ડ�.એલ.એ�્ . અભ્યાસક્રમ મૉડ� ૂલ
�દ્વતીય વષર્

કોસ� – 1 (અ)
બોધ (�ાન), અ�યયન અને સામા�જક સાં��િૃ તક પ�ર�ે�ય
�.સી.ઇ.આર.ટ�. (િવ�ાભવન), ઉ�ોગ ભવન સામે, સે�ટર-12, ગાંધીનગર.

1

��તાવના

પ�રવતર્નના પગિથયાં ચડ�ને જ પ્રગિતના રાજમાગર્ �ુધી પહ�ચી

ક�વીનર
શ્રી આઈ.વી.પટ� લ

શકાય છે . પ્રગિતના પી� ૂષ પીવા માટ� પ�રવતર્ન આવશ્યક છે . આ બાબતને

અ�ુલક્ષીને પ્રાથિમક િશક્ષક પ્રિશક્ષણ પ્રભાવી બનાવવા માટ� સમયાંતર� તેના

અભ્યાસક્રમમાં ફ�રફાર કરવાની જ��રયાત ઊભી થતાં ક્રમશઃ �ુનઃરચના
કરવામાં આવી હતી.

િવષય સલાહકાર
ડૉ. અશોકભાઈ ડ�. પટ� લ

લેખન સંપાદન
ડૉ. ગૌરાંગ વ્યાસ
ડૉ. મિનષ િત્રવેદ�
ડૉ. િનષાદ ઓઝા
ડૉ. અમી જોશી
શ્રી અલકાબેન પટ� લ
શ્રી વી. ક�. યાદવ
શ્રી નીિતનભાઈ દલવાડ�
શ્રી જગદ�શ�ગ�ર ગોસાઈ
શ્રી ર�શ્મકાંત પટ�લ

સમી�ા
ડૉ. �દ્ર �શભાઈ વ્યાસ
ડૉ. વંદના ભાગર્વ
શ્રી મનોજભાઈ કોરડ�યા
ડૉ.પર� શાબેન ઠાકર

પ્રાથિમક િશક્ષક પ્રિશક્ષણ અભ્યાસક્રમની �ુનઃરચનાના

ઇિતહાસમાં

ડો�ક�ું કર�એ તો ઇ.સ.1995માં રા�યવ્યાપી અમલી બનેલ ક્ષમતાક�ન્દ્રી

અ�ભગમને અ�ુલક્ષીને ક્રમશઃ ઈ.સ.1999 અને 2000માં અભ્યાસક્રમની

�ુનઃરચના કરવામાં આવી. ત્યારબાદ રાષ્ટ્ર�ય અભ્યાસક્રમ માળ�ું (NCF)

2005ની �હ�રાત અન્વયે રા�યની પ્રાથિમક શાળાઓના પાઠ�ક્રમમાં પ�રવતર્ન
આવતાં તેમજ અભ્યાસક્રમમાં �ુનરાવતર્ન પામતી ક્ષમતાઓ �ૂ ર કરવાના

હ�� ુસર ઈ.સ.1999 અને 2002માં અભ્યાસક્રમની �ુનઃરચના કરવામાં આવી.
ત્યારબાદ રાષ્ટ્ર�ય અભ્યાસક્રમ�ુ ં માળ�ું (NCF) 2005ની �હ�રાત અન્વયે

રા�યની �ુનરાવતર્ન પામતી ક્ષમતાઓ �ૂ ર કરવાના હ�� ુસર ઈ.સ.2008-09માં
અભ્યાસક્રમને �ુનગર્�ઠત કરવામાં આવેલ.

વતર્માન સમયના પ�રપ્રે�યમાં �ુજરાત રા�યમાં NCF-2005, RTE-2009

અને NCTE દ્વારા પ્રિસદ્ધ કરવામાં આવેલ NCETE-2009 તથા 12મી પંચવષ�ય

યોજનાની ભલામણોને ધ્યાને લઈને પ્રાથિમક િશક્ષણ ક્ષેત્રે થયેલ ફ�રફારોના

ં ાને પ્રાથિમક િશક્ષક પ્રિશક્ષણ અભ્યાસક્રમ�ું �ુનઃગઠન ઈ.સ.2014માં
અ�ુસધ

કર� તે� ુ ં ન�ું નામા�ભધાન ડ�.એલ.એ�્ . (D.EL.Ed.) રાખવામાં આવેલછે . નવા
અભ્યાસક્રમમાં

ક્ષમતાઓને

બદલે

અધ્યયન

Outcomes)ને સ્થાન આપવામાં આવેલ છે .

િનષ્પિ�ઓ

(Learning

ડૉ.રવીન્દ્રભાઈ દવે સાહ�બના અધ્યક્ષપણા હ�ઠળ રચવામાં આવેલ

અભ્યાસક્રમ

સિમિત

અને

ડ�.એલ.એ�્ .

કોર

ટ�મના

માગર્દશર્નને

�તે

ડ�.એલ.એ�્ . (D.El.Ed.) અભ્યાસક્રમ�ુ ં ઘડતર કરવામાં આવેલ છે .

આ બે વષ�ય ડ�.એલ.એ�્ . અભ્યાસક્રમ ત્રણ િવભાગોમાં િવભા�જત છે .

�ના પ્રથમ િવભાગમાં સાત અધ્યયન ક્ષેત્રો, બી� િવભાગમાં પાંચ કાયર્
કૌશલ્યક્ષેત્રો અને ત્રી� િવભાગમાં પાંચ પ્રિતબદ્ધતા ક્ષેત્રો સમાિવષ્ટ છે .

આ વતર્માન ડ�.એલ.એ�્ . (D.El.Ed.) અભ્યાસક્રમને અ�ુલક્ષીને તૈયાર

થયેલ મૉડ� ૂલની સંરચનામાં �સીઈઆરટ�-ગાંધીનગર �જલ્લા િશક્ષણ અને

િનમા� ણ સંયોજન

તાલીમ

શ્રી આઈ. વી. પટ�લ

તેમજ શૈક્ષ�ણક સહયોગ પ્રાપ્ત થયો છે . પ્રસ્�ુત અભ્યાસક્રમ ડ�.એલ.એ�્ .

(સભ્ય સ�ચવ)
ડૉ. હર� શ ચૌધર�
ડૉ. અ�ખલ ઠાકર
ડૉ. ગૌરાંગ વ્યાસ

ભવનો,

અધ્યાપનમં�દરો

અને

િવષય

તજ�શ્રીઓ

તેમજ

સમીક્ષકશ્રીઓનો સહયોગ પ્રાપ્ત થયેલ છે . આ ઉપરાંત UNICEFનો પણ આિથ�ક
(D.El.Ed.) પ્રિશક્ષણાથ�ઓને ઉપયોગી બનશે તેવી શ્રદ્ધા છે .

આ મૉડ� ૂલ ક્ષિતર�હત બને તે માટ� �સીઈઆરટ� દ્વારા � ૂરતી કાળ�
લેવામાં આવી છે . આમ છતાં તેની �ુણવ�ા વધાર� તેવાં � ૂચનો �સીઈઆરટ�
સદાય આવકાર� છે .
સભ્ય સ�ચવ
ડ�.એલ.એ�્ . અભ્યાસક્રમ સિમિત
�સીઈઆરટ�, ગાંધીનગર

2

િનયામક
�સીઈઆરટ�
ગાંધીનગર

અ�ુક્રમ�ણકા
ક્રમ

એકમ

પાના નં.

1

બોધ અને �ાન

04

2

રમતો

37

3

ભાષા અને પ્રત્યાયન

54

4

સ્વ અને નૈિતક િવકાસ

79

3

એકમ-1: બોધ અને �ાન
1.1

પ્રસ્તાવના

1.2

ઉદ્દે શો

1.3

સંરચનાવાદ
1.3.1 સંરચનાવાદ� િશક્ષણ (અધ્યયન)
1.3.2 અધ્યયન-અધ્યાપનની લાક્ષ�ણકતાઓ
1.3.3 સંરચનાવાદના અધ્યયનના િસદ્ધાંતો
1.3.4 વગર્ખડં અને સંરચનાવાદ
1.3.5 વગર્ખડં માં અધ્યેતા/િવદ્યાથ�ની � ૂિમકા
1.3.6 િશક્ષકની � ૂિમકા

1.4

મા�હતી(�ાન) પ્ર�ક્રયાકરણના અ�ભગમો અને �ાન�ુ ં બંધારણ
1.4.1 મા�હતી (�ાન) સંસ્કરણ
1.4.2 મા�હતી સંસ્કરણ પ્રિતમાનના શૈક્ષ�ણક ફ�લતાથ�

1.5

સ્� ૃિત�ુ ં સામાન્ય બંધારણ
ૂ ાગાળાની સ્�ૃિત)
1.5.1 કાયર્રત સ્� ૃિત (�ંક
1.5.2 લાંબાગાળાની સ્� ૃિત
1.5.3 સંક�તીકરણ (ધારણ) (Retention)
1.5.4 �ુનઃ સ્� ૃિત
1.5.5 ધ્યાન
1.5.6 ધ્યાનને અસર કરતાં પ�રબળો
1.5.7 ધ્યાનનાં �ત�રક પ�રબળો
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1.5.8 િનદ� શક

સ્� ૃિતમાં

ફ�રફાર

લાવનાર

અધ્યયન,

યોજનાત્મક ફ�રફાર ક� સંકલ્પનાત્મક ફ�રફાર, આ
પ્રકારના ફ�રફારને ક�વી ર�તે સતત બનાવી શકાય ?
1.6

�ાનમાં વ્ય�ક્તગત અને સામા�જક-સાંસ્�ૃિતક તફાવત
1.6.1 �ાનમાં વ્ય�ક્તગત તફાવત
1.6.2 �ાનમાં સામા�જક-સાંસ્�ૃિતક તફાવત
1.6.3 અધ્યયન �ુશ્ક�લીઓની સમજ : �ડસ્લે�ક્સઆ,
�ડસ્ક�લ્�ુ�લઆ, �ડસગ્રા�ફઆ
1.6.4 �ડસ્લે�ક્સઆ (Dyslexia) શબ્દનો અથર્
1.6.5 �ડસ્લે�ક્સઆના પ્રકારો
1.6.6 �ડસ્લે�ક્સક બાળકનાં લક્ષણો
1.6.7 �ડસ્લે�ક્સક બાળકને અધ્યયન સમજમાં પડતી
�ુશ્ક�લીઓ
1.6.8 �ડસ્લે�ક્સક બાળકને ભણાવતી વખતે ધ્યાનમાં
રાખવાની બાબતો
1.6.9 �ડસ્લે�ક્સક બાળકને શીખવવાની પ્ર�ુ�ક્તઓ
1.6.10 વગર્ખડં બહાર �ડસ્લે�ક્સક બાળક પર ધ્યાનમાં
રાખવાની બાબતો

1.7

સારાંશ

1.8

સ્વ-અધ્યયન
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એકમ-1: બોધ અને �ાન
1.1

��તાવના
અધ્યયન કરનાર એટલે ક� અધ્યેતા પોતાના અ�ુભવોમાંથી સ�ક્રય ર�તે પોતાના �ાન
અને અથર્� ું સ�ન કર� એ સંરચનાવાદનો ક��ન્દ્રય િવચાર છે . આના થક� અધ્યેતા�ું પ્રત્યક્ષીકરણ
વ�ુ િવકસે છે . માત્ર અધ્યયન ન�હ પરં � ુ તેની સમજના િવકાસ માટ� સંરચનાવાદ તરફ�ું
ધ્યાન વ�ુ સ�ક્રય બન્�ું છે . અલબ� આ વાદ એ નવી સંકલ્પના નથી. આનાં

� ૂ�ળયાં

પ્રોટાગોરસ, એ�રસ્ટોટલ તેમજ હ�રો�ક્લટસના તત્ત્વ�ચ�તનમાં અ�ભપ્રેત છે . સંરચનાવાદને
� ૂળ� ૂત ર�તે િવકસાવવામાં વીકો, �હૉન ડ� ૂઈ, �ુનર, �જન િપયા� તેમજ �ુડમૅન ઉપરાંત
હ�ગલ �વા મનોિવ�ાનીઓનો મહત્ત્વનો ફાળો છે . હાલમાં સંરચનાવાદનો ઉપયોગ મહત્ત્વનો
બન્યો છે . અધ્યયન યોજનાના સંદભર્માં સંરચનાવાદ�ું મહત્ત્વ વધ્�ું છે .
મ�ુષ્ય અનેક ર�તે �ાન મેળવતો હોય છે અને તે �ાન તેની સ્� ૃિતમાં કાયમ રાખતો
હોય છે . જો મ�ુષ્યને યાદશ�ક્ત ન હોત તો ? �ુદરતે મ�ુષ્યને જો આ શ�ક્ત ન આપી હોત તો
�વન ક�� ું અસ્ત-વ્યસ્ત થઈ �ત? �ાન આપણને કઈ ર�તે મળે છે તથા તેને કાયમ અને ક�વી
ર�તે સતત મેળવી શકાય તેની સમજ આ એકમમાં મેળવી�ુ.ં પ્રાથિમકમાં ભણતાં 20% થી
25% બાળકો �ડસ્લે�ક્સક છે . �ડસ્લે�ક્સઆ એ કોઈ બીમાર� નથી, �ુદરતી ઊણપ છે . તેની કઈ
સમસ્યા અને �ુશ્ક�લી છે તેનો િવગતવાર અભ્યાસ આ એકમમાં કર��ુ.ં

1.2

1.3

ઉ�ે શો
-

પ્રિશક્ષણાથ�ઓ સંરચનાવાદની સંકલ્પના સમ�.

-

પ્રિશક્ષણાથ�ઓ સંરચનાવાદના લક્ષણો અને િસદ્ધાંતો સમ�.

-

પ્રિશક્ષણાથ�ઓ �ાનના બંધારણ અને મા�હતીના પ્ર�ક્રયાકરણ �ગેની સમજ મેળવે.

-

પ્રિશક્ષણાથ�ઓ સ્� ૃિત�ું સામાન્ય બંધારણ સમ�.

-

પ્રિશક્ષણાથ�ઓ અધ્યયન સંદભ� �ુશ્ક�લીઓની સમજ મેળવે.

સંરચનાવાદ
1.3.1 સંરચનાવાદ� િશ�ણ (અ�યયન) :
સંરચનાવાદમાં અથર્સ�ન એ મહત્ત્વની પ્ર�ક્રયા છે . પયાર્ વરણ એ બંને પ�રબળોના
સંયોજન અને �તર�ક્રયા દ્વારા વાસ્તિવક �વનના દશર્ન પર ભાર એ સંરચનાવાદ�ું ક�ન્દ્ર છે .
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સંરચનાવાદના સમથર્કો વાસ્તિવક �ુિનયા િવશેના �ાનના સ�ન માટ� તેને સ્વયં થયેલા
અ�ુભવોના અથર્ઘટન પર વ�ુ ભાર � ૂક� છે . માણસ અથર્� ું સ�ન કર� છે . માણસ અથર્ને ગ્રહણ
કરતો નથી. વ્ય�ક્ત � અ�ુભવ મેળવે છે અને તેમાંથી � અથર્ પ્રિતપા�દત કર� છે તે સં� ૂણર્
સત્ય જ હોય છે એ�ું પહ�લથ
ે ી ચો�સ કહ� શકાય નહ�. અનેક અથ�ની શ�તા માણસે કર� લા
અથર્માં રહ�લી હોય છે .
અધ્યયન કરનાર બહારના પયાર્વરણમાંથી પોતાની યાદશ�ક્તમાં �ાન�ું સંક્રમણ કરતા
નથી. પરં � ુ તે બહારની �ુિનયાના વ્ય�ક્તગત અ�ુભવો તથા �તર�ક્રયાના સંદભર્માં પોતાના
વ્ય�ક્તગત અથર્� ું સ�ન કર� છે . �ાન�ું �ત�રક પ્રત્યક્ષીકરણ સતત પ�રવતર્નશીલ હોય છે .
અધ્યયન માટ� એવી કોઈ બાહ્યવાસ્તિવકતા ક� પ્રત્યક્ષીકરણ નથી �ને શીખવા માટ� તે
પ્રયત્નશીલ રહ� અ�ુભવોની �તર�ક્રયામાંથી એના �ાન�ું સ�ન કર� .
�ાન મીમાંસાત્મક સંરચનાવાદ, સામા�જક સંરચનાવાદ, મનોવૈ�ાિનક સંરચનાવાદ,
આ�ુવિં શક �ાન મીમાંસાત્મક સંરચનાવાદ અને ગા�ણિતક સંરચનાવાદ એ સંરચનાવાદના
િવિવધ પ્રકારો છે .

1.3.2 અ�યયન-અ�યાપનની લા��ણકતાઓ :
સંરચનાવાદ� િવચારધારાની અધ્યયન-અધ્યાપનની લાક્ષ�ણકતાઓ નીચે �ુજબ
ગણાવી શકાય :
-

અધ્યેતા સમક્ષ િવષયવસ્� ુને બ�આ
ુ યામી પ�રપ્રે�યમાં ર�ૂ કરવામાં આવે છે .

-

ુ અધ્યયન કરનાર દ્વારા ન�� કરવામાં આવે છે .
અહ� હ��ઓ

-

િશક્ષકની � ૂિમકા માગર્દશર્ક અને સહાયક તર�ક�ની હોય છે . તે માત્ર િનર�ક્ષકની � ૂિમકામાં
હોય છે .

-

અધ્યેતાને સ્વ-િવશ્લેષણ માટ�ની �ક્રયાઓ, તક, સાધનો તેમજ એ પ્રકાર�ું પયાર્ વરણ � ૂ�ું
પાડવામાં આવે છે .

-

અધ્યેતા માટ�આમાં સ્વ-�� ૃિત તેમજ સ્વ-િનયમનની તકો રહ�લી છે .

-

અહ� અધ્યેતા �ચ�તન તથા િનયંત્રણ સંદભ� સ્વતંત્રતા ધરાવે છે .

-

તે વાસ્તિવક �વનની સં�ુલતા તથા સામા�જક અ�ુભવો, જોડાણ �તર�ક્રયામાં પ�રણમતી
હોય છે .
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-

સમસ્યા ઉક�લ,�ચી માનિસક પ્ર�ક્રયા કૌશલ્યો તથા ઉચ્ચ �ાન ક�ળવવા માટ�ની સમજને
મહત્ત્વ આપવામાં આવે છે .

-

અધ્યેતા સ્વયં �ાન�ું સ�ન કર� તથા ન�� કર� લ ધ્યેયની � ૂિત� કર� તે માટ� સંશોધન એ
સૌથી મહત્ત્વનો અ�ભગમ છે .

-

અધ્યેતામાં અિનવાયર્ કૌશલ્યો અને �ાનમાં � ૃ�દ્ધ થાય છે .

-

સહકારજન્ય અને સહયોગજન્ય અધ્યયન માટ� અધ્યેતાને અ�ભપ્રે�રત કરવામાં આવે છે .

-

અધ્યેતા પોતાની ક્ષમતાની મયાર્દા કરતા વ�ુ ક્ષમતા ક�ળવે તે માટ� તેને સહાય આપવામાં
આવે છે .

1.3.3 સંરચનાવાદના અ�યયનના િસ�ાંતો :
(1) અથ�સ�ન :અધ્યયન એ એક સ�ક્રય પ્ર�ક્રયા છે �માં અધ્યેતા ઇ�ન્દ્રયજન્ય
પ્રત્યક્ષીકરણ કર�ને અથર્� ું સ�ન કર� છે . �ના માટ� �હૉન ડ� ૂઈ સ�ક્રય અધ્યેતા એવો
શબ્દપ્રયોગ કર� છે .
(2) અ�યયન અ�યેતાની પસંદગી �માણે :અધ્યેતાને � ર�તે અધ્યયન કરવા�ું પસંદ
હોય છે તે અધ્યયન તર� હ �ગેનો અભ્યાસ તે કર� છે . અધ્યેતા પ્રત્યેક અથર્� ું સ�ન કર� છે
ત્યાર� તે પ્રત્યેક અથર્ને તેવા જ પ્રકારની અન્ય � ૂતન પ�ર�સ્થિતઓમાં ઉપયોગ કરવાની ક્ષમતા
ક�ળવે છે .
(3) અ�યેતાની �� ૃિ�ઓમાં સ��યતા :માનિસક પ્ર�ક્રયા એ અથર્સ�ન કરવાની
મહત્ત્વની પ્ર�ક્રયા છે . અધ્યેતા માટ� અને ખાસ કર�ને બાળકો માટ� શાર��રક �ક્રયાઓ તથા
પ્રાથિમક અ�ુભવો જ�ર� છે . પરં � ુ જો � ૂરતા નથી તો

અધ્યેતા�ું મન

સ�ક્રય રહ� તેવી

પ્ર� ૃિ�ઓમાં તેને સામેલ કરવો જ�ર� છે .
(4) ભાષા અને અ�યયન :ભાષાના ઉપયોગ દ્વારા અધ્યયન આકાર પામે છે . અધ્યેતા
� પ્રકારની ભાષાનો ઉપયોગ કર� છે તે ભાષાની તર� હ તથા ભાષા�ું વતર્ન અધ્યયનને અસર
કર� છે . અધ્યયન અને ભાષાને અલગ ન કર� શકાય.
(5) િશ�ણના સામા�જક પાસાં� ંુ મહ��વ:સંરચનાવાદ� િવચારધારા િશક્ષણના સામા�જક
પાસાંને મહત્ત્વઆપે છે તથા અધ્યયન માટ�ની � ૂવર્શરત તર�ક� વાતાર્ લાપ, અન્ય વ્ય�ક્ત
સાથેની �તર�ક્રયા અને �ાનના અમલીકરણને મહત્ત્વ આપે છે .
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(6) અ�યયન સ��ય અને સામા�જક ���યા :અધ્યેતા તેનાં �વનથી �ભ� હોય તેવી
હક�કતો અથવા િસદ્ધાંતો શીખતો નથી પરં� ુ અધ્યેતા પોતાની �ણકાર�, માન્યતાઓ, � ૂવર્ગ્રહો
તથા ભયના સંદભર્માં અધ્યયન કર� છે . આમ, અધ્યયન એ સ�ક્રય અને સામા�જક પ્ર�ક્રયા છે .
અધ્યયનને એ પોતાના �વનથી અલગ કર� શકતો નથી.
(7) અ�યેતાના � ૂવ��ાન� ંુ મહ��વ:અધ્યેતા અધ્યયન કરાવવાનો પ્રત્યેક પ્રયત્ન
અધ્યેતાની માનિસક પ્ર�ક્રયાઓને ધ્યાનમાં રાખીને કરવો જોઈએ. વળ�, અધ્યેતાના � ૂવર્�ાનને
ધ્યાનમાં રાખીને અધ્યેતાને િવષયવસ્� ુ શીખવા માટ�ના માગર્ તરફ વાળવો જોઈએ.
(8) િવષયવ�� ુ �ચ�તન અને �વનમાં ઉપયોગી :કોઈપણ અધ્યેતા માટ� અધ્યયન
કર� લ વસ્�ુને તરત આકાર આપવો શ� નથી. આ માટ� તેણે કર� લા અધ્યયન �ગે �ચ�તન
જ�ર� છે . જો અધ્યેતા દ્વારા તેણે કર� લ અધ્યયન �ગે �ચ�તન કરવામાં આવે તો તેને જણાઈ
આવે છે ક� તેણે કર� લ અધ્યયન એ તેના દ્વારા કરવામાં આવેલ વારંવાર િવચાર અને �ચ�તનની
ફલ�ુિત છે .
(9) �ેરણાનો �વીકાર :કોઈપણ પ્રકારના અધ્યયન માટ� પ્રેરણા � ૂબ મહત્ત્વની છે .
પ્રેરણા અધ્યયન કરવામાં સહાયક નીવડ� છે એ માટ� ન�હ પરં� ુ અધ્યયન માટ� જ�ર� છે .
એટલા માટ� તે અધ્યયન માટ� � ું મહત્ત્વ�ું પર�ક્ષણ છે .
િશક્ષક હોિશયાર અને મંદ-નબળા િવદ્યાથ�ઓ સાથે સમન્વય સાધી પોતાના અ�ુભવો
દ્વારા અધ્યયન માટ�ની પ્રેરણા � ૂર� પાડ� છે .

1.3.4 વગ� ખડ
ં અને સંરચનાવાદ :
સંરચનાવાદ અ�ુસાર વગર્ખડં માં અધ્યયન-અધ્યાપન પ્ર�ક્રયા િશક્ષક તરફથી અધ્યેતા
તરફ �સ્થર થાય છે . અહ� માત્ર િશક્ષક એક જગ્યાએ ઊભાઊભા મા�હતી�ું પ્રદાન ન કરતાં
પોતાની આ પ્ર�ક્રયામાં અધ્યેતાને પણ જોતર� છે અને એને સહભા�ગતા માટ� પ્રેર� છે .
આ વાદ અ�ુસારના વગર્ખડં માં િશક્ષક અને િવદ્યાથ� એ માનીને ચાલે છે ક� �ાન સતત
પ�રવતર્નશીલ છે . િવદ્યાથ�એ ક� િશક્ષક� � �ાન મેળવ્�ું છે તેમાં પ�રવતર્ન થ� ું રહ� છે . એ�ું
અથર્ઘટન પ�રવતર્ન પામ� ું રહ� છે . આ વાદના વગર્ખડં ની �ુખ્ય ધારણાઓ નીચે પ્રમાણે
ગણાવી શકાય :
-

િવદ્યાથ� સા�ું છે ક� ખો�ું � સમ� છે તે મહત્ત્વ�ું છે .

-

પ્રત્યેક િવદ્યાથ�ની �ાન સ�નની આગવી ર�ત હોય છે તે બાબતને સ્વીકારવી.
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-

મેળવેલ �ાનનો અથર્ સમજવો અને અથર્� ું સ�ન કર�ું એ સતત ચાલતી પ્ર�ક્રયા છે .

-

અધ્યયન પ્ર�ક્રયામાં સંકલ્પનાઓમાં પ�રવતર્ન થ� ું રહ� છે .

-

ંૂ
અ�ુભવે છે . આ દરિમયાન તે
િવદ્યાથ� �યાર� �ાનના અથર્� ું સ�ન કર� છે ત્યાર� તે �ઝવણ
અથર્ સ્વીકાર� છે અથવા નકાર� છે .

-

અધ્યેતા સ્વયં મા�હતી શોધી તેને સમજવાનો પ્રયત્ન કર� છે .

-

પ્રત્યેક િવદ્યાથ�ની ભાગીદાર� હોય છે .

-

વગર્ખડં ની તમામ પ્ર� ૃિ�માં િવદ્યાથ� ક�ન્દ્રમાં હોય છે .

-

અહ� અધ્યેતા �ૂથમાં રહ� કાયર્ કર� છે .

-

અધ્યયન-અધ્યાપન પ્ર�ક્રયામાં અધ્યેતાની સ�ક્રયતા વ�ુ જોવા મળે છે .

-

અધ્યેતા માનિસક પ્ર�ક્રયામાં ઉ�રો�ર સ� ૃદ્ધ બનતો �ય છે .

-

અહ� અધ્યેતા સ્વયં જવાબદાર� વહન કર� છે .

-

અધ્યયન-અધ્યાપન પ્ર�ક્રયામાં અધ્યેતાની સ�ક્રયતા વ�ુ જોવા મળે છે .

-

અધ્યેતા માનિસક પ્ર�ક્રયામાં ઉ�રો�ર સ� ૃદ્ધ બનતો �ય છે .

-

અહ� અધ્યેતા સ્વયં જવાબદાર� વહન કર� છે .

-

અહ� નવીન �ાન�ું સ�ન કરવામાં આવે છે .

-

અધ્યેતાને રસ પડ� તેવી પ્ર� ૃિ�ઓ�ું સ�ન કરવામાં આવે છે .

-

િશક્ષક િવદ્યાથ�ને પ્ર�ોની રચના કરવામાં તેમજ તેના ઉ�રો શોધવામાં મદદ�પ થાય છે .

-

સંરચનાવાદ� વગર્ખડં માં અધ્યાપન પ્ર�ક્રયા દરિમયાન સહયોગજન્ય, સહકારજન્ય અધ્યયન,
પ�ર�સ્થિતજન્ય અધ્યયન વગેર� અધ્યયન અ�ભગમોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે .

-

િવદ્યાથ�ઓ વ�ુ પ્ર�ો � ૂછે તેવા પ્રયત્નને વ�ુ મહત્ત્વ આપવામાં આવે છે .

-

વગર્ખડં ની પ્ર�ક્રયા િવદ્યાથ�ઓમાં નવા િવચારોના સંદભર્માં માનિસક પ્ર�ક્રયાઓ ખીલવવામાં
મદદ�પ નીવડ� છે .

1.3.5 વગ� ખડ
ં માં અ�યે તા/િવ�ાથ�ની � ૂિમકા :
સંરચનાવાદ� વગર્ખડં માં િવદ્યાથ�ની � ૂિમકાને નીચે પ્રમાણે � ૂલવવામાં આવે છે :
-

વગર્ખડં ની પ્ર�ક્રયામાં સ�ક્રય અને સમાન ભાગીદાર� ન�ધાવવી.

-

િવદ્યાથ�ની પ્રવતર્માન સમજ અને નવી સમજ�ું તાદાત્મ્ય સાધે છે .
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-

િવદ્યાથ� પોતાના અ�ુભવો સંદભ� �ચ�તન કર� પોતાના અધ્યયન�ું િનયંત્રણ અને િનયમન
કર� છે .

-

અહ� િવદ્યાથ� અધ્યયનની શ�આત � ૂવર્�ાનને આધાર� કર� છે .

-

િવદ્યાથ� � ૂવર્�ાનને પડકારતા નવા �ાનનો અસ્વીકાર કર� છે .

-

અધ્યેતા પોતાની પ્રસ્થાિપત માન્યતાઓ/સમજ તથા િવચારોના કારણોથી વાક�ફ નથી
હોતા.

-

અધ્યેતા પોતાના કૌશલ્યો, િવચારો અને પ્રાપ્ત કર� લ મા�હતીનો ઉપયોગ કરવા પ્રેરાય છે
તથા તેની પ્રસ્�ુતતાને યોગ્ય પ્ર� ૃિ�ઓ અથવા �ક્રયાઓ દ્વારા તપાસે છે .

-

િવદ્યાથ�ઓ તેમની માનિસક પ્ર�ક્રયાઓ તેમજ અધ્યયન તર� હ પદ્ધિતઓને ઓળખે છે અને
એવાં જ�ર� પ�રવતર્ન લાવવા પ્રયત્નશીલ બને છે .

-

અહ� સમાજના િવિવધ પ�રમાણોના સંદભર્માં અધ્યેતા દ્વારા �ાન�ું સ�ન કરવામાં આવે
છે .

-

વગર્ખડં નો સ�ક્રય ભાગીદાર છે .

-

સમાજના િવકાસની પ્ર�ક્રયામાં સ�ક્રય રહ� છે .

-

અહ� તેને માગર્દશર્નની જ��રયાત હોય છે .

-

�ૂથકાયર્માં માગર્દશર્કની સાથે સહાધ્યાયીઓની મહત્ત્વની � ૂિમકા જોવા મળે છે .

1.3.6 િશ�કની � ૂિમકા :
સંરચનાવાદ� િવચારધારા અ�ુસારના વગર્ખડં માં િશક્ષક ચો�સ મયાર્દામાં રહ�ને
માગર્દશર્કની � ૂિમકામાં કાયર્ કર� છે . આ � ૂિમકામાં અધ્યેતાની સમજ િવકસવાની તકો�ું િનમાર્ણ
થાય છે . સંરચનાવાદમાં િશક્ષકની � ૂિમકા કંઈક આ પ્રમાણે હોય છે :
-

અધ્યેતાના �ાનનો િશક્ષક દ્વારા સ્વીકાર કરવામાં આવે છે .

-

વગર્ખડં માં િવદ્યાથ�ની તપાસ પ્ર�ક્રયામાંથી મળતા �ાનમાં સહાયકની � ૂિમકા ભજવે છે .

-

�ાન સ�ન સ�ક્રય ર�તે કરવામાં આવે છે .

-

િશક્ષક િવદ્યાથ�ને મા�હતીના િવિવધ સ્રોત � ૂરા પાડવામાં સહાય કર� છે .

-

િશક્ષક િવદ્યાથ�ને પ્રવતર્માન �ાન અને નવીન �ાનને સાંકળવામાં મદદ�પ બને છે .

-

િશક્ષક અધ્યેતાને અથર્� ું સ�ન કરવામાં સહાય� ૂત બને છે .

-

િશક્ષક િવદ્યાથ�ઓને પ્ર� � ૂછવાની પ્ર�ક્રયાના િનમાર્ણમાં મદદ�પ બને છે .
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-

અહ� િશક્ષક દ્વારા િવદ્યાથ�ને �ાનાત્મક પ્ર�ક્રયાઓના સંદભર્માં �ચ�તન કરવા સક્ષમ બનાવે
છે .

-

િશક્ષક િવદ્યાથ�ને �ૂથકાયર્ દ્વારા �ાન�ું સ�ન કરવામાં મદદ કર� છે .

-

િવદ્યાથ�ઓ વચ્ચે સ્પધાર્ત્મક ભાવ ન ઉદભવે તે� ું િનયમન િશક્ષક કર� છે .

-

જ�ર પડ�ે િશક્ષક સહાયક આધારજન્ય અધ્યયન અ�ુભવો � ૂરા પાડ� છે .

-

િશક્ષકની � ૂિમકા ગાઇડ અને સહાયક તર�ક�ની હોય છે . તે માત્ર િનર�ક્ષકની � ૂિમકામાં હોય
છે .

-

અધ્યેતાને સ્વ-િવશ્લેષણ માટ�ની �ક્રયાઓ, તક, સાધનો તેમજ એ પ્રકાર�ું પયાર્ વરણ � ૂ�ું
પાડવામાં આવે છે .

-

અહ� અધ્યેતા માટ� સ્વ-�� ૃિત તેમજ સ્વ-િનયમનની તકો રહ�લી છે .

-

અહ� અધ્યેતા �ચ�તન તથા િનયંત્રણ સંદભ� સ્વતંત્રતા ધરાવે છે .

-

તે વાસ્તિવક �વનની સં�ુલતા અને સામા�જક અ�ુભવો, જોડાણ તથા �તર�ક્રયા દ્વારા
પ�રણમ�ું હોય છે .

-

સમસ્યાઉક�લ, �ચા માનિસક પ્ર�ક્રયા કૌશલ્યો તથા ઉચ્ચ �ાન ક�ળવવા માટ�ની સમજણને
મહત્ત્વ આપવામાં આવે છે .

-

અધ્યેતા સ્વયં �ાન�ું સ�ન કર� તથા િનિ�ત કર� લ ધ્યેયની � ૂિત� કર� તે માટ� સંશોધન એ
સૌથી મહત્ત્વનો અ�ભગમ છે .

-

અધ્યેતામાં અિનવાયર્ કૌશલ્યો અને �ાનમાં � ૃ�દ્ધ થાય છે .

-

સહકારજન્ય અને સહયોગજન્ય અધ્યયન માટ� અધ્યેતાને અ�ભપ્રે�રત કરવામાં આવે છે .

-

અધ્યેતા પોતાની ક્ષમતાની મયાર્દા કરતા વ�ુ ક્ષમતા ક�ળવે તે માટ� તેને સહાય આપવામાં
આવે છે .

-

િશક્ષક હોિશયાર અને મંદ-નબળા િવદ્યાથ�ઓ વચ્ચે સમન્વય-ક્ષમતા સાધી પોતાના
અ�ુભવો દ્વારા અધ્યયન માટ�ની પ્રેરણા � ૂર� પાડ� છે .

1.4

બોધ (�ાન) ���યાકરણના અ�ભગમો અને �ાન� ંુ બંધારણ
1.4.1 બોધ (�ાન) સં�કરણ :
મ�ુષ્ય મા�હતી પ્રત્યે ધ્યાન આપે, મા�હતી�ું �પાંતર કર� , મા�હતીનો સંગ્રહ કર� અને
મા�હતી�ું �ુનઃસ્મરણ કર� તેને મા�હતી પ્ર�ક્રયાકરણ ક� મા�હતી સંસ્કરણ (information
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processing) કહ� છે . મ�ુષ્ય નવી મા�હતી ક�વી ર�તે મેળવે છે , તે ક�વી ર�તે સ્� ૃિતમાં સંગ્રહ કર�
છે અને સ્� ૃિતમાંથી મા�હતી �ુનઃપ્રાપ્ત કર� છે . તથા તે� ું � ૂવર્�ાન તેને ક�વી ર�તે માગર્દશર્ન
આપે છે �ું અને શી ર�તે શીખે છે તે � ૂવર્�ાન ક�વી ર�તે ન�� કર� ક� તે સમજવા માગતા
િસદ્ધાંત મા�હતી સંસ્કરણ િસદ્ધાંત કહ�વાય છે . મા�હતી સંસ્કરણ મા�હતીની પ્રા�પ્ત, સંગ્રહ,
�ુનઃપ્રા�પ્ત (retrival) એટલે ક� �ુનઃસ્મરણ અને મા�હતીના ઉપયોગને લગતી માનવમનની
પ્ર� ૃિ� છે .
અધ્યયન એ માત્ર જોડાણોનો સંગ્રહ નથી, પરં � ુ સ�ક્રય પ્ર�ક્રયા છે . સાંપ્રત
મનોવૈ�ાિનકો સ્� ૃિતને મા�હતી સંસ્કરણ તંત્ર તર�ક� �ુએ છે . તેઓ જણાવે છે ક�, માનવ
મા�હતીનો પ્ર�ક્રયક છે � પયાર્વરણમાંથી આવતાં ઉદ્દ�પકો પર સ�ક્રય ર�તે પ્ર�ક્રયા કર� છે .
‘‘�ાનાત્મક પ્ર�ક્રયા એટલે વ્ય�ક્તની ��ૃતતા (Awareness)’’ – �ગલ્ફડર્
�ાર� ક તેની વ્યાખ્યા � ૂબ વ્યાપક ર�તે કરવામાં આવે છે .
‘‘�ાનાત્મક પ્ર�ક્રયામાં તમામ ઉચ્ચ કક્ષાની �ાનાત્મક પ્ર�ક્રયાઓ �વી ક�, પ્રત્યક્ષીકરણ,
િવચાર (Thinking), ધ્યાન (Attention), ભાષા (Language), તકર્ (Reasoning), સમસ્યાઉક�લ,
સ�નાત્મકતા, સ્� ૃિત અને �ુ�દ્ધનો સમાવેશ થાય છે .
સાદા શબ્દોમાં �ાનાત્મક પ્ર�ક્રયાનો અથર્ એટલો જ કર� શકાય ક� તે વ્ય�ક્તના મગજમાં
થતી પ્ર�ક્રયાઓ છે . તમામ �ાનાત્મક પ્ર�ક્રયાઓ અ�ૃશ્ય છે . વાચન, સમસ્યા-ઉક�લ, વ્યાખ્યાન
સાંભળ�ું આ દર� કમાં કોઈને કોઈ �ાનાત્મક પ્ર�ક્રયા થાય છે . પરં � ુ તેને આપણે �ાર� ય
અવલોક� શકતાં નથી. આ પ્ર�ક્રયા�ું અવલોકન જ શ� છે .,
‘‘�ાનાત્મક પ્ર�ક્રયા એ પ્રત્યક્ષીકરણ અને સ્� ૃિત પર આધા�રત છે . આ બાબત નીચેના
પ્રિતમાનથી સમ�એ :
સાંવે�દક �� ૃિત

�યાન

�ૂંકાગાળાની
�� ૃિત

સંક�તીકરણ
�ુન:�ા��ત

લાંબાગાળાની
�� ૃિત

આ�ૃિત 1.1: મા�હતી ���યાકરણ (સં�કરણ) �િતમાન
ઉપરના પ્રિતમાન (મૉડલ) પરથી ખ્યાલ આવે છે ક� �યાર� આપણા સંવેદન �ગો
પયાર્ વરણમાંથી કોઈ ઉદ્દ�પકની અસરને અ�ુભવે છે ત્યાર� તેની ક્ષ�ણક પ્રિતમાત્મક ન�ધ થાય
છે . �ને સાંવ�ે દક સ્� ૃિત (Sensory Memory) કહ� છે . અહ�� ૂબ ઝડપથી તે મા�હતી �ુમાવે છે ,
મા�હતી �બલ�ુ લ ઓછા સમય માટ� રહ� છે . સાંવેદિનક સ્� ૃિતમાં આવેલી મા�હતીને �ૂંકાગાળાની
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સ્� ૃિતમાં મોકલવા માટ� ધ્યાન અપાય છે . પ્રત્યક્ષીકરણ થાય છે . ધ્યાન ઉદ્દ�પકને પસંદ કર�ને,
તેના �ચ�ને ક��ન્દ્રત કર� છે . ત્યારબાદ મા�હતી �ૂંકાગાળાની સ્� ૃિતમાંથી લાંબાગાળાની સ્� ૃિતમાં
�ય છે ત્યાર� એક અગત્યની �ક્રયા થાય છે . �ને સંક�તીકરણ કહ� છે . આ સંક�તીકરણ નવી
મા�હતીને એવા સ્વ�પમાં ફ�રવે છે �ને પાછળથી �ુનઃપ્રાપ્ત કર� શકાય છે . મા�હતી ક� �ાનને
લાંબાગાળાની સ્� ૃિતમાંથી �ૂંકાગાળાની ક� કાયર્શીલ સ્� ૃિતમાં લાવવાની �ક્રયાને �ુનઃપ્રા�પ્ત કહ�
છે . �ુનઃપ્રા�પ્ત �ુનઃસ્મરણ ક� ઓળખ દ્વારા થાય છે .
આમ, મા�હતીનો કાયમી સંગ્રહ કરવામાં આવે છે . �ૂંકમાં, કહ�એ તો �મ કમ્પ્� ૂટરમાં
Input, Processing અને Storage થાય છે તેમ સાંવેદિનક સ્�ૃિત એ Input છે �યાર� �ૂંકાગાળાની
સ્� ૃિત, સંક�તીકરણ એ Processing છે અને લાંબાગાળાની સ્� ૃિત એ Storage છે .

