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

કોસર્ – 1 (અ)

બાળિવકાસ અને � ૂવર્પ્રાથિમક િશક્ષણ

�સીઇઆરટ�, િવદ્યાભવન, ઉદ્યોગભવન સામે, સેકટર-૧૨, ગાંધીનગર

પ્રેરક
શ્રી બી. સી. સોલંક�,
સ�ચવ, �સીઇઆરટ�, ગાંધીનગર

કન્વીનર
ડૉ. ટ�. એસ. જોષી, પ્રાચાયર્,
�જ.િશતા.ભવન, ગાંધીનગર

િવષય સલાહકાર
ડૉ. મહ�ન્દ્રભાઇ ચોટ�લયા
પ્રો. પ્રેરણા મો�હતે

પ્રસ્તાવનાઃ
પ�રવતર્નના પગિથયાં ચડ�ને જ પ્રગિતના રાજમાગર્ �ુધી પહ�ચી
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.
પ્રાથિમક િશક્ષક પ્રિશક્ષણ અભ્યાસક્રમની �ુનઃરચનાના ઇિતહાસમાં ડો�ક�ુ ં
કર�એ તો ઈ.સ. 1995માં રા�યવ્યાપી અમલી બનેલ ક્ષમતાક�ન્દ્રી

અ�ભગમને

અ�ુલક્ષીને ક્રમશઃ ઈ.સ. 1999 અને 2002માં 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. 200809માં અભ્યાસક્રમને �ુનગર્�ઠત કરવામાં આવેલ.
વતર્માન સમયના પ�રપ્રે�યમાં �ુજરાત રા�યમાં NCF-2005, RTE-2009

લેખન-સંપાદન

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

ડૉ. ગૌરાંગ વ્યાસ

યોજનાની ભલામણોને ધ્યાને લઈને પ્રાથિમક િશક્ષણ ક્ષેત્રે થયેલ ફ�રફારોના

શ્રી અલકાબેન પટ�લ
ડૉ. હર� શભાઇ પંડ�ા
ડૉ. રચનાબેન પાઠક
ડૉ. ભાવનાબેન પાઠક

ં ાને પ્રાથિમક િશક્ષક પ્રિશક્ષણ અભ્યાસક્રમ�ુ ં �ુનઃગઠન ઈ.સ. 2014માં
અ�ુસધ
કર� તે� ુ ં ન�ુ ં નામા�ભધાન ડ�.એલ.એ�્ . (D.El.Ed.) રાખવામાં આવેલ છે . નવા
અભ્યાસક્રમમાં ક્ષમતાઓને બદલે અધ્યયન િનષ્પિ�ઓ(Learning Outcomes)ને
સ્થાન આપવામાં આવેલ છે .
ડૉ. રવીન્દ્રભાઈ દવે સાહ�બના અધ્યક્ષપણા હ�ઠળ રચવામાં આવેલ

શ્રી યોગેશભાઇ મહ�તા

અભ્યાસક્રમ

શ્રી િવ�ુલભાઇ વ્યાસ

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

સમીક્ષા

ડૉ. રાજદ�પ રાજપરા

િનમાર્ણ સંયોજન
શ્રી આઈ. વી. પટ�લ
(સભ્ય સ�ચવ)

ડૉ. હર� શભાઇ ચૌધર�
ડૉ. અ�ખલ ઠાકર
ડૉ. ગૌરાંગ વ્યાસ

અને

ડ�.એલ.એ�્ .

કોર

ટ�મના

માગર્દશર્નને

�તે

આ બે વષ�ય ડ�.એલ.એ�્ . અભ્યાસક્રમ ત્રણ િવભાગોમાં િવભા�જત છે .
�ના પ્રથમ િવભાગમાં સાત અધ્યયન ક્ષેત્રો, બી� િવભાગમાં પાંચ કાયર્
કૌશલ્ય ક્ષેત્રો અને ત્રી� િવભાગમાં પાંચ પ્રિતબદ્ધતા ક્ષેત્રો સમાિવષ્ટ છે .

ડૉ. �ુધાબેન પતાણી
ડૉ. �ગીષા શા�ી

સિમિત

આ વતર્માન ડ�.એલ.એ�્ . (D.El.Ed.) અભ્યાસક્રમને અ�ુલક્ષીને તૈયાર
થયેલ મૉડ� ૂલની સંરચનામાં �સીઇઆરટ�-ગાંધીનગર, �જલ્લા િશક્ષણ અને
તાલીમ

ભવનો,

અધ્યાપન

મં�દરો

અને

િવષય

તજ�શ્રીઓ

તેમજ

સમીક્ષકશ્રીઓનો સહયોગ પ્રાપ્ત થયેલ છે . આ ઉપરાંત, UNICEF નો પણ
આિથ�ક

તેમજ

શૈક્ષ�ણક

સહયોગ

પ્રાપ્ત

થયો

છે .

પ્રસ્�ુત

અભ્યાસક્રમ

ડ�.એલ.એ�્ . (D.El.Ed.) પ્રિશક્ષણાથ�ઓને ઉપયોગી બનશે તેવી શ્રદ્ધા છે .
આ મૉડ� ૂલ વ�ુ સ� ૃદ્ધ અને ક્ષિતર�હત બને તે માટ� રા�યની તમામ
ડ�.એલ.એ�્ . સંસ્થાઓ પાસેથી � ૂચનો મેળવીને મૉડ� ૂલને આખર� સ્વ�પ
આપવામાં આવેલ છે . આમ, પ્રસ્�ુત મૉડ� ૂલ ઉપયોગી અને અસરકારક બને તે
માટ� �સીઇઆરટ� દ્વારા � ૂરતી કાળ� લેવામાં આવી છે , તેમ છતાં તેની
�ુણવ�ા વધાર� તેવાં � ૂચનો �સીઇઆરટ� સદાય આવકાર� છે .
સભ્ય સ�ચવ

િનયામક

ડ�.એલ.એ�્ . અભ્યાસક્રમ સિમિત

�સીઇઆરટ�,

�સીઇઆરટ�, ગાંધીનગર

ગાંધીનગર

અ�ક્રુ મ�ણકા

એકમ

ક્રમ

પાના નં.

1

િવકાસનો �ૃ�ષ્ટકોણ

2

બાળકનો મનોશાર��રક િવકાસ અને � ૂવર્

4 થી 21
22 થી 41

પ્રાથિમક િશક્ષણ

3

મનોસામા�જક િવકાસ અને સામા�જક�કરણ

42 થી 62

4

સાંવે�ગક િવકાસ અને ભાષાિવકાસ

63 થી 81
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એકમ-1 : િવકાસનો �ૃ�ષ્ટકોણ
1.1

પ્રસ્તાવના

1.2

ઉદ્દે શો

1.3

� ૃ�દ્ધ, િવકાસ અને પ�રપક્વતા : સંકલ્પના અને લક્ષણો
1.3.1

� ૃ�દ્ધ : સંકલ્પના અને લક્ષણો

1.3.2

િવકાસ : સંકલ્પના અને લક્ષણો

1.3.3

પ�રપક્વતાની સંકલ્પના

1.3.4

� ૃ�દ્ધ અને િવકાસ વચ્ચેનો તફાવત

1.3.5

િવકાસના િસદ્ધાંતો

1.3.6

િવકાસના િવિવધ તબ�ાઓ

1.3.7

બાલ્યાવસ્થા અને ત�ુણાવસ્થા અ�ુ�ુપ શૈક્ષ�ણક ફ�લતાથ�

1.3.8

િવકાસને અસર કરતાં પ�રબળો (વારસો અને વાતાવરણ)
1.3.8.1. વારસો (Heredity)
1.3.8.2 વાતાવરણ

1.3.9

વાલી અને િશક્ષકોની બાળકોના િવકાસમાં � ૂિમકા
1.3.9.1. બાળકના િવકાસમાં વાલીની � ૂિમકા
1.3.9.2. બાળકના િવકાસમાં િશક્ષકની � ૂિમકા

1.4

સમગ્ર એકમનો સારાંશ

1.5

સમજ ચકાસતા પ્ર�ો

1.6

પ્રાયો�ગક કાયર્

1.8

� ૂ�ચત સંદભર્ વાંચન
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એકમ-1 :
1.1

િવકાસનો �ૃ�ષ્ટકોણ

પ્રસ્તાવના
�વનની શ�ુઆત જન્મથી થાય છે , મનોવૈ�ાિનકોના મતે વ્ય�ક્તના �વનની શ�ુઆત

ગભાર્ધાનથી થાય છે . જન્મ એ લાંબા પ�રવતર્નના ક્રમમાં એક ઘટના માત્ર છે , �ને પ્રારં ભ ગણી શકાય
ન�હ.
નવ�ત બાળક શ�ુઆતમાં અસહાય અને બી� પર આધા�રત હોય છે . તે પોતાની બધી
જ�ુ�રયાતો સંતોષવા બી� પર આધાર રાખ�ું હોય છે . પરં � ુ બાળક �મ �મ મો�ું થ�ું �ય; � ૃ�દ્ધ,
િવકાસ અને પ�રપક્વતા પ્રાપ્ત કર�ું �ય, તેમ તેમ પોતાની �તે પોતાની જ�ુ�રયાતો સંતોષવા પ્રયત્ન
કરવા લાગે છે .
� ૃ�દ્ધ, િવકાસ અને પ�રપક્વતા એકબી� પર આધા�રત છે . � ૃ�દ્ધ વગર િવકાસ નથી, િવકાસ
વગર પ�રપક્વતા નથી, તેમજ પ�રપક્વતા વગર � ૃ�દ્ધ પણ નથી. આમ, � ૃ�દ્ધ િવકાસ અને પ�રપક્વતા
પરસ્પર અવલં�બત છે . આ �ક્રયાઓ એક પછ� એક થતી નથી, પરં � ુ અરસપરસના સંબધ
ં થી ચાલે છે .
પ્રસ્�ુત એકમમાં આપણે � ૃ�દ્ધ, િવકાસ અને પ�રપક્વતા િવશે િવસ્� ૃત ચચાર્ કર��ુ.ં

1.2

ઉદ્દે શો
પ્રિશક્ષણાથ�....

•

� ૃ�દ્ધ, િવકાસ અને પ�રપક્વતાની સંકલ્પના અને લક્ષણો �ણે.

•

� ૃ�દ્ધ અને િવકાસ વચ્ચેનો તફાવત સમ�.

•

િવકાસના િસદ્ધાંતોની સમજ મેળવે.

•

િવકાસના િવિવધ તબ�ાઓ િવશેની સમજ મેળવે.

•

િવિવધ તબ�ાઓને અ�ુ�ુપ શૈક્ષ�ણક ફ�લતાથ�ની સમજ મેળવે.

•

િવકાસ પર થતી વારસો અને વાતાવરણની અસર િવશે �ણે.

•

બાળકના િવકાસમાં વાલી અને િશક્ષકની � ૂિમકાની સમજ મેળવે.

1.3

� ૃ�દ્ધ, િવકાસ અને પ�રપક્વતા : સંકલ્પના અને લક્ષણો
� ૃ�દ્ધ, િવકાસ અને પ�રપક્વતા િવશેની િવસ્� ૃત સમ�ૂતી મેળવીએ :
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1.3.1

� ૃ�દ્ધ : સંકલ્પના અને લક્ષણો
� ૃ�દ્ધનો અથર્ વધ�ું એવો થાય છે . ‘ગભાર્વસ્થાથી માંડ�ને �ુખ્તાવસ્થા �ુધીમાં વ્ય�ક્તના વજન,

કદ અને આકારમાં થતા વધારાને � ૃ�દ્ધ કહ� છે ’. આમ, � ૃ�દ્ધ શાર��રક પાસાં સાથે સંબિં ધત છે . � ૃ�દ્ધ એટલે
શર�રના �ગોમાં થતા ફ�રફાર એ�ું કહ� શકાય. હરલોકના મતે � ૃ�દ્ધ એ પ્રમાણાત્મક ફ�રફાર છે .
બાળક �મ �મ મો�ું થ�ું �ય તેમ તેમ તેના વજન અને કદમાં વધારો થાય છે . �મર વધવાની
સાથે મસ્તક, ઘડ, હાથ, પગ, હાડકાં, સ્ના�ુઓ, હ્રદય, મગજ તથા અન્ય અવયવોના આકાર, કદ અને
વજનમાં � ફરફાર થાય છે તે � ૃ�દ્ધ છે .
� ૃ�દ્ધ િવશેની સમ�ૂતી ને આધાર� નીચેના લક્ષણો ફ�લત થાય છે :
•

� ૃ�દ્ધની પ્ર�ક્રયા ગભાર્ધાનથી શ�ુ થાય છે .

•

� ૃ�દ્ધથી શર�રના વજન, કદ અને આકારમાં ફ�રફાર થાય છે .

•

� ૃ�દ્ધ પ્રમાણાત્મક અને એકાંગી છે .

•

� ૃ�દ્ધ પ�રપક્વતા�ુ ં પ્રથમ પગિથ�ું છે .

•

� ૃ�દ્ધનો આધાર વારસામાં મળે લ જનીનો ઉપર હોય છે .

•

� ૃ�દ્ધની પ્ર�ક્રયાનો સમય મયાર્�દત છે , અ�ુક �મર� � ૃ�દ્ધ અટક� �ય છે .

1.3.2

િવકાસ : સંકલ્પના અને લક્ષણો
�મર વધવાની સાથે આપણા વતર્નમાં થતાં પ્રગિતશીલ ફ�રફારને િવકાસ કહ� છે . િવકાસને

કારણે જ વ્ય�ક્તમાં પયાર્વરણ સાથે સમાયોજન સાધવાની ક્ષમતા વધે છે . િવકાસ એ શાર��રક ઉપરાંત
માનિસક પાસાં સાથે પણ સંબિં ધત છે . િવકાસની પ્ર�ક્રયા એ � ૃ�દ્ધ કરતાં જ�ટલ છે . � ૃ�દ્ધને પ�રણામે પ્રાપ્ત
થ�ુ ં સામર્થ્ય એ િવકાસ છે . દા.ત.સ્ના�ુની � ૃ�દ્ધ બાદ બ્રેક મારતા શીખ�ુ.ં હરલોકના મતે “િવકાસ એ
ં ાદ� અને પ્રગત્યાત્મક ફ�રફારને
�ુણાત્મક ફ�રફાર છે , પ�રપક્વતાના લ�ય તરફ લઇ જતા ક્રમબદ્ધ, �ુસવ
િવકાસ કહ� છે .”
ં ાદ� છે . એટલે ક�
િવકાસમાં થતા ફ�રફારની ચો�સ �દશા હોય છે . િવકાસ ક્રમબદ્ધ અને �ુસવ
િવકાસની પ્ર�ક્રયામાં એક તબ�ા પછ� બીજો, પછ� ત્રીજો એ ક્રમ જોવા મળે છે . �મ ક� બાળક ગબડ�,
ંૂ
�ટ�ણયે
પડ�, ટ�કો દઇને ઊભા રહ�તા શીખે, પછ� ચાલતાં, દોડતાં, �ૂદતાં શીખે છે . આ ર�તે િવકાસની
પ્ર�ક્રયામાં એક પછ� એક એમ ક્રમ જોવા મળે છે . સમગ્ર દ� હતંત્રમાં થતા ફ�રફારને િવકાસ કહ� છે .
િવકાસ િવશેની સમ�ૂતીને આધાર� નીચેના લક્ષણો ફ�લત થાય છે :
•

િવકાસ એ સતત ચાલતી પ્ર�ક્રયા છે .

•

િવકાસ વતર્નમાં થતાં ફ�રફાર સાથે જોડાયેલ છે .

•

િવકાસ એ �ુણાત્મક ફ�રફાર � ૂચવે છે .

•

િવકાસ ચો�સ અને ક્રમબદ્ધ હોય છે .
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•

િવકાસ સવા�ગી સાંગોપાંગ ફ�રફાર � ૂચવે છે .

•

િવકાસ પર િશક્ષણ અને તાલીમની અસર પડ� છે .

1.3.3

પ�રપક્વતાની સંકલ્પના
� ૃ�દ્ધ અને િવકાસની મહ�મ કક્ષા એટલે પ�રપક્વતા. પ�રપક્વતાને કારણે જ બાળકમાં િવિવધ

પ્રકારનાં વતર્નો શીખવાની તત્પરતા આવે છે . ગભાર્ધાનથી ક્રમશ: બાળકની � ૃ�દ્ધ શ�ુ થઇ ક્રમશઃ
�ુખ્તવયે તે ચરમસીમાએ પહ�ચે છે . “કોઇપણ પ્રકારની તાલીમ ક� અ�ુભવથી િનરપેક્ષપણે થતી
િવકાસની ઘટનાને પ�રપક્વતા કહ� છે ”. દા.ત., સોની સોનાને પ્રમાણસર ગરમ કયાર્ પછ� જ યોગ્ય ઘાટ
આપી શક� છે . તે જ ર�તે બાળકમાં પ�રપક્વતાનાં લક્ષણો દ� ખાવા લાગે ત્યાર� જ તેને તાલીમ આપવામાં
આવે તો તેની શીખવાની �ક્રયા ઝડપી બને છે . બાળક � � �મર� , �-તે કાયર્ કરવા માટ� શાર��રક અને
માનિસક ર�તે તૈયાર હોય, ત્યાર� તે તે કાયર્ કરવા માટ� બાળક પ�રપક્વ છે એમ કહ� શકાય. આમ,
પ�રપક્વતા એટલે આ�ુવિં શક લક્ષણો�ુ ં ચો�સ �મર� આપમેળે થ�ુ ં પ્રગટ�કરણ ક� � બાળકની કાયર્
કરવા માટ�ની િવકાસની �ુખ્તતા દશાર્વે છે .

1.3.4

� ૃ�દ્ધ અને િવકાસ વચ્ચેનો તફાવત
� ૃ�દ્ધ અને િવકાસનો અથર્ સમ�યા બાદ બ�ે વચ્ચેના તફાવતને સ્પષ્ટ કર�એ:
� ૃ�દ્ધ

1.

શાર��રક ફ�રફાર સાથે સંબિં ધત છે .

િવકાસ
1.

શાર��રક ઉપરાંત માનિસક ફ�રફાર સાથે
સંબિં ધત છે .

2.

મહ�્ �શે વારસા પર આધા�રત છે .

2.

વારસા ઉપરાંત વાતાવરણ પર આધા�રત
છે .

3.

સહજ અને સરળ પ્ર�ક્રયા છે .

3.

4.

ભૌિતક માપ પદ્ધિતથી માપન થઇ શક� છે . 4.

મનોવૈ�ાિનક ઉપકરણો દ્વારા માપન થઇ

દા.ત., �ચાઇ, વજન�ુ ં માપન

શક� છે . દા.ત., �ુ�દ્ધ�ુ ં માપન, સ્� ૃિત�ુ ં

સં�ુલ અને જ�ટલ પ્ર�ક્રયા છે .

માપન
5.

� ૃ�દ્ધ અ�ુક �મર� અટક� �ય છે .

5.

6.

� ૃ�દ્ધ એ િવકાસની � ૂવર્શરત છે . દા.ત., 6.

િવકાસ એ � ૃ�દ્ધની અ�ુગામી ઘટના છે .

સ્ના�ુની � ૃ�દ્ધ

દા.ત., બ્રેક મારતા શીખ�ું
7.

િવકાસ એ આ�વન ચાલતી પ્ર�ક્રયા છે .

7.

પ્રમાણાત્મક ફ�રફાર છે .

8.

શર�રના કોઇ એક �ગ િવશેનો એકાંગી 8.

િવકાસ સવા�ગી-સાંગોપાંગ ફ�રફાર � ૂચવે

ફ�રફાર � ૂચવે છે .

છે .
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�ુણાત્મક ફ�રફાર છે .

9.

બાહ્ય ક્ષમતાઓ સાથે િવશેષ સંબધ
ં છે .

9.

10.

શર�રના વજન, કદ અને આકારમાં થતો 10.

પ�રપક્વતાના લ�ય તરફ લઇ જતો

વધારો એટલે � ૃ�દ્ધ

ં ાદ� અને પ્રગત્યાત્મક ફ�રફાર
ક્રમબદ્વ, �ુસવ

�ત�રક ક્ષમતાઓ સાથે િવશેષ સંબધ
ં છે .

એટલે િવકાસ

પ્રગિત ચકાસો :
•

શર�રમાં થતા પ્રમાણાત્મક ફ�રફારને �ું કહ�વાય ?

•

િવકાસની લાક્ષ�ણકતાઓ સમ�વો.

•

િશક્ષણ પ�રપક્વતા બાદ જ આપ�ુ ં જોઇએ ? શા માટ� ?

•

� ૃ�દ્ધ અને િવકાસ વચ્ચેનો તફાવત લખો.

1.3.5

િવકાસના િસદ્ધાંતો
દર� ક બાળકમાં િવકાસની પ્ર�ક્રયા લગભગ સમાન જોવા મળે છે . િવકાસ ક્રિમક અને તબ�ાવાર

થતો હોવાથી િવકાસની આગાહ� કર� શકાય છે . િવકાસની પ્ર�ક્રયામાં ક�ટલાક � ૂળ� ૂત િસદ્ધાંતો જોવા મળે
છે .
•

િવકાસ ચો�સ તર� હ પ્રમાણે થાય છે .

•

િવકાસની પ્ર�ક્રયા ઉપરથી નીચેની તરફ એટલે ક� મસ્તકથી ધડ તરફ થાય છે .

•

િવકાસની પ્ર�ક્રયા ક�ન્દ્ર(મધ્યભાગ)થી પ�રઘ (છે ડા) તરફ થાય છે .

•

િવકાસની પ્ર�ક્રયા સામાન્યથી િવિશષ્ટ તરફ થાય છે .

•

િવકાસ એ જન્મથી � ૃત્�ુ �ુધી સતત ચાલતી પ્ર�ક્રયા છે .

•

િવકાસ અને � ૃ�દ્ધ એકબી� પર આધા�રત છે .

•

િવકાસની પ્ર�ક્રયામાં વ્ય�ક્તગત �ભ�તા જોવા મળે છે .

•

િવકાસની પ્ર�ક્રયા પરાવલંબનથી સ્વાવલંબન તરફ હોય છે .

�ણવા �� ંુ : (માત્ર મા�હતી હ��)ુ
�ન િપયા�નો �ાનાત્મક િવકાસનો િસદ્ધાંત
�સ્વસ મનોિવ�ાની �ન િપયા�એ આપેલ �ાનાત્મક િવકાસનો િસદ્ધાંત � ૂબ જ મહત્વ�ું સ્થાન
ધરાવે છે . �ન િપયા� શૈશવથી ત�ુણાવસ્થા �ુધીના બૌ�દ્ધક - િવકાસ પર ભાર � ૂક� છે . િપયા�એ
જન્મથી પંદર વષર્ �ુધીમાં થતા બૌ�દ્ધક િવકાસની ચાર અવસ્થાઓ ગણાવી છે . બાળક (1) જન્મથી બે
વષર્ની �મર �ુધીમાં ઇ�ન્દ્રય અ�ુભવોથી �ાન મેળવે છે . તેના બૌ�દ્ધક િવકાસમાં માનિસક પ્ર�ક્રયા
મહત્વની � ૂિમકા ભજવે છે . (2) બેથી સાત વષર્ની �મરના ગાળામાં બાળક ભૌિતક જગતને આત્મક�ન્દ્રી
ર�તે �ુએ છે અને િવચાર� છે . (3) સાતથી બાર વષર્ની �મર દરિમયાન બાળકમાં વાસ્તિવકતા�ુ ં ભાન
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થાય છે . (4) બારથી પંદર વષર્ના ગાળામાં અ� ૂતર્ ખ્યાલો, િસદ્ધાંતો, તકર્ સંબધ
ં ો વગેર� સમ� શક� તેટલો
બૌ�દ્ધક િવકાસ થઇ �ય છે . િપયા� �ાનાત્મક િવકાસને ક� ન્દ્રમાં રાખી િવકાસની પ્ર�ક્રયાની સમ�ૂતી આપે
છે � આ ચાર અવસ્થાઓ પરથી જોઈ શકાય છે .

1.3.6

િવકાસના િવિવધ તબ�ાઓ
િવકાસ જન્મથી � ૃત્�ુ �ુધી સતત ચાલ્યા કર� છે . િવકાસની ગિત એકસરખી રહ�તી નથી. અ�ુક

�મરના ગાળામાં િવકાસની ગિત ઝડપી હોય છે . તો અ�ુક �મરના ગાળામાં આ ગિત ધીમી પડ� છે . “આ
અ�ુક વષ�નો ગાળો ક� �માં િવકાસની ગિતમાં એક તર� હ ક� સાતત્ય જોવા મળે છે તેને િવકાસની અવસ્થા
ક� તબ�ાઓ તર�ક� ઓળખવામાં આવે છે ”. જોક� િવકાસ એ સતત ચાલતી એક જ�ટલ પ્ર�ક્રયા છે . એક
તબ�ો � ૂરો થાય પછ� બીજો તબ�ો શ�ુ થાય તે� ુ ં કંઇ વ્યવહારમાં બન�ું નથી, પરં � ુ અભ્યાસની
સરળતા ખાતર મનોવૈ�ાિનકોએ િવકાસના નીચેના �વા તબ�ાઓ દશાર્વલ
ે ા છે .
1.3.6.1

ુ ી)
જન્મ � ૂવ�ની અવસ્થા (Prenatal Stage): (બીજ ધારણથી જન્મ �ધ

1.3.6.2

ુ ી)
શૈશવ (Infancy): (જન્મથી બી� અઠવા�ડયાના �ત �ધ

1.3.6.3

ુ ી)
બાલ્યાવસ્થા (Babyhood):(બી� અઠવા�ડયાના �તથી બી� વષર્ના �ત �ધ
આ અવસ્થામાં બાળક બાહ્ય વાતાવરણ સાથે અ�ુ�ૂલન સાધે છે . પ્રથમ �સન �ક્રયા,
ૂ ન
તાપમાન, ત્યારબાદ �ુસવાની અને ગળવાની �ક્રયા તેમજ મળોત્સગર્ની �ક્રયા સાથે અ�ુ�લ
ં
ં ક� પોતાની જ�ુ�રયાત બી�ને
સાધે છે . �ધા પડ�ુ,ં ગબડ�ુ,ં બેસ�ુ,ં ચાલ�ુ,ં ઊઠ�ુ,ં ખા�ુ-પી�ુ
સમ�ય તે માટ� ભાષા (સંક�તો) નો ઉપયોગ કરવો વગેર�નો બાબતોનો સમાવેશ થાય છે . �ની
િવગતે ચચાર્ એકમ-2 �તગર્ત 2.5.1માં કર��ુ.ં

1.3.6.4.

ુ ી)
પ્રારં �ભક બાલ્યાવસ્થા (Early Childhood) : (2 વષર્થી 6 વષર્ �ધ
બે વષર્થી છ વષર્ના સમયગાળાને � ૂવર્ બાલ્યાવસ્થા ગણવામાં આવે છે . આ ગાળામાં

બાળકમાં શાર��રક અને ભાષાક�ય િવકાસ જોવા મળે છે . વાતાર્ યાદ રાખીને બોલી શક� છે . હાથ
અને �ગળ�ના સ્ના�ુઓના િવકાસને કારણે લખવા�ુ,ં દોરવા�ુ ં કાયર્ કર� શક� છે અને તેથી જ
શાળામાં પ્રવેશ મેળવે છે . આ અવસ્થા દરિમયાન બાળકમાં �જ�ાસા� ૃિ� તીવ્ર હોય છે , તે પ્ર�ો
� ૂબ � ૂછે છે માટ� આ �મરને “પ્ર� � ૂછવાની �મર” તર�ક� પણ ઓળખવામાં આવે છે . લ��ગક
તફાવત અને સારાનરસાનો ખ્યાલ પણ આ અવસ્થામાં િવકસે છે .
1.3.6.5.

ુ ી)
ઉ�ર-બાલ્યાવસ્થા(Late childhood) : (6 વષર્થી 12 વષર્ �ધ
છ થી બાર વષર્ના સમયગાળાને ઉ�ર બાલ્યાવસ્થા ગણવામાં આવે છે . આ ગાળામાં

શાર��રક િવકાસની પ્ર�ક્રયામાં થોડ�ક �સ્થરતા જોવા મળે છે . બાળક શાળામાં જ�ું હોવાથી
શાળાના વાતાવરણ દ્વારા િશસ્ત, વલણો અને વતર્નમાં ફ�રફાર કરતાં શીખે છે . શાળામાં યો�તી
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ઇ�ર પ્ર� ૃિ�ઓ દ્વારા િવિવધ કૌશલ્યો તેનામાં િવકાસ પામે છે . આ અવસ્થા દરિમયાન િમત્રો�ું
સ્થાન તેમના �વનમાં વ�ુ હોવાથી આ અવસ્થાને “ટોળાની �મર” પણ કહ� છે .
1.3.6.6.

ુ ી)
ત�ુણાવસ્થા (Adolescence): (12 વષર્થી 21 વષર્ �ધ

ત�ુણાવસ્થાના આ ગાળાને નીચે �ુજબના પેટા તબ�ામાં વહ�ચવામાં આવે છે .
•

� ૂવર્-ત�ુણાવસ્થા (Pre Adolescence) (બાર વષર્થી ચૌદ વષર્ �ુધી)

•

પ્રારં �ભક-ત�ુણાવસ્થા (Early Adolescences) : (ચૌદ વષર્થી સ�ર વષર્ �ુધી)

•

ઉ�ર-ત�ુણાવસ્થા (Later Adolescence) : (સ�ર વષર્થી એકવીસ વષર્ �ુધી)
ત�ુણાવસ્થા દરિમયાન થતા િવકાસની તર� હને સમ�એ.
ત�ુણાવસ્થાનો ગાળો તેર વષર્થી એકવીસ વષર્ �ુધીનો ગણવામાં આવે છે . ત�ુણાવસ્થા
એટલે ઉત્સાહ, આશા અને કલ્પનાઓનો અસ્ખ�લત �વારો. નીત નવાં શીખરો �બવાની ધગશ,
તેની િવચાર� ૃ�ષ્ટ અને કલ્પનાશ�ક્ત બ�ુ ં જ તે� ુ ં પોતા�ુ ં આગ�ું હોય છે . ભાિવ �ુવાશ�ક્તના
ઘડતરનો સમય ત�ુણાવસ્થા છે . આ અવસ્થાને સક્રાંિતકાળ પણ કહ� છે . ત�ુણાવસ્થા દરિમયાન
ન�ધપાત્ર શાર��રક-માનિસક ફ�રફારો જોવા મળે છે .
આ ગાળામાં િવ�તીય આકષર્ણ જોવા મળે છે . દ� ખાવ પ્રત્યેની સભાનતા અને અન્ય પર
પ્રભાવ પાડવાના પ્રયત્નો કર� છે . �ને પોતાના મનનો �હરો - આદશર્ (Ego Ideal) માને છે તેની
પ્રશંસા કરવી, તે� ું અ�ુકરણ કરવાની � ૃિ� એટલે ક� િવર� ૂ� તેનામાં જોવા મળે છે .
ત�ુણાવસ્થામાં કલ્પનાશીલતા અને અિત લાગણીશીલતા જોવા મળે છે . બૌ�દ્ધક કૌશલ્યના
િવકાસ સાથે �િતગત � ૂિમકા આ ગાળામાં શીખે છે . સ્વાવલંબન અને સ્વાતં�ય માટ�ની તીવ્ર
ઝંખના જોવા મળે છે . કાર�કદ�, લગ્ન અને �ુ�ુંબ �વનની � ૂવર્તૈયાર� આ ગાળામાં જોવા મળે
ંૂ
છે . ત�ુણાવસ્થા સંઘષર્, હતાશા અને �ઝવણનો
ગાળો હોઇ આ અવસ્થામાં ત�ુણને માતાિપતા
અને િશક્ષક તરફથી મનોવૈ�ાિનક માગર્દશર્ન મળે તે � ૂબ જ જ�ુર� છે .

1.3.6.7.

ુ ાવસ્થા (Adulthood): (21 વષર્થી 40 વષર્ �ધ
ુ ીનો
�ખ્ુ તાવસ્થા અથવા �વ

સમયગાળો)
�ુવાવસ્થાનો ગાળો એકવીસ વષર્થી ચાલીસ વષર્ �ુધીનો ગણવામાં આવે છે . આ
સમયગાળામાં શાર��રક અને બૌ�દ્ધક પ�રપક્વતા જોવા મળે છે . કાંઇક િસદ્ધ કરવાની પ્રેરણા પણ
આ �મર� જ જોવા મળે છે અને તેથી જ મહાન શોધકો, સ�કો અને વૈ�ાિનકોએ આ ગાળા
દરિમયાન જ િવિશષ્ટ કાય� કયાર્ છે . વ્યવસાય અને લગ્ન બાદ કૌ�ું�બક જવાબદાર� સાથે
સામા�જક ર�તે પ�રપક્વતા � ૂબ જ િવકસે છે .
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1.3.6.8.

ુ ીનો સમયગાળો)
પ્રૌઢાવસ્થા (Middle Age) : (૪૦ વષર્થી ૬૦ વષર્ �ધ
પ્રૌઢાવસ્થાનો સમયગાળો ચાલીસ વષર્થી સાઇઠ વષર્ �ુધીનો ગણવામાં આવે છે . આ

અવસ્થામાં વ્ય�ક્ત સફળતાને ટકાવવાનો પ્રયાસ કર� છે . વ્ય�ક્તમાં શાર��રક-માનિસક શ�ક્તમાં
ઘટાડો જોવા મળે છે .
1.3.6.9.

� ૃદ્ધાવસ્થા (Old Age) : (૬૦ વષર્ પછ�નો સમયગાળો)
સાઠ વષર્ પછ�ના ગાળાને � ૃદ્ધાવસ્થા ગણવામાં આવે છે . શ�ક્ત, સ્� ૃિત અને રોગપ્રિતકારક

શ�ક્તમાં ઘટાડો જોવા મળે છે . લાગણીશીલતા વ�ુ જોવા મળે છે . � ૂતકાળની વાતો વ�ુ કર� છે .
આિથ�ક અસલામતી અને સમય ક�મ પસાર કરવો એ પણ � ૃદ્ધાવસ્થાની એક સમસ્યા છે . જો
�ુવાવસ્થામાં યોગ્ય આયોજન ક�ુ� હોય તો � ૃદ્ધાવસ્થા સાર� ર�તે પસાર કર� શકાય છે .

�ણવા �� ંુ : (માત્ર મા�હતી હ��)ુ
િવકાસની અવસ્થાઓ િવશેનો ભારતીય ખ્યાલ (Indian View of Stages of Development) :
�હન્�ુશા�ો પ્રમાણે �વન િવકાસની �ુખ્ય ચાર અવસ્થાઓ છે . જન્મથી � ૃત્�ુ �ુધીમાં �વન
દરિમયાન � કાય� કરવાના હોય છે . તેને લક્ષમાં રાખીને અવસ્થાઓ ન�� કરવામાં આવી છે .

બ્રહ્મચયાર્ શ્રમ : આ જન્મથી 25 વષર્નો સમયગાળો છે . એમાં વ્ય�ક્તએ �ાન પ્રાપ્ત કરવા�ુ,ં �વન
�વવા માટ� અને આિથ�ક ઉપા�ન �ગે� ું કૌશલ્ય પ્રાપ્ત કરવા�ુ ં હોય છે .

�ૃહસ્થાશ્રમ : 26 થી 50 વષર્નો સમયગાળો છે . બ્રહ્મચયાર્શ્રમમાં િશક્ષણ મેળવ્યા બાદ �ૃહસ્થાશ્રમ શ�ુ
થાય છે . લગ્ન કરવાં, બાળક પ્રાપ્ત કરવાં, બાળકનો ઉછે ર કરવો, આિથ�ક ઉપા�ન કર�ુ,ં સંતાનોને
�વન �વવા માટ� તૈયાર કર� તેમને ઘરની જવાબદાર� સ�પવાની હોય છે .

વાનપ્રસ્થાશ્રમ : વાનપ્રસ્થાશ્રમનો સમયગાળો 51 થી 75 વષર્નો ગણાય છે . એમા વ્ય�ક્ત સંસારનો
માનિસક ર�તે ત્યાગ કરતો �ય છે . સંસારની જવાબદાર� છોડ�, સંતાનોને સ�પી, સંસારમાં રહ�ને ત્યાગ
અને ઈ�ર પ્રત્યેનો અ�ભગમ તેમજ સમાજ ઉપયોગી પ્ર� ૃિ� કરવાનો છે .

સંન્યાસાશ્રમ : 76 વષર્થી � ૃત્�ુ �ુધીનો સમયગાળો ગણાય છે . આ ગાળામાં પ્ર�ુ ભ�ક્તમાં લીન થ�ુ.ં
સાંસા�રક બંધનોમાંથી �ુક્ત થ�ુ.ં યોગ ધ્યાન કર� પ્ર�ુમય �વન �વવા�ુ ં હોય છે .

1.3.7. બાલ્યાવસ્થા અને ત�ુણાવસ્થા અ��ુ ુ પ શૈક્ષ�ણક ફ�લતાથ�
િવિવધ અવસ્થાઓના િવકાસની તર� હ-લાક્ષ�ણકતાને ધ્યાનમાં લઇ િશક્ષણ કાયર્ કરાવવાથી
વ�ુ સફળતા પ્રાપ્ત કર� શકાય છે . િવિવધ અવસ્થાને અ�ુ�ુપ િશક્ષણ કાયર્ કરાવવામાં કઇ કઇ
બાબત ધ્યાનમાં લેવી જોઇએ તેની સમ�ૂતી મેળવીએ.
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બાલ્યાવસ્થાને અ��ુ ુ પ શૈક્ષ�ણક ફ�લતાથ� :
•

અ�ુકરણથી બાળક આ અવસ્થામાં ઘ�ુ ં બ�ુ ં શીખે છે , માટ� વડ�લોએ તેમજ િશક્ષકોએ આદશર્
વતર્ન � ૂ�ું પાડ�, યોગ્ય બાબતો શીખવવી જોઇએ, તેમજ આદશર્પાત્રોનો પ�રચય આપવો
જોઈએ.

•

બાળકના આત્મિનભર્ર બનવાના તમામ પ્રયત્નોની ન�ધ લઇ, તેને �બરદાવવો જોઇએ.

•

બાળકના િશસ્તના પ્ર�ો �ૂ ર કરવા, તેની રસ-�ુ�ચને ધ્યાનમાં લઇ િશક્ષણ કાયર્ કર�ું જોઇએ.

