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ПЕШГУФТОР
Низоми маориф дар дањсолаи дуюми ќарни ХХI ба
муњимтарин захираи рушди иќтисодию иљтимоии
мамлакатњо, баланд бардоштани некуањволї ва рушду
такомули инфиродии шањрвандон мубаддал гардидааст.
Дар ин давра тараќќиёти устувори иќтисодиёти њар
кишвар ба пешрафти соњаи маориф бештар вобастагї
пайдо намуда, рушду нумуи он ба ташаккули иќтисоди
воќеии давлат ва шањрвандон дар шароити талаботи
бозори мењнат бештар мусоидат менамояд. Рушди љомеа,
таъмини амнияти љамъият ва давлат, сифати зиндагии
мардум, расидан ба сатњи љањонии иќтисодиёт,
азхудкунии имкониятњои нави технологї, умуман, рушди
иљтимої мустаќиман ба сатњи рушди устувори маориф,
ташкили љараёни мураттабу босифати таълиму тарбияи
хонандагону донишљўён ва, дар маљмўъ, ба сатњи
саводнокии миллат вобастагї пайдо мекунад. Гузашта аз
ин, асри ХХI асри пешрафти босуръати илму техника ва
технология, зуњури самтњои нави илм ва тањаввулоти
љиддии илмиву техникї буда, њадафи асосї гузариши
илму маориф, фарњанг ва иќтисодиёт ба роњи
инноватсионии тараќќиёт – технологияи нави таълим
аст. Имрўз инкишофи технологияи навин ва воридшавии
инноватсияњо ба истењсолот ба раванди умумиљањонї
табдил ёфта, њамчун омили муњимтарини рушди
иќтисодиёт пазируфта шудааст.
Муайян сохтани самти ояндаи инкишоф ва
таъмини њар кишвар бо кадрњои ихтисосманд ба дўши
маориф гузошта шудааст. Аз ин љост, ки дар љањони
муосир њељ як кишвар аз дарёфти роњњои њалли
мушкилоти соњаи маориф дар канор буда наметавонад.
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корњои тањќиќотї ва фаъолиятњои амалиро таќозо
мекунад.
Умедворем, ки њамаи њаводорони таълиму тарбия
фикру андешањои худро рољеъ ба муњтавои ин дастур ва
масъалањои гуногуни марбут ба љорї намудани
муносибати босалоњият дар таълим дар кишвари
мањбубамон ба мураттибон ирсол хоњанд дошт.

Њадафи таълифи дастури мазкур мусоидат ба њалли
мушкилоти соњаи маорифи кишвар дар самти татбиќи
муносибати босалоњият дар таълим мебошад. Гузариш
ба муносибати босалоњият дар таълим, аслан, падидаи
нав нест: он њанўз дар оѓози рушди бонизоми
назарияњои илмии педагогї ба вуљуд омада, дар
даврањои гуногуни инкишофи он дар бисёр кишварњои
олам, аз љумла, собиќ Иттињоди Шўравї, аз љониби
педагогон-олимон истифода бурда мешуд.
Муносибати босалоњият дар таълим омўзгоронро
водор месозад, ки бо истифода аз шаклу усулњои
замонавии таълиму тарбия хонандагонро њаматарафа ба
зиндагї омода намоянд, зеро љомеаи имрўза шогирдони
ботаљриба, дорои ќобилияти њалли проб-лемањои
мураккаби њаётї ва љавобгў ба талаботи бозори
мењнатро аз мактабу маориф интизор аст.
Имрўз тамоми мањорат ва неруи аќлонии соњаи
маорифи кишвар, бахусус, омўзгорон бояд ба рушди
салоњияти таълимии хонандагон равона гардад.
Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон
дар шароити ислоњоти соња, бахусус, дар таљдиди назар
намудан ба низоми тањсилот ва ба талаботи замони
муосир мувофиќу мутобиќ намудани он ќадамњои
устувор мегузорад ва дар раванди навсозии стандартњои
фаннии синфњои ибтидої, забони тољикї ва математика
барои синфњои 5-6-и муассисањои таълимии тањсилоти
умумї, тањияи маводи зарурї барои омўзгорону
хонандагон (модулњои таълими босалоњият, рањнамо
барои омўзгорон, замима ба китобњои дарсї барои
омўзгорон ва хонандагон) аз рўйи стандартњои насли
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нав корњои муайянро ба сомон расонидааст, ки дар
маљмўъ иќдоми хуб арзёбї мегардад.
Њамзамон дар шароити имрўзаи талаботи бозори
мењнати рушдёбанда ва муносибатњои нави иќтисодї,
иљтимої, фарњангї ва ѓайра, афзудани китобхонањои
электронї, адабиёти тозанашр, шабакањои интернетї,
радио, телевизион ва дигар расонањои иттилоотї,
мусаллањ будани хонанда танњо ба дониши ба истилоњ
“академї” (назариявї) кифоя набуда, таваљљуњи бештар
ба татбиќ ва истифодаи он дар амал, дар зиндагии
рўзмарра яке аз муњимтарин роњњои иљтимоишавии
кўдакон ва ноил гардидани онњо ба натиљањои нињої
арзёбї мегардад.
Дар дастури мазкур мураттибон кўшиш намудаанд,
ки барои њалли баъзе мушкилоте, ки омўзгорон ва
мутахассисони соњаи маориф дар раванди татбиќи
муносибати босалоњият дар таълим дучор мегарданд,
тавсияњои муфид дињанд.
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Хулоса
Њамин тариќ, гузариш ба муносибати босалоњият
дар таълим амри сариваќтї ва зарурї буда, татбиќи он
аз њамаи ширкаткунандагони љараёни таълиму тарбия –
сохторњои идораи соњаи маориф ва мутахассисони он,
роњбарони муассисањои таълимї ва омўзгорон,
муаллифони китобњои дарсї ва маводи таълимиву
методї, хонандагон ва падару модарон масъулияти
баланди коршиносї ва шавќу њаваси беандозаро дар
роњи таълиму тарбияи кўдакон таќозо мекунад.
Табиист, ки љорї намудани муносибати босалоњият
дар таълим љараёни дарозмуддат буда, он таљдиди
назарро ба барномањои таълим, китобњои дарсї, аз як
тараф ва баланд бардоштани сатњи омодагии
омўзгоронро, аз тарфи дигар, дар назар дорад.
Бори дигар бояд таъкид намуд, ки гузариш ба
муносибати босалоњият дар таълим маънои тамоман аз
байн бурдани таълими анъанавиро ифода намекунад,
балки он тавъами муњимтарин љињатњои мусбати
таълими анъанавиро бо роњу усулњои муассири рушди
салоњиятнокии хонандагон дар назар дорад. Ба ибораи
дигар, њадафи асосии муносибати босалоњият дар
таълим ташаккул ва рушди малакаву мањоратњои
истифодаи донишњои азхудшуда дар амал, дар зиндагї
аст. Он натанњо ба андўхтани донишњои зарурї, балки
ба ташаккули шахсияти мустаќил, ки тавонад дар љомеа
мавќеи шоистаи худро пайдо кунад, равона гардидааст.
Лозим ба ёдоварист, ки муносибати босалоњият дар
таълим ба муносибати эљодкорона такя мекунад, аз ин
рў, маводи дар ин китоб љойдодашуда, махсусан,
намунањо барои фанњои гуногун њаргиз маънои
мукаммалии том ва таѓйирнопазирро надорад.
Муњимтарин љанбањои муносибати босалоњият дар
таълим ва роњу раишњои татбиќи он бо назардошти
шароитии воќеии Љумњурии Тољикистон гузаронидани
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Аз фанни математика
Салоњият

Барномаи таълим

Ададњои
мусбат ва
манфиро
мехонад,
менависад ва
бо онњо
амалњои
арифметикиро
иљро карда
метавонад.

Таќсимшавии ададњои
натуралї. Таќсимкунанда ва
каратии ададњои натуралї.
Нишонаи таќсимшавї ба 2, 3, 5,
9 ва 10. Ададњои сода ва
таркибї. Ададњои мусбат ва
манфї. Ададњои муќобил.
Муќоисаи ададњои мусбат ва
манфї. Ададњои бутун. Модули
адад.
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Заминањои меъёрию њуќуќии гузариш
ба муносибати босалоњият ва њадафњои татбиќи он
Китоби
дарсї
Сањ ...

Њукумати Љумњурии Тољикистон, Вазорати маориф
ва илм бо маќсади ворид намудани маорифи кишвар ба
низоми ягонаи тањсилоти љањонї иќдомњои навбатиро
дар омода сохтани заминањои меъёрию њуќуќї ба наќша
гирифтаанд, ки муњимтарини онњо инњоянд:
– тањия ва тасдиќи “Стратегияи миллии рушди
маорифи Љумњурии Тољикистон то соли 2020” (Ќарори
Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 30-юми июни соли
2012, №334). Дар асоси ин њуљљат то соли 2020 стандарту
барнома ва китобњои дарсии њамаи фанњои таълимї
барои хонандагони тамоми зинањои тањсилот ќадам ба
ќадам бояд таљдиди назар гардида, дар асоси талаботи
муносибати босалоњият дар таълим тањия гарданд;
Барои татбиќи стратегияи номбурда Вазорати
маориф ва илми Љумњурии Тољикистон:
– дар њамкорї бо мушовирони ватанї ва
муаллифон тањияи стандартњои фаннии насли нав
(муносибати босалоњият)-и синфњои ибтидої ва фанњои
забони тољикї ва математикаро барои синфњои 5-6-и
муассисањои тањсилоти умумї ба итмом расонид ва
онњоро дастраси омўзгорони синфњои номбурда
гардонид;
– тањияи стандарт, модулњои таълим, рањнамо
барои омўзгорон, замима ба китобњои дарсї барои
омўзгорон ва хонандагони синфњои ибтидоиро низ
тавассути муаллифон ба анљом расонида, озмойиши
онњоро дар соли тањсили 2015-2016 анљом дод ва дар
соли тањсили 2016-2017 ба таври пурра ба татбиќи онњо
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шурўъ намуд. Дар баробари ин озмойиши таълими
фанњои «Забони модарї» ва «Математика» барои
синфњои 5-6-ро дар муассисањои таълимии пилотї
(озмойишї) аз рўйи стандарт, наќша, барномаи таълим
ва наќшањои таќвимии тањиягардида оѓоз намуд.
Њадафњои асосии татбиќи муносибати босалоњият
ба таълим ба ташаккули механизми татбиќи дониши
назариявї дар амал, таъмини раванди ташаккули шахсї,
мутобиќ гардидан ба шароити нав, инкишофи
худмуњофизаткунї, худтарбиядињї, худтакмилдињї ва
дигар хусусиятњое нигаронида шудааст, ки ба рушди
шахсияти комил дар самтњои зерин мусоидат менамоянд:
• љустуљўйи дастљамъона ва фардии дарёфти роњњои
рушди салоњиятњои њалли проблемањои фаъолияти
таълимї;
• дарки сабабњои рўйдодњои воќеии њаётї, моњияти
њодисањои табиат ва робитаи байнињамии онњо;
• омода намудани хонандагон ба дарёфти роњњои
њалли проблемањои асосии њаётї;
• омўзиши роњњои равона намудани фаъолияти
хонандагон ба дунёи арзишњои маънавї;
• омўзонидани
роњњои
њалли
проблемањои
алоќаманд бо амалигардонии масъалањои муайяни
иљтимої;
• омўзонидани дарёфти роњњои њалли проблемањои
интихоби касб ва ѓайра.
Њамзамон маќсади асосии муассисаи таълимї дар
шароити татбиќи муносибати босалоњият ба таълим,
пеш аз њама, таъмини рушди тафаккур ва амалиёти ба он
нигаронидашудаи самарабахши хонандагон дар раванди
таълим мебошад. Рушди тафаккур, асосан, тавассути
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Љадвали 5.
Намунањои алоќамандии салоњиятњо бо барномаи
таълим ва китобњои дарсї
Аз фанни биология
Салоњият
Хусусиятњои
фарќкунандаи растанињои дараљаи
паст ва олиро аз рўйи
аломатњо
муайян
мекунад.

Барномаи таълим
Фарќ кардани
хусусиятњои сохти
берунии лучтухмон,
пўшидатухмон,
ушна ва сарахсњо; аз
рўйи аломатњои
берунї фарќ
кардани обсабзњо,
бактерия, занбўруѓ
ва гулсанг; муќоисаи
сохти берунии
растанињои дараљаи
паст ва олї аз рўйи
маводи табиию
тасвирї.

Китоби дарсї
Маълумот оид ба сохти
берунии: бактерияњо
(сањ. 250); занбўруѓњо
(с.261); гулсанг (с.274);
обсабзњо (с.123);
ушнањо (с. 135);
сарахсњо (с.139);
чилбанд, мунмуна
(с.141); лучтухмон (с.
145); пўшидатухмон
(с.147). Растанињои
пўшидатухм (гулдор)
њамчун гурўњи
олиташкил.

Аз фанни химия
Салоњият

Барномаи таълим

Мафњуми
химияро
донад ва
ањамияти
онро гуфта
метавонад.

Модда, хосиятњои он, моддањои
холис ва омехта, молекула ва
атомњо, реаксияњои химиявї,
элемент, аломати химиявї, массаи
нисбии атомї ва молекула, валент,
мол, массаи молї.
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Китоби
дарсї
§ 1.
Модда,
хосиятњои
он (сањ. 5 –
7)

медињад.
Оид ба
сохти
берунии
њар як
узви
растанињои
гулдор
маълумот
медињад.

Хусусиятњои
фарќкунандаи
растанињои дараљаи паст
ва олиро
аз рўйи
аломатњо
муайян
мекунад.

Хусусиятњои
умумї
ва фарќкунандаи њайвонњои
якњуљайра ва
бисёрњуљайраро
номбар
мекунад.

Хусусиятњои
мураккабшавии сохти берунии намояндагони
муњрадорро
шарњ
медињад.

Оид ба
хусусиятњои
сохти њар
як
системаи
узвњои
организми
инсон
маълумот
дода, љињатњои мураккабшавии онро
шарњ медињад.

