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МУЌАДДИМА
Мубрамии мавзуи тањќиќот. Мақоми воқеии забони англисӣ ва
омӯзиши онро ҳамчун яке аз омилҳои ҳалкунандаи рушди иқтисодӣ ва
иҷтимоии пешрафти ҷомеаи Тоҷикистон ба назар бояд гирифт.
Донишҷӯйи имрӯзаи муассисаи таҳсилоти олии касбӣ ба зиндагӣ чун
шахси ҳирфаӣ ва шахсияти забондони дорои фарҳанги баланд ва
ҷаҳонбинии васеъ бояд ворид гардад. Ҷавонони имрӯзаро тавре тарбия
кардан зарур аст, ки дар шароити ҳамгироии амиқи мардуми
Тоҷикистон ва мамлакатҳои хориҷи кишвар фаъолият карда тавонанд.
Аз ин рӯ, тамоми шароитро барои таълим ва омӯзиши забони англисӣ
бунёд карда ва онҳоро бояд ба мустақилият одат кунонд ва фазои васею
мусоидро барои ташаббус ва кори эҷодӣ муҳайё сохт. Тавре маълум аст,
яке аз нишондиҳандаҳои фаъолияти муассисаҳои таҳсилоти олии касбии
кунунӣ фаъолияти дурнамо, ҷустуҷӯи роҳҳои самаранок ва шаклҳои
татбиқи ҳадафу ғояҳое мебошад, ки дар «Барномаи давлатӣ оид ба
такмили таълим ва омӯзиши забони русӣ ва англисӣ дар муассисаҳои
таҳсилоти умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои тосолҳои 2020-2030»
инъикос ёфтанд.
Истиќлолият ва даврони он барои љумњурї комилан дигаргунињои
азиме ба вуљуд овард. Дигаргуниҳои сиёсї, иљтимої, иќтисодї ва
фарњангї барои рушди имрўз ва ояндаи кишвар мусоидат мекунанд. Дар
як ваќт шинохтани љумњурӣ аз тарафи кишварњои дигар ва барпо
кардани муносибат ва робитањо бо кишварњои хориљї худ дигаргунињои
азим

ба

шумор

мераванд.

Барќарор

гардидани

робитањои

байналмилалии сиёсї, иќтисодї, иљтимої ва фарњангї дар назди
маорифи љумњурї вазифањои муњимеро гузоштаанд. Ин, пеш аз њама,
талаботи чиддї ба омодасозии мутахассисони баландсавия мебошад,
яъне имрӯз мутахассисонеро бояд тарбия намуд, ки онњо ќодир бошанд
мушкилотњои кишварро дар сатњи баланд њал намуда, баробари ин, дар
шароити љањонишавї ва бархўрди тамаддунњо аз љињати сиёсї, иќтисодї
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ва фарњангї љумњуриро дар хориљ муаррифї намоянд. Ин аст, ки
зарурияти омўзиши забонњои хориљї як самти афзалиятноки маорифи
љумњурӣ баргузида шудааст. Омўзиши забони русї ва алалхусус англисї
имрўз, бидуни шубња, талаботи замон аст. Агар забони русї љумњуриро
ба хориљи наздик бипайвандад, тавассути муошират бо забони англисї
метавон пурра ба љањони мутамаддин роҳ ёфт. Ногуфта намонад, ки дар
самти сиёсати њукумати љумњурї дар соњаи маориф ба омўзиши забонњои
хориљӣ таваљљуњи хосса зоњир мегардад.
Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти
кишвар Эмомалї

Рањмон дар баромадњои худ ин масъаларо борҳо

таъкид менамоянд. Дар паёми худ Президенти кишвар чунин таъкид
кардаанд: «Албатта, ин дастоварди хуб аст, аммо мо набояд бо ин
нишондињандањо ќонеъ шуда, таваљљуњро ба ин соњаи њаётан муњим кам
намоем. Баръакс, моро зарур аст, ки боз њам зиёдтар зањмат кашида, ба
масъалаи таълиму тарбия афзалияти бештаре дињем, сатњу сифати
таълимро дар њамаи зинањои тањсилот ба стандартњои љањонї наздик
созем, њамкории муассисањои тањсилоти миёна ва олии касбиро бо
субъектњои бозори мењнат густариш бахшем ва дараљаи рушди низоми
инноватсияи иттилоотиро бењтар гардонем. Дар робита бо ин Вазорати
маориф ва илмро зарур аст, ки љињати боло бурдани сатњу сифати
дониши донишљўён, омўзиши илмњои муосир ва забонњои хориљӣ
тадбирњои иловагї андешида, ба масъалаи баланд бардоштани њисси
худшиносии миллї, ватандўстї, ифтихори ватандорї тарбия намудани
насли навраси кишвар таваљҷуҳи аввалиндараља зоњир намояд» [92].
Мањз имрўз дар замони истиќлолият вобаста ба рушди иќтисод ва
фарњанги миллї талабот ба мутахассиси соњибкасби забони русї ва
англисї бештар гашта истодааст. Забони англисї роњро ба сўйи уфуқҳои
нави дониш, иттилоот дар њамаи соњањо, њамкорињои судманди иќтисодї
ва фарњангї боз мекунад. Илова бар он омўзиши забони англисї барои
шинос шудан бо таърих, фарњанг, урфу одат ва анъанањои соњибзабонњо
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дар татбиќи тарбияи маънавӣ, худшиносии миллї, омўзиши фарњангу
таърихи миллї мусоидат намуда, муоширати байни тамаддунњоро
таъмин менамояд. Њамчунон дар шароити љањонишавї ва бархўрди
тамаддунњо омўзиши забони англисї нињоят муњим аст, зеро ин забон
муоширати байналмилалиро таъмин менамояд.
Ташаккули
омўзиши

салоњияти

забони

англисї

коммуникативї

ин

мебошад.

ташаккули

Бо

дараљаи

зарурии
салоњияти

коммуникативї мутахассис бо забони англисї хуб ошно гашта, малака
ва мањорати хондан, навиштан, тарљума кардан ва муоширати зиндаро
соҳиб мегардад. Ташаккули салоњияти коммуникативї зинаи олии
азхудкунии забони англисї мебошад. Инчунин бо ташаккули салоњияти
коммуникативї

соњибкасб

бо

таърих,

фарњанг

ва

урфу

одати

соњибзабонњо шинос мегардад, ки ин ба тарбияи маънавї, ботинї ва
рушди љањонбинии донишҷӯён мусоидат менамояд. Чунин мутахассис
ќодир аст дар гуфтугуйи байнифарњангї озодона ширкат варзида,
фарњанги мардумони англисзабонро барои љањониён муаррифї карда, ба
ин васила њамкорињои судмандро бо њамкорони хориљї ба роњ монад.
Муносибати босалоњият ба таълим ќадамњои аввалини худро дар
љумњурї гузошта истодааст ва чунин низоми таълим барои маорифи
кишвар падидаи нав аст. Бинобар ин, омўзиши салоњиятњои касбї,
коммуникативии донишљўён дар раванди омўзиши забони англисї имрўз
яке аз масъалањои муњими илмї ва маърифатї ба шумор меравад. Њоло
дар ин роњ ќадамњои аввалин гузошта мешаванд ва боварї њаст, ки
ќадамњо устувор буда, натиљаи самараноке ба бор хоњанд дод.
Дараљаи тањќиќи мавзуи илмї. Ќобили зикр аст, ки таърихи
ташаккули тањсилоти босалоњиятро ба се марњилаи асосї људо мекунанд.
Марњилаи якуми он солњои 1960-1970, марњилаи дуюм 1970-1990 ва
марњилаи сеюм то имрўзро фаро мегирад. Дар марњилаи аввал оид ба
муносибати ба салоњиятнокї асосёфта танњо дар соњаи соњибкорї ё
идоракунї сухан мерафт. Дар ин давра

соли 1959 асари Р.Уайт

«Бозингарии мафњуми мотиватсияи консепсияи салоњиятнокї» ба нашр
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расид, ки дар он бори аввал

мафњуми «салоњиятнокї» ба маънои

имрўзааш ба кор рафт, агарчи худи ин калима бо забони англисї
(competence), бо шањодати луѓатномаи Уебстер, њанўз дар соли 1956 ба
таври расмї ба захираи луѓавии ин забон ворид гаштааст. Р.Уайт дар
асари номбурда мафњуми салоњиятнокиро барои тавсифи хислатњое, ки
ба шахсияти алоњида дар иљрои олидараљаи корњо ва њавасманд будани
онњо мансубанд, истифода намудааст. Ба аќидаи ў, шахсони муваффаќ
ва босамар аз ашхоси нисбатан камтар муваффаќ на танњо бо дониши
худ, балки бо худтанзимкунии самаранок, худидоракунӣ ва малакаҳои
иҷтимоии рушдёфта, дар маҷмуъ бо салоҳиятмандии худ, дар фаъолияти
пешгирифтааш тафовут доранд.
Ин љо бояд зикр намуд, ки марњилаи аввали таърихи тањсилоти
босалоњият дар маљмуъ танњо давраи пайдоиш ва шаклгирии њудудии
мафњумњои «салоњият» ва «салоњиямандӣ» мебошад. Дар марњилаи дуюм
психолог Д.Маклеманд назарияи Уайтро таќвият дод. Дар солњои 80-уми
ќарни гузашта бошад, асари Љ.Равен «Салоњиятмандї дар љомеаи
муосир» ба нашр расид, ки дар он марњилањои «салоњият» ва
«салоњиятмандї»-ро њамчун “зуњуроте, ки аз унсурњои зиёд иборат буда,
аксарияти онњо аз њамдигар мустаќиланд, иддае аз онњо таќрибан ба
соњаи маърифатї, иддаи дигаре ба соњаи эњсосот мансуб буда, ин
унсурњо метавонанд якдигарро њамчун сохтори таркибии рафтори
самаранок иваз намоянд» шарњ дода,
салоњиятмандї

ин

моњияти

ба

ќайд намудааст, ки навъњои

ќобилиятњои

мотиватсиядошта

мансубанд.
Дар марњилаи сеюм рушди тањсилоти босалоњият, ки аз соли 1990
оѓоз меёбад, дар асари Зиёӣ Х.М. оид ба психологияи мењнат, салоњияти
касбї мавриди тањлили њамаљониба ќарор гирифтанд. Дар баробари ин,
мањз дар њамин давра тањќиќи илмї ва татбиќи амалии муносибати
босалоњият дар соњаи тањсилот рушди бесобиќа ёфт [40, с.7-10].
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Гуфтан бамаврид аст, ки чуноне устод Лутфуллозода М. қайд
менамоянд, “Салоҳиятмандӣ ҳамчун маҳорат, яке аз сифатҳои одами
бомаърифату бомаънавияту соҳибкасб аст. Тарбия ва ташакули ин гуна
сифат дар одам басо муҳим, зарур ва замонавист”[79,с. 50].
Чунонки мебинем, рољеъ ба тањсилоти босалоњият дар се марњила
зикр шуда, таҳқиқотҳо асосан дар кишварњои Амрико ва Аврупо
гузаронида шудаанд. Аммо дар охири ќарни гузашта ва ибтидои асри
навин дар кишварњои собиќ Иттињоди Шӯравї ба ин масъала ањамияти
бештар дода шуд.
Аз љумла дар тадќиќоти Н. В. Кузмина, Л. А. Петровская, А. К.
Маркова, П. М. Митина, Л. П. Алексеева, Н. С. Шабпигина, И. А.
Зимняя, А. Э. Федров, С. Е. Метелов, А. А. Соловев, Е. В. Маликов ва
муњаќќиќони дигари Россия масъалањои бунёдии тањсилоти босалоњият
баррасї гардидаанд [40, с.13].
Бо маќсади татбиќи амалии «Стратегияи миллии рушди маорифи
Љумњурии Тољикистон то соли 2030» аз ҷониби Вазорати маориф ва илм
љињати роњандозии тањсилоти босалоњият як ќатор тадбирҳо амалї
шуданд. Њамзамон таъкид бояд дошт, ки дар ин зимн аз тарафи
мутахассисон 4 модули муњим: «Низоми таълими салоҳиятнокӣ”,
«Банаќшагирии дарс дар асоси стандартњо, китоби дарсї ва замимањо»,
«Методика дар низоми таълими муносибати босалоњият», «Арзёбї дар
низоми таълими салоњиятмандї» тањия гардида, ба нашр расиданд ва
чун дастур барои омўзгорон дар роњандозии тањсилоти босалоњият дар
зинаи тањсилоти умумї кумаки беандоза зиёдеро ба анљом расониданд.
Дар соли 2018 бошад, дастури таълимї-методии “Татбиќи муносибати
босалоњият дар тамоили фанњои табиї ва психологияи информатсионї”
ба нашр расид [38. С.15-16].
Масъалаи омўзиши салоњияти коммуникативии донишљўён дар
раванди омўзиши забони англисї нисбатан камтар омўхта шудааст.
Кори мо таљрибаи навин дар омўзиши мавзуи мазкур мебошад. Мо дар
рафти тањќиќот ба пажўњишњои муњаќќиќон Т. М. Абдурањманова, А.
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И. Аксенова, Д. В. Шепетовский, Т. О. Боброва, Н. А. Дербишова, Л. В.
Занков, Т. П. Кучарявая, М. Лутфуллоев, Х. Зиёӣ, С. Туронов, П.
Лутфуллоева, Д. Имомназаров, З. Сайфуллоева, Х. Шарипов, З.
Њалимова, Ф. Шарифзода, И. Х. Каримова, К. Б. Қодиров, Ш. А.
Шаропов, С. Алиев, Х. М. Сабуров, З. П. Раҳмонов ва дигарон такя
намудем.
Мавзуи тањќиќшаванда барои илми кишвар хеле муњим буда,
омўзиши он натиљаи дилхоњ ба даст меорад.
ТАВСИФИ УМУМИИ ДИССЕРТАТСИЯ
Маќсади тањќиќот: дар коркарди низоми ташкили љараёни
таълимї-тарбиявї

ва

илмию

тадќиќотї,

шароитњои

дидактикии

ташаккули салоњиятњои коммуникативӣ дар раванди омўзиши забони
англисии

факултетњои

ѓайритахассусї

ифода

меёбад.

Њамагуна

махсусиятњо, мушкилотҳои омўзиши забони англисї дар факултетњои
ѓайритахассусї њамчун маќсад ва методњои рушди малака, мањорат,
дониш ва ташаккули салоњиятмандї коммуникативии донишљўён дар
раванди

омўзиши забони англисї дар факултетњои ѓайритахассусї

асоси маќсади тадќиќот ба шумор мераванд.
Вазифањои тањќиќот иборатанд аз:
1. Даќиќ намудани моњияти мафњумњои «ташаккули салоњиятњои
коммуникативї», «шароитњои дидактикї», «технологияи инноватсионии
омўзиши методњои фаъол», «Development of communicative competence»,
«Didactic of conditions», «Innovative technology for learning active methods»
моњияти истифодаи бозињои дидактикї дар таълими забони англисї дар
факултетњои ғайризабонӣ дар њамбастагї бо масъалаи мавриди тањќиќ.
2. Муайян намудани наќши бозињои дидактикї дар ташаккули
салоњиятњои коммуникативии донишљўён дар раванди омўзиши забони
англисї дар факултетњои ѓайритахассусї ва дарёфтани имконоти
педагогию хусусиятҳои истифодаи онњо.
3. Омўзиши принсипњои дидактикӣ ва таҷрибаи таърихии методњои
омӯзиши забони англисї дар факултетњои ғайризабонӣ.
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4. Ба таври озмоиш санҷидани самарабахшии истифодаи бозињои
дидактикї дар раванди таълими забони англисї дар факултетњои
ғайризабонӣ

ва

муайян

намудани

наќши

онњо

дар

ташаккули

салоњиятњои коммуникативии донишљўён.
Объекти тањќиќот: раванди таълим дар муассисаи таҳсилоти олии
касбӣ,

ки

ба

шароитҳои

дидактикии

ташаккули

салоњиятњои

коммуникативии донишљўён дар раванди омўзиши забони англисии
факултетњои ғайризабонӣ нигаронида шудааст.
Мавзӯи

(предмет)

тањќиќот:

ташаккули

салоњиятњои

коммуникативии донишљўён дар раванди омўзиши забони англисӣ дар
факултетњои ѓайритахассусї.
Фарзияи тањќиќот: Тањќиќи масоили таҳқиқот имкон дод, ки
фарзияи

зерини

тањќиќотро

пешкаш

намоем:

Салоњияти

коммуникативии донишљўён ташаккул меёбад, агар;
– дар њалли масъалаи мазкур муассисањои таҳсилоти ҳамагонӣ бо
донишгоњњо њамкорї намоянд;
–

дониши

базавии

забони

англисии

донишљўён бояд

дар

муассисањои тањсилоти миёнаи умумї ба даст оварда шавад, дониш,
малака, мањорати нутќию забонї дар макотиби миёна инкишоф дода
шавад ва хатмкунандагони макотиби миёна бо дониши зарурии базавї
ба донишгоњњо дохил шаванд.
– барои аз байн бурдани таълими нобаробар дар байни донишљўён
зергурўњњо таъсис дода ва донишљўён вобаста ба тайёрияшон таълим
дода шаванд;
– ташаккули

салоњияти

коммуникативии

донишљўёни

зинаи олии забономўзї ба соњибкасб имкон медињад дар
муоширати байни фарњангї ширкат варзанд.
– аз сабаби кам будани соатҳои дарсӣ барои омўзиши забони
англисї бояд омўзгорон ба сифати таълим таваљљуњ зоҳир намуда,
самаранокии таълимро бењтар намоянд;
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–

методњои

фаъол,

технологияи

муосир,

роњњои

бењтарини

самарабахш дар ташаккули салоњияти коммуникативии донишљўён
истифода бурда шаванд;
Саҳми шахсии муаллиф дар таҳқиқи махсуси методикаи омӯзиши
муошират

ба

забони

англисӣ

аз

тарафи

донишҷӯёни

факултетҳои

ғайризабонӣ дар заминаи интихоб ва ҷудо кардани вазъияти нутқ ба
азхудкунии қолабҳои гуфтор, вожаҳову ифодаҳо дар ҷараёни сухан, санҷиши
омӯзишии он зоҳир мегардад. Аз ҷониби муаллиф инчунин азхудкунии
самараноки қисматҳои забон (фонетика, лексика, грамматика) дар асоси
ягонагии функсионалии ҳамаи ҷузъҳои фаъолияти нутқ (гӯш кардан, гап
задан, хондан, навиштан) пешниҳод шудааст. Муаллиф таҷрибаи бойи
методӣ дар соҳаи масъалаҳои мавриди таҳқиқ баррасӣ ва чамъбаст қарор
дода, якчанд мақолаҳои илмӣ, дастурҳои таълимӣ омода ва ба табъ расонида,
тавияҳои мушаххасро барои таҳқиқоти минбаъда дар самти мазкур пешниҳод
кардааст.
Марњилањои асосии таҳқиқот: Таҳқиқот дар се марҳилаи ба ҳам
алоқаманд, ки мазмуну муҳтавои худро доранд, ба роҳ монда шудааст:
Марҳилаи якум (солҳо-2018-2019) – ҷамъоварии маводи назариявӣ,
омӯзиши амалӣ ва қиёси маводҳои назариявӣ.
Марҳилаи дуюм (2019-2020) – таҳлили раванди мутобиқшавии
донишҷӯён ба фаъолияти таълимӣ, рушди салоҳиятҳои коммуникативии
донишҷӯён ҳамчун воситаи самараноки омӯзиши забони англисӣ, татбиқ
ва истифодаи он дар системаи таҳсилоти касбӣ, афзалиятҳои беҳтар
намудани азхудкунии забони англисӣ ва сатҳи тайёрии мутахассисони
оянда.
Марҳилаи сеюм (2021-2022) – санҷиши натиҷаҳои таҳқиқот,
ҷамъбасткунии

мавод

ва

ифодаи

онҳо.

Тасвиби

натиҷаҳои

ба

дастовардашуда дар факултетҳои ғайризабонӣ, корҳо доир ба тавсия ва
татбиқи хулосаҳо дар раванди таълими забони англисӣ дар факултетҳои
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ғайризабонӣ, роҳҳои ташаккули салоҳиятҳои коммуникативӣ ва касбии
донишҷӯёни факултетҳои ғайризабонӣ.
Асоси

назариявии таҳқиқотро осори педагогҳо,

психологҳо,

забоншиносони Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мамлакатҳои Иттиҳоди
давлатҳои мустақил доир ба назария ва методикаи таълиму тарбия,
ташаккули

салоҳиятҳои

мунташиршуда

дар

коммуникативӣ

ҳамоишҳои

ва

илмӣ-амалӣ

касбӣ,
ва

матолиби

конференсияҳои

ҷумҳуриявӣ, семинарҳо, машваратҳо ва хонишҳои педагогӣ доир ба
ташаккули салоҳиятҳо ташкил додаанд.
Асосњои методологии тањќиќот дар он аст, ки асосу тавсияҳои
назариявӣ-методии

коркардшуда

доир

ба

роҳҳои

ташаккули

салоҳиятҳои коммуникативии донишҷӯёни факултетҳои ғайризабониро
дар ҳамаи донишгоҳҳо истифода бурдан мумкин аст. Ҳамчунон роҳҳои
бартараф кардани мушкилоти мавҷуда дар раванди таълими забони
англисӣ ба таври васеъ дар факултетҳои ғайризабонӣ мавриди
истифодаи амалӣ қарор гирифта метавонанд.
Хулосаҳо ва тавсияҳои илмие, ки дар рисола тавсия дода шудаанд,
бо методологияи муносибати системавӣ, консепсияи илмии ташхиси
педагогӣ-психологӣ асоснок гардида, ба методҳои назариявӣ ва
таҷрибавии таҳқиқот такя мекунанд. Онҳо инчунин бо кори озмоишӣ,
таҷрибаи шахсии педагогии кори муаллифи рисола тасдиқ шудаанд.
Ба сифати сарчашмаҳои таҳқиқот хизмат карданд: Омӯзиши
адабиёти илмӣ, педагогӣ-психологӣ, забонӣ ва ҳуҷҷатҳои меъёрию
ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар
бораи маориф”, фармонҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, паёмҳои
Президенти

Ҷумҳурии

Тоҷикистон,

нутқу

баромадҳо,

қарорҳои

барномаҳои давлатӣ дар соҳаи маориф, Барномаи давлатии такмили
таълим ва омўзиши забонҳои русӣ ва англисӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон
то соли 2030;
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2. Ғоя ва ақидаҳои олимони намоёни тоҷик, рус ва мамолики
Иттиҳоди давлатҳои мустақил (ИДМ) дар соҳаи фалсафа, забоншиносӣ,
педагогика,

психология,

роҷеъ

ба

ташаккули

салоҳиятҳои

коммуникативӣ, афкори пешқадам доир ба ташаккули шахсият.
3. Асарҳои илмӣ-таҳқиқотии ба мавзуъ дахлдори муҳаққиқони
муосири Тоҷикистон, Россия, Аврупо ва мамлакатҳои ИДМ, ақоиди
намояндагони соҳаи маориф дар саҳифаҳои маҷаллаҳои педагогӣ, илмӣтаҳқиқотӣ, рӯзномаҳо, маърузаи конфронсҳо, почтаи электронӣ ва
сайтҳо, таҳқиқоти бунёдии олимони тоҷик ва ғайра, ки ба масъалаи
таҳқиқоти мо бахшида шудаанд.
Заминањои эмпирикї: Заминаҳои эмпирикии таҳқиқот дар асоси се
хусусияти махсуси таҳқиқоти диссертатсионӣ - аксуламалӣ, назариявӣ ва
монографӣ ва мутобиқ ба ин хусусиятҳо истифода аз усулҳои мантиқии
таҳлили мафҳумҳо: тафсири мафҳумҳои асосӣ, ҳамчун воситаҳои мантиқию
методологии таҳлил, таърифи мафҳумҳои бунёдӣ, методҳои мантиқию
гнесологии

таносуби

ҳаҷм

ва

мундариҷаи

мафҳумҳо

ва

синтези

категорияҳо; усулҳои умуминазариявии таҳлил ва синтез, мушаххаскунӣ ва
ҷамъбасткунӣ, умумикунонӣ ва ҳамгунсозӣ, шакливазкунӣ ва тағйирдиҳӣ,
усули гузариш аз мафҳумҳои умумиятёфта ба мафҳумҳои мушаххас,
усулҳои амсиласозии ҳолатҳои имконпазир, таҷрибаи фикрӣ ва таҳқиқоти
монографӣ ташаккул ёфтаанд.
Дар баробари заминаҳои эмперикии мазкур ҳангоми ба даст
омадани натиҷаҳои таҳқиқот унсурҳои таҳлили мундариҷаи матн (контентанализ),

методи

арзёбии

коршиносон,

методикаи

банақшагирии

самараноки таҷрибаҳо, назарпурсӣ, мусоҳиба, суҳбат, мушоҳида, таҳлили
натиҷаҳои санљишњо, корҳои таҷрибавӣ-озмоишӣ, аз ҷумла санҷиши
хулосаҳои таҳқиқоти монографӣ дар амал мавриди истифода қарор дода
шуданд.

Пойгоњи тањќиќот: Ќоидаҳои асосӣ ва натиҷаҳои таҳқиқоти
рисола дар шакли мақолаҳо, ҳуҷҷатҳо ва тезисҳо дар маҷмуаҳо,

13

маҷаллаҳо инъикоси худро ёфта дар ҳисоботи илмии муаллиф дар
ҷаласаи кафедраҳои педагогика, психология ва рушди неруи инсонӣ ва
кафедраи назария ва амалияи забонҳои хориҷии Донишгоҳи давлатии
Данғара шунида шудаанд. Татбиқи натиҷаҳо тавассути интишорот ва
маърузаҳо дар семинару ҳамоишҳои илмию назариявӣ ва илмию амалии
вилоятӣ ва ҷумҳуриявӣ амалӣ гардид. Хулосаву тавсияҳо ва қоидаҳои
асосӣ дар ҷараёни машғулиятҳои таълимӣ, чорабиниҳои таълимию
тарбиявии факултетҳо санҷида шуда, ба Шӯрои илмї методии факултет
ва донишгоҳ барои татбиқ пешниҳод гардиданд. Дар асоси маводҳои
тадқиқот тавсияҳои методӣ мунташир шуданд.
Асоснокнамоии аҳамияти илмии тањќиќоти моро дар мавзуи
«Шароитњои дидактикии ташаккули салоњиятњои коммуникативии
донишљўён дар раванди омўзиши забони англисӣ дар факултетњои
ѓайризабонї» масоили дар фавқ зикршуда муайян мекунад. Албатта,
набудани коркарди назариявї ва методии ин мавзуъ, тавсияњои амалї
дар интихоби роњњо, методњо, усулњо дар ин самт мушкилоти зиёдеро ба
бор

меорад,

зеро

ташкили илмии салоњиятњои коммуникативии

донишљўён дар раванди омўзиши забони англисӣ дар факултетњои
ѓайризабонї ба таври кофї ташаккул наёфтааст.
Навоварии илмии таҳқиқот дар бандҳои зайл ифода меёбад:
–

хусусиятҳои омӯзиши забони англисӣ ба таври назариявӣ дар

факултетҳои ғайризабонӣ омӯхта шуд;
–

дар заминаи тањқиқот мушкилоти омӯзиши забони англисӣ дар

факултетҳои ғайризабонӣ ба таври мушаххас нишон дода шуд;
–

роҳҳои бартараф кардани мушкилоти омӯзиши забони англисӣ

дар факултетҳои ғайризабонӣ бо такя ба натиҷаи таҳқиқот пешниҳод
карда шуд;
–

принсипҳои дидактикӣ ва таҷрибаи таърихии методҳои омӯзиши

забони англисӣ дар факултетҳои ғайризабонӣ ба таври назариявӣ
баррасӣ гардидаанд;
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–

усул,

роҳҳо

ва

методҳои

нави

ташаккули

салоҳияти

коммуникативӣ бо такя ба натиҷаҳои таҳқиқ пешниҳод гардидаанд.
Ба њимоя муқаррароти зерин пешниҳод карда мешаванд:
– махсусият ва мушкилоти асосии омӯзиши забони англисӣ дар
факултетҳои ғайризабонӣ;
– роҳҳои самарабахш барои баланд бардоштани сатҳи таълими
забони англисӣ дар факултетҳои ғайризабонӣ;
– ҷустуҷӯи роҳҳои беҳтарини таълим дар омӯзиши забони англисӣ
дар факултетҳои ғайризабонӣ;
– роҳҳо, усул ва методҳои муосир дар ташаккули салоҳиятҳои
коммуникативии донишҷӯён дар раванди омӯзиши забони англисии
факултетҳои ғайризабонӣ;
– инкишофи маҳорат, малака ва дониши забонӣ ва инкишофи салоҳияти
муоширатии донишҷӯён дар рафти таълими забони англисӣ.
Аҳамияти назариявї ва амалии таҳқиқот дар он аст, ки асосу
тавсияҳои назариявӣ - методии коркардшуда доир ба роҳҳои ташаккули
салоҳиятњои

коммуникативии

донишҷӯёни

факултетҳои

ғайритахассусиро дар ҳамаи донишгоҳҳо истифода бурдан мумкин аст.
Њамчунон роҳҳои бартараф кардани мушкилоти мавҷуда дар раванди
таълими забони англисӣ ба таври васеъ дар факултетҳои ғайризабонӣ
мавриди истифодаи амал қарор гирифта метавонанд.
Хулосаҳо ва тавсияҳои илмие, ки дар рисола тавсия дода шудаанд,
бо методологияи муносибати системавӣ, консепсияи илмии ташхиси
педагогӣ-психологӣ асоснок гардида, ба методҳои назариявӣ ва
таҷрибавии таҳқиқот такя мекунанд. Онҳо инчунин бо кори озмоишӣ,
таҷрибаи шахсии педагогии кори муаллифи рисола тасдиқ шудаанд.
Дараҷаи эътимоднокии натиҷаҳо: қоидаҳо, хулосаҳо ва тавсияҳои
илмие, ки дар рисола тасвият ёфтаанд, бо методологияи муносибати
системавӣ, консепсияи илмии ташхиси педагогӣ-психологӣ асоснок
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карда мешаванд, ба методҳои назариявӣ ва таҷрибавии таҳқиқот такя
мекунанд. Онҳо инчунин бо кори озмоишӣ, таҷрибаи шахсии педагогии
кори муаллифи рисола тасдиқ карда шудаанд.
Мутобиќати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмї.
Мавзуъ ва муњтавои тањқиқоти диссертатсионї ба бандњои зерини
шиносномаи ихтисоси илмии 13.00.08 – Назария ва методикаи таҳсилоти
касбӣ

мувофиқат

мекунад:

банди 1 – «Методологияи

тањќиќотњои

педагогӣ» (равишњои тањќиќотї дар рушди илми педагогика, њамбастагї
ва њудудњои татбиќпазирии онњо; усулњои тањќиқоти педагогӣ; рушди
соҳаи фаннии педагогики;), банди 6 – «Консепсияи тањсилот» (равандњои
инноватсионї

дар

таҳсилот),

банди 7 – «Педагогикаи

амалї»

(ҷамъбасткунии таҷрибаи педагогии пешқадам; ҳаракати инноватсионӣ
дар таҳсилот; фаъолияти озмоишию таҷрибавии муассисањои таълимӣ).
Тасвиб

ва

амалисозии

натиљаҳои

диссертатсия.

Натиҷаҳои

таҳқиқот ва хулосаҳои асосӣ дар мавридҳои зерин сурат гирифтанд: дар
раванди омўзиши забони англисї дар факултетњои ѓайритахассусї;
ҳангоми гузаронидани курсҳои такмили ихтисоси омӯзгорон; дар
конфронсҳои илмӣ-назариявӣ, семинарҳо доир ба масъалаи назария ва
амалияи омўзиши забони англисї; дар гузориш ва муҳокимаҳои
мунтазам дар ҷаласаҳо ва семинарҳои илмӣ-амалии кафедраи забонњои
хориљии

Донишгоњи

давлатии

Данѓара;

ҳангоми

баромадҳо

ва

суханрониҳо дар конфросҳои илмӣ-амалии ҷумҳуриявӣ.
Натиҷаҳои асосии рисолаи илмӣ дар кафедраи забонњои хориљии
Донишгоњи давлатии Данѓара якчанд маротиба баррасӣ гашта, дар
конфронсњои ҷамъбастии Донишгоњи давлатии Данѓара (солњои 20182022), дар конфронсҳои вилоятӣ ва љумњуриявӣ, дар курсњо ва
семинарњо, мизҳои мудаввар, семинарҳо ва тренингҳо васеъ баррасӣ
шудаанд, њамзамон натиҷаҳои асосии кори илмӣ дар шакли 5 мақола дар
нашрияҳои пешбари тақризшаванда,

ки аз

тарафи КОА назди
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Президенти

Љумҳурии

Тољикистон

тавсия

дода

шудаанд,

нашр

гардиданд.
Интишорот аз рӯйи мавзуи диссертатсия.
Сохтори рисола. Рисола аз муқаддима, ду боб, хулосаи умумӣ (дар
маҷмуъ

179

саҳифаи

чопи

истифодашуда иборат мебошад.

компютерӣ),

180

номгӯйи

адабиёти
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БОБИ 1. ПРОБЛЕМАҲОИ УМУМЇ - НАЗАРИЯВИИ ТАШАККУЛИ
САЛОҲИЯТҲОИ КОММУНИКАТИВИИ ДОНИШҶӮЁН ДАР
РАВАНДИ ОМӮЗИШИ ЗАБОНИ АНГЛИСЇ ДАР ФАКУЛТЕТҲОИ
ҒАЙРИТАХАССУСЇ

1.1 Махсусият ва проблемањои омӯзиши забони англисӣ дар
факултетњои ғайризабонӣ
Дар љањони муосир балад будан ба забони хориљї рўз то рўз
хусусияти салоњиятњои касбиро бархўрдор гашта истодааст. Забони
хориљї воситаи муњим барои омодагии касбї, дастрасї ба уфуќњои
баланди дониш, имконияти муошират ва мубодилаи афкор бо мардуми
мамлакатњои гуногун мебошад. Аз ин рӯ, вазифаи асосӣ дар таълими
забони хориљї барои донишљўёни равияҳои ѓайризабонї дар шароити
муосир

ташаккули

салоњиятњои

коммуникативии

забони

бегона

мебошад, ки дар навбати худ, барои самт гирифтан дар муњити
бегоназабон имкон фароњам оварда, ба мутахассис барои ташаккули
муќобилат дар бозори љањонии мењнат мусоидат менамояд. Аз ин рў
наќши фанни забони хориљї дар факултетњои ѓайризабонї хеле боло
рафтааст. Стандарти давлатии таълимии тањсилоти олї

ба инобат

гирифтани хусусиятњои касбиро зимни омўзиши забони хориљї, маќсади
дар амал татбиќ намудани вазифањои онро дар фаъолияти минбаъдаи
хатмкунандагон таќозо менамояд. Масъала на танњо соњиб будан бо
малакањои муошират ба забони хориљї,

балки аз донишњои махсус

рољеъ ба ихтисоси интихобкарда бархўрдор будан низ ба миён гузошта
мешавад.
Таълими ба касб нигаронидашудаи забони хориљї њамчун падидаи
илмї њанўз соли 1960 дар хориља арзи њастї намуд. Дар Русия дар тањияи
назарияи

таълими

П.И.Образцов

дар

ба

касб

муштаракї

нигаронидашудаи
бо

њамкорони

забони
худ

сањми

хориҷї
калон

гузоштаанд [88]. Аз тарафи онњо принсипи ба касбият нигаронидашудаи
маводи таълимї барои омўзиши забони хориљї дар донишгоњњои
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ѓайритахассусї коркард ва асоснок карда шудааст. П.И.Образцов ва
њамкорони ў, ќайд кардаанд, ки омўзиши забони англисӣ бояд на танњо
ба хотири маќсадњои худро ба роњ монда шавад, ҳамчунин, воситаи ноил
гардидан ба маќсади баланд бардоштани сатњи маърифати дар чорчўбаи
ихтисоси интихобнамуда амалї гардад. Ба аќидаи онњо, ба эътибор
гирифтани хусусиятњои ихтисос бояд тибќи самтњои зерин ба роњ монда
шавад:
– кор аз болои матнњои махсус;
– омўзиши мавзуъњои махсус барои инкишофи нутќи шифоњї;
– омўзиши маљмуи луѓатњои марбути ихтисос;
–

аз тарафи омўзгор ташкил намудани дастурњо барои фаъол

гардонидани маводи таълимии грамматикї ва лексикї [89. с.21].
Моњияти

таълими касбии забони хориљї дар њамгироии он бо

фанњои махсус бо маќсади гирифтани донишњои иловагї рољеъ ба касб
ва ташаккули хусусиятњои барои шахсият муњим ифода меёбад. Дар ин
љо омўзгори забоншинос ба мушкилињои зиёде дучор мегардад, чунки
бинобар маълумоти забоншиносї ё педагогиаш ў на њама ваќт лексикаи
хоси касбро балад аст. Аз ин рў, омўзгор бояд асосњои ин ё он ихтисос,
лексикаи асосї ва касбиро омўхта, ба мафњумњо сарфањм равад.
Таълими ба касб нигаронидашудаи забони хориљї пешбинї
менамояд, ки матнњои сањењи тибќи принсипи мавзуи интихобгардида
асоси курси омўзиширо ташкил намоянд. Ба ѓайр аз матнњо, системаи
машќњои

махсуси

равонагардида

низ

ба

ташаккули

истифода

малака

карда

ва

мешаванд.

мањорати
Машќњои

лозима
дорои

хусусияти лексикию грамматикї барои захира гардидани фонди луғавии
махсус мусоидат менамоянд. Мазмуни асосии матнро људо кардан,
ёфтани калидвожањо ва њоказо ба донишљў барои ташаккул додани
нутќи шифоњї ё хаттї ёрї мерасонанд. Машќњо аз рўйи ба сохторњо људо
кардани иттилоот барои ташаккул додани малакањои кори мустаќилона
бо сарчашмањои мухталиф мусоидат менамоянд. Тавассути онњо
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донишљў шарњ додан, нуќтаи назари худро баён кардан, далел овардан,
бањсу мунозира намудан ва ѓайраро меомўзад.
Дар амалия мо метавонем муќаррар намоем, ки сатњу сифати
омодагии донишљў на њама ваќт љавобгўйи талаботи мављуда мебошанд.
Яке аз омилњои ба самти афзалиятноки таълими забони хориљї
равонагардида омили вақт мебошад. Њамеша соатњои барои таълими
фанни забони хориљї људокардашуда

ихтисор

Масалан, донишљўёни курсњои якуми факултетҳои

карда

мешаванд.

муҳандисӣ

ва

технологияи муосири истеҳсолии Донишгоҳи давлатии Данғара дар
(с.2017-2021) як сол дар ҳаҷми 106 соат забони англисї омӯзонида мешуд,
ҳоло бошад дар як сол (с.2022) 72 соат донишҷӯён забони англисӣ
меомӯзанд.
Бо вуљуди ин, донишљўён пас аз худ намудани фан бояд соњиби
донишњои махсус, мањорат ва малакањо, аз љумла: – донистани
мафњумњои асосї, зуњурот ва таркибњои грамматикї, меъёрњои ахлоќии
рафтор ва нутќ, ки барои муоширати касбї ба забони англисї хеле
заруранд; – мањорати истифодаи маъноњои асосии мафњумњо, зуњурот ва
таркибњои грамматикии забон; татбиќи меъёрњои ахлоќї ва этикети
нутќии барои муоширати касбї бо забони хориљї лозима; – малакањои
хондан, навиштан, наќли монологњо, ки барои муоширати касбї бо
забони хориљї заруранд, гарданд[66, С 336-337].
Новобаста аз он ки чунин масъалањои фарох дар њолати мањдуд
будани давомнокии машѓулиятњои синфї сатњи муайяни тайёрии
донишљўёни курси аввалро, ки омили дигари муњим мањсуб ёфта, ба
сифати таълим таъсири бевосита мерасонад, талаб мекунанд. Дараљаи
омодагии пеш аз донишгоњии донишљўёни муассисањои тањсилоти олии
ѓайритахассусї дар соњаи забони хориљї асосан он ќадар назаррас нест,
инчунин аз љињати нобаробарї низ фарќ мекунад. Тамоюли мазкур,
мутаассифона, ба њамаи мактабњои олие, ки бакалавр ва магистрњоро аз
рўйи равияҳои ѓайритахассусї омода месозанд, тааллуќ дорад. Ин чунин

20

маъно дорад, ки масъалаи аввалиндараљаи омўзгор, ки

ба таќвияти

мањоратњо ва малакањои асосї ва такмили онњо алоќаманд аст, бинобар
мављуд набудани он чизе, ки барои таќвият ва такмил заруранд,
иљронашаванда менамояд, гарчанде ин ба њамаи донишљўён иртибот
надошта бошад њам, ба аксарият рост меояд. Дар амалия ин њолат ба он
меорад, ки омўзгорро лозим аст ваќти ќиммати худро барои такрор ва
љамъбасти маводе, ки бояд дар чорчўбаи мактаби миёна мавриди
омўзиш ќарор гирад, сарф созад ва бо донишљўёни алоњида низ омўзиши
ин маводи заруриро аз «њељ » оѓоз намояд. Њолатњои мазкур вазифаи дар
назди омўзгор истода ва рушди баробари донишљўёнро душвор
мегардонанд, ҳол он ки дар барномаи фан нишон дода шудааст, ки
зимнан таваљљуњ ба манбаи лексикї, нутќи шифоњї ва мавзуъњои маишї
аз як тараф ва забони касбї аз тарафи дигар ба тариќи баробар људо
карда шавад. Њамаи холатњои дар боло нишондодашуда омўзгори
забони хориљиро дар муассисањои тањсилоти олии ѓайритахассусї дар
муносибат (барои бартараф кардани баробарии ночиз) дар байни
шартњои масъалањои мураккабу ќатъї, инчунин сафарбар кардани
донишљўён барои омўзиши босамар ољиз мегузорад.
Новобаста ба мушкилоти номбаркардашуда, кафедрањои забонњои
хориљии

муассисањои

тањсилоти

олии

ѓайритахассусї

роњњои

самарабахштарини таълими забони хориљї ва забони англисї аз рўи
ихтисосро дар њоли теъдоди ками соатњои барои ин фан људокардашуда
ва сатњи пасти забондонии хатмкунандагони мактабњо љустуљў намуда
истодаанд. Чунончи, дар баъзе муассисањои тањсилоти олї донишљўёнро
мувофиќи дараљаи забондониашон, ки дар дарсњои аввал тибќи усули
кор бо тестњо муайян карда мешавад, ба зергурўњњо таќсим намудаанд.
Ин имкон медињад, ки дар чорчўби барномаи таълим омўзиши босамари
забони хориљї (англисї) њам барои донишљўёни забондон ва њам барои
донишљўёни сатњи забондониашон паст қарор дошта ба роњ монда
шавад[96, с.9].
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Аз гуфтањои боло бармеояд, ки таълими забони хориљї аз рӯи
равияи ѓайриихтисосї самти афзалиятноки таълими муосир ба њисоб
меравад. Он дар донишљўён ташаккул ёфтани ќобилиятњои муошират бо
забони бегонаро дар вазъиятњои муайяни корї, илмї бо назардошти
хусусиятњои онњо нисбати касби минбаъдаи худ пешбинї менамояд.
Вазифаи

инкишоф,

мукаммалгардонӣ

ва

муносибгардонии

методҳои таълими забони хориҷӣ яке аз масъалаҳои мубрам дар
системаи маорифи ҷумҳурӣ ба шумор меравад. Вобаста ба талаботи
имрӯза ба мақсади таълими забони хориҷӣ ҳолати ҳам донишҷӯ ва ҳам
омӯзгор муҳим буда, таълим бояд дар ҳамкории зич ба роҳ монда шавад.
Муносибгардонӣ ин истифода намудан аз усули беҳтарин, аз
шароит, восита, амали мавҷуда мебошад. Агар муносибгардониро ба
раванди таълим равон намоем, ин чунин маъно дорад, ки дар раванди
таълим маҳз методеро бояд татбиқ кард, ки дар вақти нисбатан кам
натиҷаи самаранокеро ба даст овардан имконпазир гардад.
Муносибгардонӣ худ бо як метод ва натиҷабахшї маҳдуд нашуда,
дар баробари ин дар интихоби беҳтарини омӯзгор аз имкониятҳои зиёди
мавҷуда таҷассум меёбад [1].
Методҳои анъанавии таълими забони хориҷӣ азхудкунии донишро
дар вазъияти сунъӣ дар худ таҷассум менамоянд ва донишҷӯён алоқаи
предмети омӯхтаашонро бо касби оянда худ пайдо карда наметавонанд.
Бояд зикр намоем, ки яке аз воситаҳои мазкур барои инкишофи
тафаккури донишҷӯён ин тарҳсозии тақлидӣ, моделсозӣ ба шумор
меравад. Чунин муносибат дар дарсҳои забони хориҷӣ ба ташаккули
малака, маҳорати муоширати донишҷӯ мусоидат мекунад. Ҳамчунон
барои омода кардани донишҷӯён ба ҳаёти воқеӣ боис гашта, ба онҳо
имкони баён кардани андешаи худ, ҳиссиёт, баҳодиҳиро дода дар як вақт
бо забони хориҷӣ фикрронӣ кардани донишҷӯёнро фароҳам меорад.