1.4.2 મા�હતી સં�કરણ �િતમાનના શૈ��ણક ફ�લતાથ� :
િશક્ષક આ પ્રિતમાન �ગેના પોતાના �ાનનો વગર્િશક્ષણમાં નીચેના સંદભ� ઉપયોગ
કર� શક� :
1. ��ુ �ત-���ુ �તનો ઉપયોગ :િશક્ષક�

િવદ્યાથ�ઓને સરળ ર�તે યાદ રાખી શક� તેવી

�ુ�ક્ત-પ્ર�ુ�ક્તનો ઉપયોગ કર� િશક્ષણકાયર્ કર�ું જોઈએ. દા.ત. સાંકળ પદ્ધિત, ચાવી�પ શબ્દ ક�
અન્ય પદ્ધિત.
2. તમારા વગ�માં અવરોધો �ૂ ર કરો :િશક્ષણકાયર્ શ� કરતાં પહ�લા આગળના તાસમાં
શીખવેલ બાબત યાદ કર� લો. ત્યારબાદ નવી વસ્� ુ શીખવો. નવી બાબતો શીખવવા માટ�
આવતા અવરોધો પ્રથમ �ૂ ર કરો.
3. નવી મા�હતીની ઉપયો�ગતા તરફ �યાન દોરો :� બાબત શીખવવાની છે તે
િવદ્યાથ�ને �ાં ઉપયોગી થશે અને જો તે ન શીખે તો શી �ુશ્ક�લી ઊભી થશે તેના તરફ ધ્યાન
દોરો.
4. મા�હતીનો પ�ર��થિત સાથે સંબધ
ં :શીખેલી મા�હતી કઈ પ�ર�સ્થિતમાં ઉપયોગી થશે
તેની �ણકાર� મેળવી તે મા�હતીને તે પ�ર�સ્થિત સાથે જોડો. આમ કરવાથી પ�ર�સ્થિત ઊભી
થતાં તે મા�હતી આપોઆપ �ુનઃ યાદ આવી જશે.
5. િવ�ાથ�ને િવચારવા માટ� �ો�સા�હત કરો :િવદ્યાથ�ને સ્� ૃિત િવશે િવચારવા�ું
કહ�વાથી �ૂંકાગાળાની સ્� ૃિત કૌશલ્યો િવકાસ પામશે. તેનાથી લાંબાગાળાની સ્� ૃિતમાં વધારો
થશે.
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ુ રાવત�ન કરો :મા�હતી�ું �ુનરાવતર્ન કરવાથી લાંબાગાળાની સ્� ૃિતમાં
6. મા�હતી� ંુ �ન
વધારો થાય છે . વ�ુ અધ્યયન એ � ૂલર�હત મનની પ્રૅ�ક્ટસ કરવાથી અવરોધની અસર ઘટ� છે .
7. યાદ રાખવા માટ� SQ3R પ�િતનો ઉપયોગ કરવાની ટ�વ િવકસાવો : SQ3R એટલે
S for Survey, Q for Question, R for Recite અને R for Reviewની યાદ રાખવાની પદ્ધિતનો
ખ્યાલ વગર્ખડં માં આપી સ્� ૃિત વધાર� શકાય.

તમાર� �ગિત ચકાસો :
1. �ાન એટલે �ું ?
2. મ�ુષ્ય મા�હતી ક�વી ર�તે મેળવે છે ?
3. SQ3R�ું � ૂ�ું નામ લખો.

1.5

�� ૃિત�ું સામા�ય બંધારણ
�� ૃિત :
આપણે �ુદરત પાસેથી સ્મરણની ક્ષમતા ન મેળવી હોત તો આપ�ું �વન ક�� ું હોત ?
જો આપણને ક�ું જ યાદ ન રહ�� ું હોત તો આપણે સાથે રહ� જ ન શકત. માણસ બી� કોઈ
માણસને ઓળખી જ ન શકતો હોત. આપણે ભાષા પણ ન શીખી શ�ા હોત. શીખવા માટ�
આપણને યાદ રહ�લા � ૂવર્ અ�ુભવો આપણે �ાંથી લાવી શક�એ ?

�યા�યા :
1. સ્મરણ એટલે પ્રાપ્ત થયેલા અ�ુભવોને સંગ્ર�હત કરવાની તેમજ જ�ર પડ�ે ફર�
તા� કરવાની ક� ઓળખવાની �ક્રયા.- �ુડવથર્ આર.એસ.
2. ‘‘સ્મરણ એ � ૂતકાલીન અ�ુભવોને અથર્મય બને એ ર�તે વતર્માન પ�ર�સ્થિતમાં
�ુનઃ�� ૃત કરવાની �ક્રયા છે .’’ –બનર્ હાટર્
‘‘સ્� ૃિત એટલે �ણે� ું છે તે� ું �ગ્રત અવસ્થામાં �ુનરાવહન કર�ુ.ં ’’ આ માનિસક
ે ,ું જોયેલી કોઈ ઘટના, મળે લી કોઈ વ્ય�ક્ત અથવા
શ�ક્તને આભાર� છે . � ૂતકાળમાં વાંચ�
અ�ુભવેલી કોઈ ઘટના �-તે ક્રમ અને � ૂળ સ્વ�પે �ુનઃ યાદ આવી �ય તો તેને સ્� ૃિત
કહ�વાય. � ૂતકાળમાં વાંચેલી બાબતો પર�ક્ષાથ� �ુનઃ યાદ કર� જવાબવહ�માં લખે છે .
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સ્� ૃિતના સામાન્ય બંધારણમાં મનોવૈ�ાિનક � ૃથ�રણની �ૃ�ષ્ટએ નીચેના પાંચ
તત્ત્વોનો સમાવેશ થાય છે :
1. કાયર્રત સ્� ૃિત (�ૂંકાગાળાની સ્� ૃિત)
2. લાંબાગાળાની સ્� ૃિત
3. સંક�તીકરણ
4. �ુનઃ સ્� ૃિત
5. ધ્યાન
આ પાંચ તત્ત્વોને આપણે િવગતવાર જોઈએ :

1.5.1 કાય�રત �� ૃિત (�ૂંકાગાળાની �� ૃિત) :
સ્� ૃિતમાં સંઘરાયે લી મા�હતીની એકવાર ઓળખ થઈ �ય અને તેના પ્રત્યે ધ્યાન
અપાય એટલે પછ� મા�હતી �ૂંકાગાળાની સ્� ૃિત, લ�ુ અવિધ સ્� ૃિત ક� કાયર્રત સ્� ૃિત (short
term memory) નામના સંગ્રહમાં પહ�ચે છે . �ૂંકાગાળાની સ્� ૃિતમાં મા�હતીના આશર� સાત
નાના-મોટા એકમો લગભગ 20 સેકન્ડ માટ� સંઘરાય છે . ઉદાહરણ તર�ક�, આપણે કોઈ અ�ણ્યો
ફોન નં. ડાયલ કર�એ અને એન્ગેજ આવે તથા તે જ સમયે આશર� 20 સેકન્ડ માટ� પણ આપ�ું
ધ્યાન બી� �ય તો એટલી વારમાં પેલો અ�ણ્યો ફોન નં. મોટાભાગે આપણે તો � ૂલી જઈ�ુ.ં
(�બહલર અને સ્નોમૅન, 1993, � ૃ.384) �ૂંકાગાળાની સ્� ૃિતને કામચલાઉ સ્� ૃિત પણ કહ� છે .
�ૂંકાગાળાની સ્� ૃિત સ�ક્રય કામ કરતી હોય છે , પણ તે� ું અ�સ્તત્વ અત્યંત �ૂંકા સમય
માટ� હોવાથી જો મા�હતી ઉપર અન્ય પ્ર�ક્રયા ન થાય તો તે � ૂલાઈ �ય, અ�ૃશ્ય થઈ �ય.
તાત્કા�લક ઉપયોગ માટ� મા�હતીને સાચવી રાખવા વ્ય�ક્ત મનોમન મા�હતી�ું � �ુનરાવતર્ન
કર� છે તેને �ળવણી માટ�� ું �ુનરાવતર્ન (maintenance rehearsal) કહ� છે . �ુનરાવતર્ન દ્વારા
� ૂવર્�ાન સાથે મા�હતી જોડ�ને �ૂંકાગાળાને સ્� ૃિતમાં સાચવવામાં આવે છે . � ૂવર્�ાન આપણા
લાંબાગાળાની સ્� ૃિતમાં રહ�� ું હોય છે .
ઉદાહરણ તર�ક�, ધારો ક� તમે એક પાટ�માં એક વ્ય�ક્તને મળો છો અને તમારા ભાઈ�ું
નામ છે તે જ નામ આ વ્ય�ક્ત�ું પણ છે , તો તમે આ મા�હતીને લાંબાગાળાની સ્� ૃિતમાં
સંઘરાયેલા � ૂવર્�ાન (ભાઈ�ું નામ) સાથે જોડ�ને યાદ રાખશો.
�ૂંકાગાળાની સ્� ૃિતમાંથી મા�હતી અવરોધ અને ક્ષય (interference and decay)નેકારણે
�ુમ થઈ �ય છે , � ૂલાઈ �ય છે , નવી મા�હતી �ૂની મા�હતીને �ૂ ર ધક�લી દ� છે તે અવરોધ છે
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અને લાંબા સમય �ુધી �બનઉપયોગને કારણે, ધ્યાન ન આપવાને કારણે મા�હતી હંમેશાં
ઝાંખી થતી જઈને ક્ષય પામે છે .

1.5.2 લાંબાગાળાની ��િૃ ત :
આપણા �ચ�માં અમયાર્ �દત ક્ષમતાવાળા કાયમી મા�હતી સંગ્રહને લાંબાગાળાની સ્� ૃિત
(long term memory) કહ� છે . �ાનતંત્રીય, પ્રાયો�ગક અને મનો�ચ�કત્સક સંશોધનોને આધાર�
ઘણાખરા �ાનાત્મક મનોવૈ�ાિનકો માને છે ક� લાંબાગાળાની સ્� ૃિતની મા�હતીનો સંગ્રહ કરવાની
ક્ષમતા અિસિમત છે અને વ્ય�ક્તએ શીખેલી દર� ક બાબતની તેમાં કાયમી ન�ધ થાય છે . જો ક�
જ�ર પડ� ત્યાર� યોગ્ય મા�હતી લાંબાગાળાની સ્� ૃિતમાંથી શોધવી તે એક મોટ� સમસ્યા છે .
�ૂંકાગાળાની સ્� ૃિતમાંથી મા�હતી તરત જ મળે છે , લાંબાગાળાની સ્� ૃિતમાંથી મા�હતી મેળવતા
વાર લાગે છે અને ઘણીવાર તો લાંબાગાળાની સ્� ૃિતમાં પડ�લી મા�હતી �ુધી પહ�ચવા આપણી
પાસે કોઈ કડ�ઓ (clues) ક� ક�ડ�ઓ નથી હોતી ત્યાર� મા�હતી આપણને યાદ જ નથી આવતી.
લાંબાગાળાની સ્� ૃિતમાં મા�હતી કોઈ ગ્રંથાલયમાં વ્યવ�સ્થત ગોઠવાયેલી ચોપડ�ઓની
�મ ગોઠવેલી હોય છે . તેથી મોટાભાગે ચો�સ મા�હતી તરત યાદ કર� શકાય છે .
લાંબાગાળાની સ્� ૃિતનો સંગ્રહ ગોઠવાયેલો ક� સંગ�ઠત (organized) હોય છે . લાંબાગાળાની
સ્� ૃિતમાં મા�હતીને ગોઠવવાની યોજના�ું એક ઉદાહરણ જોઈએ તો, સામાન્ય ર�તે શાળાનો વગર્
એ શબ્દ મનમાં � �ૃશ્ય ઊ�ું કર� તેમાં ક�ટલાક લોકો (િવદ્યાથ�ઓ, િશક્ષક), પદાથ� (બ�ચ, બ્લૅક
બોડર્ , �ુસ્તકો, પે�ન્સલ), િનયમો (િશક્ષકની � ૂચનાઓ) અને ઘટનાઓ(વાચન, લેખન, શ્રવણ,
કથન ક� �ચત્રણ)નો સમાવેશ થાય છે . આ સામાન્ય વગર્� ું એક �ચત્રણ ક� માનિસક ર�ૂઆત છે .
કોઈક વગર્માં આના કરતાં વધાર� ઓછા લક્ષણો હોઈ શક�. લાંબાગાળાની સ્� ૃિતમાં મા�હતીના
સંગ્રહની અસરકારકતામાં મા�હતી�ું િવસ્� ૃતીકરણ (elaboration), મા�હતીની ગોઠવણી અને
મા�હતીના સંદભર્ (context) અગત્યનો ભાગ ભજવે છે .

1.5.3 સંક�તીકરણ (ધારણ) (Retention) :
વ્ય�ક્તને � અ�ુભવો થાય છે તેના સંસ્કારો તેના મનમાં સચવાઈ રહ�વા જોઈએ. પછ�,
તે કિવતા હોય, વ્યાકરણ હોય ક� � ૂગોળની હક�કતો હોય. આ સંસ્કારોની છાપ �ટલી પ્રબળ
અને સ્પષ્ટ હશે, તેટ�ું વધાર� અને �સ્થર સંક�તીકરણ તેના મનમાં થશે તથા તેટલા વધાર�
લાંબા કાળ�ું પણ હશે. ધારણશ�ક્તનો આધાર વ્ય�ક્તની જન્મ�ત �ુ�દ્ધ, શીખેલાં ક� અ�ુભવેલા
�ુદ્દાની પ્રબળતા, વ્ય�ક્તનો રસ, પ્રિતભાશ�ક્ત વગેર� બાબતો પર રહ�લો છે . દર� ક વ્ય�ક્તની
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�ુ�દ્ધ અને રસ તથા અ�ુભવો�ું પ્રાબલ્ય એકસર�ું ન હોવાને કારણે તેમની સ્� ૃિતમાં તફાવત
પડ� છે . િશક્ષણની બાબતમાં દર� ક િવદ્યાથ�ને એક જ હક�કત સરખી ર�તે યાદ રહ�તી નથી.
બાળકો �ફલ્મના ગીતો યાદ રાખે છે પણ અભ્યાસક્રમની કિવતા યાદ રાખી શકતાં નથી, કારણ
છે રસ આમ, સ્� ૃિતના આ ઘટકમાં વ્ય�ક્તની �ુ�દ્ધ, સંવેગો, સ્થાયી ભાવો અને રસ � ૂબ
મહત્ત્વનો ભાગ ભજવે છે . ક�ટલેક �શે ધારણશ�ક્ત જન્મ�ત અને આ�ુવિં શક પણ હોઈ શક�.
વળ�, અ�ુક વષર્ની �મર �ુધી બાળકમાં ધારણશ�ક્ત િવકસતી રહ� છે , �યાર� પછ� આ શ�ક્ત
િશિથલ થવા માંડ� છે . ધારણશ�ક્ત વ્ય�ક્તના શાર��રક અને માનિસક સ્વાસ્થ્ય પર, તેના િવચાર
અને તકર્ શ�ક્ત પર પણ આધાર રાખે છે .

1.5.4 �ુનઃ�� ૃિત :
�ુનઃસ્� ૃિતને સ્મરણ (recall) તર�ક� પણ ઓળખવામાં આવે છે . સ્મરણની પ્ર�ક્રયામાં
વ્ય�ક્તના મન પર � સંસ્કારો પડ�ા હોય તેની યાદ તા� કરવા�ું બને છે . વ્ય�ક્તએ
� ૂતકાળમાં � અ�ુભવ-સંસ્કારો લીધા હોય અને તે તેના મનમાં સંઘરાયેલા પડ�ા હોય, તેની
કોઈ વખત આપોઆપ તો કોઈ વેળા પ્રયત્નથી યાદ તા� થાય છે . આ �ક્રયાને ‘‘સ્મરણ’’ તર�ક�
ઓળખવામાં આવે છે . સ્મરણનો આધાર �ુખ્યત્વે ધારણ પર રહ�લો છે . � વ્ય�ક્ત�ું ધારણ
પ્રબળ અને સઘન હશે, તે� ું સ્મરણ પણ સહજ અને સરળ બનશે. ક�ટલાક એવા અ�ુભવો હોય
ક� �ની સાથે વ્ય�ક્તનો અ�ુ�ચકર અ�ુભવ સંકળાયેલો હશે, તો એવા અ�ુભવો�ું સ્મરણ જલદ�
અને સરળતાથી નહ� થાય. પ�રણામે આપણે જોઈએ છ�એ ક� િવદ્યાથ�ઓ અણગમતા િવષયો
અને બાબતો યાદ રાખી શકતા નથી.
સ્મરણની પ્ર�ક્રયાનો આધાર સામાન્યતઃ ‘‘સાહચયર્ના િનયમ’’ (Law of association)
પર રહ�લો છે . આ િનયમ પ્રમાણે વ્ય�ક્તમાં �યાર� એકસાથે એક-બે િવચારો ઉત્પ� થાય છે
ત્યાર� એક િવચાર સાથે બીજો અને બી� સાથે ત્રીજો એમ િવિવધ િવચારો અ�ુભવોની યાદ
તા� થાય છે . આ િનયમ પરથી નીચેના ત્રણ ઉપિનયમો ફ�લત થાય છે :
1. એક િવચાર સાથે બીજો િવચાર, � બ�ુ ‘તાજો’ સંકળાયેલો હોય છે , તેની �ુનઃસ્� ૃિત
જલદ� થાય છે . (Law of recencyને કારણે) દા.ત., તા�તરમાં વાંચે� ું �ુસ્તક
જલદ� યાદ આવે છે .
2. એક િવચાર સાથે બીજો િવચાર, � ‘અનેકવાર’ સંકળાયેલો હોય છે , તે� ું સ્મરણ
જલદ� થાય છે . (Law of frequencyને કારણે) દા.ત.,‘ઘાસ’ તો ‘લી�ુ’ં .
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3. સાહચયર્ની �ક્રયા વખતે � િવચારોમાં વ્ય�ક્તને રસ હશે અથવા �ના અ�ુભવની
અસર ઉત્કટ હશે, તે� ું સ્મરણ જલદ� થાય છે . (Intensity of Interestને કારણે)
દા.ત., સરહદ� આક્રમણ -1962માં ચીને કર� �,ું લડાખ અને નેફા િવસ્તારમાં
બેફામ�ું આક્રમણ.

તમાર� �ગિત ચકાસો :
1.

સ્� ૃિત એટલે �ું ?

2.

સ્� ૃિતના પ્રકાર કયા-કયા છે ?

3.

સ્� ૃિતને વધારવા માટ� �ું કરશો ?

1.5.5 �યાન :
આપણી આ�ુબા�ુનાં વાતાવરણમાં અનેક ઉદ્દ�પકો હાજર હોય છે . બધા ઉદ્દ�પકો ઉપર
ધ્યાન આપતા નથી, પરં � ુ તેમાંથી અ�ુક ચો�સ ઉદ્દ�પકને પસંદ કર�ને, તેના પર �ચ�ને
ક��ન્દ્રત કર�એ છ�એ. મનોિવ�ાનમાં આ પ્ર�ક્રયાને ધ્યાન કહ� છે . વગર્ખડં માં બેઠ�લ િવદ્યાથ�ની
સામે િશક્ષક�ું વક્તવ્ય, બા�ુના વગર્નો અવાજ, ઘ�ડયાળનો અવાજ, લૉબીમાંથી પસાર થતા
વ્ય�ક્તઓનો ગણગણાટ આવા અનેક ઉદ્દ�પકો હોય છે . તેમાંથી તે કા.પા.ના લખાણ અને
િશક્ષકના વક્તવ્ય ઉપર જ �ચ�ને ક��ન્દ્રત કર� છે . આમ, ધ્યાન એક પસંદગી�ુક્ત માનિસક
પ્ર�ક્રયા છે �ના દ્વારા આપણે કોઈ ઉદ્દ�પક ક� ઉદ્દ�પક સ� ૂહને આપણી ચેતનાના ક�ન્દ્રમાં લાવીએ
છ�એ. ધ્યાનના અથર્ને સમજવા ક�ટલીક વ્યાખ્યાઓ જોઈએ :
‘‘ધ્યાન એટલે ચો�સ ઉદ્દ�પકની પસંદગી કર� તેના પર એકાગ્ર બનવાની પ્ર�ક્રયા.’’
-

એચ.ઈ. ગેર�ટ

‘‘ચો�સ ઉદ્દ�પક પ્રત્યે ચેતનાને ક��ન્દ્રત કરવાની માનિસક પ્ર�ક્રયા એટલે ધ્યાન.’’
-

�.પી. ગીલ્ફડર્

“અ�ુક ક્ષણે ��ું િનર�ક્ષણ કર�ું છે તેની તે સમય માટ� પસંદગી કરવી તે� ું નામ
ધ્યાન”
ઉપરની વ્યાખ્યાઓને આધાર� ધ્યાનના લક્ષણો નીચે પ્રમાણે દશાર્ વી શકાય :
1. ધ્યાન ચંચળ છે . ધ્યાન િવ�ચ�લત થ�ું રહ� છે .
2. ધ્યાન પસંદગી�ુક્ત પ્ર�ક્રયા છે .
3. ધ્યાન હ�� ુલક્ષી અને ભિવષ્યલક્ષી છે .
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�. પી. �ગલ્ફડર્

4. ધ્યાન સ�ક્રય માનિસક પ્ર�ક્રયા છે .
5. ધ્યાનનો િવસ્તાર િસિમત હોય છે .

�યાનના �કાર :
ધ્યાનના બે પ્રકાર છે :(1) અનૈ�ચ્છક ધ્યાન (2) ઐ�ચ્છક ધ્યાન
1. અનૈ��છક �યાન :
‘‘વ્ય�ક્તની ઇચ્છા ન હોય છતાં કોઈ વસ્� ુ, વ્ય�ક્ત ક� ઘટના પ્રત્યે ધ્યાન જ� ું રહ� તેને
અનૈ�ચ્છક ધ્યાન કહ� છે .’’ ધ્યાન ચંચળ છે . તે એક જગ્યાએ લાંબો સમય �સ્થર રહ� શક� ું નથી.
�યાર� તે ઉદ્દ�પક સામે આવતાં જ ધ્યાન તે તરફ જ� ું રહ� છે . રોડ પરથી પસાર થતાં હોઈએ
ત્યાર� અચાનક હૉનર્ વાગે ત્યાર� તે તરફ ધ્યાન જ� ું રહ� છે . ચા�ુ વગર્માં બ�ચ પરથી બૅગ
પડવાથી થતો મોટો અવાજ આપ�ું ધ્યાન ખ�ચે છે . રાત્રે વાંચતી વખતે ઘ�ડયાળનો અવાજ
આપ�ું ધ્યાન ખ�ચે છે . અનૈ�ચ્છક ધ્યાન સ્વાભાિવકપણે થ� ું હોય છે . અનૈ�ચ્છક ધ્યાન
�ૂંકાગાળા�ું હોય છે . અન્ય પ્રબળ તીવ્ર ઉદ્દ�પક મળતાં ધ્યાન ત્યાં જ� ું રહ� છે . અનૈ�ચ્છક ધ્યાન,
સાહ�જક � ૃિ�, પ્રે�રત ક� ભાવના પ્રે�રત હોય છે . �ૂંકમાં વ્ય�ક્તની ઇચ્છા ન હોય છતાં ધ્યાન
અ�ુક ઉદ્દ�પકો તરફ જ� ું રહ� છે તેને અનૈ�ચ્છક ધ્યાન કહ�વાય છે .
2. ઐ��છક �યાન :
‘‘વ્ય�ક્ત પોતાની ઇચ્છાથી, પ્રયત્ન� ૂવર્ક કોઈ વસ્� ુ, વ્ય�ક્ત ક� ઘટના પ્રત્યે ધ્યાન આપે
તેને ઐ�ચ્છક ધ્યાન કહ�વાય છે .’’ ઐ�ચ્છક ધ્યાનનો જ��રયાત અને રસ સાથે સંબધ
ં છે .
રસવાળ� પ્ર� ૃિ� પર ધ્યાન સરળતાથી ઓછા પ્રયત્ને ક��ન્દ્રત થાય છે . �મ ક� �ફલ્મના શોખીન
�ફલ્મ �ુએ, �ક્રક�ટમાં રસ ધરાવનાર કૉમેન્ટ્ર� સાંભળે , વાચનનો શોખ ધરાવનાર લાંબો સમય
વાંચી શક� છે . પ્રવતર્માન જ��રયાત પ્રમાણે ક�ટલીક વાર અનેક પ્રયત્નો કર� કોઈ બાબત પર
ધ્યાન ક��ન્દ્રત કર�ું પડ� છે . �મ ક� પર�ક્ષા સમયે પ્રયત્ન� ૂવર્ક વાચન પર ધ્યાન ક��ન્દ્રત કર�ું
ું થી હો�.ું ત્યાર� પ્રયત્ન� ૂવર્ક ધ્યાન
પડ� છે . અભ્યાસક્રમના બધા િવષયો ગમતાં જ હોય તે�ન
ક��ન્દ્રત કર�ું પડ� છે . આમ, અધ્યયન ક્ષેત્રે ઐ�ચ્છક ધ્યાન જ�ર� બની રહ� છે .

1.5.6 �યાનને અસર કરતાં પ�રબળો :
અ�ુક બાબતો આપ�ું ધ્યાન ઝડપથી ખ�ચે છે , �યાર� અ�ુક બાબતો ક� પદાથ� ધ્યાન
આકષ� શકતાં નથી. આની પાછળ અ�ુક િનણર્ય ક� પ�રબળો � ૂિમકા ભજવે છે . ધ્યાનને ખ�ચતા
પ�રબળો બે પ્રકારના છે : (1) ધ્યાનનાં બાહ્ય પ�રબળો (2) ધ્યાનનાં �ત�રક પ�રબળો.
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�યાનનાં બા� પ�રબળો : ધ્યાનને આકિષ�ત કરનાર ક�ટલાક પ�રબળો વસ્�ુમાં
પોતાનામાં જ રહ�લા હોય છે . આથી આવા પ�રબળોને વસ્� ુલક્ષી ક� બાહ્ય પ�રબળો કહ� છે .
(1) ઉ��પકની તી�તા : મંદ ઉદ્દ�પક કરતાં તીવ્ર ઉદ્દ�પક ઝડપથી ધ્યાન ખ�ચે છે . ઝાંખા પ્રકાશ
કરતાં ઝળહળતો પ્રકાશ, ધીમા અવાજને બદલે તીવ્ર અવાજ આપ�ું ધ્યાન ઝડપથી ખ�ચે
છે . આથી જ તીવ્ર અવાજ સાથે િશક્ષક મહત્ત્વનો �ુદ્દો ર�ૂ કરતા હોય છે .
(2) ઉ��પકની ગિત: �સ્થર ઉદ્દ�પક કરતાં ગિતશીલ ઉદ્દ�પક ઝડપથી ધ્યાન ખ�ચે છે , ચાલતી
ટ્ર�ન, ઉડતા િવમાન પ્રત્યે ઝડપથી ધ્યાન �ય છે . સાદા �ચત્રો કરતાં �ફલ્મ પ્રો�ક્ટર દ્વારા
ગિત કરતાં �ચત્રો વ�ુ આકષ� છે .
(3) ઉ��પક�ું કદ :ઉદ્દ�પક�ું કદ ધ્યાન આકિષ�ત કરવામાં મહત્ત્વનો ફાળો આપે છે . વતર્માનપત્રમાં આખા પાનાની �હ�રાત, પતંગની �ુકાન બહાર લટકતી મોટ� પતંગ આપ�ું ધ્યાન
ખ�ચે છે . કા.પા. કાયર્માં મહત્ત્વના �ુદ્દા મોટા અક્ષર� લખવા પાછળનો આશય િવદ્યાથ�ઓ�ું
ધ્યાન આકિષ�ત કરવાનો જ હોય છે .
(4) ઉ��પકનો રં ગ : સામાન્ય ર�તે સફ�દ અને કાળા રં ગની વસ્� ુ કરતાં રં ગબેરંગી વસ્�ુઓ
જલદ� ધ્યાન ખ�ચે છે . રં ગીન �ચત્રો સાથેની �હ�રાત, રં ગીન �ુખ� ૃષ્ઠ વગેર� ધ્યાન આકષ�
છે . િશક્ષણકાયર્માં પણ રંગીન ચાટર્ , �ચત્રો, ટ્રાન્સપરન્સી વાપરવા પાછળનો આશય
િવદ્યાથ�ઓ�ું ધ્યાન આકિષ�ત કરવાનો જ હોય છે .
(5) ઉ��પકની નવીનતા : ઉદ્દ�પકની નવીનતા પ્રત્યે વ્ય�ક્ત�ું ધ્યાન જલદ� ખ�ચાય છે . નવી
ફ�શન, નવા શૈક્ષ�ણક સાધનો, નવા પ્રયોગો, નવી પદ્ધિતઓ ઝડપથી ધ્યાન ખ�ચે છે .
દરરોજ પેન્ટ-શટર્ પહ�ર�ને આવનાર િશક્ષક કોઈ �દવસ ઝભ્ભો-ધોિત�ું પહ�ર�ને આવે તો
આપ�ું ધ્યાન જલદ� �ય છે .
(6) ઉ��પકની િવષમતા ક� િવરોધ : ઠ�ગણાં �ુ�ુષ જોડ� જતી �ચી �ી, ગોરા ગાલ પરનો તલ,
�ડા માણસ પાસે ઊભેલો પાતળો માણસ આપ�ું ધ્યાન જલદ� ખ�ચે છે . િશક્ષણકાયર્માં પણ
બે િવરોધાભાસી બાબતોની � ુલના કરવાથી અસરકારકતા વધે છે . આમ, િવરોધ ક�
િવષમતા પણ ધ્યાન ખ�ચે છે .
ુ રાવત�ન : �ુનરાવતર્ન ધ્યાન આકષ� છે . આથી વગર્માં અધ્યાપક અ�ુક
(7) ઉ��પક� ંુ �ન
બાબતો�ું વારં વાર �ુનરાવતર્ન કર� છે . ર��ડયો, ટ�.વી. પર વારં વાર ર�ૂ થતી �હ�રાતો
આપ�ું ધ્યાન આકષ� છે . જો ક� વ�ુપડ�ુ �ુનરાવતર્ન કંટાળો ઉત્પ� કર� છે .
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1.5.7 �યાનનાં �ત�રક પ�રબળો :
વ્ય�ક્ત પોતાની �ત�રક પ�ર�સ્થિત અને � ૃિ�ઓથી પ્રેરાઈને ધ્યાન આપવા તત્પર
બને છે . આને ધ્યાનના �ત�રક પ�રબળો કહ� છે .
(1) રસ ક� અ�ભ�ુ�ચ : �માં આપણને રસ હોય તે બાબત પ્રત્યે આપ�ું ધ્યાન જલદ�ખ�ચાય છે .
�ક્રક�ટમાં રસ હોય તે� ું ધ્યાન કૉમેન્ટ� ટરના અવાજ તરફ ખ�ચાય છે . વાંચનના શોખીન�ું
ધ્યાન નવા �ુસ્તકો તરફ ખ�ચાય છે . આમ, રસ એ ધ્યાનને આકિષ�ત કર� છે .
(2) િશ�ણ ક� તાલીમ : વ્ય�ક્તએ લીધેલ તાલીમ –િશક્ષણ ક� � ૂતકાળમાં થયેલા અ�ુભવો સાથે
સંબિં ધત ઉદ્દ�પકો ઝડપથી ધ્યાન ખ�ચે છે . સંગીત�ું િશક્ષણ મે ળવેલ વ્ય�ક્ત�ું ધ્યાન
સંગીતના � ૂરો પ્રત્યે જલદ� ખ�ચાય છે . િશક્ષણ ક્ષેત્રે આથી જ � ૂવર્�ાનની ચકાસણીને
મહત્ત્વ અપાય છે .
(3) જ��રયાત : જ��રયાત ધ્યાનને આકષ� છે . � ૂખ્યા માણસ�ું ધ્યાન ખાદ્ય પદાથ� તરફ �ય
છે . અધ્યાપક પર�ક્ષા માટ� મહત્ત્વનો પ્ર� કહ� ત્યાર� િવદ્યાથ��ું ધ્યાન તરત જ ખ�ચાય છે .
(4) મનોવલણ: મનોવલણો ધ્યાન આકિષ�ત કરવામાં અગત્યનો ભાગ ભજવે છે . ભણવા પ્રત્યે� ું
હકારાત્મક મનોવલણ અભ્યાસ પ્રત્યે ધ્યાન વધાર� છે .
(5) શાર��રક-માનિસક ��થિત : વ્ય�ક્તને મા�ુ �ુખ� ું હોય ક� કોઈ બાબતની �ચ�તા હોય તો તે
બાબત આપણા �ચ�નો કબજો લઈ લે છે . શાર��રક-માનિસક �સ્થિત ધ્યાનને અસર કર� છે .
ુ વ : �ાને�ન્દ્રયો વડ� વ્ય�ક્તને અનેક અ�ુભવો પ્રાપ્ત થતાં હોય છે ક� � મગજમાં
(6) � ૂવા� �ભ
સંગ્રહ પામે છે . આવા અ�ુભવોને વ્ય�ક્ત જ�ર પડતાં વતર્માનમાં ફર�થી �-તે સમયે પ્રાપ્ત
કર� શક� છે .
� ૂરક મા�હતી
ચાલો ધ્યાનને લગતા બે પ્રયોગ જોઈ લઈએ :
1. �યાન-િવચલન :
ધ્યાન કોઈપણ પદાથર્ પર વધાર� સમય ટક� રહ�� ું નથી. ધ્યાન એક પદાથર્ પરથી
બી� પદાથર્ તરફ બદલાયા કર� છે . ધ્યાનના બદલાયા કરવાના �ુણને ધ્યાન-િવચલન
કહ�વામાં આવે છે . ધ્યાન-િવચલન એ સ્વાભાિવક ઘટના છે . ધ્યાન-િવચલન પર સં� ૂણર્ ઐ�ચ્છક
િનયંત્રણ શ� નથી. જો ક� �િશક ઐ�ચ્છક િનયંત્રણ દ્વારા ધ્યાનમાં િવચલન ઘટાડ� શકાય છે .
પ્રાયો�ગક અભ્યાસો દશાર્વે છે ક� આપણે કોઈપણ ઉદ્દ�પક પ્રત્યે વધાર� માં વધાર� પાંચથી છ
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સેકન્ડ �ુધી જ ધ્યાન આપી શક�એ છ�એ. તેથી જ �ફલ્મ ક� ટ�.વી. સી�રયલોમાં �ૃશ્યો
બદલવામાં આવે છે .
ધ્યાનમાં ઘણીવાર િવક્ષેપો પડતા હોય છે . ઇચ્છા �ુજબ કોઈ બાબત તરફ ધ્યાન
આપવા માંગતા હોઈએ, છતાં અન્ય ઉદ્દ�પક તરફ ધ્યાન જ� ું રહ� તેને ધ્યાન િવક્ષેપ કહ� છે .
ધ્યાનમાં િવક્ષેપ કરનારા પ�રબળો એટલે િવક્ષેપકો. ઘ�ઘાટ, લાઇટ, �ચત્રો, પંખાનો અવાજ,
વાહનોના અવાજ વગેર� બાહ્ય િવક્ષેપકો છે . અભ્યાસની અસરકારકતા વધારવા માટ� ઉ�મ માગર્
એ છે ક� િવક્ષેપકોને �ૂ ર રાખવા અને � િવક્ષેપો �ૂ ર કર� શકાય તેમ ન હોય તેનાથી ટ�વાઈ
જતાં શીખ�ુ.ં
ગ્લેન નામના મનોવૈ�ાિનક� વ્�ુત્ક્રામ્ય આ�ૃિત વડ� 10 �ુખ્તવયની વ્ય�ક્ત પર ધ્યાનિવચલનનો પ્રયોગ કર� લો �ના તારણો નીચે �ુજબ છે :
1. એક િમિનટમાં તટસ્થ િવચલન

–15

2. એક િમિનટમાં ઝડપીમાં ઝડપી િવચલન

–30

3. એક િમિનટમાં િનયંિત્રત િવચલન

–8

ઉપરની ચચાર્ પરથી ખ્યાલ આવે છે ક� ધ્યાન-િવચલન સ્વાભાિવક છે પણ પ્રયત્ન
કરવાથી ધ્યાન-િવચલન ઘટાડ� શકાય છે . આ બાબત િશક્ષકની જવાબદાર� વધાર� છે .
2. �યાન-િવ�તાર :
આપણી આ�ુ બા�ુ ના વાતાવરણમાં અનેક ઉદ્દ�પકો હાજર હોય છે . તે બધા ઉદ્દ�પકો
પ્રત્યે આપણે એકસાથે ધ્યાન આપી શકતા નથી. આપણા ધ્યાનનો િવસ્તાર મયાર્ �દત છે . કોઈ
એક પળે એકસાથે �ટલી વસ્� ુ ક� વસ્� ુની િવગતો આપણા ધ્યાનના ક્ષેત્રમાં આવે છે તેને
ધ્યાન-િવસ્તાર કહ� છે .
ધ્યાન-િવસ્તારનાં માપન માટ� ટ��ચસ્ટોસ્કોપ (Techistoscop) નામના સાધનનો ઉપયોગ
થાય છે . આ સાધન દ્વારા ટપકાં, મ�ડાં ક� આ�ૃિત ધરાવતા કાડર્ સેકન્ડના પાંચમાં ક� દસમા
ભાગ �ુધી પ્રયોગપાત્ર સમક્ષ ર�ૂ કર�, ઉદ્દ�પકોની સંખ્યા �ગેની પ્રિત�ક્રયા મેળવાય છે . �ના
આધાર� તેનો ધ્યાન-િવસ્તાર ન�� કર� શકાય છે .
ધ્યાન-િવસ્તાર �ગેનો સૌપ્રથમ પ્રયોગ 1854માં સર િવ�લયમ હ�િમલ્ટને કય� હતો. તેણે
કાચની લખોટ�ઓ નાખતાં, એકસમયે 6થી 7 લખોટ�ઓ જોઈ શકાય છે તે� ું દશાર્ વ્�ુ.ં ઉપ�ુક્ર્ ત
ચચાર્ અને � ૂવર્ના અભ્યાસો દશાર્વે છે ક� સામાન્ય ર�તે ટ��લફોનના નંબર 6 થી 7 �કડામાં જ
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રાખવામાં આવે છે . મોબાઇલ નંબર યાદ રાખવા માટ� નંબર ના બે ભાગ પાડ� સરળતાથી યાદ
રાખી શકાય છે . તે� ું કારણ આપણાં ધ્યાનનો િવસ્તાર મયાર્ �દત છે .
�� ૃિ�-1 :�યાનને લગતા ઉપરનાં બે �યોગો તમાર� સાયકો લૅબમાં કરો.
�� ૃિ�-2 : �યાન હોય તો રસ પડ� ક� રસ હોય તો �યાન ? િવચારો.