Алоќаманд намудани салоњиятњо бо мавзўъњои
барномаи таълим ва китобњои дарсї
Алоќмандии салоњиятњо бо мавзўъњои барномаи
таълим ва маводи китобњои дарсї аз муњимтарин
омилњоест, ки барои татбиќи самараноки муносибати
босалоњият дар таълим мусоидат менамояд. Дар љадвали
зерин намунаи алоќаманд сохтани салоњиятњо бо
барномањои таълим ва китобњои дарсї аз фанњои
гуногун нишон дода шудаанд. Омўзгорон бо истифода
аз он метавонанд худашон ин корро барои фанњои
таълимї анљом дињанд.
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амалњои муњимтарини фаъолият, аз љумла, фаъолиятњои
тањќиќотї, лоињавї, созандагї, идоракунї ва амсоли
онњо амалї гардида, ба худмуайянкунии шахсият ба
таври самаранок мусоидат менамояд. Муњимтарин
шарти рањої ёфтан аз мушкилот дар љањони муосири
иттилоотї доштани маълумот оид ба методњои илмии
дарки олам ва рушди тафаккури тањќиќотї мебошад.
Љустуљўйи далелњо аз муњити атроф, тањлил ва муќоиса
намудани онњоро њар як инсон, новобаста ба касби хеш,
бояд дар сатњи зарурї тавонад. Он, пеш аз њама,
тавассути омўзиш ва истифодаи технологияи нави
педагогї, бахусус, дар самти дарк ва татбиќи натиљањои
дониши назариявї ба даст меояд.
Зарурат ва сабабњои гузариш ба муносибати
босалоњият ба таълим
Зарурат ва сабабњои асосии гузариш ба муносибати
босалоњият дар таълим дар шароити ислоњоти соњаи
маорифи кишвар инњоянд:
- соњибистиќлолии Љумњурии Тољикистон, ки на
танњо ба рушди устувори иќтисодиёти кишвар заминаи
воќеї гузошт, балки барои ислоњоти соњаи маориф фазои
мусоидро фароњам овард. Татбиќи ислоњот дар низоми
маориф як ќатор дигаргунињоро ба вуљуд овард, аз љумла,
заминањои моддї - техникии муассисањои таълимї то
андозае тањким ёфт, таъминоти кадрии муассисањои
таълимии тањсилоти умумї бењтар гардид ва барои
пешрафти маорифи кишвар заминаи воќеї фароњам
оварда шуданд;
- дар Стратегияи миллии рушди маорифи
Љумњурии Тољикистон то соли 2020 омадааст: “Низоми
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нави маориф, ки мутобиќи тамоюлоти љањони муосир на
ба дониш, балки ба рушди муносибати босалоњият асос
ёфтааст, бояд ба хонандагон имконияти азхуд намудани
салоњияту малакањои асосии иљтимоиро, ба монанди
ќабули масъулиятноки ќарорњо ва банаќшагирии
пешравї дар касб, илмомўзї дар тўли зиндагї, салоњияти
алоќадорї, тайёрии касбии дар бозори мењнат
талаботдошта, донишу малакаи худтакмилдињї, малакаи
тарзи њаёти солим, арзишњои љомеаи шањрвандї, таъмин
намояд” (Стратегия, с. 23);
- вобаста ба рушди босуръати техникаю
технологияи муосир ва таъсири имрўзаи он ба кам
гардидани љойњои корї (иваз намудани инсон бо
роботњо дар корхонањои бузург ва истењсолот) дар
кишварњои пешрафта (фардо он моро њам интизор аст)
ва табдил додани мамлакат аз кишвари аграрї-саноатї
ба кишвари саноатї-аграрї зарурати бознигарї ва
таѓйир додани мазмуну мундариљаи тањсилотро ба миён
овард, ки он ба рушди муносибати босалоњият дар
таълим ва њалли як ќатор масъалањои иљтимої замина
њоњад гузошт;
- яке аз сабабњои дигари таљдиди назар ба мазмуни
тањсилот таъмини тарбияи кадрњои соњибмаърифат,
мустаќил, эљодкор, навовар, худомўз ва дорои мањорати
мустаќилона дастрас намудани иттилооти зарурї аз
манбаъњои гуногун, салоњияти дарк ва бартарафсозии
мушкилоти гуногуни раванди таълим ва њаёт аст, ки
масъулияти шахсии хонандагонро дар њаллу фасли
мушкилот дар сатњи оила, љомеа ва кишвар афзун
менамояд.
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Љадвали 4.
Намунањои мураккабшавии салоњиятњо
Забони модарї: самти хондан
Синфи 1
Мазмуни
матнњои
њикоягии
осон ва
дорои
миќдори
хеле ками
калимањои
ношиносро
дарк карда
метавонад.

Синфи 2
Мазмуни
матнњои
њикоягии на
он ќадар
калон ва
дорои
миќдори
ками
калимањои
ношиносро
дарк карда,
хулоса
мебарорад.

Синфи 3
Мазмуни
матнњои
гуногуни
ношиноси
миёнањаљм ва
дорои
миќдори на он
ќадар зиёди
калимањои
ношиносро
дарк карда,
фикри асосии
онро муайян
мекунад.

Синфи 4
Барои дарки
мазмуни
матнњои
гуногуни
ношинос
усулњои
мураккаби
фикррониро
истифода
мебарад.

Биология
Самти
таълим
1.
Сохти
берунї
(морфологї) ва
муњити
зист

Синфи 5
Дар
бораи
сохти
берунии
узвњои
растанињои
гулдор
маълумот дода, хусусиятњои
онњоро
шарњ

Синфи 6 Синфи 7
Оид ба
хусусиятњои
сохти
берунии
растанињои дараљаи паст
ва растанињои
дараљаи
олї маълумот
медињад.

Оид ба
сохти
берунии
њайвонњои якњуљайра
ва бисёрњуљайра
маълумот
медињад
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Синфи 8

Синфи 9

Оид ба
сохти
берунї
ва фаъолияти
њайвонњои
муњрадор маълумот
медињад

Тарњи
бадан ва
сохти
берунии
организми
инсонро
шарњ
медињад.

мешавад.
Тафсири
сатњи
иљро
дар
асоси
нишондињандањои босалоњиятї, ки намунањои он дар
стандартњои фаннї нишон дода шудаанд, тањия карда
мешавад.
Салоњиятнокии хонанда дорои нишондињандањои
зерин аст:
- бо маќсади суњбат оростан мавзўъ ва мазмуни
мувофиќ интихоб мекунад;
- бо маќсади дар бораи чизе хабар додан воќеаю
њодисањои дидаю шунидаро муфассал ва интихобан наќл
мекунад;
- бо маќсади аниќ кардани ахбор ё ќонеъ кардани
њисси кунљкобии худ саволњои мантиќї, тањлилї ва
эљодї медињад;
- бо маќсади касеро ба амале водор кардан дастур
медињад;
- бо маќсади ба чорабиние даъват кардан шифоњї
эълон мекунад;
- бо маќсади њазлу шўхї кардан латифа мегўяд;
- бо маќсади хурсанд кардан шахсро шифоњї
табрик мекунад.
Салоњиятњо њамеша давра ба давра ташаккул дода
мешаванд ва вобаста ба гузариш аз як синф ба синфи
дигар тибќи принсипи аз сода ба мураккаб зина ба зина
мураккабтар мешаванд. Ба таври намуна, ин љараёнро
оид ба фанњои забони модарї дар синфњои ибтидої ва
биология дар синфњои болої дар љадвали зерин
мушоњида кардан мумкин аст.

- ба андешаи теъдоди муайяни омўзгорон ва
коршиносон, дар раванди таълими анъанавї бо сабаби
суст будани базаи моддию техникї, бахусус, муљањњаз
набудани кабинетњои фаннї бо таљњизоти замонавї ва
сабабњои дигар таваљљуњи асосї дар солњои охир танњо
ба гирдоварии иттилоот ва баёни мазмуни он равона
карда шудааст, на ба рушди андеша (тафаккур) ва
мањорати амалии хонандагон. Дар раванди таълими
анъанавї (ба дониш асосёфта) ба ташаккули
ќобилиятњои
зењнї,
такмили
мустаќилият,
фаъолгардонии хонандагон, чї дар раванди таълим ва
чї берун аз он (худомўзї) камтар таваљљуњ зоњир карда
мешавад. Гузашта аз ин, маводи таълимие, ки барои
азхудкунї ба хонандагон пешнињод мешавад, одатан,
нисбат ба ќобилияти хонанда њаљман зиёд ва мазмунан
хеле мураккаб мебошад;
- мундариља ва мазмуни маводи интихобгардида
(ахбор, маълумот, ќоидањо, формулањо...), ки дар
раванди таълими ин ё он фан бояд азхуд ва амалан
татбиќ шавад, аз њаёти воќеї дур буда, хонанда дар
њаёти воќеї бо онњо дучор намегардад. Ба барномањои
таълими амалкунанда иттилоот (маводи таълим),
порчањои матнњои алоњидаи интихобшуда, санањои
таърихї ва ѓайра бештар аз њаёти гузашта ворид карда
шудаанд ва онњо, асосан, хусусияти хоси замони
муайянро ифода мекунанд. Хонандаи имрўза дар њаёти
воќеї ба онњо такя карда наметавонад, аз ин сабаб дар
муайян намудани мавќеи хеш дар доираи талаботи
замони муосир ба душворї дучор мегардад. Ин омил ба
њавасмандии хонанда ба таълим таъсири манфї
мерасонад. Аз ин сабаб теъдоди зиёди хонандагон дар

~ 62 ~

~ 11 ~

куљо ва чї тавр истифода бурдани донишро намедонанд,
зеро њодиса, ќоидаву ќонунњо ба њаёти воќеї (њозира)
алоќамандї надоранд;
- воќеан, таѓйирот дар соњањои иљтимої, фарњангї,
иттилоотиву технологї боиси пайдо шудани фарњангу
муносибатњои нав гардида, доираи таълими ба дониши
назариявї нигаронидашударо мањдуд гардонидааст. Ба
фикри баъзе коршиносону омўзгорон, низоми таълими
амалкунанда имрўз ба буњрон рў ба рў гардидааст.
Буњрони мазкур дорои сабабњои гуногун аст, ки
муњимтарини онњо рушди босуръати дониш ва таѓйир
ёфтани љанбањои илмию амалии он, пайдо гардидани
идеяњои нав ва кашфиётњои бузург, дастгоњњои
истењсолии пуриќтидор, пешрафти технологияи муосир
ва ѓайра мебошанд;
- бо мурури замон мазмуну мундариљаи муайяни
маводи таълим хоњ-нохоњ куњна мегардад ва имконияти
сариваќт иваз кардани онњо таъмин карда намешавад.
Аз ин рў дар барномањои таълим љо додани онњо арзиши
худро гум карда, дар роњи омода намудани хонандагон
ба њаёти воќеї мушкилоти муайянро бунёд месозанд.
Сабаби дигари буњрони таълими анъанавї (ба дониш
асосёфта) пур кардани хотираи хонандагон бо ахбор
(маълумот)-и зиёд ва дуюмдараља мебошад. Ин раванд
имрўз њам дар муассисањои таълимии тањсилоти умумї
ба назар мерасад, њол он ки дар замони муосир роњњои
захира намудани ин гуна иттилоот тавассути роњу
воситањои дигар имконпазир гардидааст ва муассисњои
таълимї бояд тарзи истифодаи онњоро ба хонандагон
омўзонанд;
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асосии
онро
муайян
мекунад.

бурдааст муайян
карда метавонад.
Навъњои гуногуни
матни бадеиро
тавассути муайян
кардани мавзўъ,
тартиб ва
ањамияти
њодисањои асосї,
хулосабарорї ва
муайян кардани
муносибати байни
симоњои матн
тањлил карда
метавонад. Дарки
матнњои
тањлилиро
тавассути муайян
кардани маќсади
муал-лиф,
баровардани
хулоса дар асоси
мазмун ва
хусусиятњои матн.
Доир ба матни
бадеї ва ахборотї
хулосањои
тањлилї пешнињод
карда, барои
таќвияти фикраш
аз матн мисолњои
мувофиќ
пешнињод карда
метавонад.

мекунад.
Шинохтани
он ки чї
тавр
унсурњои
сохтории
матн ба
мазмуни он
таъсир
мерасонад.
Тарзи
истифодаи
муносибати
сабабу
натиљаро
дар матнњои
тањлилї
муайян
карда
метавонад.
Доир ба
мазмуни
матнњои
бадеї ва
ахборї
хулосаи
мураккаб
пешнињод
карда, барои
таќвияти
фикраш аз
матн
мисолњои
мувофиќ
меорад.

Барои тањияи тафсири сатњи иљро дараљањои паст,
миёна ва баланди рушди салоњият муайян карда
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Дар муносибати босалоњият ба таълим яке аз
вазифањои асосии омўзгорон муќаррар кардани тафсири
дараљањои иљро (сатњи ноилшавї ба салоњият) мебошад.
Тафсири дараљањои иљро шарњи фаъолияти хонанда
дар дараљањои гуногуни ташаккули дониш ва малака дар
муносибати босалоњияти фаннї аст.
Барои муќаррар кардани сатњи иљро сараввал
дараљањо муайян карда мешаванд. Масалан: ѓайриќаноатбахш, ќаноатбахш, хуб ва аъло. Дараљањо метавонанд бо
раќамњо, рамзњо ё њарфњо дарљ шаванд. Масалан, 2, 3, 4, 5 ё
а, б, в, г ё 10, 15, 20 ... 100. Муњим он аст, ки њар як дараља
марњилаи муайяни ташаккули салоњиятро инъикос кунад.
Дар љадвали зерин як намуна аз фанни забони
модарї барои синфи сеюм оварда мешавад.
Љадвали 3.
Намунаи тафсири дараљањои иљро
Салоњият
3.3.3.
Мазмуни
матнњои
гуногуни
ношиноси
миёнањаљм
(то 300
калима)ро, ки 5-6
калимаи
нав
доранд,
дарк
карда,
фикри

Ќаноатбахш
Маънои
калимањои
ношиносро
аз луѓат
муайян
мекунад.
Мазмуни
матњои
њикоягї ва
тасвириро
дарк карда,
ба саволњои
сода љавоб
дода
метавонад.