22

Омӯзиш бояд ба самти касбии ояндаи донишҷӯ равона карда шавад
ва дар ин маврид омӯзонидани муколамаҳо ба самти касбӣ, таҳлили
вазъияти иҷтимоӣ ва касбӣ, лаҳзаҳои бозӣ, викторинаҳо ва ғайра хеле
муфид ва натиҷаи мусбат медиҳанд.
Тамоюли имрӯзаи омӯзиши забони хориҷӣ табдил ва азнавсозии
парадигмаи методиро тақозо менамояд, зеро дар вазъияти имрӯза
воситаҳои нави техникӣ ба таълим ҳамроҳ шуда истодаанд. Ин
комёбиҳои технологӣ ба омӯзгорони забони хориҷӣ имкон медиҳад, ки
раванди масъаларо ба самти сифатан нав ва беҳтар рушд диҳад. Ин пеш
аз ҳама дар татбиқи барномаҳои компютерӣ ва шабакаҳои интернетӣ
ифода мегардад.
Истифодабарии иттилооти интернетӣ дар мисоли эҷодиёти санъати
тасвирӣ, меъморӣ, адабиёти соҳибзабонҳо ба донишҷӯён на танҳо
иттилооти бештар медиҳад, балки барои рушди қобилияти бадеию
эстетикии онҳо саҳм мегузорад. Шабакаи интернетӣ донишҷӯёнро бо
тамоми санадҳо,филмҳои тасвирӣ доир ба таърих, фарҳанг ва урфу
одати соҳибзабонҳо шинос намуда, савияи дониш ва ҷаҳонбинии
донишҷӯёнро сифатан инкишоф дода шавқу рағбати онҳоро нисбати
омӯзиши забони хориҷӣ бештар менамояд.
Дар вақти таълими забони хориҷӣ донишҷӯён на ҳама вақт забонро
то дараҷаи дарк кардан балад буда, арзиши фарҳангиву забониро баҳо
дода наметавонанд. Бо вуҷуди он шумораи донишҷӯёне, ки ба омӯзиши
маданияти соҳибзабонҳо таваҷҷуҳ доранд, афзоиш меёбад. Чунин
донишҷӯён, албатта, дар муколамаҳо бо соҳибзабонҳо фаъолона ширкат
меварзанд.
Истифодаи захираҳои педагогии забони хориҷӣ дар асоси
муносибати фарогирии фарҳангӣ тасаввуроти донишҷӯёнро нисбат ба
фарҳанги худ ва фарҳанги соҳибзабонҳо васеъ мегардонад. Лаҳзаҳои
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омӯзиши фарҳанги соҳибзабонҳо талаботи донишҷӯро дар шинохти
фарҳангии соҳибзабонҳо бештар менамояд.
Кишваршиносӣ доир ба вазъияти иҷтимоию иқтисодии кишвари
соҳибзабон ва донишҷӯён иттилоот пешкаш менамояд. Ҳамчунон
донишҷӯён оид ба анъанаҳо, урфу одат, арзишҳои фарҳангӣ маълумот
мегиранд. Дар дарсҳо истифодаи иттилооти кишваршиносӣ хусусияти
амалӣ дорад. Чунин иттилоот натанҳо талаботи маърифатӣ, балки
талаботи коммуникативии донишҷӯёнро низ таъмин намуда, салоҳияти
коммуникативӣ ва иҷтимоию маданиро ташаккул медиҳад.
Ҳолати зарурияти азхудкунии забони хориҷӣ дар робитаи зич бо
омӯзиши фарҳанги соҳибзабонҳо дар таълим ҳамчун аксиома қабул
шудааст. Возеҳан бештари маводи хусусияти кишваршиносӣ дошта дар
дарси англисӣ аз худ карда мешавад. Аммо ҳаҷми маводи таълимӣ водор
месозад, ки ба ҷуз дарсҳо боз корҳои мустақилона, дарсҳои факултетивӣ,
даҳрӯзаҳои забон низ истифода шуда натиҷаи дилхоҳ ба даст оварад.
Психологҳо, педагогҳо имрӯз дар он ақидаанд, ки барои ба даст
овардани натиҷаҳои дилхоҳ дар омӯзиши забони хориҷӣ бояд талаботи
шахс ва шавқу рағбат ва мақсаднокиро дар мадди аввал гузошт. Зеро
маҳз мақсаднокӣ фаъолияти муайяни интихоби восита ва усулҳоро барои
ба мақсад расидан муҳайё менамояд.
Маълумоти

кишваршиносиро ба ҷанбаъҳои

ҷуғрофия, таърих,

фарҳанги соҳибзабон ҷудо намудан мумкин аст. Қисмати фарҳангӣ на
танҳо дар худ фарҳанги соҳибзабонро фаро мегирад, балки ба ҳаёти
ҷамъиятӣ, сохти давлатӣ, маориф, маишат, намудҳои миллии варзиш,
урфу одат ва анъанаҳои соҳибзабон низ дахл дорад.
Салоҳияти кишваршиносӣ ин малака ва маҳорати муносибати
таҳлилӣ нисбат ба омӯзиши фарҳанги хориҷӣ бо омӯхтану донистани
фарҳанги миллии худ мебошад. Зеро дарки фарҳанги бегона бе
донистани фарҳанги худ муяссар намегардад.
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Корҳои эҷодӣ дар мавзуъҳои кишваршиносиро дар ҳама гурӯҳҳои
донишҷӯён дар тамоми раванди омӯзиш дар якҷоягӣ бо мавзуъҳои
гуногун гузаронидан натиҷаи дилхоҳ медиҳад. Матнҳои дорои хусусияти
кишваршиносӣ имрӯз дар омӯзиши забони хориҷӣ аҳамияти ҷиддї
доранд ва онҳо шавқу рағбати донишҷӯёнро бештар менамоянд. Бо
шинос шудан ба чунин матнҳо донишҷӯён бо ҳақиқати воқеии зиндагии
мардуми соҳибзабон ва кишвари ӯ шинос шуда, дониши иловагии
ҷуғрофӣ, таърихӣ, маърифатӣ, маданӣ ва ғайраро аз бар менамоянд.
Дарсҳои хусусияти кишваршиносӣ дошта, талабот ва шавқу
рағбати донишҷӯёнро зиёд карда, минбаъд ба мустақилона омӯхтани
таърих, фарҳанг, сохти сиёсӣ, ҳаёти ҷамъиятии соҳибзабонҳо бештар
мусоидат менамояд.
Маводи хусусияти забоншиносӣ-кишваршиносӣ дошта фишанги
муқтадире барои афзоиши шавқу рағбати донишҷӯён дар омӯзиши
забони хориҷӣ мебошад. Яке аз объектҳои омӯзиши забоншиносӣкишваршиносӣ ҳақиқати ҳаёти кишвари соҳибзабон ба ҳисоб меравад.
Ҳақиқати воқеӣ иттилооти воқеӣ оид ба маишат, фарҳанг, таърих,
қаҳрамонҳо, анъана, урфу одат мебошад.
Мақсади асосии омӯзиши забон ин ташаккули шахсиятест, ки
қодир аст дар муоширати байнифарҳангӣ ширкат варзад. Бинобар он
дар вақти таълим ба андозаи зиёд истифода намудани маводи
кишваршиносӣ натиҷаи судманде дода дониш, маҳорат, малака ва дар
маҷмуъ салоҳияти коммуникативии кишваршиносӣ ва забоншиносии
донишҷӯёнро ташаккул медиҳад.
Сифати таълим, пеш аз ҳама, ба маҳорати омӯзгор дар интихоби
маводи кишваршиносӣ вобаста аст. Маърифати фарҳанги бегона дар
ҷустуҷӯи фарқияти фарҳанги миллӣ бо фарҳанги бегона таҷассум
меёбад. Ҳамчунон матнҳои дорои хусусияти кишваршиносӣ дар раванди
омӯзиши забони хориҷӣ нақши муҳим мебозад.
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Маводҳои кишваршиносӣ имконияти зиёдеро дар инкишофи қобилияти
эҷодии донишҷӯён дар омӯзиши фарҳанг, анъана, таърих ва зиндагии
воқеи кишварҳои соҳибзабон бархӯрдор буда, ҳамзамон шавқу рағбат ва
мақсадҳои донишҷӯёнро афзун мегардонанд. Донишҷӯён дар ин маврид
қобилияти дарк кардани зуҳуроти хориҷ, қабул кардани фарҳанги
бегонаро доро гашта, фарқи байни “худӣ ва бегона”-ро дарк мекунанд.
Маълум аст, ки истифодаи иттилооти хусусияти кишваршиносӣ
дошта дар раванди таълим фаъолияти маърифатии донишҷӯёнро афзун
мегардонад, боиси мустақилона кор кардани онҳо бо забон гардида,
масъалаи тарбиявиро ҳал мекунад .
Дар натиҷаи истифодаи ин усулҳо ва роҳҳо дар раванди таълим
тарафдории эҳсосотии донишҷӯёнро дар раванди маърифатӣ эҷод
менамояд, шавқу рағбати онҳоро барои аз худ кардани дониш ва
маҳорат афзоиш медиҳад. Ҳамчунон барои истифодаи амалии дониш
маҳорат ва малакаи донишҷӯён шароити мусоид фароҳам меорад.
Раванди таълими забони хориљї дар донишгоњњои ѓайризабонї,
яъне дар донишгоњњое, ки забони хориљї (англисї) аввалиндараља нест,
таърихи раванди ивазшавии муносибатро нисбати забони англисї
инъикос менамояд, яъне он дар љустуљўи фаъолияти ќобили ќабули
илмї-методї зуњур меёбад. Аммо набояд фаромуш кард, ки таълими
забони англисї имрўз зарурият ва таќозои талаботи иљтимої-иќтисодии
љомеа аст. Бештари муњаќќиќон бар он аќидаанд, ки донистани забони
англисї имрўз талаботи асосии бозори мењнат мебошад. Истифодаи
забони англисї бо маќсади фаъолияти касбї барои мутахассисоне, ки бо
бозори љањонї алоќаманданд, зарурияти муњим дорад. Зеро дар
фаъолияти бозори љањонї мањз забони англисї воситаи муошират
мањсуб меёбад.
Аз тарафи дигар, соњибистиќлолиятии кишварамон ва узви љомеаи
љањонї шудан низ зарурияти омўзиши забони англисиро дар мадди аввал
мегузорад.
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Дар љањони имрўза балад будан бо як забон ва ё якчанд забони
хориљї хусусияти универсалии салоњияти касбиро бархўрдор гаштааст.
Зеро забони англисї уфуќњои нави робитаи касбиро мекушояд, дастрасї
ба дониши васеъро таъмин менамояд, имконияти муоширатро бо
њамкасбони хориљї фароњам меорад. Ин шароит албатта ба системаи
маорифи љумњурї дар хусуси таълимоти њатмї ва умумӣ дар зиддият аст.
Дар донишгоњњои ѓайризабонї омўзиши забони англисї албатта њатмї
мебошад, аммо хусусияти умумиро дорост. Аз ин љо ду љузъиёти муњиме
дар сифати таълими забони англисӣ дар донишгоњњои ѓайритахассусї
ба миён меоянд.
Яке аз омилњо ваќт мебошад. Чуноне, ки дар Донишгоњи давлатии
Данѓара барои омўзиши забони англисї 106- соат барои курси якум људо
гардидааст, ки бештари соатњо ба корњои мустаќилона људо шудаанд.
Дар як ваќт вазифаи фан дар инкишофи мањорати нутќи хаттї, шифоњї,
гапзанї, шунавонидани забони англисї љамъбаст мегардад. Яъне,
мањорати истифода бурдани забони англисї њамчун воситаи омӯзиши
маданияти љомеаи дигар,

васеъ намудани

љањонбинї ва таассуроти

донишљўён, баланд кардани савияи муайяни

маърифатии онњо,

ҳамчунон ташаккули маданияти тафаккур, муошират ва нутќ назди
таълими фанни мазкур гузошта шудааст.
Баъди азхудкунии фанни забони англисӣ мутахассис бояд чунин
малака, мањорат ва салоњиятњоро бархурдор бошад:
– дониши лексикии кофии забон, лексикаи илмї ва маълумот рољеъ
ба мафњумњо оид ба тахассус;
– сохтори грамматикии хоси адабиёти илмї ва забони гуфтугўї;
– дониши њаётии воќеӣ оид ба фарњанги соњибзабон;
– мањорати хонда тавонистани матнњо вобаста ба ихтисос, пурра
фањмидани мавод бо истифодаи луѓат ё бе луѓат;
– маҳорати баррасии мазмуни матн аз рўйи тахассус бо забони
англисї;
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– мањорати ширкат дар муколамањо дар мавзуи касбї;
– малакаи хондани адабиёти махсуси соњаи мањдуд ва васеъ бо
луѓат;
– малакаи дарки муколама ва монолог дар мавзуъҳои гуногун;
– малакаи нутќи хаттї барои тайёр кардан ва нашри маќолањо
тезисњо, номанависї;
– малакаи тарљумаи мавод доир ба ихтисос;
– малакаи нутќи оммавї, маъруза кардан.
Худ ќазоват кунед, ки њалли чунин вазифањо бо истифодаи дарсњои
мањдуди таълимї дар донишгоњњои ѓайритахассусї имконнопазир аст.
Инљо омили дуюм, яъне сифати таълим дар назди омўзгорони забони
англисї кундаланг меистад. Дараљаи тайёрии пешакии донишљўёни
донишгоњњои ѓайритахассусї нокофист. Бинобар ин вазифањое, ки дар
боло ёдрас шуданд, дар вазъияти тайёрии нокифояи донишљўён барои
омўзгор хеле душвор мегардад. Њолате барои омўзгор пеш меояд, ки
соатњо ва зањмати зиёдро ба омўзондани донишљўёне, ки тайёрии кофї
дар омўзиши забони

англисї надоранд, сарф кунад ва таълимро аз

ибтидо оѓоз намояд. Ин албатта ба донишљўёни тайёрї дошта таъсири
манфї мерасонад ва як мушкилии нобаробарии таълимиро назди
омўзгор

мегузорад

ва

албатта,

ба

салоњияти

паст

ё

баланди

дохилшавандагон вобаста аст. Салоњияти забоншиносї ё забонї доштан
дониш, малака ва мањорат доир ба забон дар самти фонетика, лексика,
грамматикаро талаб мекунад[5, с,3].
Донишљў дар њамон ваќт соњиби салоњияти забоншиносї мегардад,
ки вай тасаввуротро дар бораи забон дошта бошад ва табдили
морфологї ва синтаксисии забонро дуруст истифода карда тавонад.
Аммо таљриба нишон медињад, ки мутаассифона донишљўён ба
донишгоњњои дар факултетҳои ғайризабонї дохил шуда, дониш, малака
ва мањорати забоншиносиро ба дараљаи кофї бархўрдор нестанд. Дар
бештари њолатњо дониши базавии онњо ба њеҷ баробар аст. Боиси
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таассуф аст, ки чунин майлон дар аксари донишгоњњои љумњурї дар
самти тайёр кардани бакалавр ва магистр дар факултетњои ғайризабонї
њукмрон аст.
Бе тайёрии пешакї ва дониши базавї инкишоф додани њамагуна
малакаву маҳорати забонї, малакаи гуфтугўйї,

базаи терминологї,

мањорати тез хондан ва дигар салоњиятњои забонї, коммуникативї ва
байнифарҳангиро ташаккул додан ѓайриимкон аст.
Бояд зикр намоем, ки ба зимаи донишгоњњои ѓайритахассусї
омўзондани дониши базавии забони англисиро њавола нанамоем. Ин
масъаларо бояд дар марњилаи таълим дар мактаби миёна њал намуд.
Бинобар ин замони муосир таќозои ислоњотро дар омўзиши забони
англисї њам дар мактаби тањсилоти њамагонӣ ва њам дар донишгоњ
таќозо мекунад.
Ба њар њол донишгоњњои љумњуриро лозим мебояд ба камбудии
соатҳои таълимӣ нигоҳ накарда, вазифањои дар пеш истодаро дар
мавриди омўзиши забони англисї њал намоянд.
Яке аз роњњои сифатан бењтар намудани таълими забони англисї
ин ба гурўњњои хурд људо кардани донишљўён мебошад, аммо тибќи
соатњои људонамудаи таълимї ин иќдом низ душвор аст. Ба гурўњњо
вобаста ба савия ва тайёрии донишљўён ба омўзгорон имкон медињад, ки
маводи таълимиро вобаста ба дараљаи дониши забонии донишљў
пешкаш кунанд. Дар ин њолат њам донишљуёни аќибмонда, њам
донишљўёни пешрафта бурд мекунанд. Барои омўзгорон низ тадрис
нисбатан осон ва сифатан натиљабахш хоњад гардид.
Китобњои дарсие, ки имрўз омӯзгорони донишгоњњо аз онҳо
истифода мебаранд, љавобгўйи талаботи замон нестанд. Дар ин китобњо
мазмуни матнњо асосианд, ҳарчанд дар онҳо грамматика љой дошта
бошад њам, он бо матнњо алоќаманд карда нашудааст. Нутќи зинда ё
шифоњї комилан дар ин китобњо сарфи назар шудааст. Боз лозим ба
ёдоварист, ки аксари китобњои дарсї бо забони русианд ва барои
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омўхтани забони англисї надонистани забони русӣ мушкилии асосї
мебошад. Китобњо бо забони тољикї ќариб, ки мављуд нестанд, ки ин
масъала нињоят љиддї ва њалталаб мебошад.
Масъалаи дигар ин маќсаднокї ё шавќу раѓбати донишљў нисбати
забони англисї мебошад. Маќсаднокї ё шавќу раѓбат ба сифати таълим
алоќамандии зич дорад. Донишљўе, ки ба донишгоњ дохил мешавад, дар
бештар њолатњо доираи истифодаи забони англисиро дар касби ояндаи
худ дида наметавонад. Њамчунон маќсаднокии паст мањдудияти
истифодаи забони англисиро дар таљрибаи њаётї падид меорад. Ин
ҳолатро танњо бо васеъ намудани муносибати байналмилалии таълимїилмї њал кардан мумкин аст [16, с.127].
Яке аз роњњои баланд бардоштани шавќу раѓбати донишљўён ин
гузаронидани

озмунҳо,

ҷашнҳо,

конфронсњои

илмї

-

амалии

байналмилалие, ки бо ташаббуси кафедраи забони англисї гузаронида
мешавад, ба ҳисоб меравад. Гузаронидани чунин чорабиниҳо на танњо
шавќу раѓбати донишљўёнро бештар менамоянд, балки мањорати
муоширатии онњоро инкишоф медињад, ҳамчунон салоњияти дар гурўњ
кор карданро ташаккул медињад, ки ин барои мутахассиси оянда хеле
муфид аст.
Аммо бояд зикр намоем, ки чорабинињои ѓайритаълимї зањмат ва
ваќти зиёдро талаб мекунад. Аммо ширкати донишљӯ дар олимпиада ё
конфронси илмї-оммавї ба забони англисї дар њолати ѓолиб омадан
раѓбати донишљўро меафзояд. Дар ин ваќт љалб кардани гурўњи
донишљуён дар ваќти тайёрии баромад маҳорати эљодии донишљўёнро
зиёд мекунад [42, с.12].
Бидуни шубња њалли ин масъалањо муносибати муштаракро талаб
мекунад ва дар муассисаи тањсилоти њамагонї, донишгоњњо нисбати
омўзиши забони англисї ислоњотро таќозо менамояд. Таљрибаи таълими
забони англисї дар донишгоњњои забонї нишон медињад, ки бояд
соатњои таълимиро бештар намуд. Њамчунон усулу методњои интенсивї
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ва технологияи муосир масъаларо ба њолатњои воќеии коммуникативї
наздик кард. Корњои муштарак ва њамкориро бо дигар кафедрањо низ
бояд анљом дод, зеро њамаи масоили омўзиши забони англисиро танњо
ба души як кафедра вогузор кардан ягон самара намедињад.
Дар замони муосир омўзиши таълими забони хориљї дар
муассисањои таълимии ѓайри-тахассусї бо маќсади дар соњаи касбї
рушду такомул додани малакањои забоназхудкунии мутахассисони оянда
шарти зарурии таълим мањсуб меёбад. Рўз то рўз маълум мегардад, ки
чаро наќши фанни забони хориљї дар муассисањои тањсилоти олии
ѓайритахассусї боло меравад. Ќобили зикр аст, ки аз як тараф мањдуд
будани теъдоди соатњои дарсии барои омўзиши забони хориљї
људогардида

куллан

мушкилоти

асосии

силсилафанњои

равияи

гуманитарии муассисањои тањсилоти олии техникї гардидааст. Вале, аз
тарафи дигар љињати баланд гардидани наќши таълими забони хориљї
рољеъ ба масъалањои мубраме, ки назди омўзгор дар таълими
мутахассисони ѓайритахассусї истодааст, ибрози андеша намудан вољиб
аст. Ба љумлаи ин мушкилот њамчунон пурра донистани њамаи
малакањои аз худ кардани забон, ки зимни муошират бо намояндагони
забони хориљї зарур аст, шомил мешавад ва бояд гуфт, ки ин яке аз
салоњиятњои асосии мутахассиси имрўза мањсуб меёбад.
Рушди таълими соњавї (касбї) аз як тараф хусусиятњои расмиеро
доро мебошад, ки тибќи он байни забони мутахассис ва забони
гуфтугўйї фарќият вуљуд дорад. Аз тарафи дигар ба таври воќеї
муошират кардан бо забони хориљї дар чорчўбаи фаъолияти касбї хеле
муҳим мебошад. Дар муассисањои тањсилоти олии ѓайритахассусї
бошад, зимни таълими забони хориљї њама гуна фаъолияти забонї
(хониш, нутќ, хат, шунавої) ба таври васеъ ва њамаљониба љорї карда
мешавад. Агар пештар таваљљуњ асосан ба матнњои соњавї, ки омўзиши
тарљумаи касбиро таќозо менамуданд, равона карда мешуд, вале дар
вазъияти имрўзаи таълим салоњиятњое таҳия гардидаанд, ки таълими
малакањои гуногуни забониро њам дар асоси забони тахассусї ва њам
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дар њади матнњои умумимаданї дар бар мегиранд. Ба чунин тарз ташкил
намудани раванди таълим, ки дар он фанни забони хориљї ба ихтисос ва
имконияти истифода бурдани он дар соњањои фаъолияти касбї равона
карда мешавад, моњияти таълими касбиро ифода мекунад[2]. Ин таѓйир
додани маќсад, мазмун, шакл ва раванди таълимро таќозо менамояд.
Муњаќќиќ

М.В.Ляховитский

нигаронидашударо

тањия

нигаронидашудаи

забони

[83]

намуда
хориљї

назарияи
ба

таълими

асоси

дар

ба

ихтисос

таълими

муассисањои

ба

касб

тањсилоти

ѓайритахассусї асос гузошт.Чунин принсип нишон медњад, ки на танњо
маљмўи намудњои фаъолияти забонї, балки худи маводи таълим низ
мутобиќи маќсадњои муайяни салоњиятњо пешнињод карда шаванд.
Раванди таълими забони хориҷї бо назардошти махсусиятњои соҳавӣ
самтҳои зеринро дар бар мегирад:
– кор аз болои матнҳои махсус;
– омӯзиши мавзуъҳои махсус ба хотири инкишофи нутқи шифоҳӣ;
– омӯхтани маҷмӯи луғатҳо роҷеъ ба ихтисос;
– аз тарафи омӯзгор таҳия намудани дастурҳои методӣ барои фаъол
гардонидани маводи грамматикӣ ва лексикӣ [4,с.7].
Аз нишондоди боло бармеояд, ки ба ғайр аз кори анъанавӣ бо
матн, боз ба малакаҳои нутқӣ низ таваҷҷуҳ зоҳир карда мешавад, ки ин
тасодуфӣ нест. Аз як тараф, соҳиб гардидан ба малакаҳои мазкур ба
омӯзандагон

моҳияти

салоҳиятҳои

коммуникативиро,

ки

яке

аз

салоҳиятҳои асосии таълим дар принсипи омӯзиши забон ба ҳисоб
меравад, муайян мекунад, зеро ки забон худ нутқи муошират мебошад.
Дар луғатҳои тафсирӣ забон ҳамчун “системаи таърихии ифодаи
маъноии фикрҳо, ки дорои таркибҳои муайяни овозӣ, грамматикӣ ва
лексикӣ буда, ҳамчун воситаи муоширати башарият хизмат мекунанд,
муайян карда мешавад”[7].
Аз тарафи дигар, худи самти коммуникативии раванди таълим аз
воқеиятҳои ҳаётӣ сарчашма мегирад, маҳз муошират дар ҷаҳони

32

бисёрфарҳангию бисёрзабонӣ бо намояндагони мамлакатҳои дигар ва
маданиятҳои дигар, аз ҷумла бо ҳамкорон-мутахассисони хориҷӣ ин
заруратро ба миён меорад.
Салоҳиятҳои коммуникативии забони хориҷӣ аз худ кардани
забони хориҷиро дар он сатҳе пешбинӣ менамояд, ки забономӯз бо ин
забон муошират карда тавонад. Вале малакаи асосие, ки бояд дар
мутахассиси оянда инкишоф дода шавад, маҳорати кор бо матнҳои
махсус аст. Ҳангоми ташаккул додани ин ё он салоҳиятҳо дар раванди
таълим, ба ақидаи мо, асосан ба усули мақсаднокӣ ва амалияи таълим
самт гирифтан зарур аст. Чунин муносибат нишон медиҳад, ки
мутахассис дар фаъолияти касбии худ пеш аз ҳама иттилооти барои ӯ
заруриро на танҳо дар шакли зинда, ҳатто агар муоширати касбӣ бо
ҳамкорон бошад ҳам, балки маҳз дар матнҳои хаттӣ ҷустуҷӯ менамояд.
Матнҳои соҳавӣ сарчашмаи асосии иттилоот буд ва мемонад. Бинобар
ин, ба донишҷӯён кор бурдан бо сарчашмаҳои хаттӣ, адабиёти махсус ба
забони хориҷиро, ки дар худ

чунин ҷанбаҳои кориро, аз қабили

азназаргузаронӣ, шиносшавӣ ва омӯзиши намудҳои қироат дар бар
гирифта, корро тибқи лексика ва терминологияи махсус талаб мекунад,
омӯхтан муҳим аст. Ин раванд муайянкунандаи мутақобилаест, ки ба
воситаи он фаъолона аз худ кардани лексикаи нав, ҳатто ҳазм кардани
ҳаҷми хурдтарини лексика ҳам имкон медиҳад мақсадгузории донишҷӯ
зимни кор бо матнҳо муайян карда шавад. Маҳз дар донишҷӯ ташаккул
додани малакаҳои на танҳо кор кардан бо матнҳо, балки аз тарафи худи
ӯ муайян кардани мақсади фаъолияти забонии худаш ӯро муваффақ
мегардонад, ки дар оянда мутахассиси хуб шавад. Г. П. Бухарова қайд
мекунад, ки “мавҷуд набудани чунин маҳорат маълум менамояд, ки
аксари мутахассисон интизори шарҳи мавод ба забони русӣ мешаванд,
ба ҷойи он ки худашон он корҳоро аз назар гузаронанд”[14,с.7]. Қобили
қабул аст, ки чунин гузориши ғайрифаъоли масъала ба саҳҳеҳияти кори
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мутахассис

мусоидат

намекунад,

такмили

ихтисоси

ӯро

маҳдуд

менамояд, барои дастрасӣ ба иттилооти навини илмӣ ва техникӣ
мушкилиҳо пеш меорад.
Гуфтаҳои боло масъалаҳоеро ба миён мегузоранд, ки хусусияти
методологӣ доранд. Маҳз интихоби дурусти матнҳо аз тарафи омӯзгор
барои кор ва таҳияи дастурҳои методӣ, ки дар онҳо коркарди малакаҳои
хондан бо аз худ кардани маводи лексикӣ ва грамматикӣ мувофиқат
мекунанд, аз қабили ин масъалаҳоянд. Барои интихоби маводи таълимии
ба касб нигаронидашуда талаботҳои зерин пешбинӣ карда шудаанд:
– маводи пурра ба ихтисос нигаронидашуда;
– матни саҳеҳ;
– характери сиёсиву иҷтимоӣ дошта;
– ҳаҷман кофӣ ва аз ҷиҳати забонӣ дастрас будан;
Ба ҳамин тариқ, на танҳо дуруст интихоб гардидани мавод, балки
муайян кардани ҳаҷми маводи забонӣ (лексикӣ ва грамматикӣ), ки барои
таъмини малакаҳои мувофиқ кофӣ бошад, муҳим аст. [3, с.7]. Агар сухан
дар бораи аз худ кардани лексика мерафта бошад, пас онҳо бояд аз
блоки

мафҳумҳое

омӯхташаванда

иборат

(масалан

бошанд,
“Асбобҳои

ки

бо

мавзуи

ченкунанда”,

мушахаси
“Системаи

гармидиҳанда” ва ҳоказо), инчунин бо лексикаи махсус мутобиқат
намоянд. Мафҳум (термин) воҳиди ягонаи илмӣ ва забонӣ маҳсуб ёфта,
ҳамзамон лексикаи махсус муносибати байни мафҳумҳоро муайян
менамояд.
Вазифаи азхудкунии лексика ба ҳамин тариқ, ду давраро дар бар
мегирад: ташкили луғатҳои хурд, ки барои лексикаи касбӣ зарур аст ва
инкишофи малакаҳои дидан ва фаҳмидани воҳидҳои лексикӣ дар
матнҳои махсус дар асоси маҷмӯи луғатҳои тартибдодашуда, яъне
феълан лексикаи лозимаро ба тавре фамидан, ки

шинос бошад.

Малакаҳои мазкур чи қадаре, ки фонди луғавии васеъро дар бар гирифта
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бошад, ҳамон қадар салоҳиятҳои забонии касбӣ-тарҷумаи матнҳо, ба
таври мураккабтар ташаккул меёбанд.
Салоҳиятҳои тарҷума малака ва маҳоратҳои зерини барои раванди
тарҷума заруриро дар бар мегирад:
– малакаҳои забонӣ ва терминологияи нутқӣ;
– малакаҳои нутқии аз як забон ба забони дигар гузаштан;
– таҳлили маъноии матн;
– маҳорати нутқии пайдо кардани нусхаҳои дигари матни
додашуда;
– маҳорати нутқии аз нав ибора сохтан [3.13].
Аз ин бармеояд,

ки “салоҳияти тарҷумонии мутахассиси оянда

бояд дар пояи салоҳиятҳои ба таври кофӣ ташаккулёфтаи салоҳиятҳои
коммуникативии забони хориҷии донишҷӯён асос ёбад. Ин чунин маъно
дорад, ки аз худ кардани лексикаи касбӣ (соҳавӣ) на танҳо дар ҷараёни
кор бо матнҳо (қироат ва тарҷума), балки зимни чунин фаъолиятҳои
забонӣ аз қабили гап задан, шунидан ва навиштан низ мустаҳкам
мегардад. Матн дар ин ҳолат ҳамчун эталони пурраи асари нутқӣ хизмат
мекунад.
Принсипи маќсаднокї, ки самти асосии омӯзиши забони хориҷӣ
дар факултетҳои ғайризабонӣ бояд ба он равона карда шавад, талаб
мекунад, ки ҳаҷми зарурии зуҳуроти грамматикиеро, ки донишҷӯён аз
худ мекунанд, муайян карда шавад. Агар ин ҷо сухан роҷеъ ба таълими
ба касб равона кардашуда равад, пас ба инобат гирифтани махсусиятҳое,
ки ба таври амиқ аз худ кардани як қатор ҷанбаҳои бунёдии забон, аз
ҷумла грамматикиро ғайриимкон муаяйн мекунанд, зарур мебошад.
Ё худ агар

ин ҷо сухан роҷеъ ба таълими ба касб равона

кардашуда равад, пас бояд махсусиятҳое ба инобат гирифта шаванд, ки
ба таври амиқ аз худ кардани як қатор ҷанбаҳои бунёдии забонро, аз
ҷумла грамматикаро

ғайриимкон меҳисобанд. Ин ҷо тахмин карда
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мешавад, ки онҳо гузошта шуда буданд ва ба таври лозимӣ дар раванди
таълими забони хориҷӣ дар мактаб таҳким дода шуда буданд. Дар
ҳақиқати ҳол бошад, на ҳама вақт ин сатҳи дониш қаноатбахш аст, аз ин
рӯ раванди минбаъдаи омӯзиши забони хориҷӣ аллакай дар мактабҳои
таҳсилоти олӣ қобилият надоштани донишҷӯёнро дар бартараф кардани
мушкилиҳое, ки ба хатогиҳои дурушти забонӣ оварда мерасонад, ошкор
месозад. Кор бо донишҷӯёни ихтисосҳои техникӣ нишон дод, ки
донишҷӯён ба мушкилиҳои зерини хусусияти лингвистикӣ дошта зимни
омӯзиши грамматика ва лексикаи забони бегона (махсусан синтаксис) рӯ
ба рӯ мешаванд. Махсусияти таълими забони хориҷӣ дар факултетҳои
ғайризабонӣ дар он ифода меёбад, ки омӯзиши амиқи маводи
грамматикиро пешбинӣ наменамояд, зеро ки самти асосии муносибати
босалоҳият ба рушди малакаҳои кор бо матнҳои махсус равона карда
шудааст. Дар чунин ҳолат зуҳуроти грамматикӣ нақши ёридиҳандаро
мебозад: аслан онҳо бояд барои фаҳмидани матн кор баранд ва дарки
онро

душвор

нагардонанд.

“Мақсади

коммуникативии

омӯзиши

грамматика дар муассисаҳои таҳсилоти олии ғайризабонӣ имкон
медиҳад, ки талаботи асосӣ аз рӯи ҳаҷми маводи грамматикие, ки бояд
аз худ карда шавад, яъне он бояд барои истифодаи забон ҳамчун воситаи
муоширати касбӣ дар ҳадди муқаррарнамудаи барнома кофӣ бошад ва
барои аз худ кардани он дар шароити мазкур воқеӣ бошад [1]. Қобили
қайд аст, ки матни махсус намуди ахборе мебошад, ки дар он сарбории
асосӣ дар ҳадди ҳаҷми лексикӣ иҷро мегардад. Зуҳуроти грамматикӣ, ки
дар матнҳои илмию техникӣ дучор меоянд, асосан тағйир намеёбанд вале
зимнан дар фаҳмидани маъноии мавод мушкилиҳои зиёд ба миён оварда,
таркибҳои

синтаксисиро

(сифати

феълӣ

масдарӣ,

тобишҳои

герундиалиро) дучанд мураккабтар мегардонад. Sorry to keep you waiting
so long – Бахшиш барои интизор кашиданатон.
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Дар забони англисї масдар шакли луѓавии феъл аст. Он аслан
нишондињандаи худ – њиссачаи «to» - ро дорад, ки дар луѓат оварда
намешавад, вале дар занљири нутќ он њиссача гоњо истифода мегардад ва
гоњо ихтисор мешавад. Мисол: to have, to prevent, to go, to be, to see, to live,
to tell.
He seеms to have half of dozen languages at his finger-tips; and there is
nothing to prevent his keeping up his newspaper connections from here [147, c.
150]. I wonder if you could be an angel and go over and see to it for me [148,
c.89]. He wanted to tell her all his problems.
Герунд – Gerund шакли номуайяни феъл аст, ки он дар худ
хусусиятњои исм ва феълро таљассум менамояд. Герунд бо ҳамроҳ кардани
пасванди -ing ба асоси феъл (масдар – Infinitive) сохта мешавад. Мисол: to
speak – speaking, to sit – sitting, to wait – waiting, to read – reading. Instead of
stopping the rain increased – Ба љойи бозмондан борон боз ављ гирифт [148, c.
90]. After reading the book Firdavs walked with his friends- Пас аз хондани
китоб Фирдавс ҳамроҳи рафиқонаш сайру гашт кард.
Бинобар ин фаҳмиши дурусти матни забони хориҷӣ бидуни
таҳлили амиқи таркибҳои грамматикӣ ва синтаксисӣ ғайриимкон аст. Ба
ақидаи мо, хуб мебуд дар макотиби олии ғайризабонӣ зимни омӯзиши
забони хориҷӣ дар ҳадди вақти муқараркардашуда барои аз худ кардани
донишҷӯён матнҳое интихоб карда шавад, ки дар онҳо зуҳуроти
грамматикие истифода гардад, ки бештар дар матнҳои махсуси касбӣсоҳавӣ вомехӯранд ва зимни тарҷума мушкилот ба вуҷуд меоваранд.
Масалан, зимни омӯзиши забони англисӣ ҳаматарафа дида баромадани
ҳамаи ҷиҳатҳои истифодаи артиклҳои англисӣ зарурат надорад, чунки
дар гумон аст онҳо барои фаҳмидани матнҳои техникӣ нақши муҳим
дошта бошанд. The car an excellent means of transport – Мошин воситаи
хусби нақлиёт аст. Шояд хулосаи мо дар бораи он ки шаклҳои замони
феълии сиғаи ғайрифаъоли феъли англисӣ барои фаҳмидан ва тарҷумаи
саҳеҳи матнҳои илмию техникӣ муҳим нестанд, баҳсталаб намояд.
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Help me with this task, will you? – Ба ман дар ин масъала ёри диҳед, хуб?
Have a cup of tea, won’t you? – Як пиёла чой нушед, майлаш?[173. c 152].
Аз таҳлили кор бо матнҳои махсус бармеояд, ки матни техникӣ аз
чорчӯби Present Indefinite берун намебарояд.
Аз ин бармеояд, ки ин зарурати ба бархе нозукиҳо ҷалб кардани
диққати донишҷӯёнро инкор намекунад, агарчӣ хеле кам бошанд ҳам,
вале зимни тарҷума ба забони тоҷикӣ муҳиманд. Масалан зимни кор бо
матнҳои забони англисӣ донишҷӯён дар вақти тарҷумаи шакли феълии
Future Indefinite, ки ҳангоми ба забони тоҷикӣ тарҷума кардан бояд дар
баъзе ҳолатҳо дар замони ҳозира тарҷума карда шавад, ба хатогӣ роҳ
медиҳанд.
Many people will be at the party – Одамони бисёр дар шабнишинӣ
хоҳанд буд.
I promise I will not be late – Ман ваъда медиҳам, ки дер намекунам
(нахоҳам кард). [173, c.34]
Аммо фаҳмидан ҷоиз аст, ки

ҳеҷ як малакаи грамматикӣ ва

лексикӣ дар дониш ташаккул дода намешавад, агар ба мақсаднокии
таълим таваҷҷуҳ зоҳир карда нашавад. Зеро “аз нуқтаи назари
самаранокии фаъолияти таълим самти асосӣ ба шавқу рағбати
маърифатӣ ҳамчун сабаби омӯзиши забони хориҷӣ равона карда
шудааст, зеро дар асоси рағбати қатъии маърифатӣ ба мақсадҳои касбӣ
ноил гаштан мумкин аст” [6, 123]. Барои таълими касбӣ он истифодаи
унсурҳои ба касб вобастаро, ки мутахассиси оянда бо онҳо дар ҳолати
воқеӣ бармегарданд, ифода менамояд. Ин талаботҳо ҳам нисбати
фаъолияти забонии худи таълимгиранда ва ҳам омӯзгор, ки раванди
таълимро ҷорӣ менамояд, зарур мебошанд.
Дар назария ва амалияи таълими забони хориҷӣ паси сар кардани
“монеаҳои коммуникативӣ” мавқеи калидиро ишғол менамояд. Забон
худ воситаи муошират аст, аммо дар раванди омӯзиши он на ҳама вақт
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чунин аст. Дар зери мафҳуми азхудкунии забон ҳам омӯзгорон ва ҳам
донишҷӯён айнан такрор кардани воҳидҳои муайяни дидактикиро
фаҳмида истифодаи бевоситаи забонро ҳамчун воситаи коммуникативӣ
истисно мекунанд. Сабаб дар чист? Барои чӣ донишҷӯёне, ки забони
хориҷиро меомӯзанд ва кӯшиш менамоянд, ки бо ин забон муошират
намоянд, бо душворӣ нутқи ҳамсуҳбати хориҷии худро мефаҳманд,
ҳарчанд онҳо аз воситаҳои васеи нутқӣ бархурдоранд. [53, с.188 ]
Дар кӯшиши ҳалли ин масъалаи душвор омӯзгор, пеш аз ҳама, бояд
ба таҷрибаи истифодаи забони хориҷии худ ҳангоми муошират бо
“соҳибзабонҳо” такя намояд. Бештари моро дар ҳолати камтаҷрибагии
истифодаи забон дар вақти вохӯрӣ бо хориҷиён ҳаяҷон фаро мегирад ва
калимаҳо худ аз худ фаромӯш мешаванд. Сабаби асосии ин дар таҷрибаи
кофӣ надоштан барои муошират аст. Айнан чунин ҳолат бо донишҷӯён
рух медиҳад ва вақте ки омӯзгор ба онҳо бо забони хориҷӣ суҳбат
мекунад, як ҳолати ногувори психологӣ онҳоро фаро мегирад. Донишҷӯ
бо монеае рӯ ба рӯ гардидааст, ки онро паси сар карда наметавонад.
Барои он ки “монеаи забонӣ”-ро паси сар кунем, сабабҳои пайдоиши
онро бояд муайян намоем .
Бояд зикр намоем, ки яке аз сабабҳои асосии ба вуҷуд омадани
“монеаи забонӣ” набудани зарурияти муҳими истифодаи забони хориҷӣ
мебошад, зеро дар вақти дарс омӯзгор ва донишҷӯ мумкин аст ҳар лаҳза,
бидуни ихтиёр ба муошират бо забони модарӣ гузаранд. Азбаски
шароити воқеие, ки донишҷӯро маҷбур созад бо забони хориҷӣ
муошират намояд, мавҷуд нест ва онро бояд ба таври сунъӣ муҳайё
намуд. Зеро шароити воқеии муошират маҷбур месозад, ки донишҷӯ
тамоми дониш, маҳорат, малакаи забонии худро истифода барад ва аз ин
вазъияти душвори пешомада барояд.
Дигар сабабҳои “монеаи забонӣ” ин нобоварии психологӣ,
камтаҷрибагӣ дар истифодаи забони хориҷӣ, мақсади муайян надоштан,
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набудани таҷрибаи муошират бо забони хориҷӣ ва кам будани фонди
луғавӣ мебошад. Ҳамаи ин сабабҳо барои бартараф кардани монеаи
забонӣ муҳиманд ва боиси мушкилии донишҷӯён дар истифодаи зиндаи
забони хориҷӣ мегарданд.
Нобоварии психологӣ, пеш аз ҳама, хавфи ба хатогӣ роҳ додан,
ҳиссиёти ногувор дар муошират бо забони хориҷӣ мебошад. Барои
бартараф кардани “монеаи забоние”, ки сабаби нобоварии психологӣ
гаштааст, бояд дар рафти таълим чунин шароите муҳайё намуд, ки
донишҷӯ набояд дар ҳолати ногувор бошад ва аз муошират кардан
натарсад.
Таҷрибаи муњаќќиќони хориҷї шоистаи тањсин аст, зеро онҳо дар
омӯзиши забони хориҷӣ пеш аз ҳама фаҳмидан, дарк кардан ва таносуби
коммуникативиро дар мадди аввал гузошта, дурустии расмии забонро
дар мадди дуюм мегузоранд. Хавфи иштибоҳ кардан донишҷӯро дар
ҳолати пассив нигоҳ медорад. Дар сурати бартараф намудани ин тарс,
донишҷӯ мавқеи истифодабарандаи фаъоли ин забонро ишғол менамояд.
Ин, дар навбати худ, шавқу рағбати донишҷӯёнро бештар менамояд.
Донишҷӯ рӯҳбаланд гашта, кӯшиш менамояд, ки дониш ва таҷрибаи
худро дар истифодаи забони хориҷӣ мавриди санҷиш қарор диҳад.[1]
Барои он ки донишҷӯ забонро ба таври озод мавриди истифода
қарор диҳад, бояд истифодаи ибораҳои қолабиро вобаста ба лаҳзаҳои
гуногуни зиндагӣ аз худ намояд. Stand up, Come here, That’s not right,
Speak up, let’s get started, take your time, Speak slower (louder). Барои ин
кӯшиш ва заҳмати омӯзгор бояд барои муҳайё сохтани лаҳзаҳои муайяни
ба

воқеият наздик равона карда шаванд. Барои ин бояд малакаҳои

коммуникативиро ба дараҷаи бидуни ихтиёр истифода бурдан инкишоф
дод, то ки донишҷӯ тавонад дар мавзуъҳои гуногун ба таври озодона
муошират намояд. Истифодаи бозиҳо барои муҳайё сохтани лаҳзаҳои
воқеӣ шиддати ҳаяҷони эмотсионалиро паст карда, ба истифодаи
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беихтиёри маҳорати нутқ оварда, фонди луғавии донишҷӯёнро ғанӣ
мегардонад. Ин ҳолат ба он меорад, ки донишҷӯ дар муоширати зинда
фаъолона ширкат варзад.
Аввалан, муваффақият дар истифодаи забон њарф задан, муошират
кардан ва ақидаи худро нотарсида баён кардан буда, монеаи забониро
ҳамаҷониба сарфи назар намудан аст.
Худи раванди таълим метавонад омиле шавад, ки шавқу рағбати
забономӯзро боло бардорад. Яъне пурмазмун ва шавқовар гузаронидани
дарсҳо хеле муҳим аст. Ба ин, албатта, як қатор шароити педагогӣ
мусоидат мекунанд. Дар зери мафҳуми шароити педагогӣ мо пеш аз ҳама
муҳимияти таълимиро дар назар дорем, ки донишомӯзон беихтиёрона
қодир бошанд нутқи худро баён кунанд. Яъне ин ҷо ба таври сунъӣ
муҳайё намудани вазъияти коммуникативӣ хеле роиљ аст. Боз як омиле,
ки боиси боло бурдани шавқу рағбати донишҷӯён мегардад, ин аст, ки
онҳо бояд мақоми забони омӯхташавандаро дар касби ояндаи худ дарк
намоянд. Бояд донишҷӯ дарк намояд, ки ин забон ба онҳо дар ҳалли
мушкилоти ояндаи касбӣ омили муҳимтарин мебошад.[3]
Ҳамчунон

ба

чунин

шароити

педагогӣ

ташкили

вазъияти

муоширатие, ки ба вазифаҳои касбӣ алоқаманданд, дохил мешавад. Бояд
усулҳои фаъоли таълим, истифодаи компютер ва шабакаи интернет
барои ҷустуҷӯйи иттилоот оид ба ихтисос, муошират ва ҳамзамон
таъмини фазои психологӣ ҳамчун омилҳои муҳим дониста шавад. Усули
коммуникативӣ принсипи асосӣ буда, дар рафти таълими пурра бо
забони хориҷӣ муошират карданро таҷассум менамояд. Бояд донишҷӯён
дар сатҳи ниҳоӣ бо забони хориҷӣ муошират карда, танҳо дар лаҳзаҳои
зарур забони модариро истифода намоянд. Ин ҷо машқҳоро ба таври
механикӣ иҷро накарда, бозиҳои дидактикӣ, машқҳо дар ислоҳи ғалатҳо
ва омӯзиши иттилоот оид ба забон ва анъанаҳои соҳибзабонро истифода
бурдан муҳим мебошад.
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Ба гуфтаи Камынова Т. “Муошират бо забони хориҷӣ ҳангоми кор
кардан дар гурӯҳҳои хурд натиҷабахш мебошад. Ба гурӯҳҳои хурд ҷудо
кардан донишҷӯро метавонад ҳам дар вазъияте гузорад, ки ба хубӣ аз
иҷрои вазифаҳои дар наздаш истода барояд ва ба дигарон кӯмак кунад.
Ҳамзамон ӯ метавонад дар вазъияте қарор бигирад, ки худро ночор ҳис
карда, ниёзманд ба кумаки дигарон бошад. Ин албатта аз мақоми ӯ дар
ин гурӯҳ вобаста аст. Дар гурӯҳ кумаки ҳамдигар ҳис карда мешавад ва
ҳар як донишҷӯ аз паси вазифаи дар наздаш истода мешавад” [52, с. 201].
Азхудкунии забон ҳамчун воситаи муошират ба дарки он, ки чӣ ин
забонро фаро гирифтааст, яъне ҷанбаи маданӣ-иҷтимоӣ,

муҳим аст.

