва 

малакаҳои касбӣ-меҳнатии онҳо мебошад. Барои он ки ин омӯзгорони 

оянда ин ду камбудии калонро ислоҳ намоянд, ва ба принсипи шуурнокӣ 

ва фаъолнокии таълим ба пуррагӣ риоя намоянд, аввал дар онҳо ҳисси 

масъулиятшиносиро нисбати иҷрои вазифаҳои касбӣ-меҳнатӣ баланд 

бардоштан лозим аст, зеро ин омил барои ноил гардидан ба фаъолнокии 

касбӣ-меҳнатии онҳо мусоидат менамояд. Аз ҷониби дигар дониш, 

маҳорат малакаҳои касбӣ-меҳнатии онҳоро баланд бардошта ба он 

муваффақ шудан мумкин аст, ки арзиши илмӣ-методии воситаҳои 

мултимедиавии таълими онҳо таҳия намуда нисбатан баланд гардад, ки 

ин дар навбати худ барои пурра риоя намудан ба принсипи шуурнокӣ ва 

фаъолнокӣ зимни истифодаи воситаҳои мултимедиавии таълим дар 

раванди таълим мусоидат менамояд. Барои он ки шуурнокӣ ва 

фаъолнокии онҳо боз ҳам баланд гардад, зарур аст, ки онҳо ба 

худомӯзии касбӣ ва таҳсилоти мутассил ҷалб карда шаванд. 

Корҳои таҷрибавӣ-озмоишӣ бо омӯзгорони оянда и гурӯҳҳои 

назоратӣ ва озмоишӣ доир ба риояи принсипи шуурнокӣ ва фаъолнокӣ 

дар таълим зимни таҳия ва истифодаи воситаҳои мултимедиавии таълим 

чунин натиҷа дод.  

Принсипи аёниятнокии таълим. Вобаста ба омодасозии омӯзгорони 

оянда дар гурӯҳи озмоишӣ нисбати риояи принсипи аёниятнокӣ дар 

таълим як қатор чорабиниҳои илмӣ-методӣ ташкил ва гузаронида шуд. 
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Ин пеш аз ҳама шинос намудани омӯзгорони оянда бо таърихи пайдоиш 

ва инкишофи истифодабарии аёният дар таълим мебошад. Зеро таърихи 

пайдоиш ва инкишофи принсипи мазкурро надониста, алҳол роҳҳои 

саараноки истифодаи онро дар раванди таълим, таҳияи аёниятҳоро, 

роҳҳои самараноки риояи онро муайян намудан мушкил аст. Аҳамияти 

амалии принсипи мазкурро надониста онро мавриди риоя қарор додан 

кӯшиши беҳуда аст. Аёниятро педагоги бузург Я.А.Коменский беҳуда 

қоидаи «тиллоӣ» дидактика наномида буд. Ду гурӯҳи озмоишӣ 

фаҳмондадиҳии нақш ва мақоми аёният дар раванди таълим як қисми 

асосии корҳои таҷрибавӣ-озмоишӣ маҳсуб меёфт. Аз ҷониби дигар зимни 

машғулиятҳои назариявӣ ва амалӣ ба таҳияи аёниятҳо, ҳам анъанавӣ ва 

ҳам ғайрианъанавӣ эътибори махсус дода мешуд. Аз ҷумла ба таҳияи 

нуқтаҳои такягоҳӣ, навиштаҷотҳои такягоҳӣ, плакатҳои такягоҳӣ ва дар 

заминаи онҳо ба таҳияи воситаҳои мултимедиавии таълим. Омӯзгорони 

оянда тавассути методи ёддиҳӣ ва машқ таҳияи аёниятҳоро, алалхусус 

воситаҳои мултимедиавии таълимро бо ёрии техника ва технологияҳои 

иттилоотӣ азхуд карданд. Онҳо ҷадвалҳо, расмҳо, диаграммаҳоро ва 

дигар намудҳои аёниятро ба воситаи техника ва технологияҳои иттлоотӣ 

таҳия менамуданд. Ин аёниятҳоро онҳо дар раванди таълим мавриди 

истифода қарор медоданд. Таҳия ва истифодаи воситаҳои 

мултимедиавии таълим дар раванди таълим барои онҳо ҳмчунин мақсад 

ва вазифаи асосӣ маҳсуб меёфт. (ниг. ба Замимаи 16) 

Бо омӯзгорони оянда и гурӯҳи озмоишӣ доир ба риояи принсипи 

аёниятнокӣ зимни таҳия ва истифодаи воситаҳои мултимедиавии таълим 

ташкил ва гузаронида шуд. 

1. Моҳият, мазмун ва мундариҷаи асосии принсипи аёниятнокии 

таълимро шарҳ диҳед. 

2. Принсипи аёниятнокии таълим зимни таҳия ва истифодаи 

воситаҳои мултимедиавии таълим чӣ тавр риоя карда мешавад? 
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3. Аҳамият ва зарурати воқеи риояи принсипи мазкурро зимни таҳия 

ва истифодаи воситаҳои мултимедиавии таълим нишон диҳед ва исбот 

намоед. 

4. Дар зери мафҳуми аёниятнокӣ чиро дар назар доранд? 

5. Барои чӣ принсипи аёниятнокиро Я.А. Коменский дар асари худ 

«Дидактикаи бузург» қоидаи «тиллоӣ» дидактика номид? 

6. А.Дистервег доир ба аёниятнокии таълим чӣ баён намудааст? 

7. Ақидаҳои И.Г. Пестилотси доир ба принсипи аёниятнокиро баён 

намоед? 

8. Л.Н.Толстой ба принсипи айниятнокӣ дар таълим чӣ гуна баҳо 

додааст? 

9. К.Д.Ушинский ба нақш ва мақоми аёниятнокӣ чӣ гуна баҳо 

додааст? 

10. Умумият ва фарқияти воситаҳои шифоҳӣ ва аёнии таълим аз чӣ 

иборат аст? 

11. Тавсифи таҳияи технологияи аёниятҳоро пешниҳод намоед? 

12. Умумият ва фарқияти идроки биноӣ ва шунавоиро муайян намоед? 

13. Дар равияи педагогикаи ҳамеорӣ нақш ва мақоми аёниятнокии 

таълим чӣ тавр муайян карда шудааст? 

14. Нуқтаҳои такягоҳиро ҳамчун воситаи аёнӣ тавсиф диҳед. 

15. Навиштаҷотҳои такягоҳӣ аз нуқтаи назари аёниятнокии таълим дар 

раванди таълим чӣ гуна нақш ва мақомро мебозанд? 

16. Плакатҳои такягоҳӣ ҳамчун воситаи аёният дар раванди таълим чӣ 

гуна нақш ва мақомро мебозанд? 

17. Гуфтаҳои халқии «Шунидан кай бувад монанди дидан»-ро аз 

нуқтаи назари таълим шарҳ диҳед. 

18. Воситаҳои мултимедиавии таълимро ҳамчун воситаи аёният тавсиф 

диҳед. 
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19. Умумият ва фарқияти воситаҳои аёнии анъанавӣ ва воситаҳои 

аёнии тавассути технологияи иттилоотӣ таҳия кардашударо муайян 

намоед. 

20. Афзалият ва бартарии воситаҳои мултимедиавии таълимро нисбат 

ба воситаҳои анъанавии таълим муайян намоед. 

21. Омӯзонидан ва омӯзишӣ аёниро тавсиф диҳед. 

Омодаги омӯзгорони оянда ро нисбат ба риояи принсипи 

аёниятнокӣ дар раванди таълим дар раванди таҳия ва истифодаи 

воситаҳои мултимедиавии таълим дар ҷараёни таълим тавассути ҷадвали 

седараҷагӣ мавриди санҷиш қарор додан мумкин аст. (Ҷадвал, 

диаграмма ва таҳлил он дар Зербоби 2.2.) 

Дараҷаи баланди принсипи аёниятнокии таълим. Омӯзгорони оянда 

е, ки сазовори ин дараҷа мебошанд, онҳо пеш аз ҳама ба мустақилият ва 

эҷодкории худ нисбати риояи принсипи мазкур зимни таҳия ва 

истифодаи воситаҳои мултимедиавии таълим дар раванди таълим аз 

дигарон фарқ мекунанд. Аз ин рӯ воситаҳои мултимедиавии таълимие, 

ки онҳо таҳия менамоянд аз ҷиҳати аёниятнокӣ арзиши баланди илмӣ-

методиро доро мебошанд. Воситаҳои мултимедиавии таълимие, ки онҳо 

таҳия менамоянд ба мақсад, вазифаҳо, мӯҳтаво, мазмун ва мундариҷаи 

мавзӯъ пурра мувофиқат менамояд. Ҳамаи ин аз он сабаб аст, ки ин 

гурӯҳи омӯзгорони оянда фанни худро дӯст медоранд ва онро васеъ ва 

чуқур азхуд кардаанд. Аз ҷониби дигар онҳо дорои маълумотҳои 

меҳнатӣ-касбии баланд доир ба фанҳои педагогика, равоншиносӣ, 

физиология, методикаи таълими фанҳои ихтисос мебошанд, ки дар 

маҷмӯъ ҳалли ин ба омодагии онҳо ба таҳияи воситаҳои мултимедиавии 

таълим аз ҷиҳати аёниятнокӣ таъсири мусбӣ мерасонад. Омӯзгорони 

оянда и гурӯҳи мазкур аз дигар гурӯҳҳои омӯзгорони оянда боз бо он 

фарқ менамоянд, ки онҳо ҳам тавассути технологияи анъанавии таҳияи 

воситаҳои аёнӣ ва ҳам тавассути технологияҳои иттилоотӣ аёниятҳои 

аълосифат, аз ҷумла воситаҳои мултимедиавии таълим таҳия карда 
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метавонанд. Ҳамчунин онҳо технология ва методикаи риояи омӯзонидан 

ва омӯзиши аёниро, яъне риояи принсипи аёниятнокиро дар раванди 

таълим пурра риоя карда метавонанд. Ҳамаи ин дар маҷмӯъ аз салоҳияти 

баланди касбӣ-меҳнатии онҳо доир ба риояи принсипи аёниятнокии 

таълим зимни таҳия ва истифодаи воситаҳои мултимедиавии таълим 

шаҳодат медиҳад. 

Дараҷаи миёнаи принсипи аёниятнокии таълим. Омӯзгорони оянда 

е, ки ба ин гурӯҳ шомил ҳастанд қоидаҳо, талаботҳо ва дастуруламалҳои 

принсипи аёниятнокии таълимро зимни таҳия ва истифодаи воситаҳои 

мултимедиавии таълим дар раванди таълим қисман риоя менамоянд. Дар 

қиёс бо омӯзгорони оянда и гурӯҳи аввал дар онҳо ҳисси мустақилият ва 

муносибати эҷодкорона нисбат ба ҳаллу фасли вазифаҳои таълимӣ доир 

ба принсипи мазкур кам ба назар мерасад. Аз ин сабаб дар баъзе ҳолатҳо 

онҳо ба камбудию хатогиҳо роҳ медиҳанд, ки онҳо нисбати таҳия ва 

истифодаи воситаҳои мултимедиавии таълим дар раванди таълим аз 

лиҳози аёниятнокӣ бетаъсир намемонанд. Аммо камбудию, хатогиҳои 

онҳо ба сифати аёнияти воситаҳои мултимедиавии таълим ва истифодаи 

онҳо дар раванди таълим таъсири куллии манфӣ намерасонад. Лекин бо 

вуҷуди ин ингуна норасоиҳои дуюминдараҷа ҳам бояд мавриди таҳлил 

ва ислоҳ қарор дода шавад. Зеро равон равон ингуна камбудиҳо ва 

хатогиҳои дуюмдараҷа метавонанд ба хатогиҳо ва камбудиҳои калон 

табдил ёбанд, ки сифати таҳияи воситаҳои аёнӣ ва ҳам сифати таълимии 

аёниро зимни истифодаи воситаҳои мултимедиавии таълим коста 

мегардонад. 

Дараҷаи пасти принсипи аёниятнокии таълим. Мушоҳидаҳо ва 

таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки дар бисёр ҳолатҳо омӯзгорони оянда е, ки 

ба ин гурӯҳ дохил мешаванд, дорои қобилияти пасти корӣ мебошанд, ё 

худ танбал мебошанд. Як қисми калони онҳо аз дигарон бо он фарқ 

менамояд, ки дар онҳо ҳисси масъулиятшиносӣ нисбати вазифаи 

супоридашуда ба назар намерасад. Бинобар ҳамин онҳо ба риояи 
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принсипҳои дидактикӣ бо ҳисси бемасъулиятӣ назар мекунанд. Аз ҷумла 

нисбати принсипи аёниятнокӣ дар таълим. Аз ин сабаб ба онҳо дар аввал 

бо корҳои фаҳмондадиҳӣ ҳисси масъулиятшиносиро нисбати иҷрои 

вазифаҳои касбӣ-меҳнатӣ ташаккул додан лозим аст. Умуман ҳама вақт 

зимни банақшагирӣ, ташкил ва таҳлили камбудиҳо, хатогиҳо ва 

норасоиҳо омилҳои субъективӣ ва объективиро ба назари эътибор 

гирифта, пас аз паи ислоҳи онҳо шудан ба манфиати кор мебошад.  

Корҳои таҷрибавӣ-озмоишӣ бо омӯзгорони оянда и гурӯҳҳои 

назоратӣ озмоишӣ доир ба риояи принсипи аёниятнокӣ дар таълим 

зимни таҳия ва истифодаи воситаҳои мултимедиавии таълим чунин 

натиҷа дод.  

Принсипи системанокӣ дар таълим. Алҳол дар соҳаи илм ва маориф 

истифодаи муносибати системанокӣ яке аз самтҳои муҳими беҳтар 

намудани сифати навгониҳои илмӣ ва сифати раванди таълиму тарбия 

маҳсуб меёбад. Аз ҷониби дигар иттлоотонии соҳаҳои илм ва маорифро 

бидуни риояи принсипи системанокӣ пай дар паи тасаввур кардан 

имконнопазир аст. Аз ин лиҳоз риояи принсипи мазкур зимни таҳия ва 

истифодаи воситаҳои мултимедиавии таълим дар раванди таълим 

аҳамияти махсуси илмию-методиро касб менамояд. Барои ҳамин ҳам дар 

гурӯҳи озмоишӣ корҳои таҷрибавӣ-озмоишӣ бо назардошти ана ҳамин 

талабот ташкил ва гузаронида шуд.  

Дар ин замина пеш аз ҳама фаҳмондадиҳи аҳамият ва зарурати 

воқеӣ риояи принсипи мазкур барои ҳаллу фасли вазифаи таҳия ва 

истифодаи воситаҳои мултимедиавии таълим дар раванди таълим, сипас 

ёддиҳӣ ва машқи системанок таҳия намудани воситаҳои мултимедиавии 

таълим, ва дар охир ёддиҳӣ ва машқи системанок ва пай дар ҳам мавриди 

омӯзонидан ва омӯзиш қарор додани воситаҳои мултимедиавии таълим 

дар раванди таълим дар гурӯҳи озмоишӣ роҳандозӣ карда шуд. (ниг. ба 

Замимаи 17) 
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Ба омӯзгорони оянда и гурӯҳи озмоишӣ доир ба риояи принсипи 

системанокӣ ва пай дар пай зимни таҳия ва истифодаи воситаҳои 

мултимедиавии таълим дар раванди таълим ташкил ва гузаронида шуд. 

1. Моҳият, мазмун ва мундариҷаи асосии принсипи системанокӣ 

таълимро тавсиф диҳед. 

2. Принсипи системанокӣ зимни таҳия ва истифодаи воситаҳои 

мултимедиавии таълим дар раванди таълим чӣ тавр риоя карда мешавад? 

3. Аҳамият ва зарурати воқеӣ риояи принсипи системанокиро зимни 

таҳия ва истифодаи воситаҳои мултимедиавии таълим дар раванди 

таълим нишон диҳед ва исбот намоед. 

4. Дар зери мафҳуми системанокӣ ва паӣ дар паӣ чиро бояд фаҳмид? 

5. Принсипи системанокӣ ва пай дар пай дар асари Я.А.Коменский чӣ 

тавр тавсиф дода шудааст? 