•

આ �મરના બાળકોમાં રમત પ્રત્યે િવશેષ રસ હોય છે . માટ� �ાન સાથે ગમ્મત મળે તે� ું
આયોજન કર�ુ ં જોઇએ.

•

બાળક � ૃિ� પ્રધાન છે તે પોતાના વતર્ન પર િનયંત્રણ ધરાવતા નથી. અ�ુક વતર્ન વારં વાર
કરતાં હોય છે ત્યાર� તેને દમન ક� ધમક�ને બદલે સમજ� ૂવર્ક અને ધીરજ� ૂવર્ક �ુધારવા પ્રયત્નો
હાથ ધરવા જોઇએ.

•

કલ્પનાશ�ક્ત અને �જ�ાસા� ૃિ�ના િવકાસ માટ� વાતાર્ઓ અને બાળગીતના માધ્યમ દ્વારા િશક્ષણ
આપ�ું જોઇએ.

•

‘આ�ુ ન કરાય’ - તેવા નકારાત્મક � ૂચનોને બદલે ‘આમ કરાય’ તેવા હકારાત્મક � ૂચનો દ્વારા
બાળકોને પ્રેરણા � ૂર� પાડવી જોઇએ.

•

બાળક ઘર�ું �ફ
ુ ં ા�ં વાતાવરણ છોડ�, શાળાએ આવે છે ત્યાર� અસહાયપ�ું અ�ુભવે છે માટ� તેની
સાથે પ્રેમ� ૂવર્ક અને લાગણીથી કામ પાર પાડ�ું જોઇએ.

•

ચેષ્ટાક�ય કૌશલ્યના િવકાસ અને લડાયક� ૃિ�ના ઊધ્વ�કરણ માટ� િવિવધ રમત-ગમતો અને
સ્પધાર્ઓ�ુ ં આયોજન કર�ું જોઇએ.

•

પ્રશંસા એ આ �મરના બાળકો માટ� ટોિનક ��ું કાયર્ કર� છે . બાળકની જ�ુર� પ્રશંસા કર�, તેને
સતત પ્રોત્સાહન � ૂ�ું પાડ�ુ ં જોઇએ.

•

કોમળભાવોને સ્પશર્તી આ અવસ્થા સાથે કામ પાર પાડવા માટ� િશક્ષક� બાળક બની, બાળકની
િનદ�ષ લાગણીઓને મનોવૈ�ાિનક દ્દ�ષ્ટએ સમજવી જોઇએ.

ત�ુણાવસ્થાને અ��ુ ુ પ શૈક્ષ�ણક ફ�લતાથ� :
•

�િતય� ૃિ�, ક્રોધ અને ભય �વા સંવેગોના ઊધ્વ�કરણ માટ� બાળકને કલા, સા�હત્ય અને રમતગમત તરફ અ�ભ�ુખ કરવો જોઇએ.

•

ત�ુણો સામે સારા આદશર્ ર�ૂ કરવાથી તે આદશર્ પ્રિતભા (Ego Ideal) તર�ક� તેનો સ્વીકાર કર�,
તેના �વી પ્રિતભા િવકસાવે તે માટ� તેને પ્રે�રત કરવો જોઇએ.

•

ત�ુણના િવ�ચત્ર લાગતા વતર્નથી � ૂવર્ગ્ર�હત થવાને બદલે તેની લાગણીઓને મનોવૈ�ાિનક
દ્દ�ષ્ટએ સમજવાનો પ્રયાસ કરવો જોઇએ.
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•

િવ�તીય વ્ય�ક્ત પ્રત્યેના તેના વ્યવહારને શંકાની દ્દ�ષ્ટએ ન જોતાં, આ બાબતે તેમનામાં
તં�ુરસ્ત દ્દ�ષ્ટકોણ િવકસે તેવા પ્રયાસો કરવા જોઇએ.

•

ં ૂ વણોના આ કટોકટ�ના ગાળાને
મનોશાર��રક ફ�રફાર અને ભાિવ કારક�દ�ને લગતી અનેક �ઝ
િશક્ષક અને વાલીએ સ�હયારા પ્રયત્નોથી સમ�, તેની સમસ્યા ઉક�લવાના પ્રયાસો કરવા
જોઇએ.

પ્રગિત ચકાસો
•

કઇ અવસ્થાને ‘પ્ર� � ૂછવાની �મર’ તર�ક� ઓળખવામાં આવે છે ? શા માટ� ?

•

કઇ અવસ્થાને ‘સંક્રાંિતકાળ’ તર�ક� અળખવામાં આવે છે ? શા માટ�?

•

બાલ્યાવસ્થાને અ�ુ�ુપ કોઇ બે શૈક્ષ�ણક ફ�લતાથ� લખો.

1.3.8

િવકાસને અસર કરતાં પ�રબળો (વારસો અને વાતાવરણ)

1.3.8.1. વારસો (Heredity)
માતાિપતા અને બાળકમાં � કંઇ સમાનતા જોવા મળે છે તે વારસો એ�ું માનવામાં આવે છે ,
પરં � ુ વૈ�ાિનક દ્દ�ષ્ટએ “ગભાર્ધાન સમયે બાળકને માતાિપતા દ્વારા પ્રાપ્ત રં ગ� ૂત્રોમાં રહ�લા જનીનતત્વો
� બાળકોના શાર��રક માનિસક લક્ષણો ન�� કર� છે તેને વારસો કહ� છે .”
બાળકને માતાિપતા તરફથી વારસામાં જનીનતત્વો મળે છે . આ જનીનતત્વો બાળકના
મનોશાર��રક લક્ષણો ન�� કર� છે . બાળકનો દ� ખાવ, ચામડ�નો રં ગ, વાળનો રં ગ, બ્લડ�ુપ, �ચાઇ
વગેર� વારસા પર આધા�રત છે .
વારસાની અસર �ણવા માટ� એકદળ જો�ડયા બાળકો પર પ્રયોગો થયા છે . એમાંથી એટ�ું
ચો�સપણે �ણવા મળ્�ુ ં છે ક�, વારસો ફક્ત જનીનતત્વોનો જ હોય છે . આ જનીનતત્વો શર�રના �ુપ
રં ગ, આકાર, બાંધો, �ચાઇ વગેર� ન�� કર� છે . �ચાઇ પણ મોટાભાગે વારસાગત છે .
ફ્રા�ન્સસ ગાલ્ટને પોતાનાં ‘Hereditary Genius’ �ુસ્તકમાં જણાવ્�ુ ં છે ક� વ્ય�ક્તના િવકાસમાં
વારસાગત લક્ષણો મહત્વનો ફાળો આપે છે . આમ ઘણા વારસાવાદ� મનોવૈ�ાિનકો િવકાસની પ્ર�ક્રયામાં
વારસાને � ૂબ જ મહત્વ આપે છે .
1.3.8.2

વાતાવરણ
વાતાવરણ માટ� પયાર્વરણ શબ્દ પણ વપરાય છે . પરં � ુ મનોવૈ�ાિનક દ્દ�ષ્ટએ વાતાવરણનો

અથર્ એટલે ભૌગો�લક વાતાવરણ થતો નથી, પરં � ુ “ગભાર્ધાનથી � ૃત્�ુ �ુધી અસર કરતાં તમામ
પ�રબળો, પ�ર�સ્થિતઓ ક� ઘટનાને વાતાવરણ તર�ક� ઓળખવામાં આવે છે .” સામાન્ય ર�તે
વાતાવરણના ત્રણ પ્રકાર પાડવામાં આવે છે .
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�ત�રક વાતાવરણ : ચયાપચયની પ્ર�ક્રયા, ઉત્સેચકો, િવટામીન, હોજર�ના આ�ુંચન-પ્રસરણ,
િવચાર�ક્રયા વગેર� �ત�રક વાતાવરણનો ભાગ છે .

બાહ્ય/ભૌિતક વાતાવરણ : આપણી આ�ુબા�ુના ભૌિતક પદાથ�, � ૃક્ષ, મકાન, � ૂયર્, વરસાદ, ઠંડ�ગરમી વગેર�નો સમાવેશ ભૌિતક વાતાવરણમાં થાય છે .

સામા�જક વાતાવરણ : અન્ય વ્ય�ક્તની હાજર�થી આપ�ું વતર્ન બદલાય છે . �ુ�ુંબ, �ાિતના �રવાજો,
શાળા�ુ ં વાતાવરણ વગેર� સામા�જક વાતાવરણનો ભાગ છે .
આ ત્રણેય પ્રકારના વાતાવરણને સગવડ ખાતર �ુદા પાડ�ા છે . બાક� ત્રણેય એકબી� સાથે
ગાઢ ર�તે સંકળાયેલા છે .
વ્ય�ક્તની શાર��રક લાક્ષ�ણકતાઓ ન�� કરવામાં વારસાની � ૂિમકા મહત્વની છે તેમજ
માનિસક શ�ક્તના િવકાસમાં વાતાવરણની � ૂિમકા અગત્યની છે . મનોવૈ�ાિનક વોટ્સન તો ત્યાં �ુધી કહ�
છે ક�, “મને એક ડઝન તં�ુરસ્ત બાળકો આપો અને તમે તેને કહો તેને ડૉક્ટર, વક�લ, ઉદ્યોગપિત, ચોર ક�
�ભખાર� બનાવી દ�, ભલે તેનો વારસો ગમે તેવો હોય”.
સોર� ન્સ અને મામ કહ� છે ક�, “એ ન�� કર�ું ખર� ખર �ુશ્ક�લ છે ક� વ્ય�ક્ત પર વારસો અને
વાતાવરણની ચો�સ અસર ક�ટલી છે વારસો અને વાતાવરણની અસરને �ુદ� પાડવા�ું કામ ઘ�ું �ુષ્કર
છે ”.
વ્ય�ક્તત્વ િવકાસ માટ� માત્ર વારસો ક� માત્ર વાતાવરણ પયાર્પ્ત નથી, પરં � ુ બં�ેની જ�ુ�રયાત
છે . બં�ે એકબી�ના િવરોધી નથી, પણ પરસ્પર � ૂરક છે . ક્રો અને ક્રો જણાવે છે ક� “વ્ય�ક્ત�ું ઘડતર માત્ર
વારસાથી ક� માત્ર વાતાવરણથી થ�ું નથી, પરં � ુ બંનેની �તર�ક્રયાથી થાય છે .”
ૂ માં, આપણા માતાિપતા પાસેથી આપણે ચો�સપણે શાર��રક લાક્ષ�ણકતાઓ મેળવીએ
�ંક
છ�એ. �યાર� બી� બા�ુએ શીખ�ુ,ં વતર્�કં ૂ અને વ્ય�ક્તત્વ એ આપણે વાતાવરણમાંથી વ�ુ પ્રાપ્ત કર�એ
છ�એ. આ બ�ેની �તર�ક્રયાથી જ મ�ુષ્યનો િવકાસ જોવા મળે છે .

�ણવા �� ંુ : (માત્ર મા�હતી હ��)ુ
હોન�(1983,85) 300 દ�ક બાળકો, તેમનાં વાસ્તિવક માતાિપતા અને પાલક માતાિપતાના
�ુ�દ્ધ�કનો અભ્યાસ કય� હતો. તેના પરથી તેણે તારવ્�ું ક� વાતાવરણ અને આ�ુવિં શકતા બં�ે �ુ�દ્ધ
ન�� કરનારા અગત્યનાં પ�રબળો છે . જોક� ક�ટલાક �કસ્સાઓમાં �ુ�દ્ધ પર જનીનની અસર પયાર્વરણની
સરખામણીમાં વ�ુ હતી. �ુ�દ્ધના િનણાર્યક તર�ક� વારસો અને વાતાવરણ બં�ે અગત્યના છે તે
પ�રણામને અ�ુમોદન ઘણા અભ્યાસના પ�રણામોએ આપ્�ું છે .
રિશયન મનોવૈ�ાિનકો �ુ�દ્ધ પર વાતાવરણની અસરને િવશેષપણે સ્વીકાર� છે . તેઓએ આ
હક�કતને સ્વીકાર�ને સઘન તાલીમ દ્વારા �ુ�દ્ધ�ક વધારવાના પ્રયાસો હાથ ધયાર્ છે . વોટર-બથર્-વજન
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િવહ�ન �સ્થિતમાં શાર��રક અને માનિસક િવકાસ ઝડપી બને છે , તેનો ઉપયોગ બાળઉછે રમાં કરવામાં
આવે છે . તેઓ 50 બાળકોનો �ુ�દ્ધ�ક તાલીમ આપીને 200 �ટલો �ચો લઇ જવામાં સફળ થયા છે .
બટર્ ન વ્હાઇટના �ુસ્તક First three years of life આ િવચારધારાને અ�ુમોદન આપે છે .
ં ઇ�ું
અમે�રકામાં ખાસ શાળાઓ – ‘Elite School’ ‘Better baby’s institute’ ભારતમાં �ુબ
‘Centre for gifted’, �ુનાની ‘�ાન પ્રબોિધની શાળા’ વગેર� આ િવચારધારા પર અ�સ્તત્વમાં આવેલી છે .

1.3.9

વાલી અને િશક્ષકોની બાળકોના િવકાસમાં � ૂિમકા
આપણે વાલી અને િશક્ષકોની બાળકોના િવકાસમાં તેની � ૂિમકા િવશેની મા�હતી પ્રાપ્ત કર�એ.

1.3.9.1.

બાળકના િવકાસમાં વાલીની � ૂિમકા

આજના �ુગમાં ભાિવપેઢ��ુ ં જતન વાલીઓ, માતાિપતા માટ� એક પડકાર�ુપ છે . િવ�ાન અને
જગતની િવ�ભ� શોધો બાળમાનસને આ�યર્માં ગરકાવ કર� છે ને કંઇક �શે �વનમાં મદદ�ુપ થાય છે .
પરં � ુ આખર� બાળકના િવકાસમાં સૌથી મહત્વનો ભાગ ભજવે છે વાલી ક� માતાિપતા. કહ�વાય છે ક� ઘર
�વી અ� ૂલ્ય પાઠશાળા બી� એકપણ નથી. માતા એ શ્રેષ્ઠ િશક્ષક છે . િપતા શ્રેષ્ઠ આચાયર્ છે . બાળકનો
સૌથી વ�ુ સંબધ
ં તેના માતાિપતા, ભાઇ બહ�નો અને અન્ય �ુ�ુંબીજનો અને ઘર સાથે જ હોય છે . બાળકના
મન પર �ણે અ�ણે ઘરના વાતાવરણની અસર � ૂબ થાય છે . એટ�ું જ ન�હ પણ બાળક �યાર�
માતાના ઉદરમાં હોય છે ત્યાર� પણ આ અસરથી �ુક્ત નથી. બાળક જન્મતાંની સાથે જ પોતાની
પંચે�ન્દ્રયોથી િવકાસ સાધવા�ુ ં શ�ુ કર� દ� છે . આ િવકાસ માટ� વાલી / માતાિપતાએ બાળક િવકાસ સાધી
શક� તે� ુ ં વાતાવરણ િનમાર્ણ કરવા�ું હોય છે . વાતાવરણ િનમાર્ણ કરવા માટ� સૌથી પહ�લી જ�ુર રહ�શે
‘આદશર્ ઘર’ બનાવવાની, આદશર્ઘર ક� �માં બાળકને પ્રેમ, પ્રોત્સાહન, �ફ
ું , યોગ્ય સંસ્કાર મળ� રહ�.
•

ં ા�દતા હોય, અરસ-પરસ પ્રેમ, માન હોય.
માતાિપતા અને પાલક વચ્ચે �ુસવ

•

બાળક�ન્દ્રી ઘર હોય, અથાર્ત ઘરની વ્યવસ્થા, ગોઠવણમાં બાળકને ધ્યાનમાં રાખવામાં આવે.
ઉદાહરણ�ુપે બાળક �તે લઇ શક� તેવી પાણીની વ્યવસ્થા, પોતાનાં કપડાં �તે લઇ � ૂક� શક�
તેવી �ચાઇએ હોય, બાળકના રમકડાં બાળક �તે લઇ શક� તેવી વ્યવસ્થા હોય.

•

� ૂલ્ય િશક્ષણ ઘરમાંથી જ પ્રાપ્ત થાય તે� ું આચરણ હોય, માતા-િપતા ક� વાલી બાળકના
‘આદશર્’ હોય છે . બાળક ��ું જોશે, સાંભળશે તે� ું જ અ�ુકરણ કરશે.
મનોવૈ�ાિનકો ત્રણ થી છ વષર્ના સમયગાળાને ‘અ�ુકરણના કાળ’ તર�ક� ઓળખાવે છે . આ વય

દરમ્યાન બાળક સૌથી વ�ુ અ�ુકરણ દ્વારા જ શીખે છે . માતા-િપતા �હ�ર સ્થળો સ્વચ્છ રાખવામાં
િનયમો�ુ ં પાલન કરતાં હશે તો બાળક એ િનયમ�ું પાલન કરવા પ્રેરાશે. માતા-િપતા સત્ય બોલવાનો
આગ્રહ રાખતા હશે તો બાળક તે શીખશે.
બાળકના સવા�ગી િવકાસમાં માતા-િપતાની � ૂિમકા � ૂબ અગત્યનો ભાગ ભજવે છે .
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•

શાર��રક િવકાસ : શાર��રક િવકાસને પોષક બને તેવી પ્ર� ૃિ�ઓ ઘરમાં, શેર�માં બાળકને
ં વી, લોટ �ુદ
ં વો, પાણીમાં રમ�ુ,ં ર� તીમાં રમ�ું વગેર� નાના-મોટા
આપવી �વી ક� માટ� �ુદ
સ્ના�ુઓના િવકાસની પ્ર� ૃિ� આપવી.

•

માનિસક િવકાસ : માનિસક િવકાસને પોષવા માટ� સમસ્યા અને તેનો ઉક�લ �તે મેળવે તેવી
પ્ર� ૃિ�ઓ �વી ક� પઝલ, સામ્ય જોડ વગેર� કરાવવી.

•

ભાવનાત્મક િવકાસ : ભાવનાત્મક િવકાસને પોષવા માટ� િવિવધ પ્રસંગોએ બાળકોને સાથે
રાખી ક�વી ર�તે લાગણીઓ પ્રગટ કરવી તે બતાવ�ુ.ં

•

ભાષા િવકાસ : ભાષા િવકાસ માટ� બાળકને િવકાસના તબ�ાને ધ્યાનમાં રાખીને વાતચીત
કરવી, હાલરડાં, બાળગીતો, જોડકણા, વાતાર્ઓ વગેર� કહ�વી.

•

સામા�જક િવકાસ : સામા�જક િવકાસ માટ� ઘરમાં એક સમયે સાથે ભેગા મળ� ભોજન લે� ું તેવો
આગ્રહ ક� િનયમ બનાવવો, બાળક સાથે સારો સમય િવતાવવો. બાળકને તેની સમવયના
બાળકો સાથે વ�ુ સમય િવતાવવા દ� વો. અથાર્ત િમત્રો સાથે પ્ર� ૃિ�ઓ, રમતો કરવા દ� વી.
ટ�.વી. ક� કમ્પ્�ુટર, મોબાઇલ �વા ઉપકરણો પર રમવા ક� જોવાનો સમય િનિ�ત કર� આપવો.

•

બાળકના કોઇપણ સમસ્યા�ુપ વતર્ન�ું લેબલ ન કર�ુ.ં �મ ક� બાળક ‘� ૂબ તોફાની’ છે .
બાળકના સમસ્યા�ુપ વતર્ન �ગે કાઉન્સેલર ક� મનો�ચ�કત્સકની સલાહ લેવી જોઇએ.

•

બાળકના િવકાસના તબ�ાને ધ્યાનમાં રાખીને ઘરમાં ક�ટલીક પ્ર� ૃિ�ઓ આપવી જોઇએ �વી
ક�, �ુદકા મારવાની પ્ર� ૃિ�, �તરાયો �ુદવાની પ્ર� ૃિ�, િમનારો ગોઠવવો, કાચની વસ્�ુઓની
હ�ર-ફ�ર સાચવીને કર� તેવી પ્ર� ૃિ�, ચો�કયા રં ગની મદદથી રં ગ� ૂરણી કરવાની પ્ર� ૃિ�, પોતા�ું
નામ બોલવા માટ� તૈયાર કરવા, બટન ખોલ-બંધ કરવાની પ્ર� ૃિ�, વાતાર્ઓ �તે ઘડ� કાઢવાની
�ટ આપવી, દોર� બાંધવાની, ડાબા-જમણા ભેદ પારખી શક� તેવી પ્ર� ૃિ�ઓ આપવી.

•

ં ાદ�ત ર�તે થાય તે પ્રમાણે� ુ ં વતર્ન માતા-િપતા
બાળકનો ઉછે ર મનોવૈ�ાિનક-સવા�ગીણ �ુસવ
પાસેથી અપે�ક્ષત છે .

•

ે થી કાયર્ લે�.ુ ં
બાળકની �દ અને આડોડાઇની �મર હોવાથી તે બાબતે ધીરજ અને �ુનહ

•

ઘરમાં બાળકને કરવાના � ૂચનમાં એક� ૂત્રતા સાચવવી.

•

બાળકને ટોયલેટ ટ્ર�િન�ગ માટ� તૈયાર કરવા.

•

સતત પ્ર�ો �ુછવાની ટ�વથી કંટાળ્યા વગર તેમને જવાબ આપવાની તૈયાર� રાખવી અને
જવાબ ન આવડતા હોય તો અન્યને � ૂછ�ને જણાવવાની વાત કરવી.

•

બાળક સાથે યોગ્ય સમય િવતાવવો. રોજ રાત્રે એક વાતાર્ ક� વાતચીત ક� ગીત થાય તેવી પ્ર� ૃિ�
કરવી.
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•

બાળકને પોતાની �ત�ુ ં રક્ષણ કરવા બાબતે પણ સતેજ કરવા.

•

બાળકને પયાર્વરણ ��ૃિત અને પ્ર�ૃિત પ્રેમ માટ�ની � ૂવર્તય
ૈ ાર� આ �મરથી જ કરાવવી �વી ક�
પક્ષીઓને ચણ નાખવા, ઘરમાં પંખીઓના માળા માટ�ની વ્યવસ્થા કરવી, પ�ુઓને ખવડાવ�ું
વગેર�.

•

બાળકને મા� ૃભાષને સાથે-સાથે સહજ ર�તે બી� ભાષા શીખે એ�ું વાતાવરણ આપ�ુ.ં

•

બાળકને માર, લાલચ, ધમકાવવાથી �ૂ ર રાખવા. બાળકને સ્વતંત્રતા-�ુક્તતા આપવી,
સ્વાવલંબી બનાવ�ુ.ં

1.3.9.2.

બાળકના િવકાસમાં િશક્ષકની � ૂિમકા

િશક્ષક� બાળકના િવકાસના તબ�ાને ધ્યાનમાં રાખીને િવિવધ પ્ર� ૃિ�ઓ આપવી.

(1) શાર��રક િવકાસ :
નાના, મોટા સ્ના�ુઓની ક�ળવણી માટ�ની પ્ર� ૃિ�ઓ �વી ક�, �ુદ�-�ુદ� ચાલ, �ુદા-�ુદા પ્રકારની
દોડ, �ુદા-�ુદા પ્રકાર� �ુદ�ુ,ં �ુદ�-�ુદ� વસ્�ુઓને ખ�ચવી, ફ�કવાની પ્ર� ૃિ�, વસ્�ુઓ પકડવી ઝીલવાની,
ુ ન
ચઢવા-ઉતરવાની, ઉપાડવા-�ચકવાની, છલાંગ લગાવવી, દબાવવાની, ધક� લવાની, સં�લ
સાધવાની પ્ર� ૃિ�ઓ આપવી.

(2) માનિસક િવકાસ
એકાગ્રતાની પ્ર� ૃિ�, સ્� ૃિત સતેજ થાય, કલ્પનાશ�ક્ત ખીલે, િનણર્ય લઇ શક�, અ�ુમાન કર� શક� ,
વગ�કરણ કર� , િનર�ક્ષણ કર� શક� , �ુલના કર� શક� , િનમાણર્ કર� શક� (સ�ન કર� શક�), પંચક��ન્દ્રય
સાધનોની પ્ર� ૃિ�ઓ કરાવવી.

(3) સાંવે�ગક-આવે�ગક િવકાસ
હકારાત્મક-નકારાત્મક લાગણીઓને વ્યક્ત કરવા કાડર્ ની પ્ર� ૃિ�, બાળગીત, બાળવાતાર્,
બાળનાટક, સ�નાત્મક પ્ર� ૃિ�ઓ કરાવવી.

(4) સામા�જક િવકાસ
�વન વ્યવહારની પ્ર� ૃિ�ઓ �વી ક�, મહ�માનને પાણી આપ�ુ,ં થાળ� પીરસવી વગેર� સ� ૂહ
પ્ર� ૃિ�ઓ કરાવવી �વી ક�, સ� ૂહ કવાયત, ક્ર�ડાંગણ, પયર્ટન, નાસ્તાની પ્ર� ૃિ�.

(5) ભાષા િવકાસ
ભાષા િવકાસના સાધનો �વાં ક�, સામ્યજોડ, પ્રાણી-પક્ષી કાડર્ � ું વગ�કરણ, વાંચનની � ૂવર્
તૈયાર� અને લેખનની � ૂવર્ તૈયાર�ની પ્ર� ૃિ� �વી ક�, પેટનર્ રાઇટ�ગ, માટ�કામ વગેર�.
આ ઉપરાંત �ુટ�વોના ઘડતર, ઊ�ર્ બચાવવા �વી બાબતોની પ્ર� ૃિ� વ્ય�ક્ત-સમાજ-દ� શપ્રેમ,
માનવતા, સંબધ
ં ી વાતાર્ઓ અને �ચત્રો�ું પ્રદશર્ન �વી પ્ર� ૃિ�ઓમાં બાળકને સામેલ કરવા.
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પ્રગિત ચકાસો
•

વારસો િવકાસ પર �ું અસર કર� છે ? સમ�વો.

•

વાતાવરણ િવકાસ પર વારસાથી વ�ુ અસર કર� છે ? હા ક� ના જવાબ આપી તમારા મંતવ્યો
જણાવો.

•

વારસો અને વાતાવરણની �તર�ક્રયા�ુ ં િવકાસમાં મહત્વ સમ�વો.

•

બાળકના િવકાસ માટ� યોગ્ય વાતાવરણ�ુ ં િનમાર્ણ કરવા તમે �ું ઉપાય કરશો ?

•

બાળકના િવકાસમાં િશક્ષકની � ૂિમકા જો આપને ભજવવાની હોય તો આપ �ું ધ્યાન રાખશો ?

�ણવા ��ું : (માત્ર મા�હતી હ�� ુ)
બાળક ટ�કાઓ સાથે ઉછર�
તો તે િન�દા કરતાં શીખી લેશ.ે
બાળક િધ�ાર સાથે ઉછર�
તો તે ઝઘડા કરતાં શીખી લેશ.ે
બાળક ઠ�કડ� સાથે ઉછર�
તો તે શરમાળ થતાં શીખી લેશ.ે
બાળક બેઆબ�ુ સાથે ઉછર�
તો તે �ુનાહ�ત ભાવ અ�ુભવતાં શીખી લેશે.
બાળક સ�હષ્�ુતા સાથે ઉછર�
તો તે સહનશીલતાનો �ુણ ક�ળવશે.
બાળક પ્રોત્સાહન સાથે ઉછર�
તો તે આત્માિવ�ાસનો �ુણ ક�ળવશે.
બાળક પ્રશંસા સાથે ઉછર�
તો તે કદર કરતાં શીખી લેશે.
બાળક ઉ�ચત વ્યહાર સાથે ઉછર�
તો તે ન્યાયી વલણ અપનાવતાં શીખી લેશે.
બાળક સલામતી સાથે ઉછર�
તો તે શ્રદ્ધા ક�ળવતાં શીખી લેશ.ે
બાળક સ્વી�ૃિત સાથે ઉછર�
તો તે સ્વ-આદર ક�ળવતાં શીખી લેશે
બાળક મૈત્રીભર� ર�તે ઉછર�
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તો તે �ુિનયામાં પ્રેમની ખોજ કરતાં શીખી લેશે.
-ડોરો થી લો નોટ

1.4

સમગ્ર એકમનો સારાંશ
ઉપરોક્ત એકમમાં આપણે � ૃ�દ્ધ, િવકાસ અને પ�રપક્વતાની સંકલ્પનાની સમ�ૂતી પ્રાપ્ત કર�.

િવકાસની િવિવધ અવસ્થાઓ અને તે અવસ્થા દરિમયાન વ્ય�ક્તમાં જોવા મળતી લાક્ષ�ણકતાઓ અને
િવકાસની તર� હને અભ્યાસ કય�. � ૃ�દ્ધ અને િવકાસની અવસ્થાઓના લક્ષણોને ધ્યાનમાં રાખી માતાિપતા
અને િશક્ષક બાળકના વતર્નને સમજવાની કોિશશ કર� તો િશક્ષણની પ્ર�ક્રયા ઘણી સરળ બની શક� છે . �ની
સમ�ૂતી આપણે શૈક્ષ�ણક ફ�લતાથ� દ્વારા પ્રાપ્ત કર�. આ ઉપરાંત િવકાસને અસર કરતાં પ�રબળ તર�ક�
વારસો અને વાતાવરણની સમ�ૂતી મેળવી. સાથોસાથ આ�ુિનક સમયમાં બાળકના િવકાસમાં
માતાિપતા અને િશક્ષકોએ ક�વી � ૂિમકા ભજવવી જોઇએ તેના િવશેની િવસ્� ૃત સમ�ૂતી પ્રાપ્ત કર� છે . આ
એકમની ખર� ફલ�ુિતતો એ જ રહ�શે ક� તમે એક િશક્ષક તર�ક� આ બધી બાબતનો તમારા વગર્
વ્યવહારમાં ઉ�મ ર�તે ઉપયોગ કરતાં થાવ.

1.5

સમજ ચકાસતા પ્ર�ો

A. યોગ્ય િવકલ્પ શોધો
1. હાથપગની લંબાઇમાં વધારો �ુ ં � ૂચવે છે ?
(a) િવકાસ (b) � ૃ�દ્ધ (c) પ�રપક્વતા
ં
2. પાથર્ �ુટ�ણયે
પડ�ા પછ�, ટ�કો દઇને ઊભા રહ�તાં શીખે છે -આ પ્ર�ક્રયા �ું � ૂચવે છે ?
(a) િવકાસ (b) પ�રપક્વતા (c) � ૃ�દ્ધ
3. આ�ુવિં શક લક્ષણો�ું ચો�સ �મર� આપમેળે થ�ું પ્રગટ�કરણ �ું દશાર્વે છે ?
(a) પ�રપક્વતા (b) � ૃ�દ્ધ (c) િવકાસ
B. પ્રારં �ભક બાલ્યાવસ્થાને કયા લક્ષણોને આધાર� �ણશો, તેના ત્રણ �ુદ્દા ન�ધો.
C. તમાર� �મર પ્રમાણે તમારો સમાવેશ િવકાસની કઇ અવસ્થામાં ગણી શકાય ? તેને અ�ુલક્ષીને
તમાર� અવસ્થાની ચાર લાક્ષ�ણકતા િવશે ચચાર્ કરો.
D. િવકાસને અસર કરતાં પ�રબળ તર�ક� વારસાની સમ�ૂતી આપો.
E. વાતાવરણ િવકાસના પ�રબળ તર�ક� ચચ�.
ૂ માં સમ�વો.
F. બાળકના િવકાસમાં વાલીની � ૂિમકા યોગ્ય ઉદાહરણ સાથે �ંક
ૂ માં સમ�વો.
G. બાળકના િવકાસમાં િશક્ષકની � ૂિમકા યોગ્ય ઉદાહરણ સાથે �ંક
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H. તમારા ઘરનાં/આસપાસનાં કોઈપણ એક વયકક્ષાનાં બાળકો�ું િવસ્� ૃત અવલોકન કર� તેમની
િવકાસ ન�ધ તૈયાર કરો.

1.6
•

પ્રાયો�ગક કાયર્

પ્રિશક્ષણાથ�ઓને બાળમાનસ સાથે જોડાયેલ �ફલ્મો બતાવી, ચચાર્સભા યો�, �ફલ્મ િવષયક
ક વગેર�
સમીક્ષા કરવી. દા.ત. તાર� જમીન પર, જગલ�ુ
ં

•

પ્રિશક્ષણાથ�ઓને બાળિવકાસ અને ક�ળવણી સાથે સંબિં ધત લેખો/�ુસ્તકો વંચાવવા અને � તે
�ુસ્તકની સમીક્ષા કરવી. (ગી�ુભાઇ બધેકા : આ તે શી માથાફોડ, મા-બાપ થ�ું આક�ું, મા-બાપોને,
�દવાસ્વપ્ન, ડાર્. આઇ. ક�. વીજળ�વાળાના �ુસ્તકો : મનનો માળો, સાયલન્સ પ્લીઝ, મોતીચારો
(ટ�ડની વાતાર્), મોહનભાઇ પંચાલ : સાહ�બ મને સાંભળો તો ખરા, હર� શભાઇ ધોળક�યા : �ગદનો
પગ તેમજ પો�લયેના �વા �ુસ્તકોની સમીક્ષા કરાવવી.)

•

પ્રિશક્ષણાથ�ઓએ બાળિવકાસ સંબિં ધત કરવાના પ્રાયો�ગક કાયર્ની �ુપર� ખા :

પ્રયોગ-1

પ્રયત્ન અને � ૂલ દ્વારા િશક્ષણઃ-

(બાળક શ�ુઆતમાં આ જ પદ્ધિતથી શીખે છે , માટ�
ઉપયોગી બનશે.)

પ્રયોગ-2

ધ્યાન-િવચલનઃ-

(ધ્યાન-ચંચળ છે , બાળક પણ ચંચળ છે , બાળકમાં
ધ્યાન િવચલન વ�ુ જોવા મળે છે – � ઘટાડવામાં
ઉપયોગી બનતો પ્રયોગ)

પ્રયોગ-3

સમસ્યા ઉક�લઃ-

(પીરામીડ સમસ્યા ઉક�લતો પ્રયોગ િશક્ષણની પ્ર�ક્રયા
સમજવા ઉપયોગી થશે)

પ્રયોગ-4

ધ્યાન-િવસ્તારઃ-

(િશક્ષણની અસરકારકતા વધારવા, ધ્યાન-િવસ્તાર વ�ુ
હોવો જ�ુર�, � માટ� ઉપયોગી બનશે)

પ્રયોગ-5

� ૂચન વશતાઃ-

(ક્રિમક વધતા વજનથી � ૂચન વશતાના માપનના
પ્રયોગથી � ૂચન વશતા િવશે સમજ મળશે)

•

ચાટર્ , �ચત્રો,પ્રો�ક્ટ, અસાઇમેન્ટ, ક�સ-સ્ટડ� (એકમને અ�ુલક્ષીને કાયર્ કરાવ�ુ.ં દા.ત. િવકાસના
તબ�ાઓને ચાટર્ સ્વ�ુપે દશાર્વો વગેર�)

•

બાળમાનસ અને બાળક�ળવણી િવષયક �ુિવચારો�ું સંકલન કર�, હસ્ત�લ�ખત �ક તૈયાર
કરવો.

•

બી�ની દ્દ�ષ્ટએ તમારા વ્ય�ક્તત્વ �ુણો /હકારાત્મક પાંસાઓને �ણો : પ્રિશક્ષણાથ�ઓને �ૂથમાં
વહ�ચો, દર� કની પીઠ પાછળ કાગળ ચ�ટાડવો, દર� ક પ્રિશક્ષણાથ� અન્ય પ્રિશક્ષણાથ�ઓના
ગમતા-�ુણો (હકારાત્મક પાંસા) તેની પીઠ પાછળ ચ�ટાડ�લા કાગળમાં સ્ક�ચપેનથી લખવાના,
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ત્યારબાદ િશક્ષક બે-ચાર િવદ્યાથ�ના કાગળમાં લખેલ સારા પાંસાની �હ�રમાં ચચાર્ કરશે.
આપણે સૌએ આપણા સારા પાંસા �ણ્યા હ�ુ વ�ુ સારા પાંસા ક�ળવાય તેવો પ્રયત્ન કર��ુ.ં
•

બાળગીત, બાળવાતાર્, બાળ નાટકની સીડ� સંભળાવવી �વી ક� મેઘધ�ુષ, હસતાં-ગાતાં,
ં ીયા, �કલ�કલાટ, ઝર�ું બન્�ુ ં નદ�, ગીત-ગાડ�, પંચતંત્રની વાતાર્ વગેર�
�ુગ�ુગ

•

બાળકોના વાલીઓની વાલીસભા, મા� ૃસભા ક� ગ્રામસભા�ું આયોજન કર�ુ.ં

•

બાળ ઉછે ર-ક�ળવણીના સામાિયકોમાંથી લેખનો સંગ્રહ કર� તેનો �ક તૈયાર કરવો �વા ક�
બાલ� ૂિત�, આ�દત્ય �કરણ, બાલવંદના અગ્રે� ભાષામાં Parenting વગેર�

•

બાળકોના સામાિયકોમાંથી બાળકોની પ્ર� ૃિ�ઓ શોધીને એક ન� ૂનેદાર �ુ�સ્તકા તૈયાર કરાવવી.
સામાિયકો �વા ક� સહજ બાલ આનંદ, ચંપક, ચકમક, ચાંદામામા, ઝગમગ, ધ�ગામસ્તી વગેર�.