Хуб
Маънои
калимањои
ношинос ва
сермаъноро дар
асоси мазмуни
матн, решаи
калима, пешоянду
пасояндњо муайян
карда метавонад.
Воситањои
тасвири бадеие, ки
муаллиф барои
тасвири њолат ва
њодисањо
истифода
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Аъло
Матнњои
гуногуни
бадеиро
тавассути
баровардани
хулоса оид
ба
муносиба-ти
симоњои
матн ва
сабабњои
таѓйир
ёфтани
муносибати
онњо тањлил

- низоми мављудаи таълим фаъолияти хонандаро
бештар ба азхудкунии донишњои ба истилоњ “академї”
(назариявї) равона месозад. Албатта, он сабабњои воќеї
ва субъективии худро дорад, вале бояд ќайд намуд, ки
таваљљуњи хонандагон дар раванди он ба дарки ахбори
зиёд, ном ва насаб, бахотиргирии санањои таърихї, номи
асарњо, мафњумњои гуногун (дарсњои адабиёт, таърих,
география ва ѓайра) равона карда мешавад. Фаъолияти
асосї дар раванди низоми таълими муќаррарї, асосан,
аз суханронии назариявии омўзгор иборат аст, на аз
амалия ва таъмини иштироки фаъолонаю мустаќилона
ва
дастљамъонаи
хонандагон,
ёрию дастгирии
мутаќобила дар раванди шарњу тафсири назария ва
татбиќи он дар амал. Дониши шогирдон дар чунин
дарсњо сатњї ва лањзавї мебошад;
- дар раванди арзёбии сифати дониши хонандагон
дар таълими анъанавї хонандаи босавод он хонандае
њисобида мешавад, ки иттилооти зиёду гуногунро донад
(омўзгор ва коршинос њам њамчунин). Меъёрњои
бањогузорї низ дар раванди таълими мазкур риоя
намешаванд ва, мутаассифона, ин њолат имрўз њам ба
мушоњида мерасад: омўзгорон бањои хонандаро аз
меъёрњои муќарраргардида баландтар мегузоранд ва ин
омил ба њукми анъана даромадааст;
- татбиќи рушди босалоњияти хонанда дар раванди
таълим иќдоми муњим мањсуб ёфта, барои аз байн
бурдани мухолифати байни талаботи барнома аз рўйи
дархост (пешнињоди љомеа), аз як тараф ва талаботу
ниёзи шахс дар раванди омўзиш, аз тарафи дигар,
заминаи устувор гузошта метавонад.
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Њамзамон, бо назардошти пешрафти илм ба назария
ва принсипњои дидактикии таълим низ таѓйироти зиёде
ворид шуда истодаанд, ки хоси замони муосир мебошанд
ва онњоро ба назар гирифтан амри зарурист.
Зарурати ворид намудани таѓйирот ба таълими
анъанавї талаботи замон бошад њам, пеш аз ворид
сохтани њар як таѓйирот, аввалан, ба моњияти њар як
масъала пурра сарфањм рафта, баъд онро мавриди
тањлилњои амиќи илмию методї ќарор додан амри
зарурї шуморида мешавад.
Аз ин рў, баъзе андешањои олимону коршиносон ва
омўзгорон, ки гўё бо воридшавї ба муносибати
босалоњият дар таълим аз таълими анъанавї бояд
тамоман даст кашид, комилан нодуруст аст. Татбиќи
муносибати босалоњият дар таълим тавъам ва
њамбастагии љанбањои мусбати таълими анъанавиро бо
муносибати босалоњият дар таълим дар назар дорад.
Мањз дар њамон ваќт бо ворид шудани муносибатњои
нав натиљањои таълим, истифодаи донишњои хонанда
дар њаёт ба баланд гардидани сифати тањсилот
имконияти бештарро фароњам меорад.
Рушди салоњиятњои хонандагон дар раванди
таълим њадафњои дурнамои тањсил арзёбї гардида, он
њамчун нишондињандаи асосии таъмини меъёрњои
сифати тањсилот ва стандартњои он ба њисоб меравад.
Айни њол муњаќќиќони муносибати босалоњият дар
таълим бар он назаранд, ки роњи ягонаи ташаккули
салоњиятњо тавассути проблемагузорї ва њалли он дар
доираи мазмуни таълим дар вазъиятњои гуногуни
таълимию њаётї аст. Яке аз методњои маъмули он
“тањлили вазъиятњои мушаххаси таълимї” ном дорад, ки

муќоиса мекунанд ва тартиби дурусти њалли масъаларо
аниќ месозанд. Пас аз ин ба онњо намунаи кори
хонандагони дигар супорида мешавад. Онњо кори
якдигарро месанљанд, ѓалатњоро аниќ мекунанд ва барои
њалли онњо ба якдигар дастур медињанд. Ин корро метавон
дунафарї ё дар гурўњњои хурд ба роњ монд. Дар ин марњила
ба хонандагон имконияти бештари истифодаи ќоида дода
мешавад. Онњо машќњои гуногунро иљро мекунанд. Дар ин
марњила чаро дуруст ва чаро нодуруст иљро шудани вазифа
муњокима карда мешавад.
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Марњилаи 4.
Дар марњилаи 4 хонанда амалро мустаќилона дар
шароити гуногун истифода мебарад. Акнун ба хонанда
зарурати баргаштан ба ќоидањо лозим нест, зеро аллакай ў
дар ин амал малака (салоњият) њосил кардааст. Аммо барои
эътимод њосил кардан, хонандагон якчанд корњои
санљиширо иљро мекунанд. Малакаи њосилшударо дар
шаклњои гуногун ва мундариљаи нав истифода мебаранд.
Корњои лоињиявї иљро мекунанд. Барои аз худ кардани
малакањои нав омода мешаванд.
Салоњиятњо – асоси арзёбии раванд
ва натиљањои таълим
Дигаргунињои куллие, ки дар натиљаи татбиќи
муносибати босалоњият ба таълим ба вуљуд омадааст, ба
низоми арзёбї низ таъсири худро мерасонад. Зеро тамоми
воситањои арзёбї дар асоси салоњиятњо тањия карда
мешаванд, раванд ва натиљањои таълим дар асоси ин
нишондодњо бањогузорї мешаванд.

љониби њамсинфон шарњи ќадамњои иљрои амал пурсида
мешавад.
Забони модарї: Дар ин марњила барои дарки
проблемаи таълимї ва тасдиќи фарзияњо (ќоидањо)-и
пешнињодшуда машќњои гуногун гузаронда мешавад. Аз
љумла, имлои дунафарї. Як матне, ки дар он якчанд
исми хос њаст, аз љониби хонандаи А хонда мешавад ва
хонандаи Б онро менависад. Сипас якљоя матни
навиштаи хонандаи Б-ро месанљанд. Њангоми санљиш ба
ќоидањои тартибдодаашон бармегарданд ва мувофиќати
онро ба матни асл муќоиса мекунанд. Дар ин марњила аз
хонандагон хоњиш карда мешавад, ки миќдори
гурўњњоро мањдуд кунанд. Масалан, номи одамон, номи
њайвонот, номи мавзеъњои географї. Барои ин бори
дигар рўйхати калимањо дода мешавад. Аммо ин дафъа
номи гурўњњо аз љониби омўзгор муќаррар карда
мешавад. Хонандагон бояд калимањои пешнињодшударо
ба гурўњњо људо кунанд. Хонандагон риояи ќоидаи дар
марњилаи пешин тартибдодаашонро бори дигар такмил
медињанд.

Намунањо: Математика/ Забони модарї. Ба
хонандагон ќоидаи илман асоснок пешнињод карда
мешавад. Хонандагон фарзияњояшонро бо ќоидањои асл

он, амалан, бо принсипи дидактикии таълим –
“алоќамандии назария бо амалия” тавъам мебошад. Аммо
дар муносибати босалоњият дар таълим доираи фаъолияти
ин принсип таѓйир меёбад. Ба андешаи коршиносон,
чунин тарзи таълим, ки дар он аввал назария, сипас
истифодаи он дар таљриба аст, роњи ягонаи принсипи
алоќамандии назария бо амалия набуда, роњњои дигари
алтернативї низ мављуданд. Назария бо амалия алоќаманд
намешавад, балки дар натиљаи фаъолияти амалии
хонандагон аз дарку инъикоси онњо бармеояд.
Тибќи мулоњизањои боло, ду роњи имконпазири ба
даст овардани салоњиятњоро ба омўзгорон пешнињод
кардан мумкин аст:
а) ба таври таълими анъанавї: аз назария ба амалия
(дар сурати таъмин карда тавонистани њавасмандї ва
мањорати ба шавќ овардани хонандагон аз љониби
омўзгор);
б) ба воситаи муносибати босалоњият: аз амалия ба
назария (њамчун воситаи самарабахши воќеии рушди
босалоњиятии хонандагон ва љалби онњо ба раванди
амалиёти фаъол).
Њар ду вариант бояд дар раванди таълим мавќеи
худро дошта бошад. Њангоми интихоби онњо ба
омилњои зерин таваљљуњ кардан лозим аст:
- имкониятњои синнусолии хонандагон (марњилањои тафаккури аёнї-образї ва аёнї- њаракатии
хонандагони синфњои 1-2), ки алоќамандии назария ва
амалияро дар як давраи муайяни ваќт таъмин
менамояд);
- хусусияти маводи омўзишї (ќисми маводи
омўзишї танњо дар шакли репродуктивї пешнињод
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Марњилаи 3.
Дар марњилаи 3 хонандагон фарзияњо (ќоидањо)-и
тартибдодаашонро бо ќоидањо муќоиса карда, ќоидаи
асосї тањия мекунанд ва дар асоси он кори худ ва
дигаронро месанљанд. Хонандагон хатоњои содиршударо
дар асоси ин ќоидањо муайян ва ислоњ мекунанд.

карда мешавад, рушди босалоњият дар сурате таъмин
мегардад, ки агар маводи омўхташаванда тавассути
проблемагузорї дастрас карда шавад);
- сатњи рушди фаъолияти умумитаълимии
хонандагон (малакањои умумитаълимї ба хонандагон
имкон медињад, ки дар раванди таълим вазъиятњои
гуногунро фаъолона истифода баранд).
Фалсафаи муносибати босалоњият дар таълим
хусусияти татбиќи амалии онро муайян мекунад.
Истифодаи дониши назариявї дар амал ба муносибати
омўзгор ва хонанда ва маданияти баланди њамкории
онњо вобаста аст.
Зарурати ислоњоти соња бо назардошти талаботи
рушди муносибати босалоњият дар таълим ба омилњои
дохилї ва берунии низоми тањсилот низ алоќаманд аст,
ки муњимтарини онњо ба тариќи зайл аст:
- фароњам овардани шароити мусоид барои
таъмини талаботи нав ба сифати тањсилот ва мувофиќ
намудани он ба сатњи стандартњои байналмилалї ва
талаботи замон;
- мувофиќ намудани стандартњои фаннии мављуда
ба талаботи стандартњои љањонї ва татбиќи онњо дар
сатњи муассисањои таълимии тањсилоти умумї, ибтидої,
миёна ва олии касбии кишвар;
- гузоштани тањкурсии асосии дониши назариявї ва
амалї дар синни хурди мактабї ва дар зинањои
минбаъда ташаккул додани он. Бе тањкурсии асосии
дониши амалї малакаи мустаќилона ба даст овардани
донишро ташаккул додан ѓайриимкон мегардад.
Гирдоварии дониш, такмили малака, мањорат ва
салоњияти истифодаи онњо, фаъолияти мустаќилона, ки

карда, рўйхат тартиб медињанд. Сипас ба хонандагон
супориш медињад: “Акнун калимањоро хонед ва онњоро аз
рўйи ягон хусусият ба гурўњњо људо кунед”. Омўзгор
кўшиш мекунад, ки ба хонандагон ягон намуна наорад,
то онњо мустаќилона кор карда, масъаларо њал кунанд.
Пас аз он ки хонандагон калимањоро ба гурўњњо људо
карданд, ба њар гурўњ ном мегузоранд (масалан, аввали
љумла, номи одам, номи дења, номи дарё, номи саг ва
ѓайра). Омўзгор ба хонандагон супориш медињад: “Кї
мегўяд, дар кадом њолатњо мо њарфи аввали калимаро
калон менависем?. Хонандагон љавоб мегардонанд: “Дар
аввали љумла, дар номи одамон ва ѓайра”. Омўзгор аз
хонандагон хоњиш мекунад, ки ќоидае тартиб дињанд, ки
ба чунин савол љавоб дињад: “Дар кадом њолат њарфи
аввали калима ба шакли калон навишта мешавад”?
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Марњилаи 2.
Дар марњилаи 2 хонандагон ќоидањо (фарзияњо)
тартиб дода, дар асоси ќоидањои тартибдодаашон машќ
мекунанд.
Муайян
мекунанд,
ки
ќоидањои
тартибдодаашон ба онњо барои њалли проблемаи
таълимї ёрї мерасонанд ё не. Машќњои пайињам ва
гуногунро иљро мекунанд.
Намунањо:
Математика: Хонандагон, асосан, дунафарї ва ё
дар гурўњњои хурд кор карда, мисолњо тартиб дода, ба
њамдигар месупоранд. Натиљаи кори якдигарро дар
асоси ќоидањои тартибдодаашон месанљанд. Тартиби
иљрои амал (алгоритм)-ро муњокима ва тањлил
мекунанд. Њар замон, хоњ аз љониби омўзгор, хоњ аз

