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મા�યિમક ક�ાએ વગ�ખડંમાં નવિવચારા�મક �યવહારો સદંભ� િશ�કોના વલણોનો અ�યાસ

સારાશં

િશ�ક પ�રવત�નનો પ�રવા�ક છે.  તે નવિવચારોથી મા�હતગાર રહ� વગ�ખડંમાં તેનો અમલ કરતો રહ� તે અપે��ત છે.  દ�સાઈ
(૨૦૦૦)ના મતે નવિવચાર એટલે ‘ચીલેચ�ું પ�િત, ��થિત ક� વલણને છોડ�ને નવા �કારની પ�િત �માણે � �ય�ન કરવામાં આવે
તે અ�ભગમ.’ નવિવચારો� ું વગ�ખડંમાં અમલીકરણ થાય તે બાબત નવિવચારો ��યે િશ�ક ક��ું વલણ ધરાવે છે, તેના પર આધા�રત
છે. ���તુ અ�યાસમાં મા�યિમક ક�ાના િશ�કો� ું વગ�ખડંમાં નવિવચારોના અમલીકરણ ��યે� ું વલણ માપવાનો �ય�ન કરવામાં
આ�યો હતો, �માં �રુત શહ�રની મ�યિમક શાળાઓના �ુલ ૧૦૦ િશ�કો સહ��કુ ન�નુા પ�િતની ર�તે પસદં કરવામાં આ�યા હતા.
મા�હતી �ા��ત માટ� �વર�ચત અ�ભ�યાવ�લનો ઉપયોગ કય� હતો. �માં બે િવભાગ રાખવામાં આ�યા હતા. �થમ િવભાગમાં �ુલ ૨૨
કલમો રાખવામાં આવી હતી,  જયાર� િવભાગ-૨માં બે ��ુત જવાબી ��ો �છૂવામાં આ�યા હતા.  �ા�ત મા�હતી� ું વણ�ના�મક
�કડાશા� વડ� �થૃ�રણ કરતા ટકાવાર� અને કાઈવગ� શોધવામાં આ�યા હતા. મા�હતીના િવ�લેષણના આધાર� �ા�ત તારણોમાં
વગ�ખડંમાં મોડ�લનો ઉપયોગ,  બેઠક �યવ�થામાં ફ�રફાર,  સ�હુ મા�યમોની અ�યાપન ���યામાં સામેલગીર� િવ�ાથ�ઓની
�તર���યાને �ો�સાહક જણાએ હતી. જયાર� ક���ટુર અને નવિવચારોના પયા��ત �ાનનો અભાવ િશ�ક અને િવ�ાથ� એમ ઉભય
પ�ે અસર કર� ુ ��ુય પ�રબળ હ� ુ.ં અ�યાસ�મ�ું ભારણ, પર��ાલ�ી અ�ભગમ, િવ�ાથ�ઓની સ�ંયા, કાય�બોજ અને િશ�તના ��ો
િશ��ના નવિવચારો ��યેના વલણને નકારા�મક અસર કરતા જણાયા હતા.
ચાવી�પ શ�દો : નિવચાર ક� �યવહાર

��તાવના

એકવીસમી સદ�ની શ�આત અનેકિવધ પ�રવત�નો સાથે થઈ છે. પ�રવત�નના આ તબ�ામાં િશ�ણ વ�ંચત રહ� શક� ન�હ. ��ુુ�ુલ
પરંપરાથી શ�ુ કર�ને વત�માન સમયમાં ઈ-�લાસ�મ �ધુીની સફરમાં િશ�ણમાં સતત બદલાવ આ�યો છે. હા, તેની ઝડપ વ�ે �છે
�શે જ�ર રહ� છે.  િશ�ણ ���યામાં મહ�વ�ું ઘટક િશ�ક સદ�ઓથી સમાજમાં પ�રવત�ન લાવનાર તર�ક�ની ઓળખ ધરાવે છે.

વગ�ખડંમાં જ�મતો નવિવચાર લાવવાની અને અમલ કરવાની કામગીર� િશ�ક જ કર� શક� અને આ માટ� િશ�ક� સતત િનર��ણ,

શોધખોળ, િવચારણા, �યોગો, કરતાં રહ�� ું પડ� છે. આ બધી જ બાબતોની સફળતા ક� િન�ફળતા િશ��ના નવ િવચારો ��યેના વલણ
પર અવલબંે છે.

દ�સાઈ (૨૦૦૦)ના મત �માણે- �તુન અ�ભગમ એટલે ચીલાચા�ુ પ�િત, િસ�ાતં ક� વલણ છોડ�ને નવા �કારની પ�િત �માણે �
�ય�ન કરવામાં આવે તે અ�ભગમ.