1.8
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બાળકનો મનોશાર��રક િવકાસ અને � ૂવર્પ્રાથિમક િશક્ષણ

એકમ-2
2.1

પ્રસ્તાવના

2.2

ઉદ્દે શો

2.3

� ૂવર્ પ્રાથિમક િશક્ષણની ઐતહાિસક � ૂિમકા

2.4

� ૂવર્પ્રાથિમક િશક્ષણની સંકલ્પના
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2.4.1

� ૂવર્પ્રાથિમક િશક્ષણનો અથર્

2.4.2
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2.4.3

� ૂવર્પ્રાથિમક િશક્ષણની િવિશષ્ટતાઓ

2.4.4

� ૂવર્પ્રાથિમક િશક્ષણ�ુ ં મહત્વ

બાલ્યાવસ્થા તેમજ િપ્ર. સ્�ુલ બાળકોમાં સમગ્ર અને િવિશષ્ટ મનોિવકાસ
2.5.1

બાલ્યાવસ્થા

2.5.2

િપ્ર-સ્�ૂલ બાળકોમાં સમગ્ર અને િવિશષ્ટ મનો-િવકાસ

માનિસક શ�ક્તઓના િવકાસ માટ�ના શૈક્ષ�ણક અ�ુભવો
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�ાને�ન્દ્રયોના િવકાસ માટ�ની મોન્ટ�સર� પદ્ધિત
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ફ્રોબેલની બ�ક્ષસ

2.8.2

બ�ક્ષસો�ું સ્વ�ુપ

બાળકમાં રસ (�ુ�ચ) તેમજ સ�નાત્મકતાનો િવકાસ અને માપન
2.9.1
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2.9.2

રસના પ્રકાર અને ક્ષેત્રો

2.9.3
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પ્રાયો�ગક કાયર્

2.11

સંદભર્ � ૂ�ચ
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એકમ-2
2.1

બાળકનો મનોશાર��રક િવકાસ અને � ૂવર્પ્રાથિમક િશક્ષણ

પ્રસ્તાવના
કોઇપણ બાળક માટ� � ૂવર્ પ્રાથિમક િશક્ષણએ િશક્ષણની ઇમારતનો પાયો છે . � ૂવર્ પ્રાથિમક

િશક્ષણ તબ�ે બાળકમાં � ૂળ� ૂત પાયાના કૌશલ્યો િસદ્ધ થવા અિત આવશ્યક છે . � ૂવર્ પ્રાથિમક ક્ષેત્રે
બાળ િશક્ષણશા�ી એવા ગી�ૂભાઇ બધેકા, નાનાભાઇ ભટ્ટ, તારબેન મોડક�ુ ં અને�ું પ્રદાન છે . પ્રસ્�ુત
એકમમાં બાળકોના મનોશાર��રક િવકાસ અને � ૂવર્ પ્રાથિમક િશક્ષણ �ગેની બાબતોની ચચાર્
કરવામાં આવી છે .

2.2

ઉદ્દે શો

•

પ્રિશક્ષણાથ�ઓ....

•

� ૂવર્પ્રાથિમક િશક્ષણની ઐતહાિસક � ૂિમકા સમ�.

•

� ૂવર્ પ્રાથિમક િશક્ષણની સંકલ્પના, જ�ુ�રયાત, મહત્વ અને ધ્યેયો સમ�.

•

� ૂવર્ પ્રાથિમક િશક્ષણ દરિમયાન થતા બાળકોના સમગ્ર અને િવિશષ્ટ મનોિવકાસ િવશે સમજ
પ્રાપ્ત કર� .

•

શૈક્ષ�ણક કાયર્માં સમાિવષ્ટ એવી માનિસક પ્ર�ક્રયાઓ િવશે સમજ મેળવે તથા તેને દ્રઢ બનાવતા
અ�ુભવો મેળવે.

•

પંચ �ાને�ન્દ્રયોના િવકાસ માટ�ની મોન્ટ�સર� પદ્ધિતના િસદ્ધાંતોનો અભ્યાસ કર� .

•

ફ્રોબેલની બાળિશક્ષણ માટ�ની �કન્ડરગાડર્ ન પદ્ધિતથી મા�હતગાર થાય.

•

બાળકના રસ(�ુ�ચ) અને તેની સ�નાત્મકતાને ઓળખે તથા તે� ુ ં માપન કર� .

2.3

� ૂવર્ પ્રાથિમક િશક્ષણની ઐતહાિસક � ૂિમકા
પ્રાચીનકાળથી આપણે ત્યાં િશક્ષણની વ્યવસ્થા ગોઠવાયેલી છે . કાળક્રમે તેના ક�ન્દ્રસ્થાન ફરતા

રહ્યા છે . ઋિષ પરં પરામાં ધમર્ ક� �ુ�ુક�ન્દ્રી િશક્ષણ હ�ુ.ં તો મધ્ય�ુગમાં તે િશક્ષક ક�ન્દ્રી હ�ુ.ં �ગ્રેજ �ુગમાં
આ િશક્ષણ કાર�ુની કામ � ૂર�ુ ં મયાર્�દત થ�ુ ં અને આ� િશક્ષણ મા�હતી ક�ન્દ્રી વ�ુ બન્�ું છે . િશક્ષણ આ�
પાંચ �ુખ્ય તબ�ામાં વહ�ચાયે� ું છે . (૧) � ૂવર્પ્રાથિમક િશક્ષણ (બાળ ક�ળવણી) (ર) પ્રાથિમક િશક્ષણ (૩)
ઉચ્ચ પ્રાથિમક િશક્ષણ (૪) માધ્યિમક િશક્ષણ (પ) ઉચ્ચિશક્ષણ. પ્રસ્�ુત એકમ � ૂવર્પ્રાથિમક િશક્ષણ એટલે
ક� બાળ ક�ળવણીના ક્ષેત્ર પર િવશેષત: ક��ન્દ્રત છે . તેની ઐતહાિસક � ૂિમકા તપાસીએ તો ઋિષકાળમાં લવ
અને �ુશની ક�ળવણી ઋિષ વા�લ્મક�ના આશ્રમમાં થયાની ન�ધ છે તો અ�ભમન્�ુએ ગભાર્વસ્થા દરિમયાન
ભગવાન શ્રી �ૃષ્ણ પાસે �ુદ્ધ કૌશલ્ય િવદ્યા પ્રાપ્ત કયાર્નો ઉલ્લેખ મહાભારતમાં છે .
ં ત અને �બન
પિ�મના દ� શોમાં પારં પ�રક (Conventional) િશક્ષણ પદ્ધિતને વ�ુ વ્યવહા�ુ, �ુસગ
પારં પ�રક ક�વી ર�તે બનાવી શકાય એ �દશામાં સ�ક્રય કાયર્ કરનાર જહોન લોક હતાં. તેઓ મા�હતીલક્ષી
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િશક્ષણ કરતાં �વન ઘડતર ક� સદ�ુણોના િવકાસ પર િવશેષ ભાર �ુકતા હતા. ત્યારબાદ આ જ
પ્રવાહમાં �ુસોએ તેના સમયની ક�ળવણીમાં અગત્યના ફ�રફારો થઇ શક� તેવા ક્રાંિતકાર� િવચારો ર�ૂ કયાર્.
આથી જ �ુસોને � ૂતન ક�ળવણીના િપતા ગણવામાં આવે છે . તેમના મતે �ુદરત જ સાચો સાચો િશક્ષક છે .
�ુદરતના ખોળે જ બાળકની ઇ�ન્દ્રયો અને �ુ�દ્ધને ખીલવા દ� વી જોઇએ. તેમણે �ુદરત તરફ પાછા વળો�ુ ં
� ૂત્ર પણ આપ્�ુ.ં �ુસો વ્ય�ક્ત સ્વાતં�યના �હમાયતી હતા.
ત્યારબાદ પેસ્ટોલો�એ બાળકની સાહ�જક � ૃિ�ઓ પર િવશેષ ભાર આપ્યો. બાળકને �ુક્ત ર�તે
ખીલવા દ� વાથી તેની સાહ�જક � ૃિ�ઓ બહાર આવે છે . પેસ્ટોલો�એ �ક્રયા દ્વારા િશક્ષણનો ખ્યાલ આપ્યો
�ક્રયાશીલતા િવનાની ખીલેલી �ુ�દ્ધ �વન વ્યવહારમાં સફળતા આપતી નથી.
પેસ્ટોલો� બાદ િનસગર્વાદ� બાળ ક�ળવણીકાર ફ�ડ�રક ફ્રોબેલ�ું નામ � ૂબ �ણી�ુ ં છે . તેઓ
‘�ક્રડા અને રમત’ ને બાળ િવકાસ�ું માધ્યમ માને છે . રમત દ્વારા �ુદરતી િવકાસની તેઓની માન્યતા
પ્રચ�લત થઇ. તેઓએ આપેલ �કન્ડર ગાટર્ ન પદ્ધિત પણ � ૂબ પ્રચ�લત બની. ફ્રોબેલ બાદ ઇટા�લના
વતની એવા મેડમ મોન્ટ�સર�એ બાળ ક�ળવણીના ક્ષેત્રે ઉ�મ કાયર્ ક�ુ.� તેઓ બાળકોને � ૂણર્ સ્વતંત્રતા
આપવાના �હમાયતી હતા. સ્વાતં�ય, સ્વાધીનતા અને સ્વયંસ્�રણા એ તેમની િશક્ષણ પદ્ધિતના �ુખ્ય
િસદ્ધાંતો હતા. પોતાના આ િસદ્ધાંતોને વ્યવહારમાં લાવવા માટ� તેમણે વૈ�ાિનક સાધનોની એક ચો�સ
પદ્ધિત િવકસાવી � મોન્ટ�સર� પદ્ધિત તર�ક� પ્રચ�લત બની.
ગાંધી�એ આપણા દ� શના વાતાવરણને ધ્યાનમાં રાખીને ક�ળવણીની યોજના આપી �
�ુિનયાદ� િશક્ષણ તર�ક� ઓળખાય છે . તેમાંથી બાલવાડ�ની યોજના આકાર પામી. આ યોજના દ્વારા
ગામડા �ુધી બાળ ક�ળવણીનો વ્યાપ વધ્યો. તેમાં શ્રીમિત શાંતાબેન ના�ુલકર, વેડછ�ના વડલા તર�ક�
પ્રખ્યાત �ુગતરામભાઇ દવે અને મહારાષ્ટ્રમાં બોરડ� અને કોસબાડમાં તારાબેન મોડક� અદ્દ� ૂત કાયર્ ક�ુ.�
ભારતમાં બાળ િશક્ષણની ઇમારત તૈયાર કરવામાં �ગ�ુભાઇ બધેકા�ુ ં સ્થાન એક પાયાના
ક�ળવણીકાર તર�ક�� ું છે . મોન્ટ�સર� પદ્ધિત િવશે લોકો હ�ુ અ�ણ હતા. પરં � ુ આ પદ્ધિતની �ડ� અસર
�ગ�ુભાઇ પર પડ�. તેમણે મોન્ટ�સર� િશક્ષણ પદ્ધિત�ુ ં � ૂણર્ત: ભારતીય-કરણ કર� તેને ભારતીય
વાતાવરણમાં પ્રસ્થાિપત કર�, �ણે બાળ ક�ળવણીના ક્ષેત્રે શાંત અને સં� ૂણર્ ક્રાંિત સજ�. બાળકને પોતા�ુ ં
સ્વતંત્ર વ્ય�ક્તત્વ હોઇ શક� છે , બાળકને મારશો નહ�, બાળકને બીવડાવશો નહ�, બાળકને લાલચ
આપશો નહ� �વા � ૂત્રો સાથે િશક્ષણમાં િશક્ષાનો બ�હષ્કાર અને પારં પ�રક બાળ ક�ળવણીને ઉ�ગર
કરનાર �ગ�ુભાઇએ �ુજરાતમાં અસંખ્ય બાલમં�દરોની સ્થાપના કર�. ‘બાલદ� વો ભવ:’ ની િવભાવનાને
� ૂિત�મત
ં કરનાર �ગ�ુભાઇને ‘� ૂછાળ� મા’�ું �બ�ુદ પણ અપા�ુ.ં મહાત્મા ગાંધીએ પણ તેમના બાળ
ૂ ા ગાળાના કાયર્માં તેમણે �ુષ્કળ બાળ સા�હત્ય�ું સ�ન ક�ુ�
ક�ળવણીના કાયર્ને �બરદાવ્�ું છે . � ૂબ જ �ંક
આથી તેઓ ‘બાળ સા�હત્યના બ્રહ્મા’ તર�ક� પણ પ્રખ્યાત થયા.
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પ્રગિત ચકાસો :
•

િશક્ષણ કયા પાંચ તબ�ામાં વહ�ચાયે� ું છે ?

•

�ુસોના બાળ ક�ળવણી િવષયક િવચારોની ચચાર્ કરો.

•

ૂ ન�ધ લખો – �ગ�ુભાઇ બધેકા�ું બાળક�ળવણીમાં પ્રદાન.
�ંક

2.4

� ૂવર્પ્રાથિમક િશક્ષણની સંકલ્પના
‘બાળકને પોતા�ું સ્વતંત્ર વ્ય�ક્તત્વ છે ’ એ ક્રાંિતકાર� િવચાર� બાળકો તરફની મોટાની દ્દ�ષ્ટ અને

વલણમાં જબરા ફ�રફારો કયાર્. બાળકના સ્વતંત્ર વ્ય�ક્તત્વના આ િવચારબીજને �ુિનયાના ક�ળવણીકારો
અને મનોિવ�ાનીઓએ ઉછે �.� ુ ઉ�મ મ�ુષ્યના ઘડતરનો પાયો અહ� નંખાય છે . સ્વસ્થ સમાજના
િનમાર્ણની શ�ુઆત બાળ ક�ળવણીથી જ થાય છે . બાળક�ુ ં વ્ય�ક્તત્વ મોટાભાગે 0-6 વષર્ની વયે િનમાર્ણ
પામે છે , � તેના ક�ળવણી અને અ�ુભવોને આધાર� આગળ ઘડા�ું હોય છે . �ગ�ુભાઇ કહ� છે ક� ‘બે પાંદડ�
આવેલો છોડ ક� �માં હ� ફળ �લ નથી આવ્યાં તે દર� ક પળે ફળ�લ માટ� પણ �વતો અને પોષણ
મેળવતો હોય છે તે ર�તે માણસની ભિવષ્યની િસ�દ્ધઓનો પાયો બાળપણમાં નંખાતો હોય છે . આમ, તેને
પોષવા�ુ ં કાયર્ પણ બાળપણથી શ�ુ થઇ �ય છે .’
પ્રસ્�ુત એકમમાં � ૂવર્પ્રાથિમક િશક્ષણના ક�ટલાક પ્રાથિમક ખ્યાલો, પદ્ધિતઓ અને ક�ટલાક
બાળક�ળવણીકારોના િવચારોની ચચાર્ કરવામાં આવી છે .

2.4.1 � ૂવર્પ્રાથિમક િશક્ષણનો અથર્
�ુજરાત સરકાર દ્વારા તૈયાર કરાયેલ � ૂવર્ પ્રાથિમક િશક્ષણ �ગેની િશક્ષણનીિત અ�ુસાર
� ૂવર્પ્રાથિમક િશક્ષણ એટલે પ્રાથિમક િશક્ષણ પહ�લા આપવા�ુ ં િશક્ષણ. સામાન્યતઃ તે 3 થી 6 વષર્ના
બાળકોને અનૌપચા�રક ર�તે અપા�ું િશક્ષણ છે . આ િશક્ષણ મહ�્ �શે મોન્ટ�સર� પદ્ધિતથી આપવા�ુ ં
સ્વીકારવામાં આવેલ છે . બાલમં�દર, બાલવાડ�, �ગણવાડ� ક� નસર્ર� શાળામાં અપા�ું િશક્ષણ એ
� ૂવર્પ્રાથિમક િશક્ષણ છે . એક અથર્માં તે પ્રાથિમક શાળાના િશક્ષણ માટ� બાળકને તૈયાર કરતો કાયર્ક્રમ
(School Readiness Programme) છે . બાળકની ��ાસા� ૃિ� અને ગ્રહણશ�ક્ત આ સમયગાળામાં � ૂબ
તીવ્ર હોય છે . આ ગાળામાં જો તેની પદ્ધિતસરની ક�ળવણી થાય તો આગળની િશક્ષણ પ્ર�ક્રયા વ�ુ સરળ
અને સહજ બને છે .
બાળકની �જ�ાસા� ૃિ�, ગ્રહણશ�ક્ત અને સ�નશ�ક્તને આનંદ� ૂણર્ ર�તે પોષી તેના સવા�ગી
િવકાસનો પાયો નાખવા�ું પદ્ધિતસર�ું કાયર્ એટલે � ૂવર્પ્રાથિમક િશક્ષણ ક� બાળક�ળવણી એ�ું કહ� શકાય.
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2.4.2 � ૂવર્પ્રાથિમક િશક્ષણના ધ્યેયો
� ૂવર્પ્રાથિમક િશક્ષણના ધ્યેયોની િવચારણા કરતી વખતે સામાન્ય ર�તે િશક્ષણશા�ીઓ આ �ગે
�ું મંતવ્ય ધરાવે છે તે �ણ�ું જ�ુર� ગણાય. �ગ�ુભાઇ, મેડમ મોન્ટ�સર�, ગાંધી�, ડાર્. ઝા�કર �સ
ુ ેન,
�ુગતરામભાઇ દવે અને કોઠાર� કિમશન (1966) દ્વારા � ૂવર્પ્રાથિમક િશક્ષણના ધ્યેયો �ુચવાયેલ છે . આ
તમામે � ૂચવેલ ધ્યેયોમાં ઘણીખર� સામ્યતા જોવા મળે છે . આથી સંક�લત સ્વ�ુપે � ૂવર્પ્રાથિમક િશક્ષણના
ધ્યેયો નીચે �ુજબ ગણાવી શકાય.
•

બાળકો સ્વાવલંબી અને સ્વાધીન બને.

•

બાળકના સ્વતંત્ર વ્ય�ક્તત્વનો િવકાસ કરવો.

•

ઇ�ન્દ્રય િશક્ષણ દ્વારા બાળકનો સવા�ગી િવકાસ કરવો.

•

બાળકોમાં �ુક્ત અ�ભવ્ય�ક્તની �ખલવણી કરવી.

•

સંગીત, રમત, વાતાર્, નાટક, પ્રવાસ દ્વારા િશક્ષણ આપ�ુ.ં

•

બાળકમાં આરોગ્યપ્રદ ટ�વો િવકસાવવી.

•

બાળકની કલાદ્દ�ષ્ટને પ્રોત્સાહન આપ�ુ.ં

•

વાતાવરણ સાથે જોડાયેલ �ુ�દ્ધ�ુક્ત �જ�ાસા� ૃિ�ને પ્રોત્સાહન આપ�ુ.ં

•

બાળકોમાં યોગ્ય સામા�જક પ્ર� ૃિ�ઓ દ્વારા �વન વ્યવહારનો િવકાસ કરવો.

•

બાળકમાં રહ�લી �ક્રયાશીલ� ૃિ�ને સંતોષવી.

2.4.3 � ૂવર્પ્રાથિમક િશક્ષણની િવિશષ્ટતાઓ
આ કક્ષાએ � ૂબ નાના બાળકો સાથે કામ કરવા�ું છે . માટ� ઔપચા�રક િશક્ષણની � ૂિમકા અહ�
ઓછ� છે . અહ� િશક્ષણ બાળક�ન્દ્રી છે , પ્ર� ૃિ�લક્ષી અને આનંદપ્રદ છે . અહ� બાળકના � ૂ�મ અવલોકન�ું
� ૂબ મહત્વ છે . અવલોકનના આધાર� બાળકના રસ, �ુ�ચ, તેની િવિશષ્ટ શ�ક્તઓ, તેની �ુશ્ક�લીઓને
�ણી તે અ�ુસાર િશક્ષણકાયર્ ગોઠવાય છે . િશક્ષકની � ૂિમકા અહ� માગર્દશર્કની રહ� છે . બાળકને
શીખવવાની ટ�વવાળા િશક્ષકો અહ� સફળ થતા નથી. પ્ર� ૃિ� દ્વારા સ્વા�ુભવે બાળક પોતાની ગિતથી
શીખે તે� ુ ં મહત્વ છે . સોટ� વાગે ચમચમ અને િવદ્યા આવે રમઝમ એ ખ્યાલ હવે અપ્રસ્�ુત છે .
સંગીત, રમત અને વાતાર્ બાળિશક્ષણમાં સફળતા માટ�ના બ્રહ્મા�ો છે . તેના દ્વારા બાળકમાં
અ�ભવ્ય�ક્તનો િવકાસ થાય છે , આરોગ્ય �ુધર� છે તથા �સ્થરતા પણ આવે છે . તેમજ બાળકને આનંદ પણ
પ્રાપ્ત થાય છે . અહ� બાળકના આરોગ્યની કાળ� પણ લેવાય છે તે માટ� �ગ સ્વચ્છતાની પ્ર� ૃિ�ઓ,
પાણી પીવાની ર�ત, નાસ્તાની યોગ્ય ર�ત, રમત, વ્યાયામ દ્વારા આરોગ્યપ્રદ ટ�વનો િવકાસ કરવામાં
આવે છે .
આ�ુિનક � ૂવર્પ્રાથિમક િશક્ષણમાં બાળકોને કામ કરવા માટ� સ્વતંત્રતા આપવામાં આવે છે .
બાળક સ્વયંસ્�િત�થી પોતાના રસ અ�ુસાર કાયર્ કર� શક� તેવા વાતાવરણ�ુ ં િનમાર્ણ કર�ુ ં અહ� � ૂબ
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જ�ુર� છે . ઇનામ, હ�રફાઇ ક� િશક્ષાને અહ� કોઇ સ્થાન હોઇ શક� નહ�. � ૂવર્પ્રાથિમક િશક્ષણનો આ ગાળો
ઔપચા�રક િશક્ષણનો નથી માટ� લેખનકાયર્, પાઠ��ુસ્તકો, દફ્તર ક� અન્ય બો��ુપ બાબતોને પણ કોઇ
સ્થાન નથી. પરં � ુ પ્રબોધક સાધનો પ્રા�ૃિતક વાતાવરણ, સ્વતંત્રતા, સ્વયંસ્�િત�, સ્વાવલંબન અને
સ્વયંિશક્ષણ �વા િસદ્ધાંતોના અમલીકરણ દ્વારા બાળકનો સવા�ગી િવકાસનો ખ્યાલ � ૂવર્ પ્રાથિમક
િશક્ષણમાં રાખવામાં આવે છે .

2.4.4 � ૂવર્પ્રાથિમક િશક્ષણ� ંુ મહત્વ
“કોઇપણ પ્ર��ુ ં નસીબ તેના બાળકોની પીઠ પર સવાર� કર� છે . �ુિનયાના િવકાસની અને
જગતના �ુખની ચાવી બાળકોના હ્રદયમાં �પાઇ રહ� છે . બાળકનો િવકાસ કરો, તેના આત્માને ઉ�ત
કરો તો જ �ુખી �ુિનયા�ું સ�ન થશે. બાળકના સાચા િવકાસ િવના ક�ળવણીનો મમર્ એક� નથી.”
બાબા સાહ�બ ખેરના આ િવધાનો બાળક�ળવણીની મહ�ા સ્પષ્ટ કર� છે . ક�ળવણીનો �ુખ્ય ઉદ્દે શ
ઉ�મ મ�ુષ્યના ઘડતરનો છે અને તેનો પાયો ૦ થી 6 વષર્ની તેની ક�ળવણી દ્વારા નખાય છે . બાળકના
મનોશાર��રક િવકાસની શ�ુઆત પણ આ ગાળામાં થાય છે . શ�ુઆતથી જ જો પદ્ધિતસરની ક�ળવણી
બાળકને મળે તો પ્ર�ાવાન અને સાથે િવિવધ કૌશલ્ય ધરાવતા મ�ુષ્ય�ુ ં ઘડતર થઇ શકશે. આવા
મ�ુષ્યો દ્વારા જ �ુખી સમાજ�ુ ં િનમાર્ણ કર� શકાશે. એ અથર્માં કહ� શકાય ક� �ુખી �ુિનયાના સ�નની
�ુ�ુચાવી સાચી બાળક�ળવણી છે . એટલે જ �ગ�ુભાઇ, મેડમ મોન્ટ�સર�, �ુસો, ફ્રોબેલ, તારાબેન,
�ુગતરામભાઇ �વા ભેખધાર�ઓએ આ ક્ષેત્રે પોતા�ુ ં �વન સમિપ�ત કર� દ��ુ.ં સમાજમાં સાચા બાળ
િશક્ષણ�ુ ં એક વાતાવરણ ઊ�ુ ં કરવાની � ૂબ જ�ુ�રયાત છે . સમાજમાં દર� ક કક્ષાએથી આ �દશામાં વ�ુ
વેગવાન કાયર્ થશે તો જ બાલ દ� વો ભવ: ની ભાવના સાવર્િત્રક બનશે. તો જ િશક્ષણ જગતમાં સાચી ક્રાંિત
થશે અને પાયાની ક�ળવણી વ�ુ પ્રાણવાન બનશે.

પ્રગિત ચકાસો :
•

ૂ માં સમ�વો.
� ૂવર્પ્રાથિમક િશક્ષણ એટલે �ું ? �ંક

•

� ૂવર્પ્રાથિમક િશક્ષણના �ુખ્ય ધ્યેયો કયા કયા છે ?

•

� ૂવર્પ્રાથિમક િશક્ષણની િવશેષતાઓ વણર્વો ?

•

� ૂવર્પ્રાથિમક િશક્ષણ�ુ ં મહત્વ સ્પષ્ટ કરો ?

2.5

બાલ્યાવસ્થા તેમજ િપ્ર. સ્�ુ લ બાળકોમાં સમગ્ર અને િવિશષ્ટ મનોિવકાસ

2.5.1 બાલ્યાવસ્થા
બાળકના પ્રથમ છ વષર્ શીખવા માટ� � ૂબ જ અગત્યના છે . તે સમયે બાળકની ગ્રહણશીલતા
� ૂબ જ વધાર� હોય છે . આ સમય તે એક સાથે અનેક વસ્�ુઓ શીખ�ું હોય છે . બાલ્યાવસ્થા �વન ઘડતર
અને �ુટ�વો માટ� પાયા�ુપ ગણાય.
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િશ�ુના જન્મથી તેની ત્રણ વષર્ની વય �ુધીનો આ કાળ ઘડતરનો કાળ છે . એ સમય દરિમયાન
િશ�ુ પોતા�ું તત્કાલીન અને પોતાના સમગ્ર �વન�ું ઘડતર કર� છે . એના માનસપટ પર પડતા તમામ
સંસ્કારોને એ ઝીલે છે . માતા કંઇ કામ કરતાં કરતાં ગાતી હોય, ભાઇ બહ�ન રમતાં હોય, ટોડલે બેસી પાંખ
ફફડાવતી ચકલી ચ� ચ� કરતી હોય, વાસણ ખખડતાં હોય, આવા બધા દ્દશ્ય-શ્રાવ્ય સંસ્કારો િશ�ુમન
સદા ઝીલ�ુ ં રહ� છે . િશ�ુના માનિસક ઘડતરનો આ બધો કાચોમાલ છે . એ�ું મન કારખા�ું પણ છે અને એ
કારખાનાની નીપજ પણ છે .
બાળકની બધી શ�ક્તઓનો પાયો ત્રણ વષર્ �ુધીના કાળમાં બંધાય છે . આ ત્રણ વષર્ દરમ્યાન
િશ�ુએ સાધેલી પ્રગિતના આલેખની બરાબર� બી� કોઇ વયે થતી પ્રગિત કર� શક� તેમ નથી.
પયાર્વરણની સહાયથી િશ�ુમન �ણે ક� પોતા�ુ ં સ�ન કર� છે . આ બ�ુ ં કરવા માટ� એ અ�ુકરણની,
હલનચલનની, �ુલનાની અને િવસ�નની અનેકિવધ પ્ર� ૃિ�ઓ કર� છે .
ત્રણ વષર્ પછ� બાળક પ્ર� ૃિ� કરવા ચાહ� છે તેનામાં સભાનતા આવી હોય છે અને પ્ર� ૃિ�ઓના
ક્ષેત્રમાં પસંદગી-નાપસંદગી આવતી થાય છે . 0 થી 3 વષર્ના ગાળામાં એણે � પ્રાપ્ત ક�ુ� છે તેને તે �ુદ્દઢ
કર� છે અને એ ર�તે આત્મસાત કર� પોતાના વ્ય�ક્તત્વ�ું ઘડતર કર� છે .
6 વષર્ �ુધીના આ ગાળાને મોન્ટ�સર� ‘સંવેદનાનો કાળ’ કહ� છે . સંવેદનાનો સાદો અથર્ મનમાં
ં અ�ુભવ�ુ ં એમ કહ� શકાય. વય વધવાની સાથે સંવેદના ક્ષેત્ર િવસ્તર�ુ ં �ય છે . આ સંવેદનાઓ
ક�ુક
બાળકના િવકાસના માગર્દશર્ક સ્તંભો છે તેથી બાળકની તમામ પ્ર� ૃિ�ઓમાં �ટલી િનયિમતતા અને
વ્યવ�સ્થતતા તેટલી બાળકના િવકાસમાં તે સઘળ� સહાય� ૂત થવાની.
આ સમય દરિમયાન ઇ�ન્દ્રયા�ુ� ૂિતની તીવ્ર ઝંખના બાળકમાં હોય છે . એની બધી ઇ�ન્દ્રયો
એકદમ સતેજ હોય છે અને ફોટોગ્રાફ�ની નેગેટ�વ �ફલ્મ પ્રકાશના ઝાંખામાં ઝાંખા �કરણને ઝડપી લે છે
તેમ આ ગાળા દરિમયાન બાળક દર� ક ઇ�ન્દ્રય દ્વારા થતા રસ, �ુપ, ગંધ, શબ્દ, સ્પશર્નાં બધા જ અ�ુભવો
સતત ઝીલ�ુ,ં સંઘર�ુ ં રહ� છે .
આ સાથે ભાષા િવકાસ માટ�નો પણ આ � ૂબ જ અગત્યનો ગાળો છે . ભાષા માટ�ની આ વયની
તીવ્ર સંવેદના, �ુધા, વાણી�ું શ્રવણ, �ુિત દ્વારા ગ્રહણ કર� લા સંસ્કારો�ું સંગ્રહણ, શબ્દો�ું ધ્વિનઓમાં
� ૃથ�રણ અને પદાથ� સાથે સંયોજન કર� અથર્ િનષ્પિ� સાધવી, �ુ�ઢપ્રયોગને સહજ ર�તે આત્મસાત
કરવા, શબ્દભંડોળની � ૃ�દ્ધ કરતાં જ�ુ ં અને બોલચાલ, લયલ્હ�કા અપનાવવા, આ બ�ું બાળક આ ગાળા
દરિમયાન કર� છે . માનવ િશ�ુની આ વયે એને પ્રાપ્ત થયેલી ભાષા ગ્રહણ શ�ક્ત અ�દ્વતીય છે . ઇ�ર� એ
શ�ક્ત માનવમાં ન � ૂક� હોય તો માનવ સંસ્�ૃિત િવકસી જ ન હોત.
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આ સમય દરમ્યાન બાળક સમાજ�ભ�ુખ બને છે . સમા�જક્તાની સંવેદના ��ૃત થતાં એ બી�
રમાડ� તે પ�ર�સ્થિતમાંથી બહાર નીકળ� પોતે બી� સાથે રમવાં, બી� સાથે પોતાને આવડ� એ�ુ ં કામ
કરવા અને બી� સાથે લડવા પણ તૈયાર થઇ �ય છે 'મ�ુષ્ય સામા�જક પ્રાણી છે ' એ વ્યાખ્યાના
� ૂળમાંની સામા�જક ભાવનાની ��ૃિત અને �ખલવણી આ સંવેદનાકાળ દરિમયાન થાય છે . સામા�જક
ર�તભાતનો અને બૌ�દ્ધક િવકાસનો આ પાયાનો કાળ છે .

2.5.2 િપ્ર-સ્�લ
ૂ બાળકોમાં સમગ્ર અને િવિશષ્ટ મનો-િવકાસ
પ્રારં �ભક બાલ્યાવસ્થાથી પ્રાથિમક શાળાના વષ� (2 વષર્ થી 7 વષર્)ની આ અવસ્થાને િપયા�
� ૂવર્ �ક્રયાત્મક અવસ્થા તર�ક� ઓળખાવે છે .
આ અવસ્થાના િવકાસનાં �ુખ્ય લક્ષણો આ પ્રમાણે છે .
•

આ અવસ્થામાં તેનો ભાષા િવકાસ ઝડપી હોય છે . બે વષર્ની �મર �ુધીમાં માંડ બસ્સો
શબ્દો�ુ ં ભંડોળ ધરાવનાર બાળક આ અવસ્થા �ુર� કર� ત્યાં �ુધીમાં તેની મા� ૃભાષાના
5000 શબ્દોથી પણ વ�ુ શબ્દો�ું ભંડોળ ધરાવ�ુ ં થઇ �ય છે .

•

અહંક��ન્દ્રતા એ આ અવસ્થા�ું બી�ુ ં લક્ષણ છે . તે એ�ું માને છે ક� પોતે � િવચાર� છે , એ જ
બધા િવચાર� છે , એટલે ક� પોતે � િવચાર� છે તે સા�ું જ છે . આથી પોતે ખો�ું િવચાર� છે તે� ું
માનવા તૈયાર નથી. પ�રણામે તે બી�ના િવચારોને સ્વીકાર� શક�ું નથી. િવચારો�ું આ
અહંક�ન્દ્રીપ�ું �યાર� સમવયસ્કોના સંપકર્ માં આવે છે અને તેમના િવચારો સાથે પોતાના
િવચારોનો સંઘષર્ અ�ુભવે છે ત્યાર� ધીમે-ધીમે �ૂ ર થાય છે .

•

આ અવસ્થામાં તેના િવચારો તા�ક�ક બન્યા હોતા નથી. માત્ર 'પ્રત્યક્ષીકરણ' પર તેના િનણર્યો
આધા�રત હોય છે .

•

�ુ� ૂહલ� ૃિ� વ�ુ હોય છે આથી સતત પ્ર�ો � ૂછ�ા કર� .

•

2 થી 5 વષર્ દરિમયાન બાળક આપેલ વસ્�ુઓને �ુદા-�ુદા વગ�માં વગ��ૃત કરવા માટ�
ચો�સ િનયમ ક� �ુણધમર્ સાતત્ય � ૂણર્ ર�તે ઉપયોગમાં લેવામાં િનષ્ફળ �ય છે . 5 થી 7
વષર્ દરિમયાન બાળક ચો�સ �ુણધમ� ન�� કર�ને વસ્�ુઓ�ું વગ�કરણ કર� શક� છે .
વગ�કરણના એકથી વ�ુ લક્ષણો હોય ત્યાર� શ્રેણીબદ્ધ વગ�કરણ કર� શક� છે .

•

2 થી 5 વષર્ની �મર�ુ ં બાળક વસ્�ુઓને તેની લંબાઇના આધાર� ક્રમમાં ગોઠવી શક�ુ ં નથી.
પરં � ુ 5 થી 7 વષર્� ુ ં બાળક આવી ગોઠવણી કર� શક� છે .

•

આ અવસ્થાએ બાળકના િવચારો એકમાગ�ય અને મયાર્�દત મા�હતી પર ક��ન્દ્રત હોય છે .

•

આ અવસ્થાએ બાળકમાં સાતત્ય,પ�રવતર્નીયતા ક� િવક્ર��ન્દ્રતાના ખ્યાલો િવકસ્યા હોતા
નથી, છતા તે મહત્વની બૌ�દ્ધક ક્ષમતાઓ ધરાવે છે .
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ુ બની કાળ� લેવી જોઇએ.
િશક્ષકોએ બાળકોના િશક્ષણ માટ� નીચે �જ
•

બાળકો સાથે ધીરજ અને પ્રેમથી કામ લે� ું જોઇએ.

•

શ� હોય ત્યાં � ૂતર્ અને દ્દશ્ય સાધનોનો ઉપયોગ કરો.

•

િવદ્યાથ�ઓ તેની આસપાસના િવ� �ગે અન્યના દ્દ�ષ્ટ�બ��ુથી જોવામાં સાતત્ય દશાર્વે તેવી
અપેક્ષા ન રાખો.

•

વાચન-અથર્ગ્રહણ �વા સં�ુલ કૌશલ્યોના અધ્યાપન માટ� આધાર�ુપ સરળ કૌશલ્યોનો
ઉપયોગ કરો.

•

ભાષા િવકાસ માટ� વૈિવધ્ય� ૂણર્ અ�ુભવો આપો.

•

પ્રાણી સંગ્રહાલય, બગીચાઓની �ુલાકાત કરાવો.

•

વગર્માં વાતાર્ કહ�નારને બોલાવો

•

બાળકો � કર� છે , સાંભળે છે , �ુએ છે , સ્પશર્ કર� છે , સ્વાદ લે છે , તેને વણર્વવા શબ્દો આપો.

પ્રગિત ચકાસો

2.6

•

� ૂવર્�ક્રયાત્મક અવસ્થાના �ુખ્ય લક્ષણો જણાવો.

•

� ૂવર્ �ક્રયાત્મક અવસ્થા દરમ્યાન બાળકોના િશક્ષણ માટ� કઇ-કઇ કાળ� લેશો ?

•

જન્મથી ત્રણ વષર્ના ગાળાને ઘડતરનો ગાળો શા માટ� કહ્યો છે ?

ુ વો
માનિસક શ�ક્તઓના િવકાસ માટ�ના શૈક્ષ�ણક અ�ભ

2.6.1 માનિસક પ્ર�ક્રયાની સંકલ્પના
માણસ મા�હતીનો પ્ર�ક્રયક છે , અથાર્� ્ માણસના મગજમાં � મા�હતી આવે છે તેના પર તે
પ્ર�ક્રયા ક� તે� ું સંસ્કરણ કર� છે . આ સંસ્કરણની નીપજ એ વ્ય�ક્ત�ું વતર્ન છે . એટલે ક� આ સંસ્કરણ
વતર્ન�ુપે વ્યક્ત થાય છે . આ પ્રકરણમાં માનવ મગજમાં થતી માનિસક પ્ર�ક્રયાઓ િવશે વાત કરવામાં
આવી છે .
માનિસક પ્ર�ક્રયાના ખ્યાલને સ્પષ્ટ કરવા માટ� સૌપ્રથમ તેની ક�ટલીક વ્યાખ્યાઓ જોઇએ.
ગ્લોવર અને � ૃિન�ગના મતે, "બાળકના મગજમાં થતી પ્ર� ૃિ�ઓ એ માનિસક પ્ર�ક્રયા છે .
મગજના કાય� �વા ક�, સ્� ૃિત, બોધ, િવચાર, વાચન, લેખન, સ્વ��ૃિત, સમસ્યા ઉક�લ અને
સ�નાત્મકતામાં સહાય કરતી તમામ પ્ર�ક્રયામાં સમાવેશ થાય છે ."
માનિસક પ્ર�ક્રયાની િવદ્વાનોએ આપેલ વ્યાખ્યાઓના આધાર�
લાક્ષ�ણકતાઓ આ પ્રમાણે તારવી શકાય.
•

તે મગજની �દર ચાલતી �ત�રક પ્ર�ક્રયાઓ છે .