6. Дар соҳаи илм ва маориф амалӣ намудани муносибати системанок 

ва пай дар паӣ чӣ гуна аҳамият дорад? 

7. Дар шароити иттилоотонии ҳаёти ҷомеа, аз ҷумла соҳаи илм ва 

маориф ва дар зимни коркарди технологияҳои иттилоотӣ системанокӣ ва 

пай дар паи чӣ гуна аҳамият касб менамояд? 

8. Нақш ва мақоми принсипи системанокӣ дар алоқамандии 

байнифаннӣ чӣ гуна аст? 

9. Нақш ва мақоми принсипи системанокӣ дар алоқамандии дохили 

мавзӯӣ чӣ гуна аст? 

10. Нақш ва мақоми принсипи системанокӣ пай дар паӣ зимни таҳияи 

воситаҳои таълим чӣ гуна аст? 

11. Нақш ва мақоми принсипи системанокӣ ва пай дар паӣ зимни 

омӯзонидан ва омӯзиш чӣ гуна аст? 

12. Системанокӣ ва пай дар паӣ унсурҳо дар дохили система чӣ маъно 

дорад? 
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13. Муносибати системанокӣ зимни таҳия ва истифодаи воситаҳои 

таълим дар раванди таълим аз муносибати ғайримуташаккилона чӣ 

фарқият ва чӣ афзалият дорад? 

14. Роҳу усулҳои самараноки таҳия намудани воситаҳои 

мултимедиавии таълимро пешниҳод намоед. 

15. Роҳу усулҳои системанок ва пай дар пай омӯзонидан ва омӯзишро 

зимни истифодаи воситаҳои мултимедиавии таълим пешниҳод намоед. 

16. Риояи принсипи системанокӣ ва пай дар паӣ ба сифати воситаҳои 

таълим умуман ва сифати воситаҳои мултимедиавии таълим чӣ гуна 

таъсир мерасонанд? 

17. Риояи принсипи системанокӣ ва пай дар паӣ дар раванди таълим ва 

алалхусус зимни истифодаи воситаҳои мултимедиавии таълим дар 

раванди таълим ба сифати таълим чӣ гуна таъсир мерасонанд? 

18. Ҳангоми таҳлили машғулиятҳои назариявӣ ва амалӣ бо истифодаи 

воситаҳои мултимедиавии таълим риояи принсипи мазкур чӣ тавр 

баррасӣ карда мешавад? 

19. Риоя кардан ва риоя накардан ба принсипи системанокӣ зимни 

таҳия ва истифодаи воситаҳои мултимедиавии таълим дар раванди 

таълим ба ташаккули раванди маърифатӣ чӣ тавр мусбӣ ва манфӣ таъсир 

мерасонад? 

20. Алоқамандии принсипи системанокӣ бо дигар принсипҳои 

дидактикиро зимни таҳия ва истифодаи воситаҳои мултимедиавии 

таълим дар раванди таълим чӣ тавр самаранок мавриди истифода қарор 

додан имконпазир аст? 

Дараҷаи омодагии омӯзгорони оядаро ба риояи принсипи 

системанокӣ зимни таҳия ва истифодаи воситаҳои мултимедиавии 

таълим дар раванди таълим тавассути ҷадвали седараҷа мавриди санҷиш 

ва таҳлил қарор додан мумкин аст. (Ҷадвал, диаграмма ва таҳлил он дар 

Зербоби 2.2.) 
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Дараҷаи баланди принсипи системанокӣ дар таълим. Омӯзгорони 

оянда е ки ба ин гурӯҳ дохил мешаванд ба моҳият, мазмун ва мундариҷаи 

асосии принсипи системанокӣ хеле хуб сарфаҳм мараванд ва зимни таҳия 

ва истифодаи воситаҳои мултимедиавии таълим дар раванди таълим ба 

қоидаҳо, талаботҳо, тавсияҳои мазкур пурра риоя менамоянд. Азбаски 

ин гурӯҳи омӯзгорони оянда нисбат ба фаъолияти касбӣ-меҳнатии худ 

муносибати эҷодкорона доранд, ки ин хислати онҳо зимни риояи 

принсипи мазкур дар он зуҳур меёбад, ки онҳо нисбати таҳияи 

системаҳои мултимедиавии таълим низ муносибати эҷодкорона ва аз 

ҷиҳати системанокӣ воситаҳои мултимедиавии онҳо таҳия намуда дорои 

арзиши баланди илмӣ-методӣ мебошад. Инчунин ҳангоми омӯзонидан ва 

омӯзиши воситаҳои мултимедиавии таълим онҳо тавассути омӯзонидан 

ва омӯзиши системанок ва пай дар пай аз дигар гурӯҳҳои омӯзгорони 

оянда фарқ менамоянд. Онҳо аз ӯҳдаи интихоб ва ҷобаҷогурории 

самараноки унсурҳои системаи воситаҳои мултимедиавӣ низ хеле хуб 

мебароянд, ки ин ба сифати воситаҳои мултимедиавии таълим таъсири 

мусбӣ мерасонад. 

Дараҷаи миёнаи принсипи системанокӣ дар таълим. Омӯзгорони 

оянда ки ба ин гурӯҳ дохил мешаванд ба моҳият, мазмун ва мунҷариҷаи 

асосии принсипи системанокӣ дар таълим қисман сарфаҳм мераванд, ки 

ин зимни таҳия ва истифодаи воситаҳои мултимедиавии таълим дар 

раванди таълим зуҳур меёбад. Онҳо на ҳамаи қоидаҳо, талаботҳо, 

тавсияҳо, дастуруламалҳои принсипи мазкурро ба пуррагӣ риоя карда 

метавонанд. Аз ҷониби дигар дар онҳо нисбати риояи принсипи мазкур 

муносибати эҷодкорона ташаккул дода нашудааст, ки ин камбудӣ низ 

зимни таҳия ва истифадаи воситаҳои мултимедиавии таълим дар 

раванди таълим аён мегардад. Зимни таҳияи воситаҳои мултимедиавии 

таълим доир ба баъзе мавзӯъҳо аз лиҳози системанокӣ мушкилӣ 

мекашанд. Аммо мушоҳидаҳо ва таҳлилҳо нишон медиҳад, ки ин 

камбудию норасоиҳо бо мурури гузариши вақти муайян, тавассути 
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машваратҳо, ғанӣ гардонидани таҷрибаи корӣ доир ба масъалаи мазкур, 

ташаккули ҳисси мустақилиятнокӣ нисбати ҳаллу фасли вазифаю 

супоришҳои корӣ ислоҳ гардиданашон имконпазир аст. 

Дараҷаи пасти принсипи системанокӣ дар таълим. Дар фаъолияти 

касбӣ-меҳнати омӯзгорони оянда и гурӯҳи мазкур доир ба риояи 

принсипи системанокӣ дар таълим зимни таҳия ва истифодаи воситаҳои 

мултимедиавии таълим дар рванди таълим як қатор камбудиҳои ҷиддӣ 

ба назар мерасад, ки онҳо аз салоҳияти пасти касбӣ-меҳнатии онҳо 

шаҳодат медиҳанд. Ин пеш аз ҳама дар он зуҳур меёбад, ки онҳо 

мустақилона воситаҳои мултимедиавии таълимро аз лиҳози системанокӣ 

таҳия карда наметавонанд. Дар раванди таълим тавассути воситаҳои 

мултимедиавии таълим ба омӯзонидан ва омӯзиши ғайримуташаккилона 

роҳ медиҳанд, ки ин аз он шаҳодат медиҳад, ки онҳо ба моҳияти 

системанокӣ ва пай дар паӣ дар таълим сарфаҳм намераванд. Бо 

дарназардошти камбудию норасоиҳои мазкур ба онҳо корҳои 

фаҳмондадиҳӣ-ислоҳотӣ ва ёддиҳӣ-ислоҳотӣ доир ба риояи принсипи 

системанокӣ зимни таҳия ва воситаҳои мултимедиавии таълим дар 

раванди таълим ташкил ва гузаронидан лозим аст. 

Корҳои таҷрибавӣ-озмоишӣ бо омӯзгорони оянда и гурӯҳҳои 

назоратӣ ва озмоишӣ доир ба риояи принсипи системанокӣ дар таълим 

зимни таҳия ва истифодаи воситаҳои мултимедиавии таълим чунин 

натиҷа дод.  

Ҳамаи ин нишондиҳандаҳо аз он шаҳодат медиҳанд, ки омодасозии 

омӯзгорони оянда доир ба риояи принсипи системанокӣ дар таълим 

зимни таҳия ва истифодаи воситаҳои мултимедиавии таълим дар 

раванди таълим, ки дар раванди корҳои таҷрибавӣ-озмоишӣ дар гурӯҳи 

озмоишӣ мавриди истифода қарор гирифта буд назар ба воситаҳои 

анъанавии омодасозии омӯзгорони оянда доир ба муаммои 

таҳқиқшаванда нисбатан арзиши баланди илми-методиро доро мебошад 
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ва онро барои истифода дар мактабҳои олӣ тавсия намудан аз аҳамият 

холӣ нест. 

Принсипи дастрасӣ дар таълим. Дар гурӯҳи озмоишӣ доир ба риояи 

принсипи мазкур зимни таҳия ва истифодаи воситаҳои мултимедиавии 

таълим корҳои зерин анҷом дода шуд. Пеш аз ҳама ба фаҳмондадиҳии 

аҳамияти назариявӣ ва амалии принсипи мазкур, нишон додан ва исбот 

намудани зарурати воқеӣ риояи принсипи мазкур зимни таҳия ва 

истифодаи воситаҳои мултимедиавии таълим дар раванди таълим. Дар 

ҳамин заминаи назариявӣ ёддиҳӣ-машқ-назорати истифодаи технология 

ва методикаи моделии таҳия ва истифодаи воситаҳои мултимедиавии 

таълим дар раванди таълим ташкил ва гузаронида шуд. Бояд тазаккур 

дод, ки ҳамаи принсипҳои дидактикӣ бо ҳам алоқамандии бевосита ва 

бавоситаро доро мебошанд ва онҳо на дар алоҳидагӣ, балки дар 

ягонагии динамикӣ ва алоқамандии байниҳамдигарӣ бояд зимни таҳия 

ва истифодаи воситаҳои мултимедиавии таълим дар раванди таълим 

мавриди истифода қарор гиранд. Дар мавриди додашуда алоқамандии 

принсипи мазкури дидактикӣ дар таълим бо принсипи шуурнокӣ ва 

фаъолнокӣ дар таълим аҳамияти махсус касб менамояд. Таълимгиранда 

ҳамон вақт дар раванди таълим бошуурона ва фаъолона иштирок карда 

метавонад, ки агар вай ба моҳият, маъно ва мундариҷаи дониш, маҳорат 

ва малакаҳо сарфаҳм равад. Аз ҷониби дигар вай ҳамон вақт сарфаҳм 

меравад, ки агар ин дониш, маҳорат ва малакаҳо барои вай дастрас 

бошад, яъне зӯри зеҳнии таълимгиранда, қудрати идрок, тафаккур, 

қобилияти фикрии таълимгиранда ба фаҳмиши дониш, маҳорат ва 

малакаи азхудшаванда расад. Дар мавриди мазкур дониш, маҳорат, 

малакаҳои касбӣ тавассути технология ва методикаи таҳиягардида зуҳур 

меёбанд, ки онҳо зимни таҳия ва истифодаи воситаҳои мултимедиавии 

таълим дар раванди таълим мавриди истифода қарор мегиранд. Аз 

ҷониби дигар воситаҳои таълим, аз ҷумла воситаҳои мултимедиавии 

таълим бояд ба дараҷаи инкишофи синнусоли таълимгирандагон 
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мувофиқат намоянд, чунки дар чунин ҳолат онҳо барои фаҳмиш, 

азхудкунӣ ва дар амал истифодабарӣ дастрас мегарданд. (ниг ба 

Замимаи 18) 

Ба омӯзгорони оянда и гурӯҳи озмоишӣ доир ба риояи принсипи 

дастрасӣ дар таълим зимни таҳия ва истифодаи воситаҳои 

мултимедиавии таълим дар раванди таълим ташкил ва гузаронида шуд. 

(Ҷадвал, диаграмма ва таҳлил он дар Зербоби 2.2.) 

1. Моҳият, мазмун ва мундариҷаи асосии принсипи дастрасӣ дар 

таълимро тавсиф диҳед. 

2. Принсипи дастрасӣ дар таълим зимни таҳия ва истифодаи 

воситаҳои мултимедиавии таълим дар раванди таълим чӣ тавр мавриди 

истифода қарор мегирад? 

3. Аҳамият ва зарурати воқеӣ риояи принсипи дастрасиро зимни 

таҳия ва истифодаи воситаҳои мултимедиавии таълим дар раванди 

таълим нишон диҳед ва исбот намоед. 

4. Мафҳуми дастрасиро аз нуқтаи назари педагогӣ-равоншиносӣ 

тавсиф диҳед. 

5. Дар зери мафҳуми дастрасии таҳсилот ба насли наврас чиро бояд 

дар назар дошт? 

6. Фароҳам овардани шароитҳои моддӣ-техникӣ дар мактабҳои навъи 

гуногун ба дастрасии таълим ва таҳсилоти сифатан баланд чӣ гуна 

алоқамандӣ дорад? 

7. Алоқамандии байни дастрасӣ ва воситаҳои мултимедиавии таълим 

ва дигар воситаҳои таълимро муайян намоед. 

8. Дараҷаи мустақилияти таълимӣ-дидактикии таълимгирандагон ба 

дастрасии таълим чӣ гуна таъсир мерасонад? 

9. Дараҷаи инкишофи идроки таълимгирандагон ба дастрасии 

мундариҷаи таълим ва алалхусус мундариҷаи таълимие, ки тавассути 

воситаҳои мултимедиавии таълим пешниҳод мегардад чӣ тавр таъсир 

мерасонад? 
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10. Дараҷаи инкишофи тафаккури таълимгирандагон ба дастрасии 

мундариҷаи таълим, аз ҷумла мундариҷаи таълим, ки тавассути 

воситаҳои мултимедиавии таълим пешниҳод мегардад чӣ тавр таъсир 

мерасонад? 

11. Чӣ тавр иродаи таълимгирандагон ба риояи принсипи дасртрасии 

таълим таъсир мерасонад. Инро дар мисоли таълим тавассути воситаҳои 

мултимедиавии таълим мавриди баррасӣ қарор диҳед. 

12. Чӣ тавр қобилияти зеҳнии таълимгирандагонро инкишоф дода ба 

дараҷаи баланди риояи принсипи дастрасӣ ноил шудан имконпазир аст? 

Инро дар мисоли таълим тавассути воситаҳои мултимедиавии таълим 

мавриди баррасӣ қарор диҳед.  

13. Алоқамандии байни мотивҳои таълимӣ ва риояи принсипи 

дастрасӣ дар чист? Зимни таҳия ва истифодаи воситаҳои мултимедиавии 

таълим ин алоқамандӣ чӣ тавр зуҳур меёбад? 

Дараҷаи омодагии омӯзгорони оянда ро ба риояи принсипи 

дастрасӣ зимни таҳия ва истифодаи воситаҳои мултимедиавии таълим 

тавассути ҷадвали седараҷаи мазкур мавриди санҷиш қарор додан 

имконпазир аст?  

Дараҷаи баланди принсипи дастрасӣ дар таълим. омӯзгорони оянда 

е ки ба ин дохил мешаванд қобилияти зеҳнии баландро доро мебошанд, 

онҳо доираи инкишофи наздиктарини худро дарк карда метавонанд, 

ҳамчунин хислатҳои иродавии онҳо, дониш, маҳорат ва малакаи баланди 

онҳо, дараҷаи баланди ҳисси масъулиятшиносӣ ва мустақилиятнокии 

онҳо имкон медиҳад, ки зимни таҳия ва истифодаи воситаҳои 

мултимедиавии таълим принсипи дастрасиро риоя намоянд. Онҳо 

тавассути салоҳияти баланди касбии худ, кӯшишу ғайрати худ ба 

дараҷаҳои баланди риояи принсипи дастрасӣ мегарданд. Он дониш, 

маҳорат, малакае, ки барои таҳия ва истифодаи воситаҳои 

мултимедиавии таълим дар раванди таълим имрӯз барои онҳо аз ҷиҳати 

педагогӣ-равоншиносӣ дастрас аст, фардо ҳатман дастрас мегардад. Зеро 
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онҳо тавассути донишомӯзӣ, маҳорату малакаомӯзии системанок ва пай 

дар паӣ худ, тавассути иродаи қавии худ, хислатҳо ва сифатҳои марбут 

ба равандҳои маърифатӣ ва шахсии худро доимо инкишоф дода, ба 

дараҷаи баланди таълимӣ мебароянд. Ҳамаи ин дар маҷмӯъ сабаб 

мегардад, ки онҳо торафт воситаҳои мултимедиавии таълим арзиши 

илмӣ-методии баландтарро таҳия намоянд ва ҳамчунин ба сатҳи 

баландарини риояи принсипи мазкур бароянд. 