1.5.8 િનદ� શક �� ૃિતમાં ફ�રફાર લાવનાર અ�યયન, યોજના�મક ફ�રફાર ક� સંક�પના�મક
ફ�રફાર, આ �કારના ફ�રફારને ક� વી ર�તે સતત બનાવી શકાયॽ
િનદ� શક સ્� ૃિતમાં પ્રાસં�ગક સ્� ૃિત (episodic memory) અને અથર્ગત સ્� ૃિત(cemantic
memory)નો સમાવેશ થાય છે . આ પ્રકારની સ્� ૃિતમાં ફ�રફાર લાવનાર અધ્યયનને સમજવા
માટ� પ્રાસં�ગક સ્� ૃિત (episodic memory) અને અથર્ગત સ્� ૃિત (semantic memory)નો ખ્યાલ
મેળવીએ.
�ાસં�ગક �� ૃિત (episodic memory) : આ એક એવી સ્� ૃિત છે �માં � ૂચનાઓનો સંગ્રહ
થાય છે , � અસ્થાયી સ્વ�પે વ્ય�ક્તની સાથે જોડાયેલી હોય છે . આ � ૂચનાથી એવો ખ્યાલ આવે
છે ક� ઘટના �ાર� અને �ાં બની હતી. આમ, પ્રાસં�ગક સ્� ૃિત એક માનિસક ડાયર� (mental
diary) �વી હોય છે �માં અલગ-અલગ વ્ય�ક્તગત ઘટનાનો સંગ્રહ હોય છે . દા.ત., મા�ું
બચપણ લોકભારતીમાં વીત્�ું હ�.ું મમ્મીની બેન માસી થાય, ગઈ કાલે ચાર વાગ્યે �ુ ં ડૉક્ટર
પાસે ગયો હતો, દસ �દવસ પહ�લાં મ� એક �ફલ્મ જોઈ હતી વગેર�. આમ, આ પ્રકારની સ્� ૃિતને
આત્મ-ચ�રત્ર સ્� ૃિત પણ કહ� છે .
અથ�ગત �� ૃિત (semantic memory) : આ પ્રકારની સ્� ૃિતમાં વ્ય�ક્ત શબ્દો, સંક�તો
વગેર�ને એક ક્રમબદ્ધ �ાનની �મ યાદ રાખે છે . આ પ્રકારના �ાનમાં શબ્દો, સંક�તોના પરસ્પર
સંબધ
ં ો, તેના અથર્ તેમજ તેમના જોડતોડના િનયમો (manipulation) વગેર�નો સમાવેશ થાય છે .
આમ, અથર્ગત સ્� ૃિત એક માનિસક શબ્દકોશ (dictionary) ક� િવ�કોશ (encyclopedia) સમાન
હોય છે . દા.ત., મને ખ્યાલ છે ક� પાણી�ું રાસાય�ણક � ૂત્ર H2O છે . કોઈ પણ સંખ્યાનો � ૂન્ય
સાથે �ુણાકાર કરવાથી �ુણનફળ � ૂન્ય થાય છે .
પ્રાસં�ગક સ્� ૃિત અને અથર્ગત સ્� ૃિતને એકસાથે ભેળવીએ તો તે િનદ� શક સ્� ૃિત બને છે .
આમ, િનદ� શક સ્� ૃિતમાં બધી સાર� ચીજની સ્� ૃિતઓ હોય છે � મ�સ્તષ્કમાં એકસાથે એક તથ્ય
તર�ક� લાવી શકાય છે , િનદ� શ કર� શકાય છે .
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આ પ્રકારની સ્� ૃિતમાં ફ�રફાર લાવવા માટ� િનદ� શક સ્� ૃિતમાં િવચારો, હક�કતો અને
આપણા �દમાગની ઑનલાઇન �ુકાનને ફર� બોલાવી શકાય છે .
અધ્યયનને સતત બનાવવા માટ� શબ્દો, સંક�તો, સંકલ્પનાઓ, તેમના અથર્ને બરાબર
સમ�વા જોઈએ �થી િવદ્યાથ�ને લાંબાગાળા �ુધી યાદ રહ�. વારં વાર �ૃ ઢ�કરણ, કસોટ�,
ં
�ુનરાવતર્ન, �તઅ�ુભવ (પ્રૅ�ક્ટકલ �ાન) આપવા જોઈએ. અલગ-અલગ િવષયો�ું અ�ુબધ
કર�ું જોઈએ.

1.6

�ાનમાં �ય��તગત અને સામા�જક-સાં��ૃિતક તફાવત
1.6.1 �ાનમાં �ય��તગત તફાવત :
આપણી પાસે આવતાં દર� ક િવદ્યાથ�ના �ાનમાં વ્ય�ક્તગત �ભ�તાઓ જોવા મળે
છે ,�નાં કારણો નીચે �ુજબ છે :
િવ�લેષણા�મક �મતા :કોઈ િવદ્યાથ�માં સમસ્યાઓ�ું � ૃથ�રણ અને િવિવધ ઉક�લો
ઉક�લવાની ક્ષમતા ઓછ� હોય તો કોઈ સમસ્યાઓ ઝડપથી ઉક�લી શક� છે .
ક���ગામી િવચાર :ક�ટલાક િવદ્યાથ� પાસે મા�હતીની મદદથી એક સ્ટાન્ડડર્ પર પહ�ચવા
માટ� સાચા જવાબની પદ્ધિત હોય છે તો ક�ટલાક પાસે નથી હોતી.
સ�ના�મક �મતા : ક�ટલાક િવદ્યાથ�માં ન�ું સ�ન કરવાની, લેખ લખવાની ક્ષમતા
સાર� હોય છે તો ક�ટલાક તેમાં અક્ષમ હોય છે .
ગિતશીલ : ક�ટલાક િવદ્યાથ�ઓ અિવરત ગિતશીલ હોય છે �યાર� ક�ટલાક ન�ું
શીખવાની ક� કોઈ કાયર્ કરવાની મહ�ચ્છા ધરાવતા નથી.
ભાવના�મક ��ુ � : કોઈ પોતાની ક� અન્યની લાગણીઓ િવષયક સમસ્યાઓ ઉક�લવા
સક્ષમ હોય છે તો ક�ટલાક અસમથર્ હોય છે .
કૌ�ંુ �બક માનિસક િવકલાંગતા : કોઈ પોતાના �ુ �ુંબની માનિસકતા(��ઢ�ુસ્ત ખ્યાલો)માં
હોય છે તો ક�ટલાક જમાના સાથે ચાલનાર અગ્રેસર હોય છે .
િવચારશ��ત : કોઈની િવચારસરણી સાર� જોવા મળે છે તો કોઈની નબળ�.
�િતભાશાળ� : કોઈ બાળક અિતપ્રભાવશાળ� (gifted children) હોય છે તો ક�ટલાક
પોતાનો પ્રભાવ પાડ� શકતા નથી.
��ુ ��ક : કોઈ બાળકનો �ુ�દ્ધ�ક 140 ક� તેથી ઉપર જોવા મળે છે તો ક�ટલાક
સામાન્ય �ુ�દ્ધ ક� ન્� ૂન �ુ�દ્ધવાળા હોય છે .
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શીખવાની અસમથ�તા : �યાર� સામાન્ય �ુ�દ્ધ સાથે એક બાળક �ુશ્ક�લીથી ઓછામાં
ઓછા એક શૈક્ષ�ણક િવષયમાં િન�ુણતા ધરાવે છે તો કોઈ તમામ શૈક્ષ�ણક િવષયમાં િન�ુણતા
ધરાવે છે .
માનિસક �મર : કોઈ બાળકની વાસ્તિવક �મર કરતા માનિસક �મર વ�ુ હોય છે તો
કોઈ બાળકની માનિસક �મર કરતા વાસ્તિવક �મર વ�ુ હોય છે .
માનિસક િવકલાંગતા : કોઈ બાળક જન્મથી જ માનિસક િવકલાંગતા ધરાવ� ું હોય છે .
�યાવહા�રક �મતા : કોઈ બાળક વ�ુ વ્યાવહા�રક ક્ષમતા ધરાવ�ું હોય છે તો કોઈ
તેમાં અસમથર્ હોય છે .

1.6.2 �ાનમાં સામા�જક-સાં��ૃિતક તફાવત :
� િવસ્તારમાં ઉદ્યોગો ક� �તરરાષ્ટ્ર�ય શહ�ર િવકિસત હોય તે શાળામાં બાળકોના
�ાનમાં સામા�જક-સાંસ્�ૃિતક તફાવત નીચે �ુજબ હોય છે :
-

િવદ્યાથ��ું ઘડતર ગ્રામ્ય-શહ�રમાં થ�ું હોય તો તેમનામાં તે ર�તે તફાવત જોવા
મળતો હોય છે . ગ્રામ્યમાંથી આવતા બાળક પાસે ગ્રામ્ય�વન, ગ્રામ્ય-સંસ્�ૃિત,
ત્યાંની ર�ત-ભાત, ભાષામાં પ્રાદ� િશકતા વગેર� જોવા મળે છે . �યાર� શહ�રમાંથી
આવતા બાળક પાસે શહ�ર� �વનની અસર, શહ�ર�-સંસ્�ૃિત વગેર� જોવા મળે છે .

-

િવદ્યાથ� ભૌગો�લક ર�તે � િવસ્તારમાં રહ�તો હોય છે . ત્યાંની સંસ્�ૃિત તેનામાં જોવા
મળતી હોય છે . દા.ત., દ�રયાઈ િવસ્તારમાંથી આવતા બાળક પાસે ભરતી-ઓટ,
સા�ુ�દ્રક મા�હતી�ું �ાન હશે. તેવી ર�તે જગલ
ં
િવસ્તારમાંથી આવતા બાળક પાસે
�ુદ�-�ુદ� વનસ્પિત, � ૃક્ષો, પ્રાણીઓ િવશેની મા�હતી જોવા મળે છે .

-

�-તે સમાજમાંથી આવતા બાળક પાસે તે સમાજની ��ઢ, ર�ત-�રવાજ, પ્રથા�ું
�ાન હશે.

-

અલગ-અલગ ધમર્માંથી આવતા બાળક પાસે તેમના ધમર્ની મા�હતી હશે.

-

� િવદ્યાથ� િશ�ક્ષત �ુ�ુંબમાંથી આવે છે તે� ું શબ્દભંડોળ તેમજ પ્રત્યાયનશ�ક્ત
સાર� જોવા મળતી હોય છે .

તમાર� �ગિત ચકાસો :
1. િનદ� શક સ્� ૃિત એટલે �ું ?
2. �ાનમાં વ્ય�ક્તગત �ભ�તા કઈ-કઈ છે ?
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1.6.3 અ�યયન ��ુ ક� લીઓની સમજ : �ડ�લે��સઆ, �ડ�ક���ુ�લઆ, �ડસ�ા�ફઆ
શાળાની �દર �ાર� ક આપણને એવા બાળકો જોવા મળે છે ક� � દ� ખીતી ર�તે � ૂબ જ
હોિશયાર અને સક્ષમ હોય છે પરં � ુ અભ્યાસમાં તેમની પ્રગિત �ચ�તા ઉપ�વે તેવી હોય છે .
ઈતર પ્ર� ૃિ�ઓમાં તથા અન્ય સ�નાત્મક કાય�માં આગળ રહ� સફળતા પ્રાપ્ત કરતાં
આવા બાળકોને �યાર� ભણવાની વાત આવે ત્યાર� પાછળ રહ� જતાં હોય છે . ત્યાર� બાળકના
ં ૂ વણ થાય ક� શા માટ� આ બાળકો ઘણી મહ�નત કયાર્
માતા-િપતા અને િશક્ષકોને �ચ�તા તથા �ઝ
પછ� અને તેમને � ૂરતો સહકાર તથા દર� ક �ુિવધાઓ આપ્યા પછ� પણ ભણવામાં સંતોષકારક
પ્રગિત નહ� કર� શકતા હોય ?
કદાચ આ બાળકોને વાંચવા-લખવામાં, ગ�ણતમાં ગણન-લેખનમાં ક� અન્ય શીખવા
સંબિં ધત �ુશ્ક�લી હોઈ શક�. અધ્યયન અક્ષમતાઓ નીચે �ુજબ હોઈ શક� :
‘�ડસ્લે�ક્સઆ’

(Dyslexia),

‘�ડસ્ક�લ્�ુ�લઆ’

(Dyscalculia),

‘�ડસગ્રા�ફઆ’

(Dysgraphia), સાંભળવાની પ્ર�ક્રયાની સમસ્યા (APD - Auditory Processing Disorder), ભાષા
પ્ર�ક્રયા �ડસઑડર્ ર (Language Processing Disorder), �બન-મૌ�ખક ક� અશા�બ્દક શીખવાની
અક્ષમતા (Non-verbal Learning Disabilitites), જોઈને સમજવાની અક્ષમતા (Visual
Perceptual/Visual Motor Deficit), �ડસ્પેર��ક્સયા (Dyspraxia), વહ�વટ� કામગીર� (Executive
Functioning), સ્� ૃિતને લગતી અક્ષમતા (Memory).
અહ� આપણે ‘�ડસ્લે�ક્સઆ’ (Dyslexia), ‘�ડસ્ક�લ્�ુ�લઆ’ (Dyscalculia), ‘�ડસગ્રા�ફઆ’
(Dysgraphia) િવશે ખ્યાલ મેળવીએ :

1.6.4 �ડ�લે��સઆ (Dyslexia) શ�દનો અથ� :
‘�ડસ’ (Dys)એટલે �ુશ્ક�લી. ‘લે�ક્સઆ’ (Lexia) એટલે શબ્દો સંબિં ધત. ‘�ડસ્લે�ક્સઆ’
માટ� ઘણી વખત �ગ્રે�માં ‘Learning difficulty’ એટલે શીખવાની �ુશ્ક�લી એવો શબ્દ
ઉપયોગમાં લેવાય છે . આ સમસ્યા જો તીવ્ર હોય તો ‘લિન�ગ �ડસે�બ�લટ�’ (Learning disability)
એટલે ક� શીખવાની અક્ષમતા એવો શબ્દ ઉપયોગમાં લેવાય છે .
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1.6.5 �ડ�લે��સઆના �કારો :
‘�ડસ્લે�ક્સઆ’ના �ુખ્ય ત્રણ પ્રકારો છે :
1. ‘�ડ�લે��સઆ’ (Dyslexia) :
�માં બાળકને વાંચવામાં, લખવામાં દર� ક ર�તે તકલીફ પડતી હોય છે . આવા બાળકો�ું
શબ્દભંડોળ, ભાષા�ું �ાન કોઈપણ કારણોસર મયાર્�દત રહ� છે . દા.ત.,ઢ ને બદલે ઠ અને b ને
બદલે dવાંચવા, Godનાં સ્થાને Gob વાંચ.ે બ્લૅકબોડર્ પર લખેલા શબ્દો ખાઈ �ય ક� અક્ષરો
વાંચવા�ું � ૂક� �ય.
2. ‘�ડ�ક���ુ�લઆ’ (Dyscalculia) :
�માં બાળકને ગણતર� ક� ગ�ણતના િવષયમાં � ૂબ જ તકલીફ પડતી હોય છે અને
તેમાં તે ઘણી � ૂલો કર� છે . દા.ત., (+) સરવાળાને સ્થાને (*) �ુણાકાર અને (=) બરાબરને (-)
ઓછા સમ� છે .
3. ‘�ડ��ા�ફઆ’ (Dysgraphia) :
�માં બાળકને િવશેષ કર�ને લખતી વખતે ઘણી જ તકલીફ પડ� છે અને મૌ�ખક
આવડ� ું હોવા છતાં તે લખી જ ન શક� અથવા લખવામાં બ�ુ જ � ૂલો કર� છે . દા.ત., આવા
બાળકોના અક્ષરો ગડબ�ડયા હોય છે . જોડણીમાં અનેક � ૂલો કર� .કાના, માત્ર, હ્રસ્વઇ, દ�ઘર્
ઈ માં � ૂલો કર� .

�ચત્ર-1:‘�ડસ્ક�ક્લ્�ુ�લઆ’નીતીવ્ર�ુશ્ક�લીઅ�ુભવતાએકબાળકનાઅક્ષરો
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�ચત્ર-2: ‘�ડસ્લે�ક્સઆ’નીતીવ્ર�ુશ્ક�લીઅ�ુભવતોબાળક.

1.6.6 �ડ�લે��સક બાળકનાં લ�ણો :
�ડસ્લે�ક્સક બાળકનાં લક્ષણો નીચે �ુજબ છે :
⇒ અભ્યાસમાં અ�ુ�ચ તથા ઘણા પ્રયત્નો પછ� પણ અસફળ રહ��.ું
⇒ ઘણી જ મહ�નત કયાર્ પછ� પણ અભ્યાસમાં સંતોષકારક પ્રગિત કર� શકવી નહ�.
(�ાર� ક શ�આતનાં વષ�માં સાર� પ્રગિત રહ�વી.)
⇒ આત્મિવ�ાસનો અભાવ.
⇒ શબ્દો પણ �ાર� ક ભળતા જ લખવા.
⇒ શબ્દો/વા�ો �ૂંકાવીને લખવા.
⇒ શબ્દના ક્રમ યાદ ન રહ�તાં વા�ોમાં શબ્દો આડાઅવળા વાંચ.ે
⇒ શબ્દોના ઉચ્ચાર પ્રમાણે તેના �ગ્રે� સ્પે�લ�ગ કર� .
⇒ િવચારો�ું સંકલન નબ�ં હો�ુ.ં
⇒ ગ�ણતમાં ઘણી જ � ૂલો કરવી.
⇒ િવરામ�ચહ્નોની અવગણના કરવી.
⇒ �ૂંકમાં લખાણ લખ�ુ.ં
⇒ �ાર� ક કોઈ ‘�ડસ્લે�ક્સક’ બાળક માત્ર એક જ ભાષા ઉપર � ૂરો િવકાસ સાધી શક� છે .
�યાર� તેને બી� ભાષા પરાણે શીખવવામાં આવે છે ત્યાર� તે પહ�લાં શીખેલી ભાષા
પરથી પણ પકડ છોડ� ું �ય છે .
⇒ સાથે �ાર� ક કોઈ વતર્નલક્ષી પ્ર�ો પણ હોઈ શક� છે .
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1.6.7 �ડ�લે��સક બાળકને અ�યયન સમજમાં પડતી ��ુ ક�લીઓ :
�ડસ્લે�ક્સક બાળકને અધ્યયન સમજમાં પડતી �ુશ્ક�લીઓ નીચે �ુજબ છે :
⇒ વાંચવા-લખવામાં બ�ુ જ �ુશ્ક�લી પડવી.
⇒ �ુજરાતી જોડણીમાં તથા �ગ્રે� ‘સ્પે�લ�ગ્સ’માં ઘણી જ � ૂલો કરવી.
⇒ અક્ષરો અથવા �કડાઓ �ાર� ક �ધા લખવા, તો �ાર� ક ભળતા જ લખવા.
⇒ કોઈ વાત ક� ઘટના ક્રમવાર યાદ કર� શકવામાં તકલીફ પડવી.
⇒ �ાર� ક ઉચ્ચારણો પણ અસ્પષ્ટ હોવા. (‘ઓિશકા’ને ‘ઓક��ુ’ં બોલે.)
⇒ અક્ષરો બ�ુ જ અસ્પષ્ટ અથવા અવ્યવ�સ્થત લખવા.
⇒ બે લીટ�ઓની વચ્ચે બરાબર ન લખી શક�ુ.ં
⇒ કોઈના સહકાર વગર લખવામાં/� ૃહકાયર્ કરવામાં � ૂબ જ તકલીફ પડવી.
⇒ �ાર� ક કોઈ ‘�ડસ્લે�ક્સક’ બાળક ઘેર યાદ કર� � ું શાળામાં, પર�ક્ષા સમયે બ�ું તદ્દન
જ � ૂલી �ય છે .
⇒ �દશાઓ�ું �ાન નબ�ં હો�ુ.ં �ાર� ક ડાબા-જમણાનો ભેદ સમજવામાં �ુશ્ક�લી
પડવી.
⇒ �કડા �ધા વાંચે એમ પણ બને છે . દા.ત., 25ને બદલે 52 વાંચ,ે .
⇒ શબ્દોમાં અક્ષર ઉમેર� દ� વા ક� ઓછા કર� દ� વા.દા.ત., Timeના સ્થાને Tim ક�
Wentના સ્થાને Whent.
⇒ કોઈ ‘�ડસ્લે�ક્સક’ બાળકને એકાગ્રતા સાધવામાં પણ તકલીફ પડ� છે .

1.6.8 �ડ�લે��સકબાળકને ભણાવતી વખતે �યાનમાં રાખવાની બાબતો :
�ડસ્લે�ક્સકબાળકને ભણાવતી વખતે ધ્યાનમાં રાખવાની બાબતો નીચે �ુજબ છે :
⇒ શાળામાં પ્રેરણાદાયી વાતાવરણ ઊ�ું કર�ુ.ં
⇒ બાળકનો આત્મિવ�ાસ વધારવો, તેના પર �ાર� ય �ુસ્સો કરવો નહ�.
⇒ બાળકને સ� અથવા િશક્ષા કર�ને ન શીખવ�ુ,ં તે િનરાશ થઈ જશે તો �ાર� ક
�ુસ્સામાં રહ�શ.ે
⇒ બાળકને કોઈપણ લેબલ માર�ું નહ�.
⇒ બાળકની વ્ય�ક્તગત ગ્રહણશ�ક્તને ધ્યાનમાં રાખી સરળતાથી ક�ઠનતા તરફ જ�ુ.ં
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⇒ �ાર� ય પણ બાળકની શૈક્ષ�ણક અસફળતા માટ� તેને ઉતાર� પાડ�ું નહ� તથા તેની
ુ ના કરશો નહ�.
અન્ય બાળકો સાથે �લ
⇒ �ડસ્લે�ક્સક બાળક સાથે �ાર� ય પણ �ચા અવા� બોલ�ું નહ�.
⇒ બાળકની અન્ય �ુ �ચઓ તથા શોખને પણ ઓળખી, તેને ખીલવવામાં મદદ�પ થ�ું
જોઈએ.
⇒ બાળકને નાની-નાની સફળતા માટ� પ્રોત્સાહન આપ�ુ.ં
⇒ આ પ્ર�ક્રયા ધીરજમાં માગી લેતી પ્ર�ક્રયા છે , માટ� શાંિતથી કામ કર� પ�રણામની
રાહ જોવી.
1.6.9

�ડ�લે��સક બાળકને શીખવવાની ���ુ �તઓ :
�ડસ્લે�ક્સક બાળકને ધ્યાનમાં રાખીને નીચે �ુજબની શીખવવાની પ્ર�ુ�ક્તઓ િશક્ષક�
કરાવવી જોઈએ :
⇒ શ�આતમાં બાળકને પ્રમાણસર લખાવ�ું બાળક�ું વાચન તરફ આકષર્ણ વધે તેવા
પ્રયત્નો કરવા. ત્યારપછ� જ તેની લેખન ક્ષમતા વધારવી.
⇒ શ�આતમાં બાળકને ‘બ્લૅકબોડર્ ’ પરથી જોઈને ન લખાવ�ુ.ં � લખાવ�ું હોય તે
ે ન કર� શક�.
બા�ુમાં મોટા સ્પષ્ટ અક્ષરોમાં લખાયે� ું આપ�ું ક� �થી તે અ�ુલખ
⇒ બાળકને એકની એક વાત વ�ુને વ�ુ વખત એકસાથે ન લખાવવી. �મક�
જોડણી/‘સ્પે�લ�ગ્સ’ શીખવતી વખતે તેની � ૂલ �ુધારવા ક� યાદ કરાવવા એક ને
એક શબ્દની પાંચ-સાત વખત એકસાથે �ાર� ય ન લખાવવો. કંટાળો આવી
જવાથી બાળકની લખવામાંથી �ુ�ચ ઘટતી જશે. જોડણી લખતી વખતે અથવા
�ગ્રે�માં ‘સ્પે�લ�ગ્સ’માં બાળકથી � ૂલ કયાં થાય છે તે ધીરજ� ૂવર્ક બતાવવી.
�મક� ‘�દન’ અને ‘દ�ન’ બંને શબ્દોમાં જોડણીને કારણે શબ્દનો અથર્ ફર� �ય
છે .આ માટ� ખર� જોડણી જ�ર� છે , તેમ વા�માં પ્રયોગ કર� શીખવ�ુ.ં
⇒ તેવી જ ર�તે �ગ્રે�માં ‘Pour’અને ‘Poar’ બંને શબ્દોના ‘સ્પે�લ�ગ’ �ુ દા છે . બંનન
ે ા
ઉચ્ચારણ �ુદા છે તથા બંનન
ે ો અથર્ પણ �ુદો છે , તે ધીરજ રાખી શબ્દનો વા�માં
પ્રયોગ કર� સમ�વ�ુ.ં
⇒ બાળકને િવષય સરળ બનાવી, સમ�વીને શીખવવો, સમ�વ્યા વગર ગોખણપટ્ટી
ન કરાવવી.
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⇒ બાળકની વાચનક્ષમતા તથા વાંચીને સમજવાની ક્ષમતા વધે તે માટ� ધીરજ� ૂવર્ક
સહકાર આપવો.
⇒ ‘�ડસ્લે�ક્સઆ’ની �ુશ્ક�લી અ�ુભવતાં બાળકોને ‘ડબલ લાઇન’ અથવા ‘ફોરલાઇન’ની નોટ�ુકમાં લખાવ�ુ.ં આવા બાળકો માટ� તેમાં લખ�ું � ૂબ જ �ુશ્ક�લ છે .
⇒ બાળકને માત્ર પહોળ� (broad) ‘િસ�ગલ-લાઇન’ની નોટ�ુકમાં લખાવ�ુ.ં
⇒ �ાર� ય પણ બાળકને થોડ� જગ્યામાં ન�ક-ન�ક ન લખાવ�ુ.ં
⇒ ‘�ડસ્લે�ક્સઆ’ની અસરવાળા બાળકોને �ગ્રે�માં વળાંક�ુક્ત (cursive writing)
અક્ષરોમાં ન લખાવ�ુ.ં આવાં બાળકો માટ� તેમ લખ�ું કષ્ટદાયક છે .
⇒ ‘�ડસ્લે�ક્સક’ બાળકને એક ભાષા � ૂર� � ૂર� વાંચતા, વાંચીને તે� ું અથર્ઘટન કરતાં
અથવા સાર સમજતાં આવડ� તથા તેના સંદભર્માં મૌ�ખક અથવા લે�ખતમાં ઉ�ર
આપતાં

આવડ�, પછ� જ બી� ભાષા શીખવવી. એકસાથે એકથી વધાર�

શીખવવાથી ‘�ડસ્લે�ક્સક’ બાળકને બધી ભાષામાં પ્રગિત કરવામાં તકલીફ પડ� છે .
⇒ ‘�ડસ્લે�ક્સઆ’ના પ્રકાર તથા તીવ્રતાને કારણે કોઈ ‘�ડસ્લે�ક્સક’ બાળક એક ભાષા
જ શીખી શક� તો કોઈ ‘�ડસ્લે�ક્સક’ બાળક બે ભાષા શીખી શક�. ઘણાં ‘�ડસ્લે�ક્સક’
બાળકોને ત્રી� ભાષા શીખવામાં ઘણી જ તકલીફ પડ� છે .
⇒ બાળકની નોટ�ુકમાં �યાં તેનાથી � ૂલ થઈ હોય ત્યાં લાલ િનશાની ન કરવી,
પરં � ુ ધીરજ� ૂવર્ક બાળકની � ૂલ શોધી, બતાવી તે ક�વી ર�તે �ુધાર� શકાય તે
સમ�વ�ુ.ં સૌહાદર્ � ૂણર્ વ્યવહાર � ૂબ જ જ�ર� છે . બાળકની � ૂલો માટ� તેને િનરાશ
કર� તેવી ન�ધ �ાર� ય ન કરવી.
⇒ આ બાળકોને રચનાત્મક ર�તે શીખવ�ું તથા એમની પાસેથી આગવી � ૂઝથી કામ
લે�.ું બાળકને ભણાવ�ું એ એક કળા છે અને તે પણ િવ�ાન પર આધા�રત. દર� ક
બાળક માટ� �ાર� ક શીખવવાની પદ્ધિતમાં થોડો-ઘણો �ુદોજ, વ્ય�ક્તગત અ�ભગમ
અપનાવવો પડ� છે .
⇒ બાળકને તેના મૌ�લક િવચારો વ્યક્ત કરવાની, તેના અવલોકનની ચચાર્ કરવાની
તથા સ્વયંસ્�રણાની � ૂર� તક આપવી.
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1.6.10વગ�ખડ
ં બહાર ‘�ડ�લે��સક’ બાળક પર �યાનમાં રાખવાની બાબતો
‘�ડસ્લે�ક્સક’ બાળક ઇતર-પ્ર� ૃિ�ઓમાં તથા અન્ય અનેક સ�નાત્મક કાય�માં આગળ
રહ� સફળતા પ્રાપ્ત કરતાં હોય છે . વગર્ખડં બહારની પ્ર� ૃિ�ઓ �વી ક� રમત-ગમત, ખેલ�ૂદ,
�ચત્ર , સંગીત ક� કોઈ સ�નાત્મક પ્ર� ૃિ�માં તેઓ િવશેષ પ્રગિતવાળા હોઇ દર� ક િશક્ષક� આવા
બાળકોની સહા�ુ� ૂિત રાખીને, અવલોકન કર�ને આવી પ્ર� ૃિ�ઓમાં ભાગ લેવા પ્રોત્સા�હત કરવા
જોઈએ. તેમની નાની સફળતાને પણ �હ�રમાં બીરદાવવી જોઈએ. તેઓ પણ એક િવિશષ્ટ
પ્રકારની શ�ક્ત ધરાવે છે ખ્યાલ તેમને પણ આવવો જોઈએ અને ધીર� -ધીર� તેઓ સાક્ષર�
િવષયોમાં પણ સફળતા પ્રાપ્ત કર� શક� છે તેવો િવ�ાસ બેસવો જોઈએ.
વગર્ખડં ની �દર રહ�લા તેમના સહાધ્યાયીઓએ પણ આવા બાળકોની ઉપેક્ષા, મ�ક ક�
મશ્કર� કરવી

જોઈએ નહ�. તેમને તેમની મયાર્ દાઓને ક� અન્ય દોષ ક� બી�ુ ં કોઈ લેબલ

લગાડ�ું જોઈએ નહ�.
‘�ડસ્લે�ક્સક’ બાળકના માતા-િપતાએ પણ ઘરમાં પ્રેરણાદાયી વાતાવરણ ઊ�ું કર�ું
જોઈએ. માતા-િપતાએ પણ આ બાળક ‘ઠોઠ’ છે તે� ું માની લઈને શાળામાંથી અભ્યાસ છોડાવી
દ� વો જોઈએ નહ�. માતા-િપતાએ તેમના અન્ય સંતાનની સાથે આ બાળકની �ાર� ય સરખામણી
કરવી જોઈએ નહ�. શાળા તરફથી આપવામાં આવતા �હૃ કાયર્માં ધ્યાન આપી તેને મદદ કરવી
જોઈએ.

1.7

સારાંશ
મ�ુષ્ય �ાન ક�વી ર�તે મેળવે છે અને �ાન�ું બંધારણ આપણે જો�ુ.ં સ્� ૃિત બંધારણમાં
જો�ું ક� તેમાં �ુખ્ય પાંચ તત્ત્વોનો સમાવેશ થાય છે . અધ્યયન �ુશ્ક�લીઓની સમજમાં જો�ું ક�
બાળકો સામાન્ય ર�તે �ુ�દ્ધકક્ષાની બાબતમાં અન્ય બાળકોથી નબળાં નથી છતાં પણ �ાર� ક
તેઓ પોતાની વાત ર�ૂ કરવામાં �ુશ્ક�લી અ�ુભવે, સામાન્ય ગણતર� કરવામાં � ૂલો કર� ,
ક�ટલાક � ૂળાક્ષરો ઓળખવામાં અને લખવામાં � ૂલો કર� છે . આ પ્રકારના િવદ્યાથ�ઓ સ�નાત્મક
હોવાનાં આધારો પણ મળ� આવ્યા છે .
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1.8

�વ-અ�યયન
�.1 નીચેના ��ોના જવાબ મા�યા �ુજબ આપો :
1.

સંરચનાવાદના બે સમથર્કોનાં નામ આપો.

2.

સંરચનાવાદમાં ક�ન્દ્રસ્થાને કઈ બાબત છે ॽ

3.

સંરચનાવાદ�ઓ શાના ઉપર વ�ુ ભાર � ૂક� છે ॽ

4.

�ાન�ું �ત�રક પ્રત્યક્ષીકરણ ક�� ું હોય છે ॽ

5.

�ાન એટલે �ું ॽ

6.

મ�ુષ્ય મા�હતી ક�વી ર�તે મેળવે છે ॽ

7.

મા�હતી પ્ર�ક્રયાકરણ એટલે �ું ॽ

8.

સ્� ૃિતની સંકલ્પના સમ�વો.

9.

�ુડવથ� આપેલી સ્� ૃિતની વ્યાખ્યા લખો.

10.

બનર્ હાટ� આપેલી સ્� ૃિતની વ્યાખ્યા લખો.

11. સ્� ૃિતના બંધારણમાં કયા તત્ત્વોનો સમાવેશ થાય છે ॽ
12. કાયર્રત (�ૂંકા ગાળાની) સ્� ૃિત એટલે �ું ॽ
13. લાંબાગાળાની સ્� ૃિત એટલે �ું ॽ
14. ધ્યાન એટલે �ું ॽ
15. સંક�તીકરણ એટલે �ું ॽ
16. �ુનઃસ્� ૃિત એટલે �ું ॽ
17. ધ્યાનની સંકલ્પના સમ�વો.
18. િનદ� શક સ્� ૃિત એટલે �ું ॽ
19. અથર્ગત સ્� ૃિત એટલે �ું ॽ
20. પ્રાસં�ગક સ્� ૃિત એટલે �ું ॽ
21. �ડસ્લે�ક્સઆ (Dyslexia) શબ્દનો અથર્ જણાવો.
22. �ડસ્લે�ક્સઆના પ્રકારો જણાવો.
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�.2.નીચેના ��ોના જવાબ આપો :
1.

સંરચનાવાદના કોઈપણ ચાર િસદ્ધાંતોના નામ આપો.

2.

સંરચનાવાદના પ્રકારોના નામ આપો.

3.

વગર્ખડં ના સંદભર્માં સંરચનાવાદની કોઈપણ ચાર મહત્ત્વની બાબતો જણાવો.

4.

િશક્ષકની � ૂિમકાના સંદભર્માં સંરચનાવાદની કોઈપણ ચાર મહત્ત્વની બાબતો જણાવો.

5.

�ાન�ું બંધારણ સમ�વો.

6.

મા�હતી પ્ર�ક્રયાકરણ (સંસ્કરણ) પ્રિતમાન સમ�વો.

7.

કાયર્રત (�ૂંકાગાળાની) સ્� ૃિત િવશે �ૂંકન�ધ લખો.

8.

લાંબાગાળાની સ્� ૃિત િવશે �ૂંકન�ધ લખો.

9.

ધ્યાન િવશે �ૂંકન�ધ લખો.

10. સંક�તીકરણ િવશે �ૂંકન�ધ લખો.
11. �ુનઃસ્� ૃિત િવશે �ૂંકન�ધ લખો.
12. િનદ� શક સ્� ૃિત િવશે સમ�વો.
13. �ાનમાં વ્ય�ક્તગત �ભ�તા કઈ-કઈ રહ�લી છે ॽ
14. �ાનમાં સામા�જક-સાંસ્�ૃિતક તફાવતો કયા જોવા મળે છે ॽ
15. �ડસ્લે�ક્સઆનાં લક્ષણો જણાવો.
16. ‘�ડસ્લે�ક્સક’ બાળકને ભણાવતી વખતે શીશી કાળ� રાખશો ॽ
�.3.નીચેના ��ોના સિવ�તાર જવાબ આપો :
1.

સંરચનાવાદની િશક્ષણની સંકલ્પના �ૂંકમાં જણાવો.

2.

સંરચનાવાદના િસદ્ધાંતો પૈક� કોઈપણ ત્રણની સમજ આપો.

3.

વગર્ખડં અને સંરચનાવાદ – આ િવશે �ૂંક�ન�ધ તૈયાર કરો.

4.

સંરચનાવાદમાં િવદ્યાથ�ની � ૂિમકા સ્પષ્ટ કરો.

5.

મા�હતી સંસ્કરણ પ્રિતમાનના શૈક્ષ�ણક ફ�લતાથ� સમ�વો.

6.

સ્� ૃિત�ું સામાન્ય બંધારણ સમ�વો.

7.

ધ્યાનને અસર કરતાં પ�રબળો સમ�વો.

8.

‘�ડસ્લે�ક્સક’ બાળકને અધ્યયન સમાજમાં પડતી �ુશ્ક�લીઓ વણર્વો.

9.

‘�ડસ્લે�ક્સક’ બાળકના લક્ષણો વણર્વો.
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10. ‘�ડસ્લે�ક્સક’ બાળકને અધ્યયન સમજમાં પડતી �ુશ્ક�લીઓ વણર્વો.
11. ‘�ડસ્લે�ક્સક’ બાળકને શીખવવાની પ્ર�ુ�ક્તઓ જણાવો.
�.4.�� ૃિ�ઓ :
1.

મનોિવ�ાનના િવિવધ વાદોની મા�હતી એકિત્રત કરો.

2.

સંરચનાવાદના પ્રકારો િવશે િવગતે મા�હતી એકિત્રત કરો.

3.

સ્� ૃિત કસોટ� તૈયાર કરો.

4.

‘1 િમિનટ મૅમર� ગેમ’ વગર્ખડં માં રમત રમો.

5.

અહ� આપેલ મનોિવ�ાનના પ્રયોગ સાયકોલૅબમાં અને ઇન્ટનર્િશપમાં કરો.

6.

ઇન્ટનર્િશપ દરિમયાન બાળકોનો વ્ય�ક્ત-અભ્યાસ હાથ ધરો.

7.

કોઈ એક ‘�ડસ્લે�ક્સક’ બાળકનો વ્ય�ક્ત-અભ્યાસ હાથ ધરો.

સંદભ� સા�હ�ય
1.

ડૉ.ચંદ્રકાન્ત ભોગાયતા, અધ્યાપન પ્રયો�જત મનોિવ�ાન

2.

ડૉ.મોહનભાઈ પંચાલ, અધ્યયન-અધ્યાપનની પ્ર�ક્રયા

3.

બાળકોની શૈક્ષ�ણક પ્રગિતને અવરોધતી �ુશ્ક�લી �ડસ્લે�ક્સઆ (2005) : કામાણી જગદ�શ

4. અધ્યયન અક્ષમતા : સમસ્યા કારણો અને ઉપાયો (2007) ડૉ. �દ્ર�શ એમ.વ્યાસ
5.
6.

www.dyscaluia.org/
http : //study.com/academy/lesson/declaratiove – meomory – definition-examplesquiz.html

7.