•

માનિસક પ્ર�ક્રયા શ�ુ થવા માટ� કોઇ ચો�સ સમસ્યા�ુપ હ�� ુ જ�ુર� છે .
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માનિસક પ્ર�ક્રયાઓની

•

માનિસક પ્ર�ક્રયા દરિમયાન ભાષા, સંક�તો, ખ્યાલ વગેર�નો આધાર લેવામાં આવે છે .

•

અધ્યેતા માનિસક પ્ર�ક્રયાઓનો ઉપયોગ કર� નવા િવષય વસ્�ુને વ�ુ સાર� ર�તે સમ� શક� છે .

•

િવિવધ શૈક્ષ�ણક અ�ુભવો દ્વારા અધ્યેતામાં માનિસક શ�ક્તઓનો િવકાસ કર� શકાય છે .

2.6.2 િવિવધ માનિસક શ�ક્તઓ
િવદ્વાનોએ ઘણા પ્રકારની માનિસક શ�ક્તઓની તારવણી કર� છે �માં સ્� ૃિત, તકર્ , અ� ૂિત�કરણ,
સમસ્યા ઉક�લ, સ�નાત્મકતા �વી અગત્યની માનિસક પ્ર�ક્રયાઓ છે . તે પૈક� આપણે હવે સ્� ૃિત અને
તકર્ િવશે િવગતે ચચાર્ કર��ુ.ં

સ્�ૃિત :
" સ્� ૃિત એટલે �ણે� ું છે તે� ું �ગ્રત અવસ્થામાં �ુનરાવહન કર�ુ.ં "
" � ૂતકાળમાં થઇ ગયેલા અ�ુભવોને અથર્�ક્ુ ત ર�તે વતર્માનમાં �ુનઃ��ૃત કરવાની પ્ર�ક્રયાને
સ્� ૃિત કહ� છે . "
� ૂતકાળમાં બનેલી કોઇ ઘટના, મળે લી કોઇ વ્ય�ક્ત, કંઇ વાંચ�
ે ુ સા�હત્ય વગેર�ની છાપ મગજમાં
સ્� ૃિત સ્વ�ુપે ��કત થઇ �ય છે અને ફર� તે ઘટના�ુ ં �ુનરાવતર્ન થાય ક� જ�ુ�રયાત ઉભી થાય છે ત્યાર�
તે ફર� � ૂળ સ્વ�ુપે યાદ આવે છે ક� �ુનઃપ્રા�પ્ત થાય છે . � સ્� ૃિત નામની માનિસક પ્ર�ક્રયાને આભાર� છે .
વગર્ખડં માં કોઇપણ િવષય વસ્�ુને શીખવવાની શ�ુઆત કરતી વખતે િશક્ષક િવદ્યાથ�ઓ�ુ ં
� ૂવર્�ાન ચકાસે છે અને તે સંદભર્માં જ વગર્ સમક્ષ પ્ર�ો �ુક� છે , િવદ્યાથ�ઓ સ્� ૃિત શ�ક્તને આધાર� િશક્ષક�
� ૂછે લા પ્ર�ોના ઉ�રો આપે છે . �મ ક� �ુણાકારની પ્ર�ક્રયા શીખવતા પહ�લાં િશક્ષક સરવાળા િવશે� ુ ં
� ૂવર્�ાન ચકાસે છે , વાચન પ્ર�ક્રયા શ�ુ કરતાં પહ�લા � ૂળાક્ષરોની સમજ ચકાસે છે . આ ઉપરાંત નવા �ુદ્દા
ં ાન જોડવા માટ� િશક્ષક વગર્માં પ્રથમ શીખી ગયેલ �ુદ્દાના �ુનરાવતર્ન
સાથે અગાઉના �ુદ્દા�ું અ�ુસધ
સ્વ�ુપે િવદ્યાથ�ઓની સ્� ૃિતની ચકાસણી કર� છે , આ સાથે િવદ્યાથ�ઓની સ્� ૃિતમાં વધારો પણ થાય છે .
નાના બાળકોમાં સંવેદન સ્� ૃિતના કાય� દ્વારા સ્� ૃિત િવકાસ થતો હોય છે . �મ ક� િવિવધ અવાજો
સંભળાવીને તે શેનો અવાજ છે તે કહ��,ુ ં ઇ�ન્દ્રય િશક્ષણના સાધનો દ્વારા રં ગ, આકાર, પ�રમાણ, સ્વાદ,
ગંધ, સ્પશર્ના અ�ુભવો દ્વારા િવિવધ �ાને�ન્દ્રયો દ્વારા તેની સ્� ૃિત વ�ુ તેજ બનાવી શકાય છે .
તકર્ :
તકર્ પણ એક માનિસક પ્ર�ક્રયા છે . તેના દ્વારા વ્ય�ક્ત કોઇપણ ઘટના ક� બાબત પર િવચાર કર� છે .
સં� ૂણર્ િવચાર કયાર્ બાદ તે તકર્ ના આધાર� ચચાર્ કર� શક� છે , દલીલ કર� શક� છે , સામાન્યીકરણ ક�
અલગીકરણ કર� શક� છે .
'તકર્ કોઇ સમસ્યા ઉક�લવા માટ� દલીલ આધા�રત જવાબ�ુપે પ્રગટ થાય છે .'
તકર્ એ ધ્યેયલક્ષી બૌ�દ્ધક પ્ર�ક્રયા છે . તેમાં અ�ુમાનોનો સમાવેશ થાય છે . તેમાં િનણર્ય
તારવવાની પ્ર�ક્રયા થાય છે , તેમાં મગજમાં સંગ્રહાયેલી મા�હતીનો ઉપયોગ પણ થાય છે .
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2.7

�ાને�ન્દ્રયોના િવકાસ માટ� ની મોન્ટ� સર� પદ્ધિત
જગત િવશે� ુ ં બ�ુ ં �ાન આપણે �ાને�ન્દ્રયો મારફત મેળવીએ છ�એ. � અવયવથી આપણે �ાન

પ્રાપ્ત કર�એ છ�એ તેને �ાને�ન્દ્રયો કહ� છે . �મ ક� અવાજ િવશે� ું �ાન કણ��ન્દ્રય દ્વારા મળે છે . શર�રમાં
�ુખ્ય પાંચ �ાને�ન્દ્રયોછે .
•

શબ્દ / અવાજ�ુ ં �ાન (Auditory sense) આપનાર� ઇ�ન્દ્રય : કાન

•

સ્પશર્� ુ ં �ાન આપનાર� ઇ�ન્દ્રય (Tactile sense) : ત્વચા

•

દશર્નની ઇ�ન્દ્રય (Visual sense) : �ખ

•

ગંધની ઇ�ન્દ્રય (Olfactory sense) : નાક

•

સ્વાદ-રસની ઇ�ન્દ્રય (Sense of taste) : �ભ
આ પંચે�ન્દ્રયો દ્વારા �ાન પ્રા�પ્ત થાય છે . નાનપણથી જ િવિવધ અ�ુભવો દ્વારા તેનો િવકાસ

કરવાથી �ુ�દ્ધનો િવકાસ સારો થાય છે . મેડમ મોન્ટ�સર��ું દ્દઢપણે માન�ું છે ક� �ુ�દ્ધનો સં� ૂણર્ િવકાસ
ં િવકાસ માટ� ઇ�ન્દ્રય િવકાસની પ�ર� ૂણર્તા
ઇ�ન્દ્રયોના િવકાસ પરજ અવલંબે છે . માણસના સવા�ગ �ુદર
આવશ્યક છે . માટ� જ મોન્ટ�સર� પદ્ધિતમાં ઇ�ન્દ્રય િશક્ષણ પર � ૂબ ભાર � ૂકવામાં આવેલો છે . હવે આ
મોન્ટ�સર� પદ્ધિત િવશે આપણે િવગતે અભ્યાસ કર��ુ.ં
મોન્ટ�સર� પદ્ધિતમાં �ુખ્યત્વે ત્રણ તત્વોની ચચાર્ કરવામાં આવી છે .

સ્વાધીનતા :
સાવ ના�ું બાળક ખોરાક અને અન્ય �ક્રયામાં તેની માતા ક� અન્ય પર આધા�રત હોય છે . ધીમેધીમે તે �તે ખા�ુ ં થાય છે , �તે ચાલતાં-દોડતાં શીખે છે અને તે સ્વાધીનતા તરફ ગિત કર� છે . છ વષ�
બાળક પોતાના મોટાભાગના કાય� �તે કર� શક� તેટ�ું સ્વાધીન તેને બનાવ�ુ ં જોઇએ. આ માટ� તેને
પ્ર� ૃિ� આપવી, તેને વ�ુ પડતા બંધનોથી �ુક્ત કર�ુ ં જોઇએ. �મ �બનજ�ુર� કાળ� વ�ુ લેવામાં આવે
તેમ સ્વાધીનતા ઘટ� છે અને શ�ક્ત મયાર્�દત થાય છે . આપણે બાળકોને પોતાની મેળે ચાલતા, દોડતા,
દાદરો ચડતા-ઉતરતા, કપડાં પહ�રતા-કાઢતા, નાહતા, ચોખ્�ું બોલતા, પોતાની જ�ુ�રયાતો સ્પષ્ટ ર�તે
�હ�ર કરતાં શીખવવામાં મદદ કરવી જોઇએ નહ�. 3 થી 6 વષર્ની �મરમાં સ્વાધીનતાની ક�ળવણી
આપવી આવશ્યક છે .

િનયમન :
આ� ક�ળવણીના ક્ષેત્રે િનયમન માટ� � ૂબ પ્રયત્નો થાય છે . પરં � ુ િનયમન �માંથી ઊ�ું થઇ શક�
છે તેવી સ્યંસ્��રત �ક્રયા-શ�ક્તનો િવકાસ થાય તેવી પ્ર� ૃિ�ઓ કરવા દ� વામાં આવતી નથી. તોફાનના
ં ળાવી દ� વામાં આવે છે . િનયમન એટલે સ્વાપર્ણ જયાર� બાળકને ગમતી પ્ર� ૃિ� કરવાની
નામે તેને �ુગ
સ્વતંત્રતા મળે છે ત્યાર� િનયમન આપોઆપ િવકસ�ું જોવા મળે છે . આપણે િનયમન ખાતર બાળકોને
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પ્ર� ૃિ� આપીએ તેના કરતાં પોતાની પસંદગીની પ્ર� ૃિ� કર� બાળક �તે િનયમન મેળવે તે સાચો
િસદ્ધાંત છે તેમ મોન્ટ�સર� માનતા હતા.

સ્વતંત્રતા :
િવકસતા બાળકને સ્વાતં�ય મળ�ું � ૂબ જ�ુર� છે . સ્વતંત્રતા એટલે પોતાના રસની પ્ર� ૃિ�ઓ
કરવા બાળક �ુક્ત હોય. પોતા�ું તંત્ર બાળક �તે જ ચલાવે. તેના પર કોઇ બંઘન લાદવામાં ન આવે
અને િવકિસત બનવાની � ૂર� તક આપવામાં આવે. બાળકનો �ુદરતી સ્વભાવ જ સ્વતંત્ર થવાનો હોય છે .
એટલે જ તે �તે ખાવા, ચાલવા અને દોડવા પ્રયત્ન કર� છે . સ્વતંત્રતા આપવાથી જ બાળકની િવિશષ્ટ
શ�ક્તઓ, તેને પડતી �ુશ્ક�લીઓ, તેના રસ, �ુ�ચ વગેર� �ણી શકાય છે અને તે અ�ુસાર િવકાસનો માગર્
કંડાર� શકાય છે . િશક્ષણમાં જો ખ�ું સ્વતં�ય આવે તો િશક્ષા, ઇનામ, હ�રફાઇની પ્રથાનો પણ �ત આવે
અને બાળક સ્વયંસ્�રણાથી સ્વતંત્ર પ્ર� ૃિ� કર�ું સ્વાધીનતાને માગ� �ય છે અને આપોઆપ સા�ું
િનયમન પણ પ્રગટ� છે .
મેડમ મોન્ટ�સર�એ ઇ�ન્દ્રય િશક્ષણ માટ� ક�ટલાક સાધનોનો ઉપયોગ કય� હતો. આ સાધનોની
િવશેષતા નીચે પ્રમાણે છે .
•

સાધનો આકષર્ક છે .

•

સાધનો મજ� ૂત અને ટકાઉ છે .

•

સાધનો સ્વયં� ૂલ �ુધારક છે .

•

સાધનો �ક્રયાત્મક છે .

•

સાધનોમાં ક્રમે-ક્રમે સહ�લા તરફથી અઘરા તરફ જવાય છે .

•

સાધનોમાં એકાક�કરણ�ુ ં તત્વ સચવાય છે . (એક સાઘન વડ� એક સમયે એક જ ઈ�ન્દ્રય�ુ ં
િશક્ષણ એટલે એકાક�કરણ)

•

બાળકો સહ�લાઇથી હ�રફ�ર કર� શક� તેવા સાધનો છે .

•

આ સાધનો પ્રબોધક છે (માનિસક િવકાસને પ્રેરનારા)

ઇ�ન્દ્રય િશક્ષણના સાધનો :
•

દશ��ન્દ્રયના સાધનો : દશ��ન્દ્રયમા ત્રણ બાબતોનો સમાવેશ થાય છે .

•

પ�રમાણ :

•

�ુલાબી િમનારો, પહોળ�સીડ�, લાંબી સીડ�, ટોપકા વગરની દટ્ટાપેટ�

•

રં ગ

•

આકાર : ભૌિમિતક આ�ૃિતની પેટ�

•

રચના પેટ� – 1, 2, 3, 4

•

સ્પશ��ન્દ્રયના સાધનો :

:

દટ્ટાપેટ� નં. 0, 1, 2, 3, 4

� ૂળ રં ગની તક્તી, િમશ્રરં ગની તક્તી, છાયારં ગની તક્તી
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•

સ્પશર્ના પા�ટયા - 1, 2, 3, 4 સ્પશર્ની તક્તી, સ્પશર્ના �ુમાલ, વજનની તક્તી, ચલસ્પશર્,
શીતોષ્ણ પારખવા�ું સાઘન

•

કણ��ન્દ્રય�ુ ં સાઘન

:

અવાજની ડબ્બી

•

ધ્રાણે�ન્દ્રય�ું સાઘન

:

ગંધની ડબ્બી અથવા પોટલી.

•

સ્વાદ� �ન્દ્રય�ુ ં સાઘન:

ગળ્યો, ખાટો, ખારો, � ૂરો, કડવો એ પાંચ �ુખ્ય સ્વાદ માટ�� ું સાઘન

આમ મોન્ટ�સર� પદ્ધિત એ બાળક�ળવણી�ું એક શા� છે . તેમાં િસદ્ધાંતો અને તે અ�ુસાર સાધનો
પણ છે . સાઘનના ઉપયોગની ચો�સ ર�ત પણ છે . આ� પણ તે પ્રસ્�ુત છે . અલબ� તેનો િસદ્ધાંત
િવચાર અને સાઘન ઉપયોગ માટ� તાલીમ લેવી આવશ્યક છે . બાળકોના શાર��રક અને માનિસક
િવકાસને પ્રેરતી આ એક ઉ�મ પદ્ધિત જગિવખ્યાત છે .

પ્રગિત ચકાસો :
•

બાળ િશક્ષણમાં �ાને�ન્દ્રયોના િવકાસ�ુ ં �ુ ં મહત્વ છે ?

•

'સ્વતંત્રતા િવના બાળિવકાસ શ� નથી' - િવધાન સમ�વો.

•

મોન્ટ�સર� પદ્ધિતના સાધનોની િવશેષતા લખો.

•

પાંચ �ાને�ન્દ્રયોની ક�ળવણી માટ�ના મોન્ટ�સર�ના સાધનોની યાદ� બનાવો.

2.8

�કન્ડર ગાટર્ ન પદ્ધિત (ફ્રોબેલ)
ફ્રોબેલની િશક્ષણ પદ્ધિતનો �ુખ્ય િસદ્ધાંત સ�નાત્મક સ્વયંપ્ર� ૃિ� દ્વારા બાળકનો સવા�ગી િવકાસ

છે . બાળકોની પ્ર� ૃિ� દ� ખીતી ર�તે હ��રુ �હત હોવા છતાં પ્ર� ૃિ� થતાં બાળક�ું તંત્ર ગિતશીલ બને છે અને
ઉપયોગમાં આવે છે અને ઉપયોગીતા િનરં તરતામાં રહ�વાથી તેનો િવકાસ થાય છે . પ્ર� ૃિ�ઓ દ્વારા તેની
સફળતા, િનષ્ફળતા, તેની શ�ક્ત-અશ�ક્તઓ�ું તેને ભાન થાય છે . પ્ર� ૃિ�ઓ આપ મેળે થઇ શકતી નથી
પરં � ુ પ્ર� ૃિ�ઓની દોરવણી મન દ્વારા થતી હોવાથી તેનો માનિસક િવકાસ પણ થાય છે અને એમ કરતાં
પોતાની પ્ર� ૃિ�ઓ ઉપર પોતાનો ��ુશ સ્થાિપત થતો �ય છે .
સ્વયં પ્ર� ૃિ� દ્વારા એક ર�તે બાળક પોતા�ું ઘડતર કર� છે . �ાન શ�ક્ત મેળવે છે , આત્મસાત કર�
છે અને આવી ર�તે સ્વયંપ્ર� ૃિ� દ્વારા આત્મસાત કર� � ું �ાન સ�નાત્મક પ્ર� ૃિ�ઓના પ�રણામ ઉપરથી �
�ાન, િશક્ષણ સંપાદન કર� લા છે તે� ું કંઇક આપણને દશર્ન થાય છે . િવકાસ�ુ ં દશર્ન �મ આપણામાં
આનંદ ઉત્સાહ પ્રગટાવે તેમ બાળકમાં પણ તે આનંદ પ્રગટાવે છે અને શ્રદ્ધા િવ�ાસ જન્માવે છે ને તેમ
થતાં તે� ું વ્ય�ક્તત્વ વ�ુ સાકાર બને છે .
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2.8.1 ફ્રોબેલની બ�ક્ષસ
ફ્રોબેલના શૈક્ષ�ણક સાધનોને ફ્રોબેલની બ�ક્ષસ કહ� છે ખર� ખર આ શૈક્ષ�ણક સાધનો બાળકો માટ�
એક અ� ૂલ્ય ભેટ (બ�ક્ષસ) સમાન જ છે . �કન્ડર ગાટર્ ન (K.G.) શાળા જગત સમક્ષ � ૂક� ફ્રોબેલ ખરા
અથર્માં બાળકોના સવા�ગી િવકાસ માટ�નો માગર્ ખોલી આપ્યો.

2.8.2 બ�ક્ષસો� ંુ સ્વ�ુપ
1) ઉનના રં ગીન છ દડા : આમાં ઉનના રં ગીન છ દડાઓ છે અને તેમાં ત્રણ � ૂળ રં ગના છે અને
બી� ત્રણ � ૂળ રં ગના િમશ્રણમાંથી બનતા રં ગોના છે .
2) ગોળ ઘન અને નળાકારની પેટ� : �માં એક ગોળ, એક ઘન અને એક નળાકાર ઘન હોય છે .
આ રમતમાં તેને � દશર્ન થાય છે , તે ઉપરથી ગોળ અ�સ્થર છે અને ઘન �સ્થર છે એ�ુ ં �ાન થાય છે .
3) મોટા ઘન અને તેના ભાગ : એક મોટા ઘનના આઠ સરખા ભાગો કર� લા છે . આમાં સમગ્ર અને
�શના સંબધ
ં નો અને તેમની સાથેના પરસ્પર સંબધ
ં નો બાળકને ખ્યાલ આવે છે .
આ ઉપરાંત 4) મોટા ઘન અને તેના લંબચોરસ ભાગ, 5) મોટા ઘન તથા ધનાકાર અને
િત્રકોણાકાર ભાગ 6) મોટા ઘન અને તેના લંબચોરસ ભાગ 7) ક્ષેત્રાકારની પેટ� 8) સળ�ની પેટ� 9) વ�ુળ
ર્
ર્ ાકાર રં ગીન પેટ�.
અને અધર્વ�ુળ
બહારથી રમત દ� ખાતી આ પ્ર� ૃિ� દ્વારા બાળકો પોતાના �તરમન�ું દશર્ન કરાવે. આ બક્ષીસો
દ્વારા બાળકો �ુદ�-�ુદ� ભૌિમિતક રચનાઓ તૈયાર કર� અને � �ાન બાળકોને મળ�ું તે ઉદ્યોગોની
પ્ર� ૃિ�ઓ દ્વારા વ્યવહારમાં ઉતર�ુ.ં

2.8.3 ફ્રોબલની હસ્તઉદ્યોગની પ્ર� ૃિ�ઓ
ં ૂ વી, િસવણકામ, મીણની રચનાઓ,
માટ�કામ, ઘડ�કામ, કાતરકામ, રં ગકામ, સાદડ� �થ
�ચત્રકામ
આમ ફ્રોબેલે ગીતો, વાતાર્ઓ, પ્ર� ૃિ�ઓ આપીને બાળકના �વનને આનંદ ઉત્સાહથી ભ�ુ.�

પ્રગિત ચકાસો :
•

ફ્રોબેલની િશક્ષણ પદ્ધિતના �ુખ્ય ફ�લતાથર્ જણાવો.

•

ફ્રોબેલની બ�ક્ષસો�ું સ્વ�ુપ જણાવો.

2.9

બાળકમાં રસ (�ુ�ચ) તેમજ સ�નાત્મકતાનો િવકાસ અને માપન

2.9.1 રસ
બાળકને �માં રસ પડ�ો હોય તે કાયર્ કરવા બાળક પ્રેરાય છે . બાળક રસ દ્વારા જ �ાન સંપાદન
કર� છે . જો િશક્ષક બાળકની ક� ળવણીમાં, રમવામાં ક� ઇ�ર પ્ર� ૃિ�માં રસ ક�ળવી શક� તો બાળકને પ્ર� ૃિ�
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કરવા માટ� દબાણ કર�ું પડ�ુ ં નથી. બાળક પ્ર� ૃિ� કરવા માટ� આપમેળે જ પ્રેરાય છે . બાળકને રસ
ઉત્પ� થાય તો તેને માટ� તે પ્રયત્નો પણ આદર� છે અને કાયર્ � ૂણર્ કરવાનો આત્મસંતોષ પણ અ�ુભવે છે .
આથી િશક્ષક�, મા બાપે અને ક�ળવણીકારોએ ધ્યાનમાં રાખ�ું જોઇએ ક� બાળક ક�ન્દ્રમાં છે ન�હ ક� િવષય.
િવષય શીખવતી વખતે િવષયને રસમય બનાવવાં કરતાં, તે િવષય પ્રત્યે �ુ�ચ ઉત્પ� કરવી જ�ુર� છે .

રસની સંકલ્પના :
ક્રો અને ક્રોના મતે “રસ એ એક એવી પ્રેરક શ�ક્ત છે , � આપણને કોઇ વ્ય�ક્ત, વસ્�ુ ક� �ક્રયા
પ્રત્યે ધ્યાન આપવાની ફરજ પાડ� છે ”
ગાડર્ નર મફ� પણ જણાવે છે ક�, “વ્ય�ક્તના કોઇ વસ્�ુ પ્રત્યેના ધ્યાન સાથે સંકળાયે� ું વલણ છે ,
�ને લીધે વ્ય�ક્ત અ�ુક પદાથ� પ્રત્યે સહ�લાઇથી અને �ુક્તપણે ધ્યાન આપે છે .”
રસ એટલે �ુ ં ? રસ બાળકની વતર્�કં ૂ અને િવકાસમાં �ુ ં ભાગ ભજવે ? બાળકના િવિવધ રસ
ં ૂ વતા
કયા હોય છે ? અને તેને ક�વી ર�તે િવકસાવી શકાય ? એવા અનેક પ્ર�ો મા-બાપ અને િશક્ષકને �ઝ
હોય છે . તે માટ� બાળકના રસની ખાિસયતો �ણવી જ�ુર� છે .
•

બાળકને િવિવધ પ્ર� ૃિ�ઓમાં રસ હોય છે . ઘણી વખત તેમને એકબી�થી તદ્દન �ભ� એવા
અ�ુભવો લેવા ગમે છે .

•

ઘણી વખત ન�વી ચીજોમાં પણ બાળકને રસ પડ� છે અને તેમાંથી આત્મસંતોષ મેળવે છે .

•

બાળકને કાયર્ની ક� રમતની પસંદગી આપવામાં આવે તો પોતાનો િમત્રો � કરતો હોય તે કરવા
પ્રેરાય છે .

•

બાળક ઘણી વખત કાયર્� ુ ં સતત �ુનરાવતર્ન કરતો હોય છે કારણ ક� તેને તેમાં રસ પડ� છે આને
કારણે તે આ કાયર્નો િનષ્ણાત બનતો �ય છે .

•

રસવાળા કાયર્થી તેમાં સાંપડતી સફળતા તેને આનંદ આપે છે અને તે આનંદની લાગણી તેને
વ�ુ પ્રયત્ન કરવા પ્રેર� છે .

•

બાળકોનો રસ એક ધારો રહ�તો નથી શ�ુઆતમાં સંગીત ક� �ચત્રકલાનો શોખ મોટા થઇ કોઇ
બી� પ્ર� ૃિ� તરફ વળે છે .

2.9.2 રસના પ્રકાર અને ક્ષેત્રો
રસના પ્રકાર નીચે �ુજબ છે .
1)

નૈસ�ગ�ક રસ અથવા સ્વાભાિવક રસ :
કોઇપણ િવષયમાં પડતા આપોઆપ રસને નૈસ�ગ�ક રસ ક� સ્વભાિવક રસ કહ� છે . ઘરની

વ્ય�ક્તઓના રસ, શાળાના િશક્ષકના રસ તરફ બાળક દોરવાય છે અને આપોઆપ રસ લેતો થાય છે .
આમાં પ્રયત્ન કરવા પડતા નથી. આ રસ �ુદરતી ર�તે જ િનષ્પ� થાય છે .
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2) ઉપા��ત રસ ક� ક�ળવાયલો રસ :
કોઇ ધ્યેયની પ્રા�પ્ત માટ� તે િવષયમાં રસ ક�ળવવો એટલે ક�ળવાયેલો રસ. આમાં રસ અને
ધ્યાનને હ�� ુ બનાવી સાધ્ય કરવા પડ� છે . દા.ત. ડાર્ક્ટર બનવા માનવ �ગો અને પ્રાણીઓના �ગો તરફ
ધ્યાન આપ�ુ.ં આમ પ્રયત્ન� ૂવર્ક રસ પેદા કરવામાં આવે છે .

� ૂવર્ પ્રાથિમક કક્ષાના બાળકોના રસના ક્ષેત્રો :
� ૂવર્ પ્રાથિમક કક્ષાના બાળકોના રસ િવિવધતા સભર હોય છે . બાળક આ� એક વસ્�ુ પસંદ
કર�ને � ૂબ રસ લે છે અને રસ � ૂરો થતા તરત જ છોડ� દ� છે . બાળક સ�વ-િનજ�વ, � ૂતર્-અ� ૂતર્ એવી
બધી જ વસ્�ુઓમાં રસ લે છે , િપ્ર-સ્�ૂલના બાળકો નીચેની પ્ર� ૃિ�માં િવશેષ રસ લેતા જોવા મળે છે .

માટ� : બાળકોને માટ�માં રમવામાં અનેરો આનંદ મળે છે . માટ�માં બાળકના હાથ આપોઆપ
�ક્રયા કરવા લાગે છે . બાળક �નો ધ્યાનનો િવસ્તાર 5 થી 7 િમિનટનો જ છે . તે માટ�માં એકાદ કલાક પણ
સહજતાથી િવતાવી દ� છે . માટ�ના ઢગલાં કરવાં, ભીની માટ�માં �ગળ� ક� સળ� વડ� લીટા કરવા,
માટ�ના રમકડાં બનાવવા, માટ�માં �ુદ� �ુદ� છાપ ઉપસાવવી આ તેના રસની પ્ર� ૃિ� છે .

પાણી : પાણીમાં છબછબ કરતાં બાળકને જો�ું એ અનેરો લ્હાવો છે પાણી બાળકને � ૂબ િપ્રય છે .
ન્હાવા માટ� અકરા�ું બાળક પાણીની રમતો માટ� તૈયાર જ હોય છે . શીશીમાં પાણી ભર�ુ,ં રં ગીન પાણી
બનાવ�ુ,ં અમસ્�ુ-અમસ્�ુ પાણી ઢોળ�ુ,ં પાણીમાં મો�ુ ં જો�ું આવી પ્ર� ૃિ�ઓમાં બાળક આનંદથી િવતાવે
છે .

ર� તી : ર� તીમાં ગલો�ટયા ખા�ું બાળક એ ર�ૂ કર� છે ક� મને ર� તીમાં ખાડા કરવા, શીશામાં ર� તી
ભરવી આ બધી પ્ર� ૃિ�ઓ ગમે છે . અહ� બાળકની તલ્લીનતા યોગી �વી જોવા મળે છે .

રમકડાં : �ત�તના અને ભાતભાતના રમકડાંથી બાળક હંમેશા તલ્લીનતાથી રમે છે . રમકડાં,
એ બાળકના પ્રથમ દોસ્ત છે . રમકડાં બાળકને �ુકશાન ન કર� અને બાળકની માનિસકતા નકારાત્મક ર�તે
ન ઘડ� તેની કાળ� અવશ્ય રાખવી જોઇએ.

�ક્રડાંગણ : બાળકને �ક્રડાંગણ � ૂબ વ્હા�ું છે . બાળક �હ�ચકા, લપસણી, જગલ�મ,
ં
ઉચક-નીચક
�વા સાધનોથી �ુબ રિસકતાથી જોડાયેલા રહ� છે .

સંગીત : હાલરડાં, જોડકણા, બાલગીતો, અ�ભનય ગીતો, સંગીતના વાદ્યો પ્રત્યે� ું આકષર્ણ
વગેર� બાળકના � ૂબ જ રસના િવષયો છે . ભાગ્યેજ કોઇક બાળકો હશે, �મને સંગીત�ુ ં આકષર્ણ ન�હ
હોય.
આ ઉપરાંત બાળ રમતો, બાળવાતાર્, સ�નાત્મક પ્ર� ૃિ�ઓ વગેર� પણ બાળકના રસના િવષયો
છે .
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રસ ક�ળવવો ક�વી ર�તે ?
•

બાળકના રસ અને �ુ�ચ અ�ુ�ુપ વાતાવરણ�ું િનમાર્ણ કર�ુ.ં

•

બાળકના રસના િવષયના �ુનરાવતર્નને આવકાર�ુ.ં

•

બાળકના વ્ય�ક્તગત રસને પ્રોત્સાહન આપ�ુ.ં

•

બાળક � િવષયથી �ૂ ર હોય અથવા િનરસતા બતાવ�ુ ં હોય ત્યાં અપરોક્ષ ર�તે બાળકને
અ�ભ�ુખ કર�ુ.ં

પ્રગિત ચકાસો :
•

રસની સંકલ્પના સ્પષ્ટ કરો.

•

રસના પ્રકારો જણાવો

•

� ૂવર્ પ્રાથિમક કક્ષાના બાળકોના રસના ક્ષેત્રો જણાવો

•

� ૂવર્ પ્રાથિમક કક્ષાના બાળકોનો રસ ક�ળવવા �ું કરશો?

2.9.3 સ�નાત્મકતાની સંકલ્પના
સ�નાત્મકતાની સંકલ્પના સીધી ર�તે આપી શકાય તેમ નથી, છતાં સ�નાત્મકતા િવશે
ક�ળવણીકારોએ લખવાનો પ્રયત્ન કય� છે . જો ક� સ�નાત્મકતા િવશે ક�ળવણીકારોના મત �ભ� હોવા છતાં
નીચેના ઘટકો સાથે બધા એકમત છે .
•

કલ્પના

:

કોઈ બાબત ક� પ�ર�સ્થિત િવશે િવચાર�ુ ં

•

મૌ�લકતા

:

નવા અને અસામાન્ય િવચારો જન્માવવા

•

ઉત્પાદન ક્ષમતા

:

વૈિવધ્ય� ૂણર્ �ુદા �ુદા િવચારો આપવા

•

સમસ્યા ઉક�લ

:

�ાન અને કલ્પનાનો આપેલી પ�ર�સ્થિતમાં ઉપયોગ કરવો.

દર� ક બાળક સ�નાત્મક શ�ક્ત ધરાવ�ું જ હોય છે અને તે સ�નાત્મકતાને ર�ૂ કરવા માટ� સક્ષમ
પણ હોય છે . દર� ક બાળકની સ�નશ�ક્ત તેના િવકાસના વ્ય�ક્તગત તબ�ા પ્રમાણે હોય છે . દર� ક
બાળકની સ�નાત્મકતાને � ૂલવવાં કરતાં તેની સ�નાત્મકતાની પ્ર�ક્રયા તરફ ધ્યાન આપ�ું જોઇએ.
માનવી પોતાના કામમાંથી �રસદ મેળવે ત્યાર� , કલા જન્મે છે એવો એક મત છે . આને �રસદનો
ઉપયોગ કહ� શકાય, સ�્ ઉપયોગ ન�હ. �ુના જમાનામાં ઘંટ�એ દળવા�ું કામ થ�ું તેની સાથે પ્રભાિતયાં
ગવાતાં, ખાંડ�ણયામાં ધાન્ય ખંડાતા અને ખાયણાં ગવાતા, પાપડ વણાતા અને ગીત ગવાતાં, આ બધા
ગીતોનો રાગ, તાલનો મેળ એ તે પ્ર� ૃિ� સાથે બંધ બેસતો, કલા �વનથી િવ�ુટા પડ� ન હતી.
�ુંભારના માટલાંના ઘાટ તથા તેમનાં પરનાં �ચત્રો, ગાર લ�પાતા ઉતારાતી ઓકળ�ઓ, વાસણો
પરની કોતરણીઓ, હસ્ત�લ�ખત �ુસ્તકમાંના �ચત્રો આ બ�ું બતાવે છે ક� કલા �વનના પ્રત્યેક વ્યવહાર
સાથે વણાઇ ગઇ હતી.
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2.9.4 સ�નાત્મકતાનો િવકાસ
બાલમં�દરમાં કલાપ્ર� ૃિ� :
આપણા �વન વ્યવહાર સાથે �ટલી વણી શકાય તેટલી કલાને વણી લેવાની કોિશશ તો
આપણે કરવી જ જોઇએ. બાલમં�દરમાંની દર� ક પ્ર� ૃિ� બાળક સફાઇથી, �ુઘડતાથી, યોગ્ય ર�તે અને
પ્રસ�તાથી કર� એ એણે કલામય ર�તે ક�ુ� છે તે આપણે સ્વીકાર�ું જોઇએ. �ુઘડતા, વ્યવ�સ્થત અને
ચોક્સાઇ� ૂવર્ક કામ થાય તો ઘ�ું સા�ું પણ કામ ગમે તે હોય તેમાં પ્રાણ ર� ડ�ને એક�ચ�ે, સાવધાની� ૂવર્ક
અને પ્રેમ� ૂવર્ક કરાય ત્યાર� તેમાં કલા પ્રગટ�.
સ�નાત્મકતાના િવકાસ બાબતે િશક્ષક� નીચે �ુજબની કાળ� લેવી જોઇએ.
•

ખંડમાં સારા �ણીતાં �ચત્રકારના �ચત્રો લગાવવા જોઇએ.

•

િશવા� ક� િવવેકાનંદ �વા સવર્સામાન્ય મહા�ુ�ુષોના �ચત્રો લગાવવા જોઇએ.

•

સારા �ુદરતી દ્દશ્યોના �ચત્રો ટ�ગાડ�, એવી ફ્ર�મ વસાવવી ક� �થી �ચત્રો આપણે સરળતાથી
બદલી શક�એ.

•

�ચત્રોની માફક સાર� િશલ્પ�ૃિતને સ્થાન આપી શકાય.

•

ધ્યાનસ્થ �ુદ્ધ ક� ચેતક પર બેઠ�લા રાણા પ્રતાપ �વી પ્રિતમા પસંદ કર� શકાય.

•

વીરતા, બ�લદાન, ત્યાગ, ક�ુણા, વાત્સલ્ય વગેર� ભાવો દશાર્વતી કલા�ૃિતઓ પસંદ કરવી.

•

વૈરાગ્ય, દ�નતા એવા ભાવો જગાવે તેવી �ૃિતઓ ર�ૂ કરવી �હતાવહ નથી.

•

બાલગીતો પ્રત્યે �ુ�ચ ક�ળવવી જોઇએ.

�ણવા �� ંુ (માત્ર મા�હતી હ��)ુ
સ�નશીલતાના િવકાસ માટ� નીચેની પ્ર� ૃિ� કરાવી શકાય
•

રં ગીન ચોકથી જમીન પર �ચત્રો દોરવા.

•

�લહાર બનાવવા.

•

�ચત્રમાં રં ગ � ૂરવા.

•

ભ�ડા/બટાટાથી છાપકામ કર�ુ.ં

•

રં ગીન �ચત્રોના આલ્બમ બનાવવા.

•

બાર�કકામ

•

દોર�કામ

•

બાંધણી બાંધવી.

•

વતર્માનપત્રોમાંથી િવિવધ ટોપી બનાવવી.

•

'સા' સ્વરની સાધના કરવી.

•

કાતરકામ

•

તાલી, ચપટ�, ખંજર�, મં�રા વડ� તાલ

•

સ્પ્રે વકર્ કર�ું

•

માટ�કામ

•

અ�ભનય ગીતો કરાવવા.

•

આસોપાલવ/�બાના પાનના તોરણ

•

સાંસ્�ૃિતક કાયર્ક્રમ�ું આયોજન કર�ુ.ં

બનાવવા.

•

િવિવધ વાદ્યોનો અવાજ સંભળાવવો.

શીખવવા.
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પ્રગિત ચકાસો
•

સ�નાત્મકતાની સંકલ્પના સ્પષ્ટ કરો.

•

એક િશક્ષક તર�ક� સ�નાત્મકતા િવકસાવવા �ું �ું કરશો?

2.10 પ્રાયો�ગક કાયર્
•

� ૂવર્ પ્રાથિમક િશક્ષણ ક્ષેત્રના ક�ળવણીકારોનો પ�રચય કરાવવો - �ુસો, પેસ્ટોલો�, ફ્રોબેલ,
મેકિમલન બહ�નો, મેડમ મોન્ટ�સર�, �ગ�ુભાઇ બધેકા, તારાબેન મોડક, �ુગતરામભાઇ દવે.

•

�કન્ટર ગાટર્ ન (ક�.�.) મોન્ટ�સર� અને નસર્ર� શાળા �ગેની સમજ ક�ળવાય તે માટ� સંબિં ધત
લેખો/�ુસ્તકો વંચાવવા.