Баъди љамъ кардани воњидњо дањињоро љамъ мекунад
(акнун мо дањињоро љамъ мекунем: се љамъи ду панљ
мешавад. Яки дар хотир бударо ба панљ љамъ мекунем,
мешавад шаш) ва дар поёни хат, пеш аз раќами 0 шаш
менависад. Ба хонандагон мурољиат карда мепурсад:
“Чанд њосил шуд? Љавоб: 60”. Пас аз ин аз хонандагон
пурсида мешавад, ки барои љамъи ададњои дураќама чї
кор бояд кард? Хонандагон номбар мекунанд. Ба
хонандагон як намунаи дигар пешнињод мегардад.
Хонандагон мустаќилона ё дунафарї мисолро кор
мекунанд. Омўзгор аз якчанд хонанда хоњиш мекунад,
ки њалли мисолро гўянд. Омўзгор њам њалли дуруст ва
њам њалли нодурустро дар тахта менависад ва аз
хонандагон хоњиш мекунад, ки натиљаи корашонро
шарњ дињанд. Яъне, чї гуна ба ин натиља ноил шуданд.
Дуруст ва нодуруст будани њалли мисолро якљоя аниќ
мекунанд. Дар баробари он аз хонандагон хоњиш карда
мешавад, ки тартиби иљрои амалро ба хотир оранд ва
гўянд. Ин амалро якчанд маротиба бо мисолњои гуногун
иљро кардан лозим аст, то њамаи хонандагон масъала
(проблемаи таълимї)-ро дарк кунанд ва њал карда
тавонанд.
Забони модарї: Навиштани њарфи калон дар аввали
номњои одамон, њайвонот ва номњои мавзеъњои
географї. Дар ин марњила аз хонандагон хоњиш карда
мешавад, ки матнњои гуногунро аз назар гузаронанд.
Исмњои хосро ёфта, мувофиќи хусусиятњояшон ба
гурўњњо људо кунанд. Ќоида тартиб дињанд. Масалан:
Омўзгор ба хонандагон супориш медињад: “Матни “н”ро хонед ва калимањоеро, ки бо њарфи калон навишта
шудаанд људо кунед”. Хонандагон калимањоро муайян

кўдакон дар зинаи якуми тањсилот ба даст меоранд, хеле
муњим аст. Даќиќ муайян шудааст, ки хонанда зиёда аз
80%-и натиљањои ба даст овардаашро дар зинаи
тањсилоти ибтидої аз худ мекунад ва дар тўли њаёт
истифода мебарад;
- босалоњиятї дар фањмиши умумї сифати олии
дараљаи тахассусии мутахассис фањмида мешавад.
Рушди муносибати босалоњият давраи дуру дарозро дар
бар мегирад, бинобар ин аз давраи хурди мактабї онро
ташаккул додан мувофиќи матлаб аст. Салоњиятњои
таълимї на яку якбора, балки ќадам ба ќадам ташаккул
ва такмил меёбанд. Аз ин рў љараёни тањсил аз ибтидо
бояд ба самти ташаккулу рушди салоњиятнокї
нигаронида шавад;
- яке аз хусусиятњои муносибати босалоњият дар
таълим дар он зоњир мегардад, ки он салоњиятњоро
њамчун маљмўи ягонаи истифодаи дониш, малака ва
мањоратњо
инъикос
мекунад.
Дар
муносибати
босалоњият раванди таълим хусусияти тањќиќотї ё ба
амалия нигаронидашударо гирифта, салоњиятњо ба
объекти омўзиш табдил меёбанд.
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Муносибати босалоњият:
мафњум, моњият ва хусусиятњо
Мафњумњои “салоњият” “босалоњият” (салоњиятнок) ва “босалоњиятї” њамчун муродифњои калимањои
лотинии “competens”, “competentis” ба забони тољикї
ворид шудаанд.
Дар дастури мазкур, новобаста ба шарњи зиёди
маъно, мафњумњои “салоњият”, “босалоњият” ва

“босалоњиятї” ба маќсади ифодаи истилоњоти хоси
соњаи маориф истифода бурда мешаванд.
Дар Луѓати истилоњоти Хазинаи аврупоии тањсилот
мафњуми “салоњият” (competens) ба таври зерин оварда
шудааст:
- ќобилияти хуб ва самарабахши иљро кардани кори
мушаххас (амал);
- мутобиќу мувофиќ будан ба талаботи вазифавї
(касбї);
- доро будан ба ќобилияти иљрои вазифањои
махсуси мењнатї, супоришњои гуногунсатњ ва ѓайра.
Дар стандартњои фаннии зинаи тањсилоти ибтидої
мафњумњои “салоњият” ва “хонандаи босалоњият” ба
таври зерин шарњ дода шудаанд:
Салоњият (competens):
- маљмўи дониш, малака ва мањоратњои амалие, ки
ба њалли масъалањои мушаххаси њаётї (иљтимої,
иќтисодї), маърифатї ва касбї равона карда мешаванд;
- маљмўи мањоратњое, ки шахс онњоро тавассути
маърифат ва таљрибаи хеш њосил мекунад;
- натиљаи тањсил арзёбї гардида, њамчун ќобилияти
истифода бурдани дониш, малака ва мањорат њангоми
њалли масъалањои соњаи муайян зоњир мешавад.
Хонандаи босалоњият (competentis student):
– хонандаест, ки маљмўи дониш, малака ва
мањоратњои дар раванди таълим омўхтаро дар њаёти
њаррўза истифода мебарад;
– хонандаест, ки амалро мустаќилона бо сифати хуб
ва боварии комил иљро мекунад.
Cалоњиятнокї ќобилияти маљмўии инсон буда,
барои мустаќилона истифода бурдани унсурњои

дар тахтаи синф (ё вараќи калон) якчанд калимаеро, ки
номи одам, лаќаби њайвон, номњои географї, инчунин
калимањоеро, ки исмњои љинсро ифода мекунанд, бо
њарфњои хурд нависад. Калимањо бояд омехта навишта
шаванд. Ба хонандагон супориш медињад, ки њарфњои
аввали баъзе калимањо бо њарфи калон навишта
мешаванд. Аз онњо хоњиш мекунад, ки калимањоро
дуруст нависанд. Хонандагон бо проблема рў ба рў
мегарданд. Њарфи аввали кадом калима бояд ба шакли
калон навишта шавад? Чї тавр муайян кардан мумкин
аст? Яъне, хонандагон маќсад пайдо мекунанд.
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Марњилаи 1.
Дар марњилаи 1 хонандагон ба тањлили тартиби
иљрои амал ва пешнињоди ќоидањо (фарзияњо) шурўъ
мекунанд. Њар як ќадамро муњокима мекунанд. Дар
асоси ќолаби пешнињодшуда машќ мекунанд.
Намунањо: Математика: Дар ин марњила намунаи
дурусти њалли масъала ва тартиби иљрои он муњокима
мешавад. Аммо дар хотир бояд дошт, ки тартиби иљрои
амалро худи хонандагон муайян мекунанд ва худашон
ќоида месозанд. Як намуна аз љониби омўзгор (ё
хонандае, ки мисолро дуруст њал кардааст) пешнињод
карда мешавад. Њангоми ичрои амал омўзгор њар як
ќадамро мегўяд. Масалан: Дар тахтаи синф 34+26=
менависад. Ба хонандагон мурољиат карда мегўяд:
“Барои љамъ кардани адади дураќама ба дураќама аввал
воњидњо љамъ карда мешаванд. Раќамњоро зери њам
менависад ва воњидњоро љамъ мекунад. Сипас, “шаш
љамъи чор дањ мешавад” гуфта, дар поёни хат 0
менависад ва мегўяд: “якро дар хотир нигоњ медорем”.

иљрои амале, ки њоло аз иљрои он баромада
наметавонанд, талаб карда мешавад. Хонандагон
вобаста ба тањкурсии дониши ќаблї (заминавї)-и худ ин
амалро иљро мекунанд. Проблемаи гузошташударо
дуруст дарк мекунанд, яъне мефањманд, вале амалро
иљро карда наметавонанд. Аз ин рў, хонандагон назди
худ маќсад мегузоранд ва барои иљрои амал њавасманд
мегарданд.
Намунањо: Математика: Хонандагон то њанўз
ададњои дураќамаро љамъ карда наметавонанд. Маќсади
дарс рушди ин малака дар хонандагон аст. Омўзгор дар
тахтаи синф як мисол менависад. Масалан, 34+26=. Аз
хонандагон хоњиш мекунад, ки мисолро њал кунанд.
Хонандагон роњњои гуногуни њалли онро истифода
мебаранд. Натиљаи кори хонандагонро мушоњида карда,
аз онњое, ки мисолро дуруст њал кардаанд, тартиби
иљрои амалро мепурсад. Яъне, онњо чї гуна ва чї тавр
ин ададњоро љамъ карданд? Кадом фаъолиятњоро
истифода бурданд?
Хонандагон мисолро њал карда натавонанд њам,
онњо кўшиш, љустуљў мекунанд, ки онро дуруст њал
намоянд. Онњо дар комёб гардидан ба маќсадњои
гузошта њавасмандї пайдо мекунанд ва он ба дарёфти
роњњои њал ё шинохти проблемаи таълимї ба онњо
мусоидат мекунад.
Забони модарї: Яке аз ќоидањои имло бо њарфи
калон навиштани њарфи аввали номи одамон, њайвонот,
номњои географї ва амсоли онњо мебошад. Маќсад он
аст, ки хонандагон бояд ин ќоидаро аз худ карда, дар
навишт (хат) ба хато роњ надињанд. Дар марњилаи дарки
ин проблема омўзгор чунин вазифа супорида метавонад:

мухталифи дониш, малакаю мањорат ва усули фаъолият
дар вазъиятњои муайян (таълимї, инфиродї, касбї)
равона мегардад.
Дар раванди муносибати босалоњият дар таълим
диќќати асосї ба рушди салоњиятњои хонанда ё худ ба
ташаккули
малакањои
амалї
(њаётї,
воќеї,
функсионалї) равона мегардад. Босалоњиятї аз нуќтаи
назари педагогї њамчун натиљаи таълими самарабахш
арзёбї гардида, шахс дар раванди он ба маљмўи
салоњиятњои амалї ноил мегардад. Њар як салоњияти
мушаххас (масалан, иттилоотї ё озмойишї) маљмўи
мураккаби амалњост, ки њамгироии дониш ва татбиќи
онро дар назар дорад.
Дар баъзе адабиёти илмї мафњумњои салоњият,
ќобилият, малака ва мањорат баробар истифода бурда
мешаванд, ки ба робитаи ногусастании байнињамии
онњо далолат мекунад.
Дониш дар муносибати босалоњият дар таълим
љузъи таркибии малака мањсуб ёфта, барои санљиш,
муќоиса бо намуна, ислоњи ѓалатњо, пешнињоди
љавобњои муътамад истифода бурда мешавад.
Салоњият сифати инсони як зинаи тањсилотро ба
анљомрасонида ба њисоб рафта, омодагии ўро ба
фаъолияти муваффаќона дар њаёти њаррўза ифода
мекунад.
Бартарии асосии муносибати босалоњият ба таълим
имконияти омодагии хатмкунандаи мактаб ба иштироки
фаъолона дар њаёти љомеа мањсуб меёбад. Хатмкунандаи
муассисаи тањсилоти миёнаи умумї тибќи муќаррарот
бояд салоњиятњои зеринро дошта бошад:
- омодагї ба њалли мушкилот;
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- омодагї ба фаъолияти мустаќилонаи маърифатї;
- омодагї ба робита;
- омодагї ба истифодаи технологияи иттилоотию
иртиботї (робитавї);
- омодагї ба таъсири иљтимої;
- омодагї ба хизмати Ватан;
- омодагї ба худтакмилдињї, худмуайянкунї,
худомўзї ва ѓайра.
Муносибати босалоњият ба таълим тибќи фањмиши
васеъ натиљаи тањсилот арзёбї гардида, он дигар
натиљањои таълимро низ фаро мегирад. Хонандаи
босалоњият барои расидан ба маќсад њам захирањои
дохилї – дониш (азхудкунии маълумот), мањорат (амал),
малака (амали сатњи олї, яъне автоматиконидашуда),
низоми арзишњо, меъёр, муносибат, сабаб ва њам
захирањои беруна – манбаи маълумот, воситањои
иртиботї (коммуникатсионї), воситањои моддї-техникї
ва ѓайраро сафарбар менамояд.
Дарк карда тавонистани хусусияти фарќкунандаи
муносибати босалоњият аз таълими анъанавї дар
раванди таълим басо муњим аст. Муносибати
босалоњият дар таълим маљмўи принсипњои умумии
таълим, ташкили раванд ва баррасии натиљањои он
мебошад.

- воситањои арзёбиро барои марњилаи муайяни
таълим (рейтингњо, нимсола, солона) инъикос кунад.
Бо маќсади ба низом даровардан ва риояи
талаботи
муносибати
босалоњият
истифодаи
технологияи таълими фаъол, ки рукни асосии татбиќи
муносибати босалоњият дар раванди дарсњо арзёбї
мегардад, ба наќша гирифта мешавад. Њангоми
банаќшагирии дарс ба эътибор гирифтани њар як
марњилаи ташаккули салоњиятњо њамист. Дар наќшаи
зерин марњилањои ташаккули салоњиятњо ба таври аёнї
нишон дода шудааст:
Марҳилаи ибтидої
Оё ман метавонам?
Қабули мушкилот

Марҳилаи 4
Оё қоида лозим аст?
Роҳ ба сўйи салоҳият

Марҳилаи 3
Оё қоида ба кор меояд?
Муайян кардани ғалатҳо

Намудњои салоњият. Салоњиятњои асосї
Салоњиятњои асосиро инњо ташкил медињанд:
Салоњиятњои арзишї-маънавї. Рушди ин салоњиятњо
хонандаро ба дарки арзишњо, ќобилияти дидан ва њис
намудани муњити атроф, муайян намудани мавќеъ ва
наќши фард дар љомеа, мањорати интихоби маќсаду
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Марҳилаи 1
Ман бо чї сари кор дорам?
Дарки вазъият (мушкилот)