ક�ળવણી અને શૈક્ષ�ણક મનોિવ�ાન – પ્રથમ વષર્ પાઠ��ુસ્તક પ્રાથિમક �ુિનયાદ�
અધ્યાપન મં�દર (2008)

8.

િશક્ષણ�ું મનોિવ�ાન (2010) એન.એસ.દ�ગા

9.

શૈક્ષ�ણક મનોિવ�ાન (સિતષ પ્રકાશ એસ. �ુક્લ, અગ્રવાલ પ્રકાશન)

10. મનોિવ�ાન : સંપ્રદાયો અને િસદ્ધાંતો, બી.એ. પર�ખ �ુિન. ગ્રંથિનમાર્ણ બોડર્ , 1988
11. અધ્યયન અને અધ્યાપન, પ્રતીક પ્રકાશન, આણંદ, ડૉ. એમ. આર. સોલંક� અને અન્ય
લેખકો
12. અધ્યેતા : સ્વ�પ અને િવકાસ (પ્રથમ આ� ૃિ�, વા�રષણ પ્રકાશ-2008) ડૉ. રવીન્દ્ર
�ધા�રયા
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એકમ-2 :રમતો
2.1 ��તાવના
2.2 ઉ�ે શો
2.3 રમતનો અથ�, લા��ણકતાઓ, રમતના �કાર
2.3.1

રમતનો અથ�

2.3.2

રમતની લા��ણકતાઓ

2.3.3

રમતના �કાર
2.3.3.1 �ય��તગત રમત
2.3.3.2 સાંિધક રમત

2.3.4

રમત રમવાથી થતા ફાયદાઓ
2.3.4.1 ભાવના�મક ફાયદા
2.3.4.2 િવકાસા�મક ફાયદા
2.3.4.3 શૈ��ણક ફાયદા

2.3.5

રમત રમાડતાં પહ�લાં િશ�ક� �યાનમાં રાખવાની બાબતો

2.3.6

રમતના કાય�
2.3.6.1 બાળકના શાર��રક િવકાસ સાથે જોડાણ
2.3.6.2 બાળકના સામા�જક િવકાસ સાથે જોડાણ
2.3.6.3 બાળકના સાંવે�ગક િવકાસ સાથે જોડાણ
2.3.6.4 બાળકના બોધા�મક િવકાસ સાથે જોડાણ
2.3.6.5 બાળકમાં રમત �ારા ભાષાિવકાસ
2.3.6.6 બાળકના માનિસક િવકાસ સાથે જોડાણ
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2.3.7

બાળકોની રમતોમાં સાં��િૃ તક અને સામા�જક-આિથ�ક �ૃ��ટએ
તફાવત
2.3.7.1 રમતમાં સાં��ૃિતક તફાવત
2.3.7.2 રમતમાં સામા�જક તફાવત
2.3.7.3 રમતમાં આિથ�ક �ૃ��ટએ તફાવત

2.3.8

ગે�સ અને �ૂથની ગિતશીલતા, રમતના િનયમો અને બાળકો ક�વી
ર�તે સંઘષ�� ંુ િનવારણ શીખે છે ?

2.3.8.1 �ૂથ રમતની ગિતશીલતા
2.3.8.2 રમતના િનયમો અને બાળકો ક�વી ર�તે સંઘષ�� ંુ િનવારણ શીખે છે ?
2.4 સારાંશ
2.5 �વા�યાય
2.6 સંદભ� ��ુ તકો
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એકમ-2:રમતો
2.1

��તાવના
રમત વડ� સ�વ પોતાની સહજ� ૃિ� સંતોષે છે . બાળક તથા �ુવાનોને રમત બ�ુ ગમે
છે . તેના દ્વારા આનંદ મળે છે તથા શાર��રક અને માનિસક િવકાસ સધાય છે , એટ�ું જ નહ�
તેમના ચા�ર�ય�ું પણ ઘડતર થાય છે . રમત દ્વારા વ્ય�ક્તના �વનમાં ખેલ�દલી, ને� ૃત્વ,
સહકાર, સંઘભાવના અનેસમસ્યાનો ઉક�લ �વા �ુણોનો િવકાસ કર� શકાય છે . દર� ક
પ્રિશક્ષણાથ� િવિવધ રમત તથા રમતના િનયમો �ણતા હશે તો િવદ્યાથ�ઓમાં ક�ટલાક �ુણોનો
િવકાસ કર� ઉ�મ નાગ�રક બનાવવા મદદ�પ બની શક�.

2.2

ઉ�ે શો
રમતનો અથર્, લાક્ષ�ણકતા, રમતના પ્રકાર િવશે સમજ ક�ળવશે.
રમતના ફાયદા, રમત રમાડતી વખતે ધ્યાનમાં રાખવા �વી બાબત િવશે સમજ ક�ળવશે.
રમતના કાય� : શાર��રક, સાંવે�ગક, બોધાત્મક, ભાષાિવકાસ, માનિસક જોડાણ �વી િવશે સમજ
ક�ળવશે.
રમતમાં સાંસ્�ૃિતક, સામા�જક, આિથ�ક �ૃ �ષ્ટએ તફાવત અને સમજ ક�ળવશે.
ગેમ્સ અને �ૂથની ગિતશીલતા તથા રમતના િનયમો અને રમત દરિમયાન સંઘષર્� ું િનવારણ
કરતા શીખે.

2.3

રમતનો અથ�, લા��ણકતાઓ, રમતના �કાર
2.3.1 રમતનો અથ� :
રમત એ મ�ુષ્યની સ્વાભાિવક (સહજ� ૃિ�) ઇચ્છા છે . બાળ અવસ્થાથી � ૃદ્ધાવસ્થા �ુધી
માનવ પોતાની ઇચ્છાઓને અનેક સ્વ�પે વ્યક્ત કર� છે . રમત એ સહજ� ૃિ� એટલા માટ� કહ�
શકાય ક� જન્મ લેતા બાળકમાં રમતના સહજ �ુણ જોવા મળે છે .
બાળક હોય ક� મોટા વ્ય�ક્તઓ બધા યેન ક�ન પ્રકાર� રમતા હોય છે . આજના આ�ુિનક
�ુગમાં રમતોને િવશેષ મહત્ત્વ આપવામાં આવે છે . પરં � ુ પ્રવતર્માન સમયમાં િવશેષ કર�ને
શહ�રોમાં બાળકો ખાસ કર�ને મેદાની રમતથી િવ�ુખ થતા જોવા મળે છે .
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રમત દ્વારા બાળકમાં વ્ય�ક્તત્વના �ુણો ક�ળવાય તથા તે� ું સામા�જકરણ થાય અને
સમાજનો આદશર્ નાગ�રક બની શક�.
તમારા મતે રમત એટલે �ું ? તે જણાવો.
‘‘રમત કાયર્માં એક પ્રકાર�ું મનોરં જન છે .’’
-

વૅલેન્ટાઇન

-

ટ�.પી. નન

‘‘રમત રચનાત્મક પ્ર� ૃિ�ઓ�ું �ુ�ૃઢ સ્વ�પ છે .’’

રમત એટલે,
-

કોઈ પણ એવી પ્ર� ૃિ�માં આનંદ માટ� કાયર્રત થ�ુ,ં એનો કોઈ ગંભીર હ�� ુ હોતો
નથી.

-

નાચ�ુ,ં �ૂદ�ુ,ં ગા�ુ,ં નાટક કર�ુ,ં રમ�ુ,ં અ�ભનય કરવો વગેર�.

2.3.2 રમતની લા��ણકતાઓ :
(1) રમતની પસંદગી બાળક દ્વારા �તે થયેલ હોવી જોઈએ. રમત રમનાર કોઈ પણ સભ્ય
રમત છોડ� શક� તે માટ�ની સ્વતંત્રતા હોવી જોઈએ.
(2) રમતમાં પ્ર�ક્રયા મહત્ત્વની છે , ન�હ ક� �ત.
રમતમાં બાળક યોગ્ય ર�તે રમે તો તેનાં િવિવધ કૌશલ્યો, � ૂલ્યોનો િવકાસ થાય છે . દર� ક
રમતમાં કોઈ એક રમતવીર ક� એક ટ�મ જ િવ�તા થવાની હોય. તેથી આવી �ક્રયા પર
ધ્યાન આપે છે તે જ�ર� છે .
(3) રમતમાં માનિસક િવકાસ
રમતમાં ક�ટલીક વખત સામેના ખેલાડ��ું �ચ� ભંગ કરવા માટ� તેને ઈરાદા� ૂવર્ક હ�રાનપર� શાન કરવામાં આવે ત્યાર� તે સમયે તેના મન પર કા� ૂ મેળવી પોતે રમત પર ધ્યાન
ક��ન્દ્રત કર� છે અને સફળતા મેળવે છે .
(4) રમતમાં કલ્પના અને અ�ુકરણને સ્થાન હો�ું જોઈએ.
રમતમાં સામેના પક્ષના ખેલાડ�ની ગિતિવિધ જોઈ, પારખીને જ પોતાની રમત રમે તે
જ�ર� છે .
(5) રમતમાં બાળક �ું �ણે છે તેની અ�ભવ્ય�ક્ત કર� છે , અવલોકન કર� છે અને ત્યારબાદ
વ્યક્ત કર� છે . રમત �ાનને િવસ્તારવા�ું કાયર્ કર� છે .
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(6) રમત શીખવાનો પાયો છે . બાળકના પાયાગત િવકાસ માટ� રમત�ું મહત્ત્વ િવશેષ જ�ર�
છે .
(7) રમત બાળકોને પોતાની �તને વ્યક્ત કરવાની તક આપે છે . તેઓ પોતાની લાગણીઓ,
ભાવનાઓને વ્યક્ત કર� શક� છે , તેમજ તેમના સંઘષ�નો સામનો કર� છે અને પોતાની
આસપાસના જગતને સમ� છે .
(8) શીખવાની પ્ર�ક્રયામાં બાળક માટ� રમત જ�ર� છે . રમત દ્વારા જ બાળકનો િવકાસ શ� છે .
(9) શીખ�ું એટલે ફક્ત યાદ રાખ�ું ન�હ, પરં � ુ સમજ ક�ળવવી અને આ માટ� બાળકને
શીખવવા માટ�નો ઉ�મ રસ્તો રમત છે .
(10) રમતમાં વતર્ન �ુદા-�ુદા તબ�ે િવકસે છે .
(11) દર� ક રમતના િનયમો હોય છે .
(12) દર� ક રમતમાં િનયંત્રણ મયાર્દા હોય છે .
(13) રમત�ું લ�ય હોય છે . એક �ત હોય છે .
(14) એક વ્ય�ક્ત ક� એક ટ�મ જ િવ�તા બને છે .
(15) રમત િવિવધ કૌશલ્ય ધરાવે છે .
(16) રમતવીરોને રમતના િનયમો સ્વીકાયર્ હોવા જોઈએ.

2.3.3 રમતના �કાર :
2.3.3.1 �ય��તગત રમત :
� રમતમાં વ્ય�ક્ત પોતાની ર�તે દ� ખાવ કર� છે તે રમતને વ્ય�ક્તગત રમત કહ� છે .
દા.ત., 100 મી દોડ, �સ્વિમ�ગ, ગોળાફ�ક, ચક્રફ�ક, ટ� બલ ટ�િનસ વગેર�.
વ્ય�ક્તગત રમતમાં ભાગ લેનાર વ્ય�ક્ત પોતાનો દ� ખાવ, શ�ક્ત, ઝડપ, ચપળતા,
લવ�ચકતા, સહનશ�ક્ત વગેર� �વા ઘટકોનો રમતમાં દ� ખાવ કર� સ્પધાર્માં િવ�તા બને છે .
2.3.3.2 સાંિઘક રમત :
� રમતમાં એકથી વ�ુ ખેલાડ�ઓ ભેગા મળ� ટ�મ બનાવી (�ુકડ� બનાવી) સ્પધાર્ માં
ભાગ લેતા હોય તેવી રમતને સાંિઘક રમત કહ� છે .
દા.ત., કબડ્ડ�, ખો-ખો, �ક્રક�ટ, વૉલીબૉલ, �ટબૉલ વગેર�.
સાંિઘક રમતમાં મોટાભાગે એકથી વધાર� ખેલાડ�ઓ ભેગા મળ�ને રમતો રમતા હોય છે .
�માં શ�ક્ત, ઝડપ, લવ�ચકતા વગેર� �વા રમતને અ�ુ�પ �ુણો જ�ર� છે . �ની સાથે સંકલન,
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સામા�જકતા, સમજશ�ક્ત, ગેમ પ્લાન, સંઘભાવના, ખેલ�દલી, રમતની પ્ર�ુ�ક્ત-પદ્ધિત �વા
ઘટકો સૌથી વ�ુ િવ�તા બનવા તથા રમત રમવા માટ� જ�ર� �ુરવાર થાય છે .

2.3.4 રમતરમવાથીથતાફાયદાઓ
2.3.4.1 ભાવના�મક ફાયદા :
-

આનંદ અ�ુભવે છે /માણે છે . રમત દ્વારા બાળકને સહજ ર�તે િશક્ષણ આપી શકાય છે .
બાળક માટ�માંથી ઘર બનાવે, મં�દર બનાવે, ધ� બનાવે વગેર� દ્વારા આનંદ મેળવે છે .
આમ રમત દ્વારા આનંદ તથા િશક્ષણ બંને મેળવે છે .

-

મ�, િવનોદ કરવા મળે / મનોરંજન મળે .

-

�વનનો આનંદ માણે છે .

-

માનિસક રાહત, શાર��રક સ્વસ્થતા, આરામ અ�ુભવે અથવા તાણ, શ્રમ, ઉગ્રતા ઓછ�
થાય છે .

-

પોતાની અ�ભવ્ય�ક્ત કર� શક� છે .

-

લાગણી વ્યક્ત કર� શક� છે .

2.3.4.2 િવકાસા�મક ફાયદા:
•

•

•

�ાના�મક િવકાસ (Cognitive development)
-

સ�નશ�ક્ત, કલ્પનાશ�ક્તનો િવકાસ થાય.

-

અ� ૂતર્ ખ્યાલનો િવકાસ થાય.

-

સમસ્યાનો ઉક�લ લાવે.

-

સામા�જક ર�તે સમજશ�ક્તનો િવકાસ થાય.

ભાવના�મક િવકાસઃલાગણી/ભાવનો િવકાસ (Affective development)
-

આત્મિવ�ાસ વધે.

-

પોતાની તાકાતનો ખ્યાલ મેળવે.

-

�ચ�તા ઓછ� થાય.

-

તં�ુરસ્તી વધે.

સામા�જક િવકાસ (Social development)
-

પોતાના િમત્રો સાથે રમત રમે.

-

સહકારની ભાવના િવકસે.

-

આપ-લે કરતા થાય / મા�લક�પ�ું ઓ�ં થાય.

-

સંઘષર્� ું િનવારણ લાવતાં શીખે.
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•

-

ને� ૃત્વ ખીલે / ને� ૃત્વશ�ક્ત િવકસે.

-

આવેશ અને આક્રમકતા પર કા� ૂ આવે.

એકા�તા/�યાનિવકાસ (Attentional development)
-

ધ્યાનમાં િનયિમતતા આવે.

-

એકાગ્રતા િવકસે.

-

ખંતીલા બને, િનરંતર બની રહ�.
ુ ના મેળમાં કામ
ક�ળવણીની �ૃ�ષ્ટએ રમતો દ્વારા શર�રના િવિવધ સ્ના�ુઓને �ાનતં�ઓ

કરવાની, દોડવા, �ૂદવા, ફ�કવા તથા ફટકો મારવા �વી સ્વાભાિવક �ક્રયાઓની તથા
આરોગ્યદાયી ટ�વોની તાલીમ મળે છે . રમત દ્વારા સમસ્યા-ઉક�લ, સમય� ૂચકતા, ને� ૃત્વશ�ક્ત,
ખેલ�દલી �વા �ુણો િવકસે છે તથા �વન ઉપયોગી બાબતો�ું �ાન મળે છે .

2.3.4.3શૈ��ણક ફાયદા (Educational development) :
•

સમ�યાનો ઉક�લ લાવતાં શીખે.
રમત દરિમયાન હાર-�તની પ�ર�સ્થિતઓ ઉત્પ� થતી હોય છે . આ પ�ર�સ્થિતમાં

ટ�મને કઈ ર�તે �તાડવી તે રમત દરિમયાન ખેલાડ�ઓ િવચારતા થાય છે . આમ રમતથી
ખેલાડ�ઓમાં િવચારશ�ક્તનો િવકાસ થતો હોય છે અને િવચારશ�ક્ત દ્વારા કોઈ પણ
સમસ્યાઓનો ઉક�લ લાવી શકાય છે .
•

સંયમ ક�ળવે.
રમત દરિમયાન દર� ક ખેલાડ� સામેના ખેલાડ�ને હરાવવા માટ� પ્રયત્ન કરતા હોય છે .

આ માટ� અલગ-અલગ પ્ર�ુ�ક્તઓ અજમાવતા હોય છે . દા.ત., સામેના ખેલાડ�ને ચીડવવો
હાવભાવ દ્વારા �ુસ્સે કરવો વગેર� �વી પ્ર� ૃિ�નો ઉપયોગ કરતા હોય છે . �થી ખેલાડ� પોતા�ું
ુ ન �ુમાવે અને તેની હાર થાય. આમ રમત રમનાર આવા પ્રકારની
માનિસક સમ�લ
પ્ર�ુ�ક્તઓથી ક�ળવાય છે અને તેથી પોતાનામાં સંયમનો �ુણ ક�ળવાય છે .
•

િનણ�યશ��તનો િવકાસ થાય છે .
ચેસની રમતમાં સામેનો ખેલાડ� � ચાલથી રમત રમતો હોય તેની િવ�ુદ્ધની ચાલથી

રમત રમી રમતમાં કઈ ર�તે િવ�તા થવાય તે બંને ખેલાડ�ઓ િવચારતા હોય છે . � ખેલાડ�નો
િનણર્ય યોગ્ય હોય તે િવ�તા થતો હોય છે .
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•

ખેલ�દલીનો િવકાસ થાય.
કબડ્ડ�ની રમતમાં માર કરનાર ખેલાડ� �યાર� સામેના ખેલાડ�ને આઉટ કર�ને પાછો

આવે છે , ત્યાર� િનણાર્યકના િનણર્ય પહ�લાં માર થયેલ ખેલાડ� સ્વેચ્છાએ આઉટ થઈને બહાર
જતો રહ�તો હોય છે . � તેની ખેલ�દલીનો િવકાસ થયેલ ગણાય છે . ક�ટલીક વાર �ક્રક�ટમાં
અમ્પાયર દ્વારા ખેલાડ�ને ખોટો આઉટ અપાઈ �ય છે . છતાં ખેલાડ� બહાર જતો રહ�તો હોય છે ,
� પણ ખેલ�દલી દશાર્વે છે .
•

સંઘભાવનાનો િવકાસ થાય.
ટ�મને િવ�તા બનાવવા માટ� બધા સાથે મળ�ને િવચાર કરતા હોય છે . તેને

સંઘભાવના કહ� છે . ટ�મના ક�પ્ટનની � ૂચના�ું પાલન ટ�મના તમામ સભ્યો દ્વારા કરવામાં આવે
છે . � ટ�મની સંઘભાવના દશાર્ વે છે .
શાર��રક સ્વસ્થ રહ�, પોષણ�ુક્ત ખોરાક િવશે સમજ ક�ળવે. સ્વસ્થ �વનપ્રણાલી
િવકસાવે. હસ્તકૌશલ્યનો િવકાસ થાય.
રમતો દ્વારા સ્ના�ુઓનો સારો િવકાસ થાય છે . રમતથી શર�રમાં ઝડપ, લવ�ચકતા,
શ�ક્ત, ચપળતા, સહનશ�ક્ત વગેર� �વા �ુણોનો િવકાસ થતો હોય છે . આ બધા �ુણો �
વ્ય�ક્તના શર�રમાં િવકાસ પામેલ હોય તે તમામ � ૂબ સાર� ર�તે કર� શકવા માટ� સમથર્
બનતા હોય છે અને અન્ય દર� ક કાયર્માં � ૂબ ઝડપથી તેના કૌશલ્યો હસ્તગત કર� લેતા હોય
છે . આમ રમત દ્વારા હસ્તકૌશલ્યનો િવકાસ થાય છે .

2.3.5 રમત રમાડતા પહ�લાં િશ�ક� �યાનમાં રાખવાની બાબતો
•

રમતના િનયમોની સં� ૂણ� સમજ હોવી જોઈએ.
િશક્ષક તર�ક� � રમત રમાડતા હોય તેના િનયમોની સમજ હોવી જ�ર� છે . �થી

િવદ્યાથ�ઓને રમત સાર� ર�તે શીખવી શકાય, સાથે રમતનો ખરો આનંદ પણ મેળવી શકાય.
રમતના િનયમો �ણતા હશો તો રમત દરમ્યાન થતી ઈ�ઓથી �ુ�ક્ત થઈ શક�. દા.ત.,
કબડ્ડ�ની રમત, ખો-ખોની રમતના િનયમો �ણતા હો તો દાવ આપવાની સાથે દાવ લેવાની
રમતનો આનંદ � ૂબ સાર� ર�તે મેળવી શકાય છે .
રમત દરમ્યાન ર�ૂઆત ક�મ કરવી, રમત ક�વી ર�તે રમાડવી વગેર�નો સં� ૂણર્ ખ્યાલ
અગાઉથી મગજમાં ઘડ� રાખવો જોઈએ.
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•

રમત માટ�ના સાધનો, મેદાન વગેર� તૈયાર રાખવા.
કોઈ પણ રમત શીખવવી હોય અથવા રમત રમાડવી હોય તો �-તે રમત�ું િનયમ

�ુજબ�ું મેદાન હો�ું જ�ર� છે . સાથે રમતને અ�ુ�પ સાધનો હોય તો રમતને સાર� ર�તે
શીખવી શકાય. દા.ત., �ક્રક�ટની રમત માટ� િપચ હોવી જ�ર� છે . બૅટ, બૉલ, પેડ, ગ્લોવ્ઝ, હ�લ્મેટ
વગેર� સાધનો સાથે રમત શીખવવામાં આવે તો રમત સાર� રમી શક�. આથી રમત શીખવતા
પહ�લાં તે રમતના મેદાન અને સાધનનો પ�રચય હોવો � ૂબ જ�ર� છે .
•

રમતવીર રમતને અ�ુ�પ પોષાક પહ�ર� રમે તેવો આગ્રહ રાખવો / અ�ુ�ૂળ પોષાક પહ�ર�ને
આવે તો તે અગાઉથી જણાવ�ું જોઈએ.

•

રમતના િનયમો�ું સખત ર�તે પાલન કરવાનો આગ્રહ રાખો.
દા.ત., ખો-ખોની રમતમાં થતી � ૂલો�ું પાલન ન કરવામાં આવે તો રમતનો આનંદ ઓછો થઈ
�ય છે અને શીખવાની પ્ર�ક્રયા પણ ઓછ� થઈ �ય છે .

•

� ૂચના તથા માગર્દશર્ન એવી જગ્યાએ આપો ક� દર� ક રમતવીર તમને જોઈ શક� તથા સાંભળ�
શક�, તથા તમો બધાને જોઈ શકો.

•

મેદાન પર અવ્યવસ્થા ન થાય તે જો�ુ.ં

•

િશક્ષક� સ્વભાવ શાંત રાખવો.
િવદ્યાથ�ઓ રમત શીખી રહ્યા હોય એટલે તેમની � ૂલ થવાની શ�તા રહ� છે . આ સમયે િશક્ષક

પોતાનો સ્વભાવ શાંત રાખે / ઉગ્રતા લાવવાથી િવદ્યાથ�ઓ ગભરાઈ �ય છે . �થી શીખવાની પ્ર�ક્રયા
પર અસર પડતી હોય છે .
•

ખેલાડ� પર પ્ર�ુત્વ જમાવે તે� ું વતર્ન હો�ું જોઈએ.

•

િશક્ષક� માગર્દશર્ક તર�ક� � ૂિમકા ભજવવાની છે .

•

રમત માટ�ના યોગ્ય સાધનો � ૂરતી સંખ્યામાં તૈયાર રાખવા.
રમત માટ�ના સાધનો હોવા � ૂર� ું મહત્ત્વ�ું નથી પરં � ુ રમત રમનાર ખેલાડ�ઓની હાજર�
ધ્યાનમાં રાખી તમામને રમત રમવા માટ� સાધનો મળે તે જ�ર� છે . જો તમામ ખેલાડ�ઓ પાસે
સાધનો હશે તો � ૂરતા મહાવરાની તક મળ� શક� અને વ�ુ સાર� પ્રૅ�ક્ટસ પણ થઈ શક�. તો જ
સા�ું શીખી પણ શક�.

•

ખેલાડ� �તે જ � ૂલ ક� ૂલ કર� તો તેને �બરદાવવો જોઈએ. સાચી રમત અને ખેલ�દલી
ખેલાડ�ઓમાં ક�ળવાય તે જ�ર� છે .

•

ખેલાડ� �ુક્તપણે રમતો હોવો જોઈએ �થી તેની નૈિતક �હ�મત વધે.

•

ખેલાડ�ની � ૂલ બતાવવી તથા સ્પષ્ટ કરવી.
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•

િશક્ષકથી કોઈ � ૂલ થઈ ગઈ હોય તો તેનો સ્વીકાર કરવો જોઈએ.

•

બાળકોની શાર��રક અને આિથ�ક ક્ષમતા ધ્યાનમાં લઈ �-તે રમતમાં ભાગ લેવા તક આપવી.

•

િશક્ષક� બાળકોની માનિસક �સ્થિત ધ્યાનમાં લેવી જોઈએ.

2.3.6 રમતનાકાય�
બાળક પોતે રમે છે . એવી સભાનતા ધરાવ�ું નથી. બાળક પોતાના િસવાયના બાહ્ય
પદાથર્ સાથે � બાળસહજ �તર�ક્રયા કર� છે તેમાંથી રમત પ્રગટ થાય છે અને પોતાની
આસપાસના વાતાવરણ સાથે સંયોજન સાધે છે . રમત એ બાળકના અહમ ને વાસ્તિવકતા સાથે
મેળવતી સંયોજન પ્ર� ૃિ� છે . રમત દ્વારા બાળકો � કરવા�ું સામથ્યર્ ધરાવતા હોય છે તે
કરવા�ું શીખે છે . આમ બાળકના સવા�ગી િવકાસમાં રમત�ું સ્થાન અ�દ્વતીય છે . રમતથી
શાર��રક, સામા�જક, સાંવે�ગક, બોધાત્મક ભાષા અને માનિસક િવકાસ સાથે જોડાણ થ� ું હોય
છે . � બાળકના �વનમાં � ૂબ જ લાભકારક બને છે .

2.3.6.1 બાળકના શાર��રક િવકાસ સાથે જોડાણ :
1. ના�ું બાળક ઘ�ું કલ્પનાશીલ હોય છે . તે રમકડાના ભાગો �ુદા કર� છે . તેને ફર� બી�
સ્વ�પમાં ગોઠવવા પ્રયાસ કર� છે . રમકડાંની તોડફોડ બાળકના કલ્પના િવકાસની શ�આત
દશાર્વે છે .
2. રમત સાર� �ુ�ચઓ અને તં�ુરસ્ત િનદ્રાને ઉ�ેજન આપે છે .
3. રમત રમતા બાળકનો શાર��રક ગિતિવિધઓથી માંસપેશીઓનો િવકાસ થાય છે .
4. સારા �ગ અવયવ િવન્યાસ(�ુદ્દા)ના િવકાસમાં સહાયક બને છે . શર�રની તં�ુરસ્તીને
મજ� ૂતાઈ માટ� માંસપેશીઓ�ું જોડાણ સાચી ર�તે થાય છે .
5. રમત સાથે જોડાયેલ ગિતિવિધઓ ઘણી ર�તે કા�ડ�યો વકર્ આઉટ (�દય સંબિં ધત વ્યાયામ)
સમાન છે .
6. તં�ુરસ્ત �દય એટલે તં�ુરસ્ત �સન. રમતથી બાળકોના ફ�ફસાં વધાર� સરળતાથી કાયર્
કરતા હોય છે .
7. વાસ્તવમાં બાળક �યાર� બહારના િવ�માં (�ુલ્લી હવામાં મેદાન પર) હોય છે ત્યાર� તેના
શર�રના િવશેષ પ્રકારના બૅક્ટ��રયાની સામે પ્રિતરોધ િવકિસત થાય છે .

2.3.6.2 બાળકના સામા�જક િવકાસ સાથે જોડાણ :
1. બાળકના ને� ૃત્વનો િવકાસ થાય છે .
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2. �ૂથની રમતમાં સાથીદાર પસંદગી કરતા હોય ત્યાર� તેનાથી સહજ અને સરળ સ� ૂહભાવસહકાર િવકસે છે .
3. �ૂથમાં રમત રમતા બાળકમાં અન્ય બાળક સાથે સંબધ
ં પ્રસ્થાિપત કરવામાં � ૂર� સ્વતંત્રતા
મળે છે .
4. રમતના અ�ુભવથી બાળકમાં સામા�જક અ�ુ�ૂલન પ્રાપ્ત થાય છે .
5. સામા�જક કૌશલ્યનો િવકાસ થાય છે .
6. રમતથી બાળક �ૂથમાં કામ કરતાં શીખે છે ત્યાર� ટ�મવકર્ � ું કૌશલ્ય શીખે છે . ટ�મવકર્ થી
ક�વી ર�તે સફળતાથી િવજયમાં યોગદાન આપી શકાય ? આ � ૂબ મહત્ત્વનો �ુણ શીખે છે .
મોટાભાગે �વનમાં નોકર�, ધંધા, રોજગારમાં � ૂબ ઉપયોગી બને છે .
7. રમત રમતા બાળકમાં પરસ્પર િવ�ાસ િનમાર્ણ થાય, સહયોગ ભાવનાનો આદર કરતાં
શીખે. પોતાની સફળતાથી સંતોષ અ�ુભવે છે .

2.3.6.3 બાળકના સાંવે�ગક િવકાસ સાથે જોડાણ :
1. રમતમાં લીન હોય ત્યાર� અથવા તો મદાર� ક� ��ુ ગર, ખેલ જોતા આ�યર્માં ક� હષાર્ વેશમાં
ગરકાવ થતા હોય ત્યાર� સ્થળ, કાળ અને ખાવાપીવાની શાર��રક જ��રયાત ક� ઘર� જવાથી
� ૂધ-� ૂધ � ૂલી �ય છે .
2. રમત સમયે પોતાને કોઈ જોઈ ર�ું છે એમ સમ�ને એ વધાર� સરસ દ� ખાવ કર� છે .
ઊિમ�ઓનો િવકાસ થાય છે .
3. રમત રમતાં રમતાં ઈષ્યાર્ના આવેશમાં પોતાના િમત્રો ક� ભાઈભાં�ુને ન કરવા�ું કર� બેસે
છે .
4. બાળકને તેના �વનના મોટાભાગના વતર્ન�ું ઉદગમ સ્થાન આવેગ છે . રમતમાં આવતા
આવેગો બાળકને રોમાંચક અને �ુરમ્ય બનાવે છે .
5. બાળકોના રમતો તરફના વલણ�ું મહત્ત્વ પણ આવેગો પરના િનયમન સંબધ
ં ે મહત્ત્વ�ું છે .
6. રમતથી બાળક ક્રોધને િનયંત્રણ કર� શક�.
7. શતરં જ, ટ�િનસ, ચૅકર, છ�પલા-કોડ�, લખોટાની રમત વગેર�માં સામા પક્ષની આપણને
િનષ્ફળ બનાવવાની તરક�બો પર ચપળતા, એકાગ્રતા, રમતમાં લીન થઈ સ્વયંને સફળ
બનાવવા રમતમાં કા� ૂ મેળવવામાં રસ લે છે . સતત પ્રયત્નશીલ બને છે . હકારાત્મક
આવેગોનો મહ�મ િવકાસ થાય છે .
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8. શ્રી �ગ�ુભાઈ બધેકાએ ‘‘�દવાસ્વપ્ન’’માં રમત એટલે માત્ર આનંદ અ�ુભવવાની વાત કર�
છે . કોઈ હાર-�તની નહ�, કોઈ નંબર પણ નહ�, રમતથી બાળકમાં આત્મિવ�ાસ,
સ� ૂહભાવના, સંપ, પરસ્પર સહકાર, પરસ્પર િવ�ાસ, ખેલ�દલીનો ભાવ �ગે ને નીડર
બને.

2.3.6.4 બાળકના બોધા�મક િવકાસ સાથે જોડાણ :
1. રમત દ્વારા સાચા અને ખોટાની ધારણા સમ� શક� છે .
2. રમતમાં િનયમો પ્રમાણે જ રમ�ું અથવા તો રમતમાં સમય, સ્થળ, કાળ અ�ુ�પ બાળકો
પોતાના િનયમો �હ�ર કરતા હોય છે .
3. રમત રમવાથી બાળકમાં ચપળતા, એકાગ્રતા, પરસ્પર સહકાર, સમભાવ, આત્મિવ�ાસ,
સ્વ-સમજ,

સ્વ-િનણર્ય,

તત્કાલ

િનણર્ય,

ધીરજ,

શાંિત,

ને� ૃત્વ,

નેતાગીર�,

તકર્ ,

સામાન્યીકરણ, કલ્પનાશ�ક્ત, વાચાળતા, ઉ�મ અ�ભવ્ય�ક્ત, સત્ય, પ્રામા�ણકતા વગેર�
�ુણોનો િવકાસ થાય છે .
4. �ૂથની રમત ક� વ્ય�ક્તગત રમતમાં કોઈ સમસ્યા ઊભી થાય ત્યાર� િવચાર� પછ� જ િનણર્ય
�હ�ર કર� .
5. બાળપણની રમતને બાળક �ાર� ય � ૂલતો નથી, ઘણાં બાળકો પોતાની રમતનાં રમકડાં
લાંબા સમય �ુધી સાચવતાં હોય છે .

2.3.6.5 બાળકમાં રમત �ારા ભાષાિવકાસ :
1. રમતમાં ભાષા �ભ�-�ભ� �મર, �િત (sex), સામા�જકતા, આિથ�ક ધોરણ, ગ્રામીણ, શહ�ર�,
�પડપટ્ટી, શેર�, સોસાયટ�, સ્થાન, વ્ય�ક્તગત �ભ�તા સાથે વૈિવધ્ય જોવા મળે છે .
2. રમતમાં િવિવધ વ્ય�ક્તના સંપકર્ માં આવવાથી એકથી વધાર� ભાષાઓ�ું પ્ર�ુત્વ ક�ળવાય
છે .
3. રમત રમતા બાળકની ભાષા અ�ભવ્ય�ક્તમાં િવનય, િવવેક, માન, સન્માન હોય છે .
4. �ૂથ રમતમાં બાળક�ું વાણી કૌશલ્ય િવકસે છે .
5. બાળક િનડરતા� ૂવર્ક ભાષા અ�ભવ્ય�ક્ત કરતાં શીખે છે .

2.3.6.6 બાળકના માનિસક િવકાસ સાથે જોડાણ :
1. રમતથી બાળકની માનિસક શ�ક્તનો િવકાસ થાય છે .
2. રમતથી બાળકમાં ખેલાડ� ભાવ આવે છે . �ત�ું અને હાર�ું રમતનો ભાગ છે . �વનમાં
આવતી �ુશ્ક�લીઓ, િનષ્ફળતા, સફળતાનો સહજ સ્વીકાર કરતા શીખે છે .
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3. રમતથી બાળક પ્રવાહની સાથે પ�રવતર્નનો સ્વીકાર ઝડપથી કર� છે .
4. શાર��રક ગિતિવિધ થાય છે ત્યાર� મ�સ્તષ્કમાં આવેલા અવયવો-�ગોનો િવકાસ થાય છે .
સ�ક્રય અને � ૂણર્�પથી િવકસે� ું મ�સ્તષ્ક બાળકોને ઝડપથી શીખવામાં-સમજવામાં સહાયક
બને છે .
5. સ્વસ્થ મ�સ્તષ્ક �ુશળતાથી �ણકાર�ઓ સંગ્ર�હત કર� છે .
6. બાળકો રમત દ્વારા પ્રિતયો�ગતામાં ઉચ્ચ સ્થાન પર ક�વી ર�તે જઈ શકાય તે શીખે છે .

2.3.7 બાળકોની રમતોમાં સાં��િૃ તક અને સામા�જક-આિથ�ક �ૃ��ટએ તફાવત
સમાજમાં દર� કને સમાન તક મળે એ હ�� ુને માતા-િપતા, િશક્ષકો, વડ�લો, માગર્દશર્કો
બધાંએ ધ્યાનમાં રાખવો જોઈએ. બાળક જન્મથી સમાજિનષ્ઠ હો� ું નથી. રમતો દ્વારા બાળકમાં
સાંસ્�ૃિતક અને સામા�જક-આિથ�ક તફાવત જોઈ શકાય છે . સામા�જક િવકાસની પ્ર�ક્રયા અનેક
સ્વ�પોમાં વ્યક્ત થતી હોય છે . ક�ટલાક પાસા બાળકના વ્ય�ક્તત્વ ઉપર અસર કર� છે . એજ ર�તે
સાંસ્�ૃિતક બાબતો પર પણ અસર કર� છે . સાથે આિથ�ક �ૃ�ષ્ટએ પણ અસર કર� છે . રમતો દ્વારા
સમાજમાં આદાન પ્રદાન થ�ું રહ� અને સામા�જક-સમરસતા�ું વાતાવરણ િનમાર્ણ થાય.
સામા�જક ભેદભાવ ઓછો થાય છે . આપણે સવર્ �ણીએ છ�એ ક� રમતોમાં કોમ, ધમર્, નાત,
�ત, �ચ- નીચ વણર્, શહ�ર�, ગ્રામીણ, અમીર, ગર�બ, અભણ, ભણેલા, કાળા, ગોરા આવા
ભેદભાવ જોવામાં આવતા નથી. રમતમાં તો માત્ર રમતના �ણકારને તથા રમતમાં ઉ�મતા
પ્રદાન કરનારને તક આપવામાં આવે છે . તેમાં કોઈ ભેદભાવ રાખવામાં આવતો નથી. પછ� એ
રમત �તરરાષ્ટ્ર�ય, રાષ્ટ્ર�ય, રા�ય, �જલ્લા, તા�ુકા, ગ્રામીણ, શહ�ર� કોઈ પણ સ્થાન કક્ષાની
હોય. રમતવીરને સરકાર, એન�ઓ, સામા�જક સંસ્થાઓ આિથ�ક સહાય પણ કરતા હોય છે .
સાંસ્�ૃિતક ર�તે પણ જોઈએ તો પોતાની રા�ષ્ટ્રયતાને વધાર� મહત્ત્વ આપતા હોય એ સ્વાભાિવક
છે . દા.ત., હૉક�ની રમતમાં આપણો ખેલાડ� રમતો હોય ત્યાર� આપણી સંસ્�ૃિતને આપણે વ્યક્ત
કરતા હોઈએ છ�એ. સામેના ખેલાડ�ઓ તેની સંસ્�ૃિતને વ્યક્ત કરતા હોય. આ ર�તે આદાનપ્રદાન થ� ું હોય છે .