Дараҷаи миёнаи принсипи дастрасӣ дар таълим. Омӯзгорони оянда 

е ки ба ин гурӯҳ дохил мешаванд, асосан ба қоидаҳо, талаботҳо, 

дастуруламалҳои принсипӣ дастрасӣ зимни таҳия ва истифодаи 

воситаҳои мултимедиавӣ риоя менамоянд, аммо ба баъзе норасоиҳо, 

камбудиҳо ва хатогиҳо низ роҳ медиҳанд. Дар онҳо хислатҳои 

мустақилиятнокӣ, муносибати эҷодкорона нисбати риояи принсипи 

мазкур, хислатҳои иродавӣ ба дараҷаи лозимӣ инкишоф дода нашудааст. 

Инчунин баъзан қобилияти зеҳнии онҳо ҳам сабаб мегардад, ки онҳо дар 

ҳаллу фасли масъалаҳои марбут ба таҳия ва истифодаи воситаҳои 

мултимедиавии таълим дар раванди таълим ба мушкилиҳо рӯ ба рӯ 

мегарданд. Барои ислоҳи ин камбудиҳо ба онҳо кӯмаки методӣ 

расонидан лозим аст. 

Дараҷаи пасти принсипи дастрасӣ дар таълим. Омӯзгорони оянда е 

ки ба ин гурӯҳ дохил мешаванд дар сарфаҳм рафтан, азхуд намудан ва 

истифодаи технология ва методикаи таҳия ва истифодаи моделии 

воситаҳои мултимедиавии таълим дар раванди таълим мушкилӣ 

мекашанд. Ин бинобар мавҷуд будани як қатор сабабҳо ва омилҳои 

субъективию объективӣ рух медиҳад. Аз ҷумла паст будани дараҷаи 

инкишофи салоҳияти касбӣ-меҳнатӣ, паст будани ҳисси 

масъулиятшиносӣ ва мустақилиятнокӣ, шуурнокӣ, ва ғайрифаъолнокӣ ва 

як қатори дигар хислатҳои манфии шахсӣ ва касбӣ-меҳнатӣ. Ҳамаи ин 

дар маҷмӯъ боиси таҳияи сифатан пасти илмӣ-методии воситаҳои 

мултимедиавии таълим мегардад. Барои боз ҳам пурратар риоя намудан 
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ба принсипи дастрасӣ ин гурӯҳи омӯзгорони оянда кӯшиш ҳам 

намекунанд. Барои ҳамин ҳам бо ин гурӯҳи омӯзгорони оянда доир ба 

самтҳои гуногуни корҳои азнавтарбиякунӣ ва азнавтаълимдиҳиро ба роҳ 

мондан лозим аст. Вобаста ба ин кор омӯзгорони пешқадам ва 

омӯзгорони оянда и гурӯҳи дараҷаи баландро ҷалб намудан лозим аст.  

Корҳои таҷрибавӣ-озмоишӣ бо омӯзгорони оянда и гурӯҳҳои 

назоратӣ ва озмоишӣ доир ба риояи принсипи дастрасӣ зимни таҳия ва 

истифодаи воситаҳои мултимедиавии таълим дар раванди таълим чунин 

натиҷа дод.  

 Принсипи мустаҳкамӣ. Доир ба риояи принсипи мазкур дар гурӯҳи 

озмоишӣ корҳои фаҳмондадиҳӣ доир ба зарурати воқеи ва аҳамияти 

риоя намудан ба қоидаҳо, талаботҳо, тавсияҳо, дастуруламалҳои 

принсипи мазкур, ҳамчунин тавассути методҳои ёддиҳӣ, машқ, назорати 

риояи принсипи мазкур замни таҳия ва истифодаи воситаҳои 

мултимедиавии таълим дар рванди таълим ташкил ва гузаронида шуд. 

Дониш, маҳорат, малака аз ҷониби таълимгиранда барои он азхуд карда 

мешавад, ки дар ҳаёти оянда мавриди истифода қарор дода шавад. Ин 

ҳам ба маълумоти умумӣ ва ҳам ба маълумоти касби-меҳнатӣ дахл 

дорад. Агар ин дониш, маҳорат ва малакаҳо мустаҳкам азхуд карда 

нашаванд, онҳо қадру қиммат ва эътибори худро гум мекунанд. Аз ин рӯ 

онҳо бояд мустаҳкам азхуд карда шаванд.  

Омӯзгорони оянда бояд, ки дониш, маҳорат, малакаҳои касбӣ-

меҳнатиро мустаҳкам азхуд намоянд, то дар тӯли фаъолияти касбӣ-

меҳнатии худ онҳоро доимо инкишоф дода, аз онҳо самаранок истифода 

баранд, тавассути онҳо мақсад ва вазифаҳои касбӣ-меҳнатии худро ҳаллу 

фасл намоянд. Принсипи мустаҳкамӣ характери ҷамъбастиро доро 

мебошад, зеро вақте, ки ҳамаи дигар принсипҳо пурра риоя карда 

мешаванд, танҳо дар ҳамин ҳолат заминаи мусоиди дидактикӣ-

равоншиносӣ фароҳам оварда мешавад барои риояи принсипи 

мустаҳкамии натиҷаҳои таълим, мустаҳками сифати таълим. Ин нуқтаи 
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назар ба таҳия ва истифодаи воситаҳои таълим дар раванди таълим низ 

бевосита дахл дорад. Тибқи қоидаи асосии принсипи мазкур такрор ва 

машқи пайваста, системанок ва пай дар паӣ, репродуктивӣ ва эҷодӣ 

асоси мустаҳкам азхуд намудани донишу маҳорат ва малакаҳо мебошад. 

(ниг. ба Замимаи 19) 

Бо омӯзгорони оянда и гурӯҳи озмоишӣ доир ба принсипи 

мустаҳкамии натиҷаҳои таълим зимни таҳия ва истифодаи воситаҳои 

мултимедиавии таълим дар раванди таълим ташкил ва гузаронида шуд. 

(Ҷадвал, диаграмма ва таҳлил он дар Зербоби 2.2.) 

1. Моҳият, мазмун, ва мундариҷаи асосии принсипи мустаҳкамӣ дар 

таълимро тавсиф диҳед. 

2. Аҳамият ва зарурати воқеӣ риоя намудани принсипи мустаҳкамӣ 

дар таълимро зимни таҳия ва истифодаи воситаҳои мултимедиавии 

таълим дар раванди таълим нишон диҳед ва исбот намоед. 

3. Хусусиятҳои ба худ хоси принсипи мустаҳкамиро дар раванди 

таълим муайян намоед. 

4. Алоқаи принсипи мустаҳкамиро бо дигар принсипҳои дидактикӣ 

нишон диҳед. 

5. Алоқаи принсипи мустаҳкамиро бо методҳои гуногуни таълим 

мавриди муҳокима қарор диҳед. 

6. Алоқаи принсипи мустаҳкамиро бо методҳои аёнии таълим нишон 

диҳед. 

7. Алоқаи принсипи мустаҳкамиро бо методҳои проблемавӣ нишон 

диҳед. 

8. Алоқаи принсипи мустаҳкамиро бо методҳои гуногуни назорат ва 

санҷиш нишон диҳед. 

9. Нақш ва мақоми принсипи мустаҳкамиро бо натиҷаҳои таълимӣ 

нишон диҳед. 
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10. Риояи принсипи мустаҳкамиро зимни таҳия ва истифодаи 

воситаҳои мултимедиавии таълим дар раванди таълим ҳангоми 

истифодаи методҳои гуногуни таълим мавриди баррасӣ қарор диҳед. 

11. Нақш ва мақоми фаъолияти хотираро зимни риояи принсипи 

мазкур, алалхусус ҳангоми таҳия ва истифодаи воситаҳои 

мултимедиавии таълим дар раванди таълимро нишон диҳед.  

12. Нақш ва мақоми идрокро зимни риояи принсипи мустаҳкамӣ дар 

таълимро ҳангоми таҳия ва истифодаи воситаҳои мултимедиавии 

таълимро дар раванди таълим нишон диҳед. 

13. Нақш ва мақоми тафаккурро зимни риояи принсипи мустаҳкамӣ 

ҳангоми таҳия ва истифодаи воситаҳои мултимедиавии таълим дар 

раванди таълимро мавриди баррасӣ қарор диҳед.  

Дараҷаи омодагии омӯзгорони оянда ро ба риояи принсипи 

мустаҳкамӣ зимни таҳия ва истифодаи воситаҳои мултимедиавии таълим 

дар раванди таълимро тавассути ҷадвали седараҷаи мазкур мавриди 

санҷиш ва таҳлил қарор додан мумкин аст. 

Дараҷаи баланди принсипи мустаҳкамӣ. Омӯзгорони оянда е, ки ба 

дараҷаи баланд дохил мешаванд дорои салоҳияти баланди касбӣ-

меҳнатӣ мебошанд. Дониш, маҳорат ва малакаҳои касбиро онҳо васеъ ва 

чуқур азхуд менамоянд. Хусусияти хоси гурӯҳии онҳо аз он иборат аст, 

ки онҳо бо худомӯзии касбӣ-меҳнатӣ системанок ва пайваста машғул 

мебошанд, ки ин таҳкурсии мустаҳкамии натиҷаҳои таълимии худомӯзии 

касбӣ-меҳнатии онҳо мебошад. Онҳо бо ҳисси баланди 

масъулиятшиносӣ, шавқу завқ нисбат ба касби оянда ва ниҳоят дараҷаи 

баланди масъулиятнокӣ аз дигар гурӯҳи омӯзгорони оянда фарқ 

менамоянд. Ҳамаи ин хислатҳо ва сифатҳои шахсӣ ва касбӣ-меҳнатӣ 

зимни таҳия ва истифодаи воситаҳои мултимедиавии таълим дар 

раванди таълим ҳангоми риояи принсипи мустаҳкамӣ дар таълим низ 

зуҳур меёбад. Зимни таҳияи воситаҳои мултимедиавии таълим онҳо аз 

донишҳои назариявии худ васеъ ва чуқур истифода мебаранд, ки ин 
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асоси илмӣ-назариявии воситаҳои мултимедиавии таълимро пурқувват 

менамояд, зимни риояи принсипи мазкур ҳангоми истифодаи воситаҳои 

мултимедиавии таълим аз методҳои гуногуни таълим самаранок 

истифода мебаранд. Такрор, машқ ва санҷишро ҳамчун воситаи 

самараноки мустаҳкамкунӣ системанок ва пай дар пай мавриди 

истифода қарор медиҳанд. 

Дараҷаи миёнаи принсипи мустаҳкамӣ. Омӯзгорони оянда е ки ба 

ин гурӯҳ дохил мешаванд ба принсипи мустаҳкамӣ дар таълим қисман 

риоя менамоянд, зеро ба баъзе қоидаҳо, талаботҳо, тавсияҳо, 

дастуруламалҳои принсипи мазкур дуруст аҳамият намедиҳанд ва зимни 

таҳия ва истифодаи воситаҳои мултимедиавии таълим дар раванди 

таълим онҳоро сарфи назар менамоянд. Алоқаи принсипи мустаҳкамиро 

бо дигар принсипҳои дидактикӣ ба дараҷаи лозимӣ дарк намекунанд, ки 

ҳамаи ин дар маҷмӯъ таъсири манфии худро дар натиҷаи таълим 

мегузорад. Бодарназардошти хатогию, камбудиҳое, ки онҳо содир 

менамоянд, бояд, ки корҳои фаҳмондадиҳӣ, ёддиҳӣ, машқ ва санҷиш 

гузаронидан лозим аст. Ҳамчунин диққати онҳоро ба нақш ва мақоми 

такрор, машқ, санҷиш зимни таҳия ва истифодаи воситаҳои 

мултимедиавии таълим равона намудан лозим аст, то ки онҳо аз ин 

воситаҳои мустаҳкамкунӣ самаранок истифода баранд. 

Дараҷаи пасти принсипи мустаҳкамӣ. Омӯзгорони оянда е, ки ба ин 

гурӯҳ дохил мешаванд дорои салоҳияти пасти касбӣ-меҳнатӣ мебошанд, 

ки ин дар риояи принсипи мустаҳкамӣ дар таълим зимни таҳия ва 

истифодаи воситаҳои мултимедиавии таълим дар раванди таълим низ 

зуҳур меёбад. Асоси назариявӣ ва методии рияои принсипи мазкур зимни 

таҳия ва истифодаи воситаҳои мултимедиавии таълим дар раванди 

таълим аз ҷониби онҳо ниҳоят ноустувор аст. Ин аз як ҷониб бо сабаби 

чуқур ва васеъ сарфаҳм нарафтан ба моҳият ва музмуни принсипи мазкур 

бошад, аз ҷониби дигар доир натиҷаи дар амал эҷодкорона риоя карда 

натавонистани қоидаҳо, талаботҳо, тавсияҳо, дастуруламалҳои принсипи 
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мазкур зимни таҳия ва истифодаи воситаҳои мултимедиавии таълим дар 

раванди таълим мебошад. Барои ҳамин ҳам зарурати воқеӣ бармеояд 

нисбати ташкил намудани корҳои азнавфаҳмондадиҳӣ ва азнавёддиҳии 

ба онҳо риояи принсипи музкур аз ҷониби омӯзгорони пешқадам ва 

омӯзгорони оянда е, ки ба гурӯҳи дараҷаи олӣ дохил ҳастанд.  

Корҳои таҷрибавӣ-озмоишӣ бо омӯзгорони оянда и гурӯҳҳои 

назоратӣ ва озмоишӣ доир ба риояи принсипи мустаҳкамӣ дар таълим 

зимни таҳия ва истифодаи воситаҳои мултимедиавии таълим дар 

раванди таълим ташкил ва гузаронида шуд, ки чунин натиҷа дод.  
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2.2 Корҳои озмоишӣ-таҷрибавӣ доир ба принсипҳои дидактикӣ аз 

ҷониби омӯзгорони оянда зимни таҳия ва истифодаи воситаҳои 

мултимедиавӣ дар раванди таълим 

Озмоиши таҳқиқотӣ яке аз усулњои дарк кардани фаъолияти илмї 

мебошад, ки моњияти озмоиши таҳқиқотӣ дар таъсиррасонии фаъол ба 

озмоишшавандагон зуњурот ё раванд бо ёрии мувофиќат ва таѓйирдињии 

таъсиррасонї дар ваќти људо кардани шартњои гуногуни муайяни 

зуњуротњо ва равандњо мебошад. Озмоиш њамчун шакли фаъолияти 

амалї њиссиёти предметї муайян карда мешавад. Озмоиш њамчун методи 

инкишоф ва тафсири назария, њамчун меъёрњои њаќиќї будани 

донишњои гирифта баромад мекунад. 

Корҳои таҷрибавӣ-озмоишӣ бо омӯзгорони оянда и гурӯҳҳои 

назоратӣ ва озмоишӣ доир ба риояи принсипи илмиятнокӣ зимни таҳия 

ва истифодаи воситаҳои мултимедиавии таълим чунин натиҷа дод. 