•

બાળકો સંબધ
ં ી અવલોકન ન�ધ તૈયાર કરાવવી (�માં બાળકના સમગ્ર િવકાસનો આલેખ
ઉતાર� શકાય)

•

�ચત્રપોથી તૈયાર કરવી.

•

સ�નાત્મક પ્ર� ૃિ� માટ� એક �ુક તૈયાર કરાવવી. �માં હસ્તઉદ્યોગના ન� ૂનાઓ તૈયાર કરાવવા.

•

બાળકની કલાદ્દ�ષ્ટ િવકસે તેવા કાયર્ક્રમો�ું આયોજન કરાવ�ુ.ં

•

બાળકોમાં આરોગ્યપ્રદ ટ�વો િવકસે તેવા કાયર્ક્રમો કરવા.

•

� ૂવર્ પ્રાથિમક કક્ષાના બાળકોના વાલીઓ સાથે સંગોષ્ઠ� યોજવી.

•

એક બાળકનો વ્ય�ક્ત અભ્યાસ કરાવવો.

•

� ૂવર્ પ્રાથિમક કક્ષાના �વનવ્યવહાર, ભાષા, ગ�ણતના શૈક્ષ�ણક ઉપકરણો�ુ ં િનમાર્ણ કરાવ�ુ.ં

•

માનિસક િવકાસને પ્રેરનારા સાધનો બનાવવા.

•

� ૂવર્ પ્રાથિમક કક્ષાના બાળકો માટ� િવિવધ પ્રદશર્નો યોજવા �વા ક�, શૈક્ષ�ણક સાધનો�ું પ્રદશર્ન,
વાસણ પ્રદશર્ન, ફળ/�લ/શાકભા� પ્રદશર્ન, ઢ�ગલી પ્રદશર્ન, કપડાં(ઋ�ુ અ�ુસાર) પ્રદશર્ન,
સંગીતના વાદ્યો�ું પ્રદશર્ન, �ુથાર�/�ુહાર� કામના ઓ�રો�ું પ્રદશર્ન.

2.11 સંદભર્ � ૂ�ચ
•

�ુષ્યંત પંડ�ા (1998), બાલિવકાસ : મોન્ટ�સર� પદ્ધિત, પ્રવીણ �ુસ્તક ભંડાર, રાજકોટ.

•

ડાર્. ન�ુભાઇ એસ. દ�ગા (2012), અધ્યાપન મનોિવ�ાનમાં નવી �દશાઓ, િનજ્જન સાયકો
સેન્ટર રાજકોટ.

•

સાઘનપોથી, � ૂતન બાલ િશક્ષણસંઘ, ભાવનગર.

•

આનંદરાવ �લ�ગાયત, (1957) બાળમાનસ, મહાજન પ�બ્લિશ�ગ હાઉસ, ગાંધીરોડ, અમદાવાદ.

•

�ુળશંકર મો. ભટ્ટ, ઘરમાં બાલમં�દર, � ૂતન બાલ િશક્ષણ સંઘ, ભાવનગર.

•

દ�ુબેન મોદ� / ઉષા પટ�લ, બાલમં�દર એટલે, � ૂતન બાલ િશક્ષણ સંઘ, ભાવનગર.
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•

બધેકા �ગ�ુભાઈ, મોન્ટ�સર� પદ્ધિત, � ૂતન બાળ િશક્ષણ સંઘ, ભાવનગર.

•

આનંદરાવ �લ�ગાયત, � ૂવર્ પ્રાથિમક ક�ળવણી.

•

વૈદ્ય �ુ, � ૂવર્પ્રાથિમક ક�ળવણી�ુ ં દશર્ન.

•

મૈયાણી �, �ુજરાતમાં � ૂવર્પ્રાથિમક િશક્ષણ, સંકલ્પના અને િવકાસ, �ુ�ર ગ્રંથરત્ન કાયાર્લય,
અમદાવાદ.

•

પટ�લ, 'આ�દત્ય �કરણ' �ુલાઇ ર૦૧૩
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એકમ- 3 મનોસામા�જક િવકાસ અને સામા�જક�કરણ
3.1

પ્રસ્તાવના

3.2

ઉદ્દે શો (Objectives)

3.3

મનોસામા�જક િવકાસ (એ�રક્સનનાં િસદ્ધાંતો)
3.3.1

િવ�ાસ િવ�ુદ્ધ અિવ�ાસ (જન્મથી 12-18 માસ)

3.3.2

સ્વાય�તા િવ�ુદ્ધ શરમ (18 માસથી 3 વષર્)

3.3.3

પહ�લ કરવી િવ�ુદ્ધ અપરાધભાવ (3 વષર્થી 6 વષર્)

3.3.4

પ�રશ્રમ િવ�ુદ્ધ લ�ુતા (6 વષર્થી 12 વષર્)

3.3.5

ં ૂ વણ (ત�ુણાવસ્થા – 12 થી 18 વષર્)
ઓળખ િવ�ુદ્ધ � ૂિમકા – �ઝ

3.3.6

ગાઢ સંબધ
ં િવ�ુદ્ધ િવ� ૂટાપ�ુ ં (� ૂવર્ �ુખ્તાવ�્થા)

3.3.7

સ�કતા િવ�ુદ્ધ સ્થ�ગતતા – સ્વક��ન્દ્રતતા (મધ્ય �ુખ્તાવસ્થા)

3.3.8

પ�ર� ૂણર્તા િવ�ુદ્ધ િનરાશા (ઉ�ર – �ુખ્તાવસ્થા)

3.4

મનોસામા�જક િવકાસ (એ�રક્સનનાં િસદ્ધાંત)ના શૈક્ષ�ણક ફ�લતાથ�

3.5

સામા�જકતાનો િવકાસ
3.5.1

સામા�જકતાના િવકાસને અસર કરતાં પ�રબળો

3.5.2

સામા�જકતાના િવકાસનો િશક્ષણમાં િવિનયોગની અગત્યતા અને તેને િનયંિત્રત

કરવાની ક્ષમતાનો િવકાસ (શૈક્ષ�ણક ફ�લતાથર્)
3.5.3

સામા�જક�કરણની સંકલ્પના

3.5.4

બાળકના સામા�જક�કરણના સંદભ�- પ�રબળો

3.5.5

સામા�જક�કરણમાં સામા�જક-આિથ�ક સાંસ્�ૃિતક �ભ�તાં

3.6

સારાંશ

3.7

પ્રાયો�ગક કાયર્ – ક્ષેત્રીય કાયર્

3.8

સંદભર્ � ૂ�ચ
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એકમ-3 મનોસામા�જક િવકાસ અને સામા�જક�કરણ
3.1

પ્રસ્તાવના
કોઈપણ િવકાસમાં િશક્ષણ હંમેશા ક�ન્દ્રસ્થાને ર�ું છે અને રહ�શ.ે અધ્યયન અધ્યાપન પ્ર�ક્રયામાં

િશક્ષક�ુ ં અધ્યાપન ત્યાર� જ અસરકારક બને છે �યાર� તે પોતાના િવદ્યાથ�ઓને બરાબર ઓળખતાં હોય.
અધ્યાપનના આરં ભે િવદ્યાથ�ઓનાં લક્ષણો અને તેમના � ૂવર્�ાનથી િશક્ષક મા�હતગાર હોય તે િશક્ષણની
સફળતા માટ� જ�ુર� છે . િશક્ષણ િવદ્યાથ�ઓમાં અપે�ક્ષત પ�રવતર્ન લાવવા�ું કામ ગણાય છે . વળ�,
�મનામાં પ�રવતર્ન લાવવા�ું છે તેમને � ૂર� � ૂરાં ઓળખ્યા-�ણ્યા વગર પ�રવતર્ન લાવવા�ુ ં �ુશ્ક�લ છે .
આ સંદભર્માં િશક્ષણ રં ગોની મેળવણી કર�ને નવો રં ગ બનાવવા ��ું કામ છે . અધ્યાપન �ણે િશક્ષકનાં
હાથમાં રહ�લો એક રં ગ છે , અને િવદ્યાથ�ઓનાં લક્ષણો – � ૂવર્�ાન એ બીજો રં ગ છે . િશક્ષક બંને રં ગોને
�ણતા હોય તો જ અપે�ક્ષત પ�રવતર્ન�ુપી નવો રં ગ બનાવી શક� છે . િશક્ષક પાસે ભણવા આવનાર
િવદ્યાથ�ઓમાં કયા કયા તફાવતો મહત્વના છે ? િવદ્યાથ�ઓમાં મહ�્ �શે ક�વા ક�વા લક્ષણો જોવા મળે છે ?
આવા પ્ર�ોના ઉ�રો િવકાસલક્ષી મનોિવ�ાન દ્વારા મળ� શક�. િવકાસલક્ષી મનોિવ�ાનમાં મ�ુ�યના
્
િવકાસનાં િવિવધ િસદ્ધાંતો છે . આ પ્રકરણમાં આપણે મનોસામા�જક િવકાસ અને સામા�જક�કરણ િવશે
સમજ ક�ળવી�ુ.ં

3.2

ઉદ્દે શો (Objectives)

પ્રિશક્ષણાથ�ઓ...
3.2.1

મનોસામા�જક િવકાસની સમજ ક�ળવે.

3.2.2

મનોસામા�જક િવકાસને અસર કરતાં પ�રબળો િવશે �ણે.

3.2.3

સામા�જક�કરણની સંકલ્પના સમ�.

3.2.4

સામા�જક�કરણને અસર કરતાં પ�રબળો િવશે �ણે.

3.2.5

સામા�જક�કરણ પર અસર કરતાં પ�રબળોનો પ્રયોગાત્મક અભ્યાસ કરતાં શીખે.

3.2.6

સામા�જક�કરણના સંદભ� બાળકોમાં જોવા મળતી �ભ�તાનો પ્રયોગાત્મક અભ્યાસ કરતાં
શીખે.

3.2.7

સામા�જક�કરણની ફલ�ુિત સંદભ� રચનાત્મક કાયર્ક્રમો�ુ ં આયોજન, અમલીકરણ અને
� ૂલ્યાંકન કરતાં શીખે.

3.3

મનોસામા�જક િવકાસ (એ�રક્સનનાં િસદ્ધાંતો)
મનોવૈ�ાિનકોએ મ�ુ�યના
િવકાસની પ્ર�ક્રયાને િવ�ભ� અવસ્થાઓ, તબ�ાઓ ક� સોપાનોમાં
્

વહ�ચીને તેને સમ�વતા િસદ્ધાંતો આપ્યા છે . આવા િસદ્ધાંતોને િવકાસની અવસ્થાઓનાં િસદ્ધાંતો કહ�વાય
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છે . એિરક્સનનો િસ ાંત મનુ યના યિક્તત્વનાં િવકાસની િવિવધ અવ થાઓ સમજાવે છે . તે યિક્તના
મનોવૈ ાિનક-સામાિજક િવકાસની સમજૂતી આપે છે .
એિરક્સન જણાવે છે કે દરે ક અવ થાએ યિકત િવકાસાત્મક કટોકટી-કાળનો સામનો કરે છે . આ
દરે ક કટોકટી કાળ દરિમયાન હકારાત્મક િવક પ અને મ ૂળગત રીતે િબન વા થ્યપર્દ િવક પ વચ્ચે
સંઘષર્ ઉદભવે છે . યિક્ત કઈ રીતે આ કટોકટી કાળની ઉકેલે છે . તે પર્માણે તેની અસર યિક્તની
વપર્િતમા ઉપર અને સમાજ પર્ત્યેના

િ ટિબંદુ પર થાય છે . આ અસર કાયમ માટે ની હોય છે .

એિરક્સનના મતે મનોસામાિજક િવકાસની અવ થાઓ આ પર્માણે છે .


િવ ાસ – અિવ ાસ )Trust – Mistrust)



વાય તા – શરમ )Autonomy – Shame doubt)



પહેલ કરવી – અપરાધભાવ )Initiative – Guilt)



પિર મ – લઘુતા ) Industry – Interiority)



ં ૂ વણ )Identity – Confusion)
ઓળખ – ભ ૂિમકા – મઝ



ં – િવખ ૂટાપણું )Intimacy – Isolation)
ગાઢસંબધ



સ કતા – થિગતતા )Generativity – Stagnation)



પિરપ ૂણર્તા – િનરાશા )Ego integrity – Despair)
આ બધી અવ થાઓનો ટૂંકમાં પિરચય મેળવીએ.

3.3.1 િવ ાસ િવ ુ

અિવ ાસ (જ મથી 12-18 માસ)

િશશુ પર્થમ વષર્ દરિમયાન ખોરાક, કપડા પહેરવા, બહાર જવું વગેરે બાબતમાં બીજા પર
આધાિરત હોય છે . માતા-િપતા તેને

લાવે છે તેની સાથે વાતો કરે છે , રમે છે . આ આંતરિકર્યા તેના

આગળના જીવનના વલણોને નક્કી કરે છે . જો િશશુની શારીિરક અને સાંવેિગક જરુિરયાતો સંતોષાય, તો
તે પોતાના પયાર્વરણ પર િવ ાસ મ ૂકતા શીખે છે . જો ન સંતોષાય તો તેની આસપાસના લોકો અને
વ ત ુઓ ઉપર અિવ ાસ ઉભો થાય છે અને ભયભીત બને છે .

3.3.2

વાય તા િવ ુ

શરમ (18 માસથી 3 વષ)

બીજા અને તર્ીજા વષર્ દરિમયાન જયારે બાળક ચાલતા, બોલતા શીખે છે અને પોતાની જાતે
કામ કરે છે ત્યારે માતા િપતા તરફથી મળતું પર્ોત્સાહન અને િશ ત પાલનના આગર્હમાં સાતત્ય બાળકમાં
વાય તા અને વતંતર્તા િવકસાવવામાં મદદ કરે છે . પરં ત ુ જયારે માતા િપતા વધુ પડત ું રક્ષણ
આપનારા, િશ ત પાલનના આગર્હમાં અસાતત્ય દશાર્વનારા કે ઓછી વીકૃિત આપનારા હોય ત્યારે
બાળક શંકાશીલ બને છે અને પોતાના માટે શરમ અનુભવે છે .
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3.3.3 પહલ કરવી િવ ુ

અપરાધભાવ (3 વષથી 6 વષ)

આ સમયગાળામાં બાળક અજાણી જગ્યા શોધવી, નવા લોકોને જાણવા, રખડવું વગેરે માટે
તૈયાર થઈ જાય છે . મા-બાપ તરફથી આ શોધને પર્ોત્સાહન આપવામાં આવે તો તેનામાં પહેલ કરવાની
વ ૃિ

િવકાસ પામે છે , પરં ત ુ માતા-િપતા તેને તેમાં અવરોધ કરે તો બાળક જયારે -જયારે વતંતર્ કામ

કરવાના પર્યત્ન કરે ત્યારે ત્યારે અપરાધભાવ અનુભવે છે .

3.3.4 પ ર મ િવ ુ

ુ ા (6 વષથી 12 વષ)
લ ત

બાળકો 6 થી 12 વષર્ સુધીમાં પોતાની જાતે વ ત ુઓ કે ઘટનાઓ સાથે કામ કરતાં શીખી જાય છે .
જો તેને પર્ોત્સાહન મળે તો બાળકમાં પિર મની કે ઉ મની ભાવના િવકસે છે . સમ યા ઉકેલવામાં અને
કાયર્પ ૂણર્ કરવામાં આનંદ અનુભવે છે . બુિ પ ૂણર્ ઉ ીપકો શોધે છે . જો તેમ ન થાય તો લઘુતાગર્ંથી,
િન ફળતા અને િબનકાયર્ક્ષમતા િવકસે છે .

3.3.5 ઓળખ િવ ુ

ૂિમકા – ઝ
ં ૂ વણ (ત ુ ણાવ થા – 12 થી 18 વષ)

12 થી 18 વષર્ના સમયગાળામાં જાિતય પિરપક્વતા પર્ાપ્ત કરે છે અને તરુણ પોતાની જાતને
ઓળખવાનો પર્યત્ન કરે છે . તેણે પ ૂવેર્ કરે લા અનુભવોની અહંની ઓળખ માટે સુગર્િથત કરવા પડે છે . જો
તે પોતાની એક ઓળખમાં તમામ ભ ૂિમકાઓની સુગર્િથત ન કરી શકે તો પોતે ભજવવાની િભ

ભ ૂિમકાઓ

ં ૂ વણ અનુભવે છે .
વચ્ચે ગચ

3.3.6 ગાઢ સંબધ
ં િવ ુ

િવ ૂટાપ ંુ ( ૂવ

ુ તાવ થા)

ં ની લાગણી પર્ાપ્ત કરી શકે તો અન્ય યિક્તઓ સાથે નજીકના સંબધ
ં ો
જો યિક્ત નજીકના સંબધ
કેળવી શકે અને બીજા સાથે િવિનયોગ કરી શકે. જો તેમાં િન ફળતા મળે તો યિક્ત એકલતાવાદી બને
છે . પોતાનું કોઈ નથી કે

ના પર તે આધાર રાખી શકે, તેવી ભાવના િવકસે છે .

3.3.7 સ કતા િવ ુ
મધ્યવયે

થ ગતતા – વક

તતા (મ ય

ુ તાવ થા)

િ ટિબંદુ િ થર થયું હોય છે . અન્ય માટે ની પોતાની

યિક્તને સમાજ પર્ત્યેન ું

જવાબદારી વીકારનાર ઉત્પાદક અને સુખી બને છે . તેમાં િન ફળ જનાર વકેિન્દર્ત બને છે .

3.3.8 પ ર ૂણતા િવ ુ

િનરાશા (ઉ ર –

ુ તાવ થા)

યિક્તનું જીવન જો સંતોષપર્દ હોય અને પોતાની તથા અન્ય સાથે એકાત્મકતાની લાગણી
પર્ાપ્ત કરી હોય તો તેની વ ૃ ાવ થા આનંદપ ૂણર્ પસાર થાય, પરં ત ુ જો તે અનુભવે કે તેન ું જીવન
િન ફળતાઓથી ભરે લ ું છે તો િનરાશા અનુભવે છે .
િશક્ષકો બાળકોમાં પિર મનું વલણ કેળવવા માટે નીચેની બાબતો ધ્યાનમાં રાખે તો આ
ઉંમરના બાળકોમાં મનોસામાિજક િવકાસ હકારાત્મક િદશામાં જોવા મળે છે .
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બાળકોને વા તિવક ધ્યેય નક્કી કરવાની અને તે િદશામાં કામ કરવાની તક આપો. દા.ત. નાના
વાધ્યાયોથી શરુ કરો. ત્યારબાદ લાંબા વાધ્યાયો આપો. પર્ગિત ચકાસવા માટે ના મુ ાઓ, માપદં ડો
નક્કી કરી તેમના િવકાસનું અવલોકન કરો. િવ ાથીર્ઓને વા તિવક-યોગ્ય ધ્યેયો નક્કી કરતાં શીખવો.
ધ્યેય લખી નાખો અને િવ ાથીર્ઓને તેમનાં ધ્યેયની િદશામાં પર્ગિતની ન ધ રાખવાનું કહો.
િવ ાથીર્ઓને તેઓની વતંતર્ જવાબદારીઓને દશાર્વવાની તક આપો. દા.ત. સાિહત્ય એકઠું
કરવું અને િવતિરત કરવુ.ં કમ્પ્યુટર લેબની સંભાળ રાખવી, િવ ાથીર્ઓના અન્ય િશક્ષકો ારા અપાયેલ
ગહૃ કાયર્ને ગર્ેડ આપવા. પરત આવેલા ફોમર્નો રે કડર્ રાખવો વગેરે

વા કાય સ પવા.

હતોત્સાહ થતાં િવ ાથીર્ઓને મદદ કરો. દા.ત. યિક્તગત ચાટર્સનો ઉપયોગ કરો.
િવકાસને દશાર્વે. દા.ત. આગળના કાયર્ના નમ ૂના સાચવો

િવ ાથીર્નાં

થી તેઓ પોતાના િવકાસને જોઈ શકે. ખ ૂબ જ

સુધારો પામેલા, ખ ૂબ જ મદદરુપ, ખ ૂબ જ સખત કાયર્ કરનારાઓ માટે એવોડર્ રાખો. િશક્ષક

ારા

લેવાયેલ આ પર્કારનાં પગલાંઓ ઉ ર બા યાવ થામાં રહેલાં બાળકોનાં યોગ્ય મનોસામાિજક િવકાસમાં
મદદરુપ થઈ શકે છે .

3.4

મનોસામાિજક િવકાસ (એિરક્સનનાં િસ ાંત)ના શૈક્ષિણક ફિલતાથ
વગર્િશક્ષણ દરિમયાન શાળામાં િશક્ષક િવ ાથીર્ઓનાં સંપકર્માં આવે છે . િવ ાથીર્ના યિક્તત્વ

ં અસર કરે છે . આમ, િશક્ષક િવ ાથીર્ના
િવકાસ ઉપર િશક્ષકનું વતન
ર્ અને િવ ાથીર્ સાથે િશક્ષકનો સંબધ
યિક્તત્વ િવકાસમાં યોગ્ય ફાળો આપી શકે છે તે માટે એિરક્સનના િસ ાંતમાંથી મળે લાં

ાનનો

સમજપ ૂવર્ક ઉપયોગ કરી શકે. એિરક્સનના િસ ાંતનાં શૈક્ષિણક ફિલતાથ આ પર્માણે છે .
એિરક્સનના યિક્તત્વ િવકાસના મનોસામાિજક િસ ાંત અનુસાર યિક્તત્વ િવકાસની જુદી જુદી
અવ થાઓમાં કટોકટીઓ ઉકેલવાની હોય છે . તેથી િશક્ષકે િવ ાથીર્ઓની િવિભ
સાથે િવવેકપ ૂવર્ક િવિભ

અવ થાઓમાં તેમની

ં દાખવવા જોઈએ.
પર્કારનું વતર્ન અને સંબધ

પ ૂવર્ પર્ાથિમક શાળાનાં િશક્ષકે બાળકમાં વાય તાની ભાવનાના િવકાસ માટે તેને મુક્ત રમત
ગમત માટેની પુ કળ તક આપવી જોઈએ અને બાળક જુદી જુદી બાબતો અજમાવે, ચકાસે, પર્યોગ કરે
તેને પર્ોત્સાહન આપવું જોઈએ. બાળક શંકા ન અનુભવે તે માટે માગર્દશર્ન પણ આપવું અને તેનાં
અ વીકાયર્ વતન
ર્ માટે તે શરમ અનુભવે તેવી પિરિ થિત પણ ટાળવી. બાળકો િસિ નો અનુભવ કરે અને
ઉત્સાહથી અપર્તીિતકર પર્ ો પ ૂછે ત્યારે તેઓને અપરાધભાવનો અનુભવ ન થાય તે જોવું જોઈએ.
પર્ાથિમક શાળાનાં બાળકો સમક્ષ એવા કાય રજૂ કરવાં જોઈએ કે

કાય તેઓ સફળતાપ ૂવક
ર્

કરી શકે. આના પિરણામે િવ ાથીર્ઓ ઉ ોગ કે ઉ મનો અનુભવ કરી શકે. િવ ાથીર્ઓ પોતાની સફળતા
િવશે જાણે તે મહત્વનું છે . િશક્ષકોએ ત ુલનાને બદલે સહકારને પર્ોત્સાહન આપવું જોઈએ. િવ ાથીર્ઓ
પોતાની જ િસિ ઓની પધાર્ કરે તે જોવુ.ં આમ કરવાથી લઘુતાનો અનુભવ ટાળી શકાય. ઈષાર્
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અ�ુભવતા િવદ્યાથ� પોતાના વતર્ન િવશે સંતોષ અ�ુભવે તેમાં સહાય કરવી જોઈએ. આમ, એ�રક્સનના
િસદ્ધાંતોનો સમજ� ૂવર્કથી અભ્યાસ કરવાથી અધ્યયન-અધ્યાપન પ્ર�ક્રયા વ�ુ અસરકારક બનાવી શકાય
છે .

પ્રગિત ચકાસોઃ•

એ�રક્સનના મતે વ્ય�ક્તના મનોસામા�જક િવકાસની અવસ્થાઓ જણાવો.

•

‘મનોસામા�જક િવકાસની અવસ્થાઓનો અભ્યાસ દર� ક િશક્ષક� કરવો જ�ુર� છે .’ આ િવધાન
સમ�વો.

•

મનોસામા�જક અવસ્થાઓનો શૈક્ષ�ણક ફ�લતાથર્ સમ�વો.

3.5 સામા�જકતાનો િવકાસ
માનવ એ સામા�જક પ્રાણી છે . વ્ય�ક્ત એક િનરાધાર દશામાં જન્મ લઇ, સમાજમાં �ુરક્ષા મેળવી,
ક્રમશઃ સમાજની �ગ� ૂત બને છે અને �વનભર સમાજમાં રહ�ને �વનના િવિવધ વ્યવહારો કર� છે .
આથી વ્ય�ક્તના સામા�જક થવાની પ્ર�ક્રયા વ્ય�ક્ત તેમજ સમાજના અ�સ્તત્વ માટ� મહત્વની ઘટના છે .
સંકલ્પનાઃસામા�જક થ�ુ ં એટલે પોતાની જ �તમાં ખોવાઈ રહ�વાને બદલે અન્ય સાથે ભળ�ુ.ં ભળ�
શકવામાં પોતાની કંઈ અ� ૂરપ હોય તો તે �ૂ ર કરવી, � પ�ર�સ્થિત તેને ભળવા ન દ� તી હોય તે પ�ર�સ્થિત
�ૂ ર કરવી, સાથોસાથ પોતાનાં સામા�જક કતર્વ્યો �ણી તેમનાં પાલન માટ� ��ૃત રહ��.ુ ં
�ડ્રવર� સામા�જકતાની સંકલ્પના આ ર�તે સમ�વી છે , “વ્ય�ક્ત પોતાનાં સામા�જક વાતાવરણને
ૂ ન સાધે તેનો અથર્ સામા�જકતાનો િવકાસ.”
અ�ુ�ુપ બની તેની સાથે અ�ુ�લ
ફ્રાંિસસ પાવસર્ના મત �ુજબ, “સામા�જક કતર્વ્યને ખ્યાલમાં રાખીને વ્ય�ક્તનાં કાય� દ્વારા
ઉ�રો�ર સામા�જક પ�ર�સ્થિતને અ�ુ�ુપ વ્યવ�સ્થત ચા�ર�યિનમાર્ણ એ જ સામા�જકતાનો િવકાસ છે .”
સોર� ન્સન જણાવે છે ક�, “સામા�જકતાના િવકાસનો અથર્ છે પોતાની અને બી�ની ઉ�િત માટ�નાં
સામથ્યર્નો િવકાસ સાધવો.”
આમ, સામા�જકતાનો િવકાસ એ વ્ય�ક્ત-વ્ય�ક્ત વચ્ચે અથવા વ્ય�ક્ત-વ્ય�ક્તસ� ૂહ વચ્ચેની
પારસ્પ�રક �તર�ક્રયાના પ�રણામ સ્વ�ુપે વ્ય�ક્તમાં અન્ય વ્ય�ક્ત સાથે વ્યવહાર તર� હ �ગે આવેલી
��ૃિત છે . આ ��ૃિતને આધાર� વ્ય�ક્ત અન્ય વ્ય�ક્ત ક� વ્ય�ક્તસ� ૂહ સાથે ક�વી ર�તે વતર્� ું તેનો િનણર્ય
લે છે . બાળકના જન્મથી શ�ુ કર�ને તે �ુખ્ત નાગ�રક બને છે ત્યાં �ુધીમાં તેનાં સામા�જકતાનાં િવકાસને
અનેક પ�રબળો અસર કર� છે .
દા.ત. પ�રવાર, સ્વાસ્થ્ય અને શર�ર બંધારણ, માનિસક િવકાસ, સાંવે�ગક િવકાસ, વ્ય�ક્તત્વ,
વાતાવરણ, શાળા, િમત્ર મંડળ અને સમાજ વગેર�.
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3.5.1 સામા�જકતાના િવકાસને અસર કરતાં પ�રબળો
શાર��રક સ્વાસ્થ્યઃતં�ુરસ્ત શર�ર ધરાવનાર વ્ય�ક્ત પોતાના પ્રસ� વ્યવહારને લીધે બી�ને અપનાવવામાં અને
�તવામાં સફળ રહ� છે . �યાર� અસ્વસ્થ અને અસક્ષમ વ્ય�ક્ત બી� સાથે ભળ� શકતી નથી.

માનિસક શ�ક્તઃઉચ્ચ માનિસક શ�ક્ત ધરાવતી વ્ય�ક્તઓ વ�ુ સામા�જક હોય છે . તેમનામાં ને� ૃત્વ શ�ક્ત હોય
ૂ ન સાધી શક� છે . લાંબાગાળા �ુધી સંપકર્ સંબધ
છે . તેઓ �ુ�દ્ધ� ૂવર્ક અ�ુ�લ
ં ો યાદ રાખી શક� છે . તેથી
તેમના સામા�જક સંપક� િવશાળ હોય છે . માનિસક અક્ષમતા ધરાવતી વ્ય�ક્તઓ ક�ટલીક વખત
સામા�જક સંબધ
ં ો ટાળતી હોય છે .

સાંવે�ગક �સ્થિતઃક્રો અને ક્રો ના મતે સાંવે�ગક અને સામા�જક િવકાસ સમાંતર હોય છે . એટલે ક� અિનચ્છનીય
સંવેગો ધરાવનારથી સમાજમાં કોઈ આકિષ�ત થ�ું નથી, �યાર� પ્રેમાળ વ્યવહાર કરતી િવનોદ� વ્ય�ક્ત
ઘણાંની પ્રેરણાદાયક અને મનગમતી બની રહ� છે .

વ્ય�ક્તત્વઃુ ી
�ત�ુખ
ર્ ી વ્ય�ક્તત્વ ધરાવનાર� વ્ય�ક્ત પોતાનામાં જ રત રહ્યાં કરતી હોય છે . �યાર� બ�હ��ખ
વ્ય�ક્તત્વ ધરાવતી વ્ય�ક્ત બી�ને સમજવામાં રસ લેતી હોય છે . સ્વભાિવક ર�તે જ બી� પ્રકાર�ુ ં
વ્ય�ક્તત્વ ધરાવનાર વ્ય�ક્તનો સામા�જકતાનો િવકાસ ઝડપી થાય છે .

પ�રવારઃબાળક સામા�જક સંબધ
ં ોની બાબતમાં વડ�લોને અ�ુસર�ુ ં હોય છે . તેઓ �ની પ્રશંસા કર� તેને તે
અપનાવે છે . પ�રવારમાં બાળકો વચ્ચે રાખવામાં આવતો ભેદભાવ પણ બાળકનાં મનમાં અસામા�જક
ભાવના પેદા કર� છે . પ�રવારની આિથ�ક �સ્થિત પણ બાળકનાં મનમાં સામા�જકતાના િવકાસને અસર કર�
છે . નબળ� આિથ�ક �સ્થિતવાળા પ�રવારને માટ� ઉચ્ચ કક્ષાનાં સામા�જક સંપક� �ુલભ હોતાં નથી.

િમત્રમંડળઃૂ ન
િશ�ુ અવસ્થાનાં ઉ�રાધર્થી ટોળ�માં ભળ�ું થયે� ું બાળક અનાયાસે સામા�જક અ�ુ�લ
સાધવાનાં િનયમો �ણી લે છે .

શાળાઃશાળા એ સમાજની લ�ુ આ� ૃિ� છે . શાળાનો લોકશાહ� વ્યવહાર બાળકમાં પોતાનામાં શ્રદ્ધા
ઉત્પ� કર� છે . �થી તે આગળ આવે છે અને મૈત્રી સંબધ
ં ો િવકસાવે છે .
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રમતગમતઃસામા�જક િવકાસમાં સ�હ�્�ુતા એ મહત્વનો �ુણ છે . આ �ુણ રમતનાં મેદાનમાં સહજ ર�તે
િવકસે છે . વ્યવહારમાં પણ મેદાની ખેલાડ� પોથીપં�ડત કરતાં વ�ુ સામા�જક મળે છે .

અન્ય માધ્યમોઃર� �ડયો, ટ�.વી., ચલ�ચત્રો અને વતર્માનપત્રો �વાં માધ્યમો પરોક્ષ ર�તે બાળકની સામા�જકતા
િવકસાવે છે .

3.5.2 સામા�જકતાના િવકાસનો િશક્ષણમાં િવિનયોગની અગત્યતા અને તેને િનયંિત્રત
કરવાની ક્ષમતાનો િવકાસ (શૈક્ષ�ણક ફ�લતાથર્)
કરોડો વષ�થી માનવ પેઢ� દર પેઢ� િવકાસ યાત્રા કરતો આવે છે . સામા�જક વારસો પ્રાપ્ત
કરવાની પ્ર�ક્રયા બાળકનો સામા�જકતાના િવકાસ વગર શ� બનતી નથી. વળ�, જો કમનસીબે આ
સામા�જક વારસા�ુ ં � ૂ�ું સંક્રમણ ન થાય તો માનવની િવકાસ યાત્રા તેટલા પ્રમાણમાં ધીમી થાય છે .
માનવ એ સામા�જક પ્રાણી છે . એણે સમાજમાં રહ�વા�ુ ં છે . દર� ક સમાજને પોતાના આચાર
િવચાર હોય છે . આ આચાર િવચાર �ણી તે પ્રમાણે વત�ને જ વ્ય�ક્ત સમાજમાં સરળતા અને
સફળતા� ૂવર્ક �વન વ્યવહાર કર� શક� છે . આ માટ� તેનો સામા�કતાનો િવકાસ થવો જ�ુર� છે .
વ્ય�ક્તના �ગત િવકાસ માટ� તેના વારસા ઉપરાંત વાતાવરણ�ું � ૂબ મહત્વ છે . આ વાતાવરણ
સમાજ � ૂ�ું પાડ� છે . સામા�જકતાના િવકાસ િવના બાળક સમાજના સાંસ્�ૃિતક વાતાવરણનો લાભ લઈ
શક� ન�હ.
બાળકને આપવામાં આવતા િશક્ષણનો િવિનયોગ છે વટ� એણે સમાજમાં જ કરવાનો રહ� છે . �
�ાનનો િવિનયોગ ન થાય તે �ાનને સાથર્ક શી ર�તે કહ� શકાય? વ્ય�ક્તના �ાન અને અ�ુભવની
સાથર્કતા માટ� તેનો સામા�જકતાનો િવકાસ પ્રથમ પગિથ�ું છે .
સામા�જક િવકાસ એ શાર��રક િવકાસ, ચે�ટા
્ િવકાસ, માનિસક િવકાસ અને સાંવે�ગક િવકાસની
અ�ભવ્ય�ક્ત માટ� પ્લેટફોમર્ની ગરજ સાર� છે . દા.ત. બાળકની યોગ્ય શાર��રક � ૃ�દ્ધ થઈ હોય તો જ બાળક
આસાનીથી સમાજ સાથે ભળ� શક� છે . શાર��રક ર�તે �ુબર્ળ વ્ય�ક્તનો સામા�જકતાનો િવકાસ ધીમે થાય
ૂ ન
છે . વળ� માનિસક િવકાસ સારો થયેલ હોય તો તે પોતાની વ્યવહાર �ુશળતાથી સમાજ સાથે અ�ુ�લ
સાધી શક� છે , નેતાગીર� લઈ શક� છે . વળ�, સમાજના અ�ુભવોથી તેની માનિસક શ�ક્તઓ પણ ઘડાય છે .
ૂ ન સાધી શક� છે . �યાર� અિનચ્છનીય સંવેગો
સાંવે�ગક સમ�ુલા ધરાવનાર વ્ય�ક્ત સમાજ સાથે અ�ુ�લ
ધરાવનારનો સામા�જકતાનો િવકાસ થવાને બદલે તે સામા�જક સમસ્યા બની રહ� છે . સાથોસાથ
સમાજની અપેક્ષાઓ વ્ય�ક્તને પોતાનાં સંવેગો િનયંત્રણ રાખવા�ું પણ શીખવે છે .
આ માટ� શાળામાં નીચે �વા કાયર્ક્રમો�ું આયોજન કર� શકાય.
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•

બાળકના શાર��રક સ્વાસ્થ્ય માટ� પૌ�ષ્ટક ખોરાકની વ્યવસ્થા કરવા માટ� શાળા એ સમાજની
ભાગીદાર�માં સ્વાસ્થ્ય �ગે� ું સૈદ્ધાંિતક તેમજ પ્રાયો�ગક �ાન, બાળક તથા વાલીને આપવા
માટ�ના રચનાત્મક કાયર્ક્રમ કરવા જોઇએ, નાસ્તા- બનાવવા માટ�ની તાલીમ, વાનગી મેળા
વગેર�� ુ ં આયોજન કર�ુ.ં

•

શાળામાં પ્રવાસ, મનોરં જન કાયર્ક્રમ, શ્રમ, સફાઈ, �ુશોભન, સ� ૂહ પ્રાથર્ના, ઉત્સવોની ઉજવણીતેના મહાત્મયને અ�ુ�ુપ કાયર્ક્રમો યોજવા.

•

પ�રસંવાદ, ચચાર્સભા, સમવાય, �ૂથ-અભ્યાસ, પ્રકલ્પ �વી પદ્ધિતઓ, પ્ર�ુ�ક્તઓનો વગર્માં
ઉપયોગ કરવો.

•

શાળામાં ભાષા, ગ�ણત, ઈિતહાસ, િવ�ાન, બાગાયત વગેર� િવષયોના અલગ મંડળો પણ
સમાન �ુ�ચ ધરાવતાં બાળકો�ું �ૂથ રચી આપે છે .

•

નાગ�રકશા� �વા િવષયો સૈદ્ધાંિતક ન બની રહ�તાં શ� હોય ત્યાં �ુધી સમાજનાં સીધા સંપકર્
દ્વારા શીખવવામાં આવવા જોઈએ. �થી બાળકને પોતાના સામા�જક કતર્વ્યનો સ્પ�્ટ ખ્યાલ
આવી શક�.

•

સામા�જકતા-િમિત (Sociogram)નો ઉપયોગ કર�ને અલગ રહ�તા બાળકને અલગ તારવી, તેના
સામા�જકતાના િવકાસ માટ� શાળાએ સભાન પ્રયાસો કરવા જોઈએ. વાલી સંપકર્ કરવો. તેને
જવાબદાર�વાળા, નેતાગીર�ના કામો સ�પવા.