Бояд дар он маврид бартараф кардани монеаи маданӣ дар мадди назар
истад. Тарафдорони ҷанбаи иҷтимоӣ-маданӣ љињати омӯзиши забони
хориҷӣ дар он ақидаанд, ки агар њам омўзгор ва њам донишљў танҳо
омӯзиши лексикию грамматикиро маќсади омўзиш ќарор дињанд, он гоњ
забономӯзӣ маънои ҳастиашро гум мекунад. Зеро онҳо ба он ақидаанд ки
шахс ҷузъи ҷудонашавандаи маданият мебошад. Надонистани меъёрҳои
ҳаётӣ, анъана, расму оин дар маҷмуъ фарҳангу таърихи соҳибзабонҳо
дараҷаи забономӯзии донишҷӯёнро ба ҳеҷ баробар мекунад .
Аз ин ҷост, ки дар сурати ба назар гирифтани ҷанбаҳои забонӣ,
психологӣ ва иҷтимоию маданӣ дар вақти омӯзиши забони хориҷӣ
имкон медиҳад, ки донишҷӯ “монеаи коммуникативӣ”-ро бартараф
карда, мутахассиси рақобатпазир гашта, соҳиби салоҳияти забонӣ
бигардад ва фаъолияти касбии худро бомуваффақият ба ҷо орад.
Таълими забони англисӣ дар муассисаҳои таълимӣ раванди
мақсаднок буда, барои ҳалли як қатор масоили мубраму ба ҳам
алоқаманд равона карда мешавад. Забони англисӣ дар муоширати байни
инсонҳо дар замони муосир на танҳо системаи аломатҳоро дар бар
мегирад, балки ҳамчун воситаи ташаккули ҷаҳонбинӣ, худмаърифатӣ,
ҳувияти миллии хонандагонро муайян мекунад. Барои ноил гардидан ба

42

ин, омӯзгор дар баробари омӯзиши забон бояд барои рушди
эмотсионалӣ,

маънавию

ахлоқӣ,

эҷодӣ

ва

маърифатии

таълимгирандагон шароит фароҳам оварад. Омӯзиши забони англисӣ
дар сурате самара мебахшад, ки агар дар раванди таълим ҳам аз
методҳои анъанавӣ ва ҳам аз тарзу усулҳои нави таълим, ки мақсад дар
ҳарду

самт

ҳам

маҳз

ба

ташаккулу

такмили

салоҳиятҳои

коммуникативии забони хориҷӣ равона карда мешаванд, ҳампоя
истифода бурда шавад. Муҳаққиқи забоншинос Якушина Л.З иброз
медорад, ки махсусияти раванди омӯзиши забони хориҷӣ дар равишҳои
муоширатӣ доштани он зоҳир мегардад. Дар дарсҳои забони хориҷӣ пеш
аз ҳама малакаи амалан истифода бурдан аз забони хориҷӣ ҳамчун
воситаи муошират ташаккул меёбад ва ин малакаҳо ҳамзамон дар як
вақт бо аз худ кардани воситаҳои забони хориҷӣ-матнҳо рушд
мекунанд.[145, с.10]. Аз ин бармеояд, ки муошират бо забони
омӯхташаванда мақсади ниҳоии таълим буда, ташаккули салоҳиятҳои
муоширатӣ - коммуникативиро, ки ҳамчун ҷузъи ҷудонашавандаи
робитаи забонию иҷтимоӣ миқдори муайяни донишҳои забонӣ ва
иҷтимоиро дар ҳамгироӣ бо малака ва маҳорат дар бар мегирад, ифода
менамоянд ва ин салоҳиятҳо ҳамчун қобилияти фард барои ҳалли ин ё
он масъала дар соҳаҳои гуногуни ҳаёт ва вазъиятҳои муошират
тавассути воситаҳои забон муайян карда мешаванд. Ба мазмуни
умумиаш “салоҳиятҳои коммуникативӣ ҳамчун қобилияти фард барои
ҳалли ин ё он масъалаи ё худ вазифаи муошират дар соҳаҳои гуногуни
ҳаёт ва ҳолатҳои муошират тавассути воситаҳои забон муайян карда
мешаванд”[136,

с.140].

Ба

ҳамин

тариқ,

мафҳуми

муоширати

коммуникативӣ мафҳуми салоҳияти забоншиносиро рушду такомул
медиҳад

ва

роњњои

ташаккули

ин

салоњиятњоро

муњаќќиќони

забоншинос тибқи назарияи муносибати босалоҳият ба таълим ба ду
ќисмат:
– омўзиши забон тибќи тартиботи мухтасари маъмули муошират;
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– аз худ намудани падидањои забон тибќи салоњиятњо, ба ибора
салоҳиятҳои фаннӣ, ки рукнҳои асосии он аз донишҷӯён омода будан
барои њалли мушкилот; омода будан ба фаъолияти маърифатии
мустақилона; омодагї ба муошират; омодагї барои истифода бурдани
технологияи
иљтимої;

иттилоотї-коммуникативї;
омодагї

барои

омодагї

худтакмилдињї,

ба

њамкорињои

худмуайянкунї,

худамаликуниро тақозо дорад, ҷудо намудаанд. Дар ин ҷода масъалаи
мубрам барои таълимгирандагон дар хотир нигоҳ доштани воҳидҳои
нави забонӣ, яъне калимаҳои нав, қироат ва дарк кардани

матн,

истифода бурда тавонистани воситаҳои коммуникативӣ, технологияҳои
нави компютерӣ, мутобиқ гардидан ба фазои нави иттилооти ҷаҳони
муосир, лаҳза ба лаҳза баланд бардоштани савияи донишу малакаи
забоназхудкунӣ маҳсуб меёбад. Барои ноил гардидан ба ин мақсадҳо
А.Кахновский иброз медорад, ки: “зарур аст, ки донишҷӯ дар
машғулиятҳо бо ҳамкурсон муошират намояд ва бо онҳо маводи
омӯзиширо

тафсир

карда

тавонад,

яъне

ташкили

усулҳои

коммуникативӣ дар машғулиятҳо донишҷӯро ба зоҳир намудани
шахсияти худ дар ҷомеа омода менамояд” [5, с.15]. Барои ғанӣ
гардонидани таркиби луғавӣ ва васеъ намудани ҷаҳонбинӣ ҷиҳати
забономӯзӣ истифода аз тарзу усулҳои (стратегияҳои) маъмулу нави
зеринро дар таълими забони англисӣ мувофиқи мақсад шуморидан
мумкин аст:
– алоқаи воҳидҳои забон ва матн. Дар хотир нигоҳ доштани воҳидҳои
нави забонӣ дар матн, дар байни калимаҳои аллакай шинос, дар
ҳолатҳои алоҳида тибки принсипҳои “мозаика ё “пазл” хеле муфид
мебошад. Яъне як пора ба худаш дигар порчаҳоро пайваст мекунад ва ба
ин васила ассосиатсияи устуворро ташкил мекунад.
– алоқаи воҳидҳои лексикӣ ва эҳсосот. Қобили қайд аст, ки эҳсосоти
мусбат маънои калимаҳои талаффузшударо ифода карда, ассосиатсияҳои
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устуворро, ки барои зуд дар хотир нигоҳ доштани калимаҳо мусоидат
менамоянд, ташкил медиҳанд.
– алоқаи воҳиди забонӣ ва мақсади аз худ кардани он. Зимни
азбаркунӣ ба мақсад ва аҳамияти фаъолияти дар раванди дарс аз тарафи
хонанда иҷрошаванда такя намудан зарур аст;
– истифодаи рангҳои гуногун. Зимни аз бар кардан воҳидҳои навро
аз руйи ҳиссаҳои нутқ тақсим карда, ибораҳои асосиро ё калимаҳои
душвор азбаркунандаро бо ранги алоҳида хат кашидан лозим аст;
– аз ҳуруфи гуногун, ки ҳамчунон ба хусусиятҳои аксентии воҳидҳои
лексикӣ, масалан ҷудо намудани ҳиҷои заданок дар калима, пешоянд ва
зарфҳои феълҳои ибораҳо равона карда шудаанд, истифода бурдан
муфид аст;
– воҳидҳои лексикиро зери мусиқии сурудҳои писандида низ
гузоштан мумкин аст ва он низ алоқаи ассосиативии мукамалро дар
асоси ҳиссиёти мусбат ташаккул медиҳад;
–

қофиябандии

(ба

ритм

даровардани)

воҳидҳои

лексикӣ.

Стратегия кушишҳои алоҳидаро дар ин самт тақозо менамояд. Вале дар
хотир нигоҳ доштан корро осонтар менамояд. Қофияро хубтараш ба
забони хориҷӣ интихоб кард. Қофияи ба забони модарӣ интихобгардида
дар воҳидҳои лексикии забони хориҷӣ моҳияти ассосиатсияи фонетикии
методро ошкор менамояд, масалан “ҳеҷ гоҳ фаромӯш накун, “сафед” ба
забони англисӣ “white”; “сурх”-ранги писандидаи ман “My favourite
colour is red”;
– воҳидҳои лексикиро метавон ба пиктограмма мубаддал намуд,
яъне аз аломатҳо, символҳо, расмҳо, нақшаҳо истифода бурд. Ягон
матнро доир ба мавзуъ тартиб дода калимаҳоро ба символҳо тағйир
додан мумкин аст;
– такрор намудани воҳидҳои лексикӣ дар бозиҳои гуногун (тавассути
ҳаракатҳо, ашёҳо, қолабҳо ва ғайра). Он вобаста ба синну соли
таълимгирандагон, бо назардошти хусусиятҳои фардии онҳо, сатҳи
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забоназхудкунии онҳо бояд интихоб карда шавад. Масалан, дар ягон
сурати зебо воҳидҳои лексикӣ, яъне калимаҳо ва маънои онҳо, ибораҳои
феълӣ, ибораҳои таркибро навишта, сипас қисм ба қисм бурида ба
тариқи пазл гирд овардан мумкин аст;
– талаффуз намудани воҳидҳои лексикӣ тавассути мимика, имову
ишора, ҳаракатҳое, ки ба маънои он воҳидҳо наздикӣ доранд;
– истифода аз усули шунавоӣ, яъне таълим додани воҳидҳои
лексикӣ, мустаҳкам кардани онҳо ва такрор намудани онҳо тавассути
матнҳои дарсӣ, китобҳои шунавоӣ (лингофонӣ), филмҳо ба забони
англисӣ;
– истифода аз воҳидҳои лексикии дар пеши назар мавҷудбуда.
Масалан,

дар

ҳар

як

синфхона

овезаҳо

бо

нақши

ҷадвалҳо,

нишондиҳандаҳои вақту соат, калимаҳои гуфтугуйӣ, фаслҳои сол,
мавҷуданд. Барои осон гардонидани кор метавон ба донишҷӯён супориш
дод, ки онҳо дар хона калимаҳои навро бо маъноҳояшон ва
транскрипсияҳо ба ҳамин тарз дар он ҷойҳое, ки бештар қарор доранд,
часпонанд, яъне ин калимаҳои барояшон нав доимо пеши назарашон
бошад. Ин ҷо қайд кардан ба маврид аст, ки дар ин усул зимни шунавоии
воҳидҳои лексикӣ бештар шахси аввали шумораи танҳои калимаҳо ба
кор бурда шаванд;
– варақаҳо тартиб дода, калимаҳои азёдшавандаро дар онҳо
навиштан лозим ва он варақаҳоро бо худашон гирифта гаштанашон
лозим аст. Аз онҳо ибораҳо созанд, калимаҳоро аз рўи ягон мавзуъ ба
гурӯҳҳо ҷудо кунанд, муттасил азёдкардаашонро такрор карда истанд;
– аз худ кардани қоидаҳои иборасозӣ барои хуб фаҳмидани забон
мусоидат мекунад. Пешвандҳо ва пасвандҳои калимасозро донистан
имкон медиҳад, ки аз феълҳо сифатҳо, исмҳо сохта шаванд. Масалан:
move (v) moving(adj), moved (adj), movement (n);
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– ба задаи калимаҳо, тарзи талаффузи шифоҳӣ диққат додан лозим
аст. Ин фаҳмидани маънои калимаҳоро дар матн (масалан ҳиссаҳои
нутқ), инчунин талаффузи ибораҳоро осон мегардонад. Ба кор бурдани
бозии “Wordweb” зимни луғатазбаркунӣ хеле қобили қабул аст. Он имкон
медиҳад, ки дар як вақт бо якчанд маъноҳои лексикии калимаҳо шинос
шаванд ва калимаҳои ҳаммаъноро интихоб намоянд; [13. с. 111].
– зимни мустаҳкамкунии воҳидҳои лексикӣ (масалан ба сифати
супориши хонагӣ) ба таълимгирандагон маслиҳат додан лозим аст, ки
воҳидҳои нави лексикиро дар вақтҳои муайяни рӯз аз ёд намоянд.
Метавонанд вақти якхеларо интихоб кунанд ва на камтар аз 5 маротиба
гап зананд, сипас тадриҷан миқдори калимаҳои азёдшавандаро зиёд
кардан гиранд. Зимни

мустақилона омӯхтан бояд машғулият 20-30

дақиқаро дар бар гирад.
Стратегияҳои дар боло номбаркардашуда барои ғанӣ гардонидани
таркиби луғавии таълимгирандагон мусоидат мекунад ва имкон медиҳад,
ки онҳо на танҳо дар омӯзиши забони англисӣ, балки дигар фанҳо низ
натиҷаҳои назаррас ба даст оранд, минбаъд дорои фарҳанги муошират
гарданд, салоҳиятҳои коммуникативӣ-муоширатии забони хориҷӣ дар
онҳо ташаккул ёбад, таълимгирандагон ҳамаҷониба рушд намоянд.
Дар раванди таълими забони хориҷӣ омӯзгор дар баробари
омӯзиши забон хонандагонро барои аз худ кардани ин ё он малакаи
забономӯзӣ

далолат

таълимгирандагон,

намуда,

инкишофи

барои
ирода,

ташаккули
характер

ва

тафаккури
эҳсосотҳои

зебоипарастию маърифатии онҳо бевосита мусоидат карда метавонад,
зеро усулҳои мазкур бо мақсадҳо ва мундариҷаи таълим алоқаи зич
дорад. Дар раванди таълими забони хориҷӣ омӯзгор бояд тафаккури
забонии таълимгирандагонро рушд диҳад, барои дар онҳо пайдо
гардидани малакаи таҳлил намудани маводи омӯхташаванда ва сипас
хулоса баровардану ҷамъбаст намудани ин мавод мусоидат намояд ва
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дар ин замина ба таълимгирандагон малакаи мустақилона фаъолият
намуданро тақвият бахшад.
Мушоҳидаҳо нишон медиҳанд, ки вақтҳои охир, чи дар байни
хонандагони муассисањои тањсилоти миёнаи умумї, ва чи донишҷӯёни
муассисаҳои олӣ, ба хусус дар факултаҳои ғайризабонӣ ташаккули
дурусти малакаҳои дарк кардан, яъне шунида фаҳмидан, гуфтор, хондан
ва навиштан мушоҳида карда намешавад. Ин мушкилӣ сабабҳои
объективӣ ва субъективӣ дорад. Бо мақсади бартараф намудани ин
ҳолатҳо омӯзгоронро лозим меояд, ки дар самти амалӣ намудани
“Барномаи давлатии такмил ва омӯзиши забонҳои русӣ ва англисӣ дар
Ҷумҳурии Тоҷикистон”, аз худ намудану ҷорӣ намудани Стратегияи
рушди забонҳои русӣ ва англисӣ кӯшиши бештаре ба харҷ диҳанд. Барои
самаранок ва натиҷабахш гардидани таълими забонҳои хориҷӣ,
махсусан забони англисӣ масъулияти хоса эҳсос намоянд, роҳу усули
беҳтарини

забоназхудкуниро

ҷустуҷӯ

намуда,

барои

ташаккули

салоҳиятҳои касбию коммуникативии муҳассилин шароитҳои мувофиқу
дастрасро фароҳам оваранд. Мақсади асосии таълим бояд дар он бошад,
ки муҳассилин шавқу рағбати худро нисбат ба забономӯзӣ аз даст
надиҳанд. Асосгузори сулҳу ваҳдат – Пешвои миллат, Президенти
кишвар Эмомалӣ Раҳмон дар солҳои гуногун дар баромадҳои худ аз
зарурияти омӯзиши забонҳои англисӣ ва русӣ ёдовар гардида ҷиҳати
рушду такомули онҳо андешидани тадбирҳои лозимаро дастур медиҳад.
Њанўз соли 2003 Фармони Президенти кишвар дар бораи такмили
таълим ва омӯзиши забонњои русиву англисї ќабул шуда буд. Вале
тањлилњо нишон медиҳанд,

ки натиҷаҳо дар ин масъала чандон

қонеъкунанда нестанд. Њамчунон Президенти кишвар ёдрас намуданд:
”Агар мо хоҳем, ки бо ҷомеаи пешрафтаи башар баробар қадам гузорем,
бояд ба ин масъала эътибори љиддї диҳем. Аз ин лиҳоз, ба Ҳукумати
мамлакат, вазоратҳои маориф ва илм, рушди иқтисод ва савдо,
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Академияи илмњо супориш дода мешавад, ки дар нимсолаи аввали соли
2019 барномаи нави такмили таълими забонњои русї ва англисиро
барои давраи то соли 2030 тањия ва пешнињод намоянд. Бори дигар
хотирнишон месозам, ки мо ин корро барои худамон, яъне ба хотири
баланд бардоштани сатҳи маърифат ва тавсеаи ҷаҳонбинии наврасону
ҷавонони кишвар мекунем, на бо мақсади дигар” [92].
Аз пешнињодоти муҳаққиқони соҳа ва таҷрибаву мушоњидаҳои
солҳои охир равшан мегардад, ки беҳтарин усул дар омўзиши забонҳои
хориҷӣ методҳои коммуникативӣ ва интерактивӣ мебошанд. Дар дарсҳо
ҷорӣ намудани ин усул бояд ҳанӯз аз марҳилаҳои аввали таълим дар
мактаб оғоз гардида, сипас дар донишкадаҳо такмил ёбанд. Умуман
раванди омӯзиши забони англисӣ бояд вобаста ба тақозои ҷомеаи
муосир, пешрафти босуръати илму техника, вусъати ҳамкориҳои
дуҷониба байни давлату миллатҳои гуногун ба роҳ монда шуда, ҳамеша
дар такомулу навовариҳо қарор дошта бошад. “Раванди дар муҳлати
кўтоҳтарин омўхтан ва омўзонидани забонҳои хориҷӣ ба пайдоиши
методҳои “интенсивӣ” – босуръат ё сареъ оварда расонд”. Аз ин рӯ,
принсипи асосии кори омӯзгори имрӯза на танҳо аз таъсири мақсаднок
расонидан ба ҳар як донишҷӯ иборат бошад, балки ӯ бояд барои ба роҳ
мондани фаъолияти якҷояи муҳассилин талош намояд.
Дар раванди тайёрии лингвистӣ дар донишгоҳ дар асоси
муносибати субъективу фаъолиятӣ тамоми системаи таълим ба шахсияти
донишҷӯ равона карда мешавад. Рафти таълим тавре ба роҳ монда
мешавад, ки фаъолият, таҷриба, ҷаҳонбинӣ, майлу рағбати таълимӣ ва
ғайритаълимии донишҷӯ дар вақти муошират бо забони хориҷӣ ба назар
гирифта шавад. Барои он ки фаъолияти донишҷӯ мазмуни ба шахсият
нигаронидашударо гирад, маҳз майлу рағбат ва манфиатҳои гуногуни ӯ
низ бояд ба инобат гирифта шавад. Донишҷӯ ҳамчун субъекти
фаъолияти таълимию касбӣ тадриҷан дарк мекунад, ки раванди таълим
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пурра ба инкишофи тафаккур, савияи меҳнати зеҳнӣ, қобилиятҳои
эҷодии мустақилияти маърифатӣ равона гардидааст. Дар таълими
забони англисӣ муносибати субъективии фаъолият ин ташкил ва идораи
кори таълимии донишҷӯ ҳамчун субъекти фаъолияти таълимию касбӣ
буда, он бо назардошти қобилиятҳои лингвистии ӯ барои аз худ кардани
фаъолиятҳои гуногуни нутқӣ, аз қабили шунидан, гап задан, хондан,
навиштан равона мегардад.
Яке аз роњњои таълими забони хориҷӣ, ин ба инобат гирифтани
кори

мустақилона

ва

меравад.Чунин роҳҳои

фаъолияти

эҷодии

донишҷӯ

ба

шумор

таъмини раванди низомноки таълим дар

факултетҳои ғайризабонӣ дар омӯзиши забони хориҷӣ мавҷуданд.
Зимнан ин роҳҳо раванди низомноки таълими забони англисиро дар
факултетҳои ғайризабонӣ таъмин менамоянд. Чунончи:
– кор бо матнҳои таълимии махсуси педагогӣ;
– кор бо матнҳои илмии педагогии дорои хусусиятҳои лексикию
грамматикӣ; (кор бо матнҳои лексикию грамматикии илмӣ).
– кор барои ғанӣ гардонидани захираи луғавӣ, истилоҳот, таълими
омӯзгорони оянда барои муошират бо забони хориҷӣ вобаста ба
ихтисос;
– омода намудани лоиҳаҳои таълимї ба забони хориҷї ва њимояи онҳо.
Кори

мустақилонаи

мақсадноки

донишҷў

яке

аз

омилҳои

инкишофи фаъолияти эҷодии ӯ дар раванди омӯзиши забони хориҷӣ
мањсуб меёбад. Ташкил намудани шароити мусоид барои рушди эҷодии
донишҷў дар машғулиятҳои забони хориҷї њамоҳангсозии шаклҳои
кории кори инфиродӣ, дунафара, корҳои оммавиро тақозо менамояд.
Курси таълими забони хориҷї дар факултетҳои ғайризабонӣ
хусусияти коммуникативї ва равияи касбї дошта, мақсади асосии он
инкишоф додани қобилиятҳои донишҷӯён барои мубодилаи афкор дар
фаъолияти касбӣ мебошад. Дар зери мафҳуми салоҳияти коммуникативӣ
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сатњи баланди соҳиб будани хатмкунандаи муассисањои тањсилоти олӣ
бо шаклҳои муайяни фаъолияти нутқии забони ғайр: –хондан, навиштан,
шунидан, гуфтугӯ бо мақсади муоширати касбӣ дар назар дошта
мешавад.
Соҳиб гаштан ба маҳорати касбӣ ва дараҷаи муайян пеш аз ҳама аз
хусусияти инфиродӣ ва қобилияти инфиродии донишҷӯ вобаста аст. Ҳар
як донишҷӯ бояд дар назди худ нақшаи худамалкуниро дошта бошад ва
системаи таълим ба он равона карда шавад, то ки ӯ мустақилона
манбаъҳои донишро ҷустуҷӯ намояд. Ба донишҷӯ фаҳмонида шавад, ки
ҳамагуна таълим ин худмаърифатист ва он мустақилияти тафаккур ва
ҳалли вазифаҳои таълим дониста мешавад.
Дар зери мафҳуми кори мустақилона донишҷӯён дар доираи
омӯзиши забони хориҷӣ пеш аз ҳама фаъолияти маърифатию тафаккурӣ,
ки ба самти ташкил ва инкишоф додани маҳорату малакаи азхудкунии
нутқ ва забон, ки барои муоширати озод мусоидат мекунад, фаҳмида
мешавад. Вазифаҳои корҳои мустақилонаи донишҷӯён дар самти
омӯзиши забони хориҷӣ ин омўхтану мустақилона кор кардан, баланд
бардоштани фаъолияти фикрронӣ мебошад. Вазифаи мушаххаси кори
мустақилонаи донишҷӯён, ин мустақилона омўзондан ва аз худ кардани
маводи таълимии забон, эҷодкорона истифода бурдан аз ин маводҳо
зимни муоширати зинда, кор бурдан ба хотири инкишофи нутқи худ ва
умуман кори мустақилонаро дар рафти таълим ва минбаъд дар
фаъолияти касбӣ истифода кардан мебошад.
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1.2 Принсипњои дидактикӣ ва таҷрибаи таърихии методњои омўзиши
забони англисӣ дар факултетҳои ғайризабонӣ
Раванди таълим гуногунҳаҷм ва гуногунпаҳлӯст. Бинобар ин хеле
душвор аст, қайд намоем, ки ҳамаи принсипҳо дар раванди омӯзиш
муњиманд. Дар зери мафҳуми принсипҳои таълим асосан он ҳолате, ки
хусусияти раванди таълимро муайян мекунад, фаҳмида мешавад.
Принсипҳои амиқи таълим асосан муайянкунандаи мазмуни таълим,
мавод ва усули онро муайян менамоянд.
Методистҳои хориҷӣ муҳимияти омилҳои забоншиносӣ, психологӣ
ва дидактикиро дар омӯзиши забони англисӣ қайд мекунанд. Аммо худи
мафҳуми

“принсипи

таълим”

категорияи

асосии

методикаи

пешнињоднамудаи муњақиқони хориҷї ба шумор намеравад. Дар ин
маврид таҳқиқотҳо нисбатан камтар ба чашм мерасанд.
Қобили қайд аст, ки аксар муҳаққиқон принсипҳои зеринро дар
раванди таълим муҳим мешуморанд:
– принсипи маърифатӣ (educational principle);
– принсипи автоматикунонии воҳидҳои нутқӣ (principle of
automation of speech units);
– принсипи майлу рағбати ботинӣ (intrinsic motivation principle);
– принсипи истифодаи саҳми инфиродии донишҷӯён (Principle of
using the individual contribution of students);
– принсипи психологии эҳсосотӣ (Principle of emotional psychology);
– принсипи алоқамандии балад будан ба забон ва фарҳангӣ
соҳибзабон (Principle of connection awareness of the languagе and
culture of the speaker);
– принсипи боварӣ ба нерӯи худ (Principle of self-confidence);
– принсипи забоншиносӣ (Linguistic principle);
– принсипи таъсири забони модарӣ ба азхудкунии забони хориҷӣ
(native language effect);
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– принсипи

салоҳиятҳои

коммуникативӣ

(Principle

of

communicative competence).
Њам дар методикаи ватанӣ ва ҳам хориҷӣ байни муҳаққиқон
ақидаи ягона дар муайян кардани методи принсипҳо вуҷуд надорад.
Умуман

аксари муҳаққиқон дар зери мафҳуми “принсипҳо” асосҳои

дидактикӣ ва методҳои таълимро хотиррасон мекунанд.
Дар

зери

мафҳуми

принсипҳои

дидактикӣ

ва

таълимӣ

муҳимтаринашон принсипи шуурнокӣ, фаъолнокӣ, мунтазамӣ, аёният,
мустаҳкамӣ, фаҳмо будан ва ғайра фаҳмида мешавад.
Дар шарҳи принсипи шуурнокӣ аз тарафи муҳаққиқон шарҳу
эзоҳоти гуногун дода шудааст. Муҳимтарини он тавзеҳот ба ин маъно
омадаанд:
1. Шуурнокӣ - ин бошуурона муқоиса кардани забони модарӣ ва
хориҷӣ бо мақсади воридшавии амиқ ба сохторҳои ин забон мебошад.
2. Шуурнокӣ - ин дарки назарияҳо ва маҳорат ва истифодаи онҳо
дар амалия мебошад.
3. Шуурнокӣ - фаҳмидани мазмуни нутқ мебошад. Маълумот дар
бораи сохтори забонро дар асоси маводи забоние, ки қаблан дар амалия
азхуд карда шудааст, ҷамъбаст намудан лозим аст.
4. Шуурнокӣ - ин на танҳо фаҳмидани мазмуни нутқ, балки дарк
кардани он дар раванди азхудкунии воҳидҳои таркибӣ ва истифода
бурдани онҳо дониста мешавад.
5. Шуурнокӣ - фаҳмидани зарурияти омӯзиш аст.
Тарафдорони бо усули интенсивӣ омӯхтани забони англисӣ дар
зери мафҳуми принсипи шуурнокӣ ҳамчун принсипи васеъ, ки
вобастакунии оптималии даркшаванда ва даркнашавандаро дар таълим
нишон медиҳанд, мефаҳманд. Ин вобастакунӣ андозаи амалиёт ва
фаъолияти оқилонаӣ, бошууронаи омӯзгорон, ширкати бошууронаи
таълимгирандагон дар муошират мебошад.Аз тарафи таълимгирандагон
раванди омӯзиши забон бояд дарк шавад.
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Принсипи фаъолнокӣ. Дар омӯзиши забони англисӣ принсипи
фаъолнокӣ аҳамияти назаррасро дорост, зеро азхудкунии забони хориҷӣ
танҳо дар он ҳолат имконпазир мегардад, ки таълимгирандагон дар
омӯзиши забон таълим ва фаъолияти нутқӣ фаъол бошанд. Дар илми
равоншиносӣ фаъолиятнокӣ ҳамчун хусусияти асосии раванди дарккунӣ
ба шумор меравад. Фаъолиятнокӣ дар шароитҳои муайян ба вуҷуд меояд
ва таълимгирандагон бояд зарурияти омӯзиши забонро дарк кунанд ва
заминаҳои зарурии ин заруриятро доро бошанд.
Дар омӯзиши забони ғайримодарӣ фаъолияти зеҳнӣ, эҳсосотӣ ва
нутқиро бояд фарқ кард, вале дар муштаракӣ онҳо шароити мусоидро
дар омӯзиши забон муҳайё месозанд.
Фаъолияти зеҳнии донишҷӯён бо гузориши саволҳои душворҳал,
ки донишҷӯёнро маҷбур месозанд фикр, таҳлил, қиёс кунанд, фаҳмида
мешавад. Ҳамзамон донишҷӯён бояд тафаккури худро ба ҳалли масоили
дар пеш гузошта равона намоянд.
Фаъолияти эҳсосотӣ хеле муҳим аст, зеро собит шудааст, ки
донишҷӯён нисбати вазифаи пешакӣ гузошта бетараф нестанд.
Агар ҳиссиёти мусбат фаъолияти ботинӣ ва берунии донишҷӯёнро
ба самти комёбиҳо равона намояд, пас ҳиссиёти манфӣ ба ин фаъолият
монеъ мешавад. Дар донишҷӯён инкишоф додани рафтори нутқӣ хеле
муҳим мебошад. Ин танҳо дар сурате амалӣ мешавад, ки агар донишҷӯ
аз объекти омӯзиш ба субъект табдил ёбад. Барои он ки бо забони
хориҷӣ хуб балад шавӣ, бояд таҷриба ва истифодаи забон дар амал
татбиқ карда шавад. Ин ҷо бояд қайд кард, ки вақти барои омӯзиши
забон ҷудонамударо оқилона истифода бурдан лозим аст. Яке аз роҳҳои
оқилона истифода намудани вақт зимни омӯзиши забон ин истифода аз
усулҳои гуногуни кор, яъне кори дастаҷамъӣ, гурӯҳӣ, ҷуфтӣ, инфиродӣ
ва синфӣ мебошад.
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Принсипи аёният. Ин принсип аз моҳияти раванди дарккунӣ,
фаҳмидан ва ҷамъбаст кардани маводи таълим бармеояд. Дар зери
мафҳуми аёният нишондиҳии маводи махсус таёркардашудаи забонӣ ва
истифодаи он дар нутқи донишҷӯён фаҳмида мешавад. Ин, пеш аз ҳама,
барои кӯмак ба донишҷӯён ба хотири дарк кардани маводи таълим
равона мегардад. Аксари муҳаққиқон дидактикаи аёнияти забонро зимни
омӯзиши забони англисӣ дар чунин шароитҳо мебинанд:
1. Фаъолияти доимии нутқии донишҷӯён бо забони хориҷӣ.
2. Нутқи муаллим дар рафти дарс.
3. Рӯзнома ва маҷаллаҳо.
4. Барномаҳои телевизиону радиоӣ, воридотӣ.
5. Маҳфилҳо.
6. Сабтҳои видеоӣ барои кори мустақилона.
7. Китобҳо барои хониши иловагӣ.
8. Шабнишинӣ ва дигар чорабиниҳо бо забони англисӣ.
Ҳалли ин шароитҳо дар маҷмуъ муҳити омӯзиши забони хориҷиро
муҳайё месозад ва аёнияти забониро таъмин менамояд. Ҳамчунон ба
сифати маводи иловагӣ истифода бурдани расмҳои суҷетӣ, макетҳо
(қолабҳо) ва диафилмҳо воқеан аёнияти забониро муҳайё месозанд.
Принсипи инкишофдиҳии таълим. Яке аз масъалаҳои калидии
дидактика, ки аҳамияти калони методологӣ дорад, масъалаи таълим ва
инкишофи он мебошад.
Яъне, раванди азхудкунии дониш ва намудҳои фаъол бояд
воситаҳои инкишофи ҳаматарафаи шахсият гарданд. Маълум аст, ки
омӯзиш доираи инкишофи донишҷӯ буда, ӯро ба зиндагӣ дилгарм
мекунад ва як қатор равандҳои ботинии ӯро инкишоф медиҳад. Бояд
махсус қайд намоем, ки раванди ташаккул аз паси раванди таълим меояд
ва байни инкишофи шахсияти донишҷӯ ва донишомӯзии ӯ вобастагии
амиқ вуҷуд дорад.
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Принсипи дастрасӣ ва мувофиқати қобилиятҳо. Дастрасӣ ҳам ба
интихоби маводи таълимӣ ва ҳам бо методика раванди дарсро таъмин
менамояд. Мафҳуми амиқи ин принсип, пеш аз ҳама, дар интихоби ҷиддӣ
ва босалоҳияти маводи забонию нутқӣ зуҳур меёбад. Дар як вақт
маводҳои таълимӣ, ҳам грамматикӣ, коммуникативӣ ва ҳам дидактикӣ,
бояд ба имконияти донишазхудкунии донишҷӯён мувофиқ бошад.
Принсипи мустаҳкамкунӣ. Ин принсип, пеш аз ҳама, дар он зуҳур
меёбад, ки маводҳои дар рафти таълим пешниҳод шаванд, дар хотири
донишҷӯён ҳифз мегардад ва ҳар вақте ки зарур ояд, донишҷӯ он
маводро истифода карда метавонад. Мустаҳкамкунии аз худ кардани
мавод бо роҳҳои гуногун таъмин карда мешавад. Чунончи, возеҳу
равшан ва бо обу ранг пешкаш кардани маводи таълимӣ, такрори
маводи дарси гузашта дар дарси нав, истифодаи мустақилонаи маводи
таълимӣ аз ҷониби донишҷӯён, бештар таваҷҷуҳро на ба шахс, балки ба
мазмун равона намудан боиси ҳифз намудани мавод дар хотира
мегардад.
Чуноне, ки дар барномаҳои таълимӣ таъкид мегардад, мақсади
асосӣ дар раванди дарсҳои забони хориҷӣ бояд дар таълимгиранда
инкишоф додани чор малака-шунидану дарк кардан, гап задан, хондан
ва навиштан ташаккул дода шаванд.
Дар ин ҷода аз тарафи мутахассисон барои таълимгирандагони
синну соли гуногун бозиҳои гуногуни дидактикӣ пешниҳод гардидаанд.
Ин бозиҳо пеша аз ҳама мазмуну мундариҷаи таълим ва тарбияро дар
худ дарҷ менамоянд. Бозиҳои дидактикӣ аз ҷиҳати мазмуни таълим,
фаъолияти хонандагон ва қойидаҳои ташкили бозӣ, муносибатҳои
байниҳамдигарии таълимгирандагон ва аз ҷиҳати тарбиявӣ аз ҳамдигар
фарқ мекунанд [2, с. 26-29].
Бозиҳоро дар давраҳои гуногуни дарсҳо гузаронидан мумкин аст,
вале он аз шароити мусоиде, ки омӯзгор фароҳам меоварад, вобаста аст.
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Онҳо

метавонанд

вобаста

ба

мақсадҳои

дарс

ё

дар

раванди

мустаҳкамкунии дарс, ё фаъол гардонидани нутқи хонандагон доир
карда шаванд ва ё умуман худи ҷараёни дарс пурра ба таври бозӣ сурат
гирад. Макон ва замони барпо намудани бозиҳо аз як қатор омилҳо, ба
амсоли омода намудани хонандагон, маводи омӯхташаванда, мақсад ва
шароити дарс вобаста аст. Доир гардидани бозиҳо аз фанни забони
хориҷӣ (дар тадқиқоти мо забони англисӣ) дар

кадом шароите, ки

набошад, танҳо бо мақсади самаранок гардидани раванди таълими фан
ва рушди салоҳиятҳои коммуникативӣ-муоширатии таълимгирандагон
ва соҳиб гардидан ба малакаи забономӯзии онҳо равона карда мешавад.
Бояд иброз дошт, яке аз мушкилоти мубраме, ки дар методикаи
таълими забони англисӣ ҷой дорад, ин ташаккули малакаи грамматикии
(имлоии) таълимгирандагон мебошад. Пажӯҳишгарони ин соҳа собит
намудаанд, ки барои ташаккули малакаи грамматикӣ бозиҳо, ба ибора
бозиҳои дидактикӣ нақши бориз доранд.
Бозиҳои

грамматикӣ

бо

мақсади

ба

таълимгирандагон

омўзондани намунаҳои нутқ, ки мушкилоти муайяни грамматикиро дар
бар мегиранд, ташкил намудани ҳолатҳои воқеӣ барои истифода
намудани ин намунаҳои нутқ, инкишоф додани нутқи фаъол ва
мустақилонаи таълимгирандагон доир карда мешавад. Намудҳои онҳо
хеле зиёданд ва ҳар яке бо мақсади дуруст дар муошират кор фармудани
ягон ҳиссаи нутқ, чунончи тасрифи дурусти замонҳои феъл ба забони
англисӣ,

дуруст истифода бурдани ҷонишину пайвандакҳо, тартиб

додани ҷумлаҳои соддаву мураккаб, сохтани хелҳои ҷумлаҳои саволӣ,
дуруст гузоштани савол, тартиб додани матн, саҳеҳ тарҷума кардани
калимаҳо ва ғайра ташкил карда мешаванд. [2, с.23].
Чунончи бозии “Bingo” яке аз бозињои шавќовару љолиб буда
бештар барои донишљўён пешнињод карда мешавад. Бозї мавзуъњои
лексикї ё грамматикиро дар бар мегирад Тартиби ташкили он чунин
аст, ки дар назди донишљў як катор расмњо гузошта мешаванд. Донишљў
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љумлаеро бо калимаи дар он расм тасвирёфта тартиб дода, бо мӯҳрача
он расмро мекушояд. Маќсади бозї аз он иборат аст, ки ќатори
горизонталї (уфуќї) ва амудї бо калимањои лозима пур карда мешаванд.
Бозї ба тариќи њамкорї сурат мегирад. Шарики бозингар рафти бозиро
назорат мекунад ва агар дар љумлаи тартибдода ѓалатеро мушоњида
кунад, ба гузоштани мӯҳрача монеъ мешавад.
“Ball-game” низ њамчунон барои донишљўён тавсия карда шуда, он
хосияти муоширатї дорад. Дар ин бозї ду нафар донишљўён дар утоќе,
ки барои корњои амалї људо карда шудааст, тўбчаеро ба якдигар
суњбаткунон мепартоянд. Кўшиш менамоянд, ки муошират тағйир
наёбад. Супоришњо њар хел мешаванд - тарљумаи калимаҳо аз рўйи
мавзуъњои гуногун

аз тоҷикӣ ба англисї ва ё бараъкс; љавобњо ба

саволњо; тартиб додани љумлањои содда бо калимањое, ки оид ба ин
мавзўйи грамматикї; тартиб додани матн ва ғайраҳо.
Дигар бозиҳое, ки барои аз худ намудани грамматикаи забони
англисӣ хеле мавриди қабуланд, ин силсилабозиҳои spelling мебошад.
Ин бозиҳо аҳамияти фонетикӣ дошта бо мақсади омӯзонидани тарзи
дурусти талаффузи калимаҳои англисӣ барпо карда мешаванд. Махсусан
ин ҷо усули аудиоӣ-шунавоӣ хеле самарабахш мебошад. Якчанд
таркибҳо (барои мисол sh, shake, ch, a, wh, th, w, а) пешниҳод карда
мешаванд ва аз муҳасиллин талаб карда мешавад, ки бо онҳо калима
созанд. Қайд кардан лозим аст, ки таркибҳо вобаста ба синну сол ва
сатҳи дониши гирифтаи омӯзандагон интихоб карда мешаванд.
Бозии дигаре, ки барои аз худ намудани грамматикаи забони
англисӣ хеле ҷолиб аст, Music Passage номгузорӣ гардидааст. Ягон нафар
донишҷӯ ё омӯзгор фитаеро бо сабти якчанд овози мусиқие, ки
мавзуъҳои гуногунро тасвир мекунанд, ба синфхона меорад ва порчае аз
он шунавонида мешавад. Ин амал бояд 2-3 дақиқаро фаро гирад. Сипас
донишҷӯ нақл мекунад, ки зимни гӯш андохтан кадом образу хотираҳо
пеши назараш ҷилвагар гардид. Яъне бозии мазкур барои инкишофи
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нутқи мустақилона, инчунин ташаккули салоҳияти дарки эстетикию
маънавии хонанда равона карда мешавад.
Дигар бозӣ ин “Тањвил” (Трансформатсия) (яъне иваз намудани
љойи калимаву ибора дар љумла) мебошад.

Ташкили ин бозӣ барои

донишҷӯён хеле манфиатовар аст. Мақсади ин бозӣ кор карда
баромадани

суръати

модификатсионии

сохторҳои

(таркибҳои)

грамматикӣ мебошад. Чунончи:
Дараҷаи аввал: “I clean my teeth.” - She → “She cleans her teeth.” They → “They clean their teeth.” - Not → “They don’t clean teeth.” - He →
“He doesn’t clean teeth.” - Why → “Why does he clean teeth?” - Where →
“Where does he clean teeth?” - We → “Where do we clean teeth?”.
Дараҷаи дуюм: Now -“Where is he cleaning teeth?” - Yesterday “Where did he clean teeth ... [142 , с. 126].
1. Ман дандонҳоямро шустам. Фарқият ишораи соҳибият дар забони
англисӣ бо ёрии ҷонишини соҳибии “My teeth” сохта мешавад. Аммо дар
забони тоҷикӣ бо пасванди ям яъне дандонҳоям ишора карда мешавад.
2. Вай дандонҳояшро шуст. Дар забони англисӣ cleans яъне суфикси
“s” шахси сеюми танҳоро нишон медиҳад. Дар забони тоҷикӣ бошад
дандонҳояшро пасванд ин ҳолатро иваз мекнад.
Барои ҳар як ҷавоби қанотбахш донишҷӯ сазовори як саққоча мегардад
ва ҳар нафаре, ки бештар саққоча ба даст оварад, ғолиб дониста
мешавад. Агар модели ё қолаби истифодашуда душворӣ кунад, донишҷӯ
метавонад онро иваз намуда, модели дигарро интихоб намуда давом
диҳад.
Бозии

“Puzzle”. Ин бозї дар атрофи ягон мавзуйи лексикї ё

грамматикї доир карда мешавад. Аз донишљў талаб карда мешавад, ки
ягон наќли хурд ба тариќи Puzzle тартиб дињад. Ин нақл аз ҷумлаҳои
алоҳида вобаста ба ин мавзуъ тартиб дода мешавад. Пас аз изҳори нақли
донишҷӯ шарики ӯ бояд ошкор кунад, ки дар он чӣ ё кӣ ба таври рамзӣ
дар назар дошта шудааст. Вобаста ба мавзуи нақл (масалан шакли
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зоҳирии инсон) бояд шарики бозӣ ошкор кунад, ки ин рамзҳо ба ягон
қаҳрамони филме, ё асаре, ҳунарманде, ҳофизе, ё дар бораи ҳайвоне(агар
дар бораи мавзуи “Ҳайвонот” бошад), ва ё дар бораи намуди ягон хӯрок
(агар мавзуъ “Хӯрок” бошад) тааллуқ дорад.
Рафти бозӣ бояд якчанд маротиба такрор ёбад, то ки калимаҳо
зуду равон аз худ шаванд. Барои нақли пурра ва суръати тартиб додани
он иштирокчиён бояд мукофотонида шаванд. Бояд қайд кард, ки
донишљўйи саргарми бозӣ шуда, такрор намудани мавзуҳои гузашта, ба
вуҷуд овардани малакаи зуд дар хотир нигоҳ доштан ва сайқал додани
ҳофизаро истифода мебаранд.
Инчунин вобаста ба мавзуъҳо дар дарсҳои англисӣ тартиб додани
сканворду кроссвордҳо, чайнворд, филвордҳову анаграммаҳо дар
омӯзиши грамматикаи забони мазкур ва инчунин аз ҷиҳати психологию
педагогӣ

низ

аҳамияти

хеле

муфид

дошта,

шавқу

рағбати

таълимгирандагонро барои омӯхтани забон зиёд мегардонанд.
Чуноне ки болотар ёдовар гаштем, бозиҳои дидактикӣ аз ҷиҳати
мазмуни таълим, қойидаҳои ташкили бозӣ, фаъолияти маърифатии
таълимгирандагон, муносибатҳои байниҳамдигарии онҳо ва аз ҷиҳати
самти тарбия аз ҳамдигар фарқ мекунанд. Масалан татбиқи бозиҳое, ки
ҳолатҳои

имитатсионӣ

ё

ҳолатҳои

воқеии

моделкардашуда

ё

фарзкардашудаи ҳаётиро инъикос менамоянд (аз қабили нақшофарӣ дар
анҷуманҳо, суҳбатҳо дар атрофи мавзуҳои муҳити атроф, гузаронидани
бозиҳо аз фаъолияти соҳаҳои иҷтимоӣ (тартибу интизом, суду полису
ақди никоҳ ва ғайра дар назар дошта мешавад), олимпиадаҳо,
викторинаҳо

ва

ғайра

низ

хусусияти

ояндадорӣ

дошта

ба

таълимгирандагон барои минбаъд дар амал истифода бурдан аз манфиат
холӣ нестанд. Қобили қайд аст, ки ин бозиҳои дидактикӣ на танҳо
хусусияти маърифатӣ доранд, балки барои васеъ намудани ҷаҳонбинӣ
ва рушди шахсияти муҳассилин хеле муассиранд.
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Бояд таъкид кард, бозиҳое, ки ҳолатҳои тақлидӣ ё ҳолатҳои воқеии
моделкардашуда