           Ҷадвали№3  

№ Дараҷа Гурӯҳи назоратӣ Гурӯҳи озмоишӣ Фарқият 

ТВМТ ИВМТ ТВМТ ИВМТ ТВМТ ИВМТ 

1. Баланд 0,04% 0,16% 0,21% 0,24% +0,17% +00,8% 

2. Миёна 0,08% 0,18% 0,52% 0,65% +0,44% +0,47% 

3. Паст 0,88% 0,66% 0,27% 0,11% -0,61% -0,55% 

Расми 10. Ҷадвали корҳои таҷрибавӣ-озмоишӣ принсипи 

илмиятнокӣ 

Аломатҳои шартӣ: ТВМТ-Таҳияи воситаҳои мултимедиавии 

таълим: ИВМТ- Истифодаи воситаҳои мултимедиавии таълим дар 

раванди таълим.  
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Расми 11. Диограммаи корҳои таҷрибавӣ-озмоишӣ принсипи 

илмиятнокӣ 

Инак, чӣ тавре ки аз ҷадвали мазкур бармеояд дар гурӯҳи назоратӣ 

ҳамагӣ 00,4%-и омӯзгорони оянда аз ӯҳдаи таҳияи воситаҳои 

мултимедиавии таълим тибқи риояи принсипи мазкур дар дараҷа, яъне 

сатҳи баланди илмӣ-методӣ баромаданд, вақте ки ҳамин гуна 

нишондиҳанда дар гурӯҳи озмоишӣ 0,24%-ро ташкил медиҳад ва фарқият 

чӣ тавре, ки мебинем 0,17%-ро ба манфиати гурӯҳи озмоишӣ ташкил 

медиҳад. Афзалият ва бартарӣ дар истифодаи воситаҳои мултимедиавии 

таълим дар раванди таълим низ ба манфиати гурӯҳи озмоишӣ мебошад, 

ки он 00,8%-ро ташкил медиҳад. Афзалият ва бартарии 

нишондиҳандаҳои гурӯҳи озмоишӣ дар дараҷаи миёна боз ҳам назаррас 

аст, ки он 0,44% ва 0,47%-ро мувофиқатан ташкил медиҳад. Аксарияти 

омӯзгорони оянда и гурӯҳи назорати ҳам дар ИВМТ дар сатҳи паст 

қарор дорад. Аммо аксарияти омӯзгорони оянда и гурӯҳи озмоишӣ чӣ 

дар ТВМТ ва чӣ дар ИВМТ дар сатҳи миёна қарор доранд. Ин 

нишондиҳандаҳо аз афзалият ва бартарии технология ва методикаи 

моделии омодасозии омӯзгорони оянда ба риояи принсипи илмиятнокӣ 

дар раванди таълим назар ба воситаи анъанавии омодасозии омӯзгорони 
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оянда ба риояи ин принсип зимни таҳия ва истифодаи воситаҳои таълим 

дар раванди таълим шаҳодат медиҳанд. 

 

          Ҷадвали №4 

№ Дараҷа Гурӯҳи назоратӣ Гурӯҳи озмоишӣ Фарқият 

ТВМТ ИВМТ ТВМТ ИВМТ ТВМТ ИВМТ 

1. Баланд 00,9% 0,11% 0,25% 0,28% +0,14% +0,17% 

2. Миёна 00,12% 0,17% 0,62% 0,66% +0,50% +0,49% 

3. Паст 0,79% 0,72% 0,13% 00,6% -0,66% -0,66% 

Расми 12. Ҷадвали корҳои таҷрибавӣ-озмоишӣ принсипи алоқамандии 

таълим бо ҳаёт 

 

Расми 13. Диограммаи корҳои таҷрибавӣ-озмоишӣ принсипи 

алоқамандии таълим бо ҳаёт 

Аломатҳои шартӣ: ТВМТ-Таҳияи воситаҳои мултимедиавии таълим;  

ИВМТ-Истифодаи воситаҳои мултимедиавии таълим дар раванди 

таълим. 

Инак, чӣ тавре, ки аз ҷадвали мазкур бармеояд дар гурӯҳи назоратӣ 

танҳо 0,9%-и омӯзгорони оянда зимни таҳияи воситаҳои мултимедиавии 

таълим принсипи алоқамндии таълим бо ҳаётро пурра риоя намуданд, 
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вақте ки чунин нишондиҳанда дар гурӯҳи озмоишӣ 0,25%-ро ташкил 

медиҳад ва фарқият 0,14%-ро ба манфиати гурӯҳи озмоишӣ ташкил 

медиҳад. Дар истифодаи воситаҳои мултимедиавии таълим дар раванди 

таълим тибқи риояи принсипи алоқамандии таълим бо ҳаёт низ бартарӣ 

дар тарафи гурӯҳи озмоишӣ мебошад. 0,28% бар муқобили 0,11%-ки 

фарқият 0,17%-ро ташкил медиҳад. Дар дараҷаи миёна ҳамагӣ 0,12%-и 

омӯзгорони оянда и гурӯҳи назоратӣ доир ба таҳияи воситаҳои 

мултимедиавии таълим дар асоси қоидаи талаботҳои принсипи 

алоқамандии таълим бо ҳаёт қарор доранд, вақте, ки чунин натиҷа дар 

гурӯҳи озмоишӣ 0,62%-ро ташкил медиҳад, ки фарқияти байни онҳо 

0,50%-ро ташкил медиҳад. Ҳамин гуна бартарӣ доир ба риояи принсипи 

мазкур зимни истифодаи воситаҳои мултимедиавии таълим низ ба назар 

мерасад.  

Нишондиҳандаи гурӯҳи озмоишӣ 0,66%-ро ташкил медиҳад, ки 

чунин натиҷа дар гурӯҳи назоратӣ ҳамагӣ 0,17% мебошад, ки ин 0,49% 

кам аст, назар ба натиҷаи гурӯҳи озмоишӣ. Дар охир 0,79%-и омӯзгорони 

оянда гурӯҳи назорати салоҳияти пасти риояи принсипи алоқамандии 

таълимро бо ҳаёт зимни таҳияи воситаҳои мултимедиавии таълим нишон 

доданд, ҳол он ки чунин нишондиҳанда дар гурӯҳи озмоишӣ ҳамагӣ 

0,13%-ро ташкил медиҳад ва фарқият 0,66% мебошад. Фарқияти 

нишондиҳандаҳо дар риояи принсипи мазкур зимни истифодаи 

воситаҳои мултимедиавии таълим дар раванди таълим низ чунин аст.  

 Ҳамин тавр омӯзгорони оянда и гурӯҳи озмоишӣ ҳам аз ҷиҳати 

миқдорӣ ва ҳам аз ҷиҳати сифатӣ ба нишондиҳандаҳои баланд доир ба 

таҳия ва истифодаи воситаҳои мултимедиавии таълим вобаста ба риояи 

принсипи алоқамандии таълим бо ҳаёт ноил гардиданд.  

 

 Ҷадвали №5 

№ Дараҷа Гурӯҳи назоратӣ Гурӯҳи озмоишӣ Фарқият 

ТВМТ ИВМТ ТВМТ ИВМТ ТВМТ ИВМТ 
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1. Баланд 0,11% 0,13% 0,27% 0,23% +0,16% +0,10% 

2. Миёна 0,16% 0,19% 0,63% 0,64% +0,47% +0,45% 

3. Паст 0,73% 0,68% 0,10% 0,13% -0,63% -0,55% 

Расми 14. Ҷадвали корҳои таҷрибавӣ-озмоишӣ принсипи шуурнокӣ ва 

фаъолнокӣ 

 Аломатҳои шартӣ: ТВМТ-Таҳияи воситаҳои мултимедиавии таълим;  

ИВМТ-Истифодаи воситаҳои мултимедиавии таълим дар раванди 

таълим. 

 

Расми 15. Диограммаи корҳои таҷрибавӣ-озмоишӣ принсипи 

шуурнокӣ ва фаъолнокӣ 

Инак, чӣ тавре ки мебинем дар гурӯҳи назоратӣ 0,11%-и 

омӯзгорони оянда зимни таҳияи воситаҳои мултимедиавии таълим 

принсипи шуурнокӣ ва фаъолнокиро дар сатҳи баланд нишон доданд. 

Чунин нишондиҳанда дар гурӯҳи озмоишӣ 0,27%-ро ташкил медиҳад ва 

он аз чунин нишондиҳандаи гурӯҳи назоратӣ 0,16%-зиёд аст. Дар 

истифодаи воситаҳои мултимедиавии таълим дар раванди таълим 

нишондиҳандаи дараҷаи баланди гурӯҳи назоратӣ 0,13%-ро ташкил 

медиҳад, ҳол он ки нишондиҳандаи гурӯҳи озмоишӣ 0,23% аст.Чӣ тавре 

ки мебинем фарқият 0,10%-ро ташкил медиҳад. Дар дараҷаи миёнаи 
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гурӯҳи назоратӣ доир ба риояи принсипи шуурнокӣ ва фаъолнокӣ 0,16%-

омӯзгорони оянда қарор доранд, аммо чунин нишондиҳанда дар гурӯҳи 

озмоишӣ 0,13%-ро ташкил медиҳад, ки фарқият 0,47%-ро ташкил 

медиҳад, ки ин хеле назаррас аст.  

Ҳамин гуна фарқияти назаррас ба манфиати гурӯҳи озмоишӣ дар 

риояи принсипи шуурнокӣ ва фаъолнокӣ дар истифодаи воситаҳои 

мултимедиавии таълим дар раванди таълим низ ба назар мерасад, ки он 

0,45%-ро ташкил медиҳад. Дар сатҳи пасти риояи принсипи мазкур 

ҳамагӣ 0,10%-и омӯзгорони оянда и гурӯҳи озмоишӣ қарор доранд, вақте 

ки чунин нишондиҳанда дар гурӯҳи назоратӣ 0,73%-ро, яъне аксарияти 

гурӯҳи мазкурро дарбар мегирад ва аз ин рӯ фарқият хеле назаррас 

мебошад, ки ин 0,63%-ро ташкил медиҳад.  

Ин гуна фарқияти назаррас аз бартарияти гурӯҳи озмоишӣ дар 

истифодаи воситаҳои мултимедиавии таълим вобаста ба дараҷаи 

шуурнокӣ ва фаъолнокии таълимдиҳандагон ва таълимгирандагон назар 

ба гурӯҳи назоратӣ шаҳодат медиҳад, ки он 0,55%-ро ташкил медиҳад. 

Ҳамаи ин нишондиҳандаҳо аз он шаҳодат медиҳанд, ки модели 

ташаккули шуурнокӣ ва фаъолнокии омӯзгорони оянда зимни таҳия ва 

истифодаи воситаҳои мултимедиавии таълим ва истифодаи воситаҳои 

мултимедиавии таълим дар раванди таълим назар ба воситаҳои 

анъанави риоя ба принсипи мазкур зимни таҳия ва истифодаи воситаҳои 

мултимедиавии таълим дар раванди таълим арзиши нисбатан баланди 

илмию-методиро доро мебошанд, ва тавсияи он барои истифода дар 

амалияи омодасозии омӯзгорони оянда аҳамияти калон дорад. 

Ҷадвали №6 

№ Дараҷа Гурӯҳи назоратӣ Гурӯҳи озмоишӣ Фарқият 

ТВМТ ИВМТ ТВМТ ИВМТ ТВМТ ИВМТ 

1. Баланд 0,13% 0,16% 0,29% 0,28% +0,16% +0,12% 

2. Миёна 0,18% 0,19% 0,51% 0,62% +0,33% +0,43% 
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3. Паст 0,69% 0,65% 0,20% 0,10% -0,40% -0,59% 

Расми 16. Ҷадвали корҳои таҷрибавӣ-озмоишӣ принсипи аёниятнокӣ 

Аломатҳои шартӣ: ТВМТ-Таҳияи воситаҳои мултимедиавии таълим;  

ИВМТ-Истифодаи воситаҳои мултимедиавии таълим дар раванди 

таълим. 

 

Расми 17. Диограммаи корҳои таҷрибавӣ-озмоишӣ принсипи 

аёниятнокӣ 

Инак, чӣ тавре ки аз ҷадвал бармеояд, дар дараҷаи баланди таҳияи 

воситаҳои мултимедиавии таълим дар гурӯҳи назоратӣ пас аз анҷоми 

корҳои таҷрибавӣ-озмоишӣ ҳамагӣ 0,13%-и омӯзгорони оянда қарор 

гирифтанд, аммо дар гурӯҳи озмоишӣ чунин нишондиҳанда 0,29%-ро 

ташкил медиҳад, ки фарқияти байни онҳо 0,16% мебошад. Ҳамчунин 

афзалият ва бартарии гурӯҳи озмоишӣ дар истифодаи воситаҳои 

мултимедиавии таълим дар раванди таълим низ ба назар мерасад. Агар 

дар гурӯҳи назоратӣ доир ба риояи принсипи аёниятнокӣ ҳамагӣ 0,16% 

омӯзгорони оянда қарор гирифта бошанд, пас чунин нишондиҳанда дар 

гурӯҳи озмоишӣ 0,28% мебошад ва фарқият 0,12%-ро ташкил медиҳад. 

Дар дараҷаи миёнаи риояи принсипи аёниятнокӣ зимни таҳияи 

воситаҳои мултимедиавии таълим 0,18%-и омӯзгорони оянда и гурӯҳи 
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назоратӣ ҷойгир шудаанд, чунин нишондиҳанда дар гурӯҳи озмоишӣ 

0,51%-ро ташкил медиҳад ва фарқият 0,43% мебошанд, ки ин хеле 

назаррас мебошад.  

Аз ҷадвал ҳамчунин бармеояд, ки 0,69%-и омӯзгорони оянда и 

гурӯҳи назоратӣ аз уҳдаи риояи принсипи аёниятнокӣ зимни таҳияи 

воситаҳои мултимедиавии таълим набаромаданд, вақте ки чунин 

нишондиҳанда дар гурӯҳи озмоишӣ ҳамагӣ 0,20%-ро ташкил медиҳад, ва 

фарқият 0,40%-мебошад медиҳад. Фарқият аз ин ҳам бештар дар риояи 

принсипи аёниятнокӣ зимни истифодаи воситаҳои мултимедиавии 

таълим дар раванди таълим ба назар мерасад, ки он 0,59%-ро ташкил 

медиҳад. Дар маҷмӯъ гурӯҳи озмоишӣ доир ба риояи принсипи 

аёниятнокӣ чӣ дар зимни таҳия ва чӣ дар раванди истифодаи воситаҳои 

мултимедиавии таълим афзалият ва бартариро нишон дод. Ҳамаи ин 

муваффақиятҳо дар гурӯҳи озмоишӣ аз он далолат менамояд, ки арзиши 

илмӣ-методии воситаҳои мултимедиавии таълимие, ки аз ҷониби 

омӯгорони ояндаи гурӯҳи озмоишӣ таҳия гардид аз ҷиҳати аёниятнокӣ 

хеле баланд аст.  

Технология ва методикаи моделии риоя ба принсипи аёниятнокӣ 

дар раванди истифодаи воситаҳои мултимедиавии таълим, ки дар гурӯҳи 

озмоишӣ мавриди истифода қарор гирифта буд ҳамчунин арзиши 

баланди илмӣ-методии худро нишон дод. Аз ин рӯ дар амалияи 

омодасозии омӯзгорони оянда ба таҳия ва истифодаи воситаҳои 

мултимедиавии таълим дар раванди таълим доир ба риояи принсипи 

аёниятнокӣ технология ва методи модели таҳия ва истифодаи воситаҳои 

мултимедиавии таълим дар раванди таълим аҳамияти калони амалиро 

доро мебошад. 

 

 Ҷадвали №7 

№ Дараҷа Гурӯҳи назоратӣ Гурӯҳи озмоишӣ Фарқият 

ТВМТ ИВМТТ ТВМТ ИВМТ ТВМТ ИВМТ 
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1. Баланд 00,5% 0,22% 0,30% 0,32% +0,25% +0,10% 

2. Миёна 0,21% 0,28% 0,51% 0,56% +0,30% +0,28% 

3. Паст 0,74% 0,50% 0,19% 0,12% -0,55% -0,38% 

Расми 18. Ҷадвали Диограммаи корҳои таҷрибавӣ-озмоишӣ принсипи 

системанокӣ 

Аломатҳои шартӣ: ТВМТ-Таҳияи воситаҳои мултимедиавии таълим;  

ИВМТ-Истифодаи воситаҳои мултимедиавии таълим дар раванди 

таълим. 