Марҳилаи 2
Чї тавр бояд интихоб кард?
Муайян кардани қоида

Њар марњиларо ба тарзи зерин шарњ додан мумкин
аст:
Марњаилаи ибтидої.
Дар ин марњила хонандагон бо проблема
(фаъолияти таълим) рў ба рў мегарданд. Аз хонандагон
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салоњиятњои њар як хонанда ба эътибор гирифта
мешавад. Вобаста ба ин ба њар як хонанда (ё гурўњи
хонандагон) меъёрњои гуногуни ваќт барои ташаккули
салоњият зарур мешавад. Яъне, мо наметавонем
ташаккули салоњиятро ба таври умумї ё якхела барои
њамаи хонандагон ба наќша гирем. Наќшаи мавзўїтаќвимї ба муносибати анъанавии таълим хос аст, ки
дар он азхудкунии мавзўъњо дар ваќт ва муњлати муайян
ба наќша гирифта шудааст. Аз ин рў, мо бояд ягон
воситаи банаќшагирии пешакиро бар ивази наќшаи
мавзўї-таќвимии анъанавї ба омўзгор пешкаш намоем.
Дар наќшаи мавзўї-таќвимї вобаста ба муносибати
босалоњият дар баробари салоњиятњои хонанда
салоњиятњои омўзгор низ бояд дарљ гардад.
Барои
тартиб
додани
наќшаи ташаккули
салоњиятњо ва мутобиќ сохтани он ба раванди таълим
намунањои гуногунро истифода бурдан мумкин аст.
Аммо њангоми интихоб ва тањияи наќша бояд якчанд
талаботро ба эътибор гирифт:
- наќша бояд ташаккули салоњиятњоро инъикос
кунад (њам салоњиятњои фаннї ва њам салоњиятњои
умумитаълимї);
- барои
ташаккули
салоњиятњо
мавзўъ
ва
мундариљаи мувофиќ тавсия дода шавад;
- барои ташаккули салоњиятњо (машќ ва њосил
кардани таљриба) ваќти кофї људо шуда бошад;
- машѓулиятњои мушаххас (дарсњои лоињавї)-ро
барои дар амал санљидан ва истифода бурдани салоњиятњо
фаро гирад;

мазмуни амал, рафтори худ ва ќарор ќабул намудан
омода месозад. Салоњиятњои мазкур механизми
худмуайянкунии хонандаро дар љараёни таълим ва дигар
фаъолиятњо таъмин месозанд.
Салоњиятњои
умумифарњангї.
Хусусиятњои
фарњанги миллї ва умумибашарї, асосњои маънавї ва
ахлоќии њаёти инсон ва халќњои алоњида, асосњои
фарњангии расму оинњои оилавї, иљтимої ва миллї,
дарки наќши илм ва дин дар њаёти шахс ва ѓайра доираи
масъалањоеро ташкил медињанд, ки хонанда бояд аз
онњо бохабар бошад, фањмад ва дар таљрибаи њаётї
истифода кунад. Ба ин гурўњи салоњиятњо њамчунин
таљрибаи азхудкунии наќшаи илмии љањон аз љониби
хонанда дохил мешавад, ки дар нињояти кор ба дарки
фарњангиву умумибашарии љањон оварда мерасонад.
Салоњиятњои
омўзишї-маърифатї
маљмўи
салоњиятњои
хонанда
дар
самти
фаъолияти
мустаќилонаи маърифатї аст, ки унсурњои фаъолияти
мантиќї, методологї ва умумитаълимиро дар бар
мегирад ва ба объектњои њаќиќиии дарккунї равона
гардидааст. Ба ин гурўњи салоњиятњо донишу
мањоратњои ташаккули њадафмандї, банаќшагирї,
тањлил, нишон додани аксуламал, худбањодињии
фаъолияти омўзишиву маърифатї дохил мешаванд. Дар
раванди ташаккули ин салоњиятњо хонанда дорои
ќобилияти фаъолияти эљодкорона мегардад: донишњоро
бевосита аз њаёти воќеї ба даст меорад, дар њолатњои
ѓайриинтизорї ќарори дуруст ќабул карданро ёд
мегирад, мањорати њалли эљодкоронаи мушкилињоро ба
даст меорад. Дар доираи ин салоњиятњо ќобилияти фарќ
кардани воќеият аз бофтањо ва рост аз дурўѓ тавассути
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истифода аз методњои эњтимолият, оморї ва тарзњои
дигари њисобу ченкунї ташаккул меёбанд.
Салоњиятњои иттилоотї. Бо ёрии воситањои
техникї, яъне дастгоњњои воќеї (телевизор, магнитофон,
телефон, факс, компютер, принтер, модем) ва
технологияи
иттилоотї
(сабтњои
аудио-видеої,
флешкарта, CD, почтаи электронї, васоити ахбори
омма, интернет) мањоратњои чустуљўйи мустаќилона,
тањлилу ташхис, интихоби иттилооти зарурї, ташкил,
табдилдињї, таѓйирдињї, нигоњдорї ва интиќолдињї
тариќи шабакањо ташаккул меёбад.
Салоњиятњои иртиботї. Ба салоњиятњои мазкур
донистани забонњои зарурї, намудњои њамкорї бо
одамони наздику дур ва воќеањо, мањоратњои фаъолият
дар гурўњ, иљрои наќшњои гуногуни иљтимої дар
коллектив дохил мешаванд. Хонанда бояд худро
муаррифї карда тавонад, ќобилияти навиштани мактубу
ариза, пур кардани пурсишнома, савол додан, мубоњиса
кардан, шунидани фикру аќидањои мухталиф ва ѓайраро
дошта бошад.
Салоњиятњои иљтимої-мењнатї, пеш аз њама, дар
соњаи фаъолияти шањрвандию љамъиятї (иљрои наќши
шањрвандї, назоратчї, интихобкунанда, намояндагї),
иљтимоию
мењнатї
(њуќуќњои
истеъмолкунанда,
харидор, муштарї, истењсолкунанда), муносибату
масъулияти оилавї, масъалањои иќтисодї ва њуќуќ,
худмуайянкунии касбї дорои дониш ва таљриба буданро
нишон медињад. Ба ин гурўњи салоњиятњо мањорати
тањлили вазъият дар бозори мењнат, фаъолият намудан
тибќи манфиатњои шахсї ва љамъиятї, доро будан ба
этикаи мењнатї ва муносибатњои шањрвандї дохил

рушди салоњиятњо ва дигар сифатњои муњимми њаётї
арзёбї намояд;
- роњњои бањогузорї намудани дастовардњои
хонандагонро на танњо тавассути бањо (холи раќамї),
балки ба воситаи тавсифномаи мазмунан хуб такмил
дињад;
- омилњои муайян намудани ќафомониро на танњо
дар азхудкунии дониш, балки дар омодагї ба њаёт низ
донад ва барои њалли мушкилоти хонанда чорањои
зарурии самаранок андеашад.
Њамчунин омўзгор бояд донад, ки рафтори имрўза
ва ояндаро танњо дар асоси дониши назариявї ва
таљрибаи дирўза бунёд намудан имконнопазир аст,
барои ин ба даст овардани таљрибаи истифодаи
донишњову мањоратњо дар њалли мушкилоти рўзгор
зарур аст. Вазифаи муњимми омўзгор аз он иборат аст,
ки њадди аксари дастовардњои хонандаро таъмин
намуда, нокомињои онњоро то њадди аќал коњиш дињад
ва эњсосу пазироии падару модаронро њамчун
ёрдамчиёни бовафои фарзандон дар зиндагї барои
хонандагон таъмин намояд. Муносибати босалоњият дар
таълим, ки њавасмандии хонандагонро ба донишандўзї
афзун мегардонад, барои расидан ба ин њадафњо
мусоидат мекунад.
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Марњилањои ташаккули салоњиятњо
Дар муносибати босалоњият дар таълим наќшаи
мавзўї-таќвимї, дар њамон шакле, ки имрўз истифода
мешавад, моњияти пештараашро аз даст медињад, зеро
дар раванди муносибати босалоњият дар таълим рушди

- ягонагии раванди таълиму тарбия бо маќсади ба
даст овардани натиљаи амал, дарки ањаммияти тарбия ва
муайян намудани мавќеи хеш (хонанда) дар њаёт таъмин
мегардад.
Табиист, ки таъмини муносибати босалоњият дар
таълим, пеш аз њама, ба омўзгор вобаста аст. Аз ин рў ба
роњ мондани муносибати босалоњият дар назди омўзгор
талаботњои мушаххас мегузорад.
Омўзгор бояд дорои мањоратњои зерин бошад:
- мустаќилият, фаъолият ва масъулияти баланд
нишон дињад;
- барои таъмини пешбурди муваффаќонаи зиндагї
дар хонанда мањоратњои заруриро такмил дињад;
- маводи таълимро ба хусусиятњои синнусолии
хонандагон мувофиќ намояд, барои истифодаи онњо дар
њаёти њаррўза мусоидат кунад, баланд бардоштани
шавќу завќи хонандагонро ба тањсилу омўзиш ва
фаъолияти амалї таъмин намояд;
- такмили донишњои назариявї ва амалиро дар
раванди дарс ва фориѓ аз он тањти назар ќарор дињад;
- банаќшагирии дарсро бо назардошти истифодаи
шаклу усулњои гуногуни корњои таълимї ва намудњои
гуногуни кори мустаќилона (гурўњї ва фардї), шаклњои
мусоњибавї ва лоињавї-тањќиќотї таъмин намояд;
- методи
ташкили
вазъияти
муваффаќона
(пешрафт)-ро хуб донад ва дар љараёни таълим аз он
самаранок истифода кунад;
- пешрафти синфро дар маљмўъ ва хонандагони
алоњидаро на танњо аз фанни таълимї, балки аз рўйи

мешаванд. Хонанда ба сатњи њадди аќалли малакањои
иљтимої, фаъолнокї ва саводнокии функсионалї барои
зиндагї дар љомеаи муосир ноил мегардад.
Салоњиятњои худтакмилдињии шахсї ба аз худ
кардани мањоратњои рушди љисмонї, маънавї ва зењнї,
худтанзимкунии отифї (эмотсионалї) ва худдастгирї
равона шудаанд. Объекти воќеї дар доираи салоњиятњои
мазкур худи хонанда ба њисоб меравад. Хонанда намуди
фаъолиятњои ба манфиат ва имконоти шахсии ў
равонашударо аз худ мекунад, ки аз худдарккунии
мунтазами ў, рушди сифатњои шахсии инсони замони
муосир, такмили саводнокии равонї, фарњанги тафаккур ва
рафтор дарак медињад. Ба салоњиятњои мазкур донистан ва
риоя кардани ќоидањои гигиенаи шахсї, ѓамхорї нисбат ба
солимии шахсї, фарњанги дохилии экологї ва дигар
сифатњои марбут ба асосњои бехатарии њаёти шахсї дохил
мешаванд.
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Салоњиятњои умумифаннї
Муносибати босалоњият ба таълим талаб мекунад, ки
сараввал салоњиятњои умумифаннї муќаррар карда
шаванд. Салоњиятњои умумифаннї љанбањои гуногуни
таълим, тарбия ва рушди шахсии хонандаро фаро
мегиранд. Салоњиятњои мазкур њамчун натиљаи нињоии
таълим њисобида мешаванд ва новобаста ба фан
ташаккул дода мешаванд. Яъне, салоњиятњои мазкур
њамчун натиљаи таълими фанњои гуногун шинохта шуда,
дар раванди таълими њар як фан такмил дода мешаванд.
Њамзамон барои њар як фан маљмўи талабот дар
шакли салоњият дар стандарт ва роњнамоњои фаннї

нишон дода шудаанд. Њар як салоњият дар шакли
таљриба, ки дониш, малака ва мањорати муайянро талаб
мекунад, пешнињод гардидааст. Асоси салоњиятро
таљриба ташкил медињад, яъне хонанда то кадом андоза
ин ё он амалро дуруст иљро карда метавонад. Дар
раванди таълим ба хонанда имконияти таљриба кардан
(машќи зиёд то њосил шудани таљриба) фароњам оварда
мешавад ва мањз чунин раванд муносибати босалоњият ба
таълим фањмида мешавад.
Њамин тариќ, муносибати босалоњият ба таълим
њосил кардани таљрибаро дар раванди амалњои
маърифатї (таълимї), ташаккул додани муносибатњои
иљтимої (тарбия) ва дар амал татбиќ кардани донишњои
асосї (фан)-ро дар назар дорад. Салоњият њамчун
натиљаи таълиму тарбия, ки дар шакли таљриба (иљрои
амал дар сатњи мањорат) зоњир мегардад, фањмида
мешавад.
Барои бењтар дарк кардани ин нукта чанд намуна
меорем:
Намунаи 1: Мазмуни матнњои гуногуни ношиноси
нисбатан калонњаљм (то 400 калима)-ро, ки 7-8 калимаи
нав доранд, дарк карда, мавзўъ ва фикри асосии онро
муайян мекунад (Забони модарї. Синфи 4. Хондан);
Намунаи 2: Маљмўи ченакњои дарозї, масса, ваќт,
арзиш, суръат ва масофаро њисоб карда метавонад
(Математика. Синфи 4.);
Намунаи 3: Хатарњои атрофро муайян карда,
роњњои одии паст кардани хатарњоро шарњ медињад
(Табиатшиносї. Синфи 3).
Тавре ки маълум аст, вазифаи њар як фанни
таълимї дар баробари инкишоф ва рушди системаи