•

બાળકને માનભેર-બોલાવવા. તેની પ્રશંસા કરવી.

•

શાળામાં મંત્રીમંડળની રચના કર� કાયા�ન્વત કર�ુ.ં

•

પ્રત્યક્ષ-પરોક્ષ ર�તે મૈત્રી બંધાવવા પ્રોત્સા�હત કરવા, પ્રવાસ, પ્રયર્ટન, પ્રો�ક્ટ કાયર્ સ�પવા,

•

એન.સી.સી., એન.એસ.એસ., ગ્રામ િશ�બર, સંસ્કાર િશ�બર, ટ્ર�ક�ગ વગેર� �વી પ્ર� ૃિ�ઓને
પ્રોત્સાહન આપ�ુ.ં

•

િશક્ષકોએ બાળકો સાથે અનૌપચા�રક સંબધ
ં ો િવકસાવવા �થી બાળકો પોતાની ગમતી
�ુશ્ક�લીની વાત કહ�તા થાય.

•

અસામા�જક વતર્ન કરતાં બાળકોને સાંભળ� સહા�ુ� ૂિતભયાર્ વ્યવહારથી તે� ુ ં ઊધ્વ�કરણ કર�ુ.ં

•

િવકલાંગ બાળકો અને મંદ�ુ�દ્ધના બાળકોનો અહં ન ઘવાય તે ર�તે તેમનામાં રહ�લી િવિશ�્ટ
શ�ક્તઓ તરફ બી��ું ધ્યાન દોર� સામાન્ય બાળકોને તેની સાથે મૈત્રી બાંધવા પ્રોત્સાહન
આપ�ુ.ં તે પ્રકારની �ફલ્મો, નાટક બતાવવા.

•

બાળકની સામા�જકતા�ુ ં ફલક િવ� કક્ષા�ું બને તે માટ� િવ� અને રા�્ટ્ર કક્ષાની વ્ય�ક્તઓ અને
ઘટનાઓનો પ�રચય બાળકોને કરાવવો.
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વતર્માન પતર્ો, રે િડયો, દૂ રદશન
ર્ માં આવતાં કાયકર્
ર્ મો અને ચલિચતર્ોની પસંદગી કરી બાળકોને
એ બાબતે માગર્દશર્ન આપવુ.ં



કુદરતી અને માનવસિ ત આપિ

વખતે

મ કે અછત, પુર પર્કોપ, ધરતી કંપ, કોમી હુ લડો

વખતે પર્ત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે તેમાં સહાયરુપ થવા માટેનાં કાયર્કર્મ યોજવાં.

ગિત ચકાસોઃ

‘સામાિજકતાનો િવકાસ એ માનિસક િવકાસ, સાંવેિગક િવકાસ, ચે ટા િવકાસ, શારીિરક િવકાસની
અિભ યિક્ત માટે ન ું પ્લેટ ફોમર્ છે .’ આ િવધાન એક િશક્ષક તરીકે સમજાવો.



સામાિજકતાના િવકાસ માટે શાળામાં કેવા-કયા કાયર્કર્મોનું આયોજન કરશો?

3.5.3 સામા જક કરણની સંક પના
માનવી સમાજમાં જન્મે છે પરં ત ુ એ સામાિજકતા

સમાજમાં જન્મ્યું અને ઉછયુર્ં હોય તેના

વાતાવરણમાંથી પર્ાપ્ત કરે છે . તેની રીતભાત, ભાષા, પહેરવેશ અને આચાર િવચાર પર આ
વાતાવરણનો પર્ભાવ રહે છે . આ રીતે જન્મથી લઈને પર્થમ છ વષર્ સુધીનો ગાળો બાળકનાં િવકાસ માટે
અગત્યનો છે . આ સમયે બાળક મહ મ સમય સુધી ઘરમાં જ રહે છે . આથી ઘરનાં વાતાવરણમાંથી
સમાજ, ધમર્, દે શ, આડોશી પાડોશી, પરં પરાઓ, માન્યતાઓ િવશેન ું સામાન્ય
તથા કુટુંબના અન્ય સભ્યો પાસેથી આ બધું

ાન મેળવે છે . માતાિપતા

ાન તેને પર્ાપ્ત થાય છે . વળી, એના વાણી- યવહાર અને

વતર્ન એનાં સમાજના વીકારાયેલાં ધોરણોને અનુરુપ થાય એ એનાં મા-બાપ જુએ છે . બાળકનાં
શારીિરક પિરવતર્નોને િવકાસની સાથે સાથે એનું માનિસક ઘડતર પણ થત ું જાય છે . આ સં કારગર્હણની
િકર્યાને મનોિવ ાનની પિરભાષામાં સમાજદીક્ષા અથવા સામાિજકીકરણ કહેવામાં આવે છે . આથી દરે ક
કુટુંબનાં સં કાર પર્માણે બાળક નમ તે, જય ીકૃ ણ, જય વામીનારાયણ, Good morning કે આદાબ
અ

બોલત ું હોય છે . વળી, સારી-નરસી ટેવોનાં બીજ પણ આ ગાળામાં વવાય છે . એના યિક્તગત,

સામાિજક અને ધાિમર્ક મ ૂ યો ઘડાય છે અને પોતાના તેમજ અન્ય સમાજ િવશેના અિભપર્ાયો પણ આ
ગાળામાં આકાર લે છે . આ િ ટએ સામાિજકીકરણની પર્િકર્યાનું બાળકના િવકાસમાં ઘણું મહત્વ રહેલ ું છે .
સમગર્ જીવનકાળ દરિમયાન આ પર્િકર્યા ચાલે છે .
રીતો શીખે છે . આપણે

ારા તે સમાજ માન્ય વતર્ન કરવાની નવી નવી

ને સામાિજક સં કારો તરીકે ઓળખાવીએ છીએ તે સામાિજકીકરણનું પિરણામ

છે . સામાજીકરણ એ આંતરિકર્યા પર્િકર્યા છે અને તે ારા બાળક જૂથની અપેક્ષાઓ અનુસાર વતર્ન કરતાં
શીખે છે . યિક્ત પુખ્ત બને છે ત્યારે જૂથ, સંગઠન કે સમાજમાં અમુક થાન પર્ાપ્ત કરે છે . તે થાનની
અપેક્ષાઓ મુજબનું વતર્ન એ સામાિજકીકરણ છે . શરુઆતનાં તર્ણ વષ અને તે પછીના વષ માં ઘરની
અપેક્ષાઓ મુજબ, ત્યાર પછી બાલમંિદર કે નસર્રીમાં િશક્ષકો અને સમવય કોના િવશાળ જગતમાં
સામાિજકતા શીખે છે . તે પાંચ વષર્ની વયે પર્ાથિમક શાળામાં પર્વેશે ત્યારે યાપક અનુભવો મેળવે છે .
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િવિવધ સામાિજક ધોરણો શીખે છે . િશક્ષણ પ ૂરું થયા પછી પોતાના યાવસાિયક ક્ષેતર્માં આ પિરિ થિતને
અનુકૂળ વતર્ન તે શીખે છે . આમ, સામાિજકીકરણ પર્િકર્યામાં સામાિજક િશક્ષણ સમાયેલ ું છે .
સામાિજકીકરણની મનોવૈ ાિનકોએ આપેલી કેટલીક

યાખ્યાઓ પરથી સામાિજકીકરણની

સંક પના વધારે પ ટ થાય છે .
“સામાિજકીકરણ એટલે પર્ાકૃિતક દશામાં રહેલાં િનઃસહાય જીવ (નવજાત િશશુ) માનવ સમાજનાં
જવાબદાર અને સમથર્ સભ્ય તરીકે રુપાંતર કરવાની પર્િકર્યા.”

- બેરન અને બાયનર્

“સામાિજકીકરણ એટલે સમાજના મ ૂ યોને શીખવાની, િવચારવાની અને િકર્યા કરવાની સાચી
અને યોગ્ય રીતોને શીખવાની િકર્યા.”
આ તમામ

- ઓગબનર્ અને નીમકોફ

યાખ્યાઓ પરથી

પ ટ થાય છે કે,

યિક્ત સામાિજકીકરણ

ારા સામાિજક

પરં પરાઓ, નીિતિનયમો, મ ૂ યો કે ધોરણો શીખે છે . સામાિજકીકરણ ારા તે સામાિજક કે સાં કૃિતક જૂથનો
વીકૃત સભ્ય બને છે . વળી, જો નાનપણમાં ઘરનુ,ં શેરીનું વાતાવરણ નકારાત્મક હોય તો સામાિજક કે
સાં કૃિતક રીતે અ વીકૃત સભ્ય પણ બની શકે છે . સમયની સાથે સામાિજક મ ૂ યોમાં પિરવતર્નો આવતાં
હોય છે . ઝડપથી બદલાતાં મ ૂ યોને, ધોરણોને આત્મસાત કરીને સામાિજકીકરણની પર્િકર્યા કોઈપણ
યિક્તના જીવનમાં જીવનભર ચાલતી રહે છે . િશક્ષક, માતાિપતા આ બાબતની ગંભીરતા સમજીને
બાળકનાં ઉછે રમાં, તેની સાથેના વાણી- યવહાર-વતર્નમાં ધ્યાન આપે તો બાળક ઉ મ રીતે
સામાિજકીકરણની પર્િકર્યા ારા ઘડાય છે અને સમાજને એક જવાબદાર, સંવેદનશીલ, વ થ નાગિરક
મળે છે . આવા અનેક વ થ નાગિરકો ધરાવતો સભ્ય સમાજ િનમાર્ણમાં સામાિજકીકરણની પર્િકર્યાનું ઘણું
મહત્વ રહેલ ું છે .

3.5.4 બાળકના સામા જક કરણના સંદભ - પ રબળો
િશક્ષણ યિક્તમાં તેના સામાિજક અને સાં કૃિતક વારસાનું જતન અને સંવધર્ન કરે છે અને તેન ું
પેઢી દર પેઢી સંકર્મણ કરે છે . સમા
સં થાઓ રચી છે

િશક્ષણના કાય ને પાર પાડતી ઔપચાિરક અને અનૌપચાિરક

માંથી આપણે ઘર અથવા કુટુંબ, શાળા, સમાજ અથવા સમુદાય અને સમ ૂહ

માધ્યમોનો કર્મશઃ પિરચય મેળવીશુ.ં

ુ ંુ બ
ઘર એ પર્ારં િભક અનૌપચાિરક શૈક્ષિણક સં થા છે અને માતા બાળકની પર્થમ િશિક્ષકા છે .
ં ીઓ પાસે રહે છે . િશશુ અવ થા કે
પાંચથી છ વષર્ સુધી બાળક માતા-િપતા અને સગા સંબધ
બા યાવ થા એ એવો સમયગાળો છે કે

માં બાળક ઉપર વધુમાં વધુ છાપ પડે છે . જો બાળકને

અનુકૂળ સામાિજક અને મનોવૈ ાિનક વાતાવરણ પ ૂરું પાડવામાં આવે તો બાળકના વતર્નને
અપેિક્ષત વરુપ અને િદશામાં આકાર આપી શકાય. બાળકને કુટુંબમાં નકારાત્મક વલણના સં કાર
મળે તો શાળા-િશક્ષણ દરિમયાન એ અસરમાંથી મુક્ત કરવાનું કપરું બને છે . બાળકનો ઉછે ર પ ૂરતી
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સંભાળ તથા ધ્યાન સાથે પ્રેમાળ અને �ુક્ત વાતાવરણમાં થયો હોય તો પાછળથી તે� ું બાળક
તં�ુરસ્ત િવકાસ સાધી શક� છે . આથી ઘર ક� �ુ�ુંબ બાળકના વ્ય�ક્તત્વના બૌ�દ્ધક, સામા�જક, સાંવે�ગક
અને નૈિતક પાયા નાંખવાની � ૂબ મહત્વની � ૂિમકા ભજવે છે .
બાળકના સામા�જક વ્ય�ક્ત તર�ક�ના િવકાસ માટ� ઘરનાં મહત્વનાં કાય� �વા ક�
(1) સામા�જક�કરણ (2) સંસ્કાર�કરણ (3) ધાિમ�ક આસ્થાનો પ્રચાર (4) નૈિતક અધ્યયન અને (5)
પ�રવારમાં સ્થાન વગેર� ગણાવી શકાય. ઘર નૈિતક િશક્ષણ�ુ ં અગત્ય�ું ક�ન્દ્ર છે . માન્યતા, � ૂલ્યો,
�રવાજો અને સંસ્કારો�ુ ં િશક્ષણ ઘર દ્વારા થાય છે . આ માટ� ઘર ધમર્, િશક્ષણ, રમત-ગમત વગેર� �વી
પ્ર� ૃિ�ઓ બાળકને � ૂર� પાડ� છે . તે સામા�જક પ્ર� ૃિ��ુ ં મથક છે . આપણે સૌ �ણીએ છ�એ ક�
શૈક્ષ�ણક કાયર્ને બાળકના વ્ય�ક્તત્વના સવા�ગીણ િવકાસ સાથે સંબધ
ં છે . �માં �ાન, કૌશલ્યો,
વલણો, � ૂલ્યો, વતર્ન અને િવશેષ તો બાળકની શૈક્ષ�ણક ક્ષમતાનો યોગ્ય િવકાસ સમાિવષ્ટ છે .
શૈક્ષ�ણક ક્ષમતા એટલે અધ્યયનમાં �ુ�ચ અને અધ્યયન પ્રેરણાનો િવકાસ, બાળકના વ્ય�ક્તત્વનો
િવકાસ માતા-િપતા સાથેના તેના સંબધ
ં ોથી ઘણી અસર પામે છે .
બાળકમાં સ્નેહ, સમપર્ણ, ત્યાગ, બ�લદાન, ફરજ, િનઃસ્વાથર્, પ્રામા�ણકતા, સહા�ુ� ૂિત અને
સહયોગ �વા માનવીય �ુણોનો િવકાસ ઘરમાંથી થઈ શક� છે . �વી ક� ઉચ્ચાર, સ્વરભાર, લહ�કો,
લઢણ, આરોહ-અવરોહ બ�ું જ �ુ�ુંબીજનોનાં અ�ુકરણ દ્વારા શીખે છે .
ઘર બાળકના ચા�ર�યની પ્રથમ �ટ છે . ઘર દ્વારા સાચા-ખોટાનો મતભેદ પાડવાની શ�ક્ત,
નીિત િનયમો�ુ ં પ્રમા�ણકતાથી પાલન કરવાની � ૃિ� ક�ળવવામાં ઘરનો ફાળો � ૂબ જ મહત્વનો છે .
રામ�ું ચા�ર�ય તેના િપતાની આ�ા�ું પાલન કરવામાં જોવા મળે છે . બાળકના બાહ્ય તેમજ
�ત�રક સ�દયર્ને ખીલવવા�ુ ં કાયર્ ઘર કર� છે . વ્ય�ક્તનાં િવકાસ માટ� �ુટ�વો આવશ્યક છે . �ુટ�વો�ું
ઘડતર પણ ઘર દ્વારા થાય છે .
બાળક માતા-િપતા તેમજ �ુ�ુંબના અન્ય સભ્યો પાસેથી ભાવાત્મક વલણ ક�ળવે છે . આશા,
િનરાશા, �ુસ્સો, �ચ�તા, હાસ્ય વગેર� ભાવો અને લાગણીઓ પ્રદિશ�ત કરવાની ર�તો તે �ુ�ુંબમાંથી શીખે
છે . �ુ�ુંબના સભ્યોનાં ભાવાત્મક વલણોથી સાર� માઠ� અસર તેના પર પડ� છે . બાળકની પસંદગી
અને રસ-�ુ�ચ િવકસાવવામાં ઘરનો ફાળો અનન્ય છે . ધમર્, સમાજ, રાજકારણ, વ્ય�ક્ત િવશેષ, �ાન
િવ�ાન વગેર� પ્રત્યેનાં વલણોનો િવકાસ કરવામાં ઘર�ું વાતાવરણ મહત્વનો ભાગ ભજવે છે .
આિથ�ક પ્ર� ૃિ�ના સંદભર્માં ઘરનો ફાળો ન�ધનીય છે . વ્યવસાય ક� ધંધા પ્રત્યે વ્ય�ક્તનાં
ૂ માં,
વલણો તેના દ્વારા ઘડાય છે . ઘરની સંસ્�ૃિત પ્રમાણે બાળક ધંધો ક� વ્યવસાય પસંદ કર� છે . �ંક
�ુ�ુંબ બાળક માટ� િવશાળ સમાજ �વનની પ્રયોગશાળા છે .
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સમવયસ્ક �ૂથ
સમવયસ્કોની ટોળ�માં ક� �ૂથમાં સ�ક્રય ર�તે ભાગ લેવાથી બાળકો અન્ય વ્ય�ક્તને સમજતાં
શીખે છે . સંદ�શાવ્યવહાર કરવાની �ુશળતા પ્રાપ્ત કર� છે . પરસ્પર સહકારની ભાવના, અન્યોની ટ�કા
�ટપ્પણ પ્રત્યે સ�હ�્�ુ બન�ુ,ં િવવેક�ુ�દ્ધ, સામા�જક મનોવલણ, સામ�જક સંવેદનશીલતા વગેર� બાબતો
સમવયસ્ક �ૂથોમાં િવકાસ પામે છે . સામા�જક�કરણ�ુ ં ધ્યેય આખર� એક સ્વતંત્ર અને જવાબદાર�ના
ભાનવાળા નાગ�રક સમાજને આપવા�ુ ં છે . આથી સમવયસ્ક �ૂથ દ્વારા બાળકમાં સારા સંસ્કારો આવે તે
�ગે ��ૃિત� ૂવર્કની સંભાળ તેમજ િનર�ક્ષણ મા-બાપ તેમજ િશક્ષકોએ રાખવી જ�ુર� છે .

શાળા
‘� એક િનશાળ ખોલે છે તે એક �લ બંધ કર� છે .’ - િવક્ટર �ુગો
િવક્ટર �ુગો�ું િવખ્યાત િવધાન શાળા�ુ ં મહત્વ � ૂરવાર કરવા પયાર્પ્ત છે . શાળા િશક્ષણની
ઔપચા�રક સંસ્થા છે . શાળા િશક્ષણ�ું શા�ીય માધ્યમ છે . ઘરમાં બાળકોના ઘડતરનો પાયો
� ૂરવામાં આવે છે , તેના પર ઈમારત કરવા�ું કામ શાળા કર� છે . ઘરમાં � �ુટ�વો, ભાવના, વલણો
ક�ળવાય છે . તે� ુ ં દઢ�કરણ કરવા�ું કામ શાળા કર� છે . આમ, ઘરમાં સંસ્કારોના િશક્ષણની શ�ુઆત
થાય છે તેને વ�ુ ગિતશીલ બનાવવા�ું કામ શાળા કર� છે . શાળા એ ઘરની � ૂરક સંસ્થા છે . ઘર
દ્વારા અપા�ુ ં િશક્ષણ અનેક બાબતોમાં અ� ૂર�ું સા�બત થવા લાગ્�ુ.ં �થી શાળા નામની સંસ્થા
અ�સ્તત્વમાં આવી.
િવ�ાન અને ટ�કનોલૉ�નો િવકાસ થયો અને ઔદ્યો�ગક ક્રાંિત આવી પછ� આ� ૂલ પ�રવતર્ન
આવ્�ુ,ં �ાનનો િવસ્ફોટ થયો, �ાનની અનેક નવી શાખાઓ અ�સ્તત્વમાં આવી. આ પ�ર�સ્થિતને
પહ�ચી વળવા�ું કામ શાળાના િશર� આવ્�ુ.ં સામા�જક અને સાંસ્�ૃિતક વારસાના સંક્રમણમાં શાળા�ુ ં
કાયર્ બ�ુ મહત્વ ધરાવે છે . ડ� ૂઈના મંતવ્ય અ�ુસાર શાળા સંસ્કારોના સંચરણ દ્વારા અપક્વ
બાળકોને ક�ળવવા�ું મહત્વ�ુ ં સાઘન છે .
ુ િસદ્ધ કર� શકાય :
સામાન્યતઃ શાળા દ્વારા નીચે �ુજબના હ��ઓ
•

સાંસ્�ૃિતક વારસા�ુ ં સંવધર્ન અને સંક્રમણ

•

નૈિતક, સામા�જક અને વાસ્તિવક � ૂલ્યો�ું જતન

•

ચા�ર�ય િવકાસ

•

નાગ�રકતા�ું િશક્ષણ

•

ને� ૃત્વની તાલીમ

•

વ્ય�ક્તત્વ
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ુ ાય)
સમાજ (સ�દ
વ્ય�ક્ત જન્મથી � ૃત્�ુ �ુધી �ુ�ુંબથી શ�ુ કર� િવ�ભ� પ્રકારનાં �ૂથો સાથે જોડાણ ધરાવતી
હોય છે . �ને સમાજ ક� સ�ુદાય કહ� શકાય. િશક્ષણનાં સંદભર્માં અનૌપચા�રક સંસ્થા છે . જોસેફ હાટર્
સામા�જક �ૂથને પાયા�ુ ં શૈક્ષ�ણક સાઘન ગણે છે . તેના મતે સામા�જક �ૂથની પસંદગીમાં વ્ય�ક્તને
ઘણી સ્વતંત્રતા મળે છે , તેથી તેની વ્ય�ક્ત પરની અસર વ્ય�ક્તની ઈ�ચ્છત અસર હોય છે .
વ્ય�ક્તનો સાંવે�ગક િવકાસ તેના સામા�જક �ૂથ ક� સ�ુદાય પર ઘણો આધાર રાખે છે . તેના
વલણો અને ટ�વો ઘડવામાં તે મહત્વની � ૂિમકા ભજવે છે . સામા�જક અને સાંસ્�ૃિતક વારસાનો અને
� ૂલ્યોનો પ�રચય સભ્યોને તેમ�ું સામા�જક �ૂથ કરાવે છે . તે� ુ ં સંવધર્ન અને સંક્રમણ તેના દ્વારા
થાય છે . વ્ય�ક્તને ચો�સ પ્રકારના ચા�ર�ય�ું િશક્ષણ તેના �ૂથ દ્વારા થાય છે . સમાજ અને સ�ુદાય
વ્ય�ક્તના સામા�જક�કરણમાં કઈ ર�તે મદદ�ુપ નીવડ� શક� તેના �ુદ્દાઓ જો િવચાર�એ, તો નીચેના
�ુદ્દાઓ મળ� શક� :
સામા�જક અને સાંસ્�ૃિતક વારસાનો પ�રચય
•

વલણ અને ટ�વો�ુ ં ઘડતર

•

ચા�ર�ય�ુ ં િશક્ષણ

•

વ્ય�ક્તત્વ િવકાસ

•

વાસ્તિવક દશર્ન

•

સામા�જક સમસ્યાઓ �ગે િશક્ષણ

•

વ્યવસાિયક િશક્ષણ

ભાષા
ભાષા એ સામા�જક�કરણ�ું સમાજમાં રહ�� ું અિનવાયર્ પ�રબળ છે . ભાષા સામા�જક
�તર�ક્રયાને સરળ બનાવે છે . ભાષા સામા�જક �તર�ક્રયા�ું પ્રિતકાત્મક િવસ્તરણ કર� આપે છે . આથી
જ પ્રાચીનકાળના ક� વતર્માનના નીિતના ઉપદ� શો, યોગાસનો, �ાનિવ�ાન, સદવહ�વાર વગેર�� ુ ં િશક્ષણ
માનવ માટ� શ� બન્�ુ ં છે . વળ�, ભાષા માણસને � ૂતકાળના �ાનનો લાભ આપી અને ભાિવની
શ�તા�ુ ં �ાન આપી તે� ુ ં ઉધ્વર્ ર�ત�ુ ં સામા�જક�કરણ શ� બનાવે છે .

માનવ� ંુ િવકિસત મગજ અને મન
સામા�જક�રણમાં માનવ�ું િવકિસત મગજ અને મન પણ અિનવાયર્ સંદભર્ છે . માનવ પાસે
સંસ્કારક્ષમ અને સ�નશીલ મન અને સ્� ૂલ મગજ છે . તેથી તે આગલી પેઢ� પાસે સામા�જક વહ�વાર અને
સંસ્�ૃિત શીખી સામા�જક�કરણ પ્રાપ્ત કર� શક� છે . પોતે નવા સામા�જક વહ�વારો અને સંસ્�ૃિત સજ� ભાિવ
પેઢ�ને વારસામાં આપી શક� છે . પ્રાણીઓમાં આ બાબતો શ� નથી.
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આથી જ વૈિ કરણ અને પુખ્ત સં કૃિતના સંદભેર્, માતાિપતાથી અલગ રહેતાં, ઘોિડયા ઘરમાં
ઉછરતાં, અનાથાલયમાં ઉછરતાં બાળકોમાં સામાિજકીકરણની પર્િકર્યામાં વૈિવધ્ય રહેત ું હોવાથી
બાળકમાં સામાિજકતાનો િવકાસ પણ

તે માહોલમાં

તે વાતાવરણને અનુલક્ષીને થાય છે . આથી જ

આ બાળકોમાં િવિવધતા – રસ-રુિચ, મનોવલણો, વભાવ વગેરે બાબતે જોવા મળે છે . સામાિજકીકરણ
એક ભાતીગળ પર્િકર્યા હોવાથી યિક્તના સામાિજકીકરણમાં અનેક સં થાઓ ફાળો આપે છે . િસનેમા,
શેરીનું િમતર્મંડળ, કુટુંબ, શાળા, વડીલ વગર્, રે િડયો, ટેિલિવઝન, સામાિયકો આ બધું એક સાથે અસર કરે
છે . આથી કોઈ એક જ ઘટક બાળકના સામાિજકીકરણમાં ભાગ ભજવે છે તેવ ું માનવું ભ ૂલ ભરે લ ું છે .
બાળકોના સારા કે ખરાબ સામાિજકીકરણ માટે કુટુંબ, શાળા, રાજકારણ, િસનેમા વગેરે કારણભ ૂત હોવાથી
આ સં થાઓએ બાળકો આગળ
રાખવી જોઈએ. વળી, સમા

ટાંતરુપ બની તેન ું સામાિજકીકરણ ઉ મ રીતે થાય તેની કાળજી

થાપેલા ધોરણો અને આ દશર્નો પ ૂરે પ ૂરાં િસધ્ધ કરી પ ૂણર્ સામાિજકીકરણ

કયાર્નો દાવો કોઈ માતા િપતા કે િશક્ષકો કરી શકે તેમ નથી. સામાિજકીકરણ સતત ચાલતી પર્િકર્યા છે .

3.5.5 સામા જક કરણમાં સામા જક-આિથક સાં ૃિતક ભ તાં
બા

રીતે સમાન સામાિજક વાતાવરણમાં સામાિજકીકરણ પામતી યિક્તઓમાં પણ િભ તા

રહે જ છે . દરે ક યિક્તનું મનોશારીિરક બંધારણ આથી દરે ક યિક્ત સમાજમાંથી િવિભ
કોઈ બે

િવક વારસો અન્યોની અપેક્ષાએ અલગ તરી આવે છે .

અસરો ગર્હણ કરે છે . તેથી યિક્તગત િભ તા પાંગરે છે . વળી

યિક્તના ભ ૂતકાળના અનુભવો સમાન નથી હોતા. કોઈ ગામડાનો, કોઈ શહેરનો, કોઈ

ગરીબાઈમાં, કોઈ

ીમંતાઈમાં કે મધ્યમવગર્માં ઉછે ર પામ્યો હોય, કોઈ અનાથાલયમાં, કોઈ માતા

િપતાથી અલગ, કોઈ ઘોિડયા ઘરમાં ઉછરીને મોટા થયા હોય છે , કોઈ સમાજનું િનરુપણ કરતી
નવલકથાઓ વાંચીને પર્ભાિવત થયેલ હોય. આમ, યિક્તઓનો ભ ૂતકાલીન અનુભવ જુદો જુદો હોય છે .
આના કારણે સામાિજક, આિથર્ક, સાં કૃિતક રીતે સમાજનાં જુદા જુદા વાતાવરણને ઓઢ ું હોય છે કે તેમને
તેમ કરવા ફરજ પાડી હોય છે . એટલે વાતાવરણની િભ તાને લીધે કુદરતી રીતે જ તેમનું
સામાિજકીકરણ જુદં ુ થાય છે . દરે ક બાળકના

િવક બંધારણ અને ભ ૂતકાલીન અનુભવો જુદા હોવાથી

તેઓ વતર્માન સમાન સામાિજક વાતાવરણનું પર્ત્યક્ષીકરણ જુદી જુદી રીતે કરે છે , એટલે કે તેમનું
મનોવૈ ાિનક વાતાવરણ કે તેમનો જીવન અવકાશ જુદા હોય છે . આથી પણ એક જ સામાિજક
વાતાવરણમાં ઉછરતી

યિક્તઓનું સામાિજકીકરણ

િભ

યિક્તઓ

રુપે

થાય

છે .

આમ,

સામાિજકીકરણમાં ઘણી મથામણ-સંઘષર્ રહેલાં છે . બાળકનું વતર્ન સામાિજક અપેક્ષાઓ સાથે બંધબેસત ું
કરવા માટે ઘણો પુરુષાથર્ કરવો પડે છે . િનયિમત હાજરી, િનયિમત ગહૃ કાયર્, વગર્માં શાંિત, શાળાની
સામાિજક અપેક્ષાઓ, ધોરણો પર્માણે િવ ાથીર્ને ‘પલોટવા’ મથતા મા-બાપ િશક્ષકોએ અનેક પર્કારનાં
પર્િતકારો સામે લડવું પડે છે .
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વળી, બે અલગ સં કૃિતમાં ઉછરે લાં બાળકોનું સામાિજકીકરણ પણ િભ તા ધરાવે છે . ચોક્કસ
સમાજ જૂથ અમુક વતર્નો અને ગુણોને પર્ાધાન્ય આપી એના સભ્યોમાં િવકસાવે છે અને અમુક ચોક્કસ
વતર્નો અને ગુણોને િવકસવા નથી દે તા. માનવ યિક્તત્વને સમાજ ઘડે છે . અથવા તો માનવ એ
સામાિજક ઘડતરનું પિરણામ છે . આમ સમાજ અને સં કૃિત માનવ ઘડે છે .
વળી, રુથ બેિનિડક્ટ નામના મનોવૈ ાિનકે ઝાની ડોબુચન અને ક્વાકીટ ઉલટ જાિતની
સં કૃિતઓ અને જાિતના માનવોના વભાવનો અભ્યાસ કય , તો માગર્રેટ મીડે ન્યુિગની પર્દે શની
આરપેશ, મુન્ડુગોમર અને ચામ્બુલી નામની આિદવાસી જાિતઓનો અભ્યાસ કય . આ સમાજલક્ષી
મનોવૈ ાિનકોને માનવના ઘડતરમાં સમાજ અને સં કૃિતનું મહત્વ સમજાયુ.ં મીડ તેના અભ્યાસના
આધારે જણાવે છે કે,

ીઓ અને પુરુષોના વભાવ, લક્ષણો તેમજ જીવનકાય જન્મજાત છે , એવી

આપણી માન્યતા ભ ૂલ ભરે લી છે તે તો સમાજ અને સં કૃિત ઘડે છે અને તેથી તે સં કૃિત-સં કૃિતએ િભ તા
ધરાવે છે . જ્યારે રુથ બેિનિડક્ટ તારવે છે કે, બાળકના જન્મ સાથે જ એના અનુભવો અને તેન ું વતર્ન
જન્મજાત યા કૌટુંબીક સં કૃિતના રં ગે રં ગાય છે . તેની કૌટુંિમ્બક સં કૃિતની ટેવો તેની ટેવો બને છે એ
સં કૃિતની માન્યતાઓ તેની માન્યતાઓ બને છે . એ સં કૃિત

ને અસંભિવત ગણે તેને તે પણ અસંભિવત

ગણી લે છે . આમ, આ બંને ન ૃવંશશા ીઓનો અભ્યાસ એ બતાવે છે કે જુદા જુદા સમાજની સં કૃિત જુદી
જુદી હોવાથી તેમનું સામાિજકીકરણ તદનુસાર જુદું હોવાથી તેમાં જુદા જુદા માનવો ઘડાય છે . આમ,
સામાિજકીકરણ બાબતે સામાિજક રીતે, આિથર્ક રીતે અને સાં કૃિતક રીતે િભ તા જોવા મળે છે . આ
બાબતે પણ ઘણાં સંશોધનો થયાં છે .


ં
એવરોનનો જગલી
બાળ િવક્ટર.



બંગાળની વરુબાળા અમલા અને કમલા.



ં
મધ્યપર્દે શના ભાભરા તરફના ગીચ જગલનો
િશયાળ બાળ તનસુખ.

આ તર્ણ કથાઓ ારા પ ૂરવાર થયેલ છે કે,


માનવબાળ પર્ાણી સમાજના વાતાવરણમાં જીવી શકે છે , અને મોટું થઈ શકે છે , ઉછરી શકે છે .



માનવબાળ પર્ાણી સમાજમાં પર્ાણી



બાળકના માનવ તરીકે ના િવકાસમાં શરુઆતનાં સામાિજકીકરણનું મહત્વ છે અને તેમાં િભ તા

વા જ વતર્નો શીખી લે છે .

રહેલી છે .
વળી, એક સંશોઘન પર્માણે કૌટુંબીક વાતાવરણમાં ઉછરતાં બાળકો કરતાં અન્ય સં થાકીય
વાતાવરણ

મ કે અનાથા મ, ઘોિડયા ઘરમાં ઉછરે લાં બાળકોમાં પરોપકારી વતર્નો ઓછા પર્માણમાં

િવકસેલાં જોવા મળે લ. સં થાકીય િબનઅંગત વાતાવરણમાં પર્ેમ, માયા તા, કાળજી, મીઠાશ વગેરે
વણર્નોના નમ ૂના બાળકોને અનુભવવા મળતાં નથી, તેન ું આ પિરણામ હોઈ શકે. વળી, સામાિજકઆિથર્ક દરજજામાં પણ સામાિજકીકરણમાં િભ તા જોવા મળી છે . દા.ત. સક્કરે યિક્તની સામાિજક-

Page 57

ં ોનો અભ્યાસ કરી
આિથર્ક કક્ષા અને તેનામાં જોવા મળતાં પરોપકારી વતન
ર્ ોના પર્માણ વચ્ચેના સહસંબધ
તાર યું છે કે, સામાિજક-આિથર્ક નીચલા તરની યિક્તઓને મુકાબલે ઉપલા સામાિજક-આિથર્ક તરની
યિક્તઓમાં વધુ પર્માણમાં પરોપકારી વતન
ર્ જોવા મળે છે .

ફલ િુ તઃઆમ, મોટાભાગની સમાજ

યવ થામાં બાળક મા-બાપ પાસેથી િબનઔપચાિરક રીતે

સમાજદીક્ષા મેળવે છે . પાંચ વષર્ની ઉંમર પછી શાળાએ જત ું થાય એટલે િશક્ષકો પાસેથી તે સમાજની
રીિતનીિત પર્માણે ઔપચાિરક રીતે સામાિજકીકરણની દીક્ષા પામે છે . ઉપરાંત, દરે ક સમાજની આગવી
એવી એકરુપતા હોય છે એને સામાન્યતઃ યિક્ત તાબે થાય છે અને તાબે ન થાય તો એની સામે બળવો
કરે છે . સામાિજકીકરણની પર્િકર્યામાં આચાર-િવચારની સામ્યતા અને એકરુપતાની આવ યકતા રહેલી
ં હોવાથી સામાિજકીકરણની પર્થામાં
છે . વળી, શીખવાની િકર્યા અને સામાિજકીકરણને ખ ૂબ ગાઢ સંબધ
પિરવતર્ન કરવામાં આવે છે . દા.ત. નાના બાળકને

ાિત યવ થાની ઉત્પિ

અને જડતા િવશે િશક્ષણ

આપીને એમ કહીએ કે કોઈપણ જાતના ભેદભાવ પાયા વગરના છે તો એ િવચારોની અસર કાયમ રહે
ખરી? આપણા સમાજમાં અનેક કોમો વચ્ચે

પ ૂવર્ગર્હ જોવા મળે છે તે પણ સામાિજકીકરણની પર્િકર્યામાં

સ ૂચનનો ઉપયોગ કરીએ તો દૂ ર થાય.
- દશક
ર્ ‘િવ શાંિતની ગુરુકી લી’માં ન ધે છે
“છે લા પચાસ વષર્માં થયેલી શોધોમાં મોટામાં મોટી શોધ હુ ં બાલિશક્ષણશા તર્ની ગણું ,ં મારી
અફર

ા છે કે જો માણસને મુિક્તનો અનુભવ લેવો હશે તો તેણે બાલિશક્ષણની આ શોધ પાસે આવવું

પડશે.” બાલિશક્ષણ અને બાલમાનસશા તર્ એમ કહે છે કે આકર્મકવ ૃિ

એ કુિશક્ષણનું પિરણામ છે .

પ િતસરના યોગ્ય િશક્ષણ ારા તેને રોકી શકાય છે . આદતો-લાગણીના વલણ બાળપણમાં જ પડી
ચ ૂક્યા છે . વળી આકર્મકવ ૃિ ના મ ૂળ બા યાવ થામાં થયેલ નૈરા યના અનુભવમાં છે . બાળકોને
અપમાન-િનરાશાના

અનુભવો આપણાં ઘરમાં, શેરીઓમાં અને શાળામાં થાય છે તે તેના િચ માં પડી

રહે છે . સમાજના ખાતે તે ઉધારી રાખે છે

મોટું થઈને સમાજ પાસેથી એક યા બીજી રીતે વસ ૂલ કરે છે .

બાળકે નાનાપણમાં અપમાન, હીણપતભયાર્ અનુભવો કયાર્ હોય છે તે મોટી ઉંમરે કોઈને પીડીત કયાર્
િસવાય રહી શકતો નથી. સમાજનો ઈિતહાસ એમ કહે છે કે

સમાજના બાળકોને આકરામાં આકરી

િ થિતમાં રખાતા તે સમાજમાં બાળકો મોટી ઉંમરે વધારે વચ્છંદી અને આકર્મક થાય છે . પાટાર્ની િશ ત
આકરી હતી – પૈસો ત્યાં રખાતો નહી, કલાસાિહત્યનું સેવન વેવલાદ ગણાતી. ત્યાંના ખડતલ સૈિનકોએ
જયારે બીજા પર્દે શો જીત્યા ત્યારે પૈસા અને િવલાસમાં ડૂબ્યા. આમ, સમાજ બાળકોને

ચલણમાં

મ ૂલવશે તે જ ચલણ બાળક પણ સમાજને ચ ૂકવશે. ”
આમ, સામાિજકીકરણમાં બા યકાળ ઉ મ છે . આ વાત મા-બાપ અને િશક્ષકો ધ્યાને લઈને
બાળકને પર્વ ૃિ ઓ આપવામાં આવે તો અંતઃત ૃિપ્તનો માગર્ ખુ લો થાય. સંહારવ ૃિ નો અવેજ સ નવ ૃિ
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સમાજ પોતાના બાળકો માટે વય, તેમની વ ૃિ

છે .