ё

фарзкардашудаи

ҳаётиро

инъикос

менамоянд,

хароҷот, вақти зиёд ва саъю кӯшиши махсусро талаб мекунанд. Омӯзгор
рафти ташкили онро ба таври моделсозӣ пешакӣ омода мекунад ва
мушкилоти эҳтимолан ба вуқуъ меомадаро пешакӣ муайян менамояд.
Дар синфхона баробари пешниҳод намудани бозии дидактикӣ пурра
хонда додани дастуру нишондодҳои бозиро бо мақсади ба вуҷуд
овардани вазъият (ҳолати мушкилотӣ) қатъи назар менамояд. Нақшҳоро
метавонад омӯзгор ҷудо кунад ё худи таълимгирандагон интихоб
намоянд. Барои аз худ кардани нақшҳо вақти муайян лозим аст, ҳолатҳое
талаб карда мешавад, ки ба худи нақш, яъне ба образ ворид шудани
иштирокчиро талаб мекунад. Тибқи нақша, муҳокимаи рафти бозӣ ва
натиҷаҳои он бояд аз тарафи худи таълимгирандагон сурат гирад.
Ҳамчунон бозиҳои дидактикии компютерӣ дар дарсҳои забони
англисӣ яке аз воситаҳои ташаккули саводнокии компютерӣ, шиносоӣ
бо забонҳои барномасозӣ, ташаккули малакаҳои муошират ва фаъолият
маҳсуб меёбанд.
Дар дарсҳои забони англисӣ ташкил намудани бозиҳои тиҷоратӣ
хеле манфиатнок мебошанд. Ин бозиҳо аслан ба таври тақаллуб,
моделсозии соҳаҳои истеҳсолот ба роҳ монда мешаванд. Онҳо аслан дар
доираи донишҷӯёни муассисаҳои олӣ, ба хусус олии касбӣ доир
мегарданд, яъне дар он ҷое, ки таълим ба самти ташаккул ва такмили
малакаҳову маҳорати конкретӣ дар ҳаёти воқеӣ равона карда шудааст.
Шартҳои он фавран ба таври оҷилӣ дида баромадани ҳолати ягон кор,
ҷустуҷӯ намудани иттилооти лозима, ҳалли масъалаҳои ба ногоҳ ба
вуқуъ омадаро дар бар мегиранд. Махсусияти ин бозиҳо дар пешниҳод
намудани маводи таълимӣ, бозсозии сохтор ва ҷузъҳои фаъолияти
функсионалии он тавассути модел дарҷ мегардад. Маҳз ба туфайли ин
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хусусиятҳояшон бозиҳои тиҷоратӣ барои истифода гардиданашон дар
фаъолияти воқеӣ имконият пайдо менамоянд.
Дар ин зимн бояд қайд кард, ки доир намудани бозиҳое, ки ба
самти касбу кор равона гардидаанд, бештар дар муассисаҳои касбию
техникӣ сурат мегиранд ва ҷиҳати асосии усули самаранокии таълимро
ташкил медиҳанд. Чунин бозиҳо барои ташаккули салоҳиятҳои касбию
коммуникативӣ, худмаърифатнамоӣ, масъулиятшиносӣ нақши назаррасе
дошта, барои дар оянда ҳамчун мутахассис тарбия ёфтани муҳасиллин
мусоидат менамоянд.
Методи натуралӣ (табиӣ) дар факултетҳои ғайризабонӣ
Ташаккули методикаи таълими забони хориҷӣ дар донишгоҳҳо аз
мақсади таълим вобастагӣ дорад. Дар солҳои аввали ҳукумати шуравӣ
анқариб то солҳои 1925 дар ҳамаи донишгоҳҳои мамлакат методи табиї
(аслӣ) истифода мегардид, ки асоси онро принсипҳои асосии методи
М.Д.Берлин, яъне таълими ибтидоии забони хориҷӣ ташкил медод.
Китобҳои дарсии амалӣ оид ба забонҳои гуногуни М.Д.Берлин маводи
ягона дар забоншиносӣ маҳсуб меёфтанд. Ин метод барои он солҳо аз
ҷиҳати як қатор сабабҳо хеле мувофиқ буд. Дар муассисаҳои таҳсилоти
олӣ донишҷӯёне таҳсил мекарданд, ки ҳеҷ гоҳ ва дар ҳеҷ куҷо забони
хориҷиро наомӯхта буданд, аз ин рӯ онҳоро бояд аз худи марҳилаи
аввал, яъне аз алифбо шуруъ карда омӯзонидан лозим буд. Машғулиятҳо
аз фанни забони хориҷӣ ҳатмӣ буданд. Тибқи принсипҳои методии
ҷоринамудаи М.Д.Берлин тамоми маводи забон ба таври шифоҳӣ ба
тариқи тақлид ва айнан аз худ карда мешуд, дур(хориҷ) кардани забони
модарӣ аз ҷараёни таълим на ҳама вақт талаботи хонандагони болоии
донишгоҳҳоро қонеъ менамуд.Таълими забони хориҷӣ тибқи алифбо дар
макотиби олӣ дуру дароз пойдор намонд. Чаро?. Зеро ки:
1. мумкин набуд, ки дар макотиби олӣ танҳо бо як малакаи соҳиби
нутқи шифоҳӣ будан маҳдуд бошанд;
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2. хонандагони болоӣ методҳои дигари корро талаб менамуданд.
Таълими(омӯзиши) бетарҷумаи забон барои аудиторияи (синфҳои)
болоӣ рост намеомад;
3. набудани муоширати воқеӣ бо забони хориҷӣ ҳатман ворид
намудани матнҳои мураккаб ва аёнияти дидашавандаро барои омӯзиши
он забон талаб менамуд.
Дар ҳамаи асарҳои асосии методии он давра нисбати методи
табиии омӯзиши забон норозигӣ баён гардидааст. Пешниҳод карда
шудааст, ки ин масъала ҳал карда шавад. Чунончи, омӯзгори забони
англисӣ Е.И.Спендиаров чунин шуморидааст, ки истифодаи методи
табиӣ дар байни донишҷӯён танҳо дар ҳолати ворид намудани як қатор
таҳрирҳо, хусусан истифодаи ҳатмии матни хориҷӣ ва забони модарӣ,
имконпазир мебошад. Ба ақидаи Е.И.Спендиаров истифодаи забони
модарӣ ҳамчун воситаи назорат бурдан (санҷиш-контрол) беҳтарин роҳ
барои сарфа намудани вақти донишҷӯён (дарс) буд. Зери маънои матни
хориҷӣ ӯ порчаҳо аз адабиёти бадеиро дар назар дошт ва бар муқобили
истифодаи адабиёти хориҷӣ аз рӯи ихтисос дар таълим баромад намуда,
чунин мешуморид, ки малакаҳои қироат ба адабиёти махсусро ривоҷ
додан лозим нест, зеро ки донишҷӯёни курсҳои 1-2 (ба онҳое, ки забони
хориҷӣ таълим дода мешавад) касби худро намедонанд. Тибқи методи
натуралии Спендиаров ҳамаи махсусиятҳои забониро донишҷӯён зимни
муқоисаи мунтазам бо забони модарӣ аз худ менамуданд. Туфайли
истифодаи маҳз муқоисаи ду системаи забонӣ забони хориҷӣ ҳамчун
фанни таълимӣ аҳамияти умумитаълимиро бархурдор гардид. Баъди як
сол Е.Мечникова дар саҳифаҳои маҷаллаи “Вопросы педагогики”доир
ба таҷрибаи аввалини муносибати бошуурона нисбати азхудкунии
забонҳои хориҷӣ дар макотиби олӣ андешаҳои худро ба табъ мерасонад.
Дар дарсҳо донишҷӯён порчаҳоро аз асарҳои гуногуни бадеӣ таҳлил
намуда, забонро меомӯхтанд. Матни ба ҳар ду забон тааллуқ дошта ба
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донишҷӯён барои аз худ кардани фонетика, лексика ва грамматикаи ин
забонҳои омӯхташаванда кӯмак мерасонд. Кор аз рӯи матнҳо ҳамчунон
аз

камбудиҳо

холӣ набуд. Лексика

ва

грамматика

номураттаб

(бетартибона) аз худ карда мешуданд, ба нутқи шифоҳӣ аҳамият дода
намешуд. Ин ҳамон машқҳои гуногун аз рӯи маводи матнҳои забонӣ
буданд, ки танҳо барои иҷро кардан истифода мешуданд. Нутқи шифоҳӣ
дар чунин намуд воситаи муошират шуда наметавонист.
Ҷустуҷӯйи роҳу усулҳои нав пайандозӣ мешуданд, то ки ба
инкишофи малакаҳои нутқи шифоҳии донишҷӯён мусоидат намоянд.
Дар соли 1934 З.М.Светкова усулҳои фаъолгардонии худро
пешниҳод менамояд. З.М.Светкова методикаи дар Ғарб коркард
гардидаро танқид намуда, онро барои муассисаҳои таҳсилоти олӣ бо
ишора ба як қатор сабабҳо, аз ҷумла, барои омодагирӣ бо забон
нокифоя будан, барои шунидани нутқи шифоҳии забони хориҷӣ мушкил
будан, инчунин барои тафаккури аналитикии хонандагони синну соли
калон корношоям меҳисобад. Ӯ ба назар гирифтани ҳамаи ин
хусусиятҳоро зимни ташкили фаъолияти рушди нутқи шифоҳии
донишҷӯён талаб намуда, се давраи фаъолгардониро-ворид намудани
маводи нав, мустаҳкамкунии он, истифодаи механикии он қайд кардааст.
Методи синтетикӣ. Аз соли 1935 шуруъ намуда дар мактабҳои олӣ
бо як методи ба ном синтетикӣ кор оғоз гардид. Ин метод аз тарафи
омӯзгори забони англисӣ Н.С.Кобленс коркард гардида дар таҷриба
ҷорӣ карда шуд. Принсипҳои асосии ин метод чунинанд:
1. синтез ва анализ дар ҷараёни таълим ба ҳам робитаи зич доранд;
2. барои воҳиди ягонаи забон на калимаҳои алоҳида, балки ибораи
пурра қабул карда мешавад;
3. ибораҳои стандартие, ки синтези ҷузъҳои морфологӣ, синтаксисӣ ва
лексикию мавзуиро ифода мекунанд;
4. маводи лексикӣ якбора то ба 700 воҳиди лексикӣ маҳдуд карда шуд;

64

5. иҷрои машқҳои зиёди хаттӣ қариб, ки ҳамчун роҳи ягона барои ба
хатогӣ роҳ надодан баррасӣ карда мешуд;
6. хуб мустаҳкам кардани маводи таълимӣ тавассути мураттаб
(системавӣ) иҷро кардани машқҳои хаттӣ ва шифоҳӣ таъмин карда
мешуд;
7. натиҷаи тамоми ҷараёни таълим ҳангоми ба таври эҷодӣ истифода
бурдани маводи азхудкардашуда дар гуфтугӯ санҷида мешуд.
Машғулият ба ду қисм тақсим карда мешуд, дар синфхона ва берун
аз синф. Кулли корҳои синфӣ, ба ақидаи Н.С.Кобленс, фонетика,
грамматика, идиоматика, хондан, навиштан ва нутқи шифоҳии зиндаро
дар бар мегирифт. Кор аз рӯи фонетика бо иштироки фаъоли педагог
сурат мегирифт. Он

тарзи талаффузи овозҳо, қойидаҳои хониш ва

тарзҳои транскрипсияро дарбар мегирифт. Тамоми маводи фонетикӣ ба
тариқи ҷадвалҳои аз тарафи муаллиф тартибдодашуда пешниҳод карда
мешуд.
Грамматика танҳо тибқи китобҳои дарсӣ омӯзонида мешуд, яъне
баёнкунӣ, ки дар муқаддимаи китоби дарсӣ оварда мешуд ва кӯтоҳу
мӯҷаз буд. Зуҳуроти мушкили грамматикӣ танҳо тибқи лексикаи шинос
дарс дода мешуд. Ҳамаи шарҳҳои назариявӣ ба забони модарӣ сурат
мегирифт. Забони модарӣ аз таълим хориҷ карда нашуда буд, он на
танҳо барои муқоисаи ду системаи забонӣ, балки бо мақсади санҷиши
маҳорату малакаҳои ба даст оварда низ васеъ истифода бурда мешуд
[109, с. 11].
Қироатро Кобленс тибқи ду нақша ба роҳ монда буд, хониши
матни нав ва хониши санҷишӣ. Зимни кор бо матн ба тарҷума кардани
он танҳо дар сурате роҳ дода мешавад, ки агар бо ягон восита фаҳмидан
имкон надошта бошад.
Кобленс дар системаи худ ба хат, навиштан таваҷҷуҳи махсус зоҳир
намудааст. Навиштан (хат) аз тарафи вай

ҳамчун яке аз воситаҳои
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боэътимод барои аз бар кардани таркибҳои луғавӣ ва сохторҳои
грамматикӣ ҳисобида шудааст. Асоси омӯзиши нутқи шифоҳиро китоби
дарсӣ, яъне маҷмуи воҳидҳои нутқ ташкил мекард. Зимни таълими он
Н.С.Кобленс аз усулҳои зерин истифода менамуд:
1. ҷорӣ намудани воҳидҳои нави лексикӣ дар китоби дарсӣ;
2. гуфтугӯ дар пояи китоби дарсии аввала, ки ба донишҷӯён ба тариқи
китоби кушодашуда ё дар тахтаи синф пешкаш мегардид;
3.

гуфтугӯ

дар

асоси

стандартҳои

омӯхташудаи

дар

хотира

нигоҳдошташуда;
4. гуфтугӯи чанднафара (гурӯҳӣ) дар асоси стандартҳои омӯхташуда;
5. гузориши масъала(савол) аз тарафи омӯзгор;
6. муоширати озод дар мавзуи интихобӣ;
7. хабар дар мавзуи аз тарафи педагог пешкашкардашуда.
Машғулиятҳои
супоришҳои

хонагӣ

синфӣ

таҳти

тақвият

системаи

меёфтанд.

хуб

фикркардашудаи

Н.С.Кобленс

ду

намуди

супоришҳои хонагиро пешниҳод намуда буд:
1. силсилаи машқҳои ҳатмӣ (иҷрошаванда) дар шакли супоришҳои
доимӣ;
2. силсилаи машқҳое, ки давра ба давра супориш дода мешуданд.
Ҳар як супориши доимӣ иборат буд аз:
1. аз ду то чор маротиба паси ҳам рӯбардор кардани матни дарс;
2. як ҷумларо бо 25 ҷумла тибқи ҳамон намуди таркибиаш иваз намудан;
3. тартиб додани 15 ибораи нав дар асоси лексикаи омӯхташуда;
4. мустақилона навиштани иншо дар асоси маҷмӯи ҷумлаҳои азёд
кардашуда;
Машғулиятҳои даврӣ аз ду шакл иборат буданд:
1. тартиб додани теъдоди муайяни ибораҳо (аз 60 то 100) тибқи
намунаҳои азхудкардашуда;
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2. мустақилона навиштани иншо дар мавзуи ду моҳ пештар
омӯхташуда.
Шакли кор барои рушди нутқи шифоҳӣ дар асоси маводи забонии
қаблан азхуд кардашударо дар низоми Н.С.Кобленс беҳтарин эътироф
кардан мумкин аст. Агарчи дар системаи ӯ ба аҳамияти грамматикӣ
эътибор дода нашуда бошад ҳам, вале, ба ҳар ҳол, он ба таври объективӣ
ва пай дар пай пешниҳод гардидааст.
Н.С.Кобленс аввалин маротиба дар методикаи шуравӣ интихоби
минимуми лексикиро барои омӯзиши забони хориҷӣ дар мактабҳои олӣ
дар сатҳи калимасозӣ ё иборасозӣ ҷорӣ намуд. Фонетика ва грамматика
дар системаи ӯ ба тариқи муқоисавӣ омӯхта мешуданд. Кӯшиши
Н.С.Кобленс, агарчӣ дар як қатор ҳолатҳо бошад ҳам, дар истифодаи
забони модарӣ ҳам ба мисли ташкили оқилонаи такроркунии кулли
маводи омӯхташуда мусбат маҳсуб меёбад. Консепсияҳои методии худро
Н.С.Кобленс дар китоби дарсии амалии забони англисӣ, ки солҳои 1931,
1932, 1934, 1936 интишор гардида буданд, дарҷ намудааст. Ба ғайр аз ин,
ӯ мактуби методии махсусро омода намуд, ки ба омӯзгорон барои дуруст
ташкил намудани кор тибқи методи синтетикӣ кӯмак мерасонд. Дар
байни намояндагони методҳои табиӣ ва синтетикӣ умумиятҳо бисёранд.
Чунончи:
а) мақсади таълим-нутқи шифоҳӣ;
б) маводи забонӣ маҳдуд аст;
в) омӯзиши забон дар асоси намунаҳои ҷумлаҳо;
г)матни таълимӣ аз рӯйи ин ҷумлаҳо тартиб дода шудааст.
3.Методи таълими хониш. Методи таълими хониш дар муассисаҳои
олӣ тадриҷан ба роҳ монда шуд. Омӯзгорон муддати дароз аз методи
мактабӣ истифода мебурданд. Зеро онҳо чунин меҳисобиданд, ки дар
макотиби олии ғайризабонӣ он танҳо бо ҳамон маводи хониш фарқ
мекунад, агарчӣ он хеле мураккабу гуногунранг бошад ҳам. Чунин
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ақидаро омӯзгори забони немисӣ В.М.Александр дар асари худ
“Методика преподавания немецкого языка» (1934) тарафдорӣ намуда,
масъалаи хониш бо таҳлилашро баррасӣ намудааст. Ин намуди хониш
дар он солҳо ҳам дар мактаби миёна ва ҳам дар макотиби олии
ғайризабонӣ асосӣ ба шумор мерафт.
Фонетика, грамматика ва лексика аз матнҳои барои хониш
додашуда таълим дода мешуданд. Азбаски дар мактабҳои олии
ғайризабонӣ имкониятҳои воқеӣ барои рушду инкишофи малакаи нутқи
шифоӣ мавҷуд набуд (яъне теъдоди ками соатҳои дарсӣ, набудани
мутахассисони соҳибкасб, дастурҳои таълимии мувофиқ), он гоҳ
В.М.Александр чунин ҳисобид, ки малакаҳои гуфторро танҳо тавассути
кор бо матнҳои хориҷӣ инкишоф додан мумкин аст. Малакаҳои хониш
ва тарҷума дар тӯли тамоми курси таълим рушд ва такмил меёфтанд.
Хусусияти маводи хониш мунтазам мураккаб мегардид: матни китоби
дарсӣ, матни ба ихтисос мутобиқгардонидашудаи китоби хонише, ки
барои мактабҳои олӣ тартиб дода шудааст, адабиёт бо забони асл барои
ихтисос ва рӯзнома ба забони хориҷӣ. Маводи грамматикӣ ба таври
бошуурона аз худ карда мешуд ва дар қиёс бо забони модарӣ, диққати
махсус ба синтаксиси матнҳои мураккаби забони немисӣ дода мешуд.
Тамоми ҷараёни таълим ба се қисмат ҷудо мегардид:
1. курси муқаддимавӣ; 2. курси асосӣ; 3. курси махсус. Усули кор аз
рӯйи ин курсҳо мухталиф буданд, вале ба як талаботи ягонаи методӣ
итоат мекарданд, яъне дар донишҷӯён рушд додани малакаҳои аз худ
кардани забон, аниқ ёд гирифтан ва ҳазм кардани хусусиятҳои маводи
таълимӣ барои тарҷума ва шарҳи грамматикӣ, мунтазам муқоиса
намудани ду системаи забонӣ (забони модарӣ ва хориҷӣ).
К.М.Погодилов

дар

асари

худ

“Методика

преподавания

иностранных языков” (1935) чор марҳилаи ҷараёни таълимро ҷудо
намудааст: 1. марҳилаи муқаддимавӣ; 2. марҳилаи захираи (ҷамъ
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кардани) малакаи нутқи зинда; 3. марҳилаи рушди малакаҳои кори
мустақилона аз рӯйи китоб; 4. марҳилаи кори амиқ бо сарчашмаҳои
хориҷӣ. Аллакай дар марҳилаи дуюм кор барои таълими хониш шуруъ
мегардид. Вале ҳамчун мавод барои хониш матнҳое истифода мешуданд,
ки қаблан ба таври шифоҳӣ коркард гардида буданд. Кор аз рӯйи матнҳо
фаъолона ба роҳ монда шуда буд, чунончи, саволҳо ба матнҳо, нақл
кардани матн. Моҳияти хониш дар ин марҳила ёрирасонӣ буд ва аслан
на мақсад, балки воситаи таълим маҳсуб меёфт.
Дар марҳилаи сеюм муносибат нисбат ба хониш тағйир ёфта, он
аҳамияти мустақилонаро пайдо намуд. Вале маводи хониш чун пештара
фаъолона истифода мешуд. Шаклҳои фаъолгардонии маводи забонии
матнҳо ба ҷуз саволу ҷавобҳо ва нақл тартиб додани диалогҳо, матни
шифоҳии конспекткардашуда, маъруза намудани матни хондашударо
дар бар мегирифтанд. Донишҷӯён ба хондани адабиёти асл барои
ихтисос ба таври мустақилона ва берун аз синф машғул буданд ва ҷойҳои
мушкилфаҳми матн шарҳ дода мешуданд.
Бори аввал дар методикаи шуравӣ роҷеъ ба муҳимияти кори
мустақилонаи донишҷӯён бо адабиёти хориҷӣ аз рӯйи ихтисос муҳаққиқ
К.М.Погодилов зикр ба амал овард. Ба масъалаи хониши мустақилона
дар асари А.И.Шеквалдышев “Методика преподавания иностранных
языков в вузах” (1939) таваҷҷуҳи махсус дода шудааст. Муаллифи асари
мазкур роҳи азбар кардани малакаҳои хонишро дар васеъ гардонидани
таркиби луғавии донишҷӯён дидааст. Ӯ пешниҳод менамояд, ки барои
фаъолона ҳазм намудан 1000 калима, барои ғайрифаъол-3000 калимаро
дар тамоми давраи таълим аз худ кардан лозим аст. Хониши
мустақилонаи фаровон бояд донишҷӯёнро ба бидуни тарҷума фаҳмидани
забони мавриди омӯзиш қарордошта оварда мерасонид, ки ин ҳамчун
мақсади ниҳоии таълим дар мактабҳои олӣ эътироф карда мешуд. А.И.
Шеквалдышев

тавсия медиҳад, ки

тарҷума дар аввали кор аз рӯйи
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хониш (дар курсҳои 1 ва 2) истифода бурда шавад, дар курсҳои болоӣ
бошад, ба он танҳо дар ҳолати зарурӣ ба ҳайси воситаи таълим рӯ
овардан лозим аст. Супоришҳо барои тарҷума дар курсҳои болоиро
донишҷӯён аз кафедраҳои махсус(як варақаи чопӣ барои як семестр)
мегирифтанд [137].
О.М.Веселкина дар китоби худ “Как преподавать иностранные
языки в техническом вузе” (1945) таҷрибаи амалии худро ҷамъбаст
намуда хулоса баровардааст, ки малакаи асосӣ дар мактабҳои олии
ғайризабонӣ хондан, ба шумор рафта, нутқи шифоҳиро танҳо ҳамчун яке
аз усулҳои мустаҳкамкунии маводи забонӣ истифода бурдан мумкин аст.
Асари

О.М.Веселкина

роҳҳои

минбаъдаи

рушди методикаи

мактабҳои олӣ-таълими хониш ва фаҳмидан (дарк карданро), ҳамчунон
омӯзиши нутқи шифоҳиро аз рӯйи маводи таълимӣ муайян кард.
4. Системаи методии Е.Н.Драгунова ва Г.И.Краснощекова. Дар
солҳои 1947-1949 системаи методии Е.Н Драгунова ва Г.И.Краснощекова
коркард гардиданд. Ин система ду намуди азхуд кардани забон-хониш ва
нутқи шифоҳиро барои донишҷӯён пешниҳод намуд. Дар фарқият аз
дигар методистон

Е.Н Драгунова ва Г.И.Краснощекова рушди

малакаҳои нутқи шифоҳиро инкор накарданд. Аз болои он дар курсҳои
аввал, махсусан зимни кор барои аз худ кардани талаффузи дурусти
англисӣ кор бурданд. Тамоми маводи грамматикии забони англисӣ дар
як сол таълим дода шуда, боқимонда вақт барои амалан иҷро кардани
машқ

зимни

кор бо матнҳои хориҷӣ истифода гардид. Дар тӯли

таълими пурраи курси омӯзиши забон мунтазам омӯзиши бошууронаи
зуҳуроти грамматикӣ, лексикӣ ва дигар зуҳуроти забонӣ дар ҳоли
мунтазам муқоиса намудан бо зуҳуроти ба ин монанди забони модарӣ
истифода карда шуд. Донишҷӯён роҷеъ ба сохторҳои забони англисӣ
донишҳои муайян гирифта, ба хониш, аввало ба хониши адабиёти
мутобиқ гардонидашуда, сипас адабиёти асл пардохтанд.
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Муаллифон таваҷҷуҳи хоссаро ба намуди назорат аз руйи корҳои
мустақилонаи донишҷӯён бо адабиёти хориҷӣ, ки мунтазам гузаронида
мешуд, равона намудаанд. Бори аввал дар шароити мактаби олии
ғайризабонӣ аёнияти шунавоӣ дар намуди пластинкаҳо (қартаҳои овоз)
ва сабт дар лентаи магнитофон истифода гардиданд. Тамоми нақшаи
методӣ

бо

маводи

таълимӣ,

аз

ҷумла

бо

китобҳои

дарсӣ,

маълумотномаҳои грамматикӣ, пластинкаҳои сабти овозии ба китоби
дарсӣ мутааллиқ, дастурҳои таълимии ба ихтисос нигаронидашуда
барои хондани адабиёт аз рӯйи касби донишҷӯ пурра таъмин буд. Ин
ҳама аз комёбии системаи методии Е.Н Драгунова ва Г.И.Краснощекова
дарак медиҳанд.
5. Методи лексионӣ. Дар солҳои 50-ум ҳаҷми маводи грамматикӣ
ва лексикӣ аз ҷиҳати назариявӣ ончунон бузург буд, ки зарурати
хондани курси лексияҳо ба забони хориҷӣ ба миён омад. Ин лексияҳо аз
тарафи мудирони кафедраҳо ё устодони калон хонда мешуданд. Ба
донишҷӯёни курсҳои якум лексияҳо оид ба муқаддимаи забон хонда
мешуд, ки мақсад аз он на танҳо шинос намудани донишҷӯён бо
вазифаҳои таълим, балки баёни муфассали хусусиятҳои системаи
забонии забонҳои омӯхташаванда буд. Дар тӯли 5 семестр (5 нимсолаи
таҳсил) се лексия хонда мешуд, ки дар онҳо маводи асосии грамматикӣ,
хусусиятҳои матни илмӣ ва техникаи тарҷума тавзеҳ дода мешуданд. Дар
барнома соатҳо барои маводи лексия пешбинӣ карда нашуда буданд, аз
ин рӯ онҳо ихтисор гардида, миқдори на он қадар калони соатҳо барои
машғулиятҳои амалӣҷудо карда шуда буданд.
Ҳаҷми маводи грамматикӣ хеле васеъ буд ва ин ҳолат омӯзгоронро
водор менамуд, ки

барои аниқ интихоб кардани он андеша кунанд.

Роҷеъ ба грамматика маводи забоние интихоб карда мешуд, ки ба
донишҷӯ барои хондан ва тарҷумаи матни илмию техникӣ зарур бошад.
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Чунин маводи грамматикӣ барои шинохтан пешбинӣ карда шуда буд,
яъне ба қисми маводи ғайрифаъол тааллуқ дошт.
Маводи забонии фаъол дар мактабҳои олӣ куллан барои имрӯз
муайян карда нашудааст, чунки рушди малакаҳои нутқи шифоҳӣ дар
ҷойи аваал намеистод ва ҳоло ҳам намеистад. Дар асоси маводи забонии
грамматикӣ ва лексикии
(хондан ва фаҳмидан),

ғайрифаъол рушди малакаҳои ретсептивӣ
дар асоси маводи лексикии фаъол

бошад,

(аксаран ин мавод бо барномаи мактабӣ маҳдуд мегардид) рушди
малакаҳои репродуктивӣ (малакаи шунавоӣ ва гапзанӣ) амалӣ карда
мешуданд.
6. Методикаи ретсептивӣ ва репродуктивӣ. Мафҳуми “ ба таври
ретсептивӣ ва репродуктивӣ аз худ кардани забон” ба методикаи
мактабҳои олӣ пас аз муҳокимаҳои ҳаматарафа (суҳбатҳо, муҳокимаҳо
ҷиҳати ин мушкилот 3 сол тӯл кашид) назарияи И.В.Рахманов дар бораи
ба таври ретсептивӣ ва репродуктивӣ аз худ кардани забони хориҷӣ
ворид гардид. Агарчи методикаи мазкур на ҳама вақт ва на дар ҳама ҷо
аз тарафи мутахассисон дастгирӣ ёфта бошад ҳам, бо вуҷуди он тақсим
шудани маводи таълимӣ ба ду қисм-ретсепсия ва репродуктсия, яъне
маводи забонии ғайрифаъол ва фаъол, кори омӯзиши забони хориҷиро
дар мактабҳои олӣ каме осон гардонида,

солҳои зиёд дар таҷрибаи

таълими забонҳои хориҷӣ ворид карда шуд.
Оид ба мактабҳои методии онвақта, ки дар макотиби олии ғайри
забонӣ мавҷуд буданд, хулоса бароварда чунин қайд кардан мумкин аст:
1. омӯзиши забони хориҷӣ дар макотиби олии ғайризабонӣ бидуни
пойгоҳи биноӣ (визуалӣ) ғайриимкон аст;
2. бо мақсади ноил гардидан ба омӯзиши пурраи забони хориҷӣ
забони модариро дар ду ҷиҳат:- маводи назариявӣ ва тарҷума ҳамчун
санҷиши фаҳмиданистифода кардан мумкин аст;
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3. муқоисаи зуҳуроти забонии забони хориҷӣ ва забони модарӣ азхуд
кардани забонро осон мегардонад;
4. ҷудо кардани ҳамаи маводи забон ба фаъол ва ғайрифаъол барои
оқилонатар сохтани системаи пурраи таълим мадад мерасонад;
5. хониш ва нутқи шифоҳӣ дар як вақт ва аз рӯйи ҳамон як мавод
таълим дода мешуд).
Ҳамаи ин принсипҳо асоси методи бошууронаи муқоисавиро, ки аз
тарафи

методистони

варзидаи

даврони

шуравӣ

Л.В.Щерб,

И.В.Рахманов, З.М.Цветкова, В.Д.Аркин, В.С.Цетлин, И.М.Берман,
Т.А.Абрамкин, Е.В.Синякова ва дигарон коркард гардида буд, дар бар
мегирифтанд. Методи мазкур бо назардошти махсусиятҳои ба худ хосаш
дар муассисаҳои таҳсилоти олии ғайризабонӣ низ мавриди истифода
қарор дорад, ки ҳоло онро аз назар мегузаронем.
7.

Принсипҳои

умумиметодии

бошууронаи

муқоисавӣ

ва

хусусиятҳои он дар муассисаҳои олии ғайритахассусӣ.
1. инкишофи малакаҳои хониш ва нутқи шифоҳӣ дар як вақт дар
асоси матни таълимӣ ба амал меояд. Нутқи шифоҳӣ бидуни пойгоҳи
визуалӣ (биноӣ) дар курсҳои аввал истифода мешавад. Он дар намуди
машқҳое доир мегирад, ки барои бартараф кардани нуқсҳои талаффуз ва
фаъол гардонидани он малакаҳои нутқи шифоҳие, ки ҳанӯз дар
мактабҳои миёна аз бар шудаанд, равона карда мешаванд. Дар курсҳои
болоӣ донишҷӯён рӯйи маводи забонии матнҳои таълимӣ кор бурда,
онҳо ҳам малакаҳои хондан ва ҳам нутқи шифоҳиро соҳиб мегарданд.
2. Тамоми маводи забон бошуурона аз худ карда мешавад.
Донишҷӯён, пеш аз он ки ба амалҳои нутқ (хондан, шунидан, гап
задан) пардозанд, бояд,чуноне, ки худи маводи забонӣ (грамматика ва
лексика)-ро мефаҳманд, ҳамчунон

пайдарҳамии он амалиётҳоеро, ки

бояд зимнан иҷро намоянд, аз худ кунанд, то ки фаъолияти мувофиқи
муоширатро амалӣ гардонанд. Аз ин бармеояд, ки бошуурона аз худ
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намудан дар ду ҳолат зоҳир мегардад: назариявӣ-шиносоӣ бо қойидаҳои
имло (грамматика), техникаи тарҷума, қоидаҳои талаффуз ва шиносоии
амалӣ бо қойидаву дастурҳо, яъне чӣ тавр истифода бурдани маводи
забонӣ барои иҷро кардани амалҳои муайяни нутқ.
3. Тамоми

маводи забонӣ дар муассисаҳои таҳсилоти олӣ

тавассути маҷмуи

блокҳои калони мазмунӣ таълим дода мешавад.

Маҷмаъгардонӣ зимни аз бар кардани маводи фонетикӣ, грамматикӣ ва
лексикӣ риоя карда мешавад. Чи қадаре, ки донишҷӯ бо маънои калима
кор кунад, ҳамон қадар онро беҳтару осон ва мустаҳкам дар ёд нигоҳ
медорад.
4.

Истифодаи

њатмии

забони

модарии

донишҷӯ.

Он

дар

машғулиятҳо аз фанни забони хориҷӣ дар лаҳзаҳои зерини ҷараёни
таълим зарур мебошад:
а) зимни шарҳу эзоҳҳои назариявӣ;
б) зимни муқоисаи хусусиятҳои (таркибҳои) сохторҳои забони хориҷӣ ва
забони модарӣ;
в) зимни санҷиши фаҳмиш дар шакли тарҷума;
г) зимни ташкил кардани вазифаҳои (супоришҳои) махсус-вазъиятҳо;
д) ҳамчун матн-луқма дар гуфтугӯҳои диалогӣ ва монологӣ.
5. Тамоми маводи таълим ба шакли фаъол ва ғайрифаъол маҳдуд
карда шудааст. Фоизи маводи ғайрифаъол нисбати фаъол бартарият
дорад. Маҳдудгардонӣ ба ҳамаи ҷанбаъҳои забон мутааллиқ аст. Дар
муассисаҳоиғайризабонӣ дар асоси маводи забонии ғайрифаъол дар
донишҷӯён малакаҳои ретсептивӣ, дар асоси маводи фаъол бошад,
малакаҳои репродуктивӣ инкишоф меёбанд. Инкишофи малакаҳои
продуктивӣ (малакаҳои истеҳсолӣ) танҳо дар муассисаҳои таҳсилоти олӣ
имкон доранд.
6. Муқоисаи дохилизабонӣ азхуд кардани зуҳуроти контрастӣ, яъне
акси садоро осон мегардонад. Ин принсип

ҳамаи ҷанбаъҳои забон,
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махсусан фонетика ва грамматикаро дар бар мегирад (масалан, омӯзиши
грамматикии омонимҳо).
7. Ҳатман гуфта додани маводи таълимӣ зимни хондану фаҳмидан,
шунидан ва гап задан. Гуфта додан ҷараёни дар хотир нигоҳ доштанро
метезонад.
8. Дар муассисаҳои олии ғайризабонӣ аёнияти шунавоӣ,аз қабили
фитаҳо (пластинкаҳо), сабтҳои магнитофонӣ, мавқеи хоссаро ишғол
менамояд.
Аёнияти

возеҳӣ

(биноӣ)

аз

қабили

слайдҳо,

кинофилмҳо,

телевизион барои сермаҳсул гардонидани ҷараёни таълими забон
мусоидат менамоянд. Методи бошууронаи маҷмавии муқоисавӣ

дар

давраи муосир методи асосӣ ба шумор меравад. Дигар методҳои муосир
дар адабиёти

методӣ бо номи “методҳои интенсивӣ”, аудиовизуалӣ,

аудиолингвалӣ методи Лозанов, методи экспресс ё худ экспресс-метод
машҳур мебошанд. Аз онҳо танҳо баъзе ҷузъҳое истифода мегарданд, ки
барои фаъол гардонидани кори синфӣ аз болои забон равона мешаванд.
Масалан, таълими нутқи шифоҳӣ дар сатҳи калимасозӣ, намунаи
ҷумлаҳо, истифодаи аёниятҳои визуалӣ барои ташкил намудани
вазъиятҳо

вобаста

ба

мавзуъ

дар

машғулиятҳо

тибқи

методи

аудиовизуалӣ, қонуни мутақобила, натиҷабахшӣ ва сермаҳсулӣ аз
методи аудиолингвалӣ мавриди истифода қарор доранд. Принсипи
релаксатсия, принсипи ташкили амиқи мавод ва ба таври интенсивӣ
расонидан он аз методи Лозанов гирифта шудаанд ва ҳоказо.
Самаранокии методикаи бошууронаи муқоисавӣ ва афзалиятҳои
онро аз дигар методҳо, махсусан барои хонандагони синну соли болоӣ,
ҳамаи методистони ҳам мамлакати мо ва ҳам берун аз он (Теодор
Мюллер, Дж.Б.Керрол ва ғайра) эътироф намудаанд. Таҷрибаи омӯзиши
забони хориҷӣ дар заминаи риояи муносибати бошуурона натиҷаҳои
боз

ҳам

дилхоҳ

ва

баланд

нишон

дод.

“Назарияи

малакаҳои
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аудиолингвалӣ он қадаре ки дар таълими забонҳои хориҷӣ дар Штатҳои
Муттаҳида 15 сол қабл аз ин паҳн гардида буд, шояд, ба сатҳи рушди
психологии он вақта мувофиқат мекард, вале имрӯз он бешубҳа қафо
мемонад. Вақти аз нав баррасӣ намудани ин назария ва ҷузъан ба он
дохил намудани як қатор ҷузъҳо аз назарияи азхудкунии бошурона ба
тариқи код ба миён омадааст. “Ман ҳатто ҷуръат намекунам бигӯям, ки
агар дар таълим анҷом додани он муяссар гардад ва онро ҳамчун манбаъ
коркард намоем, он гоҳ табаддулоти ҷиддие барои беҳдошти таълим ба
вуқӯъ хоҳад омад”-менависад методисти америкоӣ Джон Б.Керрол [61, с.
24].
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1.3 Ҷанбаҳои педагогии ташаккули салоҳиятҳои коммуникативии
донишҷӯён дар раванди омӯзиши забони англисӣ
Таълими забони хориҷӣ, ба хусус забони англисӣ, ҳатто дар
донишгоҳҳои забонӣ ҳам як раванди мураккаб ва заҳматталаб мебошад.
Дар ин донишгоҳҳо қаблан аз забони хориҷӣ имтиҳон гирифта мешавад
ва танҳо донишҷӯёне, ки роҷеъ ба забони хориҷии интихоб кардаашон
пешакӣ маълумот доранд, ба донишгоҳ қабул карда мешаванд. Инчунин,
дар чунин донишгоҳҳо дар як ҳафта барои омӯзиши забони хориҷӣ то
20 соат ҷудо карда мешавад.
Вале дар факултетҳои ғайризабонӣ солҳои зиёд ва имрӯз низ барои
омӯзиши забони хориҷӣ тибқи нақшаи таълимӣ соатҳои кам ҷудо карда
мешаванд. Аз ин ҷост, ки аксари донишҷӯён аз фанни забони хориҷӣ
дониши паст ва ҳатто ба сифр баробарро доро мебошанд. Аммо имрӯз
аксарият бар он ақидаанд, ки сатҳи дониши донишҷӯёни донишгоҳҳои
забонӣ ва ғайризабонӣ баробар карда шавад. Вобаста ба имкониятҳои
факултетҳои ғайризабонӣ ин кор осон ва саҳл набуда, аз омӯзгорон саъю
кӯшиши зиёд ва муносибати ҷиддиро нисбати таълим тақозо менамояд.
Бинобар ин дар назди омӯзгорон омода кардани донишҷӯе меистад, ки
эҷодкорона фикр карда тавонад, дониши гирифтаро дар амал татбиқ
карда тавонад.
Аз таҳқиқҳои педагогӣ ва психологии солҳои охир бармеояд, ки
натиҷабахшии таълим бевосита аз мақсаднокии таълим вобаста аст.
Имрӯз дар назди омӯзгорон масъалаи мураккабу душвор меистад
ва ин масъала дар донишҷӯён ташаккул додани рағбати мусбат ва
мустақилияте мебошад, ки ӯро ба омӯзиши мунтазами дониш ҳавасманд
намояд. Мо фикр мекунем, ки ба омӯзиши забони хориҷї њавасманд
гаштани донишҷӯ шарти асосии муваффақият мебошад.
Аз тадқиқотҳои солҳои охир бармеояд, ки имрӯз донишҷӯёни
факултетҳои ғайризабонӣ дар омӯзиши забони хориҷӣ, аз ҷумла забони
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англисӣ шавқу рағбати нисбатан кам зоҳир менамоянд. Сабаби ин дар
он аст, ки забони хориҷӣ фанни душвор буда, омӯзиши он нерӯи зиёд,
заҳмат, вақт, бардоштро талаб менамояд. Шубҳа доштан ба он ки,
бартараф кардани монеаҳо ғайриимкон аст, нобоварӣ ба нерӯи худ,
баъзан нахостани бартараф кардани душвориҳо боиси паст гаштани
шавқу рағбат нисбати омӯзиши забони англисӣ мегардад. Бинобар ин
вазифаи аз ҳама муҳим барои омӯзгор бедор кардани иқтидори эҷодии
донишҷӯён, ҷустуҷӯйи
фаъолияти

воситаҳои махсуси дидактикие, ки онҳоро ба

тафаккурӣ водор менамояд, мебошад. Ин албатта шавқу

рағбати донишҷӯро нисбати омӯзиши забони англисӣ зиёд менамояд.
Аксаран, барои бештари донишҷӯён мақсади омӯзиш забони англисӣ на
аз худ кардани забон, балки гирифтани баҳои санҷишӣ мебошад. Аз ин
рў, ҳавасманд кардани донишҷӯ дар омӯзиши забони англисӣ шарти
зарурӣ ба ҳисоб меравад [100, с. 201 ].
Донишҷӯ бояд бо кадом мақсад омӯхтани забони англисиро дарк
карда, дар оянда чӣ гуна аҳамияти амалӣ доштани онро барои худ
муайян кунад. Бинобар ин, зимни омӯзиши забони хориҷӣ барои
донишҷӯ дар мадди аввал мақсад ҳамчун ҷузъи талабот ва аломати
психологӣ ҷой дорад ва бояд омӯзиши забони англисиро аз нуктаи
назари таҷрибаи зиндагӣ дарк кунад. Мақсад ин посух ба суоли чӣ тавр
қаноатманд кардани талабот мебошад.
Имрӯз муҳаққиқон методҳои нави фаъолро дар омӯзиши забони
англисӣ ҷустуҷӯ карда истодаанд. Яъне методҳоеро, ки тавонад шавқу
рағбати маърифатии шахсро нисбати омӯзиши забони англисӣ зиёд
намояд. Яке аз роҳҳои муҳим ин муносибати дифференсионалӣ нисбати
донишҷӯ ва ба назар гирифтани имкониятҳои ӯ мебошад.
Методи дигар ва стратегияи муҳими таълими забони англисӣ
муносибати

ба шахсият нигаронидашуда маҳсуб меёбад. Татбиқи

муносибати ба шахсият нигаронидашуда ҳамчун парадигмаи таълим ва
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тарбия ба дигар шудани гузориши мақсад, интихоби мазмун принсипҳо
ва технологияи омӯзиши забони англисӣ оварда мерасонад. Вобаста ба
мазмуни таълими забони англисӣ бояд маводҳое дар мазмуни таълим
ҷой дода шаванд, ки урфу анъана ва фарҳанги худӣ ва англисзабонҳоро
дар худ ҷой дода, ин маводҳоро мавриди муқоиса қарор диҳанд. Яке аз
лаҳзаҳои муҳим ин на танҳо дар истифодаи донишҳои тайёр маҳдуд
шудан мебошад, балки донишҷӯро ҳамеша ба фикрронӣ шавқманд
намуда, ӯро ба ҷустуҷӯйи иттилооти бештар, хулосабарорӣ ва
ҷамъбасткунӣ роҳнамоӣ кардан аст. Ҳамчунон бояд зикр намуд, ки
муносибати ба шахсият нигаронидашуда ба он оварда мерасонад, ки дар
интихоби мустақилонаи иловагӣ донишҷӯ тибқи талаботи худ амал
мекунад ва ин ба омӯзиши забони англисӣ мазмуни шахсиро медиҳад.
Омӯзгор дар вақти интихоби методи таълим бояд дарк кунад, ки
мақсади асосии таълим ин ташаккули дониш, маҳорат, малака, ҳамчунон
тарбия ва рушди донишҷӯ мебошад. Аслан истифодаи ҳар як метод дар
раванди таълим камбудӣ ва бартарии худро дорад ва истифодаи онҳо
дар маҷмуъ хеле натиҷабахш буда, дониши донишҷӯён васеъ гашта, дар
онҳо фаъолияти фикрронӣ инкишоф меёбад.
Интихоби метод аз як қатор шароитҳо, хусусиятҳои мазмуни
маводи таълимӣ, вақти таълим, мавҷудияти воситаҳои таълим вобаста
аст. Натиҷаи қаноатбахш
донишҷӯён бевосита

барои ташаккули маҳорати аналитикии

аз шароитҳои мавҷуда вобаста аст. Чунин

шароитҳо дар раванди таълим тибқи татбиқи методҳои гуногун муҳим
шуморида мешаванд. Чунончи:
1. Муносибати инфиродӣ нисбати донишҷӯ;
2. таъсиси (фароҳам овардани) шароити мувофиқи психологие, ки
донишҷӯ тавонад қудрати эҷодиашро бедор намояд.
3. Ба таври ҷиддӣ интихоб намудани маводи таълим, ки мақбули
шавқу рағбати донишҷӯён бошад.
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4. Истифодаи технологияи нав дар омӯзиши забони англисӣ.
Аксари муҳаққиқон қайд мекунанд, ки маҳорати аналитикии
донишҷӯён дар натиҷаи машқҳои маърифатию таҳқиқотӣ, машқҳои
бозиҳои вазъиятӣ, вазъияти проблемавӣ, озмунҳои гуногун, нақшофарӣ
инкишоф меёбад. Ҳамаи ин ба фаъол гардонидани фаъолияти
донишҷӯён мусоидат менамоянд, алалхусус маҳорати муқоиса намудан,
хулосаву ҷамъбаст карданро ташаккул медиҳад.
Тафовути методҳои фаъоли таълим аз методҳои анъанавӣ дар он
аст, ки ин методҳо пеш аз ҳама ба фаъолгардонии тафаккури донишҷӯён
мусоидат мекунад. Яъне маҳз омӯзиши фаъол мақсадҳои маърифатии
донишҷӯёнро муайян менамояд ва ин ҷо на дар бораи маҷбуран ба
фаъолнокӣҷалбкардан, балки ҳавасманд кардани онҳо сухан меравад.
Ҳамчунон фароҳам овардани шароитҳои дидактикию психологӣ барои
равона намудани фаъолияти шахс ба фаъолияти маърифатӣ зарур
мебошад.
Мафҳуми “методҳои фаъол” ин гузариш аз шаклҳои барномавии
таълим ба усулҳое мебошад, ки майлу рағбати донишҷӯёнро нисбат ба
омӯзиш бештар менамояд, шавқмандиро нисбат ба фаъолияти ояндаи
касбии донишҷӯён афзун мегардонад, шароити

мусоидро барои

ҷустуҷӯйи эҷодии донишҷӯёнро дар раванди таълим фароҳам меоварад.
Чуноне ки таҷрибаҳо нишон доданд, донишҷӯён дар мубоҳисаҳо,
лаҳзаҳои эҷодии нақшофарӣ, бозиҳои гуногун, лоиҳаҳо фаъолона
иштирок меварзанд. Алалхусус методи лоиҳаҳо имрӯз аз тарафи
муҳаққиқон ва педагогҳо яке аз методҳои натиҷабахш барои инкишофи
тафаккури донишҷӯён эътироф гардидааст. Аксарияти муассисаҳои
таълимӣ ин методро дар ҷараёни таълим бештар мавриди истифода
қарор медиҳанд, зеро ки он ба мувозинати дониши академикӣ ва
маҳорати прагматикӣ мусоидат менамояд. Асоси мазмуни ин метод дар
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инкишофи

малакаи донишазхудкунии донишҷӯён ва рушд додани

тафаккури интиқодии онҳо ифода меёбад.
Дар таҷрибаи педагогӣ методи лоиҳа ба самти амаликунии
иқтидори эҷодии донишҷӯён, тафаккури эҷодии ғайриқолабӣ, инкишофи
фаъолияти фикрронӣ, интихоб карда тавонистани иттилоот равона
гардидааст.
Методи лоиҳа мақсадгузории муштараки омӯзгор ва донишҷӯро ба
миён меорад, барои донишҷӯён ҳуқуқи интихоби намудҳои дониш ва
иттилоотро муҳаё месозад ва тафаккури инфиродии донишҷӯёнро
ташаккул медиҳад. Дар ин маврид донишҷӯён иштирокчии фаъоли
раванди таълим мегарданд, омӯзгор бошад, ба онҳо кӯмак расонида,
фаъолияти онҳоро ба самти дуруст равона менамояд.
Таҷриба нишон медиҳад, ки дар дарсҳои анъанавӣ донишҷӯёни
ғайрифаъол дар раванди дарс иштирок намекунанд, шарм мекунанд.
Аммо дар усули лоиҳа ҳамаи донишҷӯён худро дар ҳолати хуби
психологӣҳис мекунанд, ҳамаи донишҷӯён вобаста ба дониш ва
қобилияти худ дар раванди дарс фаъолона ширкат меварзанд.
Ҳамин тариқ, зимни кор бо лоиҳа ҳар як донишҷӯ вобаста ба
донишу маълумот ва шавқу рағбати инфиродии худ дар амалишавии
лоиҳа саҳми шахсии худро мегузорад. Фаъолияти донишҷӯён хусусияти
мақсаднокӣ, шуурнокиро доро мегардад. Байни донишҷӯён ҳамкорӣ
ҷорӣ гардида омӯзгор аз назоратчӣ ба машваратчию ҳамкор мубаддал
мегардад.
Дар амалия ҷорӣ намудани ин метод ба инкишофи майлу рағбати
маърифатии донишҷӯён мусоидат менамояд. Татбиқи методи фаъол
нисбати методҳои анъанавӣ ҷараёни фикрронии донишҷӯёнро инкишоф
дода онҳоро ҳамеша ба ҷустуҷӯйи эҷодӣ талқин менамояд. Ба донишҷӯён
таҳлил кардани иттилоот, муоширати байниҳамдигарӣ, маҳорати
равшану возеҳ баён кардани фикри худ омӯзонда мешавад.
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Бояд хотирнишон сохт, ки методҳои фаъол ба таъсиси заминаҳои
эмотсионалӣ ва майлу рағбати донишҷӯён дар дарсҳои забони англисӣ
оварда мерасонад ва шавқи донишҷӯёнро барои аз худ кардани забон
бештар менамояд. Чунин методҳо аҳамияти хеле баландро дар
ташаккули тафаккури аналитикии донишҷӯён бархурдоранд. Ҳамчунон,
фаъолияти фикрронии донишҷӯёнро инкишоф дода, истеъдоди эҷодии
онҳоро бедор месозад.
Салоҳияти коммуникативии донишҷӯён хусусиятҳои ба худ хосро
дорад. Ин, пеш аз ҳама, ворид намудани донишҷӯ ба фаъолияти
коммуникативӣ ва муайян кардани сифати ин фаъолият мебошад. Дар
зери

мафҳуми

ташаккул

додани

салоҳияти

коммуникативӣ

дар

донишҷӯёни факултетҳои ғайризабонӣ ташаккул додани нутқ, ҳамчунон
психотехника,

яъне

машқҳои

ба

фикрронӣ,

ҳиссиёт,

тасаввурот

иртиботдошта фаҳмида мешавад. Таҷриба, ба он равона карда мешавад,
ки аз тарафи донишҷӯ машқҳои треннингии коммуникативӣ иҷро
мегарданд ва дар ин ҷараён дониши назариявии донишҷӯён (психопедагогӣ, фаннӣ, дониши муоширати забонӣ) инкишоф ёфта ба воситаи
он малакаи коммуникативии донишҷӯёнро ташаккул медиҳад.
Вақте ки мо вазъи коммуникативиро ҳамчун шакли амалишавии
ҷараёни муошират тасаввур мекунем, барои ба вуҷуд овардани он мо
бояд моҳияти хусусиятҳои муоширати расмиро ба назар гирем. Инҳо
расонидани ахбор ҳам ба таври шифоҳӣ ва ҳам ғайришифоҳӣ, дарки
дуруст ва таъсири мутақобилаи субъектҳои муошират ва вазифаҳои
муайян (суҳбати расмӣ, гуфтушунидҳои расмӣ, машварат ва муаррифӣ),
хусусияти дараҷаноки муошират, намудҳои муоширати бевосита ва
бавосита мебошанд.
Мазмуни асосии муоширати расмии донишҷӯёни факултетҳои
ғайризабонӣ бояд дар заминаи чунин мавзуъҳо матраҳ гарданд:
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1. Сохтор ва намудҳои ташкилот-Structure and kinds of the
organization.
2. Ҷустуҷӯйи кор ва кирояи мутахассисон - job search and hiring of
spesialists.
3. Сӯҳбати расмӣ бо телефон-Business conversation by phone
4. Гузаронидани ҷаласаҳо-Carrying out meeting.
5. Сафарҳои расмӣ ба хориҷ- Business trips abroad.
6. Қабули меҳмонон аз хориҷ- Reputation of visitors from a abroad.
7. Таблиғ ва маркетинг-Advertising and marketing.
Моҳияти

машқҳои

коммуникативӣ

дар

вокуниши

озоди

муоширатии донишҷӯён, аз ҷумла ҳолатҳои тасаввурӣ ё шартан воқеӣ
ифода меёбад.
Он ҳолатҳои коммуникативие, ки мавриди истифода қарор додем,
дар худ лаҳзаҳои типикиро барои гуфтушунидҳо, суҳбатҳо дар бар
мегиранд.
Гуфтушунидҳо ва суҳбатҳо се марҳиларо дороанд:
1. Муҳайё сохтани фазои позитивии ҳамкориҳои дутарафа;
2.