2.3.7.1 રમતમાં સાં��િૃ તક તફાવત :
રમતમાં િવિવધ પ્રદ� શો પ્રમાણે િવિવધતા જોવા મળે છે અને આ િવિવધતા એ
િવસ્તારની સંસ્�ૃિત પર આધાર રાખે છે . સંસ્�ૃિત બદલાતાં રમતોમાં પણ િવિવધતા જોવા મળે
છે . દા.ત., આ�દવાસી સંસ્�ૃિતમાં તીર-કામઠા, ભાલા, દોડ-�ૂદ �વી રમતો થતી રહ�તી હોય છે .
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�યાર� અન્ય સંસ્�ૃિતમાં આ પ્રકારની રમતમાં ઓ�ં પ્રદાન જોવા મળે છે . એવી ર�તે પ્રદ� શ
પ્રમાણે અલગ-અલગ સંસ્�ૃિતઓ હોય છે અને એ પ્રમાણે રમતો પણ અલગ-અલગ જોવા મળે
છે . �મ ક�, ક�રલમાં નદ�ઓ અને દ�રયાને કારણે નૌકા સ્પધાર્ પ્રખ્યાત છે . �યાર� �ુજરાત,
મહારાષ્ટ્ર �વા પ્રદ� શોની સંસ્�ૃિતમાં દ� શી રમતો �વી ક� ખો-ખો, કબડ્ડ� વગેર� મહત્ત્વની છે .
�યાર� જમ્�ુ-કાશ્મીરમાં આ રમતો ઓછ� રમાય છે પરં � ુ ત્યાંની સંસ્�ૃિત પ્રમાણે બરફ પ્રદ� શ
હોવાથી બરફ પર સરકવાની રમત રમાય છે .

2.3.7.2 રમતમાં સામા�જક તફાવત :
બાળક શાળામાં પ્રવેશ લે તે � ૂવ� પોતાના માતા-િપતા, ભાઈબંધ જોડ�થી ઘ�ું શીખે છે .
રમત રમનાર રમત દ્વારા સામા�જક �વન માટ� જ�ર� લાક્ષ�ણકતાઓ ગ્રહણ કરતાં શીખે છે .
નદ� ક� દ�રયાકાંઠાના લોકોમાં તરવાની રમત રમાતી હોય છે . પવર્ત પ્રદ� શમાં દોડની રમત વ�ુ
રમાતી જોવા મળે . ગ્રામ્ય સમાજમાં દ� શી રમતો રમાતી હોય છે �યાર� શહ�ર� િવસ્તારના
સમાજમાં આવી રમતો નથી રમાતી હોતી. �યાર� શહ�ર� િવસ્તારના સમાજમાં ટ�િનસ,
બૅડિમન્ટન, �ટબૉલ �વી રમતો વધાર� રમાતી હોય છે . દર� ક સમાજ, ધમર્, કોમ, �િત, �ાિતના
બાળકો સાથે રમવાની તેઓ વચ્ચે ભેદભાવ નહ� પણ ભાઈચારો, સમભાવની સમજ ક�ળવાય
અને સામા�જક સમરસતા રચાય અને સમાજમાં ઉદભવતા ભેદભાવ �ૂ ર થઈ શક� છે .

2.3.7.3રમતમાં આિથ�ક �ૃ��ટએ તફાવત :
સમાજમાં વસતા દર� ક પ�રવારની અથર્ ઉપા�નની ક્ષમતા અલગ-અલગ હોય છે . દર� ક
પ�રવારની આિથ�ક આવક સરખી હોતી નથી. આ �ૃ�ષ્ટએ તફાવત હોય પરં � ુ �યાર� સમાન
તકની વાત આવે ત્યાર� ઓછ� આિથ�ક આવક ધરાવતા પ�રવારના બાળકો �ગલ્લી-દં ડા,
ભમરડા, ખો-ખો, કબડ્ડ�, નદ�-પવર્ત �વી દ� શી રમતો હોય છે . �મની આિથ�ક �સ્થિત સાર� હોય
તેઓ �ટબૉલ, �બ�લયડર્ , ગોલ્ફ, ટ�િનસ �વી રમતો મોટા-મોટા મેદાનોમાં રમશે. ઉપરાંત તેઓ
િવડ�યો ગેમ રમવા, કમ્પ્� ૂટર, લેપટૉપ, ટ�બલેટ માટ� મોલ તથા શૉિપ�ગ સેન્ટરનો ઉપયોગ
કરશે.
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ગે �સઅને�ૂથનીગિતશીલતા,

2.3.8

રમતનાિનયમોઅનેબાળકોક�વીર�તેસઘ
ં ષ��િંુ નવારણશીખેછે?
2.3.8.1 �ૂથરમતની ગિતશીલતા :
1. રમત �ૂથમાં રમવાની હોય ત્યાર� બાળકોમાં �ત�રક સ� ૂહ-સંપ એકતા, ટોળ�ભાવ આવે
છે .
2. રમતમાં બધાના સ�હયારા �ુ�ુષાથર્� ું મહત્ત્વ સમ� છે . �વ ર� ડ�ને �દલથી રમે તો સફળતા
તરફ લઈ �ય છે .
3. �ૂથરમતમાં કોઈ િનષ્ફળતા આવે ત્યાર� પોતાની ક્ષિતઓમાં �ુધારા કર� છે .
4. રમત સમયે ટોળ�ના બધા જ રમતવીર ઉ�મ કક્ષાના હોય છે . �ભાજોડ� ક� ઝઘડાને
ટાળવાનો પ્રયત્ન બધા કરતા હોય તો રમતમાં િવશેષ પ્રદાન કર� રમતને સફળતા તરફ
લઈ �ય.

2.3.8.2 રમતના િનયમો અને બાળકો ક�વી ર�તે સંઘષ�� ંુ િનવારણ શીખે છે ?
1. રમતના િનયમોનો સ્વીકાર કર� રમવા�ું શીખે એટલે સંઘષર્ ટાળે છે . વ્ય�ક્તગત ક� સ� ૂહ
રમતોમાં દા.ત., ખો-ખોની રમતમાં ક� અન્ય રમતો િનયમો અ�ુસાર રમવા માટ�
ખેલાડ�ઓની માનિસકતા હોય જ છતાં પણ રમત શ� થતાં પહ�લાં �હ�ર કરવામાં આવે છે .
િનયમ અ�ુસાર રમત રમવી. િનયમભંગ કરનારને રમતથી �ૂ ર કરવામાં આવશે.
2. �ૂથમાં ક� વ્ય�ક્તગત રમતમાં હાર-�તને પચાવતાં શીખે એટલે સંઘષર્� ું િનવારણ
રમતવીર પોતે કરતો હોય છે . ખો-ખો ક� �ક્રક�ટની રમતમાં એક ટ�મ �તે પછ� હારનાર
ટ�મ િવરોધ નહ� કર� પરં � ુ �તનાર ટ�મને અ�ભનંદન આપશે.
3. રમતના િનયમો અલગ-અલગ હોય પરં � ુ રમત આખર� આનંદ માટ� રમવાની હોય તે� ું
િશક્ષક� પણ શીખવા�ું ને ખેલ�દલી રાખવાનો ભાવ જગાડવો, જ� ું કરતા શીખવાનો �ુણ
શીખે છે .
4. રમતમાં િનષ્ફળતા મળે અને બી�ની મશ્કર�નો ભોગ બનશે તેવો ભય સ્વયં દ્વારા �ૂ ર
કરવો.
5. િશક્ષક ક� માગર્દશર્ક અથવા ર� ફર� ક� કોચ દ્વારા પણ રમતની સમજ િવકસાવવામાં આવે
એટલે સંઘષર્ ઊભો જ ન થાય.
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6. સ્વયં પોતાની રમત�ું પોતે જ અવલોકન કરતા �ય અને યોગ્ય-અયોગ્ય કાય� વચ્ચેનો
ભેદ પારખવામાં તેમજ રમત કાયર્ના પ�રણામની કલ્પના જ નહ� પણ હક�કત સમ� છે .
એટલે સંઘષર્ િનવારણ સ્વયં શીખે છે . દા.ત., ચેસની રમતમાં પોતે �ાં � ૂલ કર� તેનો
સ્વયંને ખ્યાલ હોય જ છે . એટલે ચેસમાં સામી વ્ય�ક્ત �તે તો તેની �તનો અને સ્વયંની
હારનો સ્વીકાર કર� લે છે . સંઘષર્ કરતા નથી.
7. રમત રમનારની રમતને દશર્કો પણ િનહાળતા હોય છે , એટલે સ્વયં ખેલાડ� કરતાં દશર્કો
પણ કઈ વ્ય�ક્ત ક� કઈ ટ�મ�ું પ�રણામ �ું આવે તે �હ�ર કરતા હોય છે .
8. આ ટ�ક્નોલૉ�ના સમયમાં રમતોમાં �વંત રમત બતાવવામાં આવતી હોવાથી કોઈ
ખેલાડ� સંઘષર્ ઊભો કર� તો તેને રમત ક�વી ર�તે રમ્યા તે ફર�વાર બતાવવામાં આવે છે .
એટલે સંઘષર્� ું િનવારણ આપોઆપ �ય છે . આવી રાષ્ટ્ર�ય અને �તરરાષ્ટ્ર�ય કક્ષાની
�ક્રક�ટ ક� હૉક� �વી રમતોમાં આપણે જોતા હોઈએ છ�એ ક� ખેલાડ�ને આઉટ �હ�ર નથી
કરતા ત્યાર� તે સમયની રમત વારં વાર સ્ક્ર�ન પર બતાવવામાં આવે છે . એટલે ખોટા
ખ્યાલ �ૂ ર થઈ �ય છે .

2.4

સારાંશ
આમ, રમત દ્વારા બાળકોને માનિસક અને શાર��રક ર�તે મજ� ૂત બનાવી શકાય તથા
તેને સમાજનો ઉ�મ નાગ�રક બનાવવાની તક રહ�લી છે .

2.5

સ્વાધ્યાય

નીચેના ��ોના જવાબ આપો :
1. રમતના કાય� લખો.
2. રમત દ્વારા બાળકના સામા�જક િવકાસમાં થતા જોડાણ લખો.
3. રમતથી બાળકના સાંવ�ે ગક ફાયદા જણાવો.
4. બાળકની ભાષામાં રમતથી થતા ફાયદા લખો.
5. �ૂથરમતમાં બાળકો સંઘષર્ ક�વી ર�તે િનવાર� છે ?
6. વ્ય�ક્તગત રમતમાં સંઘષર્ ઓછા પ્રમાણમાં ઊભો થાય છે . આ િવધાન સમ�વો.
7. રમતનો અથર્ લખો.
8. રમતની લાક્ષ�ણકતાઓ જણાવો.
9. રમતના પ્રકાર લખો.
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10. રમત દ્વારા સામા�જક સમાજરચના�ું ક�વી ર�તે િનમાર્ ણ કર� શકાય ?
11. રમતથી સામા�જક ભેદભાવ ક�વી ર�તે �ૂ ર કર� શકાય ?
12. રમત દ્વારા આિથ�ક તફાવત ક�વી ર�તે �ૂ ર થાય ?
13. રમતના પ્રકાર જણાવો અને સમ�વો.

આટ� ં ુ કરો :
1. તમે રમેલ રમતના અ�ુભવોની ન�ધ કરો.
2. રમતથી બાળકના શાર��રક િવકાસ�ું આલેખન કરો.
3. સાંિધક રમતના ફાયદા જણાવો.

2.6 સંદભ� ��ુ તકો
1. બાળ મનોિવ�ાન, લેખકો ભટ્ટ, ભટ્ટ અને કાપ�ડયા, અનડા પ્રકાશન
2. માનવિવકાસ�ું મનોિવ�ાન – ગ�નન �ુસ્તકાલય, �ુરત
3. બાળમનની ભીતરમાં, લે. ડૉ. હિષ�દા રા�ુ પં�ડત – નવભારત સા�હત્ય, અમદાવાદ
4. િવકાસાત્મક મનોિવ�ાન (�હન્દ�), લે. ભાઈ યોગેન્દ્ર�ત, િવનોદ �ુસ્તક મં�દર, આગ્રા
5. �કશોર મનોિવ�ાન, લે. ડૉ. રામચંદ્ર (�હન્દ�), િશવાંક પ્રકાશન, �દલ્લી
6. બાળમાનસ પ�રચય, ડૉ. બી. એ. પર�ખ, પ્રા. આઈ. સી. જર�વાળા, પૉપ્�ુલર પ્રકાશન,
�ુરત
7. સાંિઘક રમતના િનયમો, �ુજરાત વ્યાયામ પ્રચારક મંડળ, ન�ડયાદ
8. સાદ� રમતો, લે. �ચ�ુભાઈ �ુ. શાહ, �ુજરાત વ્યાયામ પ્રચારક મંડળ, રાજપીપળા
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એકમ-3 : ભાષા અને ��યાયન
3.1

��તાવના

3.2

ઉ�ે શો

3.3

��યાયન એટલે �ંુ ?

3.4

બાળકો� ંુ ��યાયન
3.4.1 ��યાયન ���યા
3.2.2 ��યાયનના �કારો

3.5

ભાષાિવકાસના આયામો
3.5.1 બી.એફ. ��કનર
3.5.2 વૉ�ટર એસ. હ�ટર
3.5.3 આ�બટ� બા��ુરાનો સામા�જક અ�યયનનો િસ�ાંત

3.6

ુ
વત�નવાદની સમી�ાના સંદભ� સૈ�ાંિતક બાબતોની �લના

3.7

વાતા�લાપમાં, ચચા�માં અને �વણમાં ભાષાનો ઉપયોગ
3.7.1 વાતા�લાપ એટલે �ંુ ?
3.7.2 વાતા�લાપ ���ુ �ત� ંુ મહ��વ
3.7.3 વાતા�લાપમાં ભાષાનો ઉપયોગ
3.7.4 વાતા�લાપ ક�વી ર�તે ?
3.7.5 વાતા�લાપ વખતે �યાનમાં રાખવાની બાબતો
3.7.6 ચચા� એટલે �ંુ ?
3.7.7 �ૂથચચા� � ંુ મહ��વ
3.7.8 �વણમાં ભાષાનો �યોગ
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3.8

ભાષામાં સામા�જક-સાં��ૃિતક તફાવતો : લઢણ, ભાષાશા�ીય
તફાવતો, બ�ુસાં��ૃિતક વગ�ખડ
ં માં િશ�કની � ૂિમકા
3.8.1 લ�ણ
3.8.2 બ�ુસાં��િૃ તક વગ�ખડ
ં માં િશ�કની � ૂિમકા

3.9

��ભાિષતા ક� બ�ુભાિષતા ધરાવ� ંુ બાળક : િશ�ક માટ�ની
� ૂિમકા, બ�ુભાિષતા ધરાવતો વગ�ખડ
ં , પ�િતશા�સાધન
તર�ક� વાતા�કથન
3.9.1 ��ભાિષતા અને બ�ુભાિષતા એટલે � ંુ ?
3.9.2 િશ�કની � ૂિમકા
3.9.3 પ�િતશા�ના સાધન તર�ક� વાતા� કથન

3.10

�વા�યાય

3.11 સંદભ� ��ુ તકો
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એકમ-3: ભાષા અને ��યાયન

3.1

��તાવના
વતર્માન સમયમાં િશક્ષક માટ� નવા પડકારો ઉપ�સ્થત છે . આ બધા જ પડકારોને
પહ�ચી વળવા તેને સજ્જ બનાવવો જ�ર� છે . તેનામાં યોગ્ય પ્રત્યાયન ક્ષમતા હોય, શૈક્ષ�ણક
િસદ્ધાંતોથી પ�ર�ચત હોય. િશક્ષણની પ્રચ�લત પ્રિવિધઓ અને પ્ર�ુ�ક્તઓનો �ણકાર હોય તથા
બ�સ
ુ ાંસ્�ૃિતકત્વ અને બ�ભ
ુ ાિષકત્વને પહ�ચી વળવા સજ્જ હોય પ્રસ્� ુત એકમમાં આ બધી જ
બાબતોની િવગતે ચચાર્ કરવામાં આવી છે .

3.2

ઉ�ે શો
1. પ્રિશક્ષણાથ�ઓ

પ્રત્યાયનનો

અથર્,

પ્રત્યાયન

પ્ર�ક્રયાના

ઘટકો

અને

પ્રત્યાયનના પ્રકારોથી પ�ર�ચત થશે.
2. પ્રિશક્ષણાથ�ઓ સામા�જક-અધ્યયનની સૈદ્ધાંિતક બાબતો સમ�.
3. પ્રિશક્ષણાથ�ઓ વતર્નવાદની શૈક્ષ�ણક બાબતોથી પ�ર�ચત થશે.
4. પ્રિશક્ષણાથ�ઓ વાતાર્ લાપ, શ્રવણમાં અને ભાષાનો ઉપયોગ �ણશે.
5. પ્રિશક્ષણાથ�ઓ ભાષાશા�ીય તફાવતો �ણશે અને બ�સ
ુ ાંસ્�ૃિતક વગર્ખડં માં
તેની � ૂિમકા સમજશે.
6. પ્રિશક્ષણાથ�ઓ �દ્વભાિષક ક� બ�ુભાિષક વગર્ખડ
ં માં પોતાની � ૂિમકા સમજશે
અને વાતાર્કથનની અસરકારકતાને પદ્ધિતશા�ના સાધન તર�ક� �ણશે.

3.3

��યાયન એટલે �ંુ ?
વતર્માન સમયમાં ટ��લફોન, મોબાઇલ ફોન, સેલ્�ુલર ફોન, કમ્પ્� ૂટર આધા�રત ઈ-મેલ,
ટ��લકૉન્ફરન્સ, િવડ�યો કૉન્ફરન્સ દ્વારા પ્રત્યાયન � ૂબ જ ઝડપી થઈ ર�ું છે . અધ્યયનઅધ્યાપનની પ્ર�ક્રયામાં પ્રત્યાયન એક � ૂબ જ અગત્ય�ું પ�રબળ છે . પ્રત્યાયન એક સામા�જક
પ્ર�ક્રયા પણ છે .
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પ્રત્યાયનને �ગ્રે�માં Communication કહ�વામાં આવે છે . � લૅ�ટન શબ્દ Communis
પરથી ઊતર� આવ્યો છે . �નો અથર્ ‘Common’ એવો થાય છે . Common mean shared by all
એટલે ‘‘�મ બધાની ભાગીદાર� હોય તે’’ એવો અથર્ થાય છે . આપણે �ણીએ છ�એ ક� �યાર�
વગર્ખડં િશક્ષણની પ્ર�ક્રયા ચાલતી હોય છે ત્યાર� િશક્ષક, િવદ્યાથ�, શૈક્ષ�ણક સાધન-સામગ્રી
પ્ર�ુ�ક્તઓ વગેર� તમામની ભાગીદાર� હોય છે .
(1)

‘‘પ્રત્યાયન એ વાણી, લખાણ ક� સંક�તો દ્વારા િવચાર, મત ક� મા�હતી�ું આદાનપ્રદાન છે .’’
- અમે�રકન કૉલે�જયન �ડક્શનર�

(2)

‘‘એક વ્ય�ક્તથી બી� વ્ય�ક્ત તરફ અથર્સભર સંદ�શો લઈ જ�ું કંઈપણ એટલે
પ્રત્યાયન.’’
-�ુકર

(3)

“પ્રત્યાયન એટલે એવી પ્રત્યેક પ્ર�ક્રયા છે ક�, �ના દ્વારા એક માનસ બી� માનસને
અસર કર� છે .’’
-વૉર� ન િવવર
�ૂંકમાં કહ� શકાય ક�, લોકો વચ્ચે થતી એવી પ્ર�ક્રયા ક� �માં મા�હતી મોકલનાર વ્ય�ક્ત

દ્વારા મા�હતી�ું યોગ્ય સંક�તો દ્વારા, યોગ્ય માધ્યમથી થ� ું એ�ું પ્રસારણ ક� � મા�હતી
મેળવનારને પ્રભાિવત કર� છે .

3.4

બાળકો� ંુ ��યાયન
બાળકોમાં પ્રત્યાયન�ું િવશેષ મહત્ત્વ છે . પ્રાથિમક િશક્ષણમાં આપણે િશક્ષક તર�ક�
શા�બ્દક પ્રત્યાયન અને અશા�બ્દક પ્રત્યાયનનો ઉપયોગ કર�એ છ�એ. િશક્ષક શ� તેટલા
અશા�બ્દક પ્રત્યાયનનો સાહ�જક ર�તે વગર્ખડં માં ઉપયોગ કર� શક� તો અસરકારક પ્રત્યાયન
થાય છે . આ માટ� િશક્ષકના ચહ�રા પરના હાવ-ભાવ, બૉડ� લ�ગ્વેજ, ઇશારા વગેર� અસર કરતી
બાબતો છે . વાસ્તિવક વગર્ખડં માં નાના-નાના બાળકો સાથેની અધ્યયન પ્ર�ક્રયામાં આ�ું
સિવશેષ મહત્ત્વ છે .
બાળક-બાળક વચ્ચે �યાર� પ્રત્યાયન પ્ર�ક્રયા થાય છે ત્યાર� શા�બ્દક અને અશા�બ્દક
બંને પ્રકાર�ું પ્રત્યાયન થાય છે . પણ બાળકોમાં મોટ�ભાગે અશા�બ્દક પ્રત્યાયન િવશેષ જોવા
મળે છે . ઇશારાઓ અને સંક�તો ક�ન્દ્રસ્થાને હોય છે . સામાન્ય ર�તે બાળકો સ્વતંત્ર ક� એકલા હોય
57

ત્યાર� વાતાવરણને અ�ુ�પ પ્રત્યાયનો જોવા મળે છે . દા.ત., ઘરમાં ઢ�ગલી ક� અન્ય રમકડાંથી
એક�ું અ�ૂ� ું રમ� ું બાળક �બન્દાસ્ત પોતાની સ્વમોજમાં રમે છે . પરં � ુ અચાનક કોઈ આવી
�ય ત્યાર� બાળક થો�ું સચેત અને ગંભીર બની �ય છે અને ફર� ધીર� -ધીર� રમવા લાગે છે .
બાળકની સામા�જક, આિથ�ક, સાંસ્�ૃિતક પ�ર�સ્થિતની સીધી જ અસર તેમના વાણી, વતર્ન અને
વ્યવહારમાં જોવા મળે છે તથા એ �ુજબ તે� ું પ્રત્યાયન જોવા મળે છે . આપણે �ણીએ છ�એ
ુ ી
ક�, વગર્ખડં િશક્ષણ પ્ર�ક્રયામાં �ત�ુખ
ર્ ી ક� ગભ�ું બાળક ભાગ્યે જ બોલે છે �યાર� બ�હ��ખ
બાળક તરત જ �ગળ� �ચી કર�ને �બન્દાસ્ત પોતાના િવચારો ર�ૂ કર� છે . પ�ર�ચત વ્ય�ક્ત ક�
વાતાવરણમાં મોટ�ભાગે બાળક સાહ�જક ર�તે પ્રત્યાયન કર� છે , પરં � ુ અપ�ર�ચત વ્ય�ક્ત ક�
વાતાવરણમાં બાળક ઘણીવાર િનખાલસપણે ખીલીને વાત કર� શક�ું નથી. �ૂંકમાં, બાળકોના
પ્રત્યાયનમાં િવિવધતા જોવા મળે છે .
�ૂંકમાં કહ� શકાય ક�, લોકો વચ્ચે થતી એવી પ્ર�ક્રયા ક� �માં મા�હતી મોકલનાર વ્ય�ક્ત
દ્વારા મા�હતી�ું યોગ્ય સંક�તો દ્વારા, યોગ્ય માધ્યમથી થ� ું એ�ું પ્રસરણ ક� � મા�હતી
મેળવનારને પ્રભાિવત કર� છે .

3.4.1 ��યાયન ���યા :
પ્રત્યાયનની પ્ર�ક્રયા � ૂબ જ�ટલ પ્ર�ક્રયા છે . પ્રત્યાયન પ્ર�ક્રયાને વ�ુ �ડાણથી સમજવા
તેના ઘટકો સમજવાનો પ્રયાસ કર�એ :
(1) �ેષક (Sender) :
પ્રત્યાયન પ્ર�ક્રયાનો આરં ભ કરનાર ક� શ�આત કરનારને પ્રેષક તર�ક� ઓળખવામાં
આવે છે . પ્રેષક એ માત્ર પ્રત્યાયનનો આરં ભ ક� શ�આત જ ન�હ પરં � ુ સંદ�શા�ું િન�ુપણ,
િનધાર્ રણ અને માધ્યમ પણ પસંદ કર� છે . �ૂંકમાં, પ્રેષકની � ૂિમકા અત્યંત મહત્ત્વની છે .
(2) સંક�તીકરણ (Encoding) :
પ્રેષક એ મા�હતી�ું સંક�તમાં પ્રતીકાત્મક સ્વ�પે �પાંતર કર� છે , �ને સંક�તીકરણ તર�ક�
ઓળખવામાં આવે છે . સંક�ત શા�બ્દક પણ હોઈ શક� છે અને અશા�બ્દક પણ હોઈ શક� છે . અહ�
એ બાબત ન�ધનીય છે ક�, પ્રેષક� એવા સંક�તોનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ �થી તે પ્રાપ્ત કરનાર
તે જ સંદભર્ અને અથર્માં સમાઈ શક�.
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(3) સંદ�શો (Message) :
સંદ�શો એ મા�હતી ક� મા�હતીનો સ� ૂહ છે ક� � મા�હતી પ્રાપ્ત કરનાર �ુધી પહ�ચે, તેવી
અપેક્ષા પ્રેષક રાખે છે . પ્રેષક દ્વારા સંક્રિમત થતા પ્રતીકો�ું �ૂથ ક� � �ક
ુ મ, િવનંતી, મા�હતી ક�
અન્ય સ્વ�પે હોઈ શક� છે .
(4) મા�યમ (Channel) :
અસરકારક પ્રત્યાયન માટ� માધ્યમની પસંદગી અત્યંત અગત્યની છે . સંદ�શા�ું પ્રસરણ
કરવા માટ� �નો સહારો લેવામાં આવે અથવા તો સંદ�શો મોકલવા � માગર્ને પસંદ કરવામાં
આવે તેને માધ્યમ તર�ક� ઓળખવામાં આવે છે . સંદ�શો અને માધ્યમ બંને એવી ર�તે જોડાયેલ
છે ક� તેને અલગ ન પાડ� શકાય. પોતાના િમત્રો સાથે વાત કરવામાં મોબાઇલ ફોન માધ્યમ
બને છે . લે�ખત અક્ષર માટ� કાગળ માધ્યમ બને છે .
(5) અસંક�તીકરણ (Decoding) :
સંદ�શો પ્રાપ્ત કરનાર સંદ�શા�ું અથર્ઘટન કર�, મા�હતીને અથર્� ૂણર્ બનાવવા પ્રયાસ કર�
છે . સંદ�શો પ્રાપ્ત કરનાર પ્રેષકનાં હ�� ુને ધ્યાનમાં રાખીને અસંક�તીકરણ કર� ત્યાર� પ્રત્યાયન
અસરકારક બને છે . �મ ક�, િશક્ષક � કહ�વા માગે, તે જ િવદ્યાથ� જો સમ� તો અસરકારક
પ્રત્યાયન થ�ું કહ�વાય.
(6) સંદ�શો �ા�ત કરનાર (Receiver) :
પ્રત્યાયનમાં સંદ�શો પ્રાપ્ત કરનારનાં રસ, �ુ�ચ, મનોવલણ, શાર��રક-માનિસક �સ્થિત
વગેર� અસર કરનારા પ�રબળો છે . સંદ�શો પ્રાપ્ત કરનાર એ સંદ�શનો ગ્રાહક છે . � વ્ય�ક્ત ક�
વ્ય�ક્તઓ સંદ�શો ઝીલે અથવા તો સંદ�શાની અસર �ના પર થાય છે તેને સંદ�શો પ્રાપ્ત કરનાર
કહ� છે . પ્રત્યાયનમાં િશક્ષક ગમે તેટ�ું સા�ું ભણાવતા હોય પણ જો સાંભળનાર િવદ્યાથ�ને રસ
જ ન હોય તો અસરકારક પ્રત્યાયન થ� ું નથી.
(7) �િતપોષણ (Feedback) :
‘‘સંદ�શો પ્રાપ્ત કરનાર સંદ�શો પ્રાપ્ત થયાની પ્રતીિત�પે � વતર્ન કર� તેને પ્રિતપોષણ
તર�ક� ઓળખવામાં આવે છે . વગર્ખડં િશક્ષણ દરિમયાન િવદ્યાથ� મા�ું હલાવી, સમ�ઈ ગયા�ું
દશાર્વે છે . આ પ્રિતપોષણ �ાર� ક વળતા સંદ�શ સ્વ�પે પણ હોઈ શક� છે . દા.ત., િશક્ષક પ્ર�
� ૂછે , ત્યાર� િશક્ષક પ્રેષક બને છે અને િવદ્યાથ� સંદ�શો પ્રાપ્ત કરનાર બને છે . િવદ્યાથ� તેનો
જવાબ આપે છે ત્યાર� તે પ્રેષક બને છે અને િશક્ષક સંદ�શો પ્રાપ્ત કરનાર બને છે .
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(8) અવરોધ ક� િવ�ેપ (Barriers/Noise) :
સંદ�શને અસ્પષ્ટ કરતી કોઈ પણ બાબત ક� � સંદ�શાને િવ�ૃત બનાવે છે , તેને અવરોધ
ક� િવક્ષેપ તર�ક� ઓળખવામાં આવે છે . આ અવરોધ ક� િવક્ષેપ બાહ્ય ક� �ત�રક સ્વ�પના હોઈ
શક� છે . દા.ત. તાપમાન, ઘ�ઘાટ, પ્રકાશ, �ચ�તા, િવચારો વગેર�.

3.4.2 ��યાયનના �કારો
પ્રત્યાયનના પ્રકારો નીચે પ્રમાણે છે :

(1) ઔપચા�રક ��યાયન અને અનૌપચા�રક ��યાયન :
�યાર� પ્રત્યાયન એ કોઈ ચો�સ શ્રેણીક્રમ ક� િશષ્ટાચારના ભાગ�પે થાય ત્યાર� તેને
ઔપચા�રક પ્રત્યાયન તર�ક� ઓળખવામાં આવે છે . દા.ત., નીચેના કમર્ચાર�ઓ પોતાના ઉપર�
અિધકાર�શ્રીને સલામી આપે છે . આનાથી તદ્દન િવ�દ્ધમાં િશષ્ટાચારથી �ૂ ર – �બલ�ુલ
સહજતાથી થતા પ્રત્યાયનને અનૌપચા�રક પ્રત્યાયન તર�ક� ઓળખવામાં આવે છે . િમત્રો-િમત્રો
વચ્ચે થ� ું પ્રત્યાયન એ અનૌપચા�રક પ્રત્યાયન છે .

(2) શા��દક ��યાયન અને અશા��દક ��યાયન :
�યાર� પ્રત્યાયનમાં સંદ�શા શબ્દો ક� ભાષા દ્વારા ર�ૂ થતા હોય ત્યાર� તેને શા�બ્દક
પ્રત્યાયન તર�ક� ઓળખવામાં આવે છે . આ શા�બ્દક પ્રત્યાયન લે�ખત ક� મૌ�ખક સ્વ�પ�ું હોઈ
શક� છે . યોગ્ય શબ્દોની પસંદગી અને વા�માં �-તે શબ્દો�ું સ્થાન વગેર� �વી બાબતો
શા�બ્દક પ્રત્યાયનમાં � ૂબ જ મહત્ત્વની �ુરવાર થઈ છે .
સામાન્ય ર�તે શબ્દો અને ભાષાના ઉપયોગ વગર થતા પ્રત્યાયનને અશા�બ્દક
પ્રત્યાયન તર�ક� ઓળખવામાં આવે છે . િશક્ષક� વગર્ખડં માં જો અસરકારક પ્રત્યાયન કર�ું હોય
તો શા�બ્દક પ્રત્યાયનની સાથે સાથે અશા�બ્દક પ્રત્યાયનનો પ્રયોગ કરવો � ૂબ જ આવશ્યક છે .
દા.ત., અવાજની તીવ્રતા, ચહ�રા પરના હાવ-ભાવ, આરોહ-અવરોહ, �ગો�ું હલન-ચલન
વગેર�.

(3) ��ય� અને પરો� ��યાયન :
�યાર� સંદ�શો મોકલનાર અને સ્વીકારનાર વચ્ચે �બ� – મોઢામોઢ સંપકર્ હોય તેને
પ્રત્યક્ષ પ્રત્યાયન તર�ક� ઓળખવામાં આવે છે . �યાર� આનાથી િવ�ુ દ્ધ �બ� સંપકર્ ન હોય ત્યાર�
પરોક્ષ પ્રત્યાયન થ�ું કહ�વાય. બે વ્ય�ક્ત ક� વ્ય�ક્તઓ વચ્ચે થતી ટ��લફોિનક વાતચીત એ
પરોક્ષ પ્રત્યાયન�ું ઉદાહરણ છે .
60

(4) એકમાગ� ��યાયન અને ��માગ� ��યાયન :
�યાર� મા�હતી આપનાર સંદ�શો પ્રાપ્ત કરનાર પાસેથી પ્રિતપોષણ ક� વળતા સંદ�શાની
અપેક્ષા વગર પ્રત્યાયન કર� ત્યાર� તેને એકમાગ�ય પ્રત્યાયન તર�ક� ઓળખવામાં આવે છે .
દા.ત., કોઈ લશ્કર� અિધકાર� પોતાના સૈિનકોને �ક
ુ મ આપે, તે એકમાગ� પ્રત્યાયન થ�ું
કહ�વાય.
�યાર� સંદ�શો આપનાર અને સ્વીકારનાર બંને એકબી�ને પ્રિતપોષણ � ૂ�ું પાડ� ત્યાર�
તેને �દ્વમાગ� પ્રત્યાયન તર�ક� ઓળખવામાં આવે છે . સામાન્ય ર�તે વગર્ખડં િશક્ષણ પ્ર�ક્રયામાં
િશક્ષક અને િવદ્યાથ� �દ્વમાગ�ય પ્રત્યાયનથી જોડાય તે વધાર� ઉ�ચત છે . આમ થાય તો જ
િશક્ષણ પ્ર�ક્રયામાં સફળતા પ્રાપ્ત થાય છે .

(5) �ત�રક વૈય��તક ��યાયન, �ૂથ ��યાયન અને સ� ૂહ મા�યમ ��યાયન :
વ્ય�ક્ત પોતે, પોતાની ર�તે કંઈક યાદ કર� , િવચાર� , �ત સાથે વાતચીત કર� , તે
ુ ૂવર્ક પરસ્પર �તર�ક્રયા કર� , તે �ૂથ પ્રત્યાયન
�ત�રક પ્રત્યાયન છે . �યાર� �ૂથમાં લોકો હ���
છે . આ ઉપરાંત �યાર� પ્રત્યાયન પ્ર�ક્રયામાં વસ્તીનો મોટો સ�ુદાય જોડાય ક� અસર પામે ત્યાર�
સ� ૂહ પ્રત્યાયન થાય છે .

(6) અધોગામી ��યાયન, ઊ�વ�ગામી ��યાયન અને સમ�તર�ય ��યાયન :
િનમ્ન દરજ્�વાળ� વ્ય�ક્ત ઉચ્ચ દરજ્�ની વ્ય�ક્ત સાથે પ્રત્યાયન કર� ત્યાર�
ઊધ્વર્ગામી પ્રત્યાયન કહ� શકાય. દા.ત., કમર્ચાર� પોતાના બૉસને �રપૉટર્ આપે.
�યાર� ઉચ્ચ દરજ્�વાળ� વ્ય�ક્ત િનમ્ન દરજ્�ની વ્ય�ક્ત સાથે પ્રત્યાયન કર� ત્યાર�
અધોગામી પ્રત્યાયન કહ� શકાય. દા.ત., વગર્ખડં માં િશક્ષક બાળકોને � ૂચના આપે.
આ ઉપરાંત, સમાન હોદ્દો ક� દરજ્જો ધરાવનાર વ્ય�ક્ત વચ્ચે થતા પ્રત્યાયનને
સમસ્તર�ય પ્રત્યાયન તર�ક� ઓળખવામાં આવે છે . દા.ત., બે િવદ્યાથ� ક� બે િશક્ષકો વચ્ચે થતી
વાતચીત.

3.5

ભાષાિવકાસનાઆયામો
આપણે હવે �સ્કનર, વૉલ્ટર અને બાન્�ુરાની સામા�જક અધ્યયન ની સૈદ્ધાંિતક બાબતોને
સમજવા પ્રયાસ કર�એ :

3.5.1 બી.એફ. ��કનર (B.F. Skinner) :
�સ્કનરના અ�ભસંધાનને કારક અ�ભસંધાન તર�ક� ઓળખવામાં આવે છે . �સ્કનર� પોતાનો
પ્રયોગ �દર ઉપર કય� હતો. તેણે સૌપ્રથમ એક � ૂખ્યા �દરને પેટ�માં � ૂય�. શ�આતમાં �દર
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માટ� પેટ�ની રચના અપ�ર�ચત હતી. એટલા માટ� તે ગભરાતો હતો. ધીમે-ધીમે પેટ�ની
રચનાથી પ�ર�ચત થવા લાગ્યો. ત્યારબાદ તે �ુદ�-�ુદ� પ્રિત�ક્રયા કરવા લાગ્યો. �ુદ�-�ુદ�
પ્રિત�ક્રયા દરિમયાન અચાનક જ �દરનો પંજો પેટ�માંના હાથા ઉપર પડ�ો અને ખોરાક બહાર
આવ્યો. �દર� તે ખોરાક ખાધો અને ત્યારબાદ �દરને પેટ�માં � ૂ�ા પછ� તે 15 િમિનટ� ખોરાક
મેળવી શ�ો. અત્રે એ બાબત ન�ધવી જ�ર� છે ક� �દર પ્રથમ પ્રયત્ને જ શીખી શ�ો ન હતો.
પરં � ુ તે � ૂખ્યો હોવાથી િવિવધ પ્રિત�ક્રયા દરમ્યાન – વારં વાર હાથો દબાવીને ખોરાક
મેળવવા�ું શીખી શ�ો.
પ્રયોગને �તે સારાંશ �પે કહ� શકાય ક� �દર પેટ�માં અનેકિવધ પ્રિત�ક્રયાઓ કરતો
હતો. પરં � ુ તેમાંથી એકમાત્ર હાથ પર પંજો દબાવવાની પ્રિત�ક્રયા, � તેનો બદલો ખોરાક �પે
આપતી હતી. તેથી �તે �દર તે �ક્રયા શીખી ગયો. આ પ્ર�ક્રયાને કારક અ�ભસંધાન તર�ક�
ઓળખવામાં આવે છે .
�સ્કનર સ્પષ્ટપણે માને છે ક�, જો કોઈ યોગ્ય વતર્ન માટ� જ�ર� યોગ્ય બદલો આપવામાં
આવે તો તે વતર્ન ફર�થી થવાની સંભાવના વધી �ય છે . યોગ્ય પ્રિતચાર સામે યોગ્ય બદલો
આપવાથી અપે�ક્ષત વતર્ન-પ�રવતર્ન થઈ શક� છે .
ભાષાિવકાસમાં કારક અ�ભસંધાનનો ઉપયોગ
-

વગર્ખડં િશક્ષણ દરિમયાન બાળકને યોગ્ય સમયે યોગ્ય બદલો આપવાથી િશક્ષણ �ૃઢ બને
છે અને બાળક ઝડપથી ભાષા શીખે શક� તેની સંભાવના વધી �ય છે .

-

બાળકોમાં યોગ્ય ભાષા, �ુદ્ધ ઉચ્ચારણ વગેર� �વી �ુટ�વો�ું ઘડતર થઈ શક� છે .

-

બાળકોમાં �ુ દા-�ુ દા પ્રકારના કૌશલ્યોનો િવકાસ થઈ શક� છે .

-

શાળામાં થતી સહઅભ્યાિસક પ્ર� ૃિ��ું � ૂર� ું િનર�ક્ષણ કર�, તેમને યોગ્ય હકારાત્મક �ુ�ૃઢકો
આપી શકાય છે .