લક્ષમાં રાખીને સ નકાયર્ની યવ થા પોતાની

છે . તેને કોટ ,

લો, લ કરનું ખચર્ ઓ ં કરવું પડે છે . વળી, નાના નાના કામો

જાતે કરવાથી આત્મિવ ાસ બંધાય છે .

મોટી મુ કે લીમાં પણ ટકી રહે છે . બાળક જયારે મનગમતી

િશક્ષણ યવ થામાં યો

પર્વ ૃિ માં રોકાયેલો હોય છે ત્યારે અંદરથી અનહદ આનંદ અનુભવે છે .
પાછો વાળે છે .

તેની ઈષાર્-વેરવ ૃિ

વગેરેમાંથી

ને બાળપણમાં સ નનો આત્મસંતોષ નથી થયેલ તે સ ા ારા રોફ જમાવી કે શિક્તને

આકર્મક કરી સંતોષ મેળવવા મથે છે . સામાિજકીકરણને સમજી બાળકનું સામાિજકીકરણ રચનાત્મક
િદશામાં િવકસાવી સમાજમાં શાંિત સૈિનકોરુપી માનવોનું ઘડતર કરી શકાય છે , િશક્ષક તરીકે આટલું
કરીએ તો?


કુટુંબનું વાતાવરણ સંવાિદતાભયુ,ર્ં સમજણપ ૂવર્કની િશ તવા ં હોવું જોઈએ તેવ ું બાળકના
માતા-િપતાને માગર્દશર્ન આપવુ.ં



બાળકની ત ુલના અન્ય સાથે ન કરતાં તેને પોતાની ગિતએ િવકસવા દે વ.ું



પુ કળ સ ન પર્વ ૃિ ઓ આપવી.



સમાધાનવ ૃિ



િશક્ષા તો કયારે ય ન જ કરવી. પર્શંસા-કદર કરવી.



સામાિજકીકરણનું ધ્યેય આખરે વતંતર્, વાવલંબી અને જવાબદારીના ભાનવાળો નાગિરક

કેળવાય તે માટેની રમતો, જૂથ પર્વ ૃિ

આપવી.

સમાજને આપવાનો છે . આથી, બાળકને તેની શારીિરક-માનિસક યોગ્યતા અનુસાર વતંતર્તા
બક્ષવી. વળી, સામાિજકીકરણની પર્િકર્યામાં બાળકને વતંતર્ બનાવી દે વા, દોડાદોડી-િબનજરુરી
ઉતાવળ ન કરવી.


આમ કરવાથી બાળકને પ ૂરતા રક્ષણના અભાવે તે ગુના તરફ આકષાર્ય છે . જયારે વધુ પડતી
આડપંપાળથી બાળક વાથીર્, જી ી અને બીજાના ભોગે સગવડ ભોગવવાનું શીખે છે .



બાળકનું જીવન િવશેન ું િ ટિબંદુ જવાબદારીભયુર્ બને, પિરપક્વ બને તે િદશામાં પર્યત્ન કરવા,



સામ ૂિહક પર્વ ૃિ ઓ યોજીને એકસાથે કામ કરતાં શીખવવુ.ં



સામાિજકીકરણ બાળકના જીવનને ઘડે છે . વળી, બાળક અનુકરણથી શીખે છે . આથી માબાપવાલીઓએ આચારણથી શીખવવાનું વલણ િવકસાવવુ,ં પોતાના વાણી- યવહાર-વતર્ન-ટેવોઅનુકરણીય બનાવવા.
કોઈપણ સમાજને પોતાના બાળકો ગુનાિહત વલણવાળા બને તે ન પરવડે. આપણે જો સારા

પર્માિણક નાગિરક બનાવવા હોય તો એનું સામાિજકીકરણ સંતોષકારક રીતે થવું જરુરી છે . બાળકો
સમાજોપયોગી નીવડે એમ આપણે ઈચ્છતા હોઈએ તો બાળકનું િમતર્વતળ
ર્ ુ સારું હોવું જોઈએ. માતાિપતા ખ ૂબ જ જાગૃત હોવાં જોઈએ. આપણે ત્યાં સમાજના

કાંઈ પર્ ો છે તેની પાછળ આવા કારણો

રહેલા છે . ગંદકી, અ વચ્છતા, જયાં-ત્યાં કચરો ફેંકવો, ચોરી કરવી, ઈષાર્ કરવી, મારામારી કરવી, બીજાનું
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ટં વી લેવ,ું આતંકવાદ, ભર્ ટાચાર, ગુનાખોરી, નકસલવાદ તમામના મ ૂળ બા યાવ થામાં માબાપ તથા
િશક્ષકો

ારા ન રાખવામાં આવેલી કાળજી છે . સમાજ સુધારકો, બા યિશક્ષણશા તર્ીઓ, િશક્ષકો આ

િદશામાં જાગૃત રહી તે પર્યત્ન કરે તો શોષણિવહીન, ‘સૌના-ભલામાં આપણું ભલુ’ં એવું માનનારોસમજનારો સમાજ િનમાર્ણ થશે જ એમાં શંકાને

થાન નથી. િવ શાંિતની ગુરુચાવી બાળકના

સકારાત્મક-રચનાત્મક સામાિજકીકરણ કરવામાં સમાયેલી છે . આ અથર્માં માબાપ, બાલમંિદરના િશક્ષકો
અને પર્ાથિમક શાળાના િશક્ષકો એ શાંિત સૈિનકો બનવાની જવાબદારી િનભાવવાની છે !

પર્ગિત ચકાસો.


સામાિજકીકરણની સંક પના સમજાવો.



સામાિજકીકરણના સંદભ ની ચચાર્ કરો.



Ôસામાિજકીકરણમાં જોવા મળતી િભ તાÕ ન ધ તૈયાર કરો.

3.6

સારાંશ
એિરક્સનના િસ ાંત અનુસાર યિક્ત િશશુ અવ થાથી શરુ કરી વ ૃ ાવ થા સુધીમાં જીવનની

આઠ અવ થાઓમાંથી પસાર થાય છે . આ િવકાસ દરિમયાન આવતા કટોકટીના યોગ્ય ઉકેલના કારણે
યિક્તનો પર્બળ વૈયિક્તક અને સામાિજક ક્ષમતા પર્ાપ્ત થાય છે .

ભિવ યમાં આવનાર કટોકટીને

ઉકેલવાનો પર્બળ આધાર બને છે . પર્થમ બે અવ થાઓ દરિમયાન િશશુમાં અિવ ાસ સામે િવ ાસ અને
શરમ કે શંકાને થાને વાયત ાની લાગણીનો િવકાસ થવો જોઈએ. પ ૂવર્-બા યાવ થામાં તર્ીજી અવ થા
અપરાધભાવ દૂ ર કરી પહેલ કરવાની ભાવના િવકસાવવા પર કેન્દર્ીત હોવી જોઈએ. ઉ ર બા યાવ થા
દરિમયાન ચોથી અવ થાએ પિર મ ભાવના િવકસવી જોઈએ અને લઘુતાની ભાવના દૂ ર થવી જોઈએ.
ં ૂ વણમાંથી જાગૃત રીતે પોતાની ઓળખને દર્ઢ કરે છે . છે લી
પાંચમી અવ થામાં તરુણ-ઓળખ િવરુ મઝ
ં સ નાત્મકતા અને પિરપ ૂણર્તા પર્ાપ્ત કરવા પર્યત્નશીલ રહે છે .
તર્ણ અવ થાએ યિક્ત ગાઢ સંબધ
સામાિજકતાના િવકાસમાં પોતાની અને બીજાની ઉ િત માટેના સામથ્યર્નો િવકાસ સમાયેલો છે .
સામાિજકતાના િવકાસને અસર કરતાં પિરબળો પિરવાર, વા થ્ય, શરીર બંધારણ, માનિસક
િવકાસ, સાંવેિગક િવકાસ, યિક્તત્વ, વાતાવરણ, શાળા, િમતર્મંડળ અને સમાજ વગેરે અસરકતાર્ છે .
િશશુઅવ થામાં અને િકશોરાવ થામાં સામાિજકતાનો િવકાસ ઓળખીને િશક્ષકે તેનો િશક્ષણમાં
િવિનયોગ કરવો જરુરી છે .
િબનસામાિજક િશશુ સમાજ, ભાષા અને તેના
િવિશ ટતાને લીધે સામાિજક યવહાર, નીિત,

િવક બંધારણમાં રહેલી મન મગજરુપી

ાન વગેરે શીખી સામાિજકીકરણ પર્ાપ્ત કરે છે .

સામાિજકીકરણની પર્િકર્યાએ ભાતીગળ પર્િકર્યા છે . અનેક સં થાઓનો એમાં ફાળો રહેલો છે . તે
આજીવન ચાલતી િકર્યા છે . કારણ વય વ ૃિ

સાથે ભ ૂિમકાઓ બદલાતાં માણસે નવા વતર્નો શીખ્યા જ
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કરવા પડે છે . સામાિજકીકરણ યિક્તની િ તીયતાનો લોપ કરત ું નથી. કારણ કે, દરે ક યિક્તના
મનોશારીિરક બંધારણ, ભ ૂતકાલીન અનુભવો અને મનોવૈ ાિનક વાતાવરણ િભ

હોય છે .

સામાિજકીકરણમાં યિક્ત અને સમાજ વચ્ચે સંઘષર્ રહેલો છે જ અને તે યિક્ત આંતરીકરણ કરે ત્યારે
અથવા સમાજ ધોરણ બદલે ત્યારે રહેતો નથી.

3.7

ાયો ગક કાય –

ે ીય કાય

(ઇ ટનિશપ દર યાન નીચેના કાય મો અ ૂક કર


ુ ઓ.)

એિરક્સનનો ફોટોગર્ાફ ઈન્ટરનેટ પરથી મેળવી. તેનો પિરચય લખીને ચાટર્સ તૈયાર કરો.
વગર્ખડં માં મ ૂકો.



એક ચાટર્સમાં એિરક્સનના િસ ાંતો લખો. તેમાં દરે ક અવ થાના િચતર્ો પણ મ ૂકો.



બાળકમાં સામાિજકતાનો િવકાસ કરી શકાય તે માટેના વષર્ દરિમયાન યોજી શકાય તેવા
કાયર્કર્મોની યાદી તૈયાર કરો.

-તે ઉત્સવની ઉજવણીમાં પણ બાળકોની સામાિજકતા કયાં કઈ

રીતે િવકસી તેની એક ચાટર્ બનાવી અવલોકનની ન ધ કરો. (ઈન્ટનશ
ર્ ીપ દરિમયાન એક જ
શાળામાં ચાર સેમે ટર દરિમયાનની સઘન- સાતત્યપ ૂણર્ ચાટર્ તૈયાર કરો.)


ઈન્ટનશ
ર્ ીપ દરિમયાન બાળકોની કે સ ટડી આયોજનપ ૂવર્ક કરો. કેસ ટડી કરવા માટે ની
માગર્દિશર્કા તૈયાર કરો.



અનાથા મમાં ઉછરતાં પાંચ બાળકો – પિરવારમાં ઉછરતાં પાંચ બાળકોના યિક્ત અભ્યાસ
આયોજન પ ૂવર્ક તૈયાર કરો.



તાલીમ દરિમયાન સામાિજકીકરણની સંક પના પ ટ થાય તે માટે મંતર્ીમંડળનું આયોજન કરો.
દર વષેર્ મંતર્ીમંડળની પુનઃરચના કરવી

થી દરે કને િવિવધ મંતર્ીની જવાબદારી અદા કરવાની

તક પર્ાપ્ત થાય.


વાલીિમલનનું આયોજન કરવુ.ં



સામાિજકીકરણ વંિચત બાળકોના અભ્યાસ માટે થયેલ અભ્યાસોના દર્ ટાંતો એકઠા કરી
હ તિલિખત અંક તૈયાર કરો. (સંદભર્ – સમાજલક્ષી મનોિવ ાન ડૉ. ચંદર્કાન્ત પટેલ. યુિન.
ગર્ંથિનમાર્ણ બોડર્. અમદાવાદ. પ ૃ.92 થી 99(

3.8

સંદભ સા હ ય



ડૉ. ચંદર્કાન્ત ભોગાયતા, અધ્યાપન પર્યોિજત મનોિવ ાન, પા ર્ પિબ્લકેશનઃ અમદાવાદ.



ડૉ. નનુભાઈ દ ગા, િશક્ષણનું મનોિવ ાન, િનિજ્જન સાયકો સેન્ટર, રાજકોટ.



પટેલ, દવે, અંધાિરયા, પટેલ, પરમાર, અધ્યેતા વરુપ અને િવકાસ, બી. એસ. શાહ પર્કાશન,
અમદાવાદ.
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•

પટ�લ, દવે, �ધા�રયા, પટ� લ, પરમાર, અધ્યેતા સ્વ�ુપ અને િવકાસ, બી. એસ. શાહ પ્રકાશન,
અમદાવાદ.

•

ડૉ. હિષ�દા પં�ડત, બાળમાનસને ઓળખીએ, બાલગોિવ�દ પ્રકાશન ટ્રસ્ટ, અમદાવાદ.

•

મ�ુભાઈ પંચોળ�, િવ� શાંિતની �ુ�ુ�કલ્લી

•

ડૉ. ચંદ્રકાન્ત પ્ર�ુભાઈ પટ�લ, સમાજલક્ષી મનોિવ�ાન, �ુિન. ગ્રંથિનમાર્ણ બોડર્ , અમદાવાદ.
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એકમ – 4 સાંવે�ગક િવકાસ અને ભાષાિવકાસ
4.1

પ્રસ્તાવના

4.2

ઉદ્દે શો

4.3

િવકાસના િવિવધ તબ�ા સબંિધત બાળકોનો ભાષાિવકાસ

4.4

ભાષા િવકાસના તબ�ાઓ

4.5

સંવેગ એટલે �ુ?ં

4.6

સાંવે�ગક િવકાસ અને ભાષાિવકાસ વચ્ચેનો સંબધ
ં

4.7

4.8

4.9

4.10

4.6.1

બાળકનો ભાષાક�ય િવકાસ

4.6.2

ભાષાિવકાસ અને સાંવે�ગક િવકાસ વચ્ચેનો સંબધ
ં

4.6.3

ભાષાિવકાસ પર અસર કરતાં પ�રબળો

સાંવે�ગક િવકાસ અને તેને િનયંત્રણ કરવાની ક્ષમતા
4.7.1

ભય

4.7.2

ઈષ્યાર્

4.7.3

�ુસ્સો

4.7.4

અન્ય ઉપાયો

વ્ય�ક્તત્વનો િવકાસ
4.8.1

વ્ય�ક્તત્વનો અથર્

4.8.2

િશ�ુ અવસ્થા�ું વ્ય�ક્તત્વ

4.8.3

શાળાની �મર � ૂવ�� ું વ્ય�ક્તત્વ (3 થી 6 વષર્ની વય)

4.8.4

પ્રાથિમક શાળા સમય દરિમયાન�ું વ્ય�ક્તત્વ

4.8.5

પ્રારં �ભક �ુમારાવસ્થા�ું વ્ય�ક્તત્વ

વ્ય�ક્તત્વ માપન
4.9.1

ઓળખયાદ� [Checklist] :

4.9.2

બદામી ર�ચત િવદ્યાથ� સમસ્યા સંશોધિનકા

4.9.3

ૂ ન સંશોધિનકા
બેલ અ�ુ�લ

4.9.4

વા�� ૂિત� કસોટ�

4.9.5

સામા�જકતાિમિત

વ્ય�ક્તત્વ પર અસર કરતાં પ�રબળો
4.10.1 શર�ર બંધારણના પ�રબળો
4.10.2 �ુ�દ્ધમ�ા
4.10.3 આવેગશીલતા
4.10.4 િવશેષ શ�ક્તઓ
4.10.5 પ�ર�સ્થિતજન્ય પ�રબળો
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4.11

સારાંશ

4.12

સ્વાધ્યાય

4.13

સંદભર્ � ૂ�ચ
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એકમ – 4 સાંવે�ગક િવકાસ અને ભાષાિવકાસ
4.1

પ્રસ્તાવના
સંવેગ �ગ્રે� શબ્દ Emotionના પયાર્ય તર�ક� વપરાય છે . તેનો અથર્ �ુબ્ધ કર�ું ક�

ઊથલપાથલ કરવી. સંવેગ એ શર�રતંત્ર સાથે ગાઢ ર�તે સંકળાયેલી જ�ટલ પ્ર�ક્રયા છે . સંવેગથી ક�ટલીક
�ત�રક – શાર��રક પ્ર�ક્રયાઓ ઝડપી બને છે . સંવેગો એ �ુદરતી અ�ુ� ૂિત છે . કોઈપણ વ્ય�કતને
સંવેગના અ�ુભવથી વં�ચત રાખી શકાય નહ�.
સાંવે�ગક િવકાસ અન્ય િવકાસ સાથે ગાઢ ર�તે સંકળાયેલો હોઈ તેની િવકાસ તરાહ �ણવાથી
બાળક સાથેના વ્યવહારમાં મદદ�ુપ બને છે .
સંવેગને શાર��રક સ્વાસ્થ્ય સાથે િનકટનો સંબધ
ં છે . શાળા�ુ ં ભાવાવરણ અને િશક્ષકનો પ્રેમાળ
વ્યવહાર બાળકમાં િશક્ષણ પ્રત્યેનો રસ ઉત્પ� કર� છે . બાળકનો સાંવે�ગક િવકાસ અને ભાષા વચ્ચે અનેરો
સંબધ
ં છે . બાળક �મર વધવાની સાથે વાતાવરણ પર કા�ુ મેળવે છે . સમાજના અને �ુદરતના સંસગર્માં
રહ�ને ભાષા શીખે છે . ભાષા િવકાસનો �ુખ્ય આધાર આસપાસ�ુ ં વાતાવરણ અને રોજબરોજ બનતી
ઘટનાઓ છે . િવકાસના િવિવધ તબ�ે બાળકનો ભાષાિવકાસ થાય છે . પ્રસ્�ુત એકમ બાળકના સાંવે�ગક
િવકાસ સાથે ભાષાિવકાસ કઈ ર�તે જોડાયેલ છે એ �ગે ચચાર્ કરવામાં આવી છે .

4.2

ઉદ્દે શો

પ્રિશક્ષણાથ�ઓ...

4.3

•

બાળકના ભાષાિવકાસના િવિવધ તબ�ા િવશે �ણે.

•

સંવેગ એટલે �ુ?ં ની સમજ ક�ળવે.

•

સાંવે�ગક િવકાસ અને ભાષાિવકાસ વચ્ચેનો સંબધ
ં સમ�.

•

સાંવે�ગક િવકાસ અને તેને િનયંિત્રત કરવાની ક્ષમતાના િવકાસ �ગે �ણે.

•

વ્ય�ક્તત્વના િવકાસ અને માપન �ગે �ણે.

•

વ્ય�ક્તત્વ પર અસર કરતાં પ�રબળો િવશે સમ�.

િવકાસના િવિવધ તબ�ા સબંિધત બાળકોનો ભાષાિવકાસ
� માધ્યમ દ્વારા માણસો પરસ્પર િવચારો�ું વહન કર� છે અને ઈચ્છાઓ અને લાગણીઓની

અ�ભવ્ય�ક્ત કર� છે તેને ભાષા કહ� છે .
માતાને જોઈ બાળક હસે છે , એને જોઈ પોતાના હાથ �ચા કર� છે અને માતા તેને ન તેડ� તો
તે રડવા માંડ� છે . આ વતર્ન દ્વારા બાળક કંઈને કંઈ કહ�વા માંગે છે અથવા કોઈ ભાવ વ્યક્ત કરવા

Page 65

માંગે છે . આ શાર��રક અથવા ચહ�રાના હાવભાવોનો ભાષામાં જ સમાવેશ થાય છે . બાળકની
શ�ુઆતની ભાષા હાવભાવોથી બનેલી હોય છે .
બાળકમાં ભાષાનો િવકાસ ક�વી ર�તે થાય છે તે બાળમનોિવ�ાનનો બ�ુ મહત્વનો િવષય
બન્યો છે , કારણક� બાળકની બોલવાની, વાંચવાની અને લખવાની શ�ક્ત એની શાર��રક
પ�રપક્વતા, એની લાગણીઓ, એની સામા�જક પ્રિત�ક્રયા અને એના માનિસક િવચારો ઉપર પ્રકાશ
પાડ� છે .
ભાષાનો િવકાસ સામાન્ય ર�તે નીચે પ્રમાણે જોવા મળે છે .
1.

સ્વાભાિવક ર�તે મોમાંથી નીકળતા ઉદગારો અને ચહ�રાના અથવા શર�રના બી�
�ગોના હાવભાવ.

2.

એક શબ્દનો ઉચ્ચાર, દા.ત. કાકા, દાદા, મામા વગેર� ......

3.

એક શબ્દનો વા�ના અથર્માં ઉપયોગ. દા.ત. ચા એટલે મને ચા આપ.

4.

અનેક શબ્દ�ું બને� ું વા� દા.ત. મને આપો � ૂ ...

5.

મનનો િવચાર વ્યક્ત કરવા માટ� શબ્દોની યોગ્ય રચના કર� બનાવે� ું વા�. દા.ત.
માર� પાણી પી�ું છે , મને � ૂખ લાગી છે ...

6.

4.4

ભાષા ઉપર પ્ર�ુત્વ.

ભાષા િવકાસના તબ�ાઓ

પ્રથમ �ુદન
જન્મ સમયે થ�ું �ુદન એ અથર્હ�ન અવાજ છે , એ ભાષા નથી.

ત્રી� અઠવા�ડયાના �તે
લગભગ ત્રણ અઠવા�ડયા પછ� શર�રના �ુદા �ુદા મરોડ સાથે બાળક રડ� છે . તેમાં બાળકની
�ુદ� �ુદ� જ�ુ�રયાતો અ�ભવ્યક્ત થાય છે . એ અરસામાં બાળક�ું �ુદન �ુદા �ુદા પ્રકાર�ુ ં હોય છે . � ૂખ
લાગી હોય તે વખત�ું �ુદન, પેટ �ુઃખ�ુ ં હોય તે વખત�ુ ં �ુદન, પથાર� પલાળ� હોય અને બાળક
ભી�ુ ં થ�ુ ં હોય તે વખત�ું �ુદન �ુ�ું �ુ�ું હોય છે . અ�ુભવી માતા �ુદનની તરાહ ઉપરથી બાળકને
�ુ ં થ�ુ ં છે તે સમ� શક� છે .

શા�બ્દક ભાષાની પહ�લાનો તબ�ો
બી� ક� ત્રી� મ�હનાના અરસામાં બાળકના વણર્-ઉચ્ચારના પ્રયોગ ચાલે છે . એના મોમાંથી
અકસ્માતે ક�ટલાંક અસ્પષ્ટ ઉચ્ચારો સર� પડ� છે . દા.ત. ફ�ફસાની હવાના ધ�ાથી �બડાયેલા હોઠ ઉઘડ�
જવાથી બાળકના મોમાંથી સ્ફોટક અવાજ નીકળે છે . ત્યાર� ‘પ્પ’, ‘બ્બ’, ‘મ્મ’ એવા ઉચ્ચારો સંભળાય
છે . આવા ઉદગારો ભાષાના પાયા છે .
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3 થી 8 મ�હનાનો ગાળો
બાળક મોમાંથી �ુદા �ુદા અથર્હ�ન ઉદગારો કાઢ� છે . દા.ત. દ-દ, દા-દા, પ-પ, પા-પા, બ-બ,
બા-બા �વા અવાજએ સતત કાઢ� છે . બાળકના આવા ઉદગારો (ક�ટલાક) ભાષાના ભાગ બની �ય
છે . દા.ત. બા, મામ્મા, દાદા, કાકા, મામા

9 મ�હનાથી 12 મ�હનાનો ગાળો
9 માસ�ુ ં બાળક ‘બાય-બાય’, ‘ટા-ટા’ આવજો એવા શબ્દો સમ� છે . 12 મ�હના�ુ ં બાળક
બોલીને જવાબ પણ આપે છે .
�મ �મ બાળક બી�ના શબ્દોનો અથર્ સમજવા માંડ� છે તેમ તેમ તે પોતા�ુ ં શબ્દભંડોળ
ભે� ું કરતો �ય છે . સામાન્ય ર�તે ૧૨મા મ�હનાના �તે બાળક સ્વતંત્ર ર�તે શબ્દ બોલવા લાગે છે .
શ�ુઆતમાં બાળક શબ્દ�ું સામાન્યીકરણ કર� છે . એટલે દાદા શબ્દ દાદા માટ�, િપતા માટ�, ભાઈ
માટ� અને કોઈપણ �ુ�ુષ માટ� વાપર� છે .

શબ્દ-વા�
શબ્દનો ઉપયોગ બાળક વા� તર�ક� કર� છે . દા.ત. �ૂતરાને માટ� ભાઉ-ભાઉ શબ્દ વાપરતો હોય
તો ભાઉ-ભાઉનો ઉપયોગ તે �ૂતરો આવ્યો છે અથવા �ૂતરાની મને બીક લાગે છે એવા અનેક અથ�માં કર�
છે .

શબ્દ શીખવાનો ક્રમ
બાળક પહ�લા નામ શીખે છે ત્યારપછ� �ક્રયાપદો શીખે છે . દા.ત. પડ� ગયો, ખા�ું છે , � ૂર� આપ
વગેર� ....
�ક્રયાપદ પછ� બાળક સાદા િવશેષણો શીખે છે . માતા એને શીખવે છે ક� ‘પાણી ગં�ુ છે ’,
ં છે ’ ત્રણ વષર્ને �તે બાળક વ�ુ સવર્નામ વાપરવા માંડ� છે .
‘બેબી ડાહ� છે ’, ‘ઢ�ગલી �ુદર

વા�નો ઉપયોગ
બાળક 1 ક� 2 શબ્દોના વા�થી શ�ુઆત કર� છે . બે વષર્� ુ ં બાળક ‘બા મને ચા આપ’ �વા
વા�ો બોલે છે . બે વષર્� ુ ં બાળક નાના સવાલો પણ � ૂછે છે . દા.ત. મમ્મી �ાં છે ? �ુિનલ �ાં છે ?
આ�ાથર્ વા�ો બે વષર્� ું બાળક �ટથી બોલે છે . દા.ત. મને �ૂ ધ આપ, મને � ૂ આપ, મને રમાડ.
ત્રણ વષર્ના �ત �ુધીમાં બાળક બ�વ
ુ ચનનો ઉપયોગ કરતો થાય છે . 4 થી 5 વષર્
દરિમયાન બાળકની વા�રચના િવકસે છે . વ્યાકરણ-�ુદ્ધતા સારા પ્રમાણમાં આવે છે . ભાષા ઉપર
થોડ� પકડ આવેલી હોવાથી બાળક સાર� પેઠ� વાતચીત કર� શક� છે .
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બાળક છ વષર્� ું થાય એટલે પ્રાથિમક શાળામાં �ય છે . હવે તે �ુ�ુંબ ઉપરાંત શાળા અને
બહારના સમાજના સંપકર્ માં આવ�ુ ં �ય છે . પ�રણામે તેની ભાષા ઝડપથી િવકસે છે . આમ, 12 વષર્
�ુધીમાં બાળક કોઈપણ પ�ર�ચત િવષય પર બોલી શક� છે .

4.5

સંવેગ એટલે �?
ંુ
‘સંવેગ એ આત્યાંિતક �ક્રયાશીલતાની અવસ્થા છે .’

-લીન્ડસે

અથાર્ત સંવેગની �સ્થિતમાં આપણી ચેતના �ક્રયાશીલતાની પરાકાષ્ઠાએ પહ�ચે છે .
‘સંવેગ એટલે સમગ્ર ચેતાતંત્રની �ુબ્ધ અવસ્થા’

-�ુડવથર્

સંવેગ એ શર�રતંત્ર સાથે ગાઢ ર�તે સંકળાયેલ છે . ઉપરાંત સંવેગો સાથે િવિવધ પાસાઓ
સંકળાયેલા છે .

ઉદ્દ�પન : સંવેગનો અ�ુભવ કોઈને કોઈ પ્રકારના ઉદ્દ�પકની ર�ૂઆત પછ� જ થાય છે . દા.ત. કોઈ
વ્ય�ક્ત સ્વજનનો અકસ્માત થતા �ુએ તો તેનામાં �ુઃખનો સંવેગ ઉત્પ� થાય છે .

બાહ્ય શાર��રક ફ�રફારો અને હાવભાવ : સંવેગ અ�ુભવનાર વ્ય�ક્ત તેની અ�ભવ્ય�ક્ત નર� �ખે જોઈ
શકાય તેવા વતર્નો વડ� વ્યક્ત કર� છે . �ુખનો આવેગ અ�ુભવનાર વ્ય�ક્તના ચહ�રા પર પ્રસ�તા દ� ખાય
છે .

ુ વ : ‘આજનો �દવસ કંટાળાજનક રહ્યો.’ ‘આ� બ�ુ મ� પડ�’, ‘ચા મસ્ત
સંવેગનો સભાન અ�ભ
હતી’ વગેર� કથનો દ્વારા વ્ય�ક્ત પોતાને થયેલા સંવેગ સભાન અ�ુભવની જ અ�ભવ્ય�ક્ત કર� છે .

િવિવધ પ્રકારના સંવેગો : ભય, �ુસ્સો, પ્રેમ, ઈષાર્ અને �ચ�તા �વા િવિવધ પ્રકારના સંવેગોનો
અ�ુભવ બાળકને, વ્ય�ક્તને થતો હોય છે .

ભય : દા.ત. �ધારામાં બાળકને ભય લાગે, ઘરમાં એકલા રહ�વાનો ભય લાગે, અ�ણી વ્ય�ક્તનો
ભય લાગે, પર�ક્ષાનો ભય લાગે.

�સ્ુ સો : બાળકને તેની �દ ના સંતોષાય તો �ુસ્સો આવે. માતાિપતા લડ� તો �ુસ્સો આવે. દર� ક બાળક
�ુસ્સાનો સંવગ
ે અલગ-અલગ ર�તે વ્યક્ત કરતો હોય છે .

પ્રેમ : સામાન્ય ર�તે � બાળકને માતાિપતા ક� અન્ય તરફથી પ્રેમ મળે છે તે અન્યને પ્રેમ કર� શક� છે .
બાળકને �ના પ્રત્યે પ્રેમ હોય તે વ્ય�ક્ત સાથે રહ�વા માટ� સતત પ્રે�રત રહ� છે . તે તેના સ્નેહપાત્રની વાત
તન્મય થઈને સાંભળે છે . તેની હાજર�માં સતત �સ્મત કર�ું રહ� છે .

�ચ�તા : �ચ�તા �ત�રક સંઘષર્માંથી ઉત્પ� થાય છે . સામાન્ય ર�તે વ્ય�ક્ત જયાર� �ુસ્સામાં હોય પરં � ુ
�મ
ુ લો કરતાં ડર� છે ત્યાર� �ત�રક સંઘષર્ ઉત્પ� થાય છે . ઉ.દા. તર�ક� જયાર� વ્ય�ક્ત લોકિપ્રય બનવા
ઈચ્છતી હોય પરં � ુ લોકિપ્રય બનવા માટ� � કંઈ કર�ું પડ� તેની સામે તેની તૈયાર� ના હોય તો આ
પ�ર�સ્થિત તેનામાં �ચ�તાનો સંવેગ ઉત્પ� કર� છે .
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બાળકમાં અલગ અલગ પ�ર�સ્થિત �ચ�તા જન્માવે છે . દા.ત. બાળકને પોતા�ુ ં રમક�ું
ખોવાઈ જવાની �ચ�તા સતાવે છે .
પ્રખ્યાત મનોિવશ્લેષક ફ્રોઈડના મત પ્રમાણે તરત જન્મેલા બાળકોમાં �ુખ અને �ુઃખના
સંવેગો હોય છે . વતર્નવાદ� વોટસનના મત પ્રમાણે બાળકમાં ડર, �ુસ્સો અને પ્રેમ આ ત્રણ
આવેગોના શાર��રક લક્ષણો જોવા મળે છે .
બાળકોની સંવગ
ે ની અ�ભવ્ય�ક્તમાં � ૂબ િવિવધતા હોય છે . �મર પ્રમાણે અ�ભવ્ય�ક્તમાં
ફરક હોય છે .
દા.ત.

1 વષર્� ુ ં બાળક �ુસ્સામાં માતાને બચ�ું ભરશે.
5 વષર્� ુ ં બાળક મમ્મી મને નથી ગમતી એમ કહ�શ.ે
10 વષર્� ુ ં બાળક ક�વળ િનષેધાત્મક વલણ ધારણ કર� પોતાનો �ુસ્સો પ્રગટ કરશે.
દર� ક આવેગની અ�ભવ્ય�ક્તમાં પણ ઘણી િવિવધતા હોય છે . દા.ત. બાળક �ુસ્સાની

અ�ભવ્ય�ક્તમાં લાત મારવી, પગ પછાડવા, ભ�ય ઉપર શર�ર પટક� દ� �,ું ભવા ચઢાવવા, હાથમાંથી
વસ્�ુ ફ�ક� દ� વી, માર�ુ,ં રડ�ુ,ં ચીસ પાડવી વગેર� ....
ં ૂ અને પ્રેમ બાળકના સાંવ�ે ગક િવકાસને અસર કર� છે . �
માતાિપતા તરફથી મળતી �ફ
બાળકને માતાિપતાનો પ્રેમ મળતો નથી તેઓ સાંવે�ગક ર�તે અપ�રપક્વ વતર્નો કર� છે . તેઓ
પોતાની �તને અિન�ચ્છત અને ત્ય�યેલ માને છે .
માતાિપતા તરફથી બે બાળકો સાથેના વ્યવહારમાં સમ�ુલા ન જળવાય તો ભાં�ુઓમાં
ઈષાર્ની લાગણી ઉત્પ� થાય છે . જો બાળકનો સ્વીકાર થાય તો તે આનં�દત, મૈત્રી� ૂણર્ અને
સહકાર�ુક્ત વતર્નો કર� છે . જો તેની અવગણના કરવામાં આવે તો તે ના�ુશ, આક્રમક અને
સંવેદનહ�ન બને છે .
કોઈપણ સંવેગનો અિતર� ક �ુકસાનકારક છે . બાળકના ઉછે રમાં માતાિપતા તેમજ િશક્ષક�
બાળકમાં સંવેગ પ્રદશર્ન અને સંવેગ િનયંત્રણની ટ�વો ક�ળવવી જોઈએ.

4.6

સાંવે�ગક િવકાસ અને ભાષાિવકાસ વચ્ચેનો સંબધ
ં
મ�ુષ્યનો �વનકાળ શૈશવ, બાલ્યાવસ્થા, �કશોરવસ્થા, અને �ુખ્તતા �વા તબ�ામાં

િવભા�જત છે . � �મર આધા�રત છે . �મર વધવા સાથે બાળકનો તમામ ક્ષેત્રે ક્રમબદ્ધ િવકાસ થતો
રહ� છે .
પહ�લો શાર��રક િવકાસ એટલે ક� શર�રના �ગોની કૌશલ્ય� ૂણર્ કામગીર�નો િવકાસ. બાળક
પહ�લા બેસ,ે પછ� ઊ�ું થાય અને પછ� ચાલવા લાગે, આ તેના િવકાસના ક્રમબદ્ધ પગિથયાં છે .
�ાનાત્મક િવકાસ એટલે ક� મગજના િવિવધ કાય�નો િવકાસ �વા ક� �ુ�દ્ધ, ચા�ુયર્ વગેર�...
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સામા�જક િવકાસ એટલે ક� સમાજની અપેક્ષા �ુજબ વતર્ન કર�ને એકબી� સાથે સંબધ
ં ો
ક�ળવવાનો િવકાસ.
ભાવનાત્મક િવકાસ એટલે �ુસ્સો, ભય, આનંદ (સંવેગાત્મક), ઉત્સાહ, વ્યગ્રતા, શોક વગેર�
લાગણીઓ અને ભાવનાઓનો બાળકમાં ધીમે ધીમે િવકાસ થતો જોવા મળે છે .

4.6.1 બાળકનો ભાષાક�ય િવકાસ
ભાષાક�ય િવકાસ એટલે ક� વાચાનો િવકાસ. શ�ુઆતમાં રડ�ને, ઊહંકારા ભર�ને, પછ� એક
શબ્દ અને વા�ો એમ કર�ને ધીમે ધીમે બાળક બોલતા શીખે છે .
બાળકનો ભાષાિવકાસ દર� ક તબ�ે અલગ અલગ જોવા મળે છે .
•

ગભાર્વસ્થામાં જ બાળકના વાણી અને વ્યવહારના ક�ન્દ્રોની રચના મગજમાં થવા લાગે છે .
ડાબોડ� બાળકના જમણા મગજમાં અને જમણેર� બાળકના ડાબા મગજમાં બોલવાના ક�ન્દ્રો
આવેલા છે .

•

જન્મ સમયે ક�વળ રડ� શક�ુ ં બાળક ધીમે ધીમે સ્પષ્ટ અને િનયંિત્રત ઉચ્ચારણ કરતાં શીખે
છે .

•

એકાદ વષર્� ું બાળક બે-ચાર શબ્દો બોલતા શીખી �ય છે .

•

દોઢ વષર્� ુ ં બાળક ક�ટલાંક પદાથ�ના નામ બોલી શક� છે .

•

ૂ ા વા� બોલવાની ક્ષમતા પ્રાપ્ત કર� છે .
ત્રણ વષર્� ુ ં બાળક �ંક

4.6.2 ભાષાિવકાસ અને સાંવે�ગક િવકાસ વચ્ચેનો સંબધ
ં
માતાિપતાનો પ્રેમ અને સંભાળ, અન્ય �ુ�ુંબીજનોની સંભાળ, બાળકના ભાષાિવકાસમાં
અગત્યનો ભાગ ભજવે છે .
ભાષાનો ઉપયોગ બાળક પોતાની ઈચ્છા, ભાવ, પ્ર�, કોઈ વસ્�ુ દશાર્વવા, પોતાના ક� અન્ય
લોકોના િનદ� શ કરવા માટ� કર� છે . તે ભાષામાં થતી મ�ક પણ સમ� છે અને ભાષા સંબધ
ં ી રમતો
પ્રત્યેની તેની અ�ભ�ુ�ચ પણ દશાર્વે છે .
બાળકોને કિવતાઓ, ગીતો અને વાતાર્ઓ સાંભળવામાં બ�ુ જ મ� આવે છે . એનાથી તેઓ
નવા નવા શબ્દો શીખે છે .