Истифодаи

усулҳои

гузориши

саволҳо

ва

гузаронидани

мусоҳибаҳо.
3. Истифодаи усулҳои анҷомёбии суҳбатҳо ва гуфтушунидҳо.
Акнун дар идомаи кор ҳар як давраро шарҳ медиҳем.
Муҳайё сохтани фазои мусбати ҳамкориҳои дутарафа ин фароҳам
овардани суҳбатҳо, гуфтушунидҳо ва машваратҳои қаноатбахш буда
ҳамчун заминаи асосӣ барои ташаккули салоҳиятҳои коммуникативӣ
мусоидат мекунад. Барои фароҳам сохтани чунин фазо бояд чунин
омилҳо-психологӣ, нутқӣ, ғайришифоҳӣ ба нақша гирифта шаванд. Ба
сифати омили психологӣ, пеш аз ҳама, қобилияти шунидани ҳамсуҳбат,
муҳаё сохтани фазои позитивии муошират ва давом додани суҳбат ва
назари психологии руҳбаланд кардани ҳамсуҳбат фаҳмида мешавад.
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Ба сифати омилҳои нутқӣ, пеш аз ҳама, чунин омилҳо шомил
мегарданд: салому алейк кардан, муаррифӣ, таҳсину таъриф кардан ва аз
ҳар гуна мавзуъҳо (аз ҳар боб) суҳбатҳо оғоз намуда фазои позитивии
муоширатро муҳайё сохтан, маҳз омилҳои гурӯҳи нутқиро ташкил
медиҳад.
Ба гурӯҳи омилҳои ғайришифоҳӣ истифодаи ишораҳои позитивӣ,
нигоҳ доштани фосила байни ҳамсуҳбатҳо, истифодаи хитоб, риояи
тарзи талаффуз ва ғайра шомил мешаванд.
Барои он ки фазои позитивии муошират муҳайё карда шавад, ба
донишҷӯён чунин вазъияти коммуникативиро пешниҳод намудан ҷоиз
аст. Дар аввал ҳар як донишҷӯ бояд номи худ, синну сол, макони
таваллуд ва якчанд лаҳзаҳоро аз ҳаёти худ нақл кунад. Сипас ба
донишҷӯён варақаҳо дода мешавад, то ки онҳо дар он дар бораи ашхосе,
ки бояд ӯро муаррифӣ намоянд, иттилоот ҷой кунанд.
Аз тарафи мо чунин машқи коммуникативӣ барои он пешниҳод
гардид, ки дар ҷараёни гуфтушунидҳои соҳаи тиҷорат ва бизнес одамони
гуногун иштирок меварзанд. Бинобар бо ном муроҷиат намудан ба
иштирокчиёни гуфтушунид хеле омили хуби психологист.
Вазифаи донишҷӯён дар он зуҳур меёбад, ки онҳо бояд номи
ширкаткунандагони гуфтушунидро, ки дар варақаҳо ҷой дода шудаанд,
бо навбат номбар кунанд.
Дар навбати дуюм бояд донишҷӯён номҳои ҳамдигарро ба хотир
гирифта, сипас якдигарро бо овози баланд ном бигиранд. Барои иҷрои
чунин машқ донишҷӯёнро ба гурӯҳҳои 6-7 нафарӣҷудо намудан лозим
аст.
Дар идома, пеш аз ҳама, моро лозим омад, ки муайян намоем, ки
кадоме аз омилҳои боло ашхоси ношиносро ба ҳамкорӣ ҷалб менамояд.
Барои ин қаблан бо ҳамсуҳбат оид ба оила, манзил, шуғл, кор суҳбат
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оғоз намудан бамаврид аст. Ин ба он меорад, ки суҳбат гарму ҷушон
оғоз ёфта, тарафҳо ба мақсад мерасанд.
Таҷрибаи бо донишҷӯён гузаронидаи мо нишон дод, ки онҳо дарк
намуданд, ки мувофиқат муоширати расмӣ на танҳо аз сухан кардан
вобаста аст, балки дар як вақт маҳорати гӯш кардани ҳамсуҳбатро
доштан низ хеле муҳим аст. Барои инкишофи маҳорати гӯшкунӣ якчанд
мавзуъҳои кутоҳро барои донишҷӯён пешниҳод намудем ва чунин
машқро иҷро намудем. Донишҷӯён бо хоҳиши худ ба ҷуфтҳо ҷудо
шуданд, яке аз донишҷӯён мавзуъро нақл мекунад, дигаре гӯш мекунад.
Вазифаи нақлкунанда

сухан кардан дар бораи мавзуи интихобшуда

мебошад. Вазифаи гӯшкунанда бошад, мавзуъро гӯш карда, гоҳ-гоҳ суол
дода, суҳбатро гарму ҷӯшон намудан аст. Сипас нақш иваз карда
мешавад ва донишҷӯён чунин машқро бо навбат такрор мекунанд.
Чунин машқро мо, пеш аз ҳама, дар омӯзиши мавзуъҳои гуногун
истифода намудем. Чунончи, матнеро дар мавзуи “Ташкили бизнеси
худ” ба муҳокима пешниҳод намудем ва он чунин барпо гардид:
«You see, I'm thinking of going into business for myself. I hope to
succeed. A well managed business can generate considerable profits». «N.
dreams of getting a lot of money. But to my mind, running one's own business
is very risky. Many businesses end up in failure». «M. thinks that going into
business can be disastrous. Besides businessmen have to manage their
businesses».
«S. is sure that a businessman must be a skilled manager. For me it
means to make my own decisions. It gives me freedom. A businessman uses a
greater degree of freedom than an employee». «I don't understand what kind
of freedom Y. is thinking of. As I see it, working for yourself you do more, not
less. You do more than if you work for somebody else».
«A. doubts that a businessman can enjoy some freedom. I don't think
so, as freedom of action is very important...»
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Чуноне ки аз муҳокимаи донишҷӯён оид ба матни мавзуъ
бармеояд, инкишофи маҳорати гушкунӣ на дар алоҳидагӣ пайдо гардид,
балки ҳамзамон зимни муҳокима ба инкишофи нутқи донишҷӯён низ
мусоидат намуд.
Аз

таҷриба

бармеояд,

ки

мо

бояд

зарурияти

вазифаи

коммуникативиро дар рафти суолу ҷавоб ва мусоҳибаҳо муҳим
шуморем. Дар ин маврид истифодаи муколамаҳо хеле муҳим аст.
Муколамаҳо бо додани суолу ҷавоб худ ба инкишофи муоширати расмӣ
хеле хуб мусоидат менамоянд. Барои ин ба донишҷӯён фаҳмонидем, ки
дар муколамаҳо дар вақти додани суолҳо бартарӣ, пеш аз ҳама, ба
суолҳои иттилоотӣ (барои гирифтани маълумоти бештар), суолҳои
алтернативӣ (барои нишон додани имконияти ҳалли масъала бо
ҳамсуҳбат), суолҳои ҷавобӣ (барои ҳавасманд кардани мусоҳиб барои
гирифтани иттилоот) бештар ҷудо мешаванд.















Khurshed: Jamshed, would you like to have dinner with me?
Jamshed: Yes. That would be nice. When do you want to go?
Khurshed: Is today OK?
Jamshed: Sorry, I can't go today.
Khurshed: What about tomorrow night?
Jamshed: Ok. What time?
Khurshed: Is at 9 will be alright?
Jamshed: I think that's too late.
Khurshed: What about 6?
Jamshed: Yes, that's good. Where would you like to go?
Khurshed: The Kayonush restaurant.
Jamshed: Oh, I don't like that Restaurant. I don't want to go there.
Khurshed: What about the Husaini restaurant next to it?
Jamshed: Oh, I like that place.
Бо мақсади вазъи коммуникативии амиқ аз донишҷӯён талаб карда

шуд, ки дар вақти суол додан ҳам ба мазмун ва ҳам ба шакли суол
таваҷҷуҳи хоса зоҳир намоянд.
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Ташаккули

салоҳиятҳои

коммуникативии

донишҷӯён

дар

факултетҳои ғайризабонӣ, пеш аз ҳама, иҷрои машқҳоеро талаб
менамояд, ки дар худ диалог ва монологҳоро дар бар гиранд. Ҳамчунон
нақл карданро- “Retelling” низ мавриди истифода қарор додан натиҷаи
матлубе меорад. Аз нуқтаи назари психолингвистика нақлкунӣ чор
марҳиларо дар бар мегирад:
1. Фаҳмидан – To understand.
2. Дар хотир нигоҳ доштан – To remember.
3. Бозиҳои маъноӣ ва забонӣ барои нақл кардан – Games of meaning
and language to convey.
4. Нақл кардан - Retelling.
Зимни истифодаи нақлкунӣ аз тарафи донишҷӯён бояд вазъияти
шартӣ-таълимиро ба вазъияти табиӣ наздик намуд. Зеро дар ин ҳолат
матни аз худ кардаро донишҷӯ мавриди истифода қарор дода метавонад.
Дар

омӯзиши

забони

англисӣ

имрӯз

таваҷҷуҳи

аксари

мутахассисон ва педагогҳоро таълими сабти садоӣ ҳамчун усули
натиҷабахш ба худ ҷалб намудааст. Шунидан (аудированӣ) ду раванд:
– дарккунӣ ва фаҳмидани нутқро дар бар мегирад.
Ба ақидаи муҳаққиқ Елухина Н.В. сабти садоӣ аз як тараф таҳлил
ва синтези воситаҳои маводии забон буда, аз тарафи дигар натиҷаи
таҳлил ва синтези мазмуни маъногии ин маводҳо мебошад [37. c 41].
Аммо дар ҳақиқати воқеӣ он дар ду ҳолат мавриди истифода қарор
мегирад. Аввал дар ҳолате, ки нутқи баёншударо ҳам мешунаванд ва ҳам
гӯяндаро мебинанд. Дар ин ҳолат дарккунӣ ҳам садоӣ ва ҳам биноӣ буда,
фаҳмидан осонтар мешавад. Дуюм, дар ҳолате, ки суҳбат аз дур, масалан
тавассути телефон иҷро мегардаду шунаванда кӯшиши бештаре барои
фаҳмидани ин иттилоот сарф мекунад.
Сабти садоӣ дар ҳолати идеалӣ ин таълими дарккунӣ ва фаҳмидани
нутқи табии бегоназабон мебошад, аммо дар шароити ғайризабонӣ онро
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амалӣ кардан як қатор мушкилиҳо эҷод менамояд. Бинобар ин пеши
педагогҳо масъалаи чӣ тавр донишҷӯёнро барои қабули садои нутқи
бегоназабон тайёр кардан кундаланг меистад.
Таълими фаҳмидани матнҳои садоӣ бо забони хориҷӣ се
марҳиларо дар бар мегирад ва ҳар як марҳилаи навбатӣ аз иҷрои
сифатии марҳилаи пешин вобаста аст.
Марҳилаи аввал элементарӣ (содда, маъмулӣ оддӣ) буда дар ин
марҳила асосан дарки нутқ оғоз ёфта, инкишофи механизми дарккунии
нутқи баёншуда ба иҷро мерасад.
Марҳилаи дуюм -марҳилаи пешрафта буда, ташаккули қобилияти
қабул ва фаҳмидани матнҳои садоии калонҳаҷм ва мураккаби муайянро
дар бар мегирад. Ҳамчунон дар ин марҳила маҳорати шунидан ва
фаҳмидани матнҳои мураккаб иҷро мегарданд.
Марҳилаи сеюм (ҷамъбастӣ) азхудкунии матни садоиро, ки аз
нутқи шифоҳӣ иборат аст, дар бар мегирад. Дар ин марҳилаҳо донишҷӯ
дар муоширати шифоҳии бегоназабон қобилияти ширкат карданро
пайдо мекунад.
Ба гуфти муҳаққиқ Бухвалов В.А. хусусияти коммуникативӣ ба
тамоми раванди таълим тааллуқ дорад, бинобар ин омӯзонидани
муошират дар маҷмуъ, дар як вақт шунидан, дарк кардан ва фаҳмидани
матни садоӣ дар ҳама марҳилаҳо хеле масъалаи мубрам ба ҳисоб
меравад [15,144].
Акнун дар идомаи кори худ раванди шунидан, дарк кардан ва
фаҳмидани матнҳои садоиро дар ҳар се марҳила дида мебароем.
Дар марҳилаи якум масъалаҳое мавриди истифода қарор мегиранд,
ки ба самти талаффузи матни садоӣ равона шуда, малакаи шунавоии
донишҷӯёнро инкишоф медиҳад. Ин ба мақсади дарк кардан ва
фаҳмидани матни садоӣ равона мегардад. Дар ин марҳила истифодаи
аксҳо, расмҳо, ки иттилооти садоӣ медиҳанд, хеле муҳим аст. Ҳамагуна
муҳокимаи пешакии матне, ки садо медиҳад, дарк кардан ва фаҳмидани
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онро нисбатан осонтар менамояд. Дар марҳилаи якум вазифаи асосӣ ба
талаффузи нутқи шифоҳӣ равона мегардад.
Таълим дар марҳилаи дуюм асосан ба ташаккули маҳорати
фаҳмидани маънои матни садоӣ, муайян карда тавонистани иттилооти
муҳим дар матнҳо, муайян кардани маънои асосии матн равона карда
мешавад. Ҳамчунон дар ин давра ба суръати шунавоӣ ва ҳаҷми матнҳои
сода таваҷҷуҳ зоҳир карда мешавад. Дар натиҷаи таълим дар марҳилаи
дуюм донишҷӯён бояд ба пуррагӣ ва комилан матнҳои муколамавӣ ва
монологии на он қадар мураккабро фаҳманд. Дар ин вақт муддатнокии
шунавоии матнҳо 5-6 дақиқа давом карда, суръати шунавоӣ бояд миёна
бошад. Дар марҳилаи дуюм барои дар донишҷӯён ташаккул додани
маҳорат ва мукаммалияти дарк кардану фаҳмидани иттилооти матни
садоӣ чунин вазифаҳо муҳим шуморида мешаванд:
– муайян кардани жанри (услуби) матни садоӣ, мусоҳиба, таблиғот,
хабар, ҳикоя ва ғайра);
– муайян кардани муносибати матни садоӣ ба аксҳо;
– муайян кардани баёни матни садоӣ бо номҳои гӯяндаҳо (кӣ чӣ
гуфт?);
– тасвир кардани матни садоӣ ба таври графикӣ бо истифодаи
нақшаҳо ва аломатҳо;
– ворид намудани иттилооти худӣ ба матнҳо;
– иҷро кардани муколама байни ду донишҷӯ тибқи маълумоти
матни садоӣ.
Марҳилаи сеюм ҷамъбасткунанда буда, дар ин ҷо масъалаҳои
асосӣ бояд ҳалли худро ёбанд. Яке аз маҳоратҳое, ки бояд дар ин
марҳила дар донишҷӯён ташаккул дода шавад, маҳорати муайян карда
тавонистани хусусияти коммуникативии гӯяндаи матни садоӣ мебошад.
Бо ин ҳадаф бояд донишҷӯёнро бо вазифаҳои кори коммуникативӣ
шинос

намуда,

ҳамзамон

онҳо

бояд

мақсадҳои

намудҳои

89

коммуникативиро фарқ карда тавонанд. Онҳо бояд амаликунии
лингвистикии матнҳои садоиро дарк кунанд. Ба мақсадҳои асосии
коммуникативӣ инҳоро дохил кардан ҷоиз аст: иттилоъ додан, пурсидан,
фармон додан, розӣ шудан, собит кардан, пешниҳод кардан, маслиҳат
додан, табрик кардан, шинос кардан, шинос шудан.
Бо ин мақсад як қатор машқҳо иҷро карда мешаванд, ки мақсадҳои
коммуникативии гӯяндаро амалӣ мегардонанд. Чунончи:
Матни соддаро гӯш карда, муайян кардан лозим аст, ки гӯянда чӣ
тавр шунавандаро барои иҷрои ягон амал водор мекунад. Чи тавр гӯянда
ақидаи худро баён мекунад. Дар ин лаҳза вазифаи шунаванда аз он
иборат аст, ки амаликунии мақсадҳои коммуникативиро аз ҷиҳати
маъноӣ ва забонӣ муайян намояд;
– 2-3 мақсадҳои гуногуни коммуникативие, ки дар матни садоӣ
баён шудааст, номбар карда, аз байни онҳо барои худ якеро интихоб
намуда иҷро намояд. Яъне матнро гӯш карда мақсади гӯянда ҳадафи
гӯяндаи матнро истифода намудан лозим аст.
– тасдиқ ё рад кардани мавҷудияти мақсади коммуникативӣ дар
матни садоӣ. Яъне матнро гӯш карда, муайян намудан лозим аст, ки оё
гӯяндаи матн ягон маслиҳат барои шунаванда медиҳад ё не. Ақидаи
худро баён карда тавонистан дар ин маврид муҳим аст;
– матнро гӯш карда, мақсадҳои асосии гӯяндаи онро муқоиса
кардан лозим аст [11, 22].
Зимнан, дар марҳилаи сеюм донишҷӯ воқеан ба муҳити аслии
муошират ворид гардида на танҳо мақсадҳои гӯяндаи матнро дуруст
муайян мекунад, балки ба пуррагӣ ба он посух дода метавонад. Яъне
донишҷӯ баён мекунад, ки бо ақидаи гӯяндаи матн розӣ ҳаст ё не,
маслиҳати ӯро иҷро мекунад ё не. Ин дар ҳақиқат ворид шудани
донишҷӯ ба муоширати воќеии фаъол мебошад ва ӯ дар инкишофи
салоҳиятҳои коммуникативии худ қадамҳои устувор мегузорад.
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Умуман, дар шунидани матни садоӣ интихоби манбаъи иттилоот
тибқи қобилиятҳои донишҷӯён хеле муҳим аст. Алалхусус истифодаи
филмҳои тасвирии видеоӣ хеле натиҷабахш мебошанд, зеро онҳо
тасаввуроти муоширати табииро муҳайё месозад. Дар тамошои филмҳои
тасвирии видеоӣ донишҷӯён макон ва замони рӯйдодҳои ҳодисаҳоро
тамошо мекунанд, мақсадҳои иҷтимоиро пайхас намуда, рафторҳои
нутқӣ ва ғайринутқиро осон муайян месозанд, инчунин таъсири бузурги
эмотсионалиро бархӯрдор мегарданд. Ҳамчунон фаъолияти муошират
осон гашта, фаҳмидани нутқ пурра ва амиқ мешавад, зеро иттилооти
нутқӣғанӣ мегардад. Ҳамин тариқ, таълими маҳорат ва малакаи
гуногуни сабти садоии донишҷӯёни факултаҳои ғайризабонӣ бояд
мунтазам гузаронида шавад. Интихоби маводи садоӣ ва тарзи кор бо
онҳо бояд ба дараҷаи омодагии донишҷӯён мувофиқат кунад. Муҳим
аст, ки мақсади коммуникативӣ дар тамоми ҷараёни раванди таълим ҷой
дошта бошад ва дар тамоми марҳилаҳои таълим дарккунию фаҳмидани
нутқи садоӣ амалӣ гардад.
Дар раванди тайёрии лингвистӣ дар донишгоҳ дар асоси
муносибати субъективу фаъолиятӣ тамоми системаи таълим ба шахсияти
донишҷӯ равона карда мешавад. Рафти таълим тавре ба роҳ монда
мешавад, ки фаъолият, таҷриба, ҷаҳонбинӣ, майлу рағбати таълимӣ ва
ғайритаълимии донишҷӯ дар вақти муошират бо забони хориҷӣ ба назар
гирифта шавад. Барои он ки фаъолияти донишҷӯ мазмуни ба шахсият
нигаронидашударо гирад, маҳз майлу рағбат ва манфиатҳои гуногуни ӯ
низ бояд ба инобат гирифта шавад. Донишҷӯ ҳамчун субъекти
фаъолияти таълимию касбӣ тадриҷан дарк мекунад, ки раванди таълим
пурра ба инкишофи тафаккур, савияи меҳнати зеҳнӣ, қобилиятҳои
эҷодии мустақилияти маърифатӣ равона гардидааст. Дар таълими
забони англисӣ муносибати субъектии фаъолият ин ташкил ва идораи
кори таълимии донишҷӯ ҳамчун субъекти фаъолияти таълимию касбӣ
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буда, он бо назардошти қобилиятҳои лингвистии ӯ барои аз худ кардани
фаъолиятҳои гуногуни нутқӣ, аз қабили шунидан, гап задан, хондан,
навиштан равона мегардад.
Яке аз роҳҳои таълими забони хориҷӣ ин ба инобат гирифтани
кори мустақилона ва фаъолияти эҷодии донишҷӯ ба шумор меравад.
Чунин роҳҳои таъмини раванди низомноки таълим дар факултетҳои
ғайризабонӣ дар омӯзиши забони хориҷӣ мавҷуданд. Зимнан ин роҳҳо
раванди низомноки таълими забони англисиро дар факултетҳои
ғайризабонӣ таъмин менамоянд. Чунончи:
– кор бо матнҳои таълимии махсуси педагогӣ;
– кор бо матнҳои илмии педагогии дорои хусусиятҳои лексикию
грамматикӣ; (кор бо матнҳои лексикию грамматикии илмӣ).
– кор барои ғанӣ гардонидани захираи луғавӣ, истилоҳот, таълими
омӯзгорони оянда барои муошират бо забони хориҷӣ вобаста ба
ихтисос;
– омода намудани лоиҳаҳои таълимӣ ба забони хориҷӣ ва ҳимояи
онҳо.
Кори

мустақилонаи

мақсадноки

донишҷӯ

яке

аз

омилҳои

инкишофи фаъолияти эҷодии ӯ дар раванди омӯзиши забони хориҷӣ
маҳсуб меёбад. Ташкил намудани шароити мусоид барои рушди эҷодии
донишҷӯ дар машғулиятҳои забони хориҷӣ ҳамоҳангсозии шаклҳои
кории кори инфиродӣ, дунафара, корҳои оммавиро тақозо менамояд.
Курси таълими забони хориҷӣ дар факултетҳои ғайризабонӣ
хусусияти коммуникативӣ ва равияи касбӣ дошта, мақсади асосии он
инкишоф додани қобилиятҳои донишҷӯён барои мубодилаи афкор дар
фаъолияти касбӣ мебошад. Дар зери мафҳуми салоҳияти коммуникативӣ
сатҳи баланди соҳиб будани хатмкунандаи муассисаҳои таҳсилоти олӣ
бо шаклҳои муайяни фаъолияти нутқии забони ғайр: -хондан, навиштан,
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шунидан, гуфтугӯ бо мақсади муоширати касбӣ дар назар дошта
мешавад.
Соҳиб гаштан ба маҳорати касбӣ ва дараҷаи муайян пеш аз ҳама аз
хусусияти инфиродӣ ва қобилияти инфиродии донишҷӯ вобаста аст. Ҳар
як донишҷӯ бояд дар назди худ нақшаи худамалкуниро дошта бошад ва
системаи таълим ба он равона карда шавад, то ки донишҷӯ мустақилона
манбаъҳои донишро ҷустуҷӯ намояд. Ба донишҷӯ фаҳмонида шавад, ки
ҳамагуна таълим ин худмаърифатист ва он мустақилияти тафаккур ва
ҳалли вазифаҳои таълим дониста мешавад.
Дар зери мафҳуми кори мустақилона донишҷӯён дар доираи
омӯзиши забони хориҷӣ пеш аз ҳама фаъолияти маърифатию тафаккурӣ,
ки ба самти ташкил ва инкишоф додани маҳорату малакаи азхудкунии
нутқ ва забон, ки барои муоширати озод мусоидат мекунад, фаҳмида
мешавад. Вазифаҳои корҳои мустақилонаи донишҷӯён дар самти
омӯзиши забони хориҷӣ ин омӯхтани мустақилона кор кардан, баланд
бардоштани фаъолияти фикрронӣ мебошад. Вазифаи мушаххаси кори
мустақилона ба донишҷӯён омӯзонидани мустақилона аз худ кардани
маводи таълимии забон, эҷодкорона истифода бурдан аз ин маводҳо
зимни муоширати зинда, кор бурдан ба хотири инкишофи нутқи худ ва
умуман кори мустақилонаро дар рафти таълим ва минбаъд дар
фаъолияти касбӣ истифода кардан мебошад.
Дар амал татбиқ намудани омӯзиши забони англисӣ дар
факултетҳои ғайризабонӣ дар навбати аввал бо мақсадҳои зерин ба роҳ
монда мешавад:
– омӯзонидани забони англисӣ дар сатҳи лозима бо мақсади
шунидан ва дарк кардани нутқи шифоҳӣ;
– инкишоф додани маҳорати донишҷӯён дар истифодаи забони
омӯхташаванда зимни суҳбатҳо дар шакли муколамавӣ ва монологӣ;
– барои хондан ва тарҷумаи матнҳои техникии гуногун.
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Мақсади кор пешниҳод намудани натиҷаҳои таҳқиқот роҷеъ ба
муайян кардани технологияи самарабахши таълими забони англисӣ дар
факултетхои ғайризабонӣ, инчунин пешниҳоди таснифоти муайяни як
қатор ҷузъҳои технологияи таълими забони номбурда вобаста ба
мушкилоти “чӣ тавр омӯхтан” мебошад.
Қобили зикр аст, ки “озодона самт гирифтан дар муҳити забони
ғайр ва маҳорати ба таври адекватӣ мутобиқ шудан ба ҳамагуна
вазъиятҳо, яъне муоширати комил ба забони англисӣ аз донишҷӯён
мунтазам васеъ кардани таркиби луғавӣ, аз бар кардани идиомаҳои
забони англисӣ, истифодаи дурусти шаклу таркибҳои грамматикӣ дар
ҷараёни иҷроиши машқҳо, фаъолиятҳои таълимӣ, тибқи маводи
азхуднамуда, истифода бурдани нутқи шифоҳӣ зимни ҳалли масоили
марбути муносибатҳои коммуникативӣ дар вазъиятҳои муайянро талаб
менамояд [12,125]. Чунончи:
– суолро фаҳмида ба он ҷавоб додан;
– ба ҳамсуҳбат чизе хабар додан;
– матни махсусро хонда, аз он иттилооти муҳимро (далел ақидаҳоро)
барои худ интихоб намуда шарҳ додан;
– матнҳоро навиштан бо мақсади беҳтар аз худ кардани маводи таълимӣ
ва рушду такмил додани нутқи шифоҳӣ, қироат ва тарҷума.
Таҳқиқоти гузаронидашуда дар байни донишҷӯёни курсҳои 1-и
факултаи иқтисодиёти соҳавӣ ва менеҷменти Донишгоҳи давлатии
Данғара нишон дод, ки донистани забони англисӣ дар амалия бевосита
ба бартараф кардани як қатор мушкилиҳо ҳам аз тарафи донишҷӯён ва
ҳам омӯзгорон вобаста аст.
Мо ба ақидаи муҳаққиқони варзида дар соҳаи салоҳиятҳои
стратегии

донишҷӯён

дар

самти

фаъолияти

ба

шахсият

нигаронидашудаи раванди таълим, муносибати ошкорои байни омӯзгор
ва донишҷӯ, эҷодкорӣ дар интихоби мазмун ва шаклҳои фаъолияти

94

мутақобила розӣ ҳастем [9, с.22]. Ошкор гардид, ки омӯзиши забони
англисӣ аз донишҷӯён вақт ва ҷидду ҷаҳди зиёд ва аз омӯзгорон бошад,
кори бисёрсамтаву дақиқ, истифодаи васеи технологияи инноватсионии
таълими забони англисӣ, фаъолияти зеҳнӣ ва муносибати эҷодкорона
дар ҷустуҷуйи усулҳои нави таълими забони хориҷиро талаб мекунад.
Ҳамчунон талаб мекунад, ки ба донишҷӯён ташкили лоиҳаҳои ба касбу
кор нигаронидашуда ва муаррифии ин лоиҳаҳоро, ки методҳои рушди
самараноки тафаккури интиқодӣ ба шумор мераванд, омӯзанд [13,с.27].
Аз ин лиҳоз, мавзуи таҳқиқоти моро технологияи таълими забони
англисӣ дар факултетҳои ғайризабонӣ дар бар гирифтааст. Рӯ овардан
ба мафҳуми “технологияи таълим” нишон медиҳад, ки ворид намудани
тагйиротҳои ҷиддӣ дар методикаи таълими

забони англисӣ, ҳамчун

илми мустақил, зарур мебошад. Барои муваффақ гаштан ба таълим, ин
илмро донистан лозим аст. Маҳз ба туфайли муносибати илмӣ ба
ҷараёни таълим, инчунин ба қадри имкон фаҳмонидани он, ки чӣ ва чӣ
гуна омӯхта мешавад, технологияи мазкур омӯзгоронро бо омодагии
методии зарурӣ, ки дониш талаб мекунад, мусаллаҳ мегардонад. Маҳз
дар асоси ин шартҳо зимни омузиши забони англисӣ дар факултетҳои
ғайризабонӣ натиҷаҳои баланд (аз худ кардани нутқи шифоҳӣ, хонда
тавонистан тибқи тақозои стандарти таълим) ба даст меоянд.
Қобили зикр аст, ки ҷиҳати тадқиқи методикаи таълими забонҳои
хориҷӣ дар факултетҳои ғайризабонӣ асарҳои зиёде ба нашр расидаанд.
Муҳаққиқон қайд менамоянд, ки барои донишҷӯёни таҳсилоти соҳаи
касбӣ-техникӣ омӯзиши фанҳои гуманитарӣ душвор аст, чунки онҳо аз
ҷиҳати “тарзи тафаккури техникӣ ва набудани қобилияти дарки забон,
ки бе он махсусиятҳои забониро дарк кардан мушкил аст”, фарқ
мекунанд.[7,73]. Муҳим аст, ки омузиши забони англисӣ мувофиқи
мақсад, самаранок, аҳамиятнок ва оқилона бошад, зеро вазифаи асосии
таълими забони хориҷӣ дуруст, босаводона тартиб додани моделҳои
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шифоҳӣ, моҳирона истифода бурдани забон ва муошират карданро ёд
додан аст. Боиси таассуф аст, ки на ҳамаи омӯзгорон зарурияти
муносибат кардан бо технологияҳои гуногунро ба эътибор мегиранд.
Сабабаш то андозае дар он аст, ки ақидае вуҷуд дорад, ки гӯё методика
илм набуда, он санъат, таҷрибаи умумӣ, амалияест, ки омӯзгор онро дар
ҷараёни фаъолияти педагогии худ осон ва ба таври содда соҳиб
мегардад. Албатта таҷриба муҳим аст, вале танҳо бо доштани таҷриба
қаноатбахш шудан лозим нест, ин таҷрибаро маърифат карда, барои
сайқал додани он кӯшиш ба харҷ додан лозим аст. Ҳолатҳое мешавад, ки
омӯзгор дар вақти истифода бурдани ин ё он усул фаҳмонида
наметавонад, ки чаро ӯ ин корро мекунад, кадом малакаро ба таври
конкретӣ дар донишҷӯён ташаккул доданӣҳаст.
Дар тадқиқоти худ мо кӯшиш намудем таснифоти муайяни ҷузъҳои
технологияи таълими забони англисиро пешниҳод намоем. Ба ин хотир
мо 4 гурӯҳи ҷузъҳои асосии технологияи таълимро ҷудо намудем:
1. Воситаҳои техникӣ ва ғайритехникии таълим.
2. Ҳамкориҳо байни донишҷӯ ва омӯзгор.
3. Шаклҳои ташкили кор, ба вижа кори инфиродӣ, дунафара,
гурӯҳӣ, оммавӣ.
4. Интихоби дурусти иттилоот барои ҳар як гурӯҳи алоҳидаи
донишҷӯён.
Акнун ҳар яке аз ин ҷузъҳоро шарҳ медиҳем.
Дар замони муосир навовариҳои илмию техникӣ дар таълими
забони англисӣ дар факултетҳои ғайризабонӣ низ таҷассуми худро
ёфтааст. Дар навбати худ, “муоширати касбӣ бо забони бегона барои
фаъолона истифода кардан аз дастовардҳои илмию техникии ҷаҳонӣ ва
ба даст овардани донишҳои нави касбию техникӣ мусоидат менамояд” [6].

Омӯзгори забони англисӣ дар ихтиёри худ воситаҳои зиёди
таълимро дорад, ки метавонад аз онҳо зимни амалӣ кардани методи
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шиносоӣ, таҷрибаҳои омӯзишӣ ва назорат истифода барад. Ба он ҳам
воситаҳои техникӣ ва ҳам ғайритехникӣ дохил мешаванд. Чунончи,
воситаҳои техникии таълим компютер, магнитофон, проектор, тахтаи
интерактивӣ, инчунин дар маҷмуъ бо онҳо намунаҳои тестии машқҳо,
маводи таълимӣ ва слайдҳо маҳсуб меёбанд. Ҳамаи ин воситаҳо бояд
барои ҳар як гурӯҳи алоҳидаи донишҷӯён истифода бурда шаванд. Дар
акси ҳол, агар маҷмуи воситаҳои методию таълимӣ ба таври пурра
истифода бурда нашаванд, пас технологияи таълим вайрон мешавад.
Истифодаи дурусти технологияи таълим, бечуну чаро, имкон медиҳад, ки
самараи таълим аз ҳисоби истифодаи пурраи воситаҳои алоқаи биноӣ ва
шунавоӣ баланд бардошта шавад.
Воситаҳои ғайритехникии таълим дастурҳои таълимию методӣ,
хрестоматия барои хониш (матнҳо), маҷалла ва рӯзномаҳо ба забони
хориҷӣ, маълумотномаҳо, луғатҳо, варақаҳо, тестҳо дар се намуд:
1. тестҳо дар бораи донистани ҳодисаҳои забонӣ; 2. тестҳо дар бораи
таҷдиди (айнан такрор кардани) ҳодисаҳои забонӣ барои барқарор
кардани матни тағйирёфта бо шарҳи таҳлилии он; 3. матнҳои омехтае, ки
ҷузъҳои матнҳои супоридашудаи ду намуди авваларо дар бар мегиранд,
ба шумор мераванд [11, 200].
Дар адабиёти методӣ ба омӯзгорон роҷеъ ба ташкили фаъолияти
онҳо барои таълими забони англисӣ, ба донишҷӯён оид ба истифодаи
воситаҳои гуногун дар гурӯҳ вобаста ба мавзуъ, ба машғулияти
конкретии амалӣ тавсияҳо дода мешаванд. Ҳамчунон роҷеъ ба тарзи
усули кор тибқи дастурҳои таълимӣ дар нишондодҳои методӣ
маълумотҳо пешкаш гардидааст.
Хеле муҳим аст, ки дар ҷараёни педагогӣ ҳамкорӣ байни омӯзгор
ва донишҷӯ ба амал ояд, яъне яке меомӯзонад, дигаре меомӯзад. Ин
ҳамкорӣ тавасути методҳо ва тарзу усулҳои методӣ амалӣ мегардад.
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Ба сифати методҳо, яъне он тарзҳое, ки бо ёрии онҳо низоми
ҳамкории омӯзгор-донишҷӯ сурат мегирад, шиносоӣ, машқкунӣ, татбиқ
карда шудааст. Омӯзгор муаррифӣ, машқ
ташкил намуда, рафти

ва татбиқ кардани онро

иҷроиши онро назорат мекунад; донишҷӯ

муаррифӣ, машқ ва татбиқи онро

дар зери назорати омӯзгор амалӣ

менамояд. Ин ба тарзи схема чунин менамояд: муаррифӣ- машқ- татбиқназорат.
Омӯзгор фаъолияти таълимиро ташкил намуда онро назорат
мекунад. Донишҷӯ ин фаъолияти таълимиро дар амал татбиқ менамояд
(дар зери назорати омӯзгор ва худназораткунӣ). Агар ин амали
мутақобила ё ҳамкорӣ бевосита дар машғулият ба амал ояд, он гоҳ як
назар ба схема басанда аст муайян кард, ки кӣ бояд бештар дар
машғулият фаъолона кор кунад: он касе, ки таълимро ташкил мекунад ё
он касе, ки онро татбиқ мекунад. Албатта посух дода мешавад, ки
донишҷӯ. Зеро махсусияти забони англисӣ ҳамчун фанни таълимӣ дар он
аст, ки барои балад шудан ба он машқ кардан ва маводи таълимро дар
амал бо муошират татбиқ намудан нақши асосиро мебозад ва барои
амалӣ намудани он албатта вақт лозим аст.
Донишҳои касбии мо ва таҳқиқотҳои махсуси мо нишон медиҳанд,
ки дар машғулиятҳо бештар омӯзгор фаъол аст. Фаъолияти ӯ баъзан то
80 %-и вақтро дар машғулияти амалӣ дар бар мегирад. Чунин тақсимоти
нодурусти вақт ба донишҷӯён зарар меоварад: онҳо кам ба кори фаъол
машғул мешаванд. Технологияи таълими забони англисӣ масъалаи
оқилона истифода бурдани вақтро дар машғулиятҳо ба миён гузошта,
барои ба он ҷавоб додан кӯмак мекунад.
Интихоби усулҳои методӣ зимни амалӣ намудани ҳар яке аз
методҳои нишондодашуда муҳим дониста мешавад. Масалан, омӯзгор
муаррифӣ (шиносоӣ) бо маводи навро ташкил намуда, бояд кӯшиш ба
харҷ диҳад, ки вақти бисёр сарф накарда тафаккури донишҷӯёнро ба кор
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сафарбар кунад. Чунончи, зимни гузаронидани машқҳо хусусиятҳои
инфиродии донишҷӯёнро ба инобат гирад; зимни амалӣ кардани методи
татбиқшаванда бояд кӯшиш намояд, ки супоришҳои пешниҳодшаванда
аз тарафи донишҷӯён на ҳамчун машқ, балки ҳамчун амали шифоҳӣ дарк
ва қабул карда шаванд. Дар ин зимн муҳим аст, ки донишҷӯён на фақат
мазмуни матни хонда ё дидаашонро нақл кунанд, балки муносибати
худро нисбати далелҳо баён намуда, онҳоро арзёбӣ кунанд. Омили асосӣ
зимни амалӣ кардани методи таълим ташкили корҳои мустақилонаи
донишҷӯён дар самти шиносоӣ (муаррифӣ), машқкунӣ

ва татбиқ ба

шумор меравад.
Технологияи таълими забони хориҷӣ таваҷҷуҳи зиёдеро дар
ҷустуҷӯи тарзу усули методии самарабахш талаб менамояд, ки он дар
китобҳои дарсӣ ва дастурҳои методии ба табърасида инъикос ёфтаанд.
Аз нуқтаи назари усули омӯзиш дуруст иҷро гардидани машқҳо ва
супоришҳо ба омӯзгор имкон медиҳад, ки сифати таълими забони
англисиро беҳтар намояд. Зиёд намудани вақти кори фаъолонаи ҳар як
донишҷӯ зимни истифода бурдан аз чунин шаклҳои кор ба монанди
инфиродӣ, дунафара, гурӯҳӣ, оммавӣ имконпазир мебошад. Дар
татқиқоти худ мо тасмим гирифтем ин шаклҳоро ҷузъан баррасӣ намоем.
Чунончи, шакли кори инфиродии донишҷӯёнро дар машғулият метавон
бо ёрии маводи ҳархелаи тақсимӣ, ки аз тарафи омӯзгор бо ба инобат
гирифтани имкониятҳои ҳар яке аз донишҷӯён тартиб дода мешаванд,
ташкил кард. Ба ин васила, барои муайян кардани муносибати
инфиродии донишҷӯён, ба онҳо омӯзонидани забони англисӣ шароит
муҳайё карда мешавад. Яке аз мушкилоти асосӣ дар технологияи таълим
ин ҷустуҷӯйи роҳҳои истифодаи бештари имкониятҳои инфиродии
донишҷӯён ҳам дар шароити кори ҳамакаса дар синф ва ҳам кори
мустақилонаи берун аз синфӣ ба шумор меравад.
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Барои омӯзиши нутқи муколамавӣ аз шакли кори дунафара
истифода бурдан

лозим аст. Дар ҳолати дунафарӣ машқҳои саволу

ҷавобиро иҷро кардан, тавассути муколама воҳидҳои забониро сохтан,
аз рӯи вазъияти пешниҳодшуда муколамаҳо тартиб додан, муколамаҳои
дар китоб додашударо азёд кардан ва ғайраҳоро анҷом додан мумкин
аст. Самаранокии ин кор аз он вобаста аст, ки омӯзгор чӣ гуна диққати
худро равона мекунад, чӣ тавр аз болои иҷроиши супоришҳои ҳар як
гурўњ назорат мебарад ва ба онҳое, ки эҳтиёҷ ба кӯмак доранд, ёрӣ
мерасонад.
Зимни инкишофи малакаҳои талаффузӣ (маводҳо барои кор
овозҳо, калимаҳо, ибораҳо, ҷумлаҳо ё матнҳои на он қадар калон шуда
метавонанд) гапзанӣ ё суҳбат ба ҳар як донишҷӯ имкон медиҳад, ки
машқҳоро амалӣ кунад. Самаранокии кори оммавӣ аз тарзи ташкили он
вобаста аст. Агар омӯзгор ба чи тавр талаффуз кардани донишҷӯён гӯш
андозад, ба баъзеи онҳо барои бартараф кардани мушкилиҳо дар
талаффузи овозҳо, калимаҳо, ҷумлаҳо кӯмак кунад, ӯ дар донишҷӯён
муносибати ҷиддиро нисбати кори гурӯҳӣ ба вуҷуд меоварад ва ҳар як
донишҷӯ кӯшиш мекунад, ки дар ин кор иштироки фаъол дошта бошад.
Агар кор расман гузаронида шавад (омӯзгор гӯш намедиҳад, ки оммаи
донишҷӯён чӣ мегӯянд, донишҷӯёни алоҳида чӣ мегӯянд, дигарон инро
дониста, баъзан ҳамту нишон медиҳанд, ки гӯё кор карда истодаанд), он
гоҳ он фоида намеорад. Аз ин рӯ кай ва дар куҷо мувофиқи мақсад
истифода бурдани шакли кории мазкурро донистан зарур аст.
Барои омӯзиши аудированӣ (шунавоӣ), усули кории ба таги дил
хондан (қироати хомӯшона), тартиб додани анотатсия (шарҳи мухтасар)
ё иҷрои ягон кори дигари хаттӣ, истифода аз луғатҳо ё маълумотномаҳои
грамматикӣ ва ғайра (вақте ки ҳамаи донишҷӯён ҳамон як корро иҷро
менамоянд), шакли кори оммавӣ тавсия дода мешавад. Омӯзгор, ҳар
вақте ки барояш ба донишҷӯён нишон додани усулҳои оқилонаи кор
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лозим бошад, ба шакли кори оммавӣ рӯ меорад. Дар зери роҳбарӣ ва
назорати бевоситаи ӯ донишҷӯён ин усулҳоро, ки зимни корҳои
мустақилонаи берун аз синфӣ ба онҳо ёрӣ мерасонад, аз худ мекунанд.
Ин шакли кор бо донишҷӯён на ҳама вақт самараи якхела медиҳад. Агар
омӯзгор аз донишҷӯ талаб кунад, ки танҳо матнеро хонад ё машқеро
иҷро кунад, он гоҳ ӯ вақти барои машғулият ҷудошударо оқилона
истифода намебарад. Агар ӯ чӣ тавр кор кардан, ба чӣ диққат доданро
мақсади худ шуморад (яъне самтро ба суйи иҷро кардани амалҳо бо
маводи таълимӣ равона намояд), он гоҳ ин бешубҳа ба донишҷӯён
манфиат меорад. Шакли кори гурӯҳӣ (ҳар гурӯҳ иборат аз 5-7 донишҷӯ)
имкон медиҳад, ки аз як тараф, машқкунӣ зери назорати гурӯҳи масъул
барои иҷроиши машқҳо қарор дода шавад, аз тарафи дигар барои
муошират шароит муҳаё гардад, яъне ҳар як гурӯҳ ба ҳамгурӯҳҳои худ
роҷеъ ба