-

અ�ભસંધાનની મદદથી ભાષાિશક્ષણ સરળ બને છે . બાળકમાં શ્રવણ, કથન, વાચન અને
લેખન �વા કૌશલ્યોનો િવકાસ થવામાં �ુરસ્કાર ક� બદલો મહત્ત્વનો ભાગ ભજવે છે .
�તે એટ�ું જ�ર કહ� શકાય ક�, વગર્ખડં ની વાસ્તિવક પ�ર�સ્થિતમાં જો બાળકને યોગ્ય

સમયે યોગ્ય �ુરસ્કાર ક� બદલો – હકારાત્મક �ુ�ૃઢક આપવામાં આવે તો ભાષાિશક્ષણ જ ન�હ,
પરં � ુ કોઈ પણ પ્રકાર�ું િશક્ષણ સરળ અને સાહ�જક બનાવી શકાય છે .
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3.5.2 વૉ�ટર એસ. હ�ટર (Walter S. Hunter, 1889-1953):
માનવવતર્નના િવ�ાન માટ� મનોિવ�ાન શબ્દ બાદ ‘Anthroponomy’ માનવવતર્નના
િનયમો�ું શા� શબ્દ પ્રયો�યો. હન્ટર માને છે ક�, મનોિવ�ાન એ બાહ્ય વાતાવરણ � �ુખ્યત્વે
સામા�જક છે , તે સાથેના વ્ય�ક્તના બાહ્ય વતર્ન�ું વણર્ન અને સ્પષ્ટ�કરણ, ભાિવકથન અને
િનયંત્રણ કર� છે . તેણે કારક િશક્ષણ�ક્રયા િવશે અભ્યાસ કય� અને સવર્પ્રથમ કા�લક �ટ-વ્� ૂહ
Tempord Mazeની રચના કર�.
હન્ટર� વાતાવરણવાદ� – વતર્નવાદ� અ�ભગમને અ�ુસર�ને વાતાવરણ અને ચેતનાને
એક ગણ્યા. આ ર�તે તેણે માનિસક ઘટકોની ઉપેક્ષા કર�ને મનોશાર��રક દ્વૈતવાદનો ઉક�લ
શોધવાની આશા સેવી. તેની આ પ્રકારની િવચારસરણીમાં બૅકતેર�વ, વૉટસન અને અન્ય
ભૌિતકવાદ�ઓ �વી તકર્ પદ્ધિત જોવા મળે છે .

3.5.3 આ�બટ� બા��ુરાનો સામા�જક અ�યયનનો િસ�ાંત
(Social Learning Theory of Albert Bandura) :
બાળક મોટાભાગના વ્યવહારો સમાજના વ્યવહારોમાંથી અને સામા�જક પ�ર�સ્થિતમાંથી
શીખે છે . � �ુ�ુંબ ક� સમાજમાં બાળકનો ઉછે ર થતો હોય ત્યાં તે પોતાના મા-બાપ, િમત્રો, સગાંસંબધ
ં ીઓ, પડોશીઓ, �ુ�ુજનો �વા મહત્ત્વના વ્ય�ક્તઓના વ્યવહારો�ું અવલોકન કર� છે અને
તે� ું અ�ુકરણ કર� છે તથા ભિવષ્યમાં એવાં જ વ્યવહારો પોતે કર� છે . બાન્�ુ રાના મત �ુજબ,
બાળકો બી�ની �ક્રયાઓ�ું અ�ુકરણ કર� છે તે જ સામા�જક અધ્યયન છે . બાળક � ભાષા શીખે
છે તે પણ પોતાના �ુ�ુંબ, પડોશી, સમાજ, શાળા ક� િમત્રોના વતર્નમાંથી શીખે છે . દા.ત., બાળક
ઘેર આવેલ વડ�લોને પગે લાગે, તે પોતાના �ુ�ુંબ, સમાજ ક� વાતાવરણની અસર હોઈ શક�.
સામા�જક અધ્યયન એકદમ સરળ પ્ર�ક્રયા છે . કારણ ક� તેમાં પ્રેરણા-ઇનામ, િશક્ષા ક�
િશક્ષણની જ�ર નથી પડતી. આમાં બાળક� માત્ર પોતાના િમત્રો�ુ,ં વડ�લો�ુ,ં સામા�જક
વ્યવહારો�ું જ ધ્યાનથી અવલોકન કરવા�ું હોય છે . બાન્�ુરા એમ પણ જણાવે છે ક�, બાળક
આક્રમક વતર્ન પણ અન્યોના અ�ુકરણથી જ કરતો થાય છે . સામા�જક પ�ર�સ્થિતમાં બાળક
ક�વી ર�તે શીખે છે , તે માટ� િવકાસાત્મક મનોિવ�ાનમાં બાન્�ુરા દ્વારા થયેલાં અધ્યયનો
મહત્ત્વનાં છે .
અધ્યયન

�ગે

બાન્�ુરાએ

આપેલા

િસદ્ધાંતને

સામા�જક

અધ્યયન

િસદ્ધાંત,

અવલોકનાત્મક અધ્યયન, સામા�જક અધ્યયન, અ�ુકરણાત્મક અધ્યયન વગેર� �વા િવિવધ
નામોથી ઓળખવામાં આવે છે .
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મૉડ�લ�ગ :
‘‘મૉડલ એટલે વતર્નની તરાહ’’ આપણે �ણીએ છ�એ ક�, બાળકો માટ� તેના મા-બાપ,
િમત્રો, �ુ�ુજનો-િશક્ષકો, ભાઈ-બહ�ન, સામા�જક નેતા, મહાન �ુ�ુષો, �ફલ્મના નાયક-નાિયકા
વગેર� વ્ય�ક્તઓ મૉડલ�પ હોય છે . બાળક � સામા�જક પ�ર�સ્થિતમાં રહ� છે તેમાં �ુદ�-�ુદ�
� ૂિમકામાં રહ�લા વ્ય�ક્તઓ�ું અવલોકન કર� છે અને અ�ુકરણ પણ કર� છે .
બાળક પોતાના મનોજગતમાં ગમતા મૉડલ�ું અવલોકન કર�, નવા-નવા વતર્નો શીખે
છે અને પોતાના ક�ટલાક વતર્નમાં ફ�રફાર કર� છે . બાળક સામા�જક પ�ર�સ્થિતમાં પોતાના
મૉડલ�ું અ�ુકરણ કર� ત્યાર� તેના �વા �ુણો અને �ક્રયાઓ પોતાનામાં િવકાસ કરવા પ્રયત્ન કર�
છે . આવી તાદાત્મીકરણની પ્ર�ક્રયા માટ� બાન્�ુરા ‘મૉડ�લ�ગ’ શબ્દ પ્રયો� છે .
બા��ુરા મૉડ�લ�ગના ફાયદાઓ નીચે �માણે જણાવે છે :
-

બાળક નવા શીખેલા વ્યવહારને � ૂળ ર�તે � ૂણર્ કર� છે . દા.ત., મા-બાપ ક� કોઈ આદશર્
વ્ય�ક્ત�ું વતર્ન.

-

મૉડ�લ�ગ બાળકોના સામા�જકરણ સાથે ઘિનષ્ટ સંબધ
ં ધરાવે છે .

-

બાળકોમાં ક�ટલીકવાર સાહિસક �ુણોનો િવકાસ થાય છે . િવિશષ્ટ કાય� કરવા માટ�� ું
સાહસ કર� શક� છે .

-

બાળકોના અયોગ્ય વતર્ન બદલ િશક્ષા થાય છે . તે જોઈને બી�ં બાળકો એવી પ્ર� ૃિ� ક�
વતર્ન કરતાં નથી. આમ, મૉડ�લ�ગ વડ� અયોગ્ય વતર્ન ટાળ� શકાય છે .

-

ભાષાિશક્ષણમાં પણ બાળકો પોતાના યોગ્ય મૉડલની કલ્પના કર�, પોતાની ભાષામાં તે
પ્રમાણે �ુશળતા લાવવાનો પ્રયાસ કર� છે .

મૉડ�લ�ગની શરતો :
-

મૉડલના સંબધ
ં માં બાળકને �ટલી વ�ુ સ્પષ્ટ �ણકાર� હોય, તેટ�ું મૉડ�લ�ગ સરળ અને
સહજ બને છે .

-

જો માતા-િપતા પોતાના બાળકોની જ��રયાત સમ�, સમસ્યાના ઉક�લના માગ� બતાવે તો
તે સક્ષમ મૉડલ ગણાય છે .

-

બાળક�ું � વ્ય�ક્ત સાથે તાદાત્મ્ય સા�ું, તેની સાથે બાળક તાદાત્મીકરણ સાધી શક� છે .
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-

બાળકો અને મા-બાપ વચ્ચે વ�ુ સમાનતા જોવા મળે ત્યાર� તાદાત્મીકરણની સંભાવના
વધી �ય છે .

-

મૉડ�લ�ગ માટ� મહત્ત્વની બાબત એ છે ક�, બાળકો પોતાની પસંદના મૉડલ �વા બનવાની
પ્રબળ ઇચ્છા રાખે.

શૈ��ણક ફ�લતાથ� :
બાન્�ુરાનો સામા�જક અધ્યયનના િસદ્ધાંત�ું આગ�ું મહત્ત્વ છે . વગર્ખડં િશક્ષણમાં તેનો
ઉપયોગ કર� શકાય છે . અત્રે એમ પણ કર� શકાય ક�, ભાષાિશક્ષણમાં પણ તેનો ઉપયોગ કર�
શકાય છે .
-

બાળકોને શ� એટલા પ્રત્યક્ષ અ�ુભવો � ૂરા પાડો. આ દ્વારા ભાષા કૌશલ્યોનો પણ િવકાસ
થઈ શક�.

-

િશક્ષક તર�ક� આપણે � વતર્ન બાળકોમાં ઇચ્છતા હોઈએ, તેને માટ� સ્પષ્ટ સમ�ૂતી આપવી
જ�ર� છે . દા.ત., ભાષા ઉચ્ચારણની પ્રત્યક્ષ સમ�ૂતી.

-

મૉડ�લ�ગ પ્ર�ક્રયા�ું યોગ્ય આયોજન અને તે� ું વારંવાર �ુનરાવતર્ન કર�ું જ�ર� છે . બાળકો
ભાષા કૌશલ્ય�ું � ૂર� ું િનર�ક્ષણ કર� શક�.

-

વગર્ખડં ના દર� ક બાળકને તેના યોગ્ય અને ઇ�ચ્છત વતર્ન માટ� પ્રેરણા અને પ્રોત્સાહન
આપ�ું જ�ર� છે .

-

3.6

આદશર્ મૉડલ દ્વારા ઉ�મ પ્રકાર�ું ભાષાિશક્ષણ આપી શકાય.

ુ
વત�નવાદનીસમી�ાનાસંદભ�સૈ�ાંિતકબાબતોની�લના
આપણે �ણીએ છ�એ ક�, �સ્કનરના િવચારોની વ્યવહા�ુ ઉપયો�ગતા િશક્ષણકાયર્માં ઘણી
જ છે . �સ્કનર માને છે ક� �યાર� -�યાર� સાચો અને યોગ્ય પ્રિતચાર થાય ત્યાર� -ત્યાર� તેને �ુ�ષ્ટ
મળવી અત્યંત જ�ર� છે . જો સમયસર �ુ�ષ્ટ મળે તો પ્રિતચાર વ�ુ �ૃઢ બને છે . વગર્ખડં િશક્ષણ
પ્ર�ક્રયા દરિમયાન બાળક �યાર� સાચો અને યોગ્ય પ્રિતચાર આપે ત્યાર� તેને ‘સરસ’, ‘શાબાશ’,
‘બરાબર’ �વી પ્રિત�ુ�ષ્ટ આપવી જ�ર� છે . આ ઉપરાંત, િશક્ષક�ું �બનશા�બ્દક હકારાત્મક
પ્રિતપોષણ પણ બાળક માટ� અ� ૂલ્ય સા�બત થાય છે . અત્રે એ બાબત સ્પષ્ટ થાય છે ક�,
બાળકની વતર્ન�ુધારણા ક� િશક્ષણકાયર્માં વારંવાર �-તે પ�રણામનો અહ�સાસ બાળકને થાય તે
જ�ર� છે .
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બાન્�ુરાના મત �ુજબ, બાળકોને શ� તેટલા પ્રત્યક્ષ અ�ુભવો � ૂરા પાડવાની બાબત
ઉપર ભાર અપાયો છે અને સાથે-સાથે પ્રેરણા અને પ્રોત્સાહન પણ અગત્યના ગણ્યા છે . વૉલ્ટર
વાતાવરણવાદ� અ�ભગમ ઉપર ભાર � ૂક� છે . �સ્કનર પ્રિતપોષણને મહત્ત્વ આપે છે .
ુ ના કરતાં સ્પષ્ટ થાય છે ક� �-તે વાતાવરણને
આગળ દશાર્વેલ ત્રણેય િસદ્ધાંતોની �લ
આધાર� બાળકમાં � યોગ્ય વતર્નતરાહો જોવા મળે છે તેને �-તે યોગ્ય સમયે પ્રિત�ુ�ષ્ટ
આપવી જોઈએ. અયોગ્ય વતર્ન િનવારવા માટ� તેનો અહ�સાસ બાળકને થાય તેવા વાતાવરણ�ું
િનમાર્ણ કર�ું જોઈએ. વગર્ખડં ના વાસ્તિવક વાતાવરણ દરિમયાન િશક્ષક� એવી બાબતોની
કાળ� રાખવી � ૂબ જ�ર� છે .

3.7

વાતા�લાપમાં, ચચા�માં અને �વણમાં ભાષાનો ઉપયોગ
ભાષાના �ુખ્ય ચાર કૌશલ્યો છે : શ્રવણ, વાચન, કથન અને લેખન. આ ચાર કૌશલ્યો
ભાષા-અધ્યયનની પ્ર�ક્રયામાં મહત્ત્વનો ભાગ ભજવે છે . આપણે કોઈ પણ ભાષા �ણતા હોઈએ
તેનો અથર્ એ થયો ક� તે ભાષામાં આપણે પોતાના િવચારો સરળતાથી બોલીને ર�ૂ કર� શક�એ,
આપણા પોતાના િવચારો લખીને ર�ૂ કર� શક�એ, સાંભળ�ને ક� વાંચીને સહજતાથી અથર્ગ્રહણ
કર� શક�એ. આ પ્રત્યેક કૌશલ્યના િવકાસ માટ� ની િવિવધ પ્ર� ૃિ�ઓ અને પ્ર�ુ�ક્તઓ છે . આ
કૌશલ્ય આત્મસા�્ થતાં ભાષા આત્મસા�્ કર� શકાય છે .
આ કૌશલ્યોને �ૂંકમાં સમ�એ :

(1) �વણ : બોલાતી ભાષાના સાંભળે લા અવાજો ઓળખી અથર્ સમજવાની પ્ર�ક્રયા એટલે
શ્રવણ. આ પ્રમાણે સાંભળ�ું એ શ્રવણ માટ� જ�ર� છે પણ અથર્ગ્રહણ કરવાની �ક્રયા થાય
ત્યાર� પ્ર�ક્રયા � ૂણર્ થાય છે .

(2) કથન : ભાષાના શ્રાવ્ય માધ્યમ દ્વારા, શ્રાવ્ય ઘટકો દ્વારા એટલે ક� બોલીને વ્ય�ક્ત પોતાના
િવચારો અને લાગણીઓને અ�ભવ્યક્ત કર� ત્યાર� તે કથન કર� છે .

(3) વાચન : લખેલા શબ્દો ક� ભાષાના ધ્વિનઓના �ૃશ્ય સંક�તોને ઓળખીને તેના અથર્
સમજવાની પ્ર�ક્રયા એટલે વાચન.

(4) લેખન : ભાષાના ધ્વિનઓના સંક�તથી તે ભાષામાં પોતાના િવચારો અને લાગણીઓ લે�ખત
સ્વ�પે ર�ૂ કર� તેને લેખન કહ� છે .
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3.7.1 વાતાર્લાપ એટલે �ુ ં ?
િવષયવસ્� ુને વાતાર્ સ્વ�પે ર�ૂઆત કરવાની કળા એટલે વાતાર્ લાપ. િવષયવસ્� ુને
આરોહ-અવરોહ સાથે ર�ૂ કરવાની આ પ્ર�ુ�ક્ત છે .

3.7.2 વાતા�લાપ ��ુ��ત�ું મહ��વ
બાળકથી � ૃદ્ધ �ુધી સૌ કોઈને વાતાર્ સાંભળવી ગમે છે . આમ, વાતાર્� ું સ્વ�પ લોકિપ્રય
હોવાથી વાતાર્લાપ દ્વારા શીખવા�ું વ�ુ સ્વાભાિવક, અસરકારક અને ઉપયોગી બની રહ� છે .
વાતાર્ લાપ પ્ર�ુ�ક્તના ઉપયોગથી િવદ્યાથ�ઓને િવષય પરત્વે રસ ઉત્પ� થાય છે . આ પ્ર�ુ�ક્ત
દ્વારા લાંબા સમય �ુધી બાબતો યાદ રાખી શકાય છે . આ પ્ર�ુ�ક્ત િવદ્યાથ�ઓની સ�નાત્મક
શ�ક્ત િવકસાવવામાં ઉપયોગી છે . વાતાર્માંથી આવતા નવા-નવા શબ્દો, કહ�વતો, ��ઢપ્રયોગો
�વા શબ્દભંડોળ વાતાર્ સાંભળ�ને વધાર� શકાય છે . વાતાર્ કહ�વાથી કથન કૌશલ્ય પણ સા�ું
િવકસે છે . અને �હ�રમાં બોલવાની અ�ભવ્ય�ક્ત પણ ખીલે છે . આ પ્ર�ુ�ક્તના ઉપયોગથી
િશક્ષણકાયર્ સરળ અને અસરકારક બને છે .

3.7.3વાતા� લાપમાં ભાષાનો ઉપયોગ :
વાતાર્ લાપમાં બાળકોને �ુક્ત ર�તે પોતાના િવચારો અ�ભવ્યક્ત કરવાની તક પ્રાપ્ત
થાય છે . પોતાના ગમા, અણગમા, પ�ર�સ્થિત પરત્વેના વલણો, મંતવ્યો�ું પ્રકટ�કરણ અહ�
શ� બને છે . સાથે સાથે બાળક અન્યના અ�ભપ્રાયો તથા મંતવ્યોને સાંભળે છે અને સ્વીકાર� છે .
�થી અહ� શ્રવણ અને કથન બંને કૌશલ્યને િવકસવાની સમાન તક રહ� છે . પોતાના િવચારોની
અ�ભવ્ય�ક્તમાં યોગ્ય શબ્દ પર ભાર � ૂકવો, ઉદાહરણનો ઉપયોગ, ��ઢપ્રયોગ અને કહ�વતોની
ર�ૂઆત વગેર� બાબતોમાં સહજ કૌશલ્ય પ્રાપ્ત કર� શક� છે . સાથે સાથે ગભરાટ વગર શીઘ્ર
િવચાર�ને �ુદ્દાસર ર�ૂઆત કરવાની આવડત ક�ળવાય છે . વાતાર્લાપ અને પ�રસંવાદ �વી
પ્ર� ૃિ�ઓથી સંસ્થામાં એક શૈક્ષ�ણક વાતાવરણ ઊ�ું થાય છે . િવદ્યાથ�ઓ વચ્ચે આત્મીયતા વધે
છે . િવદ્યાથ� પોતાના મનની અ�ભવ્ય�ક્ત યોગ્ય ર�તે કર� શક�, પોતાના મંતવ્યો, િવચારો, �ુદ્ધ,
સરળ ભાષામાં પ્રયો� શક� તે માટ� િશક્ષક દ્વારા ક�ટલીક પ્ર� ૃિ�ઓ�ું આયોજન કરવામાં આવે
છે . �વી ક�, વાતાર્ કથન, નાટ�ીકરણ, વાતાર્લાપ ક� ચચાર્, શાળાસભા, વક્� ૃત્વસ્પધાર્, સંવાદ,
�ડબેટ (વાદ-િવવાદ), શબ્દરમતો�ું આયોજન વગેર�.
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3.7.4 વાતા�લાપ ક�વી ર�તે ?
વાતાર્ લાપ �ુઆયો�જત હોવો જ�ર� છે . �યાર� તમે બોલો છો ત્યાર� તમાર� �ખો
મોટ� ભાગે નીચી હોય છે . �યાર� તમે સાંભળો છો ત્યાર� તમાર� �ખો મોટ� ભાગે સામે હોય છે ,
ઉપર હોય છે . વાતાર્લાપ દરિમયાન વક્તા અને શ્રોતાની �ખો મોટ� ભાગે મળતી નથી. �યાર�
વક્તા પોતાની વાત � ૂણર્ કરવાના હોય છે ત્યાર� તે પછ�ના વક્તા અથવા શ્રોતા સામે બે-ત્રણ
વાર �ુએ છે . શ્રોતા માટ� આ િનશાની છે ક� વક્તા પોતે પોતાની વાત � ૂણર્ કર� રહ્યા છે અને
હવે પોતાનો બોલવાનો વારો આવશે.
આપણને શાળા સમયથી શીખવવામાં આવે છે ક�, સામે જોઈને વાત કરો, �ખમાં
�ખ િમલાવીને બોલો. પણ �યાર� વાતાર્ લાપ ચાલે છે ત્યાર� વક્તા શ્રોતા સામે સતત જોઈને
બોલતા નથી.
વાતાર્ લાપમાં �ખોના મળવા કરતા શ્રોતા આપણને સાંભળ� રહ્યા છે ક� નહ� તે
મહત્ત્વ�ું હોય છે . વાતાર્લાપ સરળતાથી ચાલે તે ર�તે તે� ું આયોજન થ�ું જ�ર� છે .
વાતાર્ લાપમાં ભંગ Turn Takingના િનયમો�ું ખંડન છે . આ વાતાર્ લાપ નીચે પ્રમાણે થઈ શક� :
(1) અવરોધ : �યાર� નવા વક્તા ચા�ુ વક્તવ્યમાં અવરોધ ઊભો કર� પોતે વક્તા બનવા
�ય.
(2) �યાર� નવા વક્તા અવરોધ ઊભો કર�ને બોલવા �ય પણ સફળ ન થાય.
(3) �યાર� બે વક્તાઓ એકસાથે બોલે.
(4) આ વાતાર્ લાપ દરિમયાન યોગ્ય િવષય જ ક�ન્દ્રસ્થાને રહ� અને િવષયાંતર ન થઈ �ય એ
બાબતની કાળ� રાખવી ખાસ જ�ર� બની �ય છે .

3.7.5વાતા� લાપ વખતે �યાનમાં રાખવાની બાબતો :
વાતાર્ લાપ �ુઆયો�જત હોવો જ�ર� છે . આ માટ� ક�ટલાક િનયમો ન�� થયા છે ક� એક
બોલે અને તેના પછ� બી� વ્ય�ક્ત બોલે. આ પ્ર�ક્રયાને Turn Taking કહ�વામાં આવે છે .
વાતાર્ લાપમાં �ુખ્ય બે માગર્દશર્ક બાબતો છે :
(1) એક સમયે માત્ર એક જ વ્ય�ક્ત બોલે.
(2) મૌનને અવકાશ ન હોય.
બોલનાર અને પછ�ના વક્તા વચ્ચેનો વાતાર્ લાપ સરળ ર�તે અને અટ�ા િવના
ચાલવો જોઈએ. એક વ્ય�ક્તના બોલી લીધા પછ�ના વ્ય�ક્તનો બોલવાનો સમય આવે ત્યાર�
િવિવધ પદ્ધિતઓથી આપણે આ દશાર્વી શક�એ.
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3.7.6 ચચા� એટલે � ંુ ?
ચચાર્ એક એવી પ્ર� ૃિ� છે �માં લોકો કોઈ �ુદ્દા િવશે વાત કર� છે અને તેમના િવચારો,
મા�હતી અને અ�ભપ્રાયો એકબી�ને કહ� છે .

3.7.7 �ૂથચચા� � ંુ મહ��વ
ચચાર્ એ સહકાર� �ચ�તન છે . �ૂથનેતાના ને� ૃત્વ હ�ઠળ �ૂથના સભ્યો �ુક્તમને િવચારો�ું
આદાન-પ્રદાન કર� છે . વગર્ખડં પ્રત્યાયન પ્ર�ુ�ક્ત તર�ક�ની ચચાર્ એક અસરકારક પ્ર�ુ�ક્ત છે .
આખો વગર્ સામેલ થઈ કોઈ એક �ુદ્દાની ચચાર્ કર� છે . ચચાર્ પ્ર�ુ�ક્ત દ્વારા િવદ્યાથ�ઓમાં સ�ક્રય,
પ્ર� ૃિ�શીલ, સ્વ-અધ્યયન, ને� ૃત્વશ�ક્ત, �ૂથમાં રહ� કાયર્ કરવાની શ�ક્ત વગેર�નો િવકાસ થાય
છે . ચચાર્માં બાળકોને �ુક્ત ર�તે પોતાના િવચારો અ�ભવ્યક્ત કરવાની તક પ્રાપ્ત થાય છે .
પોતાના ગમા, અણગમા, પ�ર�સ્થિત પરત્વેના વલણો, મંતવ્યો�ું પ્રકટ�કરણ અહ� શ� બને છે .
સાથે સાથે બાળક અન્યના અ�ભપ્રાયો તથા મંતવ્યોને સાંભળે છે અને સ્વીકાર� છે . �થી અહ�
શ્રવણ અને કથન બંને કૌશલ્યને િવકસવાની સમાન તક રહ� છે . વગર્ખડં માં પ્રત્યાયન કરવા
માટ�ની તેમજ સ�ક્રય રાખવા માટ�ની અસરકારક પ્ર�ુ�ક્ત છે . િવદ્યાથ�ઓમાં સ� ૂહભાવના ક�ળવી
શકાય છે . બી�ના િવચારો શાંિતથી સાંભળવાથી ધીરજ અને સ્વીકારવાની ખેલ�દલી પ્રાપ્ત
થાય છે .

3.7.8 �વણમાં ભાષાનો �યોગ :
બાળકને જન્મતાની સાથે જ માતા તરફથી મળતી ભાષા તેની મા� ૃભાષા છે . હાલર�ું
સંભળાવે તે તેની મા� ૃભાષા. આમ, બાળક સૌથી પહ�લાં મા અને �ુ�ુંબના અન્ય સભ્યો પાસેથી
ભાષા શીખે છે . આ ભાષા શીખવાની પ્ર�ક્રયા જન્મતાની સાથે જ શ� થાય છે . આપણે આગળ
ચચાર્ કર� તે પ્રમાણે ભાષાિશક્ષણનો પ્રથમ તબ�ો શ્રવણનો છે . આ તબ�ો પ્રથમ તબ�ો તો
છે જ સાથે સાથે ભાષાના અન્ય સોપાનો કથન, વાચન અને લેખનનો પણ આધાર હોવાના
કારણે ભાષાિશક્ષણમાં મહત્ત્વનો અને પાયા�પ બની રહ� છે . આ શ્રવણનો તબ�ો જન્મતાની
સાથે જ �ુ�ુંબના સાિનધ્યમાં શ� થાય છે .
શ્રવણના આ તબ�ામાં સૌપ્રથમ તો માત્ર અવાજ�ું શ્રવણ થાય છે . �માં બાળક
અવાજને સાંભળે છે . ઉદાહરણ તર�ક� અવાજવાળા રમકડાં તરફ જોયા કર� છે . અત્યંત મોટા
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અવાજથી ડર�ને રડવા લાગે છે . ચપટ� વગાડવાથી તે� ું ધ્યાન આકિષ�ત થાય છે . રડ�ું બાળક
સંગીતવાળા રમકડાને સાંભળ�ને � ૂપ થઈ �ય છે .
બાળક પોતાના િવકાસ અને અવાજની સાથે સાથે અવાજના પ્રકાર પણ ઓળખવા
લાગે છે . ઘરમાં રહ�� ું બાળક ઘરની બહારના ભસતા �ૂતરાના અવાજથી ડર� �ય છે �યાર�
આકાશમાં �ટતા ફટાકડાને જોઈને આનં�દત થાય છે .
આ તબ�ા પછ� બાળક પોતાની આસપાસ બોલાઈ રહ�લી ભાષાને પ્રિતભાવ આપ� ું
થાય છે . આ શ્રવણની સાથે સાથે તે અવાજ કર� છે અને ઘણીવાર ચીસો પણ પાડ� છે .
�યાર� બાળકને તેના નામથી બોલાવવામાં આવે છે ત્યાર� તે તરત જ પ્રિતભાવ આપે
છે . કોઈ એક િનિ�ત અવાજ સંભળાય ત્યાર� તરત જ પ્રિતભાવ આપતા બાળક� આ નામ –
અવાજ અત્યાર �ુધી ઘણી વાર સાંભળ્યો છે . વળ�, �ુ�ુંબમાં બધા જ સભ્યોના િનિ�ત અવાજ –
નામ છે . ઘરમાં એક વ્ય�ક્ત સાથે જોડાયેલી બધી બાબતો સાથે પપ્પા નામ આવે છે . �મ ક�,
પપ્પા આવી ગયા. પપ્પાને આવજો કહ� દો. પપ્પા ઑ�ફસ �ય છે . આ જ ર�તે દર� ક નામ
ં ાન સાથે જોડ�ને બાળક બોલાતા અવાજને સાંભળે છે . આ અવાજ � ભાષા છે તેની
અ�ુસધ
ં ાન કર� છે અને અથર્બોધ કર� છે ક� �-તે વ્ય�ક્ત એટલે પપ્પા, �-તે વ્ય�ક્ત એટલે
સાથે અ�ુસધ
મમ્મી, �-તે વ્ય�ક્ત એટલે બા. રોજ ગાય... ગાય... ગાય... કહ�ને બોલાવે અને � પ્રાણી આવે
ં ાન અને અ�ુભવ દ્વારા
તે ગાય છે . અહ� ભાષા શ્રવણ દ્વારા શીખાય છે . આજ ર�તે અ�ુસધ
બાળક વણર્થી વા� �ુધી પહ�ચે છે અને શાળાએ જતાં પહ�લાં તો મા� ૃભાષા�ું શ્રવણ અને
કથન કરતાં શીખી �ય છે .
બાળકના આ શ્રવણમાં મહત્ત્વની બાબત એ છે ક� બાળક � સાંભળે છે તે બોલે છે અને
તે પ્રમાણે સમ� છે . �મ ક�, અહ� આવ – એમ કહ�તાની સાથે બાળક ન�ક આવે છે .
વળ�, શ્રવણના આ �ુદા �ુદા અ�ુભવો ભાષા ભેદમાં તો જોવા મળે જ છે સાથે સાથે
બોલી ભેદમાં પણ જોઈ શકાય છે . આના ક�ટલાક ઉદાહરણો જોઈએ :
-

મારા ઘરની અગાડ� પક્ષી છે . / મારા ઘરની આગળ પક્ષી છે .

-

અમે ટમારા ઘર� આયવા હતા. / અમે તમારા ઘર� આવ્યા હતા.

-

મને માર� ભાષા ગમે છે . / મને માર� ભાસા ગમે સે.
આ ર�તે બાળક શ્રવણ પ્રમાણે ભાષા શીખે છે અને શ્રવણના અ�ુભવો મેળવતો �ય છે

તથા ભાષાના સોપાનો સર કરતો �ય છે .
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3.8

ભાષામાંસામા�જક-સાં��ૃિતકતફાવતો:લઢણ,

ભાષાશા�ીય

તફાવતો,

બ�ુસાં��િૃ તકવગ� ખડ
ં માંિશ�કની� ૂિમકા
3.8.1 લઢણ :
કોઈ પણ વ્ય�ક્ત જન્મે ત્યાર� બાળક તર�ક� પોતાના આ�ુબા�ુના સમાજમાંથી તે� ું
ભાષાગ્રહણ થાય છે . ભાષા � ૂન્યની �સ્થિતમાંથી બાળક ધીમે ધીમે બાહ્ય જગતને ધ્વિનઓની
સાથે સાંકળવા�ું શીખે છે અને ત્રણ-ચાર વષર્ની �મર�ું થતાં �ુધીમાં તો તે અદ�ુત કહ�
શકાય તેવી ર�તે, જો બી� કોઈ વાગ્યંત્રની ખોડ-ખાંપણ ન હોય તો પોતાના સમાજની ભાષાને
આત્મસા�્ કર� લે છે . આ પ્રથમ આત્મસા�્ કરાયેલી ભાષા મોટ� ભાગે તેની બોલી હોય છે .
આ બોલી ક� સ્વ-ભાષા�ું પ્ર�ુત્વ મ�ુષ્ય પર �વનભર તેના સંજોગો પ્રમાણે વ�ે-ઓછે
�શે જળવાઈ રહ� છે . આ પ્ર�ુત્વ તેની શ�ક્ત તેમજ તેની મયાર્ દા બંને બને છે . શ�ક્ત એ
અથર્માં ક� પોતાની આ સ્વ-ભાષા સાથે મળતાપ�ું હોય તેવી અનેક ભાષાઓ સમજવામાં તેને
�ુગમતા પડ� છે . પરં � ુ આ જ શ�ક્ત �યાર� �ુ દા પ્રકારની ધ્વિન વ્યવસ્થાવાળ� ભાષાને
સમજવામાં બાધક બને છે ત્યાર� તે મયાર્ દા બને છે . દા.ત., મહ�સાણાવાસી પાણી ને પોણી બોલે
છે . એવી જ ર�તે ક�ટલા ર� ક�ટલા ને બદલે ચેટલા ર� ચેટલા. કા�ઠયાવાડ� ગયો હતો ને બદલે
ગ્યો તો બોલે છે . અહ�યાં

તેમની બોલવાની લઢણ ક� લહ�કો પણ અલગ હોય છે . ક�ટલાક

લોકોમાં તેમની બોલીની શૈલી એવી હોય છે , �માં આરોહ-અવરોહ પણ એક જ વા�ના
અલગ-અલગ હોય છે .
મ�ુષ્ય પોતાની સ્વ-ભાષાના ધ્વિન આયોજનોથી એટલો બધો પ્રભાિવત હોય છે ક�
અન્ય ધ્વિન આયોજનોને તે પોતીકાં આયોજનના સંદભર્માં જ સાંભળે છે . વળ�, આ પોતીકાં
ધ્વિન આયોજનો તે અન્ય ભાષાના ઉચ્ચારણમાં પણ પ્રયો� છે , � તેની સ્વ-ભાષાનો પ્રભાવ છે
�ને આપણે બોલીનો પ્રભાવ કહ�એ છ�એ.
ઉદાહરણ તર�ક� તમાર� ત્યાં કોણ આવ્�ું હ� ું ? તે પ્ર�ના જવાબમાં અમાર� ત્યાં...
આયવા હતા જ જવાબ મળે છે . અહ� સ્વ-ભાષા એટલે ક� બોલી યથાવ�્ રહ� છે . આ સ્વ-ભાષા
અને સ્વ-અ�ુભવનો પ્રભાવ સમ�વતા લીચ હાડર્ ત (Leich Hardt) જણાવે છે તે પ્રમાણે, ‘�
આ�દવાસીઓના કાન, ઘાસમાં જતા સાપના એકદમ ધીમા એવા સરરર અવાજને સહ�લાઈથી
કળ� �ય છે તે, તેમને � પ્રાણી �ણી�ું નથી તેવા ઘોડાના ડાબલાની બઘડાટ�ને કળ�
શકવામા કામયાબ ન પણ નીવડ�.’
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બાર ગામે બોલી બદલાય કહ�વતે આ બોલીમાં પ્રદ� શ અને સંસ્�ૃિતના તફાવતો પ્રમાણે
ભેદ જોવા મળે છે . મ�ુષ્ય પર બોલીનો પ્રભાવ આ�વન વ�ા-ઓછા પ્રમાણમાં રહ� છે તેમ
આપણે આગળ ક�ું છે તે સંદભર્માં સંસ્�ૃિત અને સમાજનો પ્રભાવ બોલી પર જોવા મળે છે .

3.8.2 બ�ુસાં��ૃિતક વગ� ખડ
ં માં િશ�કની � ૂિમકા :
એક જ વગર્માં અનેક સાંસ્�ૃિતક વારસો ધરાવતાં બાળકો હોય તેને બ�સ
ુ ાંસ્�ૃિતક
વગર્ખડં કહ� છે . દા.ત., ઔદ્યો�ગક િવસ્તારમાં આવેલી શાળા. ઔદ્યો�ગક િવસ્તારમાં િવિવધ
પ્રદ� શના લોકો વસતા હોય છે . કોઈ મહારાષ્ટ્ર�યન હોય, કોઈ રાજસ્થાની હોય, કોઈ બંગાળ�
હોય. આવા લોકોના સંતાનો એક જ શાળામાં અભ્યાસ કરતાં હોય તેમની સંસ્�ૃિત પણ અલગ જ
હોવાની. એવી જ ર�તે કોઈ અલગ-અલગ ભૌગો�લક િવસ્તારમાંથી આવ�ું બાળક હોય. દા.ત.,
કોઈ બાળક દ�રયા�કનાર� થી, તો કોઈ �ુગ
ં
િવસ્તારમાંથી આવ� ું હોય. તેમની
ં રાળ ક� જગલ
સંસ્�ૃિત પણ અલગ જ હોવાની. આવી શાળાના િવદ્યાથ�ઓમાં બોલવાની, પોશાકની, ધમર્ની,
ખોરાકની, ર�ત-�રવાજો, ઉત્સવો વગેર� અલગ-અલગ હોય છે . આવા વગર્ખડં માં અનેક
સંસ્�ૃિતઓ જોવા મળે છે . અલગ-અલગ પ્રદ� શમાંથી આવતા બાળક ક� અલગ-અલગ
સંસ્�ૃિતમાંથી આવતા બાળકમાં ઘણી િવષમતાઓ જોવા મળે છે .
વગર્ખડં માં િશક્ષકની � ૂિમકા � ૂબ મહત્ત્વનો ભાગ ભજવે છે . વગર્માં રહ�લા િવદ્યાથ�ઓના
સ� ૂહનો માગર્દશર્ક એ િશક્ષક છે ક� � કોઈ ચો�સ �દશા તરફ પોતાના િવદ્યાથ�ઓને લઈ �ય
છે અને હ�� ુની િસ�દ્ધ કરાવે છે . પરં � ુ �યાર� આ વગર્ખડં સામાન્ય વગર્ખડં ને બદલે બ�સ
ુ ાંસ્�ૃિતક
વૈિવધ્ય ધરાવતો વગર્ખડં હોય ત્યાર� િશક્ષકની � ૂિમકા બેવડાય છે . બ�સ
ુ ાંસ્�ૃિતક વગર્ખડં માં
િશક્ષક પોતાની � ૂિમકા આદશર્ ર�તે ભજવવા નીચે પ્રમાણેની પ્ર� ૃિ�ઓ કર� શક� :
-

િશક્ષક� મોટ�ભાગે વગર્ખડં માં �ુદ�-�ુદ� સાંસ્�ૃિતક � ૂિમ ધરાવતા બાળકોના �ૂથ પાડ� દ� વા.

-

બધા બાળકોને પોતાના �ૂથમાં બેસાડ�ને પોતાના ઘર િવશે પાંચ-પાંચ વા�ો લખવા
કહ�વા. ત્યારબાદ �ૂથમાં બેઠ�લા બાળકો દ્વારા એકબી�ના વા�ો બદલાવી દ� વા અને
ર�ૂઆત કરાવવી.

-

િશક્ષક વગર્ખડં માં બાળકનો પરં પરાગત પોષાક સાથેનો ફોટો તેની જન્મતાર�ખ સાથે ભ�ત
પર લગાવી શક�.
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-

દર� ક બાળક પોતાના પ�રચયને પણ આ જ ર�તે �ૂથમાં બધાની સાથે ર�ૂ કર� અને
એકબી� િવશે �ણે.

-

દર� ક બાળકની સાથે પોતાની સંસ્�ૃિતની � ૃષ્ઠ� ૂિમ જોડાયેલી હોય તે સ્વાભાિવક છે . આ
પ�ર�સ્થિતમાં તેમની િવ�ભ� સાંસ્�ૃિતક પરં પરાઓ જળવાય તે પણ જ�ર� બની �ય છે .
દર� ક બાળક બી�ની સંસ્�ૃિતને માન આપે તે ભાવના ક�ળવવી જ�ર� બની �ય છે . �મ ક�,
કોઈક બાળક �ુદ્ધ શાકાહાર� છે તો કોઈકના ભોજનમાં �ડાં વગેર� લેવાય છે . આ
પ�ર�સ્થિતમાં બંનેની લાગણીઓને માન મળે અને તેમ છતાં તેમની સંસ્�ૃિતના િનયમો
જળવાય તે બાબત િશક્ષક માટ� પડકાર�પ બને છે .