 

Расми 19. Диограммаи корҳои таҷрибавӣ-озмоишӣ принсипи 

системанокӣ 

Инак, чӣ тавре ки аз нишондиҳандаҳои ҷадвал бармеояд, дар 

дараҷаи баланд ба риояи принсипи системанокӣ дар гурӯҳи назоратӣ 

зимни таҳияи воситаҳои мултимедиавии таълим 0,05%-и омӯгорони 

оянда қарор доранд, чунин нишондиҳанда дар гурӯҳи озмоишӣ 0,30%-ро 

ташкил медиҳад, ки ин аз шаш мротиба ҳам зиёдтар аст, яъне дар гурӯҳи 

озмоишӣ миқдори омӯзгорони оянда е, ки воситаҳои мултимедиавии 

таълимро аз лиҳози системанокӣ дар сатҳи баланд таҳия карда 

метавонанд аз ду маротиба ҳам зиёдтар аст. Дар дараҷаи баланд доир ба 

риояи принсипи системанокӣ зимни истифодаи воситаҳои 
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мултимедиавии таълим дар раванди таълим 0,22%-и омӯзгорони оянда 

дар гурӯҳи назоратӣ қарор доранд, чунин нишондиҳанда дар гурӯҳи 

озмоишӣ 0,32% мебошад, ки ин нишондиҳандаи гурӯҳи назоратӣ 0,10% 

зиёд аст. Дар дараҷаи миёнаи риояи принсипи системанокӣ зимни таҳияи 

воситаҳои мултимедиавии таълим 0,21%-и омӯзгорони оянда и гурӯҳи 

назоратӣ қарор доранд, вале чунин нишондиҳанда дар гурӯҳи озмоишӣ 

0,51%-ро ташкил медиҳад, фарқияти нишондиҳандаҳо 0,30%-мебошад. 

Дар дараҷаи миёнаи риояи принсипи системанокӣ зимни истифодаи 

воситаҳои мултимедиавии таълим дар раванди таълим дар гурӯҳи 

назоратӣ 0,28%-и омӯзгорони оянда қарор доранд, ҳамин гуна 

нишондиҳанда дар гурӯҳи озмоишӣ 0,56%-ро ташкил медиҳад, ки ин аз 

нишондиҳандаи гурӯҳи назоратӣ ду маротиба зиёд аст. Бартарии 

назарраси гурӯҳи озмоишӣ дар дараҷаи паст низ ба назар марасад. Пас 

аз гузаронидани корҳои таҷрибавӣ-озмоишӣ дар дараҷаи пасти риояи 

принсипи системанокӣ зимни таҳияи воситаҳои мултимедиавии таълим 

дар гурӯҳи назоратӣ 0,74%-и омӯзгорони оянда боқӣ монданд, ки ин 

қариб аз чор се ҳиссаи аъзоёни гурӯҳро ташкил медиҳад, ҳол он ки чунин 

нишондиҳанда дар гурӯҳи озмоишӣ ҳамагӣ 0,19%-ро ташкил медиҳад ва 

фарқият 0,55% мебошад. Фарқият дар истифодаи воситаҳои 

мултимедиавии таълим дар раванди таълим дар асоси принсипи 

системанокӣ низ, ки 0,38%-ро ташкил медиҳад, аз бартарии гурӯҳи 

озмоишӣ шаҳодат медиҳад. 

Ҳамин тариқ, омӯзгорони оянда и гурӯҳи озмоишӣ сатҳи баланди 

салоҳияти касбӣ-меҳнатиро доир ба таҳияи воситаҳои мултимедиавии 

таълим ва истифодаи воситаҳои мултимедиавии таълимро дар асоси 

риояи принсипи системанокӣ намоиш доданд. 

 Ҷадвали №8 

№ Дараҷа Гурӯҳи назоратӣ Гурӯҳи озмоишӣ Фарқият 

ТВМТ ИВМТ ТВМТ ИВМТ ТВМТ ИВМТ 
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1. Баланд 0,17% 0,25% 0,23% 0,29% +00,6% 00,4% 

2. Миёна 0,23% 0,34% 0,60% 0,58% +0,37% 0,24% 

3. Паст 0,60% 0,41% 0,17% 0,13% -0,43% -0,28% 

Расми 20. Ҷадвали корҳои таҷрибавӣ-озмоишӣ принсипи дастрасӣ 

 Аломатҳои шартӣ: ТВММТ-Таҳияи воситаҳои мултимедиавии таълим;  

ИВМТ-Истифодаи воситаҳои мултимедиавии таълим дар раванди 

таълим. 

 

Расми 21. Диограммаи корҳои таҷрибавӣ-озмоишӣ принсипи 

дастрасӣ 

Инак, чӣ тавре ки аз нишондиҳандаҳои ҷадвал бармеояд, дар 

дараҷаи баланд доир ба риояи принсипи дастрасӣ зимни таҳияи 

воситаҳои мултимедиавии таълим 0,17%-и омӯзгорони оянда и гурӯҳи 

назоратӣ қарор доранд, дар гурӯҳи озмоишӣ бошад 0,23%-и омӯзгорони 

оянда , яъне фарқият 00,6%-ро ташкил медиҳад. Дар дараҷаи баланди 

истифодаи воситаҳои мултимедиавии таълим доир ба риояи принсипи 

дастрасӣ 0,25%-и омӯзгорони оянда и гурӯҳи назоратӣ қарор доранд, 

чунин нишондиҳанда дар гурӯҳи озмоишӣ 0,29%-ро ташкил медиҳад, ки 

ин 00,4% аз нишондиҳандаи гурӯҳи назоратӣ зиёд аст. Дар дараҷаи 

миёна доир ба риояи принсипи дастрасӣ зимни таҳияи воситаҳои 
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мултимедиавии таълим 0,23%-и омӯзгорони оянда и гурӯҳи назоратӣ 

қарор доранд, вақте, ки чунин нишондиҳанда дар гурӯҳи озмоишӣ 0,60% 

мебошад, фарқият 0,37%-ро ташкил медиҳад, ки ин хеле нишондиҳандаи 

назаррас мебошад.  

Дар дараҷаи миёнаи риояи принсипи дастрасӣ зимни истифодаи 

воситаҳои мултимедиавии таълим дар раванди таълим 0,34%-и 

омӯзгорони оянда и гурӯҳи назоратӣ қарор доранд, чунин нишондиҳанда 

дар гурӯҳи озмоишӣ 0,58%-ро ташкил медиҳад ва фарқият 0,24%-

мебошад. Дар дараҷаи паст доир ба риояи принсипи дастрасӣ 0,60%-ро 

омӯзгорони оянда и гурӯҳи назоратӣ қарор доранд, ки ин аз нисф зиёди 

гурӯҳи мазкурро ташкил медиҳад. Чунин нишондиҳанда дар гурӯҳи 

озмоишӣ ҳамагӣ 0,17%-ро ташкил медиҳад, ки ин камтар аз панҷ як 

ҳиссаи гурӯҳи мазкурро ташкил медиҳад. Фарқият 0,43%-ро ташкил 

медиҳад. Дар дараҷаи пасти риояи принсипи дастрасӣ доир ба 

истифодаи воситаҳои мултимедиавии таълим дар раванди таълим аз 

гурӯҳи назоратӣ 0,41%-и омӯзгорони оянда қарор доранд, чунин 

нишондиҳанда дар гурӯҳи озмоишӣ 0,13%-ро ташкил медиҳад, ва 

фарқият 0,28% мебошад. Ин нишондиҳандаҳо аз он шаҳодат медиҳанд, 

ки технология ва методикаи моделии таҳия ва истифодаи воситаҳои 

мултимедиавии таълим доир ба риояи принсипи дастрасӣ аз воситаҳои 

анъанавии риояи принсипи мазкур зимни таҳия ва истифодаи воситаҳои 

мултимедиавии таълим афзалият ва бартарии дидактикӣ-равоншиносиро 

доро буда, аз ҷиҳати илмӣ-методӣ арзиши баландтар аст. Аз ин рӯ 

онҳоро барои истифода дар амалияи омодасозии омӯзгорони оянда доир 

ба риояи принсипи мазкур зимни таҳия ва истифодаи воситаҳои 

мултимедиавии таълим дар раванди таълим тавсия намудан мумкин аст.  

  

 

 

 Ҷадвали №9 
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№ Дараҷа Гурӯҳи назоратӣ Гурӯҳи озмоишӣ Фарқият 

ТВМТ ИВМТ ТВММТ ИВМТ ТВМТ ИВМТ 

1. Баланд 0,12% 0,15% 0,23% 0,28% +0,11% +0,13% 

2. Миёна 0,18% 0,23% 0,61% 0,52% +0,43% +0,29% 

3. Паст 0,70% 0,62% 0,16% 0,20% -0,54% -0,42% 

Расми 22. Ҷадвали корҳои таҷрибавӣ-озмоишӣ принсипи мустаҳкамӣ дар 

таълим 

 Аломатҳои шартӣ: ТВМТ-Таҳияи воситаҳои мултимедиавии таълим;  

ИВМТ-Истифодаи воситаҳои мултимедиавии таълим дар раванди 

таълим. 

 

Расми 23. Диограммаи корҳои таҷрибавӣ-озмоишӣ принсипи 

мустаҳкамӣ дар таълим 

Инак, чӣ тавре ки аз нишондиҳандаҳои ҷадвал бармеояд, дар 

дараҷаи баланди риояи принсипи мустаҳкамӣ дар таълим зимни таҳия ва 

истифодаи воситаҳои мултимедиавии таълим 0,12%-и омӯзгорони оянда 

и гурӯҳи назоратӣ қарор доранд, чунин нишондиҳанда дар гурӯҳи 

озмоишӣ 0,23%-ро ташкил медиҳад, ки ин аз ду маротиба андаке зиёдтар 

аст. Дар дараҷаи баланди риояи принсипи мустаҳкамӣ дар таълим зимни 

истифодаи воситаҳои мултимедиавии таълим дар раванди таълим 0,15%-
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и омӯзгорони оянда и гурӯҳи назоратӣ қарор доранд, чунин 

нишондиҳанда дар гурӯҳи озмоишӣ 0,28%-ро ташкил медиҳад ва фарқият 

0,19% мебошад. Дар дараҷаи миёнаи риояи принсипи мазкур зимни 

таҳияи воситаҳои мултимедиавии таълим 0,18%-и омӯзгорони оянда и 

гурӯҳи назоратӣ қарор доранд, чунин нишондиҳанда дар гурӯҳи 

озмоишӣ 0,61%-ро ташкил медиҳад, ки ин аз нишондиҳандаи гурӯҳи 

назоратӣ аз се маротиба ҳам зиёдтар аст.  

Дар дараҷаи миёнаи риояи принсипи мустаҳкамӣ дар таълим 

ҳангоми истифодаи воситаҳои мултимедиавии таълим таълим дар 

раванди таълим 0,23%-и омӯзгорони оянда и гурӯҳи назоратӣ ҷойгир 

шудаанд, ҳамин гуна нишондиҳанда дар гурӯҳи озмоишӣ 0,52%-ро 

ташкил медиҳад, ки ин аз ду маротиба ҳам зиёдтар мебошад. Ниҳоят, дар 

дараҷаи пасти риояи принсипи мустаҳкамӣ дар таълим зимни таҳияи 

воситаҳои мултимедиавии таълим дар гурӯҳи назоратӣ 0,70%-и 

омӯзгорони оянда қарор гирифтаанд, ки ин аз чор се ҳиссаи онҳоро 

ташкил медиҳад, ки ин нишондиҳандаи хеле паст ҳисоб меёбад. Чунин 

нишондиҳанда дар гурӯҳи озмоишӣ ҳамагӣ 0,16%-ро ташкил медиҳад.  

Дар дараҷаи пасти риояи принсипи мустаҳкамӣ дар таълим зимни 

истифодаи воситаҳои мултимедиавии таълим дар раванди таълим 0,62%-

и омӯзгорони оянда и гурӯҳи назоратӣ ҷойгир шудаанд, ҳол он ки чунин 

нишондиҳандаҳо дар гурӯҳи озмоишӣ ҳамагӣ 0,20% мебошад.  

Ҳамин тариқ, таҳлили нишондиҳандаҳо дар гурӯҳҳои назоратӣ ва 

озмоишӣ нишон медиҳад, ки технология ва методикаи моделии риояи 

принсипи мустаҳкамӣ дар таълим зимни таҳия ва истифодаи воситаҳои 

мултимедиавии таълим дар раванди таълим назар ба воситаҳои 

анъанавии он арзиши баланди илмию-методиро доро мебошад ва онҳо 

барои истифода дар амалияи омодасозии омӯзгорони оянда мавриди 

тавсия барои истифода қарор додан мумкин аст. 

Ҳамчунин омӯзгорони оянда и гурӯҳи озмоишӣ зимни корҳои 

таҷрибавӣ-озмоишӣ бо принсипҳои ҳамранги табиат будани таълим, 
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баҳисобгирии ягонагии ғояҳои мутараққии халқиятчигӣ ва 

умумибашарӣ, ҳамранги фарҳанг будани таълим, банақшагирӣ, таҳия, 

истифода ва таҳлили воситаҳои мултимедиавии таълим, қоидаҳои 

гузариш аз ҷузъ ба кулл ва аз кулл ба ҷузъ, дар ҳолатҳои гуногун 

намоишдиҳии предмет ва ҳодисаҳо, ба мавзӯҳо ва зермавзӯҳо тақсим 

намудани мундариҷаи таълим, истифодаи наворҳо аз филмҳои гуногун 

ҳангоми таҳия ва истифодаи унсурҳои системаи санъати тасвирӣ ҳангоми 

таҳияи воситаҳои мултимедиавии таълим, баҳисобгирии нақш ва мақоми 

мафҳумҳои асосӣ дар силсилабандии дониш, маҳорат ва малакаҳо доир 

ба фанҳо, баҳисобгирии қоидаҳои умумӣ, гурӯҳӣ ва фардии фанҳои 

таълимӣ ҳангоми таҳия ва истифодаи воситаҳои мултимедиавии таълим, 

гузариши пурра аз назария ва амалияи таълим.  

Албатта воситаҳои анъанавии омодасозии омӯзгорони оянда ба 

фаъолияти касбӣ-меҳнатӣ, аз ҷумла ба таҳияи воситаҳои таълим, аз 

ҷумла воситаҳои мултимедиавии таълим чунин принсипҳо ва қоидаҳоро 

ба назари эътибор намегирад.  

Ҳол он, ки чӣ тавре ки натиҷаи корҳои таҷрибавӣ-озмоишӣ дар 

гурӯҳи озмоишӣ нишон дод, бе риояи ин принсипҳо ва ва қоидаҳои 

умумӣ ва махсус таҳияи сифати баланди илмӣ-методии воситаҳои 

мултимедиавии таълим имконнопазир нест. Зеро ин принсипҳо ва 

қоидаҳо шакл, мазмун, мундариҷаи асосӣ, тарз, усул, роҳи таҳия, 

омӯзонидан ва омӯзишро бо воситаҳои мултимедиавии таълим доир ба 

фанҳои гуногун ба як низоми муайян медароранд ва аз ҷиҳати илмию-

методӣ онро асоснок менамоянд. (ниг ба Замимаи 20) 

Зимни корҳои таҷрибавӣ-озмоишӣ бо омӯзгорони оянда и гурӯҳи 

озмоишӣ доир ба таълими принсипҳо ва қоидаҳои таҳияи воситаҳои 

мултимедиавии таълим дар фанни интихобии “Принсипҳои таълим дар 

амалисозии воситаҳои таълим” гузаронида шуд. 
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1. Зарурат ва аҳамияти омӯзонидан ва омӯзиши принсипҳо ва 

қоидаҳои таҳияи воситаҳои мултимедиавии таълим ба омӯзгорон-

таҳиягарони ояндаи воситаҳои мултимедиавии таълим аз чӣ иборат аст? 

2. Моҳият, мазмун ва мундариҷаи асосии принсипи ҳамранги табиат 

будани таълим зимни таҳия ва истифодаи воситаҳои мултимедиавии 

таълим дар раванди таълим чӣ гуна нақш ва мақомро мебозад? 

3. Моҳият, мазмун ва мундариҷаи асосии принсипи баҳисобгирии 

ягонагии щояҳои муттараққии халқиятчигӣ ва умумибашарӣ зимни таҳия 

ва истифодаи воситаҳои мултимедиавии таълим дар раванди таълим чӣ 

гуна нақш ва мақомро мебозад? 