ягон чизи нав итилоот медиҳад. Бартарии ин шакли кор

нисбати ба дигар шаклҳо дар он аст, ки омӯзгор то кадом андоза
донишҷӯёни худро хуб мешиносад, имкониятҳои ҳар якеро хуб медонад,
то ки онҳоро ба таври дуруст ба гурӯҳҳо ҷудо намояд ва аз байни онҳо
ёрдамчиҳоеро, ки ба онҳо такя кардан мумкин аст, муайян намояд.
Шакли кори гурӯҳӣ зимни ташкили иҷроиши машқҳо, тартиб додани
ҷумлаҳо аз рӯи ҷадвали тартибдодашуда, зимни ҷорӣ намудани усули
татбиқ, омода сохтани иттилоот роҷеъ ба ягон мавзуъ истифода бурда
мешавад. Технологияи таълим имкон медиҳад, ки усули беҳтарини
истифодаи ҳар яке аз шаклҳои кории номбаршуда ҷустуҷӯ карда шавад.
Барои исбот кардани он, ки зимни интихоби усули муаррифӣ,
машқиҷрокунӣ ва татбиқ сатҳи рушди умумии онҳо ва ҳам омодагии
забонии онҳо, зинаҳои таълим ва тобишҳои он, ҳамчунон маводи таълим
ва шароити таълим (миқдори вақте, ки барои омӯзиши забони
англисӣҷудо

карда

мешавад,

теъдоди

донишҷӯён,

муҷаҳҳазоти

синфхонаи забони англисӣ) муҳим мебошад, зарурат нест. Масалан, агар
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ҳангоми кор бо донишҷӯёни зинаи аввал зимни ташкили муаррифии
(шиносоӣ) маводи таълимӣ аслан намоиш, ки тавассути омӯзгор амалӣ
мегардад, истифода карда шавад, вале дар байни донишҷӯёни зинаи
дуюм ва сеюм баёнкунӣ мавриди истифода қарор дода мешавад. Агар
дар зинаи 1 машқкунӣ танҳо такроркунӣ бошад, пас дар зинаи 2 ва 3 ба
ин метод камтар рӯ оварда шавад. Агар зимни ташкили методи татбиқи
маводи таълимӣ барои кори шифоҳӣ бо донишҷӯёни зинаи 1 вазъияти
тасаввурӣ ва маводи аёнӣ ба таври васеъ истифода бурда шавад, пас дар
зинаи 2 ва 3 усулҳои методи татбиқ бояд бо вазъияти воқеӣ алоқаманд
бошад.
Ба ҳамин тариқ, тадқиқоти гузаронидашуда нишон дод, ки омӯзгор
бояд роҷеъ ба технологияи таълими забони англисӣ дар факултетҳои
ғайризабонӣ дониши кофӣ дошта бошад, то ки омӯзиши забони англисӣ
самаранок гашта, натиҷаи дилхоҳ ба даст оварад. Вазифаи асосии
омӯзгори забони англисӣ аз он иборат аст, ки ба донишҷӯён истифода
бурдани забони бегонаро дар матнҳои ҳаётиву касбӣ ёд диҳад, маҳорати
истифодаи забон ва муоширатро омӯзад. Барои ноил гардидан ба ин
омӯзгорро лозим меояд тавсияҳоро роҷеъ ба ҷузъҳои технологияи
таълим бомаҳорат истифода барад. Таълими забони хориҷӣ барои
донишҷӯёни

ихтисосҳои

ғайризабонӣ

ҳамчун

қисмати

таркибии

барномаи таълимии гуманитарикунонии муассисаҳои таҳсилоти олӣ
маҳсуб ёфта, раванди тайёр кардани мутахассисони баландихтисосеро,
ки забони хориҷиро ҳамчун воситаи муоширати байналмилалӣ ҳам бо
мақсади манфиатҳои касбӣ ва ҳам муоширати иҷтимоӣ фаъолона аз худ
менамоянд, дар бар мегирад.
Татбиқи салоҳиятҳои коммуникативӣ ва забонӣ дар асоси шароити
назарияи фаъолияти нутқӣ бо истифодаи принсипҳои ягонаи мақсад,
ҳамгироии мақсади таҷрибавӣ, батанзимдарории маводи забонӣ ва
нутқӣ амалӣ карда мешавад.
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Вусъат ёфтани ҳамкориҳои байналмилалии ҷумҳурӣ дар соҳаҳои
иқтисод, сиёсат, илму техника ва маориф имрӯзҳо аз хатмкунандагони
макотиби олӣ салоҳияти рушди коммуникативӣ ва забониро тақозо
менамояд. Соҳиб будан ба салоҳияти коммуникативии забони хориҷӣ
сатҳи истифодаи мутахассисонро васеъ менамояд ва дониши онҳо дар
соҳаҳои гуногуни халқ мавриди истифода қарор мегирад. Балад будан ба
забони

хориҷӣ

имкон

фароҳам

меоварад,

ки

мутахассисон

бо

технологияи навин, ихтироот ва кашфиёти илму техника ошно гардида
алоқаи мустаҳкам ва судмандро бо ҳамкорони хориҷӣ барпо намоянд.
Ин дар навбати худ дараҷаи салоҳиятҳои касбиро ташаккул медиҳад.
Мақсаднокӣ зимни балад будан ба забони хориҷӣ пеш аз ҳама ба
талаботи касбии донишҷӯён вобаста аст. Зеро дар замони инкишофи
босуръати илму техника донистани забони хориҷӣ (ба хусус англисӣ)
салоҳияти касбии мутахассис маҳсуб меёбад.
Дар тамоми марҳилаҳои курси забони хориҷӣ дар муассисаҳои
таҳсилоти олӣ таваҷҷуҳ ба таълими худмаърифатии донишҷӯён равона
мегардад ва ин самт имкон медиҳад, ки салоҳияти коммуникативии
забонӣ ва касбии донишҷӯён ташаккул дода шавад.

103

Хулоса доир ба боби I
Дар ҷаҳони муосир балад будан ба забони хориҷӣ рӯз то рӯз

хусусиятҳои

ҳамаҷонибаи

салоҳияти

касбиро

бархурдор

гашта

истодааст. Забони хориҷӣ барои омодагии касбӣ, дастрасӣ ба уфуқҳои
баланди дониш, имконияти муошират ва мубодилаи афкор бо
ҳамкорони хориҷӣ воситаи муҳим мебошад. Масъалаи омўхтани
забонњои хориљї дар Паём ва дигар суханронињои Пешвои миллат,
Президенти муаззам Эмомалї Рањмон борњо таъкид ёфтааст:
«- Аз устодону омўзгорон ва падару модарон талаб карда мешавад,
ки диќќати наврасон ва хонандагону донишљўёнро барои аз бар
намудани донишњои муосир љалб намоянд, забонњои хориљї ва омўзиши
технологияњои иттилоотиву коммуникатсиониро ба роњ монанд».
Чуноне маълум аст, дар факултетҳои ғайризабонӣ омӯзиши забони
хориҷӣ мушкилиҳои зиёде дорад. Аввал он, ки вақти ҷудошуда кам буда,
имконияти ба сатҳи баланд тайёр кардани мутахассиси дорои салоҳияти
коммуникативии забони англисӣ доштаро маҳдуд мекунад. Баъдан он,
ки сатҳи пасти дониш, малака ва маҳорати дохилшавандагон барои
омӯзиши самаранок ва босифати забон минбаъд монеа эҷод менамояд.
Омӯзгоронро лозим меояд, ки таълими забони англисиро барои
донишҷӯёни ақибмонда аз ибтидо оғоз намоянд. Ба ҳамаи ин нигоҳ
накарда, бояд зикр намоем, ки нақши дониши забони хориҷӣ дар
факултетҳои ғайризабонӣ имрӯзҳо хеле боло рафтааст. Стандарти
давлатии таълимии таҳсилоти олӣ зимни омӯзиши забони англисӣ ба
инобат гирифтани хусусиятҳои касбиро, мақсади дар амал татбиқ
намудани вазифаҳои онро тақозо менамояд. Масъала на танҳо соҳиб
будан ба малакаҳои муошират ба забони хориҷӣ мебошад, балки
бархурдор будан аз донишҳои махсус роҷеъ ба ихтисоси интихобкарда
низ ба миён меояд.
Барои самаранок ба роњ мондани омўзиши забони англисї дар
факултетњои ѓайризабонї пеш аз њама дар ваќти таълим принсипњои
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дидактикиро ба инобат гирифтан зарур аст. Принсипњои дидактикї дар
ваќти таълими забони англисї натиљабахш буда барои ба маќсад
расидан мусоидат менамоянд.
Њамчунон аз методњо ва усулњои зиёде, ки дар ваќти таълим
истифода мешаванд, бењтарин ва натиљабахштаринро мавриди истифода
ќарор дод. Он методе бояд мавриди истифода ќарор гирад, ки дар
натиљаи таљриба самарабахшии он собит шуда бошад, зеро ваќти
људошуда

барои

таълими

забони

англисї

дар

факултетњои

ѓайритахассуссї мањдуд мебошад.
Дар ваќти таълими забони англисї дар факултетњои ѓайризабонї
мањдудияти ваќт муњим мебошад. Таълими забон дар донишгоњњо нишон
медињад, ки он вазифањои муњими дар пеш гузошта барои омўзиши
забони англисї танњо дар таъмини зарурии ваќти таълимї ба даст
меоянд, ки ин албатта дар факултетњои ѓайритахассусї имконнопазир
мебошад.
Дигар шароитњои дидактикї дар ваќти таълими забони англисї
дар факултетњои ѓайритахассусси натиљабахш буда, барои вазифањои
муњими таълимро њал кардан мусоидат менамояд. Усулҳои гуногуни
таълим њамчун шароити дидактикї барои ба даст овардани мањорату
малака ва салоњияти комуникативї мусоидат менамоянд. Бозињои
дидактикї њамчунин гуногун буда, њар яки онњо ба њалли вазифањои
гуногун

равона

шуда

самарабахш

мебошанд.

Мо

дар

рафти

гузаронидани дарс бозињои дидактикиро њамчун шароити дидактикї
истифода кардем. Маќсади асосии мо ба даст овардани мањорату малака
ва ташаккули салоњияти коммуникативї буд, ки натиљаи назаррас ба
даст омад. Бозињои орфоографї дар ташаккули хондан, бозињои
грамматикї дар аз худ кардани вазифањои гуногуни грамматикї,
бозињои лексикї дар тамдиди лексика, бозињо барои рушди маданияти
нутќ,

мусоидат

менамоянд.

Гузарониданидиктантњои

мушкилии спеллинг ва нутќи хаттиро њал мекунад.

спелингї,
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Имрӯз тайёр кардани мутахассиси соҳибкасби дорои салоҳиятҳои
коммуникативию касбӣ талаботи ҷомеа аст. Бинобар ин ҳол макотиби
таҳсилоти ҳамагонӣ ва ҳам донишгоҳҳо дар ин самт фаъолият кунанд, то
мутахассиси дар бозори дохилӣ ва хориҷии меҳнат рақобатпазирро
тайёр намоянд.
Дар ҷањони имрӯза дастрасї ба иттилоот бо назардошти шабакаи
ягонаи иттилоотї хеле осон гаштааст. Интернет ва компютер имрӯз дар
хизмати инсоният қарор дорад ва истифодаи дуруст ва самаранок аз он
ба ҳамаи соҳаҳо судманд мебошад. Дар мавриди мо, яъне дар омӯзиши
забони англисӣ истифода аз сомонаҳои интернетӣ имконияти бештареро
фароҳам меорад. Чи хеле ки дар рисола зикр намуда будем, ба ҷуз аз
дарсҳои анъанавӣ дар омӯзиши забони англисӣ истифодаи дарсҳои
ғайри анъанавї натиҷабахш мебошад. Яъне бо истифодаи видео-дарсҳо,
экскурсия-дарсҳо ва ғайрањо аз сомонаҳои гуногуни интернетї маводро
ба таври васеъ истифода бурдан мумкин аст. Тамошои видео-филмњо,
иттилооти таъриї, кишваршиносї ва фарњангї дар раванди омӯзиши
забони англисї як фазои воқеии табииро муҳайё менамояд.
Омӯзиши таърих, тарзи зист, фарҳанг, кишваршиносии мамлакати
соҳибзабон на танҳо боиси болоравии дониш, маҳорату малака ва
ташаккули салоҳияти коммуникативї мегардад, балки имкон медиҳад
мутахассисе омода карда шавад, ки

дар муоширати байналмилалӣ

ширкат варзида , дар як вақт муаррифгари ватани худ бошад.
Дарсҳои ғайрианъанавӣ ва истифодаи иттилооти сомонаҳои
интернетӣ ба донишҷӯён пеш аз њама мустақилона бо иттилоот кор
кардан ва мустақилона инкишоф додани омӯзиши забонро меомӯзонад.
Донишҷӯён минбаъд новобаста аз соатҳои ками таълимии донишгоҳ
фазои таълимии худро аз ҳисоби мустақилона омӯхтан пур мекунанд, ки
ин хеле натиҷабахш аст.
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Бояд қайд кунем, ки чунин таҷриба дар давлатҳои пешрафта дар
омӯзиши на танҳо забон, балки дар омӯзиши дигар донишҳо хеле васеъ
мавриди истифода қарор дорад.
Дарсҳои ғайрианъанавї, албатта дар шароити имрӯза дар омӯзиши
забони англисӣ хеле муҳиманд, вале аз чунин дарсҳо оқилона истифода
намудан самараи хуб медиҳад ва набояд истифодаи онҳо бенатиҷа анҷом
ёбад.
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БОБИ II. ТЕХНОЛОГИЯИ ИННОВАТСИОНӢ ДАР ТАШАККУЛИ
САЛОҲИЯТҲОИ КОММУНИКАТИВИИ ДОНИШҶӮЁН ЗИМНИ
МАШҒУЛИЯТҲОИ ЗАБОНИ АНГЛИСӢ ДАР ФАКУЛТЕТҲОИ
ҒАЙРИЗАБОНӢ
2.1. Шароитњои дидактикии ташаккули салоњиятњои коммуникативии
донишҷӯён дар раванди омӯзиши забони англисӣ дар факултетҳои
ғайризабонї
Дар зери мафҳуми

балад будан ба забон қобилияти муошират

карда тавонистани фард дар соҳаҳои гуногуни муоширатӣ тибқи
масъалаҳои ҷойдошта фаҳмида мешавад. Муошират карда тавонистан
бо забон ин мақсади ниҳоии таълим буда, ба туфайли он салоҳияти
коммуникативӣ ташаккул меёбад. Азбаски фањмиши ин мафҳум
бисёрҷанбаъ мебошад, таҳияи он дар илмҳои гуногуни забоншиносӣ, ба
амсоли лингвистикаи иҷтимоӣ, лингвистикаи психологӣ, лингвистикаи
прагматикӣ, лингвистикаи матнӣ амалӣ мегардад. Дар фаҳмиши умумӣ
салоҳияти коммуникативиро ҳамчун қобилияти қодир будани шахс дар
ҳалли масъалаҳои коммуникативӣ тавассути воситаҳои забон зимни
муошират дар соҳаҳои гуногун ва вазъиятҳои ҳархела фаҳмидан мумкин
аст. Яъне шахс масъалаҳои коммуникативиро ба воситаи забони
азхудкарда дар соҳаҳои гуногун ва вазъиятҳои гуногуни муоширатӣ ҳал
мекунад,

ки

ин

муайянкунандаи

асосии

ташаккули

салоҳияти

коммуникативии ӯ маҳсуб меёбад. Аз ин бармеояд, ки салоҳияти
коммуникативӣ

ин

ягонагии

ду

ҷузъ

ва

дониши

ба

якдигар

алоқаманд-лингвистӣ ва иҷтимої мебошад.
Агар мо мафҳуми салоҳияти коммуникативиро дар ҷанбаи методӣ
амиқ намоем, он чунин омилҳоро дар бар мегирад:
1. Мавҷудияти дониш ва маълумоти назариявӣ оид ба забон.
2. Маҳорати

муносибат додани воситаҳои забон ба масъалаҳо,

мақсад шароитҳои муоширатӣ .
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3. Маҳорати ташкили муоширати нутқӣ бо назардошти меъёрҳои
иҷтимоии рафтор.
Омӯзиши забон ҳамчун воситаи муошират чунин вазифаҳоро дар
худ ифода мекунад:
1. Маҳорат ва малакаи ҳиссаҳои нутқ. Яъне дар рафти омӯзиши
забон аз худ кардани донишҳои лексикӣ ва грамматикӣ.
2. Маҳорат ва малакаи нутқӣ. Яъне дар ҷараёни омӯзиш аз худ
кардани фаъолияти нутқӣ ба монанди ресептивӣ (хондан, гӯш кардан),
самарабахш (гап задан, навиштан), омехта (тарҷума, таҳияи иттилооти
матнҳо).
3. Маҳорат ва малакаи коммуникативӣ. Дар вазъиятҳои гуногуни
ҳаёти ҷамъиятӣ ба таври олӣ муошират карда тавонистан [134, с.112].
Маҳорат ва малакаи коммуникативӣ ин дараҷаи баланди ташаккули
салоҳиятҳои коммуникативӣ буда мақсади ниҳоии таълими забони
хориҷӣ ба ҳисоб меравад.
Методҳои анъанавии таълими забон ба монанди методи тарҷумаи
грамматикӣ дар зинаи якум, яъне дар азхудкунии маводи забонӣ ва
ҳиссаҳои нутқ маҳдуд мешавад. Ин, албатта, барои дар сатҳи зарурии
муошират истифода бурдани забон кофӣ нест. Бинобар ин ташаккули
маҳорату малакаи коммуникативӣ худ марҳилаҳо ва мақсади ниҳоии
омӯзиши забон мебошад. Аз ин ҷост, ки байни азхудкунии воситаҳои
забон ва истифодаи забон ҳамчун воситаи муошират сифатан фарқият
калон аст. Маҳз зимни ташаккул ёфтани салоҳияти коммуникативӣ он
мақсадҳои таълим, ки дар назди мутахассис гузошта мешавад, ҳадафрас
мегарданд.
Барои муайян кардани сифати азхудкунии забон аз тарафи
муҳассилин якчанд марҳилаҳоро ёдрас мекунанд. Мо ин ҷо ҷоиз
донистем, ки ин марҳилаҳоро хотиррасон намоем.
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1. Ибтидоӣ. Дар ин зина донишҷӯ танҳо матни хаттии забони
хориҷиро мефаҳмад. Зинаи мазкур таълими кӯтоҳмуддатро талаб
мекунад ва дониши забонии донишҷӯ танҳо дар фаҳмидани матни
забони хориҷӣ маҳдуд мегардад.
2. Билингвизми репродуктивї (тазаккурӣ). Дар ин зина донишҷӯ на
танҳо матнҳоро мефаҳмад, балки қобилияти нақл кардани онҳоро низ
соҳиб мегардад.
3. Билингвизми продуктивї (сермаҳсул). Ин зинаи олии азхудкунии
забон буда мақсади ниҳоии таълим дар макотиб ва донишгоҳҳо дониста
мешавад. Дар ин зина донишҷӯ нутқи худро эҷодкорона, бо такя ба
маъно баён мекунад. Ҳамчунон дар зинаи мазкур маҳорат ва мақсади
коммуникативӣ аз тарафи донишҷӯ аз худ карда мешавад [134,135].
Имрӯз масъалаи таълими забони англисӣ дар факултетҳои
ғайризабонӣ хеле муҳим аст. Дар назди омӯзгор вазифаи тайёр кардани
шахсияте меистад, ки ӯ дар муоширати байнифарҳангиҳо ширкат варзида
тавонад.

Пеш

аз

ҳама,

дар

донишҷӯён

мебояд

салоҳиятҳои

коммуникативиеро ташаккул дод, ки дар худ ҳам салоҳияти забонӣ, ҳам
иҷтимоӣ-маданиро ифода намояд. Дониши заминавии иҷтимоӣ-маданӣ
хеле муҳим аст, зеро бо ташаккули он комилан ташаккул додани
салоҳияти коммуникативӣ ҳатто дар сатҳи маҳдуд ҳам имконнопазир
мебошад. Бинобар ин таассуротеро доир ба махсусияти иҷтимоӣмадании мамлакате, ки забони он мавриди омӯзиш қарор гирифтааст,
бояд бархӯрдор буд.
Омӯзиши

фарҳанг

ва

забон

дар

худ

на

танҳо

идеяҳои

умумимаърифатиро таҷассум менамояд, балки ба инкишофи шахсият ва
ҳавасмандкунии донишҷӯён таъсир мерасонад. Дар назди омӯзгор
вазифа меистад, ки бояд ба ташаккули шахсият ва ҳавасманд кардани
донишҷӯён таваҷҷуҳ зоҳир намояд. Дар ин вақт омӯзишро бо шавқу
рағбат ва дониши маърифатии донишҷӯён бояд мувофиқ намуд.
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Онҳое, ки ба омӯзиши забони хориҷӣ (англисӣ) машғул мешаванд,
пеш аз ҳама, бояд соҳиби малакаи муоширатӣ бошанд. Барои инкишоф
додани ин малакаҳо бояд омӯзгор дарсеро интихоб намояд, ки ба
ташаккули малакаҳо мусоидат кунад. Дар ин ҷода назари муҳаққиқони
варзида дар он аст, ки бо таълими дарсҳои анъанавӣ бояд дар як вақт
таълими ғайрианъанавии дарсҳоро мавриди истифода қарор дод. Ба
чунин намуди дарсҳо, пеш аз ҳама, видео-дарс, мубоҳиса-дарс, спектаклдарс, саёҳат-дарс шомил мешаванд.
Ин ҷо зикр овардан

ба маврид аст, ки чунин шаклҳои дарс

шавқмандии донишҷӯёнро зиёд намуда, мақсаднокии омӯзиши забонро
меафзояд. Дар рафти чунин дарс доираи таассуроти донишҷӯён васеъ
гашта, онҳо оид ба фарҳанги мамлакате, ки забони онро меомӯзанд,
бештар иттилоъ мегиранд. Дар як вақт ин ба ташаккули салоҳиятҳои
иҷтимоӣ-мадании

донишҷӯён

мусоидат

менамояд.

Чаро

мо

гузаронидани чунин дарсҳоро муҳим мешуморем? Аввал ин, ки дар вақти
гузаронидани видео-дарсҳо донишҷӯён бо ҳаёти фарҳангии он халқи
соҳибзабон ошно гашта, худро дар вазъияти табиӣ ҳис мекунанд.
Дарсҳои забони англисӣ хусусиятҳоеро дорост, ки омӯзгор бояд ба
онҳо ҷиддан муносибат намояд. Дар вазъияти имрӯза мақсади асосии
омӯзиши забони англисӣ шиносоӣ бо дигар фарҳанг ва ширкат дар
гуфтугӯи тамаддунҳо мебошад, ки он танҳо ба роҳи ташаккули
қобилияти

муштараки

байнифарҳангӣ

имконпазир

мегардад.

Он

таълиме, ки дар асоси вазифаҳои хусусияти коммуникативӣ дошта
гузаронида мешавад, махсусияти дарси забони англисиро ифода
менамояд.
Муоширати забони хориҷӣ дар асоси назарияи фаъолияти нутқӣ
ташаккул меёбад. Ширкаткунандагони муошират кӯшиш менамоянд, ки
вазифаҳои воқеӣ ва тасаввуротиеро ба воситаи забони хориҷӣҳал
намоянд.
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Моҳияти амалии таълими коммуникативии забони англисӣ дар
шароити муносибати башардӯстона нисбати таълим равшан баён
мегардад. Дар чунин муносибат шароити мусбат барои рушди озод ва
фаъоли шахсият фароҳам оварда мешавад. Дар зери мафҳуми шароит
чунин омилҳо фаҳмида мешавад:
– донишҷӯён имконияти баён кардани андешаи озод ва ҳиссиёти
худро ба даст меоранд;
– ҳар як ширкаткунандаи муошират мавриди таваҷҷуҳи шахси
дигар қарор мегирад;
– ширкаткунандагони муошират зимни баёни андешаҳо худро аз
интиқод эмин мепиндоранд; [93, с. 44]
Тавассути муносибати башардӯстона нисбати таълим омӯзгор ба
он ноил мегардад, ки монеаҳои маърифатиеро, ки дар вақти таълим ба
миён меоянд ва шавқу рағбати донишҷӯёнро коста мекунанд, аз байн
барад. Муносибати башардӯстона онро ифода мекунад, ки донишҷӯ дар
дарс

дар

мадди

таваҷҷуҳи

маърифатӣ

қарор

дорад.

Таълими

коммуникативӣ ин ташаккули консепсияи коммуникативӣ, яъне тайёрӣ
ва қобилият ба муошират, воридшавии донишҷӯён ба фазои фарҳанги
дигар мебошад.
Мазмун, ташкил ва гузаронидани дарси забони англисӣ таъсир ба
раванди таълимӣ-тарбиявии донишҷӯёнро муайян менамояд. Барои
самарабахш намудани дарси забони англисӣ дар замони муосир бисёр
имкониятҳо мавҷуданд. Яке аз роҳҳои самарабахши ин ба донишҷӯён
омӯзонидани усулҳои таълим мебошад. Яъне, дарк кардани забони
мавриди омӯзиш қарор дошта аз тарафи донишҷӯён барои кори
мустақилонаи

растсионалии

он

мусоидат

менамояд.

Азхудкунии

забонҳои хориҷӣ, аз ҷумла забони англисӣ дар натиҷаи фаъолияти худи
донишҷӯ ба даст меояд. Мавҷуд набудани талаботи табиӣ ба зарурияти
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омӯзиши забони хориҷӣ ва

мавриди муошират қарор нагирифтани

забон ҳам барои омӯзгор ва ҳам барои донишҷӯ мушкилӣ эҷод месозад.
Таваҷҷуҳ ба омӯзиши забон пеш аз ҳама аз он вобаста аст, ки чи
гуна технология дар дарс мавриди истифода қарор мегирад, чӣ гуна
омӯзгор таълим медиҳад ва чӣ гуна донишҷӯён дарсро меомӯзанд.
Омӯзиши забони англисӣ хеле раванди мураккаб буда аз омӯзгор нерӯи
зиёди эҷодиро талаб мекунад. Аввалан он ки, дар дарс вазифаҳои
бисёрнақшавӣ ҳал карда мешаванд. Дар ҳар дарс донишҷӯён бояд
мунтазам дониши “иловагӣ”-ро барои балад будан ба забони мавриди
омӯзиш қарордода бигиранд. Ин ба он мусоидат мекунад, ки донишҷӯён
қобилияти фаҳмидани нутқи шифоҳиро дар натиҷаи азхуд кардани
калимаҳои нав соҳиб мешаванд. Њамчунон шаклҳо, сохторҳои нави
грамматикиро аз худ мекунад. Бо аз бар кардани маълумотҳо оид ба
фарҳанг, адабиёт, мусиқӣ, таърих донишҷӯён ба дунёи маънавӣ ва
психологияи миллии англисзабонҳо ворид мешаванд. Чунин маводҳо
пеш аз ҳама ба мақсади тарбиявӣ истифода мешаванд. Омӯзгор бояд чӣ
гуна донишҷӯёнро тарбия карда ва чӣ гуна усул ва роҳҳои таълимро дар
рафти дарс истифода мебарад, барои худ амиқ муайян намояд.
Дуюм он, ки дар дарс корҳои ташкилии гуногун, аз қабили корҳои
гурӯҳӣ, ҷуфтӣ, инфиродї истифода мешавад. Барои таваҷҷуҳи ҳамаро
ба худ ҷалб намудан бояд қобилияти ташкилотчигии худро омӯзгор
инкишоф дода мукаммал намояд ва саҳнаи раванди дарсро таҳлил кунад.
Дар навбати сеюм дарс бояд бо воситаҳои таълимӣ, ки барои
раванди мусбати дарс мусоидат мекунанд, таъмин бошад.
Чорум ин пайдо кардани мақсади мусбат дар омӯзиши забони
англисӣ барои донишҷӯён мебошад. Ин ҷо бояд дониши васеъ ва
таҷрибаи омӯзгор ба ҳавасмандкунии инфиродии донишҷӯён равона
гардад.
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Дарси забони англисӣ аз омӯзгор омодагии ҳаматарафаро талаб
менамояд. Дар ин дарс малака ва маҳорати гуфтугӯйии донишҷӯён
ташаккул меёбад. Ин ҷо омили психологӣ низ муҳим аст. Дар назари
донишҷӯ омӯзгор ҳамчун намояндаи забони мавриди омӯзиш қарор
дошта таҷассум меёбад. Бинобар он омӯзгор бояд ба дараҷаи зарурӣ
забонро балад бошад. Омӯзгори забони англисӣ барои донишҷӯён
шахсест, ки донандаи фарҳанг, адабиёт ва таърихи мамлакатҳои
англисизабон

буда,

донишҷӯёнро

бо

анъанаҳо,

суннату

оинҳо,

шахсиятҳои маъруфи англисзабон шинос менамояд.
Омӯзгор донишҷӯёнро таълим медиҳад, тарбия мекунад ва дониш
малака ва маҳорати онҳоро ташаккул медиҳад. Ӯ дар рафти дарс фазои
мусоид барои омӯзиши забони англисӣ муҳайё месозад ва пешравии
донишҷӯёнро таъмин менамояд.
Имрӯз таваҷҷуҳ ба инсон ҳамчун шахсияти бошуур, дорои
маънавиёт, маданият ва ахлоқи олӣ хеле зиёд аст. Ҳамчунин қобилияти
зеҳнии ӯ мавриди таваҷҷуҳ қарор ёфтааст. Бинобар ин, омӯзгорро лозим
меояд ҳамеша аз пайи омӯзиш, ташаккул ва ҷустуҷӯйи роҳҳои нави
таълим бошад. Дар ин арса дарсҳои ғайрианъанавӣ дар омӯзиши забони
англисӣ

хеле

муфиданд.Технологияи

пешрафтаи

замони

муосир

имконият медиҳанд, ки ҳама дастовардҳои техникӣ дар таълими дарсҳо
моҳирона истифода шаванд ва сифати дарсро баланд бардоранд.
Яке аз дастовардҳои замони муосир ин шабакаи интернетӣ
мебошад, ки имконияти зиёдеро барои омӯзиши забони англисӣ муҳайё
месозад. Он нукта муҳим аст, ки имрӯз дар ҳақиқат истифодаи
сомонаҳои

интернетӣ

дар

дарсҳои

забони

англисӣ

натиҷаҳои

қаноатбахш медиҳанд. Дар назди омӯзгори забони англисӣ вазифаҳои
дидактикӣ, алалхусус фаъолияти маърифатии донишҷӯён меистад ва
интернет бо тамоми сарчашмаҳои иттилоотии худ дар ҳалли ин мақсадҳо
ва вазифаҳо кумаки беандоза мекунад.
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Интернет имконияти беҳудудро дар омӯзиши забони англисӣ барои
донишҷӯён муҳайё менамояд, он воқеан барои донишҷӯён муҳити табии
забониро эҷод мекунад. Мақсади асосии омӯзиши забони хориҷӣ, ба
хусус англисӣ, ин ташаккули салоҳиятҳои коммуникативӣ мебошад, ки
ба

ташаккули

имконоти

донишҷӯён

ба

мубодилаву

муоширати

байнифарҳангӣ мусоидат менамояд.
Таълими фаъолияти нутқию забонӣ танҳо тавассути муоширати
зинда ба даст меояд, ки инро аз сомонаҳои интернетӣ дастрасӣ кардан
мумкин аст. Умуман чунин имкониятњои интернетиро дар рафти дарсњои
забони англисї номбар кардан мумкин аст:
– истифодаи маводи сомонаҳои дар мундариҷаи дарс дарҷгардида;
– ҷустуҷӯи корҳои мустақилонаи донишҷӯён ба хотири дастрасӣ ба
иттилооти бештар;
– аз байн бурдани фосила байни дарсҳо.
Истифодаи манбаъҳои иттилоотии интернет ва дар рафти дарс ба
ҳалли як қатор вазифаҳои дидактикӣ дар омӯзиши забони хориҷӣ
меорад:
– инкишофи маҳоратҳои гуногун бо истифода аз матнҳои садоии
интернет;
– афзун намудани фонди луғавии худ, ҳам лексикони пассив ва ҳам
актив;
– ташаккули мақсади омӯзиши забон ва ворид шудан ба фазои
фарҳанги байналмилаллӣ.
Истифодаи

маводҳои

интернетӣ

дар

мундариҷаи

дарс

ба

донишҷӯён имкон медиҳад, ки ҳаёти имрӯзаи ҷаҳонро бифаҳманд. Дар
лоињањои гуногуни тадқиқотӣ, илмӣ эҷодӣ ширкат варзанд, донишу
ҷаҳонбинии худро инкишоф диҳанд. Дар ин ҷо аз имконият истифода
карда, чанд намуди дарсро мисол меорем:
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Видео-дарс
Ташаккул додани салоҳияти коммуникативии забони англисӣ
берун аз мамлакати соҳибзабон хеле вазифаи душвор аст. Аз ин лиҳоз,
дар назди омӯзгор вазифа меистад, ки шароити воқеӣ ва тасаввуротии ба
шароити табиӣ наздикро ба истифодаи усулҳои гуногун муҳайё намояд.
Бинобар ин шинос кардани донишҷӯён бо дастовардҳои англисзабонҳо
дар ин ҷода хеле муҳим аст. Дар ҳалли ин мушкилот маҳз филмҳои
тасвирӣ нақши бориз доранд.
Истифодаи филмҳои тасвирӣ ба амалӣ кардани талаботи муҳими
методикаи коммуникативӣ мусоидат менамоянд. Яъне раванди омӯзиши
забон ҳамчун шиносоӣ бо фарҳанги бегона ва рушди мақсадноки
фаъолияти нутқии донишҷӯён маҳсуб меёбад.
Яке аз бартариятҳои филмҳои тасвирӣ ин таъсирбахшии эҳсосотии
онҳо ба донишҷӯён мебошад. Аз ин рӯ, дар донишҷӯён ташаккул додани
муносибати инфиродӣ нисбат ба филмҳои тасвирӣ муҳим дониста
мешавад. Ҳамагуна тамошои филмҳои тасвирӣ боиси инкишофи
фаъолияти равонии донишҷӯён, пеш аз ҳама инкишофи диққат, хотира
ва тафаккур мешавад. Дар вақти тамошои филми тасвирӣ дар синф
фазои фаъолияти муштараки маърифатӣ эҷод мегардад. Дар ин шароит
ҳатто бедиққаттарин донишҷӯ низ бодиққат мешавад. Донишҷӯён барои
фаҳмидани мазмуни филм кӯшиши зиёд ба харҷ медиҳанд. Ғайрихоҳиши
донишҷӯён диққати беихтиёр ба диққати боихтиёр табдил меёбад ва ба
раванди азхудкунӣ таъсири мусбат мерасонад. Ин ба азхудкунӣ ва
мустаҳкамкунии дониши кишваршиносӣ ва азхудкунии дониши забонию
коммуникативӣ меорад.
Њамин тариқ, таъсири психологии филмҳои тасвирӣ ба донишҷӯён
хеле муҳим буда суръати азхудкунии маводи маълумотӣ афзоиш ёфта,
шароити

мусоид барои

ташаккули

салоҳиятҳои коммуникативии

донишҷӯён фароҳам меоянд. Усули таҷрибаи маорифи кишварҳои
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пешрафта собит менамояд, ки дарсҳои видеоӣ яке аз шаклҳои
натиҷабахши таълим ба шумор мераванд.
Дарс- саёҳат (экскурсия)
Дар замони мо, вақте ки робита байни мамлакатҳо ва халқҳои
гуногун афзоиш меёбад, шиносоӣ бо фарҳанги ғании худ яке аз омилҳои
зарурии

раванди омӯзиши

забони

англисӣ ба

шумор

меравад.

Донишҷӯён бояд малакаи гузаронидани саёҳатро дошта бошанд ва бо
меҳмонони англисзабон шаҳр, фарҳанг, таърих ва адабиёти ғании
тоҷиконро шинос намоянд.
Яке аз принсипҳои гуфтугӯйи тамаддунҳо огоҳӣ аз фарҳанг, таърих
ва адабиёти худ будан аст. Ин пеш аз ҳама ба муаррифӣ намудани
ватани худ барои меҳмонон ҳидоят менамояд ва дар як вақт
донишҷӯёнро ба фарҳанги англисзабонҳо ошно месозад. Омӯзгорон
нерӯи мақсадноки кишваршиносӣ ва фарҳангшиносиро дарк намуда
кӯшиш менамоянд, ки дар донишҷӯён зарурияти маърифатиро инкишоф
диҳанд. Дар ин раванд, албатта истифодаи дарсҳои ғайрианъанавӣ хеле
қулай аст.
Дарс – намоиш (спектакл)
Яке аз шакли муњим ва натиҷабахши таълим дар омӯзиши забони
англисӣ

дарс–намоиш

мебошад.Истифодаи

осори

адабии

англисизабонҳо дар дарсҳо малакаи талаффузии донишҷӯёнро афзоиш
дода мақсаднокии коммуникативӣ, маърифатӣ ва эстетикиро ташаккул
медиҳад.
Ба саҳнагузории намоиш ин кори эҷодӣ буда, малакаи муоширатии
донишҷӯёнро инкишоф дода, истеъдоди эҷодии инфиродии онҳоро низ
ташаккул медиҳад. Чунин намуди кор фаъолияти фикрронӣ ва нутқии
онҳоро инкишоф дода, таваҷҷуҳи онҳоро ба адабиёт бештар намуда,
барои аз худ намудани адабиёти англисизабонҳо мусоидат менамояд. Бо
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инкишофи

фонди

луғавии

фаъол

дар

донишҷӯён

салоҳияти

коммуникативии онҳо низ ташаккул меёбад.
Дарс-ҷашн, дарс мусоҳиба
Яке аз шаклҳои натиҷабахш ва шавқовар ин гузаронидани дарсҷашнҳо мебошад. Ин шакли дарс дониши донишҷӯёнро роҷеъ ба
ҷашнҳо, суннату ойинҳо ва анъанаҳое, ки дар мамлакатҳои англисизабон
мавҷуданд, меафзояд. Қобилияти муоширати забони хориҷиро инкишоф
медиҳад,

ширкат

намуданро

дар

лаҳзаҳои

гуногуни

муоширати

байнифарҳангӣ фароҳам меоварад.
Азхудкунии забони англисӣ пеш аз ҳама ин қодир будани
донишҷӯён ба гузаронидани суҳбат дар мавзуъҳои гуногун мебошад.
Инро собит кардан ҳоҷат нест ва дар ин маврид гузаронидани дарсҳомусоҳибаҳо хеле натиҷабахшанд. Дарс-мусоҳиба ин шакли махсуси
муколама мебошад. Бо гузоштани масъалаҳои муайян мавзуъҳои
гуногунро истифода намудан ҷоиз аст. Мавзуъро бояд чунон интихоб
намуд, ки иттилоот хусусияти муоширати мутақобиларо доро бошад.
Чунончи, мавзуъҳои “My spare time”, “Future plan”, “Autobiography” ба
он мусоидат мекунанд, ки тарафҳои муқобил табодули иттилоот
намоянд. Аммо мавзуъҳои “My city”, My school” ғайриқобили қабуланд,
чунки дар ин ҳолат тарафҳо ба табодули иттилоот ниёз надоранд. Дар ин
ҳолат муошират хусусияти расмиро мегирад ва яке донишҷӯйи тоҷик
мешаваду дигаре намояндаи англисзабон мегардад. Гузаронидани чунин
дарсҳо аз омӯзгорон тайёрии ҳаматарафаро талаб мекунад. Донишҷӯён
мустақилона ба гузаронидани мусоҳибаҳо тайёрӣ мебинанд ва суолҳоро
худашон интихоб менамоянд ва дар интихоби суол ба иттилооти аз ҳама
муҳим бартарӣ дода мешавад.
Омодагї ва гузаронидани чунин дарсҳои дар боло зикркардида
шавқу рағбати донишҷӯёнро нисбати забони англисӣ зиёд менамояд, дар
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натиҷаи истифодаи манбаъҳои гуногун дониши маърифатии донишҷӯён
муайян мешавад.
Бояд махсус қайд намуд, ки аз маҳорати гузаронидани дарс аз
тарафи омӯзгор раванди дарс натиҷаи қаноатбахшро бархурдор
мегардад. Дар шаклҳои дарсҳои ғайрианъанавӣ имкон фароҳам оварда
мешавад, ки на танҳо ҳавасмандкунии донишҷӯёнро бештар кунад,
балки ба инкишофи мустақилияти озод омӯхтан аз манбаъҳои гуногуни
дониш мусоидат намояд. Аммо бояд зикр намуд, ки истифодаи
маъмулии чунин дарс қобили қабул нест, зеро дар ин ҳолат усули
ғайрианъанавӣ ба анъанавӣ табдил меёбад ва шавқмандии донишҷӯён ба
омӯзиши

забон

коҳиш

меёбад.

Умуман

имконияти

дарсҳои

ғайрианъанавиро дар чунин мақсадҳои таълим истифода намудан ҷоиз
аст:
– ташаккули шавқу рағбат ва эҳтироми таълимгирандагон нисбати
мамлакат ё халқе, ки забонашонро меомӯзанд;
– тарбияи маданияти муоширатӣ ва талаботи истифодаи забон дар
соҳаҳои гуногуни фаъолият;
– инкишофи қобилияти забонӣ, зеҳнӣ ва маърифатӣ, рушди
арзишноки ҳиссиёт ва эҳсосоти донишҷӯён.
Чуноне ки дар боло зикр намудем, мақсади омӯзиши забони
англисӣ дар донишгоҳҳо ин ташаккули салоҳиятҳои байнифарҳангии
донишҷӯён мебошад, ки ба қобилияти муошират мусоидат менамояд.
Кафолати фаъолиятҳои нутқии донишҷӯён дарсҳои ғайрианъанавии
забони

англисӣ

буда

дар

рафти

он

донишҷӯён

бо

фарҳанги

анлисзабонҳо шинос шуда, ҳамзамон дониши худро роҷеъ ба фарҳангу
таърихи ватани худ мустаҳкам менамоянд ва фаъолона дар гуфтугӯи
тамаддунҳо ширкат меварзанд.
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2.2. Бозиҳои дидактикӣ њамчун асоси ташаккули салоҳияти
коммуникативӣ
Ҷомеаи имрӯзаро лозим аст, масоили мубрами иҷтимоӣ-сиёсӣ,
байниэтникӣ, байнимаданї ва коммуникативиро њал кунад. Њамаи ин
масоил водор месозад, ки ҷомеа барои ташаккули шуури тањаммулгарої
ва салоҳияти коммуникативӣ кӯшиш намояд. Бинобар ин дар консепсияи
навсозии маориф масоили таълими коммуникативии забони англисӣ
аҳамияти хосаро доро мегардад, зеро салоҳияти коммуникативӣ ба
самти ба даст овардани натиҷаи мусбат дар омӯзиши забони англисӣ
равона карда мешавад. Ҳамчунон дар ҷодаи маориф тарбия ва
ташаккули шахсияти донишҷӯён низ яке аз масъалаҳои асосии таълим
ба шумор меравад.
Чуноне, ки дар барномаҳои таълимӣ таъкид мегардад, мақсади
асосӣ дар раванди дарсҳои забони хориҷӣ бояд дар таълимгиранда чор
малака-шунидану дарк кардан, гап задан, хондан ва навиштан ташаккул
дода

шаванд.