-

શાળામાં િવિવધ તહ�વારોની ઉજવણી અને તે સમયે �-તે તહ�વાર િવશેની ર�ૂઆત તથા તે
સંસ્�ૃિતની ઝલક આપવી.

-

સંસ્�ૃિતના વૈિવધ્યની ઓળખ સાથે બધા જ િવદ્યાથ�ઓમાં રહ�લી સામાન્ય બાબતોની પણ
િવિવધ પ્ર� ૃિ�ઓ દ્વારા ક� િવ�ાન �વા િવષયની મદદથી સમજ ક�ળવવી.

-

ભારત દ� શની િવિવધતામાં એકતાના વણર્ન કરતી બાબતો દશાર્વવી.

-

િવિવધ સંસ્�ૃિતઓની િવશેષતાઓની સમજ ક�ળવાય અને િવદ્યાથ�ઓ સાથે મળ�ને કાયર્ કર�
શક� તે માટ� િવિવધ સંસ્�ૃિતઓ પર કોલાજ મે�ક�ગ �વી પ્ર� ૃિ�ઓ યો� શકાય.
આ ર�તે બ�સ
ુ ાંસ્�ૃિતક વગર્ખડં માં િવદ્યાથ�ઓ ભેદભાવ � ૂલીને િવશેષતાઓની સાથે

િશક્ષણ મેળવે અને શાળામાં દર� ક િવદ્યાથ�ને સમાન શૈક્ષ�ણક વાતાવરણ પ્રાપ્ત થાય તે
પ્રકારના પ્રયત્નો િશક્ષક� કરવા જોઈએ.

3.9

��ભાિષતા ક� બ�ુભાિષતા ધરાવ� ંુ બાળક : િશ�ક માટ�ની � ૂિમકા,
બ�ુભાિષતા ધરાવતો વગ�ખડ
ં , પ�િતશા�ના સાધન તર�ક� વાતા� કથન
3.9.1 ��ભાિષતા અને બ�ુભાિષતા એટલે �ંુ ?
�દ્વભાિષતા એટલે કોઈ વ્ય�ક્તમાં બે ભાષાની �ણકાર�. વ્ય�ક્ત પોતાની મા� ૃભાષા
િસવાયની બી� કોઈ ભાષા બોલવામાં, લખવામાં, વાંચવામાં ક� લખવાની ક્ષમતા ધરાવતી
હોય. દા.ત., �ુજરાતમાં કોઈ બાળક �ુજરાતી િસવાય �હન્દ� સાર� ર�તે �ણ� ું હોય.
અમદાવાદમાં મોટાભાગના લોકો �હન્દ� વધાર� બોલે છે . તો તેમના બાળકો પણ �હન્દ� સાર�
ર�તે �ણે છે અને બોલવામાં ક� લખવામાં તેમનો વધાર� પ્રયોગ કર� ું હોય.
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બ�ભ
ુ ાિષતા એટલે કોઈ વ્ય�ક્ત બે કરતાં વધાર� ભાષા �ણતી હોય. દા.ત., �ુજરાતી
સાથે �હન્દ�, �ગ્રે�, િસ�ધી, મરાઠ�, ઉ�ૂર્ , ફ્ર�ચ ક� સંસ્�ૃત �ણતી હોય તો આવા બાળકો
મા� ૃભાષા સાથે અન્ય બી� ભાષાનો પણ પ્રયોગ કરતાં હોય.
ભારતમાં બ�ભ
ુ ાિષતા એક સામાન્ય �સ્થિત છે . બધા જ ભારતીય ભાષાસ�ુદાય
ઓછામાં ઓછો �દ્વભાિષક તો છે જ. એમ પણ કહ� શકાય ક� આપણો દ� શ જ નહ� તેના પ્રાંત પણ
બ�ભ
ુ ાિષક છે . તેમાં િવ�ભ� ભાષા પ�રવાર છે . એક જ ભાષાની િવ�ભ� બોલીઓ છે . પડોશી
ભાષાઓ પણ છે અને પડોશી ભાષાઓનો પ્રભાવ પણ છે . ભારતીય બ�ભ
ુ ાિષતા વ્ય�ક્તપરક
નહ� પરં � ુ સ�ુદાયપરક છે .

3.9.2 િશ�કની � ૂિમકા :
�દ્વભાિષતા ક� બ�ભ
ુ ાિષતા ધરાવતા વગર્ખડં માં ઘણીવાર �દ્વભાષા ક� બ�ભ
ુ ાિષતા
ધરાવનાર બાળક હાંસી�ું પાત્ર બન�ું હોય, તેની સમસ્યા બી� બાળક સમજતા ન હોય,
પ્રત્યાયનમાં �ુશ્ક�લી થતી હોય, ઉચ્ચારણદોષ થતો હોય ત્યાર� િશક્ષક પક્ષે આપણે ધ્યાન રાખ�ું
પડ� ક� દર� ક બાળક આવા બાળકને સમ� અને તેમને ન્યાય મળે . અહ�યાં િશક્ષકની � ૂિમકા
� ૂબ જ મહત્ત્વની બની રહ� છે . �યાર� િશક્ષકની સામે આવા િવદ્યાથ�ઓ ધરાવતો વગર્ખડં હોય
ત્યાર� િશક્ષણ એક પડકાર બની �ય છે . બ�ભ
ં માં િશક્ષક� ક�ટલીક િવિશષ્ટ કાળ�
ુ ાિષક વગર્ખડ
લેવાની હોય છે .
�દ્વભાિષતા ક� બ�ભ
ુ ાિષતા ધરાવતા વગર્ખડં માં િશક્ષક ક�વી ર�તે આદશર્ � ૂિમકા ભજવી
શક� તે માટ�ની ક�ટલીક પ્ર� ૃિ�ઓ નીચે દશાર્વેલી છે :
-

િવદ્યાથ�ઓ વચ્ચે વ�ુમાં વ�ુ પ્રત્યાયન થાય તેવી પ્ર� ૃિ�ઓ િશક્ષક દ્વારા યોજવામાં આવે. �મ
ક� નાટક, પ્ર�ો�ર�, અ�ુભવ વહ�ચણી, �ુશ્ક�લીઓના િનવારણ માટ�ની પ્ર�ક્રયા �ુદ� �ુદ�
ભાષાના બાળકો�ું �ૂથ બનાવીને યોજવી.

-

વાતાર્ ક� ઐિતહાિસક કથા કહ્યા પછ� એક બાળક પ્ર� � ૂછે અને બીજો �ની ભાષા અન્ય છે તે
તેનો જવાબ આપે એવી પ્ર�ક્રયાથી વક્તા અને શ્રોતા તર�ક� બાળક ભાષા સમ�યો છે ક� નહ�
તેની ચકાસણી થઈ શક�.

-

�યાર� ભાષાક�ય બાબતો માટ� બાળક િશક્ષકને પ્ર� � ૂછે ત્યાર� તેનો જવાબ આપવાને બદલે
િશક્ષક એ પ્ર� અન્ય િવદ્યાથ�ઓને � ૂછે અને �ુદ� �ુદ� ભાષાના બાળકો વચ્ચે પ્રત્યાયન થવાની
તક પ્રાપ્ત કર� આપે.
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-

અભ્યાસક્રમની બાબતોની સમ�ૂતી આપ્યા પછ� િવદ્યાથ�ઓ �દર �દર ચચાર્ કર� અને
સમજવાનો પ્રયત્ન કર� .

-

િવદ્યાથ� �યાર� ખો�ું ઉચ્ચારણ કર� ત્યાર� તેને ખોટો જવાબ કહ�ને બેસાડ� દ� વાને બદલે સાચો
જવાબ આપવામાં મદદ કર� .

-

સાચા ઉચ્ચારણની ચચાર્ �ુદા �ુદા સ� ૂહમાં કરવામાં આવે, �થી �-તે ઉચ્ચારણમાં �ુશ્ક�લી
અ�ુભવતા િવદ્યાથ�ઓ એકબી� પાસેથી શીખી શક�.

-

બધી જ ભાષાના બાળકો સમ� શક� તે પ્રમાણે િવષયની ર�ૂઆત કર� . બ�ભ
ુ ાિષક પ્રત્યાયન
દ્વારા સફળતા� ૂવર્ક દર� ક બાળકને યોગ્ય ન્યાય આપે.

-

બધી જ ભાષાના શ્રવણના અ�ુભવો � ૂરા પાડ� અને આજના �ુગમાં પ્રાદ� િશકતામાંથી આદશર્ ક�
માન્ય ભાષા�ું �ાન ધરાવ�ું ક�ટ�ું જ�ર� છે તે પણ જણાવે.

-

િવદ્યાથ�ઓ દ્વારા જ �ુદ� �ુદ� ભાષામાં સા�હત્ય તૈયાર કરાવ�ું અને બધા જ િવદ્યાથ�ઓ �ુધી
પહ�ચાડ�ુ.ં

-

�યાર� બ�ભ
ુ ાિષક િવદ્યાથ�ઓ િશક્ષણ મેળવી રહ્યા છે ત્યાર� િશક્ષકને વગર્ખડં માં રહ�લ પ્રત્યેક
િવદ્યાથ�ની ભાષા આવડવી જ�ર� છે .

-

વગર્ની સામાન્ય � ૂચનાઓ બધી જ ભાષાઓમાં આપવામાં આવે.

-

િવષયવસ્� ુની ર�ૂઆત સમયે બાળકને સમ�ય તે ર�તે જ�ર જણાય ત્યાં ભાષા�ું માધ્યમ
બદલીને પણ સમજ આપવી.

-

િવદ્યાથ�ઓની િશક્ષણની � ભાષા છે ક� � ભાષામાં પાઠ��ુસ્તકો છે તે ભાષાના સામાન્ય શબ્દો
અને સામાન્ય વા�ો અન્ય ભાષાના અ�ુવાદ સાથે બોડર્ પર � ૂકવા.

-

િવિવધ પ્ર� ૃિ�ઓ સમયે િવદ્યાથ�ઓના �ૂથની રચના એ ર�તે કરવી �થી દર� ક �ૂથ પોતાની
સમજણ ક�ળવી શક�.

3.9.3 પ�િતશા�ના સાધન તર�ક� વાતા� કથન:
આપણે આગળ ચચાર્ કર� તે પ્રમાણે ભાષાિવકાસ�ું �ુખ્ય અને મહત્ત્વ�ું �ગ શ્રવણ
છે . િશક્ષક� વગર્ખડ
ં પ્રત્યાયન સમયે માત્ર એક ભાષાને બદલે િવદ્યાથ�ઓ સમ� શક� એ
પ્રમાણેની ભાષાઓમાં સમજણ આપવી.
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1. વાતા� કથન પ�િત :
આપણે પ્રથમ વષર્માં િશક્ષણની ક�ટલીક પદ્ધિતઓ િવશે અભ્યાસ કય� છે . �મ ક� કથન
પદ્ધિત, વ્યાખ્યાન પદ્ધિત, �ૂથચચાર્ પદ્ધિત, સ્વાધ્યાય પદ્ધિત, પ્રો�ક્ટ પદ્ધિત વગેર�. તેવી જ
ર�તે વાતાર્ કથન પદ્ધિત એક િશક્ષણની પદ્ધિત જ છે . �માં કોઈ એકમને સરળ કરવા ક�
બાળકોમાં રસ �ગ્રત કરવા વાતાર્ કહ�વામાં આવે છે અને એકમને � ૂર� � ૂરો વાતાર્ સ્વ�પે
શીખવવામાં આવે છે . તેને વાતાર્ કથન પદ્ધિત કહ�વામાં આવે છે . દા.ત., ઇિતહાસમાં છત્રપિત
િશવા�ની વાતાર્ કહ�વી ક� પયાર્વરણ િવષયમાં ગંદ� �દરડ�ની વાતાર્ કહ�વી. આવી ર�તે તમામ
િવષયના દર� ક એકમને ગી�ુભાઈ બધેકા (� ૂછાળ� મા) વાતાર્ કથન પદ્ધિત દ્વારા ભણાવતા.
2. વાતા� કથન પ�િત�ું મહ��વ ક� ફાયદા :
વાતાર્ એ પ્રત્યાયન�ું લોકિપ્રય સા�હ�ત્યક સ્વ�પ છે . આબાલ � ૃદ્ધ દર� કને વાતાર્
સાંભળવી ગમે છે . વાતાર્ના સ્વ�પનો લાભ િશક્ષણમાં મળ� શક� છે . િવદ્યાથ� ક� અધ્યેતા �ુધી
�ાન પહ�ચાડવા માટ� ઘણાં પ�રબળો કામ કર� છે . અધ્યેતા ક�ન્દ્રસ્થાને હોવાથી તેની કક્ષા�ું
રસપ્રદ ર�તે આપવામાં આવ� ું �ાન સરળતાથી અધ્યેતા �ુધી પહ�ચી શક� છે .
બાળકો વાતાર્ રસ� ૂવર્ક સાંભળે છે અને એકમમાં રસ પણ પડ� છે . િવષયમાં ધ્યાન
આપે છે , ગમે છે તથા િશક્ષણની પ્ર�ક્રયા સરળ અને સાહ�જક બને છે .
વાતાર્માંથી આવતા નવા-નવા શબ્દો, કહ�વતો અને ��ઢપ્રયોગો ��ું શબ્દભંડોળ વાતાર્
સાંભળ�ને વધાર� શકાય છે . વાતાર્ કહ�વાથી કથન કૌશલ્ય પણ સા�ું િવકસે છે અને �હ�રમાં
બોલવાની અ�ભવ્ય�ક્ત પણ ખીલે છે . વાતાર્ દ્વારા િવષય, સંસ્�ૃિત, િવસ્તાર વગેર�નો પ�રચય
કરાવી શકાય, મા�હતી�ું આદાન-પ્રદાન થાય. વાતાર્ દ્વારા � ૂલ્યો અને �ાન�ું �ુ�ૃ ઢ�કરણ થાય
છે . ભાષા અને સામા�જક િવ�ાન ક� ઇિતહાસની સાથે સાથે ગ�ણત અને િવ�ાન �વા િવષયોમાં
પણ વાતાર્ અસરકારક માધ્યમ િસદ્ધ થાય છે . બાળકના મનને આકિષ�ત કર� છે અને અધ્યયન
પ્ર�ક્રયા રસપ્રદ બને છે .
3. વાતા� કથન પ�િત વખતે �યાનમાં રાખવાની બાબતો :
વાતાર્ કથનનો િશક્ષણના માધ્યમ તર�ક� અસરકારક ર�તે ઉપયોગ કરવા માટ� નીચેની
ક�ટલીક બાબતો ધ્યાનમાં રાખી શકાય :
(1) � ૂ�ય�ું ચયન : વાતાર્ના હાદર્ માં કોઈ એક � ૂલ્ય રહ�લ હોય. વાતાર્ આ � ૂલ્યની આસપાસ
ં ૂ ાયેલી હોય.
�થ
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(2) શૈ��ણક સાધનો : વાતાર્ કહ�તી વખતે િશક્ષક કોઈ શૈક્ષ�ણક સાધનનો ઉપયોગ કર� તો વાતાર્
વ�ુ અસરકારક બને છે . �મ ક� ‘દ્રાક્ષ ખાટ� છે ’ વાતાર્ કહ�તી વખતે િશયાળ�ું �ુખો�ું પહ�ર�
ં �ચત્ર અને દ્રાક્ષનો વેલો દોર� લ હોય.
અને કાળાપા�ટયા પર જગલ�ુ
ં
(3) �ુનઃ વાતા� કથન : વાતાર્ કથન કયાર્ પછ� િવદ્યાથ�ઓને �ુ દા �ુ દા �ૂથમાં વહ�ચી દ� વામાં
આવે અને ચાટર્ પેપર પર તેમણે ફર�થી આ સાંભળે લી વાતાર્ને દશાર્વવાની હોય. અહ�
સાંભળે લી વાતાર્ ને પેપર પર દશાર્ વવા માટ� િવદ્યાથ� વાતાર્� ું મનમાં �ુનઃ સ્મરણ કર� છે .
તેના મનમાં ફર�થી સં� ૂણર્ વાતાર્ કથન થાય છે . �ૂથકાયર્ હોવાથી � ૂટતી બાબતો �ૂથના
અન્ય સભ્યો દ્વારા ઉમેરવામાં આવે છે . અહ� � ૂલ્ય�ું �ૃઢ�કરણ થાય છે .
(4) �ૂથમાં વાતા� કથન : િવદ્યાથ�ઓને ઉપર જણાવેલ પ્ર� ૃિ�માં �ૂથમાં વાતાર્ કહ�વાની તક મળે
છે . અહ� પેપર પર �ૂથ દ્વારા � વાતાર્ દશાર્વવામાં આવી છે તે ર�ૂ કરવામાં આવે છે .
(5) વાતા� કથન સમ� વગ� �ારા : વગર્ના બધા જ િવદ્યાથ�ઓને સ�ગ રાખવા માટ� આ
વાતાર્ કથનમાં િવદ્યાથ�ઓ દ્વારા જ વાતાર્ બનાવવામાં આવે છે . �માં એક િવદ્યાથ� વાતાર્� ું
પ્રથમ વા� બોલે છે અને અ�ુક્રમે બી� િવદ્યાથ�ઓ તેમાં વા� ઉમેરતા �ય છે . નવી
વાતાર્ બને છે . આ વાતાર્ કથન કરાવતાં પહ�લાં િશક્ષક� વાતાર્કથનનો �ુખ્ય હ�� ુ િવદ્યાથ�ઓ
સમક્ષ સ્પષ્ટ કર� દ� વો જ�ર� બની �ય છે .
(6) ��ો�ર� : વાતાર્ કથન કયાર્ પછ� વાતાર્ પરથી �ુદા �ુદા પ્ર�ો � ૂછ�ને વાતાર્ � ું �ૃઢ�કરણ
કરાવી શકાય છે .
(7) વાતા� કથન માટ�� ંુ વાતાવરણ : વાતાર્ કથન સમયે વગર્માં યોગ્ય વાતાવરણ જ�ર� છે . �મ
ક�, િશક્ષકને િવદ્યાથ�ઓ ધ્યાનથી સાંભળ� શક� અને જોઈ શક� તેવી બેઠક વ્યવસ્થા હોવી
જ�ર� છે . વગર્� ું વાતાવરણ શાંત અને હકારાત્મક હોય.

3.10 �વા�યાય
1. પ્રત્યાયન એટલે �ું ? પ્રત્યાયન પ્ર�ક્રયાના ઘટકો સમ�વો.
2. પ્રત્યાયનના િવિવધ પ્રકારો સમ�વો.
3. ‘‘િશક્ષક માટ� અસરકારક પ્રત્યાયન � ૂબ જ જ�ર� છે .’’ તમારા શબ્દોમાં સમ�વો.
4. �સ્કનર�ું કારક અ�ભસંધાન સમ�વો.
5. બાન્�ુરાના સામા�જક અધ્યયનના િસદ્ધાંતને સમ�વી, તે� ું વ્યાવહા�રક � ૂલ્ય ચચ�.
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6. ભાષાનો શ્રેષ્ઠ ર�તે ઉપયોગ થઈ શક� તે માટ� આપની સંસ્થામાં ક�વી પ્ર� ૃિ�ઓ યોજશો ?
7. વાતાર્ લાપ પ્ર�ુ�ક્તનો ઉપયોગ થઈ શક� તેવા ત્રણ એકમો પ્ર�ુ�ક્ત સાથે સમ�વો.
8. બ�સ
ુ ાંસ્�ૃિતક વગર્ખડં માં આદશર્ િશક્ષક ક�વી ર�તે બની શકશો ?
9. બ�ભ
ુ ાિષક વગર્માં િશક્ષક તર�ક� તમાર� શી � ૂિમકા છે ?
આટ� ંુ િવચારો :
-

િશક્ષક તર�ક� અસરકારક પ્રત્યાયન કરવા માટ� માર� મારામાં �ું �ુધારો લાવવો જ�ર� છે ?

-

વગર્ખડં િશક્ષણ માટ� પ્રિતપોષણ �ુ ં �ાં અને ક�વી ર�તે આપીશ ?

3.11 સંદભ� ��ુ તકો
1. મનોિવ�ાન સંપ્રદાયો અને િસદ્ધાંતો, ડૉ. બી. એ. પર�ખ, �ુિનવિસ�ટ� ગ્રંથિનમાર્ ણ બોડર્ ,
અમદાવાદ (1974)
2. અધ્યયન અને અધ્યાપન, ડૉ. એસ. એલ. ભોરનીયા અને સહલેખકો, પ્રતીક પ્રકાશન, આણંદ
3. િશક્ષણ�ું મનોિવ�ાન, ડૉ. ના�ુભાઈ દ�ગા, નીરવ પ્રકાશન, અમદાવાદ
4. િશક્ષણના મનોવૈ�ાિનક આધારો, ડૉ. �જ�ેશ પટ�લ, �ડવાઇન પ�બ્લક�શન્સ, અમદાવાદ (2009)
5. અધ્યાપન મનોિવ�ાન, એસ. પતાણી અને ડૉ. � ૂલવાણી – અન્ય લેખકો, �ુજરાત રા�ય શાળા
પા.�ુ. મંડળ, ગાંધીનગર (2008)
6. મનોિવ�ાનની િવચારધારાઓ, ડૉ. પંડ�ા અને પર�ખ, �ુિનવિસ�ટ� ગ્રંથિનમાર્ ણ બોડર્ , ગાંધીનગર
7. �ુજરાતી ભાષા પ�રચય, ભાષાિનયામકની કચેર�, �ુજરાત રા�ય, ગાંધીનગર, � ૂજરાત
િવદ્યાપીઠ
8. ભાષા કા સાર, પ્રો. �દલીપ િસ�હ, � ૂજરાત િવદ્યાપીઠ
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એકમ-4 : �વ અને નૈિતક િવકાસ
4.1

��તાવના
જગતમાં અ�સ્તત્વ ધરાવતો

પ્રત્યેક વ્ય�ક્ત અલૌ�કક છે , �ની આગવી િવચારસરણી

અને સમજશ�ક્ત છે �ના આધાર� તે પોતાના �વન�ું ઘડતર કર� છે . વ્ય�ક્તના �વનને
ઘડવામાં માત્ર તેની આસપાસ�ું બાહ્ય વાતાવરણ �ટ�ું જવાબદાર છે તેનાથી કંઈક િવશેષ
તેની �ત�રક �ુસજ્જતા પણ જવાબદાર છે .
આજના િવકિસત �ુગમાં ટ� ક્નોલો�ના આિવભાર્વથી વ્ય�ક્ત વૈિ�ક માનવ બની િવકસી
રહ્યો છે . �ાન અને સમાજના સીમાડા વટાવી રહ્યો છે તેમ છતાં વ્ય�ક્તના એકાક�પણામાં પણ
નકલ્પ્ય પણ વધારો થયો છે . �ુિનયા વાસ્તિવક સીમાડાઓથી મયાર્દાઓને �ૂ ર કર�ને
એકબી�ની અત્યંત સમીપ આવીને િવકસી રહ� છે ત્યાર� વ્ય�ક્ત પોતાને એકલો ગણી િનઃસહાય
બની રહ્યો છે . આ સંજોગોમાં દર� ક વ્ય�ક્ત માટ� આવશ્યક એવા સ્વને ઓળખવાની
આવશ્યકતાઓ અને સ્વની ઓળખ �ણવાની િવિવધ પદ્ધિતઓ િવશે પ્રસ્�ુત પ્રકરણમાં િવશેષ
ચચાર્ કર��ુ.ં

4.2

ઉ�ે શો
પ્રસ્� ુત પ્રકરણમાં પ્રિશક્ષણાથ�ઓ નીચેની બાબતો સંદભ� સમથર્ બનશે :
•

પ્રિશક્ષણાથ� સ્વ-ઓળખની સંકલ્પના, આવશ્યકતાઓ, સ્વ-ઓળખના સ્વ�પ િવશે �ણી
શકશે.

4.3

•

પ્રિશક્ષણાથ� સ્વ-ઓળખ માટ�ની િવિવધ પદ્ધિતઓ િવશે સમજ ક�ળવશે.

•

પ્રિશક્ષણાથ� વ્ય�ક્તત્વ અને સ્વ-ખ્યાલની �ુલના કરતા થાય.

•

પ્રિશક્ષણાથ� સ્વ� ૃથ�રણની િવિવધ પદ્ધિતઓની સમજ ક�ળવે.

•

પ્રિશક્ષણાથ� નૈિતક િવકાસની કોહલબગર્ અને ગીલગનના િસદ્ધાંતોનો પ�રચય મેળવશે.

�વની ઓળખ
પ્રસ્� ુત િવભાગ હ�ઠળ આપણે સ્વની ઓળખ સંદભ� િવિવધ બાબતોની સમજ ક�ળવી�ુ.ં
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4.3.1 �વની ઓળખ : સંક�પના
જગતમાં પ્રત્યેક વ્ય�ક્તને પોતાની આગવી લાક્ષ�ણકતાઓ ક� િવિશષ્ટતાઓ હોય છે
તેમજ સાથે તેની ક�ટલીક મયાર્દાઓ પણ જોવા મળે છે . આથી પ્રત્યેક વ્ય�ક્ત�ું એક પોતી�ું
વ્ય�ક્તત્વ હોય છે . વ્ય�ક્ત પોતે તેના વતર્ન અને કાય� દ્વારા એક આગવી ઓળખ પ્રસ્થાિપત
કરવા માટ� ના પ્રયાસો કર� છે . તેનાં દર� ક કાયર્માં તે� ું સ્વ-પ્રિત�બ��બત થાય છે . આમ, વ્ય�ક્ત
પોતાની �તને ઓળખ એટલે ‘સ્વ-ઓળખ’.
‘સ્વ’ને વ્ય�ક્તત્વ�ું ક�ન્દ્ર�બ��ુ માનવામાં આવે છે , કારણ ક� વ્ય�ક્તત્વનો િવકાસ ‘સ્વ’ પર
જ િનભર્ર કર� છે . એક જટ�લ ગત્યાત્મક પ્ર�ક્રયા છે � વ્ય�ક્તની િવકાસાત્મક પ્ર�ક્રયાની સાથેસાથે િવકિસત થાય છે . વ્ય�ક્તના ‘સ્વ’�ું િનમાર્ણ તેના અ�ુભવોના પ�રણામે થાય છે . ‘સ્વ’
વ્ય�ક્તનો �ત�રક સંસાર હોય છે .
સ્વ-ઓળખ એટલે....
•

પોતા�ું અ�સ્તત્વ પામવાનો પ્રયાસ.

•

પોતાની તાકાત, િવિશષ્ટતાઓ અને મયાર્દાઓ �ણવાનો પ્રયાસ.

•

પોતાનામાં રહ�લ �ત�રક શ�ક્તઓ ક� ક્ષમતાઓ �ણવાનો પ્રયાસ.

•

Self-awareness (સ્વ-�� ૃિત) ક� સ્વ-સભાનતા.

•

સ્વમાન અને સ્વા�ભમાનની ઓળખ.

•

સ્વ-� ૂલ્યાંકન

•

સ્વ-અવલંબન

•

વ્ય�ક્તમાં પોતાનામાં આત્મિવ�ાસ અને આત્મશ્રદ્ધાની ��ૃતતા.

•

આત્મ�ુધારણા માટ� પ્રયત્નશીલ બન�ુ.ં

•

પોતપોતાની �તને પામવાનો અને �ણવાનો પ્રયાસ.
બન્સર્(Burns, 1980)ના મતે “આપણે પોતાના િવશે �ું િવચાર�એ છ�એ, બી� લોકો

આપણા િવશે �ું િવચાર� છે તથા આપણે �ું થવા માગીએ છ�એ. આ ત્રણેયની એક સમગ્ર
તસવીરને ‘સ્વ’ કહ�વાય.”
કોલહોન (1978) અ�ુસાર, ‘‘તમારો સ્વ-ખ્યાલ તમા�ું માનિસક �પ છે . તેમાં તમા�ું
તમારા િવશે� ું �ાન, તમાર� અપેક્ષાઓ અને તમાર� �ત િવશે� ું � ૂલ્યાંકન રહ�� ું હોય છે .”
ક્રચ અને ક્રચ�ફલ્ડ અ�ુસાર, ‘‘વ્ય�ક્ત � �પમાં પોતાની �તને �ુ એ છે તે જ તેનો સ્વ છે .’’
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4.3.2 �વની ઓળખ : આવ�યકતા
બાળક િવશેષતઃ આસપાસ�ું અવલોકન અને અ�ુકરણનો �ુણ ધરાવે છે . તેથી તેની
આસપાસ રહ�લ વ્ય�ક્તઓ�ું અવલોકન કર� તે� ું અ�ુકરણ કરવાનો પ્રયત્ન કર� છે . આ સ્વભાવ
શાળામાં પણ જોવા મળે છે . િશક્ષક�ું આચરણ, તેમના િવચારો અને વ્ય�ક્તત્વથી આકષાર્ઈને
બાળક તે� ું અ�ુકરણ કરવા પ્રેરાય છે . આ સંજોગોમાં િશક્ષક એ વ્ય�ક્ત દ્વારા સમાજમાં
પ�રવતર્ન લાવવા�ું કાયર્ કર� છે . તેથી તેનાં વ્ય�ક્તત્વ અને કાયર્� ું મહત્ત્વ વધી �ય છે .
શાળામાં બાળકો માટ� તેઓના િશક્ષક આદશર્ હોવાથી િશક્ષક� પોતાના વ્ય�ક્તત્વમાં સતત ઝાંખ�ું
જોઈએ. આ માટ� શ� બને ક� �યાર� િશક્ષક સ્વયં પોતાના સ્વને એટલે ક� પોતાની �તને
ઓળખે.
િશક્ષક માટ� સ્વ-ઓળખની આવશ્યકતા અિનવાયર્ છે , કારણ ક�....
•

‘સ્વ’-ઓળખ દ્વારા તે પોતાની મહ�ાઓ �ણી િવદ્યાથ�ઓ અને તે દ્વારા સમાજના શ્રેયાથ�
તેમનો ઉપયોગ કર� શક�.

•

પોતાની મયાર્દાઓ �ૂ ર કરવાનો પ્રયાસ કર� પોતાના વતર્નને આદશર્ તેમજ િવદ્યાથ�ઓ
માટ� અ�ુકરણીય બનાવી શક�.

•

િશક્ષકત્વને અ�ુ�પ વ્યાવસાિયક �ુણો અને લાક્ષ�ણકતાઓ સ્વ-ઓળખ દ્વારા આત્મસા�્ કર�
શક�.

•

સ્વ-ઓળખ દ્વારા િશક્ષક તેના વ્ય�ક્તત્વમાં સ્વા�ભમાન, સ્વાવલંબન �વા �ુણો ક�ળવી શક�.

•

તે સતત આત્મિનર�ક્ષણ અને સ્વ-�ચ�તનની ટ�વ િવકસાવે છે .
સ્વની ઓળખ �ટલી િશક્ષક માટ� આવશ્યક છે તે ટલી જ િવદ્યાથ� એટલે ક� બાળક માટ�

આવશ્યક છે . બાળક પોતાની ક્ષમતાઓ, કૌશલ્યો, રસ (�ુ �ચ) અને યોગ્યતાથી �ટલો પ�ર�ચત
હશે તેટલો તે પોતાના �વનને ઉત્�ૃષ્ટતા પ્રદાન કરવા માટ� પ્રયત્નશીલ બનશે. પોતાની
યોગ્યતાને ખીલવવા માટ� કૌશલ્યોની �ખલવણી તરફ એકાગ્રતા દાખવી િસ�દ્ધઓ હાંસલ કરશે.
આમ, સ્વ-ઓળખ સમાજના પ્રત્યેક નાગ�રકને પોતાની ક્ષમતાઓ અને નબળાઈઓ અથવા
સામથ્યર્ અને કચાશ �ગેનો �ાસ કાઢવા માટ�� ું અમોઘ હિથયાર છે તેમ કહ� શકાય. અહ�
વ્ય�ક્તએ સ્વ-ઓળખ ક�ળવવા માટ� આદશ�ને બા�ુ પર રાખી તટસ્થતા� ૂવર્ક પોતા�ું �ત�રક
� ૂલ્યાંકન કર� �વન �વવાની યોજના ઘડવી જ�ર� છે , �ના પથ પર ચાલી વ્ય�ક્ત પોતાના
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�વનના ધ્યેયો િસદ્ધ કર� શક� છે . આમ, સ્વ-ઓળખ એ �વનની સફળતા માટ�નો �ત�રક પથ
કંડારવા માટ� માગર્દશર્ક બની રહ�શ.ે

4.3.3 �વ-ઓળખ�ું �વ�પ
સ્વ-ઓળખ એ વ્ય�ક્ત�ું પોતા�ું સ્વ-� ૂલ્યાંકન છે . તે� ું સ્વ�પ આત્મલક્ષી છે . વ્ય�ક્ત
પોતે �વી છે તેવી દ� ખાય છે . વ્ય�ક્ત િનખાલસભાવે અને િનદ� ભ ર�તે પોતા�ું � ૂલ્યાંકન કર�
શક� એ�ું આ સ્વ�પ છે . સ્વ-ઓળખ એ વ્ય�ક્તની આકર� કસોટ� છે . જો તેની પ્ર�ક્રયામાં દં ભ
અથવા આડંબર�ું આવરણ આવી �ય તો તે �ૂ િષત બની �ય છે . સ્વ-ઓળખ એ સાતત્ય� ૂણર્
આત્મિનર�ક્ષણની િનરં તર ચાલતી પ્ર�ક્રયા છે . �બનઅસંગતતા, તટસ્થતા, સાક્ષીભાવ અને
પોતાની �તની કડક સમીક્ષા સ્વ-ઓળખને િવ�સનીય બનાવે છે . એ તદ્દન સ્વચ્છ અને સરળ
પ્ર�ક્રયા છે . અન્ય દ્વારા થયેલ � ૂલ્યાંકન �ાર� ક � ૂવર્ગ્રહર�હત હોઈ શક� છે , �યાર� સ્વ-ઓળખની
પ્ર�ક્રયામાં તેની શ�તા ન�હવ�્ હોય છે . વ્ય�ક્ત સ્વ-ઓળખ દ્વારા પોતાની �તને ઓળખી શક�
છે તેટલી અન્ય વ્ય�ક્તઓ તેને ગમે તેટલો પ્રયાસ કરવા છતાં ઓળખી શકતી નથી.
સ્વ-ઓળખ એ તલવારની ધાર પર ચાલવાની પ્ર�ક્રયા છે . આ પ્ર�ક્રયા અન્વયે વ્ય�ક્તએ
પોતાને પોતાના ‘સ્વ’થી �ૂ ર કર� પોતાના સવર્ પાસાઓની સમીક્ષા કરવાની છે . આ પ્ર�ક્રયા � ૂબ
અઘર� છે પરં � ુ અશ� નથી. મહાત્મા ગાંધી એ સ્વ-ઓળખ�ું એક ઉત્�ૃષ્ટ ઉદાહરણ આપણી
સામે

છે .

મો.

ક.

ગાંધીના

�વનની

અનેક

ઘટનાઓમાં એમની

સત્યિપ્રયતા

અને

ન્યાયદિશ�તાપ�ું આપણને �ૃ�ષ્ટગોચર થાય છે , � આપણને આ તલવારની ધાર સમી સ્વઓળખ પર ચાલવા માટ�ની પ્રેરણા આપે છે . આ પ્રમાણે કરવાથી વ્ય�ક્તમતા�ું ઊધ્વ�કરણ,
ઉ�િત અને ચા�રત્રિનમાર્ ણ પણ િનિ�ત બને છે .

4.3.4 �વને ઓળખવાની િવિવધ પ�િતઓ
પ્રાચીનકાળથી ભારતીય સંસ્�ૃિતના પ્રણેતાઓએ આત્મસાક્ષાત્કાર અને સ્વ-પ્રતીિત પર
ભાર � ૂ�ો છે . �મ ક� નરિસ�હ મહ�તા તેમના એક કાવ્ય દ્વારા જણાવે છે ક� ‘�યાં લગી આત્મા
તત્ત્વ �ચ�ન્યો ન�હ, ત્યાં લગી સાધના સવર્ �ૂઠ�’. માનવી પોતાની �વનયાત્રા દરિમયાન સતત
પોતાની �તને શોધવાનો ક� આત્મશોધનો પ્રયત્ન કરતો રહ� છે . એટલે જ તો કહ�વાય છે
ક�...आत्मनाम ् �वजानीयात ्, आत्म�दपो भवः, know thyself વગેર�.
વ્ય�ક્તત્વના � ૂલ્યાંકન માટ� ક�ટલીક મનોવૈ�ાિનક પદ્ધિતઓનો ઉપયોગ કરવામાં આવે
છે . તેમાં વ્ય�ક્તત્વ-િવકાસ માટ� આત્મિનર�ક્ષણ પદ્ધિતનો પણ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે . અહ�
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િશક્ષક� પોતાની �ત�ું સ્વયં-� ૃથ�રણ ક� સ્વ-� ૃથ�રણ પદ્ધિતથી િવશ્લેષણ કર�ને તેનાં સબળાં
અને નબળાં પાસાંને ઓળખવાનાં છે .

4.3.6 �વ-� ૃથ�રણ
આ પદ્ધિત પ્રમાણે વ્ય�ક્તત્વ િવકાસનાં સામાન્યતઃ ત્રણ સોપાનો દશાર્વી શકાય : (1)
આત્મિનર�ક્ષણ, (2) આત્મસાક્ષાત્કાર અને (3) આત્મિન�પણ.

4.3.6.1 આ�મિનર��ણ (Self-Introspection)
સ્વ-� ૃથ�રણ પદ્ધિત�ું આ પ્રથમ સોપાન છે . આત્મિનર�ક્ષણ ચાર ર�તે થઈ શક� :
(1) �યાન ક� એકા�તા �ારા
આત્મિનર�ક્ષણની અને ‘સ્વ’(Self-identity)ને ઓળખવા

માટ�ની આ પ્રાચીન પ્રથાનો

શા�ોમાં િવશેષ ઉલ્લેખ થયેલ છે . વ્ય�ક્તએ ધ્યાનમાં એકાગ્ર થઈને મૌન દ્વારા પોતાની �દર
ડો�ક�ું કર�ને પોતાની મહ�ાઓ એટલે ક� સબળાં પાસાં અને મયાર્ દાઓ�ું એટલે ક� નબળાં
પાસાં� ું િનર�ક્ષણ કર�ને તેમ�ું � ૃથ�રણ કરવા�ું હોય છે . આનાથી તેનામાં રહ�લી �ુ�પ્ુ ત
શ�ક્તઓ ��ૃત થાય છે . વ્ય�ક્ત દરરોજ સતત પોતાની �ત�ું અવલોકન કર�ને પોતાની
મયાર્ દાને �ૂ ર કરવાનો પ્રયાસ કર� છે તેમજ પોતાની શ�ક્તઓ ��ૃત કર� તેમને સન્માગ�
વાળવાનો પ્રયાસ કર� છે . આ પ્ર�ુ�ક્ત અિત ઉપયોગી હોવા છતાં તે સતત પ�રશ્રમ અને ��ૃિત
માંગી લે છે . આ પ�ર�સ્થિતમાં વ્ય�ક્ત સતત પોતાની �ત િવશે �ચ�તન, મનન અને
િન�દધ્યાસન દ્વારા � ૃથ�રણ કર� ��ૃત રહ� છે અને આમ, પોતાની શ�ક્તઓને ઓળખી સબળાં
તથા નબળાં પાસાં તારવીને સ્વ-િવકાસ સાધે છે .