4. Моҳият, мазмун ва мундариҷаи асосии принсипи ҳамранги фарҳанг 

будани таълим чӣ гуна нақш ва мақомро мебозад? 

5. Моҳият, мазмун ва мундариҷаи асосии принсипи банақшагирӣ-

таҳия, истифода-таҳлили воситаҳои мултимедиавии таълим аз чӣ иборат 

аст? 

6. Технология ва методикаи риояи қоидаи гузариш аз ҷузъ ба кулл ва 

аз кулл ба ҷузъро зимни таҳия ва истифодаи воситаҳои мултимедиавии 

таълим дар раванди таълим тавсиф диҳед. 

7. Технология ва методикаи риояи қоидаи дар ҳолатҳои гуногун 

нишон додани предмет ва ҳодисаҳоро зимни таҳия ва истифодаи 

воситаҳои мултимедиавии таълимро дар раванди таълим тавсиф диҳед. 

8. Технология ва методикаи риояи қоидаи ба мавзӯъҳо ва зермавзӯъҳо 

тақсим намудани мундариҷаи таълимро зимни таҳия ва истифодаи 

воситаҳои мултимедиавии таълимро дар раванди таълим тавсиф диҳед. 

9. Технология ва методикаи риояи қоидаи истифодаи наворҳо аз 

филмҳои гуногунро зимни таҳия ва истифодаи слайдфилмҳоро дар 

раванди таълим тавсиф диҳед. 

10. Технология ва методикаи риояи қоидаи истифодаи унсурҳои 

системаи санъати тасвириро зимни таҳия ва истифодаи воситаҳои 

мултимедиавии таълимро дар раванди таълим тавсиф диҳед. 
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11. Технолгия ва методикаи риояи қоидаи истифодаи унсурҳои 

системаи санъати мусиқиро зимни таҳия ва истифодаи воситаҳои 

мултимедиавии таълимро дар раванди таълим тавсиф диҳед. 

12. Технология ва методикаи риояи қоидаи аксбардорӣ ва 

аксҳоро зимни таҳия ва истифодаи воситаҳои мултимедиавии таълимро 

дар раванди таълим шарҳ диҳед. 

13. Технология ва методикаи риояи қоидаи баҳисобгирии нақш 

ва мақоми мафҳумҳои асосиро дар силсилабандии дониш, маҳорат ва 

малакаҳо зимни таҳия ва истифодаи воситаҳои мултимедиавии таълимро 

дар раванди таълим шарҳ диҳед. 

14. Технология ва методикаи риояи қоидаи баҳисобгирии 

хусусиятҳои умумӣ, гурӯҳӣ ва фардии фанҳои таълимиро замни таҳия ва 

истифодаи воситаҳои мултимедиавии таълимро дар раванди таълим 

шарҳ диҳед. 

15. Технология ва методикаи риояи қоидаи гузариши пурра аз 

назария ба амалияро зимни таҳия ва истифодаи воситаҳои 

мултимедиавии таълимро дар раванди таълим шарҳ диҳед. 

Барои санаҷиш ва баҳодиҳӣ ба дараҷаи омодагии омӯзгорони 

оянда ба риояи принсипҳо ва қоидаҳои зикргардида дар гурӯҳҳои 

озмоишӣ ва назоратӣ мо ҷадвали зеринро мавриди истифода қарор 

додем.  

Дарҷаи баланд. Омӯзгорони оянда е, ки ба ин гурӯҳ дохил 

мешаванд зимни таҳия ва истифодаи воситаҳои мултимедиавии таълим 

дар раванди таълим доир ба риояи принсипҳо ва қоидаҳои дар боло 

мавриди назар намуда мустақилият ва эҷодкорӣ намоиш медиҳанд. Зеро 

онҳо моҳият, мазмун, мӯҳтаво, мундариҷаи асосии принсипҳо ва 

қонунҳои мазкурро пурра азхуд намуда, дар асоси он технологияи таҳия 

ва истифодаи воситаҳои мултимедиавии таълимро дар амал мавриди 

истифода қарор дода метавонанд. Сабаби объективии ӯҳдабароги касбӣ-
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меҳнатии онҳо, ки аз салоҳиятнокии баланди касбӣ-меҳнатӣ ва 

саводнокии баланди технологӣ-компютерии онҳо шаҳодат медиҳад ин 

он аст, ки онҳо ҳар як принсипро аз лиҳози азхудкунӣ ва дар амал 

тадбиқкунӣ ба муносибати системанокӣ, яъне силсилабандӣ такя 

намудан аст, яъне ҳар як принсип ва қоидаҳои дар боло зикргардидаро 

чун як система, як силсила мавриди назар ва мавриди дар амал баррасӣ 

намудан қарор дода метавонанд.  

Муносибати силсилабандӣ намуда тавонистани иттилооти таълимӣ 

ва илмӣ-методӣ яке аз талаботҳои асосии иттилоотони раванди таълим 

маҳсуб меёбад. Барои ҳамин ҳам силсилабандӣ намуда тавонистани 

иттилооти-таълимӣ яке аз талаботҳои касбӣ меҳнатӣ маҳсуб меёбад, ки 

гурӯҳи мазкури омӯзгорони оянда зимни таҳия ва истифодаи воситаҳои 

мултимедиавии таълим дар амал тадбиқ намуда метавонанд. 

Дараҷаи миёна. Омӯзгорони оянда и гурӯҳи мазкур зимни таҳия ва 

истифодаи воситаҳои мултимедиавии таълим дар раванди таълим 

қисман мустақилият ва қисман эҷодкорона фаъолият бурда метавонанд. 

Онҳо асосан ба моҳият, мӯҳтаво, мундариҷаи асосии принсипҳо ва 

қоидаҳои дар боло зикргардида бошуурона ва фаъолона сарфаҳм 

мераванд, аммо дар як вақт ба баъзе нофаҳмиҳо роҳ медиҳанд. На дар 

асоси ҳамаи мавзӯъҳо дар асоси мундариҷаи таълими додашуда 

воситаҳои мултимедиавии таълим таҳия намуда метавонанд. Аз ин рӯ 

қисме аз мавзӯъҳои мураккаб барои онҳо аз ҷиҳати технологияи дар 

амал тадбиқкунӣ дастнорас боқӣ мемонанд. 

Муносибати системанокӣ, силсилабанди иттилооти таълимиро 

зимни таҳия ва истифодаи воситаҳои мултимедиавии таълим қисман 

амалӣ карда метавонанд. Зеро танҳо дониш, маҳорат ва малакаҳои ба 

системаи ин ё он принсип дахлдорро қисман сарфаҳм мераванд ва қисман 

амалӣ карда метавонанд. Аз болои салоҳиятнокӣ ва саводнокии касбӣ-

меҳнатӣ ва компютерии онҳо зимни таҳия ва истифодаи воситаҳои 
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мултимедиавии таълим доир ба риояи принсипҳо ва қоидаҳои дар боло 

зикргардида боз ҳам чуқуртар ва васеътар кор кардан лозим аст. 

Дараҷаи паст. Ба донишҷӯёни гурӯҳи мазкур зимни таҳия ва 

истифодаи воситаҳои мултимедиавии таълим дар раванди таълим 

хусусиятҳо ва сифатҳои мустақилият, эҷодкорӣ ва фаъолнокӣ хос нест. 

Онҳо ба принсипҳо ва қоидаҳои дар боло зикргардида зимни таҳия ва 

истифодаи воситаҳои мултимедиавии таълим дар раванди таълим танҳо 

бо роҳбарии омӯзгор ва рӯякӣ риоя карда метавонанд. Аз ин лиҳоз онҳо 

ҳар як принсип ва қоидаҳои дар боло зикргардида ҳамчун як силсилаи 

томи иборат аз унсурҳои бо ҳам пайваст мавриди назар карда 

наметавонанд, ки ин яке аз сабабҳои пурра риоя карда натавонистани 

онҳо ба ин принсипҳо ва қоидаҳои дар боло зикргардида мебошад. 

Ҳамчунин онҳо ҳатто дар асоси маводҳои мавзӯҳои содда ҳам 

мустақилона ба принсипҳо ва қоидаҳои зикргардида риоя намуда 

воситаҳои мултимедиавии таълим таҳия карда наметавонанд. 

Боназардошти ҳамаи ин гуфтаҳо бо онҳо корҳои бозомӯзонӣ-ислоҳотии 

илмӣ-методӣ ташкил ва гузаронидан лозим аст. Ба ин кор омӯзгорони 

пешқадам ва омӯзгорони оянда и гурӯҳи баландро ҷалб намудан лозим 

аст.  

Корҳои таҷрибавӣ-озмоишӣ бо омӯзгорони оянда и гурӯҳҳои 

назоратӣ ва озмоишӣ доир ба риояи принсипҳо ва қоидаҳо: 

1. Принсипи ҳамранги табиат будани таълим; 

2. принсипи ягонагии щояҳои мутараққии халқиятчигӣ ва 

умумибашарӣ; 

3. Принсипи ҳамранги фарҳанг будани таълим; 

4. принсипи банақшагирӣ-таҳия-истифода-таҳлили воситаҳои 

мултимедиавии таълим 

5. Қоидаи гузариш аз ҷузъ ба кулл ва аз кулл ба ҷузъ; 

6. Қоидаи дар ҳолатҳои гуногун нишон додани предмет ва ҳодисаҳо; 
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7. Қоидаи ба мавзӯъҳо ва зермавзӯъҳо ҷудо намудани мундариҷаи 

таълим; 

8. Қоидаи истифодаи наворҳо аз филмҳои гуногун зимни таҳия ва 

истифодаи слайдфилмҳо; 

9. Қоидаи истифодаи унсурҳои системаи санъати тасвирӣ; 

10. Қоидаи истифодаи унсурҳои системаи санъати мусиқӣ; 

11. Қоидаи аксбардорӣ ва ҷобаҷогузории аксҳо зимни таҳия ва 

истифодаи воситаҳои мултимедиавии таълим; 

12. Қоидаи баҳисобгирии нақш ва мақоми мафҳумҳои асосӣ дар 

силсилабандии дониш, маҳорат ва малакаҳо; 

13. Қоидаи баҳисобгирии хусусиятҳои умумӣ, гурӯҳӣ ва фардии 

фанҳои таълимӣ; 

14. Қоидаи гузариши пурра аз назария ба амалия зимни таҳия ва 

истифодаи воситаҳои мултимедиавии таълим ташкил ва гузаронида шуд.  

 Ҷадвали №10 

№ Дараҷа Гурӯҳи назоратӣ Гурӯҳи озмоишӣ Фарқият 

ТВМТ ИВМТ ТВМТ ИВМТ ТВМТ ИВМТ 

1. Баланд 0,16% 0,20% 0,26% 0,31% +0,10% +0,11% 

2. Миёна 0,15% 0,24% 0,62% 0,61% +0,47% +0,37% 

3. Паст 0,69% 0,56% 0,12% 0,8% -0,57% -0,48% 

Расми 24. Ҷадвали корҳои таҷрибавӣ-озмоишӣ 

 Аломатҳои шартӣ: ТВМТ-Таҳияи воситаҳои мултимедиавии таълим;  

ИВМТ-Истифодаи воситаҳои мултимедиавии таълим дар раванди 

таълим. 
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Расми 25. Диограммаи корҳои таҷрибавӣ-озмоишӣ 

Инак, чӣ тавре ки аз нишондиҳандаҳои ҷадвал бармеояд, дараҷаи 

баланди риояи принсипҳо ва қоидаҳои зикргардида зимни таҳия ва 

истифодаи воситаҳои мултимедиавии таълим 0,16%-и омӯзгорони оянда 

и гурӯҳи назоратӣ қарор доранд, чунин нишондиҳанда дар гурӯҳи 

озмоишӣ 0,26%-ро ташкил медиҳад, ки ин зиёда аз 0,10% мебошад. 

 Дар дараҷаи баланди риояи принсипҳо ва қоидаҳои зикргардида 

зимни истифодаи воситаҳои мултимедиавии таълим 0,20%-и омӯзгорони 

оянда и гурӯҳи назоратӣ қарор доранд, ҳол он ки чунин нишондиҳанда 

дар гурӯҳи озмоишӣ 0,31%-ро ташкил медиҳад, ки фарқият байни онҳо 

0,11% мебошад. Дар дараҷаи миёнаи риояи принсип ва қоидаҳои мазкур 

зимни таҳияи воситаҳои мултимедиавии таълим 0,15%-и омӯзгорони 

оянда и гурӯҳи назоратӣ қарор доранд, чунин нишондиҳанда дар гурӯҳи 

озмоишӣ 0,62%-ро ташкил медиҳад, ки ин аз нишондиҳандаи гурӯҳи 

назоратӣ аз чор маротиба ҳам зиёдтар аст. Дар дараҷаи миёнаи риояи 

принсипҳо ва қоидаҳои зикргардида ҳангоми истифодаи воситаҳои 

мултимедиавии таълим дар раванди таълим 0,24%-и омӯзгорони оянда и 

гурӯҳи назоратӣ ҷойгир шудаанд, ҳамин гуна нишондиҳанда дар гурӯҳи 
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Гурӯҳи озмоишӣ ТВМТ 

Гурӯҳи назоратӣ ИВМТ 

Гурӯҳи озмоишӣ ИВМТ 
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озмоишӣ 0,61%-ро ташкил медиҳад, ки ин қариб се маротиба зиёд 

мебошад. 

 Ниҳоят, дар дараҷаи пасти риояи принсип ва қоидаҳои мазкур 

зимни таҳияи воситаҳои мултимедиавии таълим дар гурӯҳи назоратӣ 

0,69%-и омӯзгорони оянда қарор гирифтаанд, ки ин аз чор се ҳиссаи 

онҳоро ташкил медиҳад, ки ин нишондиҳандаи хеле паст маҳсуб меёбад. 

Чунин нишондиҳанда дар гурӯҳи озмоишӣ ҳамагӣ 0,12%-ро ташкил 

медиҳад. Дар дараҷаи пасти риояи принсипҳо ва қоидаҳои зикргардида 

зимни истифодаи воситаҳои мултимедиавии таълим дар раванди таълим 

0,56%-и омӯзгорони оянда и гурӯҳи назоратӣ ҷойгир шудаанд, ҳол он ки 

чунин нишондиҳанда дар гурӯҳи озмоишӣ 00,8%-ро ташкил медиҳад. 

Дар асоси ҷадвалҳои ҷудогонаи риояи принсипҳои дидактикӣ 

зимни таҳияи воситаҳои мултимедиавии таълим дар гурӯҳҳои назоратӣ 

ва озмоишӣ ҷадвали ҷамъбастиро тартиб додан мумкин аст.  

  

Ҷадвали №11 

Д
А

Р
А

Ҷ
А

  

Гурӯҳҳо 

ва 

фарқият 

П Р И Н С И П Ҳ О  

ҳамагӣ 

 

Ба 

ҳисоби 

миёна 

А Б В Г Д Е Ҷ 

Б
а
л

а
н

д
 

Назоратӣ 0,4% 0,9% 0,11% 0,13% 0,5% 0,17% 0,12% 0,71% 0,10% 

Озмоишӣ 0,21% 0,25% 0,27% 0,29% 0,30% 0,23% 0,23% 0,198% 0,28% 

Фарқият +0,17% +0,16% +0,16% +0,16% 0,25% 00,6% 0,11% 0,127% 0,18% 

М
и

ён
а
 

Назоратӣ 0,8% 0,12% 0,16% 0,18% 0,21% 0,23% 0,18% 0,116% 0,169% 

Озмоишӣ 0,52% 0,62% 0,63% 0,51% 0,51% 0,60% 0,61% 0,400% 0,57% 

Фарқият 0,44% 0,50% 0,47% 0,33% 0,30% 0,37% 0,43% +0,284% +0,40% 

П
а
ст

 

Назоратӣ 0,88% 0,79% 0,73% 0,65% 0,74% 0,60% 0,70% 0,513% 0,73% 

Озмоишӣ 0,27% 0,13% 0,10% 0,20% 0,19% 0,17% 0,16% 0,122% 0,17% 

Фарқият 0,61% 0,66% 0,63% 0,49% 0,55% 0,43% 0,54% -0,391% -0,55% 

Расми 26. Ҷадвали принсипҳо 



163 
 

Дар асоси ҷадвалҳои ҷудогонаи риояи принсипҳои дидактикӣ 

зимни истифодаи воситаҳои мултимедиавии таълим дар раванди таълим 

дар гурӯҳҳои назоратӣ ва озмоишӣ ҷадвали ҷамъбастиро тартиб додан 

мумкин аст.  