- метод ва намудњои ташкили дарси эљодї бояд
характери тањќиќотии фаъолиятро таъмин кунанд;
- мављуд набудани наќшаи ќатъї (ќолабї)-и
фаъолият ва мусоидат ба эљодкорї бо истифода аз
роњњои гуногун;
- таъмини муносибати хайрхоњона ва пазируфтани
андешањои гуногун дар раванди дарс;
- худмуаррифї ва њимояи натиљањои фаъолияти
эљодї (натиљаи амал) аз љониби худи хонандагон;
- таъмини имконияти интихоби роњњои гуногуни
азхудкунии донишњои нав.
Зинаи 4. Интихоби метод ва шакли таълим. Хеле
муњим аст донем, ки бо истифода аз кадом навъи
фаъолиятњои таълимї-амалї дониш ба намуди фаъолият
табдил меёбад.
Дар охир омўзгор барои санљиши сатњи ташаккул
ва рушди босалоњиятї, тарзи тањлил ва роњњои
ислоњкунї ченакњои ташхисї (ибтидої, мобайнї,
љамъбастї)-и муносибро интихоб менамояд.
Муносибати босалоњият дар таълим ба даст
овардани натиљањои зеринро таъмин мекунад:
- ба њам мувофиќат намудани маќсадњои таълимии
омўзгорон ва хонандагон, ки ба афзойиши пайдарпайии
мустаќилияти хонандагон мусоидат мекунад;
- хонандагонро ба тањсили минбаъда (дар зинањои
болої) љиддан, аммо ба таври ихтиёрї омода месозад;
- хонандагон ба њаёти воќеї (пайдо кардани љойи
шоистаи худ дар љомеа) омода мегарданд;
- њавасмандии хонандагон ба тањсил ва азхуд
кардани донишу мањоратњо бамаротиб меафзояд;
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Зинаи 2. Тарњезї намудани лоиња ва шарњи
босалоњияти он. Ин марњила ќисматњои зеринро дар бар
мегирад:
1. Људо намудани мундариљаи машѓулияти таълимї
ба ќисматњои таркибии босалоњиятї:
- назариявї: мафњум, раванд, формула, факту
далелњо ва ѓайра;
- таљрибавї: малака ва мањоратњое, ки дар раванди
омўзиши мавзўи мазкур ташаккул дода мешаванд,
истифодаи амалї ва фаврии дониш дар вазъиятњои
мушаххас;
- тарбиявї: арзишњои маънавї ва бањодињї, ки дар
асоси маводи мавзўи мазкур ташаккул додани онњо
имконпазир аст.
2. Ба њам алоќаманд намудани даврањои рушди
муносибати босалоњият (робитаи дохилии ќисматњои
мундариљаи таълим);
1. Тањия, тартиб ва пешгўйии натиљањои
истифодаи шаклу намудњои даврањо, ки дар раванди
онњо босалоњиятї ташаккул дода мешавад.
Зинаи 3. Интихоби шакли ташкили фаъолияти
таълимї-азхудкунї. Муносибати босалоњият ба ташкили
фаъолияти таълимї-азхудкунї тавассути моделикунонии
вазъиятњои гуногуни фаъолияти хонанда амалї карда
мешавад. Дар асоси он бартарият ба дарси эљодї дода
мешавад, ки асоси онро фаъолияти натиљабахш ташкил
медињад, яъне ба даст овардани натиља моњияти асосии
ин фаъолият аст. Вобаста ба ин чунин нишондињандањои
муњимми дарси эљодиро ќайд кардан мумкин аст:

дониш, малака ва мањорати фаннї инчунин ташаккул
додани малакаву мањоратњои умумифаннї, фарофаннї
(берун аз фан) низ мебошад. Масалан, њангоми таълими
мавзўи мушаххас аз фанни математика, биология ё
адабиёт мо дар хонандагон малакањоеро инкишоф
медињем, ки ба масъалањои одоби муошират, муносибат,
инсондўстї ё тарзи рафтор дар лањзањои алоњидаи њаёт
ва фаъолият равона шудаанд. Пас, дар ташаккули
салоњиятнокии хонанда, муносибати босалоњият дар
таълим ба зинаи аввал бароварда мешавад. Дар раванди
таълими њар як фан, албатта, рушди салоњиятњои хоси
фаннї, умумифаннї (робитаи фанњои ба њам наздик) ва
салоњиятњои фарофаннї дар назар дошта мешавад. Дар
баъзе манбаъњои иттилоотї такмили силсилаи
салоњиятњои дигар низ нишон дода мешаванд. Масалан,
дар
баробари
ташаккули
салоњиятњои
фаннї
муњаќќиќон ба ташаккули салоњиятњои иртиботї
(коммуникативї), салоњиятњои фарњангї ва ѓайра низ
таваљчуњ намуданро тавсия додаанд.
Дар зер намунањои асосии гурўњи салоњиятњои
умумифаннї шарњ дода мешаванд.
Салоњиятњои маърифатї-тањлилї:
– истифодаи дониш, таљриба ва аќидањо дар
вазъияти нави таълимї;
– тањлили алоќа ва муносибати мутаќобилаи
аќидањо, таљрибањо ё маводи табиї ва сунъї;
– дарки таркибёбии кулњо аз љузъњо;
– тањлили шароити мушаххаси таъсири љузъњо ба
бунёди чизи том;
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– тањлили ќоида, аќида, вазъият ва таљрибањо бо
назардошти ибрози нуќтаи назар, аќидањои назариявї
ва фањмишњои гуногун.
Салоњиятњои маърифатї-эљодї:
– зоњир намудани њавасмандї, шавќу завќ ба
падидањои љањонї, таљриба, маводи нав ва њодисаву
воќеањои ѓайримуќаррарї ва мураккаб;
– озмойиши идеяњо, фарзияњо ва пешнињодоти нав;
– тањќиќи системањо ва масъалањои мураккаб
тавассути муносибатњои гуногун (тарњсозї, тањќиќ,
таркиб);
– сохтан ё бозсозии ашё, таркиб, муносибат ва
идеяњо тавассути таѓйир додан, њамгиро кардан ва ё
људо кардан ба љузъњо.
Салоњиятњои маърифатї-тањќиќї:
– тањлил ва бањодињї ба ашё, њодисањо, таљрибањо,
аќидањо, назарияњо, вазъиятњо ва падидањои дигар;
– муайян намудани тафовути мутаќобилаи омилњо,
идеяњо, назарњо ва бартарињо;
– истифодаи ченакњои гуногун барои арзёбии
аќидањо, њодисањо, далелњо, сабабњо ва амалњо;
– истифода, арзёбї ва тањќиќи стратегияњои зењнии
гуногун ба маќсади њалли масъалањо (проблемањо) ва
ќабули ќарорњо;
– тањлили омилњои таъсиррасон ба аќида ва
ќобилиятњои фикрии одамон.
Салоњиятњои худшиносї ва мустаќилият:
– дарк, ќадр ва њифз кардани худ;
– таъсири шинохти фарњанг, забон, ќоидаву
таљрибањо ба худшиносї, арзишњо ва рафтор;

назариявї равона шудааст. Таљрибаи азухудшудаи
фаъолият њамчун натиљаи асосии таълим пазируфта
мешавад. Таљрибаи њаётї ба таври муназзам (ќадам ба
ќадам) ташаккул дода мешавад. Дар раванди ташаккули
салоњиятњо њаљми маводи дидактикии азхудшуда
(таълим)
бањогузорї карда намешавад,
балки
ќобилияти истифодаи он дар лањзањои гуногун аз
љониби хонанда муњим шуморида мешавад. Муассисаи
тањсилоти умумї бояд хонандаро ба њалли проблемањои
хаётї омода созад ва, дар навбати худ, хонанда дар
бартарафсозии мушкилоти хеш ба мустаќилияти комил
такя намояд. Аз ин рў, шакл ва усулњои таълим бояд
њамчун воситањои мустаќил бароии ноил гардидан ба
њадафњои муайяни педагогї истифода бурда шаванд.
Дар раванди тарњрезии наќшањои дарс интихоби
шаклу усулњои таълим хеле муњим аст: супоришњо бояд
на танњо характери таълимї, балки шарњї-њаётї дошта
бошанд ва хонандагон низ бояд донанд, ки барои чї
супоришњои мазкурро иљро мекунанд. Ин навъи
супоришњо нисбат ба шаклњои супоришњои таълими
анъанавї – суњбати одии омўзгор, суњбати характери
ахборидошта, иљрои супоришњои якрангу якнавохт аз
рўйи китоби дарсї ва ѓайра афзалият пайдо мекунанд.
Сохтори дарсњои таълимї дар раванди муносибати
босалоњият дар таълим метавонад аз 4 зинаи зерин
иборат бошад:
Зинаи 1. Муайян намудани маќсад. Мавќеи
машѓулияти таълимї муайян карда мешавад, маќсад ва
вазифањои асосї муќаррар карда мешаванд.
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Маводи
таълим

имконияти таѓйир
додани мавзўъњои
барномаро надоранд
(онро ВМИ ЉТ
тасдиќ кардааст).
Маводи асосии
таълим китоби
дарсї шинохта
мешавад.

Фаъолияти омўзгор дар
раванди
таълим

Дониш дар асоси
барнома ва китобњои
дарсї. Назорати
раванди азхудкунии
донишњо.

Фаъолияти маърифатии
хонанда

Аз худ кардани
донишњои
пешнињодшуда,
бозгўйии маълумот ва
ахбори
пешнињодшуда.

мекунад. Омўзгорон
имконияти иваз кардани
мавзўъ ва мундариљаро
доранд.
Сарчашмањои гуногун
њамчун маводи таълим
истифода мешаванд:
китобњои дарсї, бадеї,
луѓатњои гуногун,
донишномањо,
рўзномаву маљаллањо,
маводи интернет,
таљрибаи хонанда ва
ѓайра.
Роњнамоии хонандагон.
Намойиш додани
малака ва мањорат.
Мушоњидаи дараљаи
азхудкунии дониш,
малака ва мањорат.
Расонидани ёрї дар
марњилањои гуногуни
ташаккули салоњиятњо.
Тањќиќу тањлили ахбору
маълумоти
пешнињодшуда, иштирок
дар тањлилу баррасии
масъалањо, иштироки
фаъол, гузаронидани
таљрибањо ва амсоли он.

Тавре ки аз ин тањлили муќоисавї бармеояд,
муносибати нав дар таълим (муносибати босалоњият дар
таълим), пеш аз њама, азхудкунии таљрибаи њалли
масъалањои хаётиро дар назар дорад, дар сурате ки
таълими анъанавї бештар ба омўхтани донишњои
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– ташаккули малака, фањмиш ва эътимоди
интихоби роњњои заминагузор ба рушди саломатї,
рафтори шоиста ва худшиносии мусбат;
– тањлили таъсири оила, љомеа ва мавќеи иљтимої
ба ташаккули шахсият;
– намойиш додани боварї ба худ, худидоракунї ва
ќобилияти муташаккилона амал кардан;
– ташаккули эътимоднокии шахсї ва ќобилияти
худњифзкунї.
Дарк, ќадр ва њифз кардани дигарон:
– равшанфикр будан;
– омўхтани одамон, фарњангњои гуногун ва
таъмини эњтироми онњо;
– шинохтан ва ќадр кардани арзишњо ва
фањмишњои гуногуни одамон ва тафовути аќидањои онњо
аз њамдигар;
– ќадр кардани ќобилият ва шавќу завќи шахсиятњо
ва таъсири мусбати онњо ба рушди љомеа;
– тарѓиби некуањволии атрофиён.
Дарк ва ќадр кардани истиќлолият ва устувории
иљтимої, иќтисодї ва муњити зист:
– тањќиќи таъсири падидањои љањонї ба фањмиши
мустаќилият дар њаёти иљтимої ва табиии шахс;
– тањќиќи вобастагии рушди устувор ба њамкории
самаранок ва њаматарафаи омилњои иљтимої, иќтисодї
ва экологї;
– тањлили аќида, интихоб, рафтори шахс ва роњњои
таъсиррасонии онњо ба ашёи зинда ва ѓайризинда;
– натиљагирии чашмдошти амалњои шахс ё гурўњи
одамон ва таъсири он ба рушди устувор;
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– нишон додани эътимоднокии рафтори мусбїат ба
тањкими некуањволии љомеа, муњити зист ва иќтисодиёт
(мањаллї, миллї ва љањонї).
Ташаккули саводнокї:
– ташаккули дониш вобаста ба самтњои гуногуни
саводнокї;
– пазируфтани зарурати донишњои гуногун дар
њаёти њаррўза;
– дарки моњияти маводи таълим тавассути калима,
тасвир, раќам, овоз, њаракат ва дигар нишондињандањои
гуногун ва шарњ додани онњо;
– тањќиќи муносибати мутаќобилаи саводнокї ва
дониш, фарњанг, арзишњо;
– арзёбии аќидањо ва ахбор аз сарчашмањои
гуногун дарёфтшуда (одамон, манбаъњои маълумот ва
дигар маъхазњои табиї ва сунъї);
– дастрасї ва истифодаи технологияњои гуногун
дар тањќиќи аќидањо ва афзун намудани дониш дар
соњањои гуногуни таълим.
Тањќиќ ва тањлили падидањои олам тавассути
соњањои гуногуни дониш:
- љустуљў, дарки аќида ва таљрибањо тавассути
истифодаи стратегия, восита, захирањо ва технологияњои
гуногун;
- интихоб ва арзёбии сарчашмањо ва воситањои
иттилоотї барои иљрои вазифаи мушаххас;
- истифодаи воситањои гуногуни савод бо маќсади
тањлилу таркиби аќидањо ва шарњу тафсири онњо;
- тањлили маълумоти сифатї ва миќдории хаттї,
шунавої ва биної, ки аз сарчашмањои гуногуни
иттилоотї ба даст омадаанд;
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Љадвали 2.
Љадвали муќоисавии низоми таълими анъанавї ва
муносибати босалоњият ба таълим
Таълими анъанавї
Маќсадњои
таълим

Формулаи асосии натиљањои
таълим
Хусусияти асосии раванди
таълим
Омили
пешбарандаи
раванди
таълим
Хусусиятњои
раванди
арзёбї
Барномањои
таълим

Донишдињї / азхудкунии маљмўи донишњои назариявї
рољеъ ба мундариљаи
таълим, асосан, ташкилдињандаи маљмўи
дониш, малака ва мањоратњо (ДММ) аст.
Чиро медонам?

Муносибати босалоњият
дар таълим
Равона сохтани диќќати
хонанда ба љињатњои
амалии мундариљаи
таълим таъминкунандаи фаъолияти муваффаќона дар њаёт аст.

Кадом амалро иљро
карда метавонам?