4.6.3 ભાષાિવકાસ પર અસર કરતાં પ�રબળો
બાળકના સમગ્ર ભાષાિવકાસનો આધાર એ કઈ �તના વાતાવરણમાં ઊછ�ુ� છે એના પર
છે .
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�ુ �ંુ બ, પડોશ, સગાસંબધ
ં ી
�ુ�ુંબ બાળકના ભાષાિવકાસમાં અગત્યના સ્થાને છે . �ુ�ુંબમાંથી બાળકને � પ્રકારના
અ�ુભવો થવાના એની અસર પણ ભાષાિવકાસ પર દ� ખાવાની.

શાળા
શાળામાં બાળકના સવા�ગી િવકાસ માટ� પ્રયત્નો થાય છે . શાળા�ુ ં સમગ્ર વાતાવરણ
બાળકના ભાષાિવકાસ ઉપર અસર કર� છે . દા.ત. શાળામાં જો િશક્ષકો તરફથી સહપાઠ� તરફથી
સ્નેહભ�ુ,� આત્મીયતા� ૂવર્ક�ું વતર્ન હશે તો બાળક વ�ુને વ�ુ શીખવા માટ� પ્રયત્નો કરશે.

સામાન્ય � ૃ�દ્ધનો દર
સંશોધનો દ્વારા મા� ૂમ પડ�ુ ં છે ક� � બાળકોના શર�રની � ૃ�દ્ધનો દર યોગ્ય હોય છે , તેઓની
ભાષામાં પ્રગિત સાર� હોય છે . િવ�ુદ્ધ પક્ષે � બાળકોની � ૃ�દ્ધ ધીમી હોય છે તેઓની ભાષામાં પ્રગિત
મંદ હોય છે .

��ુ દ્ધમ�ા
માનિસક શ�ક્ત અથવા �ુ�દ્ધ ભાષાની પ્રગિત ઉપર સારા પ્રમાણમાં અસર કર� છે . સામાન્ય
�ુ�દ્ધ ધરાવનાર બાળક કરતાં તેજસ્વી બાળક ચાર મ�હના �ટલો વહ�લો બોલવા લાગે છે .

�લ�ગ
કન્યાઓ વહ�લી બોલવા માંડ� છે . વા�ની લંબાઈ, વ્યાકરણની �ુદ્ધતા, શબ્દનો યોગ્ય
ઉપયોગ, વાક્છટામાં તેઓ સરસાઈ બતાવે છે . શબ્દભંડોળ પણ મો�ું હોય છે . પરં � ુ �ુખ્ત �મરની
થતા �ુમારો વ�ુ પ્રગિત કર� છે .

સામા�જક – આિથ�ક મોભો
ઉચ્ચ સામા�જક-આિથ�ક મોભાવાળા �ુ�ુંબના બાળકો ભાષાશ�ક્તમાં ચ�ડયાતા હોય છે . આમાં
વારસાગત અને વાતાવરણજન્ય બંને પ�રબળો ભાગ ભજવે છે .
જો બાળક શ્રવણની ખામી ધરાવ�ુ ં હોય તો પણ ભાષા િવકાસ પર અસર પડ� છે . ઉપરાંત
જો બાળકમાં તોતડાપ�ુ ં હોય તો લ�ુતાગ્રંથીથી પીડાવાના કારણે ભાષાિવકાસ અને સંવેગ િવકાસ
પર પણ અસર પડ� છે .
આ ઉપરાંત બાળકના ભાષાિવકાસમાં તેના િમત્રો, ટ��લિવઝન વગેર� પ�રબળો પણ
અગત્યનો ભાગ ભજવે છે .
આમ બાળકના િવકાસના ક્રમમાં ભાષાિવકાસ�ું ઘ�ુ ં મહત્વ છે . કારણક� �વનની દર� ક
પ્ર� ૃિ�માં એને ભાષાની જ�ુર પડવાની છે . અ�ભવ્ય�ક્તની સફળતાનો આાધાર પણ ભાષાકૌશલ્ય
પર જ છે . ભાષા આપણી જ�ુ�રયાતો લાગણીઓ વ્યકત કરવામાં સહાય� ૂત નીવડ� છે .
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4.7

સાંવે�ગક િવકાસ અને તેને િનયંત્રણ કરવાની ક્ષમતા
બાળકનો ઉછે ર અને િવકાસ કરવા માટ� તેના આવેગો, સંવેગોને સમજવા જ�ુર� છે . સંવેગો

વ્ય�ક્તત્વના િવકાસમાં જ�ુર� છે . પરં � ુ ક્રોધ, બીક, �ચ�તા, અદ� ખાઈની અસર �વા સંવેગોની શર�ર
પર િવપર�ત અસર થાય છે . દા.ત. સતત �ચ�તામાં રહ�� ુ ં બાળક ક� ડરપોક બાળકમાં અિનદ્રા,
અપચો �વી �ુશ્ક�લીઓ ઉત્પ� થાય છે અને �થી તે શાર��રક િવકાસને હાિન કર� છે . જયાર� પ્રેમ,
હષર્, આનંદ વગેર� �ુખદ સંવેગો બાળકને વધાર� ઉત્સા�હત અને વધાર� ચેતનવંત બનાવે છે .

4.7.1 ભય
ભયનો સંવગ
ે તીવ્ર હોય છે અને તે બાળકના મન પર અિનચ્છનીય અસરો પેદા કર� છે .
બાવો આવશે, પોલીસ બોલા�ુ,ં ડૉકટર ક� ઈન્�ક્શનનો ભય બતાવવામાં આવે છે .

િનરાકરણઃ- બાળકના ભય�ું િનરાકરણ સમજ� ૂવર્ક તેમજ તેવી બાબતોના પ્રત્યક્ષ અ�ુભવોથી
કરવા કોિશશ કરવી. દા.ત. બાળક �ધારામાં જતા ડર�ું હોય તો એકાદવાર તેની સાથે �ધારામાં
જઈ પ્રત્યક્ષ અ�ુભવ કરાવી સમ�વ�ું ક� �ધારાથી હંમેશા ડરવાને કારણ નથી. માત્ર કલ્પનાથી જ
બાળક ડર�ું હોય છે .

4.7.2 ઈષ્યાર્
ત્રણ ચાર વષર્� ું બાળક થાય અને પાછળ બી� ભાઈ બહ�નનો જન્મ થાય ત્યાર� નાના
બાળકની ઈષ્યાર્ આવે છે . આ સંવગ
ે થી પીડાતા બાળકો સાથેના બાળકને માર� લે છે , �ુકસાન
પહ�ચાડ� છે .

િનરાકરણઃ- �ુ�ુંબીજનોએ બાળકમાં દ� ખાતા ઈષ્યાર્ના સંવેગ પ્રત્યે બેદરકાર� ન દાખવતા તેને � ૂરતી
લાગણી આપી તે� ું આત્મસન્માન સાચવી તેને સ્વસ્થ કરવા પ્રયત્ન કરવો.

4.7.3 �સ્ુ સો
બાળકને તેની જ�ુ�રયાત સંતોષવામાં કોઈ પણ અવરોધ ઉભો થાય ત્યાર� તે �ુસ્સે થાય છે .
ચીસો પાડ�ને, માર�ને, પોતાની �તને �ુકસાન કર�ને પોતાનો �ુસ્સો વ્યક્ત કર� છે , આમ અનેક
ર�તે બાળક પોતાનો �ુસ્સો વ્યક્ત કર�ુ ં હોય છે .

િનરાકરણઃ- બાળકનો �ુસ્સો શમ્યા પછ� તેને યોગ્ય ર�તે સમ�વવા જોઈએ. ઉપરાંત નીચેના
ઉપાયો દ્વારા બાળકમાં અિનચ્છનીય સંવેગોને િનયંિત્રત કરવાની ક્ષમતાનો િવકાસ થાય એ માટ�
માતા, િપતા, �ુ�ુંબીજનો, િશક્ષક� મળ�ને સ�હયારા પ્રયાસો કરવા જોઈએ.
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4.7.4 અન્ય ઉપાયો
બાળક દ્વારા અ�ુભવાતા સંવેગોની અ�ભવ્ય�ક્ત ના થવાથી મનોિવ�ૃિત ઊભી થાય છે .
આથી બાળકને પોતાના મનોભાવોને િવિવધ ર�તે વ્યક્ત કરવાના અવસરો શાળાએ � ૂરા પાડવા
જોઈએ. �મ ક�,
•

બાળકને ધીરજથી સાંભળ�ુ.ં

•

બાળકને પોતાના િવચારો રોકટોક િવના વ્યક્ત કરવા દ� વા.

•

બાળક� કર� લ કાયર્ને �બરદાવી તેને પ્રોત્સા�હત કર�ુ.ં

•

બાળકોને સહઅભ્યાસક�ય પ્ર� ૃિ�ઓ �વી ક� ગાન, િનબંધલેખન, વાતાર્લેખન, કાવ્યગાન,
વક્� ૃત્વ, રમત-ગમત માટ� પ્રે�રત કરવા જોઈએ.

•

શાબાશ, સરસ, ઉ�મ વગેર� �વા હકારાત્મક �ુદ્ઢકો � ૂરા પાડવા જોઈએ.

•

િશક્ષક� પોતાના વ્યવહારમાં સાંવે�ગક સમ�ુલા દશાર્વવી જોઈએ કારણક� બાળક હંમેશા
િશક્ષકના વતર્નો�ું અ�ુકરણ કર�ું હોય છે .

•

ક્રોધ, ભય, ઈષ્યાર્, � ૃણા �વા અિનચ્છનીય સંવગ
ે ો�ું ઊધ્વ�કરણ કરવા માટ� બાળકને કળા,
સા�હત્ય અને વ્યાયામના સાધનો � ૂરા પાડવા જોઈએ.

•

ઈષ્યાર્ની જગ્યાએ બાળકમાં તં�ુરસ્ત હ�રફાઈ�ું વલણ િવકસે એ માટ� માતા-િપતા, િશક્ષકોએ
પ્રેરણા આપવી જોઈએ.

•

બાળકોના સંવગ
ે ો યોગ્ય ર�તે ક�ળવાય એવા સંજોગો, પ�ર�સ્થિત િશક્ષક� ઊભી કરવી જોઈએ.
સા�હત્ય, કળા, �ુદરત વગેર� બાબતની અ�ભ�ુ�ચ ક�ળવી તે દ્વારા તેના સંવેગોને િનયંિત્રત
કરવાની ક્ષમતાના િવકાસ માટ� પ્રયત્નશીલ બન�ું જોઈએ.

4.8

વ્ય�ક્તત્વનો િવકાસ
બાળક તેના �વનકાળ દરિમયાન થતા અનેક અ�ુભવોના પ�રણામ�ુપે એની શાર��રક

અને માનિસક જ�ુ�રયાતો સંતોષવા માટ� અ�ુક માગ� અપનાવે છે . દર� ક વ્ય�ક્તમાં આ માગ� અલગ
અલગ અને આગવા હોય છે . તેને અ�ુલક્ષીને લોકો કહ� છે ક� આ માણસ પ્રમા�ણક છે , િવ�ાસપાત્ર
છે , �ુચ્ચો છે વગેર�. વ્ય�ક્તની આ િવશેષ વતર્ન-ભાત એ�ું વ્ય�ક્તત્વ બતાવે છે .
�મ �મ બાળક તેના વ્ય�ક્તત્વના િવકાસના િવિવધ તબ�ાઓમાંથી – ગભાર્વસ્થાથી
માંડ�ને બાલ્યાવસ્થા, �ુમારાવસ્થા, �ુખ્તાવસ્થા �ુધી ઉ�રો�ર પસાર થ�ું હોય છે , તેમ તેમ
તેનામાં સવર્ વ્ય�ક્ત-લક્ષણો �વા ક� પ્રેરણાઓ, આવેગો, ઈચ્છાઓ તેમજ તેમને વ્યક્ત કરવાની
વતર્ન-ટ�વોમાં એક �ત�ું સાતત્ય આવ�ું �ય છે . આ એક સતત ચાલતી પ્ર�ક્રયા છે �ને પ�રણામે
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ૂ માં વ્ય�ક્તત્વ એટલે બાળકની � તે િવકાસ-અવસ્થાની સવર્સામાન્ય
વ્ય�ક્તત્વ આકાર લે છે . �ંક
વતર્નની ભાત.

4.8.1 વ્ય�ક્તત્વનો અથર્
વ્ય�ક્તત્વની વ્યાખ્યા કરવી અઘર� છે એ એક જ�ટલ સંકલ્પના છે એમાં વ્ય�ક્તના િવકાસના
બધા પાસાનો સમાવેશ થાય છે . �વા ક� શાર��રક, સ્નાયિવક, સામા�જક, નૈિતક વગેર�. આ િવકાસના
લીધે વ્ય�ક્ત બહારના લોકો અને વાતાવરણ સાથે િવશેષ પ્રકારની પ્રિત�ક્રયા કર� છે . વ્ય�ક્ત
ૂ ન સાધવા માટ� પ્રિત�ક્રયાની � ૃિ� ક�ળવે છે . દા.ત. સંકટના
પ�ર�સ્થિત અથવા સમાજ સાથે અ�ુ�લ
સમયમાં એક વ્ય�ક્ત સામનો કર� છે , તેથી તેને આપણે � ૂરવીર કહ�એ છ�એ. બી� વ્ય�ક્ત સંકટ
જોઈ નાસી �ય છે તેને આપણે ડરપોક કહ�એ છ�એ.
ઓલપોટ� આપેલ વ્ય�ક્તત્વની વ્યાખ્યા �ુજબ “વ્ય�ક્તત્વ એટલે શાર��રક માનિસક
ૂ ન સાધી શક� છે .”
લક્ષણોના તંત્ર�ુ ં �ુગ્રથન �ને લીધે વ્ય�ક્ત પ�ર�સ્થિત સાથે અ�ુ�લ

4.8.2 િશ� ુ અવસ્થા� ંુ વ્ય�ક્તત્વ
1 થી 3 વષર્ �ુધીના બાળકનો અભ્યાસ બતાવે છે ક�, � ૂવર્ બાલ્યાવસ્થામાં પણ બાળકોના
વતર્નમાં તફાવતો હોય છે . કોઈ બાળક સૌમ્ય, શાંત, ધીર ગંભીર હોય છે તો બી�ુ ં અશાંત, ચંચળ
અને રડ�ું હોય છે .
બાળકના �વનના પ્રથમ બે વષર્માં � વતર્ન-ટ�વો આકાર લે છે તે તેના ભાિવ વ્ય�ક્તત્વ
ઉપર અસર કર� છે .
એ�લઝાબેથ હરલોકના મત પ્રમાણે િશ�ુ અવસ્થા વ્ય�ક્તત્વ-િવકાસની દ્દ�ષ્ટએ કટોકટ�નો
સમય છે . કારણક� આ �મરમાં વ્ય�ક્તત્વનો પાયો રચાય છે અને આ પાયા ઉપર તેના �ુખ્ત
વ્ય�ક્તત્વની ઈમારત ઊભી થાય છે .

4.8.3 શાળાની �મર � ૂવ�� ંુ વ્ય�ક્તત્વ (3 થી 6 વષર્ની વય)
આ ગાળામાં સ્વાભાિવક ર�તે બાળક ઘરના સભ્યો સાથે સહવાસમાં આવે છે . તેને એમની
સાથેના સંબધ
ં ોની સમજણ પણ આ �મર� આવે છે . આ �મર� બાળકનો સૌથી વ�ુ સંપકર્ માતા સાથે
હોય છે . ઘરના લોકો તેના તરફ કઈ દ્દ�ષ્ટથી �ુએ છે તેના ઉપરથી તે પોતાના ‘સ્વ’નો ખ્યાલ બાંધે
છે . માતાિપતા બાળકને હ�િશયાર કહ� તો બાળક માનવા લાગે છે ક� �ું હ�િશયાર �ં. ઘરમાં વપરાતી
બાળકની તાલીમ પદ્ધિતની બાળકના વ્ય�ક્તત્વના ઘડતરમાં ઘણી અસર પડ� છે . ઘરમાં કડક િશસ્ત
હોય તો બાળક�ુ ં વ્ય�ક્તત્વ કાં તો દબાઈ ગયે� ું અથવા બળવાખોર હોય બને છે .
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4.8.4 પ્રાથિમક શાળા સમય દરિમયાન� ંુ વ્ય�ક્તત્વ
આ સમય બાળકની �મર લગભગ 6 થી 12 વષર્ની �ુધીની હોય છે . બાળક સામાન્ય ર�તે
આ સમય દરિમયાન પ્રાથિમક શાળામાં �ય છે .
બાળક િશક્ષકોના, શાળાના િમત્રોના અને પડોશીઓના સંબધ
ં માં આવે છે . પ�રણામે તેના
ઉપર આ બધાની અસર પડ� છે . આ ઉપરાંત આજ કાળમાં બાળકમાં અ�ુકરણની � ૃિ� જોવા મળે
છે . બાળકમાં આદશર્-સ્વનો ખ્યાલ િવકાસ પામે છે . શ�ુઆતમાં આદશર્ સ્વના ખ્યાલ ઉપર
માતાિપતાની છાપ હોય છે . ધીમે ધીમે �ુ�ુજનો, સામા�જક નેતાઓ, શહ�દવીરો, ઐિતહાિસક પાત્રો,
�ફલ્મજગત સાથે સંકળાયેલી વ્ય�ક્તઓની છાપ તેના પર પડ� છે .
આ �મરમાં બાળક સા�ું �ું અને ખરાબ �ું એ સમ� શક� છે પણ હ� નીિતમ�ાનો ખ્યાલ
એના મનમાં ઉદય પામ્યો હોતો નથી. ક�વળ સંપકર્ અને અ�ુકરણથી સા�ુ બોલ�ું જોઈએ,
પર�ક્ષામાં ચોર� ન કરવી જોઈએ, િન�દા ના કરવી જોઈએ વગેર� �ુણો તે સમ� શક� છે અને એમ�ુ ં
પાલન પણ કર� શક� છે .
આ �મરમાં વ્ય�ક્તત્વ વ�ુ �સ્થર બને છે .

4.8.5 પ્રારં �ભક �ુ મારાવસ્થા� ંુ વ્ય�ક્તત્વ
લગભગ 12 થી 15 વષર્ �ુધીનો આ ગાળો છે .
બાળકમાં અનેક શાર��રક ફ�રફારો થાય છે . દા.ત. �તીય ગ્રંિથઓની પ�રપક્વતા આવે છે
અને તેની સાથે શર�રના કદમાં અને દ� ખાવમાં ફ�રફાર થાય છે . તેની બાળકના વ્ય�ક્તત્વ ઉપર
અસર પડ� છે . આ ફ�રફારોને લીધે બાળકના તેના પોતાના પ્રત્યેના વલણોમાં અને બી�ઓ પ્રત્યે
િવ�તીય વ્ય�ક્તઓ પ્રત્યેના વલણોમાં � ૂળ� ૂત ફ�રફાર થાય છે . � બાળક 10-11 વષર્ની �મર�
પોતાના િમત્રને અત્યંત પ્રેમ કર� છે પણ હવે એના પ્રેમ�ું પાત્ર મનગમતી કન્યા બને છે .
�ુમારાવસ્થાના કાળમાં �ુમાર-કન્યાના ગમા-અણગમા, આદશ�, �વન� ૂલ્યો બદલાય છે .
દા.ત. 10-12 વષર્ના બાળકો માતા-િપતાના આ�ાં�કત હોય છે . 15 વષર્ના બાળકને આ બાબત
હાસ્યાસ્પદ લાગે છે .
�ુમારાવસ્થા એ તાણ અને દબાણોનો કાળ છે . આ વષ� દરમ્યાન એની ઊિમ�ઓ, ઈચ્છાઓ,
આકાંક્ષાઓ અને મહત્વાકાંક્ષાઓ અિત પ્રબળ બને છે . પણ સામા�જક બંધનોને લીધે તેની બધી
ઈચ્છાઓ સંતોષાતી નથી. તેને લીધે તે માનિસક સંઘષર્ અ�ુભવે છે .

4.9

વ્ય�ક્તત્વ માપન
�મ વ્ય�ક્તનો શાર��રક િવકાસ, તેની �ચાઈ, વજન વગેર� માપી શકાય છે તેમ તેની �ુ�દ્ધ,

અન્ય માનિસક શ�ક્તઓ, વ્ય�ક્તત્વના માપન માટ� અનેક પ્રકારની કસોટ�ઓ રચવામાં આવી છે
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�ને મનોવૈ�ાિનક કસોટ�ઓ કહ� છે . વ્ય�ક્તત્વમાપન માટ� મનોવૈ�ાિનક કસોટ�ઓનો બહોળા
પ્રમાણમાં ઉપયોગ થાય છે .

4.9.1 ઓળખયાદ� [Checklist] :
ઓળખયાદ� ઘણી �ણીતી છે . � ૂનીએ �ુિનયર હાઈસ્�ૂલ, કોલેજના

� ૂની સમસ્યા

િવદ્યાથ�ઓ અને પ્રૌઢ વ્ય�ક્તઓ માટ� િવ�ભ� સમસ્યાઓને ર�ૂ કરતી એક ઓળખયાદ� તૈયાર કર�
પોતાને � સમસ્યા લા�ુ પડ� તેની સામે ☑ ની િનશાની કરવાની હોય છે . દા.ત.
ક્રમ

આઈટમ (િવગત)

1

વજન વ�ુ છે .

2

બી� િવદ્યાથ�ઓ માર� મશ્કર� કર� છે .

3

હંમેશા પર�ક્ષાનો ડર લાગે છે .

4

અભ્યાસ માટ� � ૂરતો સમય મળતો નથી.

4.9.2 બદામી ર�ચત િવદ્યાથ� સમસ્યા સંશોધિનકા
આ સંશોધિનકા શૈક્ષ�ણક, આિથ�ક, સામા�જક વગેર� ક્ષેત્રોને આવર� લે છે . િવદ્યાથ�ઓને લા�ુ
પડતી સમસ્યાની સામે ☑ની િનશાની કરવાની હોય છે . દા.ત.
ક્રમ

સમસ્યાના ક્ષેત્રો

ઉદાહરણ

૧

શૈક્ષ�ણક

�ગ્રે�નો તાસ પસંદ નથી.

૨

આિથ�ક

ઘરમાં ટ��લિવઝન નથી.

૩

સામા�જક

િમત્રો સ્વાથ� છે .

4.9.3 બેલ અ��ુ લ
ૂ ન સંશોધિનકા
ૂ ન ક્ષમતાઓ અને �ુખ્તવયની
ધો.9 થી માંડ�ને કોલેજ �ુધીના િવદ્યાથ�ઓની અ�ુ�લ
ૂ ન ક્ષમતાનો અભ્યાસ થઈ શક� છે . પ્રસ્�ુત સંશોધિનકા સામા�જક અ�ુ�લ
ૂ ન,
વ્ય�ક્તઓની અ�ુ�લ
ૂ ન, વ્યાવસાિયક અ�ુ�લ
ૂ ન વગેર� ક્ષેત્રોને આવર� લે છે .
ભાવાત્મક અ�ુ�લ
�મ ક�,
•

તમને �દવસે ભય લાગે છે ?

•

તમે વ�ુ પડતા �દવાસ્વપ્નોમાં રાચો છો?

•

તમે શરમાળ છો?

•

તમે કર� લા �ૃત્યો માટ� વારં વાર પસ્તાવો અ�ુભવો છો?
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4.9.4 વા�� ૂિત� કસોટ�
વા�� ૂિત� કસોટ� શા�બ્દક કસોટ� છે . આ કસોટ�માં કસોટ�પાત્ર સમક્ષ અ� ૂરા વા�ો ર�ૂ
કરવામાં આવે છે . �ને તે � ૂરા કર� છે . � ૂરા કર� લા આ વા�ો�ું િવશ્લેષણ કર� વ્ય�ક્ત�ુ ં માપન કરવામાં
આવે છે . દા.ત.
•

�ું મોટો થઈ ડૉકટર બનવા માંગતો હતો પરં �.ુ ...

•

�વા સાથે તેવા થ�ું જોઈએ કારણક� ....

•

�ુ ં સમાજસેિવકા બનવા માંગતી હતી પરં �.ુ ...

•

મને માર� શાળા િપ્રય છે કારણક� ....

4.9.5 સામા�જકતાિમિત
આ પ્ર�ુ�ક્ત દ્વારા િવદ્યાથ�ઓનો પરસ્પર સામા�જક સંબધ
ં ક�વો છે , એક િવદ્યાથ� અન્ય
િવદ્યાથ�નો સ્વીકાર ક� અસ્વીકાર ક�ટલે �શે કર� છે વગેર� મા�હતી પ્રાપ્ત થાય છે . આ પ્ર�ુ�ક્તમાં
ક�ટલાંક પ્ર�ો � ૂછવામાં આવે છે �થી �ૂથના દર� ક િવદ્યાથ�ની અન્ય િવદ્યાથ�ઓ િવષયક પસંદગી
�ણી શકાય છે . દા.ત.
•

તમો પ્રવાસમાં તમારા વગર્માંથી કોની સાથે જવા�ુ ં પસંદ કરશો?

•

તમારા જન્મ�દવસની પાટ�માં વગર્માંથી કોને બોલાવવા�ુ ં પસંદ કરશો?

•

�રસેસમાં તમે કોની સાથે નાસ્તો કરવા�ું પસંદ કરશો?
આમ બાળકના વ્ય�ક્તત્વનો િવકાસ તેના માપન દ્વારા વ�ુ સાર� ર�તે �ણી શકાય છે .

4.10 વ્ય�ક્તત્વ પર અસર કરતાં પ�રબળો
વ્ય�ક્તત્વ ઉપર અસર કરતાં અનેક પ�રબળો છે �માંથી ક�ટલાંક પ�રબળો િવશે િવચાર�એ.

4.10.1 શર�ર બંધારણના પ�રબળો
કોઈપણ તબ�ામાં બાળકના વ્ય�ક્તત્વની ભાત ક�વી હશે તે એ વખતના એના શર�ર
બંધારણના �ુદા �ુદા પાસાઓ ઉપર આધાર રાખે છે .
નીરોગી, બળવાન બાળકને નાના કદના અને નબળા બાળક કરતાં �ુલનામાં વ�ુ લાભ
ુ ’,
મળે છે . બી� બા�ુ વધાર� પડતી �ચાઈ ધરાવતા બાળકો અથવા ઠ�ગણા બાળકોને ‘લં�સ
‘ઠ��ુ�’ એમ કહ� ઉતાર� પાડવામાં આવે છે .
બાળકના શાર��રક બાંધાને લીધે અને દ� ખાવને લીધે માતાિપતાના તેના પ્રત્યેના વલણોમાં
પણ ફરક પડ� છે . �નો શાર��રક િવકાસ સમતોલ છે એવા બાળક પાસેથી માતાિપતા એની
પ�રપક્વતાની કક્ષા કરતાં વ�ુ પડતી અપેક્ષા રાખે છે . એનાથી ઊલ�ું � બાળકનો શાર��રક િવકાસ
બરાબર થયો નથી એવા બાળકને માતાિપતા વ�ુ પડ�ુ ં સાચવે છે .
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4.10.2 ��ુ દ્ધમ�ા
ૂ ન સાધી શક� છે . તે �ુદા �ુદા સંજોગોમાં
�ુ�દ્ધશાળ� બાળક સમાજ સાથે સહ�લાઈથી અ�ુ�લ
યોગ્ય વતર્ન કર� છે . મોટ�રાઓ સાથે અને બાળકો સાથે તે સાર� ર�તે વ્યવહાર કર� શક� છે .
ૂ ન સાધવામાં �ુશ્ક�લી પડ� છે .
પરં � ુ અિત �ુ�દ્ધમાન બાળકોને બી� બાળકો સાથે અ�ુ�લ
તેમની ગ્રહણશ�ક્ત અિત તેજ હોવાને લીધે વગર્માં શીખવાતા િવષય એ �ુરંત આત્મસાત કર� લે છે .
તેથી વધાર� સમય વગર્માં બેસવાનો તેમને કંટાળો આવે છે .

4.10.3 આવેગશીલતા
આવેગની બાબતમાં બાળક બાળક વચ્ચે ઘણો ફરક હોય છે . ક�ટલાંક આવેગ � ૂન્ય હોય છે ,
ક�ટલાંક શાંત હોય છે , ક�ટલાંક ઉશ્ક�રાટવાળા હોય છે .
આવેગશીલતા ક�ટલાંક પ્રમાણમાં જન્મ�ત હોય છે , પણ તેને ક�ળવી શકાય છે . આવેગને
જો યોગ્ય �દશા આપવામાં આવે તો બાળક પ્રસ�� ૃિ�વા�ં, પ્રેમાળ અને સમતોલ વ્ય�ક્તત્વવા�ં
થાય છે .

4.10.4 િવશેષ શ�ક્તઓ
� બાળકોમાં સંગીત, નાટ�, � ૃત્ય �વી િવશેષ શ�ક્તઓ હોય છે તેમ�ુ ં સમાજમાં િવશેષ
સ્થાન હોય છે . દા.ત. સંગીતની કળાને લીધે બાળક બી� બાળકોને આનંદ આપી શક� છે . તેથી
બી� બાળકો તેના તરફ િવશેષ આદરથી �ુએ છે , પ�રણામે બાળકના ‘સ્વ’ને � ૃ�ષ્ટ મળે છે .

4.10.5 પ�ર�સ્થિતજન્ય પ�રબળો
આપણે બાળકના વ્ય�ક્તત્વ ઉપર એના પોતાના શાર��રક અને માનિસક �ુણદોષોની શી
અસર થાય છે તેનો િવચાર કય�, હવે આપણે બહારના પ�રબળોની બાળકના વ્ય�ક્તત્વ ઉપર શી
અસર થાય છે તેનો િવચાર કર�એ.
•

ઘરઃ- ઘરમાં માતાિપતા, ભાઈબહ�ન બાળક પ્રત્યે ક�� ું વલણ ધરાવે છે , ઘરના સભ્યો
�દર-�દર ક�� ું વલણ ધરાવે છે , બહારના લોકો સાથે ક�� ું વલણ ધરાવે છે તેની અસર
બાળકના વ્ય�ક્તત્વ ઉપર પડ� છે .
માતાિપતા જો બાળકને ચાહતા હોય, તેની જ�ુ�રયાતો સમ� તે યોગ્ય ર�તે
સંતોષતા હોય તો બાળકનો સમતોલ િવકાસ થાય છે , અને બાળક પોતાના પ્રત્યેની
અને સમાજ પ્રત્યેની જવાબદાર� સમ� છે .
ઘરમાં જો સ્નેહ, િનખાલસપ�ુ,ં પ્રામા�ણક વ્યવહાર અને સહકારની ભાવના
જોવા મળે તો બાળકનો િવકાસ યોગ્ય �દશામાં થાય છે . પણ જો ઘરમાં સતત ઝઘડા,
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સ્વાથ� મનો� ૃિ�, અસભ્ય વતર્ન જોવા મળ�ું હોય તો બાળક�ુ ં વ્ય�ક્તત્વ પણ
સમાજિવરોધી બનવાની શ�તા સ�ર્ય છે .
•

શાળાઃ- બાળકના ઘડતરમાં શાળા�ું અને�ું મહત્વ છે . શાળાના ત્રણ પ�રબળો
૧) અભ્યાસક્રમ અને બાળક ૨) િશક્ષક અને બાળકનો સંબધ
ં ૩) બાળકનો બી� બાળક
સાથે સંબધ
ં .

•

અભ્યાસક્રમઃ- બાળકના િવકાસમાં �ું ભણ�ુ ં અને ક�વી ર�તે ભણ�ું એ મહત્વનો ભાગ
ભજવે છે . જડ, ઔપચા�રક, સૈધ્ધાંિતક અભ્યાસક્રમ બાળકની �ાનલાલસાને માર� નાંખે
છે . શાળા�ુ ં વાતાવરણ વધાર� પડ�ું કડક હોય તો પણ બાળકની �ાન સાધનામાં
અવરોધ િનમાર્ણ થાય છે .

•

િશક્ષક-બાળક વચ્ચેનો સંબધ
ં ઃ- બાળકોના માનિસક વલણો, વતર્નના ધોરણો અને
આદશ� ઉપર િશક્ષકના વ્ય�ક્તત્વ અને વતર્નની ઘેર� અસર પડ� છે . પ્રાથિમક શાળાના
બાળકો માટ� િશક્ષક સવર્સ્વ છે . તે તેમના આદશર્ છે . બાળકો િશક્ષક�ુ ં અ�ુકરણ કરતાં
ે , હકારાત્મક વલણ, કદર કરવાની � ૃિ�,
હોય છે . િશક્ષકમાં શીખવવાની �ુનહ
પ્રમા�ણકપ�ું હોય તો બાળકો એનાથી � ૂબ પ્રભાિવત થાય છે .

•

અન્ય બાળકો (સમોવ�ડયા) સાથેનો સંબધ
ં ઃ- સમોવ�ડયાની અસર બાળકો પર બ�ુ પડ�
છે . �ુમારાવસ્થા દરિમયાન બાળક માતાિપતા અને િશક્ષકના મત કરતાં પણ
સમોવ�ડયાના મતને વ�ુ મહત્વ આપે છે . તેમનાથી એ વ�ુ પ્રભાિવત થાય છે . અને
પ્રેરણા મેળવે છે .

4.11 સારાંશ
આમ, પ્રસ્�ુત એકમમાં બાળકનો ભાષાિવકાસ, સાંવે�ગક િવકાસ, ભાષાિવકાસ અને સાંવે�ગક
િવકાસ વચ્ચેનો આગવો સંબધ
ં , સાંવે�ગક િવકાસની તરાહ, વયકક્ષા �ુજબ બાળકના ભાષાિવકાસની
પ્રગિત, બાળક�ું વ્ય�ક્તત્વ, વય �ુજબ વ્ય�ક્તત્વ િવકાસ, વ્ય�ક્તત્વ િવકાસને અસર કરતાં
પ�રબળો, વ્ય�ક્તત્વ માપનની ચચાર્ કરવામાં આવી.
બાળકનાં ભાષાિવકાસ, બાળકના વ્ય�ક્તત્વ િવકાસ �ગે પ્રિશક્ષણાથ�ઓને જ�ુર� �દશા� ૂચન
મળશે.

4.12 સ્વાધ્યાય
પ્ર. 1
1.

નીચે આપેલા િવકલ્પોમાંથી સાચો િવકલ્પ પસંદ કર� લખો.
સંવેગ એ .....

(a) શાર��રક અવસ્થા છે .

(b) માનિસક અવસ્થા છે .
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(c) સામાન્ય અવસ્થા છે .
2.

(d) સમગ્ર ચેતાતંત્રની �ુબ્ધ અવસ્થા છે .

બાળકના સાંવે�ગક િવકાસ અને ભાષા િવકાસ વચ્ચે....

(a) િનષેધક સંબધ
ં છે .

ં નથી.
(b) �બલ�ુલ સંબધ

(c) મીઠો સંબધ
ં છે .

(d) અનેરો સંબધ
ં છે .

3.

માતાને જોઈ બાળક હસે છે , � ....

(a) હાવભાવની ભાષા છે .

(b) શા�બ્દક ભાષા છે .

(c) અશા�બ્દક ભાષા છે .

(d) �ક્રયાત્મક ભાષા છે .

4.

બાળકને �ધારાનો ભય લાગે છે . � એક પ્રકારનો

(a) િવચાર છે .

(b) ડર છે .

(c) સંવેગ છે .

(d) પ્રચાર છે .

5.

ચેક�લસ્ટ દ્વારા િવદ્યાથ�ના .....

(a) �ુ�દ્ધ�ું માપન થાય છે .

(b) િસધ્ધીકક્ષા�ુ ં માપન થાય છે .

(c) વ્ય�ક્તત્વ�ું માપન થાય છે .

(d) વલણ�ુ ં માપન થાય છે .

પ્ર. 2

પ્ર. 3

પ્ર. 4

ૂ માં ઉ�ર લખો.
નીચેના પ્ર�ોના �ંક
•

સંવેગ એટલે �ુ?ં

•

ત્રણથી આઠ માસના બાળકનો ભાષા િવકાસ જણાવો.

•

સંવેગાત્મક િવકાસ એટલે �ુ?ં

•

વ્ય�ક્તત્વનો અથર્ આપો.

•

વ્ય�ક્તત્વ માપન એટલે �ુ?ં

ૂ ન�ધ લખો.
�ંક
•

ભાષા િવકાસ અને સાંવ�ે ગક િવકાસ વચ્ચેનો સંબધ
ં .

•

વ્ય�ક્તત્વ પર અસર કરતાં પ�ર�સ્થિતજન્ય પ�રબળો.

નીચેની પ�ર�સ્થિતમાં િશક્ષક તર�ક� તમે �ુ ં કરશો?
•

વગર્માં રમેશ નામનો િવદ્યાથ� ભયભીત રહ� છે .

•

નર� શના �ુસ્સાનો ભોગ અન્ય િવદ્યાથ�ઓ વારં વાર બને છે .

•

શીલા સહઅભ્યાિસક પ્ર� ૃિ�ઓમાં મોખર� રહ�તી હોવાની અન્ય િવદ્યાથ�નીઓની ઈષ્યાર્� ુ ં
કારણ બને છે .

•

પર�ક્ષા સમયે અ�ુક બાળકો �ચ�તાગ્રસ્ત જણાય છે .

•

ફ� ઝાન વગર્માં ઉદાસીન રહ� છે .
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4.13 સંદભર્ � ૂ�ચ
•

ડૉ. ન�ુભાઇ દ�ગા, િશક્ષણ�ુ ં મનોિવ�ાન

•

�ુમિતબહ�ન વૈદ્ય, બાળિવકાસ અને િશક્ષણ

•

ડૉ. િવનોદ �. પટ�લ, મનોવૈ�ાિનક કસોટ�ઓ

•

પ્રો. એસ.સી.કાનાવાલા, શ્રી વી.એસ.વણીકર અને ડૉ. સી.ટ�. ભોપટકર, પ્રારં �ભક બાળ
મનોિવ�ાન

Page 81