Аломатҳои шартӣ: А-принсипи илмиятнокӣ; 

   Б-принсипи алоқамандии таълим бо ҳаёт; 

 В-принсипи шуурнокӣ ва фаъолнокӣ дар таълим; 

 Г-принсипи аёниятнокӣ дар таълим; 

 Д-принсипи системанокӣ дар таълим; 

 Е-принсипи дастрасӣ дар таълим; 

 Ҷ-принсипи мустаҳкамӣ дар таълим. 

Ҷадвали №12 

Д
А

Р
А

Ҷ
А

 

Гурӯҳҳо 

ва 

фарқият 

П Р И Н С И П Ҳ О 

 

ҳамагӣ 

 

Ба 

ҳисоби 

миёна 

А Б В Г Д Е Ҷ 

Б
а
л

а
н

д
 

Назоратӣ 0,16% 0,11% 0,13% 0,16% 0,22% 0,25% 0,15% 0,118% 0,16% 

Озмоишӣ 0,24% 0,28% 0,23% 0,28% 0,32% 0,29% 0,28% 0,192% 0,27% 

Фарқият 0,8% 0,17% 0,10% 0,12% 0,10% 0,4% 0,13% +0,74% 0,10% 

М
и

ён
а
 

Назоратӣ 0,18% 0,17% 0,19% 0,19% 0,28% 0,34% 0,23% 0,158% 0,22% 

Озмоишӣ 0,65% 0,66% 0,64% 0,62% 0,56% 0,58% 0,52% 0,423% 0,60% 

Фарқият 0,47% 0,49% 0,45% 0,43% 0,28% 0,24% 0,29% +0,265% +0,57% 

П
а

ст
 

Назоратӣ 0,66% 0,72% 0,68% 0,65% 0,50% 0,41% 0,62% 0,424% 0,60% 

Озмоишӣ 0,11% 0,6% 0,13% 0,10% 0,12% 0,13% 0,20% 0,85% 0,12% 

Фарқият 0,55% 0,66% 0,55% 0,55% 0,38% 0,28% 0,42% -0,339% -0,48% 

Расми 27. Ҷадвали принсипҳо 
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Расми 28. Диограммаи корҳои таҷрибавӣ-озмоишӣ 

Аломатҳои шартӣ: ДБ-Дараҷаи баланд; 

 ДМ-Дараҷаи миёна; 

 ДП-Дараҷаи паст; 

 1-Гурӯҳи назоратӣ; 

 2-Гурӯҳи озмоишӣ. 

Расми №28 Риояи принсипҳои дидактикӣ зимни таҳияи воситаҳои 

мултимедиавии таълим дар гурӯҳҳои назоратӣ ва озмоишӣ 

0,00% 

0,10% 

0,20% 

0,30% 

0,40% 

0,50% 

0,60% 

0,70% 

0,80% 

ДБ ДМ ДП 

0,10% 

0,16% 

0,74% 

0,28% 

0,57% 

0,20% 

1.Гурухи назорати 2.Гурухи озмоиши 
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 Расми 29. Диограммаи корҳои таҷрибавӣ-озмоишӣ 

 

Аломатҳои шартӣ: ДБ-Дараҷаи баланд; 

 ДМ-Дараҷаи миёна; 

 ДП-Дараҷаи паст; 

 1-Гурӯҳи назоратӣ; 

 2-Гурӯҳи озмоишӣ. 

Расми №29 Риояи принсипҳои дидактикӣ зимни истифодаи 

воситаҳои мултимедиавии таълим дар раванди таълим гурӯҳҳои назоратӣ 

ва озмоишӣ  

Ҳамин тавр, таҳлили натиҷаҳои корҳои озмоишӣ-таҷрибавӣ дар 

гурӯҳҳои назоратӣ ва озмоишӣ нишон медиҳад, ки технология ва 

методикаи таҳия кардаи мо ва қоидаҳои зикргардида зимни таҳия ва 

истифодаи воситаҳои мултимедиавии таълим дар раванди таълим назар 

ба воситаҳои анъанавӣ арзиши баланди илмию-методиро доро мебошад 

ва онҳоро барои истифода дар амалияи омодасозии омӯзгорони оянда 

мавриди истифода қарор додан мумкин аст.  

 
 

0,00% 
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0,20% 
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0,60% 

0,70% 
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0,16% 
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0,62% 
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0,13% 

1.Гурухи назорати 2.Гурухи озмоиши 
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Хулосаи боби дуюм 

Навгониҳои илмӣ-дидактикӣ, ки яке аз онҳо воситаҳои 

мултимедиавии таълим маҳсуб меёбад, ҳамон вақт сифати таълим ва 

натиҷаҳои таълимро самарабахш мегардонанд, ки агар сифати онҳо ба 

талаботҳои илмӣ-методӣ ҷавобгӯ бошанд. Ба ҳайси талаботҳои илмӣ-

методӣ принсипҳо ва қоидаҳои дидактикӣ мавриди истифода қарор 

мегиранд. Аммо алҳол дар назарияи таълим принсипҳо ва қоидаҳои 

таълим бештар характери абстрактикӣ доранд, онҳо новобаста аз дигар 

унсурҳои системаи таълим аз ҷумла аз воситаҳои таълим мавриди назар 

мегарданд. Дар амалияи таълим зимни таҳияи воситаҳои таълим, аз 

ҷумла воситаҳои мултимедиавии таълим онҳо қариб ки ба инобат 

гирифта намешаванд. Хангоми раванди таълим низ на ҳамаи қоидаҳо ва 

принсипҳо риоя карда мешаванд. Аз ин лиҳоз: 

1.Боназардошти ислоҳи ин ва дигар камбудию, хатогиҳо ва 

норасоиҳо ва бо ҷустуҷӯи роҳ, тарз, усули самараноки омодасозии 

омӯзгорони оянда ба таҳия ва истифодаи воситаҳои мултимедиавии 

таълим тавассути риояи принсипҳо ва қоидаҳои дидактикӣ гурӯҳҳои 

назоратӣ ва озмоишӣ ташкил карда шуд. Дар гурӯҳи назоратӣ 

омодасозии омӯзгорони оянда ба таҳия ва истифодаи воситаҳои таълим 

бо методикаи муқаррарӣ риояи принсипҳо ва қоидаҳои дидактикӣ 

мавриди роҳандозӣ қарор гирифт. Дар гурӯҳи озмоишӣ омодасозии 

омӯзгорони оянда ба таҳия ва истифодаи воситаҳои мултимедиавии 

таълим дар раванди таълим бо методикаи таҳия кардаи мо ва қоидаҳои 

дидактикӣ ташкил ва гузаронида шуд. 

2.Мушоҳида ва таҳлилҳо нишон доданд, ки дар амалияи таълими 

фанҳои тахассусӣ, педагогика, ва равоншиносӣ, методикаи таълим 

алоқамандии байнифаннӣ ва дохилифаннӣ вобаста ба объекти 

фаъолияти таълими-маърифатии омӯзгорони оянда мавриди назар ва 

баррасӣ қарор намегирад, ки ин омили манфӣ ба таҳия ва истифодаи 

воситаҳои мултимедиавии таълим аз лиҳози риояи принсипҳои 
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дидактикӣ ва методӣ низ таъсири манфӣ мерасонад. Боназардошти ин 

камбудию хатогиҳо омодасозии омӯзгорони оянда дар гурӯҳи озмоишӣ 

тавассути технологияи моделии риояи принсипҳо ва қоидаҳои 

дидактикию методӣ роҳандозӣ гардид, ки он пеши роҳи хатогию 

камбудиҳои ҷойдоштаро мегирад. Ҳамчунин илова ба принсипҳо ва 

қоидаҳои анъанавии дидактикӣ, қоида ва принсипҳои нави дидактикӣ ва 

қисман нави дидактикӣ, ки онҳо асосҳои илмӣ-методии воситаҳои 

мултимедиавии таълимро аз лиҳози таҳия ва истифода дар раванди 

таълим пурзӯр намуданд, мавриди истифода қарор дода шуданд.  

3.Дар гурӯҳи озмоишӣ унсурҳои гуногуни санъати тасвирӣ, санъати 

мусиқӣ, санъати кино, санъати аксбардорӣ мавриди истифода зимни 

таҳияи воситаҳои мултимедиавии таълим мавриди истифода қарор дода 

шуданд, ки онҳо аз лиҳози шакл ва мазмун машғулиятҳои назариявӣ ва 

амалиро ғанӣ гардониданд. Ин дар якҷоягӣ бо унсурҳои илмӣ боиси 

ягонагӣ дар ташаккули ҷаҳонбини илмӣ ва дунёи ботинӣ, ақл ва эҳсосоти 

омӯзгорони оянда гардиданд. 

4.Барои санҷиш ва баҳодиҳӣ ба дараҷаи омодагии омӯзгорони 

оянда и гурӯҳҳои назоратӣ ва озмоишӣ ҷадвали седараҷагӣ: баланд, 

миёна, паст таҳия ва мавриди истифода қарор дода шуд. Чунин ҷадвал 

барои ҳар як принсип ва қоида тартиб дода шуд. Тавассути чунин ҷадвал 

салоҳияти касбӣ-меҳнатии омӯзгорони оянда доир ба риояи ин ё он 

принсип ва қоида зимни таҳия ва истифодаи воситаҳои мултимедиавии 

таълим дар раванди таълим муайян карда шуд. Чунин ҷадвал-

тавсифнома барои муайян намудани муваффақиятҳо ва камбудиҳои 

омӯзгорони оянда доир ба таҳия ва истифодаи воситаҳои мултимедиавии 

таълим дар раванди таълим имкони объективӣ медиҳад. Дар ҷадвал 

ҳамчунин доир ба роҳ, тарз, усули ислоҳи камбудию хатогиҳо 

маслиҳатҳои муфид дода мешавад. 

5.Дар гурӯҳи озмоишӣ ба ғайр аз такмили таълими фанҳои 

тахассусӣ ва педагогика, равоншиносӣ ва методикаи таълим як қатор 
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чорабиниҳои иловагии илмӣ-методӣ, амсоли сӯҳбат, нақл, саволу ҷаваоб, 

корҳои амалӣ доир ба риояи принсипҳои дидактикӣ зимни таҳия ва 

истифодаи воситаҳои мултимедиавии таълим дар рванди таълим ташкил 

ва гузаронида шуд. Ҳамаи ин чорабиниҳои илмӣ-методӣ барои боз ҳам 

беҳтар омодасозии омӯзгорони оянда и гурӯҳи озмоишӣ ба таҳия ва 

истифодаи воситаҳои мултимедиавии таълим дар раванди таълим 

мусоидат намуд. 

6.Чӣ тавре ки таҳлили муқоисавии миқдорӣ ва сифатии 

нишондиҳандаҳои ба даст омада дар гурӯҳҳои назоратӣ ва озмоишӣ 

нишон дода маҳз методикаи таҳия кардаи мо омӯзгорони оянда сабаб 

гардид, ки дараҷаи омодагии омӯзгорони оянда ба таҳия ва истифодаи 

воситаҳои мултимедиавии таълим дар асоси системанок риоя намудан ба 

принсипҳо ва қоидаҳои дидактикӣ баланд гардад. 

7.Дар маҷмӯъ сифати баланди воситаҳои мултимедиавии таълим, 

саводнокӣ ва салоҳиятнокии баланди касбӣ-меҳнатии омӯзгорони оянда 

дар ягонагии диалектикӣ, боҳамалоқамандии онҳо, боҳамвобастагии 

онҳо ва дараҷаи баланди ҳисси масъулиятшиносӣ, кордонӣ, шуурнокӣ ва 

фаъолнокии ҳамаи субъектҳои раванди фаъолияти таълимӣ-маърифатӣ 

сабаб гардид, ки дар раванди таълим натиҷаҳои назаррас ба даст омад. 

 Аз ин лиҳоз, методикаи таҳия кардаи мо омӯзгорони оянда ро ба 

риояи принсипҳо ва қоидаҳои дидактикӣ зимни таҳия ва истифодаи 

воситаҳои мултимедиавии таълим барои ҷорӣ намудан дар амалияи 

таълим дар мактабҳои олӣ тавсия намудан мумкин аст. 
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Хулосаи умумӣ 
 

Дар шароити ҷаҳонишавӣ ва истиқлолияти миллии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон рушди ҷомеа боз ҳам аз самаранокии ягонагии диалектикӣ, 

боҳамалоқамандӣ ва аз ҳам вобастагии унсурҳои системаи «илм-маориф-

истеҳсолот» сарчашма мегирад. Барои ноил гардидан ба 

нишондиҳандаҳои баланди касбӣ-меҳнатӣ дар соҳаҳои «илм-маориф-

истеҳсолот» шарт ва зарур аст, ки навгониҳои нав ба нави техникӣ-

технологӣ ворид карда шаванд. Сифат ва нишондиҳандаҳои натиҷаи 

маҳсули фаъолияти касбӣ-меҳнатӣ аз воситаҳои фаъолияти касбӣ-

меҳнатӣ ва компютерии субъектҳои фаъолият вобваста аст. Дар шароити 

иттилоотонии соҳаи маориф ва таҳсилот истифодаи воситаҳои нав ба 

нави техникӣ-технологӣ тақозои давру замон аст. Аз ҷумла дар раванди 

таълим чӣ дар мактаби олӣ ва чӣ дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи 

умумӣ истифодаи воситаҳои мултимедиавии таълим дар раванди таълим 

аҳамияти махсуси илмӣ-методӣ касб менамояд. Аммо мушоҳидаҳо ва 

таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки алҳол омӯзгорони оянда ба таҳия ва 

истифодаи воситаҳои мултимедиавии таълим ба дараҷаи кофӣ омода 

нестанд. Дар адабиёти илмӣ-методӣ низ муаммои мазкур ба дараҷаи 

лозимӣ мавриди баррасӣ қарор нагирифтааст.  

Имрӯз барои омӯзгорони оянда ниҳоят муҳим аст, ки онҳо на танҳо 

бо воситаи тайёри фаъолияти касбӣ-меҳнатӣ сарукор дошта бошанд, 

балки боз мустақилона ва эҷодкорона боназардошти махсусиятҳои 

фаъолияти касбӣ-меҳнатии худ ва талаботи касбӣ-меҳнатӣ воситаҳои 

техникӣ-технологии иттилоотӣ таҳия карда тавонанд. Инро 

иттилоотонии фаъолияти касбӣ-меҳнатӣ тақозо менамояд. Аз ҳамин 

лиҳоз омодасозии омӯзгорони оянда ба таҳия ва истифодаи воситаҳои 

мултимедиавии таълим яке аз муаммоҳои мубрами илми педагогикаи 

муосир маҳсуб меёбад.  
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Арзиши илми-методии воситаҳои таълимро, аз ҷумла воситаҳои 

мултимедиавии таълимро тавассути принсипҳои таълим, яъне риояи 

онҳо зимни таҳия ва истифодаи онҳо дар раванди таълим муайян 

намудан мумкин аст. Аз ин лиҳоз принсипҳо ҳамчун маҷмӯи қонунҳо, 

дастурамалҳо, тавсияҳои илмӣ-методӣ асоси назариявии воситаҳои 

таълимро ташкил медиҳанд. Ба омӯзгорони оянда роҳ, тарз, усулҳо, 

технологияҳои самараноки риояи ин принсипҳоро зимни таҳия ва 

истифодаи воситаҳои мултимедиавии таълим омӯзонидан лозим аст, ки 

ин гарави самаранокии омодасозии онҳо ба фаъолияти касбӣ-меҳнатӣ 

дар самти мазкур маҳсуб меёбад. Принсипҳо ҳамчун маҷмӯи қонуниятҳо, 

қоидаҳо, дастурамалҳо, талаботҳо, тавсияҳои илмӣ-методӣ ҷанбаҳои 

гуногуни раванди таълимро дарбар мегиранд. Дар таҳқиқоти мазкур 

риояи принсипҳо ҳангоми таҳияи ҷанбаҳои гуногуни воситаҳои таълим 

мавриди баррасӣ ва ҳаллу фасл гардидааст, ки ин асоси назариявии 

воситаҳои таълимро аз лиҳози физиологӣ, равоншиносӣ, кибернетикӣ, 

дидактикӣ пурзӯр менамояд.  