Тазаккурї
(репродуктивї)

Сермањсулї

Назорат

Машќи амалї ва корњои
мустаќилона

Усулњои омории
арзёбии натиљањои
таълим

Бањодињии умумї ба
натиљањои таълим
(масалан, портфолиои
дастовардњои таълимии
хонанда)
Мавзўъ ва мундариљаи
таълим барои
ташаккули салоњиятњо
њамчун восита хизмат

Тартиби муайяни
азхудкунии
донишњоро фаро
мегирад. Омўзгорон
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Дар муносибати босалоњият дар таълим, аввал
намунаи натиљаи таълим (малака) тањлилу баррасї
мегардад. Сипас ба хонандагон имконияти мустаќилона
(ё бо роњнамоии омўзгор) иљро кардани машќњои амалї
барои такмили малака дода мешавад. Дар раванди
омўзиш ва такмили малакаву мањорат хонанда сифати
натиљаи кори иљрокардаашро арзёбї ва тањлил мекунад.
Хатоњои худро муайян мекунад, сабабњои содир кардани
онњоро мустаќилона, бо ёрии њамсинфон ё омўзгор
даќиќ менамояд ва корашро дар асоси нишондињандањо
такмил медињад.
Чї тавре ки ќайд намудем, раванди таълим дар
низоми муносибати босалоњият дар таълим мураккаб
буда, ваќт ва неруи бештарро аз хонанда таќозо
мекунад. Раванди муносибати босалоњият дар таълим ба
таълими касбии дарозмуддат, аз љумла,
такмили
мањорати дўзандагї, рассомї, кандакорї, кулолгарї,
ошпазї, сартарошї, меъморї ва амсоли инњо тавъам аст.
Муносибати босалоњият дар таълим аз таълими
анъанавї тибќи нишондињандањои гуногуни љараёни
таълиму тарбия, аз љумла, маќсади таълим, натиљањои
таълим, раванди таълим ва омилњои пешбарандаи он,
хусусиятњои арзёбї, барномањо ва маводи таълим,
фаъолияти омўзгору хонанда дар љараёни таълим низ
тафовути љиддї дорад. Онро дар љадвали зерин нишон
додан мумкин аст:

- истифодаи аќидањо ва технологияњо ба маќсади
эљоди чизи нав.
Баёни мундариљаи маводи таълим ва интиќоли маънї
тавассути воситањои гуногуни савод:
– баёни андеша, таљриба, њисоб ва муошират тавассути
маводи таълим, стратегия ва технологияњои гуногун;
– муоширати самаранок тавассути воситањои
гуногуни саводомўзї;
– ташаккули малакањои мушаххаси фанњои алоњида
тавассути истифодаи воситањои забонї, андеша ва
равандњои мусоидаткунанда;
– пешнињоди андеша, таљрибањои њосилшуда ва
ахбори фарогир, осонфањм ва барои дигарон муфид;
– интихоб ва истифодаи технологияи мувофиќ
барои таъмини муоширати самаранок ва боадабона.
Ташаккули масъулиятшиносии иљтимої (истифодаи
ќоидањои ахлоќї):
– тањлили таъсири амалиёти чашмдошти шахс ба
муњит дар вазъиятњои мушаххас;
– ба эътибор гирифтани таъсири амалиёт дар
вазъият ва шароитњои гуногун;
– риояи муназзами арзишњои асосии ахлоќї;
– намойиши мавќеи усулї (принсипиалї) дар
раванди њалли масъалањои ахлоќї (“эњтироми њар як
шахс”);
– тањќиќи роњњои истифодаи арзиш, фикрњои
шахсони алоњида ва халќиятњо барои тањким ва
нигањдошти ахлоќи хамида.
Иштирок дар муњокима ва муколамањо:
– нигоњдошти тавозуни сухангўйї, гўшкунї ва
посухгўйї;
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– таъмини имконият барои сањмгузории њар як
шахс;
– пешнињоди фикрњои гуногун, боэътимод ва
созанда;
– истифодаи омилњои њамдигарфањмї барои
расидан ба фикри ягона дар масъалањои матрањшаванда;
– зоњир намудани эњтиром њангоми муњокима ва
дигар фаъолиятњои дастљамъона.
Иљрои вазифањои љамъиятї:
- зоњир намудани эњтиром ва эътимоднокї ба
таъмини њуќуќњои инсон, њуќуќњои ањдномавї ва
устувории муњит;
- сањмгузорї дар ташаккули муњити созгор ва њалли
мухолифатњо дар синф, мактаб, оила ва љомеа;
- ба эътиборгирии ќобилияти инсон њангоми
гуфтугў, расонидани ёрї, иљрои дархост, риояи
мустаќилият;
- ноил гардидани хонандагон ба њадафњои хеш
тавассути ёрии мутаќобила;
- таъмини масъулияти бартарафсозии муносибатњои ѓаразнок ва ноодилона нисбат ба худ ва дигарон.
Хусусиятњои фарќкунандаи муносибати
босалоњият ба таълим
Барои дарки моњият ва таъмини татбиќи
муносибати босалоњият дар таълим хеле муњим аст, ки
хусусиятњои таълими анъанавї ва босалоњиятро тањлил
намуда, ба тафовутњои асосии онњо пай барем. Бо ин
маќсад хусусиятњои хоси таълими анъанавї ва
босалоњиятро бо њам муќоиса мекунем.

Ташаккули ин салоњият таќозо мекунанд, ки
хонанда сохтори матн (мактуб, њикоя, гузориш, маќола
ва амсоли он), сарфу нањви забони тољикї, услуби
баёнро бояд хуб донад ва мањорати худро тавассути
иљрои машќњо оид ба шаклу намудњои гуногуни матнњо
ташаккул дињад. Хонанда дар тартиб додани матнњо
бештар машќ кунад, мустаќилона матнњои зиёд нависад,
онњоро арзёбї кунад ва тањриру такмил дињад.
Албатта, такмил додани салоњиятњо ваќти
тўлониро дар бар мегирад. Гузашта аз он, хонандагон
ќобилиятњои гуногун доранд ва раванди ташаккули
салоњиятњо ва муњлати рушди он ба неруи зењнии онњо
низ вобастагї дорад. Салоњиятњоро дар муњлати андак
рушд додан аз имкон берун аст. Аз ин рў дар раванди
муносибати босалоњият дар таълим ба интихоби шаклу
усул, воситањои таълим, самаранокии истифодаи онњо
таваљљуњи хоса зоњир карда мешавад ва муносибат ба
раванди дарс ва интихоби маводи таълим низ комилан
љиддї мешавад.
Яъне, ба таври умум, дониши муайян аз
сарчашмањои
аниќ (санљидашуда, илман асоснок)
тавассути омўзгор ва китоби дарсї ба хонандагон
пешнињод мешавад. Роњњои пешнињоди дониш (вобаста
ба эљодкорї ва таљрибаи омўзгор) гуногун буда
метавонанд. Хонандагон вобаста ба маќсад дониши
мушаххасро аз худ мекунанд ва онро бозгўйї мекунанд
(ё дар асоси намунаи пешнињодшуда амалеро иљро
мекунанд). Натиљаи таълим тавассути њаљм, сифати
љавоб ва дурустии иљрои онњо аз рўйи намунаи мисолу
масъалањои додашуда арзёбї карда мешавад.
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Ваќти зарурї барои рушди салоњиятњо. Ба
хонандагон барои рушди салоњиятњои хондану
навиштан, њалли мисолу масъала ваќти хеле зиёд лозим
аст. Агар раванди таълим ба фосилањои хеле кўтоњ људо
карда шавад, ба натиљањои самарабахши таълим ноил
гардидан
душвор
мегардад.
Барои
самаранок
гардонидани раванди азхудкунї, такмили малака ва
мањоратњои навиштану хондан, дарки маънї, ѓанї
гардонидани захираи луѓавии хонадагон ду-се соати
таълимии пайдарњам дар як рўз њам камї мекунад.
Албатта, барои мунтазам такмил додани салоњиятњо
маъмурияти муассиса, дар навбати аввал, бояд љадвали
дарсњоро ба таври самаранок тартиб дињад. Ин нукта
дар њамаи зинањои тањсилот ва, пеш аз њама, дар зинаи
тањсилоти ибтидої хеле муњим аст.
Арзёбї
намудани
фаъолият.
Омўзгорону
хонандагон (якљоя) меъёрњо ё нишондињандањои
арзёбиро интихоб ва тарњрезї менамоянд, то ки
хонандагон имконияти кори худро назорат кардан
пайдо кунанд ва дар раванди арзёбї бевосита ва
фаъолона иштирок намоянд.
Њамаи ин андешањо гувоњи онанд, ки дар муќоиса
бо таълими анъанавї, ки хусусияти тазаккурї дорад,
низоми нав иљрои амалњои гуногундараља ва
давомнокии доманадорро таќозо мекунад. Ин нуктаро
ба таври намуна дар доираи як салоњият чунин шарњ
додан мумкин аст:
Салоњият: “Хонанда андеша (аќида)-њои худ ва
дигаронро дар ифодаи маќсадњои гуногун тавассути
матнњои калонњаљми дорои сохтор ва услуби гуногун
менависад”.

А) Хусусиятњои хоси таълими анъанавї:
- сохтори дарс ва таќсимоти ваќт ба таври устувор
муќаррар карда мешавад ва дар раванди таълим
таваљљуњи асосї бештар ба гирифтани дониши
назариявї (донистан) нигаронида мешавад;
- интихоби мавзўъњо мањдуд ва таълими он, асосан,
дар доираи ваќти ба њар як ќисмати дарс муайяншуда
амалї мегардад (омўзгор бояд онро њатман риоя кунад);
- илм (асосњои мундариљаи тањсилот) њамчун маљмўи
далелњо, мафњумњо ва ќоидањо баррасї мегардад;
- омўзиши асосњои илм њадафњои асосї ва
худкифоякунандаи раванди таълим мањсуб меёбад;
- омўзгор саволњои маъмулї (чї?, барои чї?) мегузорад ва њамроњ бо хонандагони синф ба онњо посух медињад;
- шакл ва усулњои таълим ба мундариљаи таълим
вобаста (тобеъ) кунонда мешаванд;
- истифодаи дониш ва мањорат вобаста ба лањзањои
дарс (дар доираи ваќт) мањдуд карда мешавад (пурсиши
вазифаи хонагї, баёни мавзўи нав, мустањкамкунї, кори
мустаќилона);
- таљрибаи њаётии хонанда берун аз раванди таълим
ташаккул меёбад;
- муассисаи таълимї хонандаро аз њалли проблемањои мураккаби њаётї дур ва ба соњаи дарки
донишњои назариявї наздик менамояд;
- дар раванди таълими мазкур хонандагон бештар
ба бой гардонидани хотираи хеш таваљљуњ менамоянд.
Б) Муносибати босалоњият ба таълим ва
хусусиятњои он:
- илм (асоси мундариљаи таълим) њамчун маљмўи
таљрибаи умумиинсонї дар њалли мушкилот пазируфта
мешавад;
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- омўзиши асосњои илм њамчун воситаи принсипњои
тафаккури илмї арзёбї мешавад;
- дарёфт намудани љавоб ба саволњои омўзгор
«барои чї?» ва «чї тавр?» дар њамкорї бо хонандагон
сурат мегирад;
- шакл ва усулњои фаъолияти таълимї њамчун
воситањои мустаќилона расидан ба њадафњои педагогии
муайян (масалан, корњои гурўњї барои ташаккули
салоњиятњои кор дар њамкорї) истифода мешаванд;
- дониш ва мањорат дар вазъиятњои мушаххаси
њаётї (ё наздик ба онњо) истифода мешавад;
- натиљањои асосии таълим њамчун таљрибаи
даркшудаи фаъолият арзёбї мешавад;
- ташаккули таљрибаи њаётї дар доираи раванди
таълим њамчун омилњои арзишманд ба эътибор гирифта
мешавад;
- таљрибаи њалли масъалањои њаётї ба даст меояд;
- ќобилияти истифодаи таљрибаи гирдоварии
мафњумњои дидактикї ташаккул ва рушд меёбад.
Њамзамон ќайд намудан зарур аст, ки салоњият
таълим дода намешавад, он дар натиљаи азхудкунии
дониш ва татбиќи амалии он ташаккул меёбад.
Њамин тариќ, муносибати босалоњият равандест, ки
дар љараёни он дониш, малакањои њаётан муњим
ташаккул дода шуда, тарзу роњњои дар њаёт истифода
бурдани онњо рушд дода мешавад.
Муносибати босалоњият дар таълим муносибати
хонандаро ба тањсил, наќши омўзгорро дар раванди
таълим, муносибати омўзгору хонандагон, хонандагону
маводи таълимро муайян мекунад. Донистан ва
салоњияти татбиќ кардани ин хусусиятњо ба омўзгор

Муаррифї (намойиш)-и супориш. Омўзгорон
малака ва стратегияњои хондану навиштан, њалли
мисолу масъалањо ва дигар малакањоро њамчун намунаи
натиљаи бењтарин намойиш медињанд ва хонандагон
бодиќќат онро мушоњида карда, тарзи дурусти
муаррифии онро аз худ мекунанд.
Пешрафти муваффаќона. Хонандагон барои
тањќиќи мавзўъ, пешнињоди аќида (фарзияњо) њавасманд
гардонида мешаванд.
Дастурдињї (супоришдињї, таълимдињї). Омўзгорон тавассути дарсњои намунавї малакаву мањорат ва
тартибу стратегияњои хондану навиштан, њалли мисолу
масъалањоро ба хонандагон меомўзонанд.
Аксуламал. Хонандагон муносибати шахсии худро
нисбат ба мазмуни њикоя пешгўйї мекунанд, савол
медињанд ва дараљаи дарки матнро тавассути вараќањои
тањлилї такмил дода, дар муњокима ва тањлили умумии
мазмуни маводи таълим иштирок мекунанд. Њангоми
навиштани љавобњо дастхатњоро ба њамгурўњон барои
тавсия пешнињод мекунанд ва натиљаи корро ба ањли
синф муаррифї менамоянд.
Интихоби маводи таълим. Хонандагон, одатан,
барои хондан ва навиштан дар доираи меъёрњои аз
тарафи омўзгорон муайяншуда имконияти интихоби
матн (китоб)-ро доранд. Ваќте ки ба хонандагон
имконияти интихоби маводи таълим дода мешавад,
шавќу завќи онњо ба хондану навиштан ва иљрои
фаъолиятњои дигари таълимї ба маротиб меафзояд.
Онњо таљрибаи маърифатии бадастовардаро ќадр
мекунанд.
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дониш асосёфта тартиби мантиќї, пайдарњамии
мавзўъњо риоя шаванд њам, раванд ва натиљањои таълим
ба ќисмњои хурд ва дар доираи ваќт мањдуд карда
шудаанд. Дар мавриди рушди муносибати босалоњият
дар таълим ќолаби нињої (натиљаи нињої) дар шакли
пурра нишон дода мешавад, ки он њамчун натиљаи
амалии дониш, малака ва мањорат арзёбї мегардад.
Дар адабиёти методї асосан дањ хусусияти асосии
зерини муносибати босалоњият ба таълим муайян
шудааст:
Масъулиятшиносии баланд. Хонандагон дар
раванди таълим дар донишомўзї ва рафтору одоб
масъулияти баланди сањмгузорї намойиш медињанд.
Онњо худро шахси арзанда ва аъзои комили ањли синф
муаррифї менамоянд.
Истифодаи имкониятњо. Хонандагон имконияти
маќсаднок ва мушаххас хондан, навиштан, њисоб кардан
ва фаъолиятњои дигари таълимиро иљро намудан
доранд. Онњо одатан аз китобњои дарсї, вараќањои
таќсимотї, мисолњои муайян истифода мебаранд.
Машѓулиятњои амалї. Хонандагон њавасмандии
худро дар омўзиш ва фаъолиятњои таълимие, ки ба
хондан, навиштан ва њисоб кардану сохтан нигаронида
шудаанд, тавассути фаъолияти маќсаднок намойиш
медињанд.
Фароњам овардани имкониятњо. Баъзан ба
хонандагон имконияти хондан, навиштан, тањлил
кардан ва тањияи кори лоињавї аз рўйи китобњои бадеї
фароњам оварда мешавад ва онњо аз он истифода
мекунанд.