(2)રોજનીશી �ારા (Diary Writing)
સ્વયં-� ૃથ�રણ કર� આત્મિનર�ક્ષણ કરવાની આ એક સામાન્ય પ્ર�ુ�ક્ત છે . ક�ટલાક
ખ્યાતનામ મહા�ુભાવોએ રોજનીશી લખીને પોતાની �ત�ું સ્વયં-� ૃથ�રણ કર� દરરોજ
પોતાની �તને ઢંઢોળવાનો પ્રયત્ન કય� હતો. આ પ્ર�ુ�ક્ત દ્વારા વ્ય�ક્ત દરરોજ પોતાનાં દ� િનક
કાય�, ઘટનાઓ, પ્રસંગો, વ્ય�ક્તઓ સાથેની �તર�ક્રયાઓ વગેર�� ું આલેખન કર� દ� િનક સરવૈ� ું
કાઢ� છે . દરરોજની ઘટનાચક્રની ન�ધ કરતી વખતે પણ પોતાની �ત�ું સ્વયં-� ૃથ�રણ કર�
પોતાની મયાર્દાઓ �ણવાનો પ્રયાસ કર� છે . પોતાની પ્ર� ૃિ�ઓ જો િનખાલસ અને દં ભર�હત,
પ્રામા�ણકતાથી કરવામાં આવે તો વ્ય�ક્તના વ્ય�ક્તત્વ િવકાસમાં તે અ� ૂલ્ય ફાળો આપે છે . આ
પ્ર� ૃિ�માં ઘણીવાર એ�ું બને ક� વ્ય�ક્ત ક�ટલીક ઘટનાઓ, અ�ુભવો વગેર� સ્� ૃિતના અભાવે
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ન�ધવા�ું � ૂલી �ય. તેમજ તેની અચેતન માનસની ઇચ્છાઓ, અપેક્ષાઓ આ પદ્ધિતથી ન પણ
�ણી શકાય. અન્ય પ્ર�ુ�ક્તઓ સાથે � ૂરક પ્ર�ુ�ક્ત તર�ક� તેનો ઉપયોગ થઈ શક�.

(3) �મ-માપદં ડ (Rating Scale)
વ્ય�ક્તત્વના લક્ષણોની યાદ� કર�ને તેની સામે જણાવેલ માપદં ડમાં (ઉદા. િત્ર�બ��ુ ક�
પંચ�બ��ુ �વા) પ્રત્યેક લક્ષણના સંદભર્માં �તને � ૂક�ને કોઈ પણ સંબિં ધત ખાનામાં પ્રિતચાર ક�
પ્રત્�ુ�ર આપી પોતાની �તને � ૂલવી શકાય. સામાન્ય ર�તે અન્યના લક્ષણો માપવા માટ� આ
સાધનનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે . આ સાધનનો સ્વ-ઓળખ માટ� આત્મલક્ષી પદ્ધિતની �મ
ઉપયોગ થઈ શક� છે અને વ્ય�ક્ત પોતાનાં નબળાં તેમજ સબળાં પાસાંઓને �ણી શક� છે . ક્રમમાપદં ડ વ્ય�ક્તત્વ માપનની સામાન્ય પદ્ધિતઓ કરતાં થોડ� વ�ુ ચો�સ અને ઓછ�
આત્મલ�ક્ષતા ધરાવતી પદ્ધિત છે .

(4) �સંગન�ધ
વ્ય�ક્તના �વનની ઘટમાળમાં અસંખ્ય ઘટનાઓ ઘટ� �ય છે . આ ઘટના ક� પ્રસંગોની
ન�ધ કરવા�ું વ્ય�ક્તને જણાવવામાં આવે છે . દા.ત., આપના �વનની સૌથી ‘�ુખદ ઘટના’,
‘યાદગાર પ્રસંગ’ ક� ‘ક�ુણ પ્રસંગ’ ન�ધો. આ પ્રસંગન�ધમાં વ્ય�ક્તત્વનાં િવિવધ પાસાંઓની
�ણકાર� મળ� શક� છે .

4.3.6.2 આ�મસા�ા�કાર (Self-realization)
વ્ય�ક્ત પોતા�ું આત્મિનર�ક્ષણ કર� તેનાથી ધીર� ધીર� વ્ય�ક્તને આત્મસાક્ષાત્કાર – એટલે
ક� પોતાની સાચી ઓળખ, સ્વની પ્રા�પ્ત અને પ્રતીિત થાય છે . તે પોતાની મહ�ા અને
મયાર્ દાઓને �ણે છે . આને આત્મસાક્ષાત્કાર ક� આત્મપ્રતીિત કહ� છે . આત્મસાક્ષાત્કાર �ને થયો
હોય તે વ્ય�ક્ત ક�ટલાંક લક્ષણો ધરાવે છે . �વાં ક� હકારાત્મક �ૃ�ષ્ટ�બ��ુ હો�ુ,ં પ�રવતર્નની
પ્ર�ક્રયાનો ભાગ બન�ુ,ં પડકારો ઝીલવાની તૈયાર� હોવી, પહ�લ કરવામાં અગ્રેસર રહ�� ું વગેર�.
આત્મસાક્ષાત્કાર માટ� યોગ, �ચ�તન વગેર� �વી પ્ર� ૃિ�ઓ મદદ�પ થાય છે .

4.3.6.3 આ�મિન�પણ (Self-expression)
વ્ય�ક્ત આત્મિન�પણ દ્વારા સ્વયં-� ૃથ�રણ કર� આત્મસાક્ષાત્કાર દ્વારા પોતાનાં સબળાં
પાસાંઓનો સ�ુપયોગ કર� છે . તેને આત્મિન�પણ અથવા આત્મા�ભવ્ય�ક્ત કહ� છે . આ તબ�ે
વ્ય�ક્ત પોતાના વ્ય�ક્તત્વ�ું િન�પણ અથવા પોતાની મહ�મ શ�ક્તઓ�ું પ્રદશર્ન પોતાનાં
વતર્ન ક� કાય� દ્વારા કર� છે . આનાથી વ્ય�ક્તના વ્ય�ક્તત્વની અ�ભવ્ય�ક્ત થાય છે .
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આ ર�તે

આત્મિનર�ક્ષણ, આત્મસાક્ષાત્કાર અને આત્મિન�પણ એ ત્રણ સોપાનોના ક્રિમક િવકાસથી
વ્ય�ક્તના વ્ય�ક્તત્વનો સાચા અથર્માં િવકાસ થાય છે .

4.3.6.4 અ�ભ�ાયાવલી (Opinionnaire)
સ્વયં-� ૃથ�રણ માટ�� ું આ એક અનાત્મલક્ષી તેમજ � ૂવર્ગ્રહર�હત ઉપકરણ છે .
આત્મિનર�ક્ષણની પ્ર�ુ�ક્તમાં ક�ટલીક વ્ય�ક્તઓ પોતાનાં સાચા પ્રિતભાવ આપવામાં િનષ્ફળ
�ય છે . ત્યાર� વ્ય�ક્તત્વનાં પાસાંઓ ક� લક્ષણો આધા�રત િવધાનો રચીને અ�ભપ્રાયો લેવામાં
આવે છે . આવી અ�ભપ્રાયાવલીને આધાર� વ્ય�ક્ત સ્વયં આ પ્રાપ્ત થયેલા અ�ભપ્રાયો�ું
િવશ્લેષણ કર� સ્વ-� ૃથ�રણ તરફ પ્રેરાય છે .
ઉદા. – �ું વગર્માં બાળકો સાથે સખતાઈથી કામ લ� �ં.
�ુ ં વગર્માં પ્ર� ૃિ� કરવામાં સંકોચ અ�ુભ�ું �ં.
�ું બાળકોને તેમની મનપસંદ પ્ર� ૃિ� કરવા દ� �ં.
�ું હંમેશાં િશસ્તનો આગ્રહ રા�ું �ં વગેર�....
પ્રત્યેકની સાથે સૌથી સંમત, સંમત, તટસ્થ, અસંમત તેમજ સૌથી અસંમત એમ
પંચ�બ��ુ � ૂક�ને અ�ભપ્રાય મેળવી શકાય અથવા િત્ર�બ��ુમાં પણ અ�ભપ્રાય લઈ શકાય. આ
પાસા�ું પ્રમાણ પણ માપી શકાય છે . આ માટ�, હંમેશાં, વારં વાર, �ાર� ક, �િશક તેમજ �ાર� ક
નહ� �વા પંચ�બ��ુનો ઉપયોગ કરવાનો હોય છે .

4.3.7 નૈતક િવકાસ
વ્ય�ક્ત � સમાજમાં રહ� છે તે સમાજમાં રહ�ને કોઈની પણ શેહશરમ, ધાક ક�
બળજબર�ની અસરમાં આવ્યા વગર પોતા�ું � કતર્વ્ય છે તે બરાબર બ�વવા તત્પર થાય.
પોતાના �તરાત્માને � વસ્�ુ �હતકારક લાગે અને � કાયર્ કલ્યાણકાર� લાગે તે િવના સંકોચે
કર� ; સમાજના કલ્યાણ માટ� પોતાના �ગત લાભ�ું બ�લદાન આપવા તૈયાર થાય. આ તમામ
વતર્નો નૈિતકતાને વ્યક્ત કરતાં વતર્નો છે . નૈિતકતા ધરાવતી વ્ય�ક્તમાં સા�ું બોલ�ુ,ં વ્યવહાર
�ુદ્ધ રાખવો, િવનયી બન�ુ,ં સૌ કોઈ માટ� આદર ક�ળવવો, ન્યાયી વતર્ન કરતાં શીખ�ુ,ં
સહનશીલતા ક�ળવવી વગેર� લક્ષણોનો િવકાસ થયો હોય છે . નૈિતક િવકાસ માટ� �ૃઢ
સંકલ્પબળ, કતર્વ્યની ભાવના, સદભાવના, સંયમ, ��ૃતતા વગેર�ની આવશ્યકતા રહ� છે .
બાળક જન્મ સમયે � ૂવર્નૈિતકતાના તબ�ે હોય છે એટલે ક� િશક્ષાના ભયથી અ�ુક
નૈિતક વતર્નો કર� છે . ક્રમશઃ સ્વાથર્, અન્યની દ્ર�ષ્ટએ સારા દ� ખાવા, કાયદા�ુસાર, હ� સામે
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ફરજ તર�ક� �વા માપદં ડો અ�ુસાર તેનાં વતર્નો નીપ� છે . �તે વૈિ�ક ભાવનાને સ્વીકાર�ને
પોતાનાં વતર્નો િનયંિત્રત કર� છે . પોતાની �ત તદ્દન ગૌણ બની �ય છે .
બાળકની નૈિતકતા પર સમાજની અસર પણ જોવા મળે છે . સમાજ બદલાય એલે
નૈિતકતાના લક્ષણો બદલાય છે . એટલે ક� નૈિતકતા સામા�જક હોય છે . સમાજમાન્ય �ુણો�ું
પાલન એ નૈિતકતા છે .
� વ્ય�ક્તમાં નૈિતક િવકાસનો અભાવ છે તેનામાં સામા�જક ર�તે અપરાધશીલતા િવકસે
છે .
કોહલબગર્ દ્વારા વ્ય�ક્તમાં નૈિતક િવકાસ તબ�ાવાર ક�વી ર�તે જોવા મળે છે તે �ગે
સંશોધન કયાર્ છે . તેમના કાયર્ની ફળ�ુિત�પે તેમણે નૈિતક િવકાસના છ તબ�ાઓ�ું વણર્ન
કર� લ છે . �ની ચચાર્ અત્રે કરવામાં આવેલ છે .

4.3.7.1 કોહલબગ� અને ક� રોન ગીલગનના િસ�ાંતો
� ૂળ �સ્વસ મનોિવ�ાની �ન િપગેટ દ્વારા ર�ૂ થયેલ એક મનોવૈ�ાિનક િસદ્ધાંતના
આધાર� કોહલબગ� નૈિતક િવકાસ િવષય પર ઈ.સ. 1958માં કામ શ� ક�ુ.�
આ િસદ્ધાંત માને છે ક� નૈિતક વતર્નના આધાર� નૈિતક તકર્ ના છ િવકાસશીલ તબ�ા
ંૂ
રહ�લા છે . તે પ્રત્યેક નૈિતક �ઝવણનો
પહ�લાંના કરતાં વ�ુ પયાર્ પ્ત ઉ�ર આપે છે . કોહલબગર્
જણાવે છે ક� તકર્ અને નૈિતકતાનો િવકાસ રચનાત્મક તબ�ા દ્વારા થાય છે . નૈિતક િવકાસની
પ્ર�ક્રયા એ સામાન્યપણે ન્યાય સાથે સંબિં ધત હતી. � વ્ય�ક્તગત �વનકાળ દરિમયાન ચા�ુ
રહ� છે . નૈિતક િવકાસ છ તબ�ામાં ત્રણ સ્તરોમાં વહ�ચવામાં આવે છે – � ૂવર્-પરં પરાગત
નૈિતકતા, પરં પરાગત નૈિતકતા અને ઉ�ર-પરં પરાગત નૈિતકતા.
ંૂ
જો સમાન નૈિતક �ઝવણમાં
વ્ય�ક્તઓને � ૂકવામાં આવે તો તે વ્ય�ક્તઓ ક�વી ર�તે
પ્ર� ૃિ�ઓને ન્યાય આપે છે તે �ણવામાં કોહલબગર્ને રસ હતો. ત્યારબાદ તેમણે વ્ય�ક્તઓ દ્વારા
પ્રદિશ�ત િનષ્કષર્ના બદલે નૈિતક તકર્ ના સ્વ�પ�ું િવશ્લેષણ ક�ુ� અને જણાવ્�ું ક� તે તમામ આ
છ અલગ તબ�ામાં વગ��ૃત થયેલા છે . કોહલબગર્ તેમના િસદ્ધાંત દ્વારા જણાવે છે ક� લોકો ક�વી
ર�તે તેમની વતર્� ૂકને યોગ્ય ઠરાવે છે .
કોહલબગર્ દ્વારા નૈિતક િવકાસના છ તબ�ા ર�ૂ કરવામાં આવેલાં છે . � ત્રણ સ્તરમાં
િવભા�જત થયેલ છે અને પ્રત્યેક સ્તરમાં બે તબ�ાનો સમાવેશ થાય છે .
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�તર-1: � ૂવ�-પરં પરાગત
નૈિતક તકર્ ના � ૂવર્-પરં પરાગત તબ�ા�ું સ્તર ખાસ કર�ને બાળકોમાં હોય છે . અલબ�
�ુવાનો પણ આ તબ�ાને �ાર� ક પ્રદિશ�ત કર� શક� છે . તકર્ કરનાર આ સ્તર� કોઈ �ક્રયાની
નૈિતકતાની ચકાસણી તેની પ્રિત�ક્રયા ક� પ�રણામ પરથી કર� છે . આ સ્તરમાં નૈિતક િવકાસના
પહ�લા અને બી� તબ�ાનો સમાવેશ થાય છે તથા તે સ્વમાં અહંક��ન્દ્રપ�ું ધરાવે છે . આ સ્તર
દરિમયાન બાળકોમાં સમાજમાં કહ�વાતી ખર� ક� ખોટ� બાબતો પ્રત્યેની નૈિતકતા જોવા મળતી
નથી પરં� ુ તેના બદલે મોટ�ભાગે તેઓ કોઈ ચો�સ �ક્રયા દશાર્વતા બાહ્ય પ�રણામો પર ક��ન્દ્રત
રહ� છે .
પહ�લા તબ�ા(આ�ાકાર� અને સ� આધા�રત)માં વ્ય�ક્ત પોતાની �ત પર થતી
�ક્રયાઓના પ�રણામ પર ધ્યાન ક��ન્દ્રત કર� છે . ઉદાહરણ તર�ક�, એક �ક્રયા નૈિતક ર�તે ખોટ�
તર�ક� જોવામાં આવે છે કારણ ક� તે માટ� �ુનેગારને સ� કરવામાં આવેલ છે . “છે લ્લે મ� આ
ર�તે કામ ક�ુ� હ� ું અને મને તેને કારણે માર પડ�ો. તેથી �ુ ં તે કામને ફર�થી કરવાનો નથી.”
કોઈ કાયર્ ક� �ૃત્ય માટ� �ટલી મોટ� સ� તેટ�ું ખરાબ તે કાયર્ હશે તેવી માન્યતાનો અભાવ
દશાર્વે છે . તેમાં ચ�ઢયાતી શ�ક્ત ક� પ્રિતષ્ઠા સાથેનો ભેદ છે .
આ�ાકાર� અને સ� આધા�રત નૈિતકતા માટ� ઉદાહરણ એ છે ક� એક બાળક કંઈક
કરવા ઇનકાર કર� છે કારણ તે ખો�ું છે અને તે� ું પ�રણામ સ� પ�રણમી શક� છે . ઉદાહરણ
તર�ક�, એક બાળક તેના સહાધ્યાયી દ્વારા શાળામાંથી ભાગી જવા�ું જણાવશે, પણ તે માટ� એ
બાળક �હ�મત નહ� કર� કારણ ક� તે તેની સ�થી પ�ર�ચત છે . આમાં આ�ાકાર� અને સ�
આધા�રત નૈિતકતા લા�ુ પડ� છે . શાળામાં બાળકો�ું અવલોકન અને તેમની સાથે વાતાર્લાપ
કરવાથી અન્ય ઉદાહરણો પણ આપણને મળ� શકશે.
બી� તબ�ા(સ્વાથર્ આધા�રત)માં “તેમાં મારા માટ� �ું ક� મા�ું �ુ”ં �વી �સ્થિત જોવા
મળે છે . આ કારણે વ્ય�ક્ત માટ� એ જ વતર્ન સા�ું છે ક� �માં તેના માટ� કંઈક સા�ંુ ક� અ�ુ�ૂળ
છે . પણ આ સં�ુ�ચત માનિસકતામાં બી�ના ક� �ૂથના િવચારો ક� સંબધ
ં ો�ું મહત્ત્વ ઓ�ં છે .
ન�હવ�્ હોય છે . આ સ્તર દરિમયાન તકર્ દશાર્વે છે ક� વ્ય�ક્ત માટ� બી�ની જ��રયાતોમાં ઓછો
રસ હોય છે . �યાર� પોતાના રસના �ુદ્દાઓમાં વધાર� ધ્યાન આપે છે . પ�રણામે વ્ય�ક્તમાં બી�
માટ� �ચ�તા ક� િનસ્બત કોઈ દયા-ભાવના ક� આદરને કારણે નહ� પણ એકબી�ની જ��રયાતો
સંતોષવાની માનિસકતા ને લીધે જોવા મળે છે .
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ઉદાહરણ તર�ક� કોઈ બાળકને એક કામકાજ કરવા માટ� તેમના માતા-િપતા દ્વારા
કહ�વામાં આવે છે ત્યાર� બાળક “મારા માટ� તેમાં �ું છે ” એમ � ૂછે છે . માતા-િપતા તેમના
કામકાજ માટ� તેને પ્રલોભન �પી � ૂકવ�ું કર� બાળકને પ્રોત્સાહન આપે છે અને બાળક કામકાજ
કરવા માટ� સ્વ-�હત ક� સ્વાથર્ દ્વારા પ્રે�રત થાય છે . એક બાળક સારો ગ્રેડ અને પોતાના માતાિપતા પાસેથી પા�રતોિષકો મેળવવા માટ� તે� ું હોમવકર્ િનયિમત કર� છે . આ પણ આ સ્તર
માટ�� ું અન્ય ઉદાહરણ છે .

�તર-2 :પરં પરાગત
નૈિતક તકર્ ના ��ઢગત (પરં પરાગત) સ્તર સામાન્ય ર�તે �કશોરો અને �ુખ્ત વયના
લોકો માટ� છે . પરં પરાગત સ્તરની ર�તના કારણમાં તમામ કાયર્ની નૈિતકતાની ચકાસણી
સમાજના મંતવ્યો અને અપેક્ષાઓ સાથે સરખામણી કર�ને કરવામાં આવે છે . ��ઢગત સ્તરમાં
નૈિતક િવકાસના ત્રી� અને ચોથા તબ�ાનો સમાવેશ થાય છે . પરં પરાગત નૈિતકતા સમાજની
સ્વી�ૃિતથી ખરા ક� ખોટાં કાય� દ્વારા વગ��ૃત થયેલ છે . આ સ્તર પર વ્ય�ક્ત િનયમો પાળે અને
સમાજના િનયમો અ�ુસર� છે . જો ક�, િનયમો અને સંમલ
ે નો દ્વારા અવલંબન કંઈક �શે કઠોર ક�
�ુસ્ત છે તથા િનયમની યોગ્યતા ક� વાજબીપણા માટ� ભાગ્યે જ સવાલ કરવામાં આવે છે .
�ી� તબ�ા(સામા�જક સવ�સમ
ં િત �ારા ન�� સારા ઇરાદા)માં બાળક ક� વ્ય�ક્ત
સમાજમાં સારો ક� સાર� દ� ખાવવા માટ� સમાજના િનયમોનો સ્વીકાર કર� છે . તેઓ �ણે છે ક�
સમાજની સાર� વાતોનો સ્વીકાર કરવાથી તેઓને પણ લાભ થઈ શકશે. આ સ્તરમાં કાયર્ની
નૈિતકતાની ચકાસણી વ્ય�ક્તના સંબધ
ં ોની પ્રિત�ક્રયાના � ૂલ્યાંકન દ્વારા કરવામાં આવે છે . આ
સ્તરથી અન્ય વ્ય�ક્ત તરફ આદરભાવ, �ૃત�તા �વી લાગણીઓનો િવકાસ થાય છે . બાળકો
માટ� કોઈ આદશર્ વ્ય�ક્તની સમજ ક�ળવાય છે અને તેના �વી �ક્રયા કરવા�ું ઇચ્છે છે . પરં � ુ
હ� તે તેની સામા�જક � ૂિમકાથી સં� ૂણર્ પ�ર�ચત નથી.
ચોથા તબ�ા(સ�ા અને સામા�જક �મમાં પાલન નહ�)માં સામા�જક પરં પરા,
નીિતિનયમો�ું પાલન મહત્ત્વ�ું હોય છે કારણ ક� તે જ સમાજ�ું સંચાલન કરવામાં જ�ર� બને
છે . આ તબ�ામાં ત્રી� તબ�ાની વ્ય�ક્તગત જ��રયાત કરતાં સામા�જક જ��રયાત તરફ ઝોક
હોય છે .
આ તબ�ાનો ક�ન્દ્રવત� આદશર્ એ �ું ખો�ું અને �ું સા�ું તે છે . જો એક વ્ય�ક્ત એક
કાયદા�ું ઉલ્લંઘન કર� , તો કદાચ દર� ક તેમ કરશે. આમ, કાયદાઓ અને િનયમોની �ળવી એ
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જવાબદાર� તથા ફરજ બને છે . કોઈ કાયદા�ું ઉલ્લંઘન કર� ત્યાર� એ નૈિતક ર�તે ખો�ું છે .
�ુનાની જવાબદાર� એ અગત્ય�ું પ�રબળ છે , � વ્ય�ક્તમાંના ખરાબ ક્ષેત્રોને સારામાંથી અલગ
તારવે છે . સમાજના સૌથી વ�ુ સ�ક્રય સભ્યો નૈિતકતાના આ તબ�ે હોય છે , �યાં નૈિતકતા હ�
પણ બહારના કોઈ પ્રેરક બળથી સંચા�લત થાય છે .

�તર-3 :ઉ�ર-પરં પરાગત
આ સ્તર નીિતમ�ા� ૂણર્ સ્તર તર�ક� પણ ઓળખાય છે . આ સ્તર વ્ય�ક્તઓ સમાજમાં
અલગ-અલગ અ�સ્તત્વ ધરાવે છે તે� ું ભાન કરાવે છે . સમાજ કરતાં વ્ય�ક્ત પોતાનાં
પ�રપ્રે�યને ધ્યાનમાં રાખીને અગ્રતા લે છે . વ્ય�ક્તઓ પોતાના િસદ્ધાંતો સાથે અસંગત િનયમોનો
અનાદર પણ કર� શક� છે . ઉ�ર-પરં પરાગત નૈિતકતા ધરાવતા વ્ય�ક્તઓ પોતાના નૈિતક
િસદ્ધાંતોમાં રહ� છે . આ િસદ્ધાંતોમાં સામાન્ય ર�તે � ૂળ� ૂત માનવ અિધકાર �વાં ક� �વન,
સ્વતંત્રતા અને ન્યાયનો સમાવેશ થાય છે . આદશર્ િનયમો સામાન્ય સામા�જક વ્યવસ્થા
�ળવવા અને માનવ અિધકાર�ું રક્ષણ કર� શક� છે . આ સ્તરમાં વ્ય�ક્ત તે� ું પાલન કર� છે
પણ જ�ર જણાય ત્યાં ફ�રફારો � ૂચવે છે . ઉ�ર-પરં પરાગત વ્ય�ક્તઓ પોતાનાં નૈિતક
� ૂલ્યાંકનને સામા�જક પ�ર�સ્થિતને ધ્યાનમાં રાખીને �ુધાર� છે . ક�ટલાંક િવચારકો�ું અ�ુમાન છે
ક� ઘણા લોકો અ� ૂતર્ નૈિતક તકર્ (abstract moral reasoning)ના આ સ્તર �ુધી �ાર� ય પહ�ચ્યા
નથી.
પાંચમા તબ�ા(સામા�જક કરાર આધા�રત)માં અલગ-અલગ અ�ભપ્રાયો, અિધકારો અને
� ૂલ્યોમાં જકડ� રાખેલા જોવામાં આવે છે . આ પ�રપ્રે�યમાં પરસ્પર ર�તે પ્રત્યેક વ્ય�ક્ત અથવા
સ�ુદાય માટ� અનન્ય આદર હોવા જોઈએ. િનયમો ક� કાયદાને સામા�જક કરાર તર�ક� ગણવામાં
આવે છે . નહ� ક� ��ઢ�ુસ્ત આદ� શ ક� ફરમાન સ્વ�પે. આ સ્તર બ�મ
ુ તી િનણર્ય અને અિનવાયર્
સમાધાન દ્વારા મેળવી શકાય છે . લોકશાહ� સરકાર દ� ખીતી ર�તે આ સ્તર પાંચના તકર્ પર
આધા�રત છે .
તબ�ા છ(વૈિ�ક નૈિતક િસ�ાંતો આધા�રત)માં નૈિતક તકર્ એ અ� ૂતર્ તકર્ પર આધા�રત
છે . �માં સાવર્િત્રક નૈિતક િસદ્ધાંતોનો ઉપયોગ થાય છે . આમાં િનયમો માત્ર ત્યાં �ુધી માન્ય છે
�યાં ન્યાય લેવાયો અને ન્યાય માટ� પ્રિતબદ્ધતા તેની સાથે અન્યાયી કાયદાના અનાદરની
જવાબદાર� પણ વહન કર� છે . કા� ૂની અિધકારો �બનજ�ર� છે કારણ ક� તેમાં સામા�જક કરાર
જ�ર� નથી. અહ� િનણર્ય કાલ્પિનક સ્તર� શરતી ર�તે કરવામાં આવતા નથી. પરં � ુ સં� ૂણર્પણે
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ચો�સ ર�તે કરવામાં આવે છે . આમાં �યાર� અન્ય કોઈની િવચારસરણી સાચી હશે તે� ું િવચાર�
તે વ્ય�ક્ત બી� વ્ય�ક્ત ક�� ું અ�ુભવે છે તેનો િવચાર કર� છે . આ આધાર� િનણર્ય લેવામાં આવે
છે , � કોઈ સાધન ક� �ક્રયા નહ� પણ સાધ્ય હશે. આ સ્તર� વ્ય�ક્ત કાયર્ કર� છે કારણ ક� તે સા�ું
છે નહ� ક� સ�ના ડરથી. ઉપરાંત તે કાયર્ તેના રસને અ�ુ�ૂળ, અપે�ક્ષત, કાયદ� સર ક� તેના પર
પહ�લા સહમિત દશાર્વેલ છે . કોહલબગર્નો આગ્રહ છે ક� સ્તર છ અ�સ્તત્વ ધરાવે છે , પણ તેમને
આ સ્તર� સતત કાયર્રત વ્ય�ક્તઓને ઓળખવા માટ� � ૂબ જ �ુશ્ક�લી પડ� હતી.
કોહલબગર્ દ્વારા દશાર્વવામાં આવેલ નૈિતક િવકાસના તબ�ાઓને ધ્યાનમાં રાખીને
ક�ટલીક નૈિતક પર�ક્ષણ કસોટ�ઓની રચના કરવામાં આવી છે . �નો ઉપયોગ મોટ� ભાગે
રાજનીિત, દવા (ઔષધ) માટ� થાય છે . ઉદાહરણ તર�ક� Defining Issues Test (DIT) 1979માં
�મ્સ ર� સ્ટ દ્વારા રચવામાં આવી હતી, � � ૂળ નૈિતક િનણર્ય ઇન્ટવ્� ૂર્ (Moral Judgement
Interview) છે .
આમ, કોહલબગર્ દ્વારા � ૂચવવામાં આવેલ ત્રણેય સ્તર અને તેના તબ�ાઓની િવગત
સં�ક્ષપ્તમાં નીચે �ુજબ છે , � આપણે અગાઉ શીખ્યા.
સ્તર
1. � ૂવ�-પરં પરાગત

તબ�ા
1. આ�ાકાર�અનેસ�અ�ભગમ
2. સ્વાથર્આધા�રતઅ�ભગમ

2. પરં પરાગત

3. �તરવૈય�ક્તક સમ�ૂતી અને સંવા�દતા અ�ભગમ
4. અિધકાર (ઓથૉ�રટ�) અને સામા�જક વ્યવસ્થા �ળવણી અ�ભગમ

3. ઉ�ર-પરં પરાગત

5. સામા�જક કરાર અ�ભગમ
6. સાવર્િત્રક નૈિતક િસદ્ધાંતો

ક�રોલ ગીલીગન : નૈિતકતાની સંભાળ (Eithics of Care)
કાળ� નીિતશા�ના સ્થાપક ક�રોલ ગીલીગન (Gililigan) એ અમે�રકન નીિતશા�ી અને
મનોિવ�ાની હતા. ક�રોલ ગીલીગન િવકાસલક્ષી મનોિવ�ાની લૉર� ન્સ કોહલબગર્ના િવદ્યાથ�
હતા. ગીલીગને પોતાના િશક્ષક લૉર� ન્સ કોહલબગર્ના નૈિતક િવકાસ તબ�ાના િસદ્ધાંતથી
િવપર�ત હોય તેવો નૈિતકતાનો િસદ્ધાંત િવકિસત કય� હતો.
કાળ� નીિતશા� એ એક આદશર્� ૂલક િસદ્ધાંત છે . આ િસદ્ધાંત આપણા વતર્નને નૈિતક
�ૃ�ષ્ટકોણથી સા�ું ક� ખો�ું બનાવનાર બનાવ/ઘટના �ગે� ું વણર્ન ર�ૂ કર� છે . નૈિતક
પ�રપ્રે�યના �ૃ �ષ્ટકોણમાં આવતો બદલાવ એ નૈિતકતાને લગતા પ્ર�ો �વા ક� “આ માત્ર �ું
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છે ॽ’’ થી લઈને “ક�વી ર�તે પ્રિતચાર પાઠવવોॽ”ના ઉ�ર દ્વારા પ્રગટ થતો જોવા મળે છે .
નૈિતકતાની �ૃ�ષ્ટએ વૈિ�ક ધોરણોએ સમસ્યાગ્રસ્તોને કાળ��ું નીિતશા� લા�ુ પડ� છે .
કાળ� નીિતશા�ના િસદ્ધાંતની ક�ટલીક � ૂળ� ૂત માન્યતાઓ નીચે �ુજબ છે :
•

વ્ય�ક્તઓના અન્ય પર આધા�રત રહ�વાના પ્રમાણમાં વ્ય�ક્તગત તફાવત હોય તે
સ્વાભાિવક છે તેમ છતાં પ્રત્યેક વ્ય�ક્ત અન્ય વ્ય�ક્ત પર આધા�રત તો હોય જ છે .
વ્ય�ક્તના સ્વતંત્ર રસ (�ુ�ચ) અને વ્ય�ક્તની પ્રિત�ક્રયા પ્રવતર્માન અમલમાં હોય તેવા
પ�રણામ�પ િસદ્ધાંતોથી કંઈક અલગ દશાર્વે તે� ું પણ બની શક�.

•

�ઓ અન્યોની પસંદગી સંદભ� ખાસ સંવેદનશીલ છે તેઓની અન્યો �ગેની પસંદગીની
સંવેદનશીલતા �ગેના પર�ક્ષણના પ�રણામો વધારાની િવચારણા માંગે છે . આવા
વ્ય�ક્તઓને રક્ષણ � ૂ�ું પાડવા માટ� તેમજ આ રક્ષણ � ૂ�ું પાડવામાં રસ ધરાવનારાઓને
�ણકાર� આપવા માટ� સંબિં ધત પ�ર�સ્થિતજન્ય િવગતો મેળવવા માટ� ઉપ�સ્થત રાખવા
જ�ર� છે .

4.3.7.2 નૈિતક િવચારશ��તમાંના સાં��િૃ તક તફાવતો
નૈિતક તકર્ માં સાંસ્�ૃિતક તફાવતો િવિવધ પ�રબળોના કારણે ઉદભવે છે �વાં ક�
ઇિતહાસ, ને� ૃત્વ, ધાિમ�ક માન્યતા, શાંિત અને �ુદ્ધ સમયના અ�ુભવો, ઉપલબ્ધ સ્રોતો અને તે
સ્રોતોના ઉપયોગ કરવામાં તથા તેને િવત�રત કરવા માટ�ની વ્� ૂહરચના. આ સાંસ્�ૃિતક તફાવતો
કોઈ એક દ� શ � ૂરતા મયાર્ �દત નથી. શાળાઓ, સ�ુદાયો, કંપનીઓ, પ�રવારો વચ્ચે પણ
સંસ્�ૃિત અને નૈિતક તકર્ ના તફાવત હોઈ શક� છે . લોકોની જ��રયાતો અને ધારણાઓના સ્વીકાર
દ્વારા નૈિતક તકર્ આકાર લે છે તેમ કહ� શકાય. આમ, પ્રત્યેક ક્ષણે લોકોની જ��રયાતો,
અપેક્ષાઓ, આકાંક્ષાઓ અને ધારણાઓ બદલાતી હોવાથી પ્રત્યેક વ્ય�ક્તએ એક અલગ પ્રકારનો
નૈિતક તકર્ જોવા મળે છે . �ના પર વ્ય�ક્તના આસપાસના વાતાવરણ અને તેને પ્રાપ્ત
સામા�જક, સાંસ્�ૃિતક, નૈિતક વારસો અસર કરતો હોય છે . વ્ય�ક્ત�ું ઘડતર આ પ�રબળોની
�દર થ� ું હોઈ દર� ક વ્ય�ક્ત પોતાના વ્યવહારમાં નૈિતકતાની વ્યાખ્યા બાંધતો જોવા મળે છે
અને પોતા�ું વાણી-વતર્ન આ નૈિતકતાની �ૃ�ષ્ટએ િવકસાવતો હોય છે . એક રા�યની �ુલનામાં
બી� રા�યમાં ક� દ� શના સમાજ અને લોકોની સામા�જક � ૃષ્ઠ� ૂિમ, નૈિતકતાના ધોરણો, વૈચા�રક
બાબતો વચ્ચે અલગ પડતાં જોવા મળે છે . �ની અસર �-તે સમાજના વ્ય�ક્તઓના સાંસ્�ૃિતક
તકર્ પર રહ�લી હોય છે .
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4.4

સારાંશ
આ એકમમાં આપણે �ણ્�ું ક� જગતમાં અ�સ્તત્વ ધરાવતો પ્રત્યેક માનવી અલૌ�કક છે ,
� પોતાની આગવી ર�તે પ�ર�સ્થિતની સમ� શક� છે અને િવચાર� શક� છે . તે પોતાની ર�તે
પોતાની િવિશષ્ટતાઓ અને મયાર્દાઓથી પ�ર�ચત થઈ શક� છે . એક િશક્ષક તર�ક� સ્વ-ઓળખ
દ્વારા આત્મિનર�ક્ષણ ક� આત્મ�ચ�તન કર� િશક્ષકત્વને અ�ુ�પ વ્યાવસાિયક �ુણો િવકસાવી શક�
છે . જો િશક્ષક આત્મિનર�ક્ષણ, આત્મસાક્ષાત્કાર ક� આત્મિન�પણ દ્વારા સ્વ-� ૃથ�રણ કર� તો તે
પોતાના સબળાં અને નબળાં પાસાંઓને ધ્યાનમાં રાખી િવદ્યાથ�ઓ તથા તેમના થક� સમાજના
શ્રેયાથર્ માટ� કાયર્ કર� શક� છે . આ ઉપરાંત, નૈિતક િવકાસના તબ�ાઓની �ણકાર� મેળવી
પોતાના તેમજ િવદ્યાથ�ઓના વતર્નમાં ઇ�ચ્છત પ�રવતર્ન લાવવાનો પ્રયત્ન કર� શક� છે .

4.5

તમાર� �ગિત ચકાસો
1.

સ્વ-ઓળખની સંકલ્પના સ્પષ્ટ કર� તેની લાક્ષ�ણકતાઓ જણાવો.

2.

િશક્ષક માટ� સ્વ-ઓળખની અિનવાયર્તા કઈ-કઈ છે ॽ

3.

િશક્ષક પોતાની મહ�ાઓ અને મયાર્દાઓ સ્વ-ઓળખ થક� ક�વી ર�તે �ણી શકશે ॽ

4.

સ્વ-ઓળખ એ વ્ય�ક્ત�ું સ્વ-� ૂલ્યાંકન છે . – સમ�વો.

5.

સ્વને ઓળખવાની િવિવધ પદ્ધિતઓ પૈક� કોઈ પણ બે ઉદાહરણસહ સમ�વો.

6.

આત્મિનર�ક્ષણ માટ� ક્રમ-માપદં ડ તથા પ્રસંગન�ધ ઉદાહરણસહ સમ�વો.

7.

ઇન્ટનર્િશપ

દરિમયાન

તમાર�

શાળાના

િશક્ષકો�ું

સ્વ-� ૃથ�રણ

કરવા

માટ�

અ�ભપ્રાયાવલી�ું િનમાર્ ણ કરો.
8.

એક િશક્ષક તર�ક� નૈિતક િવકાસની સમજની જ��રયાત જણાવો.

9.

લૉર� ન્સ કોહલબગર્ દ્વારા નૈિતક િવકાસ માટ� તારવેલ સોપાનો પૈક� � ૂવર્-પરં પરાગત તબ�ા
િવશે સમ�વો.

10. નૈિતકતાની સંભાળનો િસદ્ધાંત સમ�વો.

4.6

�ાયો�ગક કાય�
1.

રોજનીશી લેખન કાયર્ : તાલીમાથ� પોતાના રો�જ�દા �વનમાં થતા અ�ુભવોની ન�ધ
કરતી રોજનીશી તૈયાર કર� . સમયાંતર� �ૂથમાં પોતાના અ�ુભવોને આધાર� કર� લ ન�ધની
ચચાર્ કર� .

93

2.

તાલીમાથ� પોતાના વાલી, િશક્ષક તથા �ગત િમત્રોની સાથે ચચાર્ કર� તેમજ સ્વ� ૂલ્યાંકન દ્વારા પોતાની િવિશષ્ટતાઓ અને મયાર્દાઓની ન�ધ કર� . તમાર� િવિશષ્ટતાઓનો
ઉપયોગ િશક્ષણકાયર્માં ક� વગર્ખડં માં કયાં થઈ શક� તેની ચચાર્ �ૂથમાં કરો.

3.

ઇન્ટનર્િશપ દરિમયાન થયેલ અ�ુભવો પરથી નીચે દશાર્વેલ પ્રસંગને આધાર� ન�ધ તૈયાર કરો :
a. વગર્ખડં માં માર� સૌથી યાદગાર ઘટના
b. વગર્ખડં માં બનેલ અણગમતી ઘટના
c. શાળામાં મારો યાદગાર પ્રસંગ
d. શાળામાં થયેલ ઉ�મ કાયર્
e. શાળામાં તમાર�થી થયેલ કોઈ એક � ૂલ
f. તમારા કાયર્ માટ� તમને મળે લ પ્રોત્સાહન
g. તમારા કાયર્ માટ� તમને મળે લ કોઈ ઠપકો
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