Дар

ин

ҷода

аз

тарафи

мутахассисон

барои

таълимгирандагони ҳамагуна синну сол бозиҳои гуногуни дидактикӣ
пешниҳод гардидаанд. Ин бозиҳо пеша аз ҳама мазмуну мундариҷаи
таълим ва тарбияро дар худ дарҷ менамоянд. Бозиҳои дидактикӣ аз
ҷиҳати мазмуни таълим, фаъолияти донишҷӯён ва қойидаҳои ташкили
бозӣ, муносибатҳои байниҳамдигарии таълимгирандагон ва аз ҷиҳати
тарбиявӣ аз ҳамдигар фарқ мекунанд [1,8,10,12,16].
Бозиҳоро дар давраҳои гуногуни дарсҳо гузаронидан мумкин аст,
вале он аз шароити мусоиде, ки омӯзгор фароҳам меоварад, вобаста
мебошад. Онҳо метавонанд вобаста ба мақсадҳои дарс ё дар раванди
мустаҳкамкунии дарс, ё фаъол гардонидани нутқи донишҷӯён

доир

карда шаванд ва ё умуман худи ҷараёни дарс пурра ба таври бозӣ сурат
гирад. Макон ва замони барпо намудани бозиҳо аз як қатор омилҳо, ба
амсоли омода намудани хонандагон, маводи омӯхташаванда, мақсад ва
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шароити дарс вобаста аст. Доир гардидани бозиҳо аз фанни забони
хориҷӣ

(дар тадқиқоти мо забони англисӣ) дар

кадом шароите, ки

набошад, танҳо бо мақсади самаранок гардидани раванди таълими фан
ва рушди салоҳиятҳои коммуникативӣ-муоширатии таълимгирандагон
ва соҳиб гардидан ба малакаи забономӯзии онҳо равона карда мешавад.
Бояд иброз дошт, яке аз мушкилоти мубраме, ки дар методикаи
таълими забони англисӣ ҷой дорад, ин ташаккули малакаи грамматикии
(имлоии) таълимгирандагон мебошад. Пажӯҳишгарони ин соҳа собит
намудаанд, ки барои ташаккули малакаи грамматикӣ бозиҳо, ба ибора
бозиҳои дидактикӣ, нақши бориз доранд.
Бозиҳои грамматикӣ бо мақсади ба таълимгирандагон ёд додани
намунаҳои нутқ, ки мушкилоти муайяни грамматикиро дар бар
мегиранд, ташкил намудани ҳолатҳои воқеӣ барои истифода намудани
ин намунаҳои нутқ, инкишоф додани нутқи фаъол ва мустақилонаи
таълимгирандагон доир карда мешавад. Намудҳои онҳо хеле зиёданд ва
ҳар яке бо мақсади дуруст дар муошират кор фармудани ягон ҳиссаи
нутқ, чунончи тасрифи дурусти замонҳои феъл ба забони англисӣ,
дуруст истифода бурдани ҷонишину пайвандакҳо, тартиб додани
ҷумлаҳои соддаву мураккаб, сохтани хелҳои ҷумлаҳои саволӣ, дуруст
гузоштани савол, тартиб додани матн, саҳеҳ тарҷума кардани калимаҳо
ва ғайра ташкил карда мешаванд [16].
Инчунин вобаста ба мавзуъҳо дар дарсҳои англисӣ тартиб додани
сканворду кроссвордҳо, чайнворд, филвордҳову анаграммаҳо дар
омӯзиши грамматикаи забони мазкур ва инчунин аз ҷиҳати психологию
педагогӣ

низ

аҳамияти

хеле

муфид

дошта

шавқу

рағбати

таълимгирандагонро барои омӯхтани забон зиёд мегардонанд.
Чуноне ки болотар ёдовар гаштем, бозиҳои дидактикӣ аз ҷиҳати
мазмуни таълим, қойидаҳои ташкили бозӣ, фаъолияти маърифатии
таълимгирандагон, муносибатҳои байниҳамдигарии онҳо ва аз ҷиҳати
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самти тарбия аз ҳамдигар фарқ мекунанд. Масалан татбиқи бозиҳое, ки
ҳолатҳои

имитатсионӣ

ё

ҳолатҳои

воқеии

моделкардашуда

ё

фарзкардашудаи ҳаётиро инъикос менамоянд (аз қабили нақшофарӣ дар
анҷуманҳо, суҳбатҳо дар атрофи мавзуҳои муҳити атроф, гузаронидани
бозиҳо аз фаъолияти соҳаҳои иҷтимоӣ (тартибу интизом, суду полису
ақди никоҳ ва ғайра дар назар дошта мешавад), олимпиадаҳо,
викторинаҳо ва ғайра хусусияти ояндадорӣ дошта, ба таълимгирандагон
барои оянда дар амал истифода бурдан аз манфиат орӣ нестанд. Қобили
қайд аст, ки ин бозиҳои дидактикӣ на танҳо хусусияти маърифатӣ
доранд, балки барои васеъ намудани ҷаҳонбинӣ ва рушди шахсияти
муҳассилин хеле муассиранд.
Бояд таъкид кард, ки бозиҳое, ки ҳолатҳои имитатсионӣ ё ҳолатҳои
воқеии моделкардашуда ё фарзкардашудаи ҳаётиро инъикос менамоянд,
хароҷот, вақти зиёд ва саъю кӯшиши махсусро талаб мекунанд. Омӯзгор
рафти ташкили онро ба таври моделсозӣ пешакӣ омода мекунад ва
мушкилоти эҳтимолан ба вуқуъ меомадаро пешакӣ муайян менамояд.
Дар синфхона баробари пешниҳод намудани бозии дидактикӣ пурра
хонда додани дастуру нишондодҳои бозиро бо мақсади ба вуҷуд
овардани

ҳолати

мушкилотӣ

қатъи

назар

менамояд.

Нақшҳоро

метавонад омӯзгор ҷудо кунад ё худи таълимгирандагон интихоб
намоянд. Барои аз худ кардани нақшҳо вақти муайян лозим аст, ҳолатҳое
талаб карда мешавад, ки ба худи нақш, яъне ба образ ворид шудани
иштирокчиро талаб мекунад. Тибқи нақша, муҳокимаи рафти бозӣ ва
натиҷаҳои он бояд аз тарафи худи таълимгирандагон сурат гирад.
Дар дарсҳои забони англисӣ ташкил намудани бозиҳои тиҷоратӣ
хеле манфиатнок мебошанд. Ин бозиҳо аслан ба таври тақаллуб,
моделсозии соҳаҳои истеҳсолот ба роҳ монда мешаванд. Онҳо аслан дар
дар доираи донишҷӯёни муассисаҳои олӣ, ба хусус олии касбӣ доир
мегарданд, яъне дар он ҷое, ки таълим ба самти ташаккул ва такмили

122

малакаҳову маҳорати конкретӣ дар ҳаёти воқеӣ равона карда шудааст.
Шартҳои он фавран ба таври оҷилӣ дида баромадани ҳолати ягон кор,
ҷустуҷӯ намудани иттилооти лозима, ҳалли масъалаҳои баногоҳ ба вуқуъ
меомадаро дар бар мегиранд. Махсусияти ин бозиҳо дар пешниҳод
намудани маводи таълимӣ, бозсозии сохтор ва ҷузъҳои фаъолияти
функсионалии он тавассути модел дарҷ мегардад. Маҳз ба туфайли ин
хусусиятҳояшон бозиҳои тиҷоратӣ барои истифода гардиданашон дар
фаъолияти воқеӣ имконият пайдо менамоянд.
Дар ин зимн бояд қайд кард, ки доир намудани бозиҳое, ки ба
самти касбу кор равона гардидаанд, бештар дар муассисаҳои касбию
техникӣ сурат мегиранд ва ҷиҳати асосии усули самаранокии таълимро
ташкил медиҳанд. Чунин бозиҳо барои ташаккули салоҳиятҳои касбию
коммуникативӣ, худмаърифатнамоӣ, масъулиятшиносӣ нақши назаррасе
дошта барои дар оянда ҳамчун мутахассис тарбия ёфтани муҳасиллин
мусоидат менамоянд.
Дар назди омӯзгори забони хориҷӣ вазифаи умда, яъне ташаккули
шахсияте меистад, ки ҳозир аст дар муоширати байнимаданӣ ширкати
фаъол намояд.
Яке аз воситаҳои муфиди ташаккули салоҳияти коммуникативӣ ин
бозиҳои дидактикӣ мебошанд.
Бозӣ бисёр вазифаҳоро дар раванди донишомӯзӣ доро буда, ба
раванди таълим сабукӣ бахшида, барои осон азхуд кардани маводи
таълимӣ кӯмак мекунад, рағбати донишҷӯёнро афзуда, малакаҳои
муҳими муоширатии донишҷӯёнро инкишоф медиҳад.
Пеш аз ҳама истифодаи бомаҳорати бозиҳои дидактикӣ дар
раванди

омӯзиши

забони

хориҷӣ

ба

ташаккули

салоҳияти

коммуникативии донишҷӯён таъсири мусбат мерасонад. Дар як вақт
бозиҳои

дидактикӣ

малакаҳо,

алалхусус

фонетикӣ,

лексикӣ,
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грамматикиро

инкишоф

дода

дар

ташаккули

салоҳиятҳои

коммуникативӣ саҳми муҳимро доро мебошанд.
Инкишофи нутқи монологӣ ва муколамавӣ, яке аз мақсадҳои
асосии омӯзгори забони англисӣ маҳсуб меёбад. Истифодаи бозиҳои
дидактикӣ дар омӯзиши забони англисӣ ҳамагуна монеаҳоро аз байн
мебарад ва фазои эмотсионалии мусбатро дар рафти таълим фароҳам
меорад.
Донишомӯзон дар раванди барпо намудани бозиҳои дидактикӣ
дониши таҷрибавиро аз худ мекунанд ва ин имкон фароҳам меорад, ки
онҳо бо шаҳрвандони хориҷӣ суҳбат ороста, дӯстони нав пайдо карда
дар ҳалли масоили минбаъдаи касбии худ фаъол бошанд.
Салоҳияти коммуникативӣ дар худ пеш аз ҳама чунин вазифаҳоро
дар бар мегирад:
–

бархурдор

будан

аз

донишҳое,

ки

системаи

забони

омухташавандаро фаро мегиранд ва дар асоси онҳо ҳосил намудани
малакаҳои истифода намудани воситаҳои забонии муошират, аз ҷумла
воситаҳои

лексикию

грамматикӣ

ва

фонетикӣ

ҳамчун

ҷузъи

лингвистикии салоҳияти коммуникативӣ;
– бархурдор будан аз дониш, малака, маҳорате, ки имкони
фаҳмидан ва муошират карда тавонистанро бо забони бегона фароҳам
меоварад низ як ҷузъи салоҳияти коммуникативӣ мебошад;
– бархурдор будан аз дониш, маҳорат ва малакаҳое, ки барои
амалӣ намудани муоширати нутқӣ ва ғайринутқӣ бо соҳибони забон
имкон фароҳам меоваранд;
Ҷузъи асосии салоҳияти коммуникативӣ маҳорати нутқӣ мебошад,
ки дар асоси; - а) маҳорат ва малакаи забонӣ; - б) донишҳои лингвистӣ
ва кишваршиносӣ ташаккул меёбад.
Дар салоҳияти коммуникативӣ чунин маҳоратҳо муҳим дониста
мешаванд:

124

а) хондан ва фаҳмидани матни на он қадар душвор бо забони асил;
б) муоширати шифоҳӣ дар вазъҳои таълимӣ-меҳнатӣ, маданӣ,
маишӣ ва касбӣ;
в) доир ба худ, гирду атроф нақл карда тавонистан, ақидаи худро
бо забони хориҷӣ (ба хусус англисӣ) баён кардан;
г) маҳорати иттилоотро бо забони хориҷӣ фаҳмидан дар навбати
худ ин иттилоотро пешниҳод кардан [133, с.122-124].
Мутахассисон чунин ҷузъиёти салоҳияти коммуникативиро нишон
додаанд:
– грамматикӣ ё забоншиносӣ, яъне донишҳои мураттаб роҷеъ ба
қоидаҳои грамматикӣ, воҳидҳои забонӣ, таркибҳои луғавӣ, ки воҳиди
лексикии баёнро дигаргун мекунанд;
–

иҷтимоӣ-лингвистикӣ,

яъне

қобилияти

истифода

карда

тавонистан дар интихоби шакл ва воситаи муошират вобаста ба мақсади
лаҳзаҳои муошират;
– дисскурсивӣ – яъне қобилияти истифода кардани гуфтори
мантиқӣ дар лаҳзаҳои хондан ва гӯш кардани нутқ бо забони хориҷӣ;
– иҷтимоию маданӣ, яъне доро будан ба дониш дар бораи
махсусиятҳои соҳиби забон, анъанаҳо, урфу одатҳо, этикет, дар як вақт
фаҳмидан ва дар вақти муошират дуруст истифода бурдани дониш [63,
с.84-85].
Принсипи коммуникативї дар худ интихоб ва ташкили маводи
таълим, дарс, мавзуъ, соњањои муошират, лањзањои муоширатро инъикос
менамояд. Принсипи коммуникативї бояд тамоми раванди таълимро
дар бар гирад. Як ќатор мутахассисон чунин љузъиёти салоҳияти
коммуникативиро нишон додаанд:
– худро шифоњї ва хаттї муаррифї карда тавонистан, анкета,
ариза, резюме, нома, табрикномањоро бо забони англисї навиштан
шарти асосї аст;
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– муаррифї карда тавонистани донишгоњ, мамлакат дар лањзањои
муоширати байнимаданї, њамчунон дар гуфтугӯи байнифарњангї
истифода карда тавонистани забони хориљї омили муњим дониста
мешавад;
– ќобилияти таъсир расонидан ба одамон ва њодисањо. Бо
иттилооти нутќї баромад карда тавонистан дар лањзањои

гуногуни

муошират низ шарти муњим дониста мешавад;
– балад будан ба намудњои гуногуни фаъолияти нутќї (монологї,
диологї), хондан, нома навиштан, ки салоњияти лингвистї ва забониро
дар бар мегирад;
–

ќодир будан ба фаъолияти гурўњї ва дар лањзањои гуногуни

муошират фаъол будан низ шарти асосї аст.
–

ќодир будан бо малакаи муоширатї дар љомеаи бисёрзабонї,

сермиллатӣ, донистани решањои таърихї ва анъанањои миллатњои
гуногун низ шарти асосї мањсуб меёбад [126].
Дар раванди омўзиш истифодаи бозињои дидактикї усули
анъанавї ва эътирофшудаи таълим ба шумор меравад.
Дар раванди таълим бозињо

на њамчун амали дилхушкунанда,

балки амали љиддї гашта масъалањои гуногунро дар рафти таълим њал
менамоянд.
Ташкил бо истифодаи бозињои дидактикї аз дигар роњу усулњои
педагогї бо чунин хусусиятњо фарќ мекунад:
– бозї фаъолияти маълум ва барои њамагуна шаклњои фаъолияти
одамони синну соли гуногун ба њисоб меравад;
–

бозї яке аз воситањои муҳими фаъолгардонї ва љалби

ширкаткунандагон бо фаъолияти пурмазмун ва эљоди фазои муфиди
эњсосотї ва љисмонї ба шумор меравад. Дар таълим истифодаи бозињо
мушкилињои психологиро ба осонї аз байн мебаранд.
– бозї табиати ба маќсад равона шуданро доро аст. Дар муносибат
нисбати фаъолияти маърифатї он аз ширкаткунандагон-ташаббус,
суботкорї, муносибати эљодї, тахаюл ва таваљљуњро таќозо мекунад;
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– бозї имкон медињад, ки масъалањои дониш, малака, мањорат њал
гарданд, њамчунон дар гирифтани иттилоот оид ба табиат, љомеа кўмак
менамояд;
– бозї вазифањои бисёр дорад, зеро

имконияти шахсро дар як

аспект мањдуд накарда тамоми намудњои таълимро фаъол мегардонад;
– бозї хусусияти колективї, гурўњї дошта ба шакли мусобиќа
гузаронида мешавад, ки мусобиќа ширкаткунандагонро ба амали љиддї
маљбур менамояд;
–

бозї дар шакли мусобиќа гузаронида шуда натиљаи он арзёбї

карда мешавад. Љоизањои гуногун ба иштироккунандагон дода мешавад
ва ин ба худ арзёбї ва њолати психологии ширкаткунандагон таъсири
мусбї мерасонад.
Бозиҳои дидактикї њамчун усули таълим аз камбудињо низ орї
нест. Яке аз камбудињои бозињо ин дар он зуњур меёбад, ки тамоми
таваљљуњи донишљўён дар рафти бозї ба иљрои амалњо равона буда
роњњои ба марра расидан барои иштироккунандагон муњим аст. Дар ин
ваќт ба мазмуни маводи таълим аз тарафи донишљўён камтар таваљљўњ
дода мешавад [80. с.101 ].
Дар љанбаи инкишофи салоњиятњои коммуникативї истифодаи
бозињои дидактикии бисёрусула хеле муфиданд. Имкониятњои методии
бозињои дидактикї пеш аз њама дар чунин омилњо љамъбаст мегарданд:
– коркард ва инкишоф додани малакаи коммуникативї;
– мукаммал кардани малака ва мањорати мутаќобилаи байни
шахсњо;
– љустуљў ва тањияи иттилооти илмї;
– кор бо матнњои таълимї;
– истифодаи эљодкоронаи натиљањои таълим, мустањкам намудани
проблемањо ва вазифањои таълимї [126, с.5-6].
Мо љузъњои сохтори асосии бозињои дидактикиро чунин муайян
намудем:
– маќсади асосии бозї дар номи бозї муайян мегардад;
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– ќоидањои бозї, ки тартиби амал ва рафтори иштирокунандагонро
нишон медињад;
– амали бозї, киба фаъолияти маърифатии донишљўён мусоидат
менамояд ва ба онњо имкон медињад, то ќобилияти худро нишон дода,
дониш, мањорати худро барои ба даст овардани маќсади бозї равона
намоянд;
– мазмуни маърифатї, яъне дар азхудкунии он дониш ва мањорате,
ки барои њалли проблемањои таълимї заруранд, мусоидат менамоянд;
– таљњизот, яъне воситањо дар ваќти дарс ба монанди асбобњои аёнї
ва маводњои дидактикии дар ваќти бозї истифодашаванда низ шарти
муњим ба њисоб меравад;
–

натиља,

яъне

ба

њалли

вазифањои

таълим

расидан

ва

ќаноатмандкунонии маънавии донишљўёнро таъмин намудан низ муњим
аст [126, с.114-115].
Бозињои дидактикї аз рўйи маќсад ва вазифањои иљроишии худ ба
чунин гурўњњо људо мешаванд.
Бозиҳои фонетикї. Яке аз душворињо дар ваќти омўзиши забони
хориљї барои донишљўён ин талаффузи калимањо мебошад. Дар мавриди
забони англисї мушкилињо дар талаффуз хеле бештар вомехўранд.
Чуноне ки маълум аст, њарфњои англисї ба монанди кирилї хонда
намешаванд ва мушкилии асосї дар ваќти омўхтан ин хондан мебошад.
Дар ваќти хондани матни забони англисї овозњо бо њарфњои
навишташуда мувофиќат намекунанд. Бинобарин донишљўён дар
марњилаи аввал овозњои забони англисиро аз худ мекунанд [68,с.18-23].
Бозиҳои фонетикї асосан чунин вазифањоро дар раванди таълим
иљро мекунанд:
– аз рўйи хусусияташон шунидан ва дарк карда тавонистани
овозњои англисиро омўзонидан;
– ташаккули малакаи талаффузї, шунидани оњанг вадар хотир
гирифтани транскрипсия;
– талаффузи воњидњои нутќї бо суръати оњиста ва баланд.
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Бозиҳои лексикї. Дар инкишофи малакаи нутќї сањми бозиҳои
лексикї хеле зиёд аст. Зеро мањз фонди луѓавӣ ва мањорати сохтани
љумлањо боиси ташаккули фаъолияти коммуникативї мегардад. Азбаски
малакаи лексикӣ ба таркиби малакаи нутқӣ дохил мешавад, инкишофи
он бо таҷрибаи забонӣ сахт алоқаманд аст. Бозиҳои лексикӣ вазифаҳои
зеринро иҷро менамоянд:
– шинос намудани донишҷӯён бо калимаҳо ва ибораҳои нав аз рўи
мавзуи муайян;
– тамрини донишҷӯён дар истифодаи лексика (калимаҳо, вожаҳо)
дар шароити ба муҳити табиӣ наздик;
– фаъолияти нутқию фикрии донишҷӯёнро фаъол намудан;
– аксуламали нутқи донишҷӯёнро инкишоф додан;
– инкишоф додани маҳорати тартиб додани фикри том.
Бозиҳои грамматикӣ. Маълум аст, ки яке аз мушкилиҳои омӯзиши
забони англисӣ ин грамматика мебошад. Сохтори грамматикаи забони
англисӣ хусусиятҳоеро доро мебошад, ки дар вақти омӯзиш ба
донишҷӯён

мушкилиҳо

эҷод

менамояд.

Бинобар

ин

дар

вақти

омӯзонидани донишҳои грамматикӣ бояд раванди таълимро то ҳадди
имкон шавқовар, эҷодкорона ва самаранок намуд. Яъне грамматикаи
забони англисӣ на бояд ба таври механикӣ омӯзонида шавад, балки
омӯзиш дар рафти бозӣ эҷодкорона ва шавқовар бо дар назар гирифтани
муносибатҳои муоширатӣ ба роҳ монда шавад. Бозиҳои грамматикӣ дар
рафти таълим вазифаҳои зеринро дар бар мегирад:
– фароҳам овардани шароити воќеъӣ барои истифода намудани
намунаҳои нутқӣ;
– инкишоф додани фаъолнокӣ ва мустақилияти донишомӯзон.
Бозиҳои орфографӣ. Маводи забони хориҷиро дуруст ба таври
хаттӣ пешниҳод карда тавонистани донишҷӯён яке аз вазифаҳои асосии
омӯзгори забони англисӣ мебошад. Фарқияти шакли грамматикии
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забони хориҷӣ (англисӣ) аз забони модарӣ бо кумаки бозиҳои
орфографӣ дар дарсҳои забони англисӣ ҳалли худро ёфтааст. Бозиҳои
орфографӣ барои ташаккули малакаҳои нутқӣ мусоидат менамоянд.
Бозиҳои орфографӣ чунин вазифаҳоро дар рафти таълим ҳал менамоянд:
– омӯзонидани тарзи навишти калимаҳои хориҷӣ;
– ташаккул ва инкишоф додани малакаҳои орфографӣ;
– фаъол кардани фаъолияти фикрии омӯзандагон.
Бозиҳо барои инкишофи маданияти нутқӣ
Инкишофи маданияти нутқ ба мисли грамматика дар омӯзиши
забони хориҷӣ муҳим аст, зеро нутқи саҳеҳу бомантиқ асосан
ҳамдигарфаҳмии ҳамсуҳбатон мебошад. Инкишоф додани маҳорати озод
сухан кардан бо забони англисӣ вазифаи асосии омӯзгор мебошад.
Ҳангоми таълим додани нутқи шифоҳӣ бозиҳо ба таври васеъ истифода
мегарданд. Бисёр методҳо ва роҳҳои омӯзонидани муошират кардан бо
забони англисӣ мавҷуданд, вале бозиҳо муфидтарин роҳ мебошанд.
Бозиҳои мазкур вазифаҳои муоширатӣ (коммуникативӣ) ва фаъолиятиро
ифода мекунанд, ки мақсади онҳо ҳал кардани масъалаҳои лингвистикӣ
набуда, балки бошуурона дарк кардани нутқи бегона ва ташаккул
додани маҳорати истифода бурдани сохторҳои забонӣ дар муошират
мебошад. Чунончи:
– баёни бомантиқи фикрро дар донишомӯзон таълим додан;
– дар амал татбиқ намудани муколамаҳо;
– омӯзонидани истифодаи маҳоратҳои нуткиеро, ки донишҷӯ соҳиб
гардидааст;
– омӯзонидани аксуламали нутқ дар рафти муошират.
Бозиҳои дидактикиро дар рафти омӯзонидани забони англисӣ дар
ҳамаи синну сол ва дараҷаи дониши донишомӯзон истифода кардан
мумкин аст. Он танҳо бо намуди бозӣ ва ҳадафҳои он вобастагӣ дорад.
Ҳамаи он вазифаҳои намудҳои бозиҳои дидактикие, ки дар боло ёдрас
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намудем, дар рафти таълим истифода шуда натиҷабахш ва муҳим
мебошанд. Таҷрибаи мо дар истифодаи бозиҳои дидактикӣ дар курсҳои
якуми факултети иқтисодиёти соҳавӣ ва менеҷменти Донишгоҳи
давлатии Данғара мавриди истифода қарор гирифтанд. Рафти тадқиқот
нишон дод, ки истифодаи бомаҳорати бозиҳо натиҷаи судманд медиҳанд
ва он вазифаҳое, ки пеши омӯзгори забони англисӣ истодаанд, то
андозае ҳалли худро меёбанд. Дар идомаи кори худ рафти таҷрибаи
худро дар истифодаи бозиҳои дидактикӣ меоварем ва поёнтар натиҷаи
ба дастовардашударо ҷамъбаст менамоем.
What is this?
Синф аввалин љумлаи англисиро омӯхт, яъне якумин намунаи
нутқӣ:
This is a pen ва саволӣ якум -What is this?
Дар курсӣ мешинем ва мегўем:-«Oh, I’m so tied. Who can help me?
Who wants to be a teacher ?»
K: May I ?
Teacher: Yes, you may.
A: May I ?
L: May I ?
Хоњишмандон хеле зиёд буданд. Бинобар ин ќарор додем, ки ду
даста - дастаи муаллим ва дастаи донишљўёнро ташкил кунем. Дар дасти
њар як даста предмети гуногуне, ки мазмуни англисии онҳо ба
донишљўён шинос буд, мављуд аст. «Муаллимон» дар рў ба рўйи
«донишљўён» нишаста бозиро сар мекунанд. Пас аз он ки «муаллимон»
суолњои худро медињанд, дастаҳо

мавќеи худро иваз мекунанд. Ба

ҳарҷавоби дуруст як хол дода мешавад.
Дар бозӣ ҳамчунон намунаҳои нутқии зеринро истифода кардем:
What are these?
What are those?
What? Why? When?
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Донишљўён акнун ба хатогињо камтар роњ медоданд, алалхусус дар
истифодаи шаклњои замонњои феълї. Аммо маълум мегардад, ки онњо ин
шаклњои феълиро на бошуурона, балки ба таври механикї истифода
мекунанд. Асосан дар фарќ гузоштани ду замони ҳозираи гурӯҳи
Continuouse ва Indefinite душворї мекашанд. Барои ин мо ба донишљўён
муњитеро фароњам овардем, ки он љо байни ин ду гурўњи феълї фарќ
гузошта тавонанд. Чунончи:
Teacher: Sumaya, what am I doing?
S: Ah, again you are picking flowers.
Teacher: Yes, again, and why?
S: Because you like them.
Teacher: Yes, good. And what season is it?
L: It is summer.
Teacher: Why do you think it is summer?
A: Because flowers grow in summer.
Ин бозиро дар идома шавқовартар менамоем ва расмеро дар
тахтаи синф меовезем:
Salima is eating.
Teacher: What is Salima doing?
J: She is eating.
Teacher: What time of the day is it?
L: It is afternoon. She is eating soup and people eat soup in the afternoon.
Барои мустаҳкамкунӣ чунин лаҳзаҳоро истифода намудем: The
students are watering flowers, drinking hot tea, dressing, skiing, playing
snowballs, digging a flowerbed, catching fish, feeding birds, etc.
WHAT HAVE I DONE?
Мо пиёлаи обро гирифтем ва нохост онро резондем ва ба
донишљўён муроҷиат намудем: -What have I done?
K: Yоu have spilt the water.
Боз латтаро гирифтем ва пурсидем: -What have I done?
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M: Yоu have wiped up the water one?
Ин тарзи аёнии истифодаи Present Perfect мебошад. Донишљўён
интизор мешаванд, ки муаллим боз чӣ амалро иљро мекунад. Мо
тирезаро кушода аз донишљўён пурсон шудем:-What have I done?
M: Yоu have opened the window.
Дар идома донишљўён дар дарс фаъол шуда,

яке љузвдонашро

афтонд, дигаре љузвдонро кушод, сеюмї шеъреро ќироат намуд. Њамаи
ин ба он равона шуда буд, ки донишљў дар истифодаи Present Perfect
малака њосил намояд ва дар истифодаи он ба ѓалат роҳ надиҳад.
AT THE ZOO.
Бозии мазкур ба истифодаи дурусти феъли моделии can тааллуќ
дорад. Барои ин мо дар синф муњити боѓи њайвонотро муњайё намудем.
Дар болои мизи донишљў бозичањои њайвонњоро гузоштем. Яке аз
донишљў роњбалад, дигарон тамошобин шуданд:
Student 1: This is a bear. It can run and jump. It can swim and climb but it
can't fly.
Student 2: Can it hop?
Student 1: No, it can't.
Сипас њар як донишљў роњбалад мешавад ва аз тамошобинњо суолњои
гуногунро пурсон мегардад. Давомнокии бозиро 10-12 даќиќа муќаррар
намудем.
Funny Questions
Мақсади бозии мазкур коркарди ҷумлаҳои саволӣ, инкорӣ ва
тасдиқӣ дар замони оянда мебошад.
Рафти бозӣ: Мо ба донишҷӯён саволҳоеро медиҳем, ки ба онҳо
тасдиқӣ ҷавоб гуфтан имконпазир нест:
Will you skate in summer?
Student 1: No, I won't skate in winter. I will ride a bike in summer. Will
you swim in winter?
Student 2: No, I won't. I won't swim in summer. I will skiing in winter!
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Ҳамин тариқ, ба ғайр аз коркарди замони оянда мақсади бозӣ ба
донишҷӯён дар бораи амалҳои дар фаслҳои сол иҷро мегардида
маълумот додан аст.
Teacher: -Will you go to bed in the morning?
Student 1: No, I won't. I won't go to bed in the night. I will get up in the
morning. Will you have breakfast at night?
Student 2: No, I won't. I won't have breakfast at night. I will sleep at
night!
(Давомнокии бозӣ: 3-5 дақиқа.)
What am I going to do?
Ба синф даромада аз донишҷӯён пурсидем:
- «Students, what am I going to do now?»
Донишҷӯён ба мо нигаристанд. Яке посух дод:
K: Yоu are going to the classroom.
Teacher: Oh, I am not going to the classroom, I am already in the
classroom. But what am I going to do now? Am I going to sleep? Am I going to
eat? What am I going to do?
K: Yоu are going to give us a lesson.
Teacher: Yes, Komron, you are right, I am going to teach you, now I take
a piece of chalk. What am I going to do now?
Umar: Yоu are going to write.
Teacher: That's right. Now I am near the window. What am I going to do?
Savsan: Yоu are going to open the window.
Teacher: Right, Savsan. Now I've taken a pen and opened the
register.
Jamila: Yоu are going to mark the absenters.
Teacher: Now could you show some actions and I'll try to guess what you
are going to do.
Тасвири амал маќсади шахсро нишон медињад. Ваќте, ки донишљў
амалро тасвир мекунад, аз тарафи мо як хол дода мешавад. Дар дарс

134

лањзахои гуногун коркард шуд ва мо таваљҷуњ ва шавќи донишљўёнро
дар омўзиши забони англисї бештар намудем. Маќсади асосии мо дар
ин бозї истифодаи дурусти намуд, гурўњ ва шакли феълии забони
англисӣ њам дар шакли нутќи шифоњї ва њам хаттї буд. Рафти бозӣ
барои дар донишљўён ташаккул додани малака, мањорат ва салоњияти
коммуникативӣ мусоидат менамояд.
Матни грамматикӣ «Present Continuous»
Асбобњои аёнї аз 12 вараќаҳои таълимї иборатанд. Њафтои ин
вараќачањо аз љонишинњо ва 5-тои онњо аз феъли to be иборат аст.
Ташкили дарс бо такя ба вараќчањо аз њудуди маводи грамматикї хеле
осон ва муфид мешавад.
Чунин бозиро дар азхудкунии њамаи мавзуъњои грамматикї, ки ба
замонњои феъли забони англисї алоќаманданд, истифода кардан мумкин
аст. Масалан мо бозии грамматикиро дар мавзўи Present Simple чунин
ташкил намудем.
Мо калимањоро дар шумораи танњо ва љамъ ба донишљўён
пешнињод карда, аз онњо хоҳиш намудем, ки ин исми пешнињодшударо
ба љонишини дар замони Past Simple ифодаёфта иваз намоянд. Дар як
дарс мо такрори замонњои феълии англисиро аз рўйи наќшаи зер иљро
намудем:
Ном
Амал
Мувофиқати замонҳои забони тоҷикӣ ва англисӣ.
Ба донишҷӯён имконияти истифода кардани намудҳои феъли
англисӣ дар лаҳзаҳои гуногун бо муқоиса бо забони модарӣ омӯзонида
шуд.
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Бозии «Љонишини ман»
Ба тахтаи синф донишљўро бо вараќи љонишини «I» даъват кардем.
Донишљўён,

ки

дар

синф

нишастаанд,

мувофиќи

љонишини

I

бовараќањои « do», «do not» аз љо мехезанд. Бо навбат донишљӯён бо
љонишин ва мувофиқати феълњо ба назди тахтаи синф даъват карда
мешаванд. Донишҷӯёне, ки дар дасташон варақчаҳо бо шаклҳои феълӣ
доранд, бояд омода бошанд, то ки

бо љонишини мувофиќ аз љо

бихезанд. Маќсади асосии ин бозї истифодаи љонишинњо бо гурўњњо ва
замонҳои феълӣ мебошад.
Бозии «Љумлаи худро тартиб дењ»
Барои муайян кардани сохтори љумлаи сода мо бо ёрии маводи аёнї
дар тахтаи синф љумлаи соддаи «He drinks»-ро навиштем. Ба тахтаи синф
донишљў бо вараќа (He v) даъват шуд. Барои мураккаб кардани бозї мо
аз ду донишљў талаб намудем, ки на танњо љумлаи тасдиќиро тартиб
дињад, балки дар як ваќт љумлаи саволї ва инкориро низ мураттаб
созад. Барои тартиб додани љумлаи саволї варақаҳоро бо калимањои
What, Where, When ворид намудем. Маќсади асосии ин бозї тартиб
додани љумлањои дурусти забони англисӣ мебошад.
Феъли манро дуруст навис
Мо љумлањоро дар тахтаи синф навишта, баъзе калимаҳоро
нанавиштем.
Не..... eat.
We....dance.
......she run?
.......they skip?
What .....he like.
Аз донишљўён хоҳиш карда шуд, ки љумлањои нопурраро пурра
намоянд. Вазифаи донишљўён, яъне 4 нафар бо вараќачаи феълњо (do,
Does, Do not, Does not) аз он иборат буд, ки тарзи иљрои донишљўёни
дигарро назорат намоянд. Машќ хаттї иљро карда мешавад.
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Ҷумларо дуруст интихоб намо
Ба донишљўён пешнињод

намудем, ки аз матн аз рўйи модели

пешнињодшуда ҷумларо интихоб намоянд. Чунончи:
Does he V? (модели ҷумла)
Does he drink milk? (ҷумла)
Ба тахтаи синф донишљўён бо вараќаҳои пешнињодшуда даъват
карда мешаванд. Донишљўён аз рўйи модел љумлањои худро тартиб
медоданд. Љумлањо аз тарафи мо ва аз тарафи донишљӯён хонда шуданд
ва тарзи дурусти талаффузи онро мустаҳкам намудем.
Панҷ ҷумла тартиб деҳ
Мо ба донишҷӯён варақчаҳое, ки дар онҳо феълҳои забони англисӣ
дарҷ гардида буданд, пешниҳод намудем. Ба назди тахтаи синф як нафар
донишҷӯ бо ҷонишини “He” даъват карда мешавад. Ин ҷонишин дар
ҷумлаҳои аз тарафи донишҷӯён тартиб додашуда ба вазифаи мубтадо
меояд. Ҳар як донишҷӯ 5-то ҷумла, ҷумлаи ҳикоягӣ, инкорӣ, саволи
умумӣ ва 2 саволи махсусро бо феълҳои худ интихоб намуда тартиб
медиҳанд. Чунончӣ:
(+) Не drinks.
(-) Не doesn't drink.
(?) Does he drink?
(Wh-q) What does he drink?
Who drinks?
Ин машқҳоро ба тариқи шифоҳӣ ва хаттӣ иҷро кардан мумкин аст.
Дар ин замина вазифаи донишҷӯе, ки варақаи ҷонишинњоро дар дасташ
дорад, аз он иборат аст, ки ба омӯзгор барои тафтиш кардани вазифаи
супоридашуда кӯмак расонад.
Савол тартиб диҳед
Мо ҷумларо қироат мекунем. Калимаҳои саволиро нишон додем.
Донишҷӯён бошанд, роҷеъ ба ҷумлаҳо саволҳо тартиб дода пешниҳод
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карданд. Ин бозиро ҳам ба тариқи шифоҳӣ ва ҳам хаттӣ гузаронидан
мумкин аст. Масалан:
Не drinks milk everyday.
Калимаҳои саволӣ: (Who, What, When).
Донишҷӯён бо калимаҳои саволӣ ҷумлаҳои саволии худро ба
тариқи шифоҳӣ ва хаттӣ тартиб медоданд. Ин машқ хеле осон ва
дилгиркунанда набуда, шавқу рағбати донишҷӯёнро ба омӯзиш бештар
намуда барои мустаҳкам аз худ кардани феъли забони англисї мусоидат
менамояд.
Тањвил
Бозии дигар “Тањвил” (Трансформатсия), яъне иваз намудани љойи
калимаву ибора дар љумла мебошад. Ташкили ин бозӣ барои донишҷӯён
хеле манфиатовар аст. Мақсади ин бозӣ кор карда баромадани суръати
модификатсионии таркибҳои грамматикӣ мебошад. Чунончи:
Дараҷаи аввал: “I clean my teeth.” - She → “She cleans her teeth.”They → “They clean their teeth.” - Not →“They don’t clean teeth.” - He →
“He doesn’t clean teeth.” - Why → “Why does he clean teeth?” - Where →
“Where does he clean teeth?” - We →“Where do we clean teeth?” Дараҷаи дуюм: Now - “Where is he cleaning teeth?”-Yesterday-“Where
did he clean teeth ....
Барои ҳар як ҷавоби қанотбахш донишҷӯ сазовори як саққочае
мегардад ва ҳар нафаре, ки бештар сақоча ба даст оварад, ғолиб дониста
мешавад. Агар модели ё қолаби истифодашуда душворӣ кунад, донишҷӯ
метавонад онро иваз намуда, модели дигарро интихоб намуда давом
диҳад.
Дањ ашё
Ин номи шарти бозӣ мебошад. Моҳияти ин бозӣ аз он иборат аст,
ки ҳамаи иштироккунандагон расми 3-10 ашёро кашида, зимни
мубодилаи расмҳо байни худ менависанд ё мегӯянд, ки рафиқашон бояд
чӣ корро иҷро кунад. Бо ин ашёҳо савол гузоштан, бо онҳо ҷумла сохтан
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мумкин аст. Барои шавқовар гаштан донишҷӯён ҷумлаҳои хандаовар низ
тартиб медиҳанд. Саволҳо ё ҷумлаҳои бо ин ашёҳо ба таври шифоҳӣ ё
хаттӣ баён карда мешаванд. Ин амал имкон медиҳад, ки нутқи шифоҳӣ
ва хатии донишҷӯён инкишоф ёбад.
Мо шарти бозиро дар байни донишҷӯён душвортар намудем. Як
нафар донишҷӯ 3-5 расми ашёҳоро мекашад ва дигар донишҷӯ амали бо
ин ашёҳо иҷромешударо тасвир мекунад, яъне менависад. Сипас ҳарду
расмро якҷоя карда, ҷумла тартиб медиҳанд. Чунончӣ: ашёи якум TV-set,
амали он watch мебошад. Вақте ки ҳардуро якҷоя мекунанд, ҷумлаи
I watch over (on) TV-set with my brother сохта мешавад.
Шакли дигари бозии мазкур низ гузаронида мешавад. Ҳамаи
донишҷӯён 5-7 номгӯйи ашёро менависанд ва мо мепурсем: “What will
you take for a trip? And why?” ё “What did your mother give you as a birthday
present and why?” Суолҳо метавонанд гуногун ва ғайричашмдошт
бошанд. Иштирокчиёни бозӣ, яъне донишҷӯён кӯшиш мекарданд, ки ба
суолҳо дар асоси он номгуйи ашёҳое, ки дар даст доранд, ҷавобҳои
мантиқӣ диҳанд. Дар рафти бозӣ мумкин аст, ки донишҷӯён ба ҷумлаҳои
тартиб дода шарҳҳои хушҳолкунанда дода дарсро шавқовар кунанд.
Инчунин мумкин аст донишҷӯён 3-10 амалро (масалан феълҳои
дурустро) тасвир кунанд ё нависанд. Сипас варақҳои худро иваз кунанд
ва аз онҳо ҷумла сохта бо ин ҷумлаҳо ояндаро барои якдигар пешгуйӣ
намоянд. Чунончи:” Fore tell the future” “What had he done, before guest
came?”, “What did you do on the Moon”.
Ин

бозии

хеле

муфид

буда

барои

ташаккули

салоҳияти

коммуникативӣ ва маҳорату малакаи муоширатии донишҷӯён мусоидат
менамояд.
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Бозӣ-диктант
Ба ҷойи диктанти анъанавӣ мо як қатор бозиҳоро барои Spelling
истифода намудем.Чунончи:
1. Мо ҳарфҳои ҳамоҳанги sh, ch, a, wh, th, w-ро навишта, фармудем,
ки бо онҳо калима тартиб диҳанд.
2. Дар тахтаи синф ҳарфҳои s, k, t ва ғайраро навишта аз
донишҷӯён хоҳиш намудем калимаҳоеро, ки бо ин ҳарфҳо сар мешаванд,
нависанд.
3. Матнеро хондем ва ба донишҷӯён супориш додем, ки ҳар чи
бештар калимаҳои дар хотир гирифтаашонро аз матн нависанд. Албатта
ба ҷуз пешояндҳо ва артиклҳо.
4. Матнеро дар бораи хурокворӣ (Food) хонда

аз донишҷӯён

хоҳиш намудем, ки хаёлан хариди номгӯи хуроквориро тасаввур карда
калимаҳоро нависанд. Матни тамошои шаҳрро (City) хонда, талаб
кардем, ки ҳар чи бештар ҷойҳои тамошобоби шаҳрро нависанд.
Маќсади асосии ин бозї аз ба донишљўён омўхтани истифодаи
намудњои гуногуни нутќ, ки мушкилињои муайяни грамматикиро доро
мебошанд, иборат аст.
Тамдиди ҷумла
Ин бозӣ ба тариқи хаттӣ ва ё шифоҳӣ ба шакли мусобиқа иҷро
карда мешавад. Шарти бозӣ ҷумларо мураккаб кардан мебошад. Дар
аввал мо ба донишҷӯ усули мураккаб кардани ҷумларо ба забони тоҷикӣ
нишон дода, пешниҳод намудем, ки онҳо бо истифода аз ҳиссаҳои нутқ
ба ин монанд ҷумлаҳоро ба забони англисӣ тартиб диҳанд; Чунончи:
-тавассути сифатҳо;
- пуркунанда (of, for, with);
-ҳоли макон (where), ҳоли замон (when), ҳоли тарзи амал (willing,
quickly), ҳоли шартӣ (if, because);
Мақсади бозӣ аз он иборат аст, ки донишҷӯён бо истифода аз
калимаҳои зиёд ҷумлаи мураккаб тартиб диҳанд. Чунончи:
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I bought flowers – I bought beautiful flowers – I bought flowers for
mysister.
Ин бозиро то ба ҳадде, ки васеъ кардани ҷумла имкон дорад, идома
додан мумкин аст.
Ҳикояро иваз намоед
(Сhange the story)
Њикояро ба донишҷӯён нақл намудем. Аз донишҷӯён талаб
намудем, ки баъзе калимаҳоро дар ҳикоя иваз намоянд, то ки шакли нави
ҳикоя пайдо шавад. Ҳамчунин калимаҳои гуногунро (исм, сифат,феъл) ва
баъзе ифодаҳоро, ба монанди (in the morming, at last ) in the morning- in the
evening; an old man – a young girl; quickly – slowly, истифода баранд.
Ба донишҷӯён пешниҳод шуд, ки вазифаи онҳо, пеш аз ҳама, аз
навиштани ҳикоя бо такя ба калимаҳо ва ибораҳо иборат аст. Мақсади
асосии ин бозӣ дар донишҷӯён такмил додани нутқи шифоҳӣ ва хаттӣ
мебошад. Дар анҷоми бозӣ нафаре баранда мегардад, ки ҳикояи аз ҳама
шавқовар ва ё ҳаҷман калонро эҷод намояд.
Ball-game
“Ball-game” низ њамчунон барои донишљўён тавсия карда шуда, он
хосияти муоширатї дорад. Дар ин бозї ду нафар донишљўён дар утоќе,
ки барои корњои амалї људо карда шудааст, тубчаеро ба якдигар
суњбаткунон мепартоянд. Кўшиш менамоянд, ки муошират таъғир
наёбад. Супоришњо њар хел мешаванд-тарљумаи калимаҳо аз рўйи
мавзуъњои гуногун аз забони тоҷикӣ ба забони англисї ва ё бараъкс;
љавобњо ба саволњо; тартиб додани љумлањои содда бо калимањое, ки оид
ба ин мавзўи грамматикї; тартиб додани матн ва ғайраҳо.
Music Passage
Бозии дигаре, ки барои аз худ намудани грамматикаи забони
англисӣ хеле ҷолиб аст, Music Passage номгузорӣ гардидааст.Ягон нафар
донишҷӯ ё омӯзгор фитаеро бо сабти якчанд овози мусиқие, ки мавзуҳои
гуногунро тасвир мекунанд, ба синфхона меорад ва порчае аз он
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шунавонида мешавад. Ин амал бояд 2-3 дақиқаро фаро гирад. Сипас
донишҷӯ нақл мекунад, ки зимни гӯш андохтан кадом образу хотираҳо
пеши назараш ҷилвагар гардид. Яъне, бозии мазкур барои инкишофи
нутқи мустақилона, инчунин ташаккули салоҳияти коммуникативию
дарки эстетикию маънавии хонанда равона карда мешавад.
Лабиринт ё Empty blocks
Барои бозии мазкур кубикчањо (кубдонањо) ва якчанд муњрачањо
лозим аст. Ин бозї аз якчанд вариантњо иборат аст. Њар як хоначаи
лабиринт бо ягон њиссаи нутќ (феъл, сифат пешоянд ва ѓайра) ишора
карда мешавад ё холї монда мешавад. Яке аз вариантњои бозиро
интихоб намуда ба донишљўён пешнињод менамоем. Донишљўён љуфтљуфт бо навбат кубикро њаво дода, аз рўйи майдоне, ки холњо он љо
меафтанд, њаракат карда, аз калимањои дар хоначањо навишташуда
љумлањо тартиб медињанд. Ин љумлањо бояд тибќи мавзўи грамматикии
мавриди омўзиш ќарордошта тартиб дода шаванд. Омўзгор метавонад
супориш дињад, ки донишљўён саволњо тартиб дињанд, калимањои
инкоркунанада ё тасдиќкунанда ё њардуро истифода баранд. Ин ваќт
онњо вараќањои маркерии рангаи дар наздашон истодаро ба кор
мебаранд. Њангоми бо хоначањои холї (Empty blocks) кор кардан аз њар
сурати рангае, ки аз дастаи вараќањои дар наздашон будакашида
гирифта мешаванд ва ягон мавзуйи лексикиро ифода мекунанд, истифода
бурдан мумкин аст. Агар донишљў ба хатогї роњ надињад, ба пеш
њаракат мекунад ва бараъкс, агар ба хатогї роњ дињад, он гоњ як ќадам
ќафо мегардад. Шарти бозиро таѓйир додан мумкин аст.
Бозї бо ќартањо
Ба ду нафар донишљў ќартањоро вобаста ба ягон мавзўи
грамматикї ё лексикї месупорем. Ќартањоро ба ду ќисми баробар
таќсим мекунем ва ба бозингарон месупорем. Яке бозиро шуруъ карда,
ќартаро мегузорад ва аз руйи қартаи худ љумла тартиб медиҳад. Нафари
дигар гапи ўро мебурад, ќартаи худро гузошта худаш љумла тартиб
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медињад. Хатогињо назорат карда мешаванд, вале ба њисоб гирифта
намешаванд. Нафаре ѓолиб мебарояд, ки дар дасташ ягон ќарта
намонад.
Биёб, кї гуфт?
Ин бозї њангоми омўхтани мавзуи «Нутќи айнан ё

мазмунан

наќлкардашуда» истифода бурда мешавад. Як нафар аз синфхона ба
берун мебарояд, донишљўёни дигар ва омўзгор яктогї ибора талаффуз
мекунанд ва ягон барандаи ин бозиро интихоб менамоянд. Донишљўйи
ба берун баромада ба дохил бармегардад ва баранда ба ў мегўяд: « Касе
гуфт, ки…… (яъне он иборањоеро, ки иштирокчиёни бозї талаффуз
карда буданд, таѓйир дода, аз нутќи айнан ба мазмунан наќлкардашуда
баргардонидапешнињод менамояд).
Донишљўи ба дохил даромадагї меёбад, ки кї онро гуфтааст ва
номбар мекунад: « Фалонї гуфт, ки….» .
Ин бозии хеле шавќовар аст, Донишљўён саъй мекунанд, ки
донишљўйи аз берун омадаро ба гумроњї андозанд. Онњо ибораҳоеро
фикр карда мебароянд, ки мантиќан бояд аз забони дигар кас баромада
бошад (масалан маълум аст, ки Камол мусиќиро дўст медорад, бинобар
ин Солеҳ мегўяд, ки ў суруд хонданро дўст медорад. Њамин тавр онњо
кўшиш мекунанд то ин, ки фикри донишљўро парешон намоянд.
Дар аввал танњо калимањои тасдиќкунандаро ба кор мебаранд,
сипас супориш душвортар шудан мегирад, яъне љумлањои саволї ва
инкориро истифода бурдан мегиранд. Зимни ин бозї ваќт ба назар
гирифта мешавад.
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2.3. Натиҷагирӣ ва хулосаи санҷишҳои педагогӣ
Дар боби дуюми рисола мо рафти гузаронидани бозиҳои
дидактикиро
Донишгоҳи