имкон медињад, ки сатњи зарурии азхудкунии малака ва
рушди салоњиятњои хонандаро таъмин сохта, барои
ташаккули шахсияти масъулиятнок, ботарбия ва
маърифатнок заминаи мусоид фароњам орад.
Салоњият мањорати татбиќи маводи назариявии
омўхташуда дар њаёт буда, натиљаи амалии таълим
арзёбї мегардад. Воќеан, навсозии мазмуни тањсилоти
умумї дар асоси гузариш аз тамсила (модел)-и
донишандўзї ба тамсила (модел)-и рушди босалоњиятї
сурат мегирад.
Дар
љомеаи
муосир
хатмкунандаи
комил
хонандаест, ки ба њаёт бо таљрибаи муайяни иљтимої,
маънавї ва шахсї ворид мегардад ва дорои ќобилияту
неруи њалли вазъиятњои ахлоќї, шањрвандї, экологї,
иќтисодї, сиёсї, фарњангї, маърифатї ва ѓайра
мебошад. Табиист, ки дар чунин шароит омода
намудани хонандагон ба њаёт ба маротиб душвор
мегардад, зеро таълим дар муассисањои таълимии
тањсилоти умумї дар шароити кунунї аксаран ба
азхудкунии донишњои фаннї (назария) нигаронида
шуда, мазмун ва мундариљаи таълим ба њаёти воќеї
алоќамандии кам дорад ё ба он тамоман алоќаманд
нагардидааст. Яъне, дар интихоби мавзўъњо ниёз ва
эњтиёљот, шароит ва воќеияти њаёти имрўзаи хонанда
ќариб ба эътибор гирифта нашудааст.
Муњаќќиќону
коршиносон
боисрор
ќайд
менамоянд, ки мазмуни тањсилот дар он сурат ба
талаботи замон љавобгў буда метавонад, ки он на танњо
ба азхудкунии дониши назариявї (ки он њам муњим аст),
балки дар баробари он ба ташаккули ќобилияту неруи
њалли
мушкилоти
њаётї,
таљрибаи мукаммали
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масъалањои њаётї, иљрои наќшњои иљтимої ва
ташаккули салоњиятњои амалї нигаронида шуда бошад.
Мањз ба њамин хотир яке аз роњњои дигаргунсозї ва
такмили таълими мактабї бо назардошти талаботи
љомеаи муосир рушди салоњиятнокии хонандагон дар
раванди таълим ба њисоб меравад, ки татбиќи он на
танњо ба афзудани дониш, малака ва мањорат, балки ба
рушди салоњиятњои иљтимоию шахсии хонанда мусоидат
менамояд (В.А. Байденко, О.Л. Жук, И.А. Зимняя, В.В.
Сериков, Ю.Г. Татур, А.В. Хуторский ва диг.).
Тањти мафњуми салоњиятњои иљтимої-шахсї, ба
фикри олимон, маљмўи дониш, малака ва таљрибаи
хонанда фањмида мешавад, ки омили таъминкунандаи
фаъолияти натиљабахши толибилм ва њалли масъалањои
фаннї ва таълимї-иљтимої мебошад.
Ќобилияти њаматарафаи хатмкунандаи муассисаи
тањсилоти умумї барои ташаккули салоњиятњои таълимї
ва иљтимої-шахсї дар раванди њалли мушкилоти
гуногуни шахсї ва касбї салоњиятњои иљтимої-шахсї
номида мешавад. Устувории рушди салоњиятњои
иљтимої - шахсии хонандагон тавассути ташаккули
салоњиятњои арзишї- музмунї, њавасмандї, отифїќавииродагии шахсият дар раванди ягонагии љараёни
таълим ва тарбия, алоќаи байнифаннии таълимї ва
беруназтаълимии воситањои педагогї таъмин мегардад.
Татбиќи муносибати босалоњият дар таълим
навсозии маќсад ва натиљањо, мундариља ва методика
(технология)-и таълимро пешбинї менамояд. Натиљањои
асосии татбиќи муносибати босалоњият дар таълим
њамчун такмили ќобилиятњоти зарурии хонандагон дар
истифодаи
маљмўи салоњиятњо (бо њавасмандї ва
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медињад.

мехонад ва менависад.

Мазмуни матни
пешнињодшударо наќл
мекунад.

Ќоидањои мушаххаси гўш
карданро дар вазъиятњои
гуногун риоя карда,
дигаронро ба риояи онњо
даъват менамояд.

Дар мавзўъњои гуногун
мубоњиса мекунад.
Аз рўйи расм њикоя тартиб
медињад.
Дар мавзўи ... муколама
тартиб медињад.

Мазмун ва маќсади асосии
навъњои маъмули нутќи
шифоњии ба синну сол
мувофиќро муайян, тањлил ва
арзёбї мекунад.
Имконияти баробари гўш
кардан ва гуфтанро дар
шаклњои гуногуни нутќи
шифоњї истифода мебарад.
Саволњои гуногун
мегузорад, дар вазъиятњои
шинос ва ношинос дастурњои
мураккаби бисёрамала
медињад.
Фикру мулоњизањои
нисбатан мураккабро бо
маќсадњои гуногун (њаљман
калонтар) ба таври шифоњї
баён мекунад.

Тавре ки аз нишондињандањои љадвал бармеояд,
унсурњои тањсилот, махсусан, донишомўзї (донистан)
дар таълими анъанавї мавќеи устувор дорад. Дар
муносибати босалоњият дар таълим дониш, малака ва
мањорат дар маљмўъ нишон дода мешаванд. Яъне,
дониш, малака ва мањорат (салоњиятњо) дар шакли
нињої ва амалї пешнињод мегарданд. Дар таълими ба
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Тафовути муносибатњои таълимиро дар љавдали
муќоисавии натиљањои онњо мушоњида кардан мумкин
аст (нигаред ба љадвали 1).
Љадвали 1.
Тањлили муќоисавии натиљањои таълим
Муносибати анъанавї ба
таълим
Хонанда:
- ќоидаи њиссањои нутќ
(исм, сифат, феъл ва ѓайра)ро аз ёд медонад;
- аз матн (љумла)
калимањои ифодакунандаи
исм, сифат, феъл ва ѓайраро
муайян карда метавонад;
- калимањоро аз рўйи
хусусият (њиссаи нутќ) ба
гурўњњо људо карда
метавонад;
- бо исмњо љумла сохта
метавонад;
- исми хосро аз љинс;
сифатро аз феъл; љумлаи
содаро аз љумлаи мураккаб
фарќ мекунад.
Матнро равону бурро ва
бо овози баланд мехонад.
Шеърро бурро ва
ифоданок мехонад.
Мазмуни матни хондаашро
наќл мекунад.
Дар як даќиќа ... калима
мехонад.
Ба саволњои матн љавоб

Муносибати босалоњият дар
таълим
Хонанда:
Андеша (аќида)-њои худ ва
дигаронро барои ифодаи
маќсадњои гуногун тавассути
матнњои гуногун менависад.
Андешаи худро њам ба
тариќи хаттї ва њам ба
тариќи шифоњї пешнињод
карда метавонад.

Унсурњои гуногуни
матнро мешиносад ва
истифода карда метавонад.
Стратегияњои гуногунро
самаранок истифода бурда,
матнњои ношиносро
мехонад.
Барои дарки мазмуни
матнњои гуногуни ношинос
усулњои самараноки фикриро
истифода мебарад.
Навъњои гуногуни матнро
аз сарчашмањои гуногун
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масъулияти баланд) барои њалли масъалањои сершумор
пазируфта мешавад. Агар ба математика њамчун фанни
таълимї, ки дар њалли гурўњи муайяни масъалањои
муњимми њаётї ба хонандагон ёрї мерасонад, назар
кунем, дарк мекунем, ки, воќеан, масъалаи асосї ва
муњим дар омўзиши фанни мазкур на маљмўи донишњо
(назария), балки ташаккули мањорати татбиќи
мундариљаи фан дар амал мебошад. Ин омил аз омўзгор
бозсозии мундариљаи ба таљриба нигаронидашуда ва
истифодаи шаклу методњои фаъол, воситањои дигари
таълимро,
ки
дарёфти
роњњои
бартарафсозии
мушкилоти зиёди иљтимої-шахсиро таъмин карда
тавонад, таќозо менамояд.
Дар раванди бозсозии мазмуни тањсилот бо
назардошти талаботи муносибати рушди босалоњиятї
дар таълим наќши асосиро љанбањои амалї, байнифаннї
ва ѓайра иљро мекунанд. Ин омил пешбинї менамояд:
- ба мазмуни таълим ворид сохтани вазъиятњои
таълимї-иљтимоии проблемавї.
- такя намудан ба таљрибаи иљтимої ва шахсии
хонандагон дар њалли вазъиятњои њаётан муњим;
- истифодаи методикаи фаъоли таълим, проблемагузорї, ба роњ мондани фаъолияти тањќиќотї, ки ворид
шудани њар як хонандаро ба њалли масъалањои гуногун,
фаъолнокии таълимї ва азхудкунии он таъмин месозад.
Дар интихоби методикаи таълим дар раванди
татбиќи муносибати босалоњият таваљљуњи асосї ба
технологияи рушдёбанда (шахсї-тамоилї) равона карда
мешавад, ки дар асоси истифодаи шаклњо ва методњои
фаъоли таълим, низоми проблемавї-модулии таълим,
методњои лоињавї- тањќиќотї ба роњ монда мешавад.
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Татбиќи амалии рушди босалоњиятї дар таълим
метавонад тавассути ба мазмуни таълим ворид намудани
масъалањои ба таљриба нигаронидашуда сурат гирад. Ин
гуна масъалањо дониши њамаљониба, мањорат ва
таљрибаи хонандагонро, ки тавассути ташкили
фаъолияти мустаќилонаи љустуљўйї ва дар њолатњои
ѓайристандартї (ѓайричашмдошт) аз худ карда
мешаванд, ташаккул медињанд.
Масалан, сифатњои фарќкунандаи масъалањои
љамъбасткунанда аз фанни математика инњоянд:
- ањаммияти арзишњои шахсии масъалањои иљтимоїфарњангї бо такя ба таљрибаи хонанда;
- сершумории масъалањои иттилооти ададї
(љадвалњо, наќшањо, диаграммањо, харита ва атласњои
географї, сурат ва ѓайра);
- норасої ё фаровонї дар шарти масъалањои
пешнињодшуда;
- имконияти иљрои масъалањо тавассути якчанд
соњаи фаннї;
- имконияти дарёфти љавоб дар шаклњои гуногун
(тавассути љадвалњои географї, матнї, мањсули
тањсилотї (натиљаи амал).
Ба намунаи баъзе масъалањои таълимї, ки дар
раванди таълими фанни математика дар синфњои 10-11
истифода бурда мешавад, менигарем:
Масъала. Автобус бо хонандагон њаракати рости
худро аз рўйи ќонуни s(t)=-t3+12t2+20t (t-дар соат, s(t)роњ бо километр) оѓоз намуда, аз шањри Душанбе (макони
њаракат аз майдони Њофизи Шерозї) ба самти Ќалъаи
Њисор рањсипор мегардад. Суръати њаракати автобусро
муайян кунед. Дар кадом ваќт суръати њаракат бештар

мегардад ва ањаммияти суръати мазкур аз чї иборат аст,
агар ваќт аз 1 то 3 соат таѓйир ёбад? Оё автобус
хонандагонро ба экскурсия сари ваќт оварда метавонад,
агар саршавии он дар соати 13.00, ваќти њаракат бошад
аз майдон дар соати 11.30 даќиќаи њамон рўз пешбинї
шуда бошад?
Дар масъалаи овардашуда супоришњои таълимии
хусусияти умумидошта тавре пешнињод мегарданд, ки
шарњи иттилоотро аз соњањои гуногуни фаннї,
моделкунонии вазъиятњо, тартиб додани алгоритми
фаъолият оид ба њалли вазъият, дарёфт ва интихоби
иттилоот аз воситањои таълимї, ахборї, истифодаи
компютер ва љустуљўйи маводи нави ахбориро пешбинї
менамоянд.
Њамин тариќ, салоњиятњо муќобилиятро бо дониш,
малака ва мањорат намепазирад, баръакс онњо ба навсозии
мундариљаи онњо, ки характери байнифаннї ва амалї
доранд, сари кор мегиранд. Тафовути муносибати
босалоњият дар муќоиса бо низоми дониш, малака ва
мањорат на танњо љузъиёти шинохтї (когнитивї) ва
фаъолияти фаврї, балки љузъиёти њавасмандї- арзишмандї
ва отифї-ќавииродагиро, ки рафтор ё фаъолияти
шахсиятро дар вазъиятњои гуногун муайян менамоянд,
фаро мегирад. Натиљаи татбиќи рушди муносибати
босалоњият дар таълим дар дарсњои математика таѓйири
тамоили раванди таълим ва нигаронидани он ба рушди
салоњиятњои калидии хонандаро дар назар дорад, ки он ба
њалли самарабахши проблемањои гуногуни иљтимої-шахсї
мусоидат менамояд.
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