Воситаҳои мултимедиавии таълим дар қиёс бо дигар воситаҳои 

таълим бисёрҷанба маҳсуб меёбанд. Боз як хусусияти хоси онҳо аз он 

иборат аст, ки онҳо ҷиҳатҳои беҳтарини дигар воситаҳои таълимро 

дарбар мегиранд, ки ин онҳоро аз ҷиҳати дидактикӣ боз ҳам 

самараноктар мегардонад. Масалан вожаҳои калидӣ, ки асоси воситаҳои 

суханӣ, забонӣ, шифоҳӣ маҳсуб меёбанд, қисми таркибии воситаҳои 

мултимедиавии таълим мебошанд. Воситаҳои мултимедиавии таълим 

ҳамчунин ҷиҳатҳои беҳтарини воситаҳои аёнии таълимро низ доро 

мебошанд. Самаранокии дидактикӣ-равоншиносии таълимро маҳз 

ҳамин хусусиятҳои нотакрори воситаҳои мултимедиавии таълим низ дар 

раванди таълим таъмин менамояд. Зимни ба омӯзгорони оянда 

омӯзонидани хусусиятҳои хоси ҷанбаи мундариҷавии таълим ана ҳамин 

хусусиятҳои воситаҳои таълимро низ махсус қайд намудан ҷоиз аст.  
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Омӯзонидани таълимгирандагон тавассути воситаҳои таълимии 

худ эҷод ва таҳия намудан, назар тавассути воситаҳои таълимии аз 

ҷониби дигарон таҳия намуда раванди таълимро аз ҳама ҷиҳат боз ҳам 

самаранок мегардонад. 

Ба ҳамин тариқ, дар натиҷаи таҳқиқи назариявии муаммои 

интихоби роҳ, тарз, усулҳои самараноки риояи принсипҳо ва қоидаҳои 

таълим зимни таҳия ва истифодаи воситаҳои мултимедиавии таълим аз 

ҷониби омӯзгорони оянда ва омодасозии онҳо ба ин корҳои фаъолияти 

касбӣ-меҳнатӣ ва ташкил ва гузаронидани корҳои озмоишӣ-таҷрибавӣ 

вобаста ба ин унвонҷӯ ба чунин хулосаҳо, пешниҳодҳо ва тавсияҳо омад: 

1.Омӯзгорони оянда бояд аз ӯҳдаи таҳияи ҳам воситаҳои содда ва 

ҳам мураккаби таълимӣ баромаданашон лозим аст, ки ин талаботи 

замони муосири иттилоотонии раванди таълим маҳсуб меёбад.  

2. Таҳия ва истифодаи воситаҳои мултимедиавии таълим ба риояи 

принсипҳо ва қоидаҳои таълим, истифодаи методҳои таълим зимни 

таҳияи воситаҳои мултимедиавии таълим ва зимни муаррифии воситаҳои 

мултимедиавии таълим тайёр карда шаванд.  

3.Дарк намудани мақсад ва вазифаҳои таълимӣ, интихоби 

мундариҷаи таълим, дар асоси он таҳия намудани воситаҳои таълим, 

риояи принсипҳои таълим, интихоби методҳо ва шаклҳои таълим, 

сониян зина ба зина, қадам ба қадам, пай дар пай мустақилона ва 

эҷодкорона ба амал меояд, ки ҳамаи ин дар маҷмӯъ ба бошуурона ва 

фаъолона омодасозии касбӣ-меҳнатии омӯзгорони оянда , аз ҷумла ба 

бошуурона ва фаъолона ба таҳия ва истифодаи воситаҳои 

мултимедиавии таълим низ мусоидат менамояд.  

4. Дар шароити иттлоотонии соҳаи маориф-таҳсилот-раванди 

таълим талабот нисбат ба таҳия ва истифодаи воситаҳои мултимедиавии 

таълим аз ҷиҳати илмию-методӣ боз ҳам пурзӯр гардад; 
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5. Афзалият ва арзиши илмӣ-методии воситаҳои мултимедиавии 

таълим назар ба дигар воситаҳои таълим баланд буда, онҳо имкон 

медиҳанд, ки маводи таълимӣ васеъ ва чуқур азхуд карда шаванд; 

6. Омодасозии омӯзгорони оянда барои шунавандагон соатҳои 

махсус оид ба таҷрибаи омӯзгорони навовари равияи педагогикаи 

ҳамкорӣ доир ба таҳия ва истифодаи нуқтаҳои такягоҳӣ, навиштаҷотҳои 

такягоҳӣ, бо моҳият мазмун мундариҷаи асосии принсипҳо ва қоидаҳои 

таълим, ягонагии диалектикӣ, боҳамалоқамандии мақсад, вазифаҳо, 

мундариҷа, воситаҳо, принсипҳо, методҳо ва шаклҳои ташкили таълим 

васеъ ва чуқур шинос карда шаванд; 

7. Барои шунавандаҳои такмили ихтисос соатҳои махсус оид ба таҳия 

ва истифодаи воситаҳои мултимедиавии таълим ҷудо карда шавад; 

8. Ташаккули омодагии сифати баланди касбӣ-меҳнатии 

омӯзгорони оянда ба таҳия ва истифодаи воситаҳои мултимедиавии 

таълим дар раванди таълим бо ягонагии омодагии назариявӣ ва амалии 

онҳо алоқаманд аст. 

Арзиши баланди илмӣ-методии воситаҳои мултимедиавии таълим 

танҳо дар ҳолати риоя намудани ҳамаи принсипҳо, қонунҳо, 

дастуруламалҳо, тавсияҳои илмӣ-методӣ ва баҳисобгирии хусусиятҳои 

гурӯҳӣ ва фардии ҳар як фанни таълимӣ, ҳар як мавзӯъ ба даст меояд. 

Бояд тазаккур дод, ки таҳқиқоти мазкур даъвои ҳаллу фасли 

пурраи муаммои омодасозии омӯзгорони ояндаро ба таҳия ва истифодаи 

воситаҳои мултимедиавии таълим надорад. Як қатор муаммоҳои марбут 

ба асосҳои дидактикӣ ва равоншиносии таҳия ва истифодаи воситаҳои 

мултимедиавии таълим дар раванди таълим берун аз доираи таҳқиқот 

монданд ва ба тањќиќоти муфассал эњтиёљ доранд, аз ҷумла дар 

мактабҳои олӣ ва муассисањои тањсилоти миёнаи умумї ташкил 

намудани лабораторияҳо ва кабинетҳои махсус бо техника 

технологияҳои иттилоотӣ таҷҳизонидашуда барои таҳияи воситаҳои 

мултимедиавии таълим, нақш ва мақоми саводнокӣ ва салоҳиятнокии 
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компютерии донишҷӯён, хонандагон, омӯзгорон зимни таҳия ва 

истифодаи воситаҳои мултимедиавии таълим, алоқамандии воситаҳои 

мултимедиавии таълим бо дигар воситаҳои таълим дар раванди таълим. 
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ЗАМИМА 

Замимаи 1  
Фъолияти таълимӣ-маърифатӣ 
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Замимаи 2  
Гурӯҳҳои воситаҳои таълим 
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Замимаи 4  

Шакли I-уми алоқамандӣ, якҷоякунии  

сухан воситаҳои аёнӣ. 
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Замимаи 5 

Шакли дуюми алоқамандӣ, якҷоякунии сухан ва 

 воситаҳои аёнии таълим. 
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Замимаи 6 

Шакли III-юми алоқамандкунӣ ва якҷоякунии  

сухан ва воситаҳои аёнии таълим. 
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Замимаи 7 

Шакли IV-уми алоқамандкунӣ ва якҷоякунии  

сухан ва воситаҳои аёнии таълим. 
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Замимаи 8 

Модели таҳия ва истифодаи нуқтаҳои такягоҳӣ 
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Замимаи 9 

Муаррифии мӯҳтавои асосии лексия 
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Замими 10 

Алоқаи назарияи таълим ба амалияи таълим тавассути принсипҳо ва 

қоидаҳои 

таълим
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Замимаи 11 

Алоқаи байни илм маориф ва амлия аз лиҳози системаноки ва пай дар пай 

Аломатҳои шартии: И-илм; АБИ-алоқаи байни илмҳо; Ф-фан; 

АБФ-алоқаи байнифаннии; А-амалия, АБА-алоқаи байни амалия. 
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Замимаи 12 

Асосҳои дидактикӣ ва равоншиносии воситаҳои мултимедиавии таълим 
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Замимаи 13 

Таҳия ва истифодаи воситаҳои мултимедиавии таълим 
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Замимаи 14 

Принсипи илмиятнокии таҳия ва истифодаи воситаҳои 

мултимедиавии таълим 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИЛМИЯТНО
КИИ 

ВОСИТАЬОИ 
МУЛТИМЕД

ИАВИИ 
ТАЪЛИМ 

Асосьои 
назариявии 

таьияи 
воситаьои 

мултимедиав
ии таълим 

Технологияи 
методии 

истифодаи 
воситаьои 

мултимедиав
ии таълим  

Принсипьои 
дидактикц ва 

методц 

Принсипьои 
даражагц ва 

методц 

Асосьои 
илмц 

Асосьои 
методц 

ПРИНСИПИ ИЛМИЯТНОКЦ 

риоя 

намудан 

риоя 

намудан 

ТАЬИЯ 
Ом=згори

ни 

оянда 
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Замимаи 15 
 

Риояи принсипи алоқамандии таълим бо ҳаёт зимни таҳия ва 

истифодаи воситаҳои мултимедиавии таълим 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТАЬИЯГАР 

Даражаи 
инъикоси ьаёт 
дар воситаьои 
мултимедиави

и таълим 

 

Асосьои 
илмц-методц 

Асосьои 
илмц-методц 

Таълимдиьанд
а 

Таълимгиранд
а 

Таьия 

инъикоси 
ьаёт 

Ом=зонида
н 

ом=зиши 
ьаёт 

принсипи алоыамандии таълим 

бо ьаёт 
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Замимаи 16 

Принсипи бошуурона ва фаъолонаи таҳия ва истифодаи воситаҳои 
мултимедиавии таълим 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таьиягар  

Бошуур  

Фаъол 

Воситаьои 
мултимедиав
ии таълим 

 

Асосьои 
илмц 

Асоси 
методц 

Таълимдиьан
да бошуур ва 

фаъол 

Таълимгиран
да бошуур ва 

фаъол 

Таьияи 
бошуурон

а ва 
фаъолона 

 

 

Ом=зидан 
ва 

ом=зиши 
бо 

шуррона ва 
фаъолона 

 

принсипи шуурнокц ва 

фаъолнокц 
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Замимаи 17 

Риояи принсипи аёниятноки зимни таҳия ва истифодаи воситаҳои 

мултимедиавии таълим дар раванди таълим 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таьиягар  

Воситаьои 
мултимедиав
ии таълим 

ьамчун 
навъи нави 

аёният 

 

Асосьои 
илмц 

Асоси 
методц 

Таълимдиьан
да 

Таълимгиран
да 

Таьияи 
аёният 

Ом=зонид
ани аёнц 

ом=зиши 
аёнц 

принсипи аёниятнокии воситаьои  

мултимедиавии таълим 
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Замимаи 18 

Риояи принсипи системанокӣ зимни таҳия ва истифодаи воситаҳои 

мултимедиавии таълим дар раванди таълим 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таьиягар  

Сисманок ва 
пай дар паи 
унсурьои 
системаи 
воситаьои 

мултимедиави
и таълим 

 

Асосьои илмц 
Асосьои 
методц 

Таълимдиьанд
а 

Таълимгиранда 

Таьия 

Ом=зонидан 

Принсип системанокц ва пай дар пац 
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Замимаи 19 

Риояи принсипи дастрасӣ зимни таҳия ва истифодаи воситаҳои 

мултимедиавии таълим дар раванди таълим 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таьиягар  

Дастрасии 
воситаьои 
мултимеди

авии 
таълим 

 

Асосьои 
илмц 

Асосьои 
методц 

Таълимдиь
анда 

Таълимгир
анда 

Таьия Ом=зонида
н 

ом=зиш 
баьисобги

рии 
хусусиять

ои 
синнусолц 

Принсипи дастрасц 

баьисобги
рии 

хусусиять
ои 

синнусолц 
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Замимаи 20 

Риояи принсипи мастаҳкамии натиҷаҳои таълим зимни таҳия ва 

истифодаи воситаҳои мултимедиавии таълим 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таьиягар  

Воситаьои 
мултимедиави

и таълим 

 

Асосьои илмц 
Асосьои 
методц 

Таълимдиьанд
а 

Таълимгиранд
а 

Таьия 

Ом=зонидан 

ом=зиш 

машы, 
такрор 

мустаькам
ц 

 
 

Принсипи мустаькамии натижаьои таълим 

Такрор, 
машы 

мастаькамц 

 

 

 

Мустаькамии натижаьои 
таълим 
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Замимаи 21 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таьиягар  

Воситаьои 
мултимедиави

и таълим 

 

Асосьои илмц 
Асосьои 
методц 

Таълимдиьанд
а 

Таълимгиранд
а 

Таьия 

Ом=зонидан 

ом=зиш 

Принсипи мустаькамии натижаьои таълим 

Такрор, 
машы 

мастаькамц 
машы, 
такрор 

мустаькамц 

Мустаькамии натижаьои 
таълим 
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Замимаи 22 

IV. Таысимоти соатҳо ва намуди машғулият 
Ҳ

а
ф

т
а

 

 
 

Номгӯи мавзӯъхо 

Ҳ
а

м
а

гӣ
 с

о
а

т
 

 

Л
е

к
си

я
 

А
м
а
л
ц
 

(л
а
б
о
р
а
т
о
р
ц
) 

КМРО 
 

 
КМД 

Д
а

р
 

ҷ
а

д
в

а
л

 
Б

е
р

у
н

 а
з 

ҷ
а

д
в

а
л

 

1.  Моҳият, мазмун, мундариҷаи асосии 
принсипҳо 

4 1 1 1  1 

2. Умумият ва фарқияти риояи принсипҳо 
зимни таҳия ва истифодаи воситаҳои 
мултимедиавии таълим дар раванди таълим 

4 1 1 1  1 

3. Роҳҳои самараноки риоя намудан ба 
принсипҳо зимни таҳия ва истифодаи он дар 
раванди таълим 

4 1 1 1  1 

4. Арзиши илмӣ-методии воситаҳои 
мултимедиавии таълим 

4 1 1 1  1 

5. Нақш ва мақоми илмро дар ҳаёти ҷомеа 4 1 1 1  1 

6. Иттилоотонии соҳаҳои илм ва маориф 4 1 1 1  1 

7. Алоқамандии байни соҳаҳои илм ва маориф 4 1 1 1  1 
8. Алоқамандии соҳаи илм бо соҳаҳои 

гуногуни ҳаёт 
4 1 1 1  1 

9. Навгониҳои илмӣ, кашфиётҳои илмӣ 5 1  1 1 2 
10

. 
Алоқамандии байни илмҳо ва фанҳои 

таълим 
5 1  1 1 2 

11
. 

Мафҳумҳои интегратсия ва 
диферентсиатсияи илмӣ 

5 1  1 1 2 

12 Ташвиқу тарғиби илм ва самаранок 
роҳандозӣ намудан принсип 

5 1  1 1 2 

13 Ҳаёт ва фаъолияти илмии олимони машҳури 
дунёро дар ташаккули муносибати насли 
наврас нисбат ба илм ва илмомӯзи 

5 1  1 1 2 

14 Нақш ва мақоми илмҳои педагогики, 
равоншиносӣ, физиологияро ба пешравии 
соҳаи маориф 

5 1  1 1 2 

15 Асари Я.А. Коменский «Дидактикаи бузург» 
доир ба принсипҳои дидактикӣ 

5 1  2  2 

16 Роҳҳои самараноки дастрас намудани 
иттилооти илмиро тавассути Интернет 

5 1  2  2 

 Ҳамагӣ  72 16 8 18 6 24 
 