овардем.
давлатии

Бозиҳо
Данғара

аслан дар
ва

байни курсҳои якуми

Донишгоҳи

давлатии

Бохтар

гузаронида шуд. Бозиҳо дар факултети муҳандисӣ, ихтисоси 50010103 бо
шумораи 25 нафар донишҷӯ,ихтисоси 1740401 (сохтмони деҳот ва
ободонии муҳит) бо шумораи 28 нафар донишҷӯ; факултети лингвистика
ва муоширати байнифарҳангӣ, ихтисоси 1-21050208 бо шумораи 31
нафар донишҷӯ; факултети табиӣ-риёзӣ ва рушди нерӯи инсонӣ,
ихтисоси 102050401 (физика ва матемактика) бо шумораи 26 нафар
донишҷӯ; факултети идораи давлатӣ, ҳифзи ҳуқуқ ва рушди сайёҳӣ 1102040503 (географияи иқтисодиёт) бо шумораи 25 нафар донишҷӯён;
ихтисоси 189010100 (сайёҳат ва меҳмондорӣ) бо шумораи 25 нафар
донишҷӯ; гузаронида шуд. Дар маҷмуъ 160 донишҷӯён дар озмоиш қарор
дошт.
Бозиҳо дар муддати як соли таълимӣ аслан дар дарсҳои амалӣ
гузаронида шудаанд ва иштироки фаъолонаи донишҷӯён мушоҳида
гардид. Акнун дар поён натиҷаи ба даст овардаро аз рафти гузаронидани
бозиҳои дидактикӣ меорем.
Бозиҳои гузаронида чунин натиҷа доданд.
1. Дар бозии “What is this” мақсад асосан ба он равона карда шуд,
ки донишҷӯён бо забони англисӣ ба саволҳои омӯзгор ҷавоб диҳанд. Ин
ҷо

истифодаи шаклҳои феъл муҳим дониста шуда замонҳо низ

муҳиманд. Натиҷа нишон дод, ки донишҷӯён дар истифодаи шакли феъл
ва замонҳо таҷрибаеро гирифта, ба хатогӣ камтар роҳ медоданд. Мо ҳар
амалеро, ки иҷро мекардем ва ҳар расмеро, ки ба донишҷӯён нишон
медодем, баёни онро аз онҳо талаб менамудем. Донишҷӯён, воқеан, хеле
пешдастӣ намуда дар баёни фикр бо забони англисӣ кӯшиши зиёде ба

144

харҷ медоданд. Ва мо дар ин ҷода муваффақ ҳам гардидем ва маҳорати
муоширатӣ низ дар донишҷӯён бештар ташаккул меёфт.
2. Дар бозии “What have I done” мо асосан таваҷҷуҳро ба самти
иҷро шудани натиҷаи маълум, яъне “Present Perfect” равон намудем.
Ҳарчанд ифодаи ин замони феъл хеле душвор аст, ба таври бозӣ
гузарониданаш ба он натиҷа овард, ки донишҷӯён дар истифодаи ин
замони феъл таҷриба андӯхтанд. Мо амалеро иҷро карда, аз донишҷӯён
ифодаи онро бо забони англисӣ пурсон шудем. Худи донишҷӯён амалеро
иҷро карда, аз якдигар баёнро ба забони англисӣ талаб намуданд.
Натиҷаи ин бозӣ ба он овард, ки дар истифодаи замони Present Perfect
донишҷӯён маълумоти грамматикиро аз худ карда, малакаи муоширати
худро инкишоф доданд. Натиҷаи бозӣ ба таври мусбат анҷом ёфта
мақсади гузошта ба ҳадаф расид.
3. Дар бозии “At the zoo?” мақсади ниҳоии мо ба инкишофи малака
ва маҳорати муоширатии донишҷӯён равон шуда буд. Вақте ки як
донишҷӯ раҳбалад шуд, дигараш тамошобин, байни онҳо муоширати
зинда барпо гардид. Донишҷӯён ба ҳамдигар суол дода, посух гирифта
сатҳи нутқи шифоҳии худро инкишоф медоданд. Дар ин бозӣ мо кӯшиш
намудем, ки рафти бозиро дар шароити ба табиӣ наздик гузаронем.
Натиҷаи он хеле мусбат шуда донишҷӯён хеле маълумоти заруриро
бархӯрдор гашта байни худ муоширати бомуваффақият мекарданд.
4. Дар бозии “Funny storiеs” мақсад ҷумласозӣ буд. Аз донишҷӯён
хоњиш карда шуд, ки ба суол бо тасдиқ ё бо инкор ҷавоб гардонанд. Дар
натиҷаи бозӣ малакаи ҷумласозии донишҷӯён инкишоф ёфта, замонҳои
феълӣ аз худ карда шуданд. Натиҷаи мусбат ба даст омад.
5. Дар бозии “What am I going to do”

мақсад истифода карда

тавонистани замони “Present continuous” буд. Амалҳои гуногунро иҷро
карда аз донишҷӯён баёни он амалро бо забони англисӣ пурсон шудем.
Ҷавобҳои донишҷӯён хеле мушахас буд ва натиҷаи бозӣ боиси
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ташаккули салоҳияти коммуникативии онҳо гардид. Ҳамчунон маҳорат
ва малакаи муоширатии донишҷӯён сифатан инкишоф дода шуда,
истифодаи замони давомдор коркард гардид.
6. Дар бозии “Prеsent Continuous” мо замонҳои феълиро коркард
намудем. Донишҷӯён ба натиҷае расиданд ва нозукиҳои замонҳои
феълиро фарқ карда, онҳоро дуруст истифода намуданд. Ин бозӣ барои
васеъ гардидани дониши грамматикии донишҷӯён мусоидат намуд ва
онҳо дар истифода намудани замонҳои феълӣ дар шакли хаттӣ ва ҳам
дар шакли шифоҳӣ пешрафт гаштанд.
7. Бозии “Ҷонишини ман” низ хусусияти грамматикӣ дошт ва
асосан вазифаи он аз худ кардани дониши грамматикӣ аз тарафи
донишҷӯён буд. Ин ҷо асосан истифодаи ҷонишин бо феъл коркард
карда шуд ва натиҷаи мусбат ба даст омад.
8. Бозии “Ҷумлаи худро тартиб деҳ” ба ташаккули маҳорати
ҷумласозии донишҷӯён равона гардид. Донишҷӯён бо истифода аз
калимаҳои саволӣ ҷумлаҳои саволӣ тартиб доданд. Чунин натиҷа ба
даст омад, ки донишҷӯён барои суол гузоштан малакаи зарурӣ ба даст
оварданд.
9. Дар бозии “Ҷонишини манро дуруст навис” мақсади асосӣ ба
нутқи хаттии донишҷӯён ва маҳорати грамматикии онҳо равона гардида
буд. Донишҷӯён дар рафти бозӣ ба натиҷае расиданд, ки шакли
нопурраи ҷумларо пурра намуда, дониши грамматикии худро аён
сохтадар як вақт сайқал доданд. Натиҷа хеле мусбат буд ва дониши
донишҷӯён дар мавриди пурракунии ҷумлаҳо кофӣ буд.
10. Дар бозии “Ҷумларо дуруст интихоб намо” мо аз донишҷӯён
талаб намудем, ки аз руйи модели пешниҳоднамудаи мо ҷумла тартиб
диҳанд. Натиҷа хеле қаноатбахш буд. Қариб ҳар як донишҷӯ аз руйи
модели пешниҳодшуда ҷумлаҳоро тартиб дода, онҳоро ба таври хаттӣ ва
шифоҳӣ баррасӣ намуданд.
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11. Мақсади бозии “Панҷ ҷумларо тартиб деҳ” асосан ба самти
дониши грамматикии донишҷӯён равона гашта буд. Он бо замима ба
донишҷӯён пешниҳод гашта, донишҷӯён мебоист ҷумла месохтанд.
Натиҷа нишон дод, донишҷӯён дар сохтани ҷумлаҳои гуногун ҳам
тасдиқию ва ҳам инкорӣ ва ҳам саволӣ маҳорати кофӣ доранд.
12. Дар бозии “Савол тартиб деҳ” мақсад асосан ба малакаи хаттӣ
ва шифоҳӣ дар тартиб додани ҷумлаҳои саволӣ аз тарафи донишҷӯён
равона гардида буд. Вақте ки мо калимаҳои саволиро пешниҳод кардем,
донишҷӯён ҷумлаҳои саволии худро сохта ба таври хаттӣ ё шифоҳӣ
пешниҳод намуданд. Натиҷаи бозӣ мусбат буда, дониши кофии
донишҷӯёнро дар тартиб додани ҷумлаҳои саволӣ нишон дод. Сохтани
ҷумлаҳои саволӣ дар гузаронидани муколамаҳо хеле муҳим аст, бинобар
ин дар рафти бозӣ мо бештар басавол додани донишҷӯён таваҷҷуҳ
намудем.
13. Бозии “Таҳвил” тафтиши дониши грамматикии донишҷӯён
буда, хеле судманд аст. Ба донишҷӯён ҷумлаҳо пешниҳод гардид ва
супориш он ҷо дар ҷумла иваз кардани калимаҳо ва ибораҳо буд.
Натиҷаи бозӣ хеле мусбат ба охир расид ва донишҷӯён дар иваз кардани
калимаҳо дар ҷумлаҳои додашуда маҳорати кории грамматикӣ нишон
доданд. Ин албатта ба баланд гаштани савияи дониши грамматикии
донишҷӯён мусоидат намуда ба ташаккули алоҳияти коммуникативӣ
боис мегардад.
14. Мақсади бозии “Даҳ ашё” ҷумласозии донишҷӯён буда, дар он бо
ашёҳои пешниҳодшуда донишҷӯён ҷумла тартиб медиҳанд. Ҷумлаҳоро
донишҷӯён ҳам ба таври хаттӣ ва ҳам ба таври шифоҳӣ тартиб дода,
дониши лексикии худро нишон дода, нутқи хаттӣ ва шифоҳии худро
инкишоф доданд. Натиҷаи бозӣ хеле судманд буд, зеро донишҷӯён
ҷумлаҳои содда ва мураккабро сохта малакаю маҳорати грамматикии
худро нишон доданд.
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15. Дар “Бозӣ -диктант” мо диктанти анъанавиро таҷлили назар
намуда,

мақсадро ба “Spellng” равон намудем. Ҳарфҳо пешниҳод

кардем, то ки донишҷӯён калимаҳои бо ин ҳарфҳо оғоз шударо нависанд.
Натиҷа хеле мусбат буд ва донишҷӯён дар “Spelling” таҷрибаи кофӣ
андӯхтанд.
16. Бозии “Тамдиди ҷумла”-ро бо тариқи хаттӣ ва шифоҳӣ
гузаронидем. Мақсади ин бозӣ асосан ба инкишоф додани дониши
лексикӣ ва грамматикии донишҷӯён равон гардида буд. Ҷумлаи соддаро
пешниҳод намудем ва донишҷӯён бо истифода аз калимаҳои иловагӣ
ҷумларо ба қадри тавоноӣ тамдид намуданд. Бозӣ ба инкишофи
маҳорати ҷумласозии донишҷӯён мусоидат намуда,ҳамзамон нутқи хаттӣ
ва шифоҳии онҳоро инкишоф медиҳад.
17. Мақсади бозии “Ҳикояро иваз намо” ба инкишоф додани нутқи
хаттӣ ва шифоҳии донишҷӯён равон гардида, онҳоро водор менамояд, ки
фикр кунанд. Ҳикояи пешниҳод кардашудаи моро то дараҷае иваз
намоянд. Донишҷӯён дар фаҳмидани мазмуни ҳикоя ва иваз намудани
мазмуни он хеле маҳорат нишон доданд. Ин аз дониши кофии лексикию
грамматикии онҳо шаҳодат медиҳад.
18. Бозии “Бинго” низ ба мавзуи лексикӣ ва грамматикӣ дохил
мешавад. Калимаҳоро тавассути расм ба донишҷӯён пешкаш намуда аз
онҳо хоҳиш намудем, ки аз калимаҳои додашуда ҷумлаҳои мувофиқро
созанд. Ин бозӣ аз донишҷӯён маҳорати грамматикӣ ва лексикиро талаб
менамояд ва натиҷаи он хеле қаноатмандкунанда буд, зеро ҷумлаҳои
тартиб додаи донишҷӯён ҳам аз нуқтаи лексикӣ ва ҳам грамматикӣ
дониши забонии онҳоро нишон доданд.
19. Бозии “Ball game” асосан ба инкишофи маҳорати муоширатии
донишҷӯён равона карда шуд. Ду донишҷӯ тубро ба якдигар партофта ба
ҳамдигар саволу ҷавоб мекарданд, муколама барпо менамуданд. Чуноне
ки худ мушоҳид гаштем, донишҷӯён то як андоза бо забони англисӣ
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суҳбат карда метавонанд. Онҳо ба суолу ҷавоб, муколама, суҳбати зинда
машғул шуда маҳорати муоширатии худро нишон медоданд. Албатта на
ҳамаи донишҷӯён сифатан суҳбати зиндаро амалӣ карда метавонистанд,
вале дар ҳама донишҷӯён саъю кӯшиш мушоҳида мегардид. Мо ба
хулосае омадем, ки суҳбати зинда бештар ба инкишофи маҳорати
муоширатӣ ва салоҳияти коммуникативии донишҷӯён мусоидат мекунад.
20. Барои шавқманд шудани дарс ва баланд бардоштани завқи
эстетикиии донишҷӯён бозии “Muzic Passagе”-ро гузаронидем. Мо аз
сарояндагони машҳури англисзабон сурудеро бо мусиқӣ дар муддати 2-3
дақиқа ба донишҷӯён шунавонидем. Баъд дар бораи матн, мавзуъ ва
образҳои суруд аз донишҷӯён пурсон шудем. Бозӣ нишон дод, ки
донишҷӯён ба мусиқӣ шавқу ҳаваси зиёд доранд ва ҳама фаъолона дар
бозӣ иштирок варзиданд. Ин бозӣ барои баланд бардоштани завқи
эстетикию тарбияи маънавӣ, ҳамчунон барои ташаккули салоҳияти
коммуникативӣ мусоидат менамояд.
21. Мақсади бозии “Лабиринт” ё “Empty blocks” асосан аз ҳиссаҳои
нутқҷумлаҳо тартиб додан буд. Рафти бозӣ хеле шавқовар буда,
донишҷӯён бо рағбат ба ҷумласозӣ машғул гардиданд. Тавассути ин
бозӣ дониши граматикии донишҷӯён санҷида шуд ва маълум гардид, ки
дар ин самт донишҷӯён дониши кофии грамматикиро дороанд.
22. “Бозӣ бо қартаҳо” низ ба малакаи ҷумласозӣ равон гардида аз
донишҷӯён талаб карда шуд, ки мувофиқи ҳар як қартаи дар даст
доштаашон як ҷумла созанд. Дар як вақт ҷумлаҳои тартибдодаи
донишҷӯёнро тафтиш намуда, хатогиҳоро ислоҳ намудем. Рафти бозӣ
дониши

кории

донишҷӯёнро

дар

доираи

маълумоти

лексикӣ,

грамматикӣ ошкор сохт. Донишҷӯён ба бозӣ хеле рағбат нишон дода,
фаъолона ба ҷумласозӣ машғул шуданд ва қариб ҳамаи донишҷӯён
мувофиқи қартаҳои дар даст доштаи худ ҷумлаҳо тартиб доданд.
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23. Чунонки мушоҳида шуд, мо дар рафти бозиҳо вазифаҳои
гуногуни лексикӣ, грамматикӣ ва орфографиро омӯхта, ҳамзамон бо
маҳорати муоширати донишҷӯён таваҷҷуҳ зоҳир намудем. Ҳамаи инҳо
дар якҷоягӣ ба ташаккули салоҳияти коммуникативӣ равон гардида то
андозае ба муваффақият ҳам ноил гаштем.
Дар бозии “Биёб, ки кӣ гуфт” мо омӯзиши нутқи айнан ё мазмунан
нақлшударо ба донишҷӯён пешниҳод намудем. Бозӣ нишон дод, ки
донишҷӯён ҷумлаҳои саволӣ, инкорӣ ё тасдиқиро хеле моҳирона сохта
истифода менамоянд. Дониши хуби лексикӣ ва грамматикиро нишон
доданд.
Чи хеле ки худ мутаваҷҷеҳ гардидем, бозиҳои дидактикӣ вазифаҳои
орфографӣ, лексикӣ, фонетикӣ, грамматикӣ ва инкишофи маданияти
нутқро дар худ доранд. Истифодаи бозиҳои дидактикӣ аз тарафи мо дар
дарсҳои забони англисӣ нишон дод, ки онҳо ба сифати таълим таъсири
мусбат расонида, хеле натиҷабахш ва самараноканд. Дар натиҷаи
гузаронидани дарсҳо бо истифода аз бозиҳои дидактикӣ худ мушоҳид
гаштем, ки донишҷӯён малакаҳои хондан, навиштан, нутқи монологӣ,
муколамаҳоро аз худ карда, дар ташаккули салоҳиятҳои коммуникативӣ
пешрафт шуданд. Муҳимтарин шароити педагогии ташаккули салоҳияти
коммуникативӣ ин пеш аз ҳама таъмини базаи моддӣ-техникӣ дар рафти
таълим, ороиши иттилоотӣ ва аёнияти синф, салоҳиятнокии омӯзгор,
корҳои мустақилонаи донишҷӯён, таъсиси коллективи муттаҳид ва
истифодаи моҳирона ва самарабахши бозиҳои дидактикӣ мебошад.
Бозиҳои дидактикиро бо назардошти вазифањои самаранокии онҳо
ва шавқангез будани онҳо ва фазои мусоидат ба воқеияти онҳо ба таври
васеъ дар дарсҳои омӯзиши забони англисӣ истифода кардан мумкин аст.
Онҳо дар ҳамгирої бо дигар усулу методҳо дар инкишофи малакаву
маҳорат ва дар маҷмуъ дар ташаккули салоҳиятҳои коммуникативї
натиҷаи судманде медиҳанд.
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Таҳқиқоти

мо,

асосан,

дар

доираи

гузаронидани

бозиҳои

дидактикӣ ҳамчун шароити ташаккулёбии салоҳияти коммуникативӣ
сурат гирифтааст. Бозиҳо, ҳам орфогорафию лексикї, њам фонетикию
грамматикї ба ташаккули салоҳияти коммуникативии донишҷӯён
равона гардидаанд.Тањќиќот дар чанд марњила гузаронида шуд ва дар як
вақт сатњи дониши забондонии донишҷӯён ба назар гирифта шуд.
Шумораи умумии донишҷӯён 160 нафарро дар бар гирифт. Дар
гурӯҳи озмоишї 80 нафар ва дар гурӯҳи назоратї 80 нафар донишҷӯ
қарор дошт. Дар гурӯҳи назоратї шумораи донишҷӯён то 80 нафар
буданд ва дар гурӯҳи озмоишї асосан 80 нафар донишҷӯён мавриди
таҳқиқот қарор гирифтанд. Бо гузаронидани озмоиш дар ҳарду гурӯҳ
дараҷаи зарурии дониши корї, малака ва маҳорату салоҳияти
коммуникативӣ мушоҳида нагашт.
Рафти озмоиш нишон дод, ки гузаронидани бозиҳои дидактикӣ
чанд бартарӣ дорад. Зеро ташкили бозӣ ва шавқу рағбати донишҷӯёнро
афзуда, онҳо дар фазои табиии, таълимї

фаъолона иштирок

менамуданд.
Бозињо њаматарафа омӯзиши забони англисиро фаро гирифта
барои

ба

натиҷаи

нињої,

яъне

ба

даст

овардани

салоњияти

коммуникативї мусоидат намуданд.
Амалисозии тањќиќот байни донишљўёни тахассусии факултети
лингвистика

ва

муоширати

байнифарњангї

ва

ѓайритахассусии

факултети муњандисии Донишгоњи давлатии Данѓара сурат гирифт. Дар
раванди корњои таљрибавию озмоишї 160 нафар донишљў ширкат дошт,
ки аз инњо 80 нафар донишљўёни тахассусї ва 80 нафар донишљўёни
ѓайритахасусиро дар бар гирифт.
Дар марњилањои аввали озмоиш тањќиќот нишон дод, ки дониши
забондонии донишљўёни факултетњои мазкур дар Донишгоњи давлатии
Данѓара нокифоя буда, донишљўён њангоми забоназхудкунї душворї
мекашанд. Вале дар анљоми тањќиќот мо ба чунин хулоса омадем, ки
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дониши донишљўён, аз љумла салоњиятњои коммуникативии донишљўён
дар

асоси

методу

усулњои

истифодашуда,

бозињои

дидактикї,

мубоњисаву суњбатњо, корњои гурўњї ва ѓайра ташаккул ёфт.
Доир ба марњилаи муќарраркунї ташхис анљом дода шуда,
натиљањои он дар љадвалњои 1 ва 2 оварда шудаанд.
Ҷадвали 1. Сатњи ибтидоии ташакули салоҳиятҳои коммуникативии
донишҷӯён дар гурӯњњои назоратї ва озмоишї.
Иштирокчиёни озмоиш
Гурӯњи назоратї
Гурўњи озмоишї

Сатњњо
Миёна
32%
24%

Паст
25%
18%

Баланд
40%
32%

Диаграмаи натиҷаҳои то озмоиш
40%
30%
20%
10%
Гурӯҳи назоратӣ

0%

Гурӯҳи озмоишӣ
Паст

Миёна
Баланд

Гурӯҳи назоратӣ
Гурӯҳи озмоишӣ

Паст
25%
18%

Миёна
32%
24%

Баланд
40%
32%

Рафти озмоиш нишон дод, ки гузаронидани бозиҳои дидакатикї
њамчун

шароити

ташаккулёбии

салоњияти

коммуникативї

фазои

мусоиди табиии таълимро ба вуҷуд меорад. Дар вақти гузаронидани
дарсњои озмоишї бо истифода аз бозињои дидактикї донишҷӯён шавқу
рағбати бештар иншон дода, дар рафти дарс фаъолона иштирок
менамуданд. Дар як вақт мо мушоњиди афзоиш ёфтани мањорату малака
ва донишњои гуногуни донишҷӯён гардидем. Бозињо азхудкунии маводи
таълимиро бо муҳайё намудани шароити табиии таълим дучанд
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намуданд. Чизи дигар ин фаъолона дар рафти гузаронидани бозињои
дидактикии донишҷӯён иштирок намудан буда, албатта, натиҷа ҳам
дилхоҳ мегардид. Бозиҳо, ки дар самтҳои гуногуни дониши забони
англисӣ гузаронида мешуданд, ҳаматарафа самарабахш гашта, натиҷаи
дилхоҳ ба даст омад.
Умуман, озмоиши мо нишон дод, ки гузаронидани бозиҳои
дидактикї њамчун шароити ташаккулёбии салоњияти коммуникативї
раванди таълимро самарабахш намуда, натиҷаи воқеиро ба даст овардан
имконпазир аст.
Ҷадвали

2.

Натиҷаҳо

аз

рӯи

сатҳи

ташаккули

салоҳиятњои

комуникативии донишҷӯён дар гурўњњои назоратї ва озмоишї то ва баъди
гузаронидани озмоиш
Сатҳҳо
Иштирокчиёни озмоиш

Паст

Миёна

Баланд

Гурўњи назоратї

45%

55%

65%

Гурўњи озмоишї

35%

40%

50%

Диаграмаи натиҷаҳо баъди озмоиш
70%
60%
50%
40%
Гурӯҳи назоратӣ

30%

Гурӯҳи озмоишӣ

20%
10%
0%
Гурӯҳи назоратӣ
Гурӯҳи озмоишӣ

Паст
45%
35%

Миёна
55%
40%

Баланд
65%
50%
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Хулоса оид ба боби 2
Дар шароити ҷањонишавї ва инкишофи босуръати илму техника,
иќтисод ва рушди њамкорињои байналмилалї ҷамъият хоҳ-нохоњ дар
назди муассисаҳои маърифатии ҷумҳурї вазифаҳои иҷтимоии нав
мегузорад ва яке аз ин вазифаҳо омӯзиши забонҳои англисӣ ва русӣ
мебошад. Талабот ба мутахассисони забони англисї ва русї меафзояд.
Омӯзиши забони англисї њамчун воситаи муоширати байналмилалї дар
ташаккули шахсияте, ки дар худ эњтиром ба арзишњои фарњанги миллї
ва хориҷиро таҷассум менамояд, мусоидат мекунад. Мақсад ва вазифаи
омӯзиши забони англисї дар донишгоњњои ғайритахассусї чунин
муҳимиятро доро мебошад:
– ба донишҷӯён аз нуќтаи назари психологӣ фањмонидани
бартарии забони хориҷї њамчун манбаъи иттилоот ва воситаи
муошират. Ин ба донишҷӯён имкон медињад, ки аз сарчашмањои ғании
иттилоот истифода баранд;
– донишҷӯёнро ба муоширати воќеї ба тариќи шифоњї ва хаттї бо
забони хориљї омода намудан;
– ба донишҷӯён талқин намудани он ки, забони хориҷиро њамчун
воситаи гирифтан, васеъ намудан ва таќвият додани донишњои мураттаб
роҷеъ ба ихтисос ва воситаи мустақилона такмил додани савияи касби
худ қабул намоянд;
– барои донишҷӯён иқтидори забони хориҷиро ҳамчун салоњиятњои
забонї ва иҷтимоию маданї ифшо намудан.
Омӯзиши забони англисї як раванди душвор ва зањматталаб њам
барои донишҷў ва њам барои омӯзгор мебошад. Алалхусус барои
донишҷӯён он муњим аст, ки оянда дар касбу кор ва зиндагї забони
омӯхтаашон кӯмак мерасонад ё не. Бинобар он маќсаднокї ва ба миён
овардани шавқу рағбат ин равандро, яъне омӯзиши забонро осонтар
менамояд. Донишҷӯ, вақте ки бо шавқу рағбат забонро аз худ менамояд,

154

натиҷаи назаррасро ба даст меорад. Дар факултетњои ғайритахассусї
дар омӯзиши забони англисӣ, чуноне ки чанд маротиба хотиррасон
намудем, камбудии вақт омили асосї ба

шумор меравад. Он

вазифањоеро, ки дар рафти таълими забони англисї дар пеши омӯзгор ва
донишҷў гузошта шудааст, дар муддати кӯтоњ њал кардан ғайри имкон
аст,

зеро

малакаву

мањорати

забонї

ва

ташаккули

салоњияти

коммуникативї зимни таълим вақти кофї ва зањмату кӯшиши зиёдро
талаб менамояд. Бинобар ин, омӯзгорони факултетњои ғайритахассусиро
лозим меояд, ки новобаста аз мањдудияти теъдоди соатњои дарсї
вазифаҳои дар пешашон гузоштаро ба қадри имкон њал намоянд. Дар ин
самт мањз истифодаи технологияи пешрафтаи муосир ба амсоли
компютер, видео, шабакаи интернет ба омӯзгорон дар рафти таълими
забони англисї кумаки назаррасе карда метавонанд. Маҳз истифодаи
технологияи муосир вақти донишҷӯро сарфа карда, барои омӯхтани
забони англисї ба таври мустақилона

кумаки беандоза менамояд.

Шарти дигари ба даст овардани натиҷаи назаррас дар омўзиши забони
англисї ин истифодаи методњо ва усулњои бењтарин ва дар таҷриба
истифодашуда мебошад. Бо истифодаи ин методу усулњо дар муддати
мањдуди вақти таълимӣ натиҷаи дилхоњ ва назаррас ба даст овардан
имконпазир аст. Истифодаи усул ва методњои таълими анъанавї албатта
дар раванди омӯзиши забони англисї муфиданд. Аммо истифодаи метод
ва усулњои ғайрианъанавии таълим раванди омӯзишро натиҷабахш
менамоянд. Ин пеш аз њама истифодаи дастовардњои техникии замони
муосир мебошад. Дарсњои ғайрианъанавї ба монанди видеодарс, дарссайёҳат ва ғайраҳо барои соњиби мањорату малака ва дониши кофї
гардидан дар омӯзиши забони англисї мусоидат менамоянд. Њамчунон
дар ташаккули салоњияти

комуникативии донишҷӯён истифодаи

дарсњои ғайрианъанавї шароити хуб муҳайё менамоянд.
Имрӯз дар пеши муассисањои таҳсилоти олии касбии ҷумњурї
тайёр кардани мутахассисони олии ба забонњои хориҷї баладбуда
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њамчун вазифаи муњим ба њисоб меравад. Дар ин самт бояд њам
омӯзгорони мактабњои миёна ва ҳам олӣ сањмгузор бошанд.
Тањқиқоти мо нишон дод, ки омӯзиши забони англисї дар
факултетњои ғайризабонї сатњи хеле пастро ишғол мекунад. Ин пеш аз
њама ба омодагии пешакии хонандагони макотиби тањсилоти мийнаи
умумї вобаста аст. Сатњи пасти дониш, надоштани малакаву мањорати
дохилшавандагон минбаъд дар тањсили онҳо дар донишгоњ монеа эҷод
менамояд, зеро на якчанд маротиба хотиррасон намудем, зарурияти аз
«ҳеҷ» оғоз намудани омӯзиши забони англисї пеши омўзгорони
донишгоњњо ба миён меояд. Агар ин масъала дар сатњи маорифи ҷумњурї
њалли худро ёбад ва 50 фисади мушкилињо дар макотиби миёна њалли
худро ёбанд, он гоњ тайёр кардани мутахассисони соњибкасби бо забони
англисї балад буда дар факултетњои ғайризабонї низ то андозае њалли
худро хоњад ёфт.
Агар њалли вазифањо ва мушкилоти омӯзиши забони англисї дар
якҷоягї бо макотиби миёна ба роњ монда шавад, новобаста ба вақти
ками таълимї натиҷаи самарабахш ба даст овардан мумкин аст.
Таљрибаи донишгоњњои забонї нишон медињад, ки барои ба даст
овардани донишњои кофї, мањорату малакаи зарурї ва ташаккули
салоњияти коммуникативї кори ҷиддї аст. Дар њолати донишгоњњои
ғайритахассусї омодасозии мутахассисњои соњибкасби забондон вазифаи
љиддист. Бинобар ин бо таќозои рушди босуръати ҷањони иттилоотї ва
бозори умумиҷањонї мутахассисони забондон раќобатпазиранд. Бо
забони русї ва албатта забони англисї муошират карда тавонистан
таќозои

бозори

дохилї

ва

байналмилалї

мебошад.

Љумҳурии

соњибистиқлоли моро лозим меояд, ки дар ин самт њарчи саъю кӯшиши
бештареро намоянд, то ҷавонон-соњибкасбони оянда дар бозори мењнат
раќобатпазир бошанд.
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ХУЛОСАИ УМУМӢ ВА ПЕШНИЊОДЊО
Мақоми воқеии забони англисї ва омӯзиши онро њамчун яке аз
омилњои њалкунандаи рушди иқтисодї ва иҷтимоии пешрафти ҷомеаи
Тоҷикистон ба назар бояд гирифт. Донишҷӯйи имрӯзаи муассисаи
тањсилоти олии касбї бояд ба зандагї чун шахси њирфаї ва шахсияти
забондони дорои фарњанги баланд ва ҷаҳонбинии васеъ ворид гардад.
Ҷавонони имрӯзаро тавре тарбия кардан зарур аст, ки дар шароити
њамгироии амиќи мардуми Тоҷикистон ва хориҷи кишвар фаъолият
карда тавонанд. Аз ин рӯ, тамоми шароитро барои таълим ва омӯзиши
забони англисї фароњам оварда, онњоро бояд ба мустақилият одат
кунонд ва фазои васею мусоидро барои ташаббус ва кори эҷодї муҳайё
сохт. Тавре маълум аст, яке аз нишондињандаи фаъолияти муассисањои
тањсилоти олии касбии кунунї фаъолияти дурнамо, ҷустуҷўйи роњњои
самаранок ва шаклњои татбиќи њадафу ғояҳое мебошад, ки дар
«Барномаи давлатї оид ба такмили таълим ва омӯзиши забонњо русӣ ва
англисӣ дар муассисаҳои таҳсилоти умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои
то давраи солҳои 2020-2030» инъикос ёфтанд.
Истиқлолият ва робитаҳои байналмилалии сиёсиву иқтисодии
кишвар барои маорифи ҷумҳурӣ заруриятҳои навро ба пеш оварданд.
Акнун кишвар ва соҳаҳои гуногуни касбу шуғл ба мутахассисоне ниёз
доранд, ки дар шароити бисёрзабонї ва бисёрфарњангї вазифањои
дарпешистодаро њал карда тавонанд. Мањз омӯзиши забонҳои хориҷї ва
донистани онҳо аҳамияти касбии мутахассисонро бештар менамояд ва
мутахассисе, ки забонҳои хориҷиро балад аст, дар бозори меҳнат
афзалият пайдо мекунад. Омӯзиши забонҳои русї ва англисї дар
шароити имрӯзаи ҷумҳурї ба яке аз масъалањои муњим мубаддал
гаштааст ва њукумат низ ба ин таваҷҷуҳи хоса зоҳир менамояд. Ин, пеш
аз њама, талаботи сиёсї, иқтисодї ва иҷтимоии шароити имрӯз аст.
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Агар забони русї
пайваст

намояд,

забони

моро бо фазои кишварњои
англисї

моро

бо

собиқ шуравї

ҷаҳони

мутамаддин

мепайвандад. Бинобар ин, дар барномаи таълимии маорифи ҷумҳурї
имрӯз ба омӯзиши забони хориҷї таваҷҷуњи бештар зоҳир мегардад.
Аммо таълими забони англисї проблемањои

зиёдеро дорост. Он

масоиле, ки дар пеши макотиби миёна ва донишгоњњо дар омӯзиши
забони англисї гузошта шудааст, на њама вақт натиҷабахш ва назаррас
мебошанд. Имрӯз ҷумҳурї ба мутахассисе ниёз дорад, ки забони
англисиро хуб балад бошад, дорои салоњияти коммуникативию касбї
бошад ва дар вазъияти муносибатњои байналмилалии сиёсї, иқтисодї,
иҷтимої ва фарҳангї фаъолияти сифатан олї карда тавонад.
Чунонки аз бобњои рисола бармеояд, ташаккули салоњияти
коммуникативии донишҷӯёни факултетњои ғайритахассусї дар ҷумҳурӣ
як қатор мушкилиҳоро бархурдор аст. Аввалан, мактабњои ҷумҳурї дар
омӯзиши забони англисї бояд сањми худро гузоранд ва вазифањои
аввалиндараҷаеро, ки дар пеши муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумї
гузошта шудаанд, њалли худро ёбанд.
Дар натиҷаи омӯзиши мавзўъи мо дар иртибот ба масоили
мушкили њалталабе, ки дар назди донишгоњњои ғайритахассусї

дар

таълими забони англисї қарор доранд, ба чунин хулоса омадем:
1. Муассисањои таҳсилоти миёнаи умумї дар омӯзиши забони
англисї дар марњилаи ибтидої ба муњассилин донишњои базавиро дода,
тањкурсии ташаккули салоњиятњои коммуникативиро гузоранд. Бояд дар
макотиби тањсилоти миёнаи умумї тањсилкунандагон дониш, малака ва
мањорати лексикї, грамматикї ва нутќиро аз худ намоянд. Барои
минбаъд дар донишгоњњо

инкишоф додани дониши мутахассисони

оянда заминаи мустаҳкаме гузоранд. Яъне манзури мо ин ҷо он аст, ки
донишҷӯёни оянда ба донишгоњњо бо тайёрии кофї ва дониши зарурии
забони англисї дохил шаванд, то ки барои донишгоњњо зарурияти аз
“ибтидо” оғоз кардани таълим ба миён наояд. Донишљў дар донишгоњ
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танњо мањорат, малака ва
коммуникативии

дониши худро инкишоф дода, салоњияти

худро ташаккул диҳад. Донишгоҳ мутахассисеро

омода кунад, ки ӯ дорои салоҳиятҳои коммуникативию касбии забони
англисиро буда, дар фаъолияти касбии худ дар бозори меҳнат
рақобатпазир бошад.
2.

Яке

аз

масъалаҳои

мубрам

ва

душвори

донишгоњњои

ғайризабонӣ дар омӯзиши забони англисӣ ин маҳдудияти вақт аст.
Њамчунон омода набудани донишҷӯёни бахши аввал ва надоштани
донишу малака ва маҳорати забонї низ мушкилиҳо эҷод менамоянд.
Омӯзгоронро маҷбур месозад, ки таълимро аз ибтидо оғоз намоянд. Ин
ба донишҷӯёни дорои тайёрии дуруст таъсири манфї мерасонад ва як
нобаробариро дар таълим эҷод мекунад. Бинобар ин, бояд баробарии
таълимро, ки нињоят муњим мебошад, ҳал намуд. Барои њалли ин
масъала бояд донишҷӯёнро тибқи дониш, малака ва маҳораташон ба
гурӯҳҳо ҷудо карда, таълимро ба роҳ монд. Дар ин вақт донишҷӯёни
тањкурсї надошта низ омӯзишро тибқи қобилият дониш, малака ва
маҳорати худ оғоз намуда, донишҷӯёни тайёрии комил дошта дониш,
танњо малака ва мањорати худро инкишоф медиҳанд. Ин иќдом фазои
нобаробари таълимро дар синф аз миён мебардорад.
3. Масъалаи омӯзиши забони русӣ барои омӯзиши забони англисӣ
хеле муҳим аст. Зеро аксари китобњои дарсї бо забони русианд ва дар
омӯзиши забони англисӣ дар ҳолати балад набудан ба забони русї
мушкилї ба миён меояд. Иттилооти сомонаҳои интернетї, китобҳои
дарсӣ, филму барномаҳои телевизионӣ, ки ба забони русианд, дар
омӯзиши забони англисї дар сурати балад набудан ба забони русї барои
донишҷӯён монеа эҷод мекунанд. Бинобар ин, омӯзиши забони русӣ дар
омӯзиши забони англисї яке аз омили муҳим ба шумор меравад.
4. Китоби дарсї низ як масъалаи муњим мебошад ва дар
донишгоњњои кишвар норасоии китобҳои дарсї эҳсос карда мешавад.
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Бояд бо он китобњои дарсї таълим дод, ки дар муддати мањдуди вақт
натиҷаи сифатан хуберо ба даст овардан имконпазир гардад. Бояд
китобҳои беҳтарин ва дар таҷриба амалишударо њамчун китоби дарсї
интихоб кард ва таълимро бо сифати хуб ба роҳ монд.
5. Барои таълими натиҷабахш ва босифат зарур аст, ки истифодаи
технологияи муосир дар омӯзиши забони хориҷӣ пурра татбиқ карда
шавад.

Компютер,

шабакаи

Интернет,

видеофилмҳо,

слайдҳо,

диафилмҳо беҳтарин манбаи иттилоотии таълимӣ ба шумор мераванд.
Истифодаи технологияи муосир ҳам дар раванди таълим дар дарс ва ҳам
дар вақти кори мустақилона ба донишҷӯ ҷаҳони васеи донишро
мекушояд. Донишҷӯ бо истифода аз ин манбаъҳои иттилоотӣ дониш,
малака ва мањорати худро инкишоф медиҳад ва дар як вақт ба
ташаккули салоҳиятҳои коммуникативию касбии худ роҳ мекушояд.
Истифодаи иттилооти интернетї дар мисоли эҷодиёти санъати тасвирї,
меъморї, адабиёти соњибзабонҳо ба донишҷӯ на танҳо иттилооти
бештар медиҳад, балки барои рушди қобилиятҳои бадеию эстетикии
онҳо сањм мегузоранд. Шабакаи интернетї донишҷӯёнро бо тамоми
санадњо, филмњои тасвирї доир ба таърих, фарҳанг, расму одати
соњибзабон шинос намуда, савияи дониш ва ҷаҳонбинии донишҷӯёнро
сифатан инкишоф дода, шавқу рағбати онҳоро нисбати омӯзиши забони
англисї бештар менамояд.
6. Истифодаи бозињои дидактикӣ дар якҷоягӣ бо дигар методҳо
натиҷаи мусбат хоҳад дод. Бозиҳои дидактикии вобаста ба синну сол ва
дараҷаи қобилияту истеъдоди донишҷӯён як фазои ба воқеият наздикро
фароҳам меоранд. Истифодаи бозиҳои дидактикӣ ба шавқу рағбати
донишҷӯён таъсири мусбат мерасонад ва он вазифањоеро, ки дар
омӯзиши забони англисї мавҷуданд, ҳал менамояд.
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Бозиҳои дидактикиро вобаста ба мақсаду вазифањояшон метавон
дар омӯзиши забони англисӣ истифода намуда, натиҷаи назаррасеро ба
даст овард.
Тањқиќоти мо асосан

дар доираи

гузаронидани бозињои

дидактикї њамчун шароити ташаккулёбии салоњияти коммуникативї ба
роњ монда шудааст. Бозињо њам орфографию лексикї, њам фонетикию
грамматикї ба ташаккули салоҳияти коммуникативии донишҷӯён
равона гардидаанд.
Тањқиқот дар чанд марњила гузаронида шуд ва дар як вақт сатњи
дониши забондонии донишҷӯён ба назар гирифта шуд.
Рафти озмоиш нишон дод, ки гузаронидани бозихои дидактикї
чанд бартарї дорад. Зеро майлу хоҳиш ва шавқу рағбати донишҷӯ
афзуда, онҳо дар фазои табии таълим фаъолона иштирок менамуданд.
Бозињо њаматарафа омӯзиши забони англисиро фаро гирифта,
барои

ба

натиҷаи

нињої,

яъне

ба

даст

овардани

салоњияти

коммуникативї мусоидат менамоянд.
7. Барои натиҷаи назаррас ба даст овардан, дар вақти таълими
забони англисї дар якҷоягї бо методҳои анъанавї методњои фаъолро
васеъ бояд истифода намуд. Гузаронидани видео-дарс, дарс-санҷиш,
дарс-намоиш, дарс-ҷашн, дарс-мусоҳиба яке аз шаклҳои натиҷабахш ва
шавқовари дарс ба шумор мераванд. Ташаккул додани салоњияти
коммуникативии забони англисї берун аз мамлакати соњибзабон
вазифаи хеле душвор аст.

Аз ин лиҳоз, дар назди омӯзгор вазифа

меистад, ки шароити воќеї ва “тасаввуротии” ба шароити табиї
наздикро бо истифодаи усулҳои гуногун муҳайё кунад. Бинобар ин,
гузаронидани чунин дарсҳо

шавқу рағбати донишҷӯёнро бештар

намуда, онҳо ба омӯзиши забон майлу хоҳиш пайдо намуда, барои
азхудкардани забон талош мекунанд.
8. Дар рафти таълими забони англисї омӯзиши таърих, фарҳанг,
урфу одат, суннату оини соҳибзабонҳоро ба роҳ мондан низ

яке аз
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усулҳои

самарабахши

омӯзиши забон мебошад.

Инсон

махлуқи

иҷтимоист ва мањз барои ташаккули тарафҳои иҷтимої-ахлоқии шахс
бояд таърих, фарҳанг, урфу одати соҳибзабонҳо омӯхта шаванд. Ин, аз
як тараф, шавқу рағбати донишҷӯёнро нисбат ба кишвари соњибзабон
бештар менамояд ва аз тарафи дигар, ба рушди ботинї-маънавии онҳо
таъсири мусбат мерасонад. Донишҷӯён дараҷаи забондонї ва маънавии
худро инкишоф дода, соҳибкасби комил гашта, дар муоширати байни
фарҳангӣ фаъолона иштирок менамоянд. Дар як вақт онҳо бо фарҳанги
бегона шинос гашта, ба таърих, фарҳанг урфу одат ва арзишҳои миллии
худ эҳтиром пайдо мекунанд. Яъне, ба сӯйи шахсияти комили иҷтимоию
фарҳангї роҳ мепаймоянд.
Замони истиқлол ва барқарор гаштани робитаҳои байналмилалї
имрӯз аз маорифи ҷумҳурї шартан мутахассисонеро талаб доранд, ки
дар муоширати байналмилалї фаъолона ширкат варзида тавонанд. Маҳз
омӯзиши босифати забони англисї барои мутахассиси имрӯза роњњои
фарохро барои фаъолияти байни маданиятҳо мекушояд. Имрӯз ҳар як
соҳибкасбро зарурат пеш меоядаст ба ғайр аз забони модарӣ, боз бо
забонҳои русї ва англисї балад бошад. Зеро бе донистани ин забонҳо
дар шароити ҷаҳонишавї ва бархурди тамаддунҳо рақобатпазир будан
имконнопазир аст. Донистани забони англисї роҳ ба суйи фаъолияти
зиёд, манбаи иттилоот, њамкорињои судманди мутақобиларо мекушояд.
Соњибкасби

имрӯза танњо бо донистани забонњои хориҷї, алалхусус

русї ва англисї, дар бозори мењнати дохил ва хориҷи кишвар
рақобатпазир мегардад.
Дар хотима зимни натиҷаҳои тањқиқот тавсияҳо ба тариқи зайл
пешниҳод шуданд:
1. Салоҳиятњои забонї, нутқї, муоширатии омӯзгорон дар њолате
ташакул меёбанд, ки агар бо омӯзиши амиқи забони англисӣ
ҳавасмандии пайгирона ва мунтазам зоҳир карда шавад;
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2. Барои ташаккули салоҳиятҳои коммуникативии донишҷӯён дар
раванди омӯзиши забони англисӣ дар факултетҳои ғайризабонӣ татбиқи
муносибати бонизом, салоҳиятмандона ва ҳамгиро зарур аст, зеро чунин
муносибат робитаи мутақобилаи фанҳои педагогӣ, психологӣ ва
махсусро дар раванди омӯзиши забони англисӣ таъмин менамоянд;
3.

Гузариш

аз

муносибатҳои

субъективї

ба

муносибатҳои

объективї дорои таъсири васеи равонї ба тарзи фикронии донишҷӯён
истифода аз интернет буда, самаранокии омӯзиши донишҷӯён ва корњои
эҷодии онњоро густариш медиҳад.
4.Ташкили мањфилњо дар марказњои эҷодии донишҷӯён бо мақсади
омӯзиши забони англисї ба воситаи технологияҳои интернетї оид ба
сайқали фардии қобилияти донишҷӯён ба роҳ монда шавад;
5. Амалї намудани бањсу музокираҳо бо забони англисї,
истифодаи дониш дар сатҳи баланд дар байни донишҷӯён;
6.Ташкили кори гурўњї оид ба истифодаи калима, матнҳои нав ва
ибораҳои муайяни забони англисӣ дар вазъияту ҳолатҳои гуногуни
таълимӣ.
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