િશ�ક�ું વલણ વગ�ખડં �યવહારો પર હકારા�મક ક� નકારા�મક અસર ઉપ�વે છે.  આથી જ મા�યિમક ક�ાએ વગ�ખડંમાં
નવિવચારા�મક �યવહારો સદંભ� િશ�કોના વલણો ક�વા છે ? આ વલણોના ઘડતરમાં કઈ કઈ બાબતો અસર કર� છે ? �વી બાબતો
�ણવા હ��સુર આ િવષય પર અ�યાસ ધરવા�ું �નુાિસબ સમ��ું હ� ુ.ં

સશંોધનના હ��ઓુ

મા�યિમક ક�ાએ વગ�ખડંમાં નવિવચારા�મક �યવહારો સદંભ� િશ�કોના વલણો �ણવા.
મા�યિમક ક�ાએ વગ�ખડંમાં અમલમાં �કુાયેલ નવિવચારા�મક �યવહારો �ણવા.
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મા�યિમક ક�ાએ વગ�ખડંમાં નવિવચારા�મક �યવહારોના અમલીકરણ વળેાએ િશ�કોને અ�ભુવાતી ��ુક�લીઓ �ણવી.

સશંોધનનાં ��ો

મા�યિમક ક�ાએ વગ�ખડંમાં નવિવચારા�મક �યવહારો સદંભ� િશ�કો ક�� ું વલણ ધરાવે છે ?

મા�યિમક ક�ાએ વગ�ખડંમાં કયા કયા નવિવચારા�મક �યવહારો અમલમાં �કુાયા છે ?

મા�યિમક ક�ાએ વગ�ખડંમાં નવિવચારા�મક �યવહારોના અમલીકરણ વળેાએ િશ�કોને કઈ કઈ ��ુક�લીઓ અ�ભુવાય છે ?

મહ�વ

િશ�કોના નવિવચારો ��યેના વલણ �ણી શકાશ.ે

વગ�ખડંમાં અમલી�ૃત નવ િવચારોની �ણકાર�થી અ�યોને �દશાદશ�ન થશે.
નવ િવચારોના અમલ સામેના અવરોધો �ણી શકાશ.ે

��ુક�લીઓ �ણી તેનો ઉક�લ લાવવાના �યાસો હાથ ધર� શકાશે.

સશંોધન�ું સીમાકંન

���તુ સશંોધન �રુત શહ�રની �જુરાતી મા�યમની મા�યિમક શાળાઓ �રુતો મયા��દત રહ�શે.
���તુ સશંોધનમાં ૧૦ શાળાઓ સહ��કુ પસદં કરવામાં આવી હતી.
સશંોધનમાં ૧૦૦ િશ�કોનો જ સમાવશે કરવામાં આ�યો હતો.

�યાપિવ� અને ન�નુા પસદંગી

�રુત શહ�રની �જુરાતી મા�યમની (અ�દુાિનત અને �બન અ�દુાિનત) મા�યિમક શાળાઓ ���તુ સશંોધનમાં �યાપ િવ� બને છે.

તેમાથંી સહ��કુ ન�નુા પસદંગીની ર�તે �ુલ ૧૦૦ િશ�કોને ન�નુા તર�ક� પસદ કયા� હતા.

સશંોધન પ�િત

���તુ સશંોધન વણ�ના�મક સશંોધન પ�િતએ હાથ ધરા� ું હ� ુ,ં �માં સવ��ણ હાથ ધરા�ું હ� ુ.ં

ઉપકરણની પસદંગી અને સરંચના

���તુ સશંોધનમાં મા�યિમક ��ાએ વગ�ખડંમાં નવિવચારા�મક �યવહારો સદંભ� િશ�કોના વલણો �ણવાના હ��સુર �વર�ચત
અ�ભ�યાવ�લનો ઉપયોગ કરવામાં આ�યો હતો. �માં િવભાગ-અમાં �ુલ ૨૨ કલમો હતી, જયાર� િવભાગ-બમાં બે ��ુત જવાબી ��ો
�કુવામાં આ�યા હતા.

મા�હતી એક�ીકરણની ર�ત

િનયત ઉપકરણની રચના બાદ ૫ મી ડ�સે�બર-૧૧ થી શ� કર�ને ૧૨-���આુર� �ધુીમાં મા�હતી�ું એક�ીકરણ કરવામાં આ��ુ.ં
િશ�કો પાસેથી મા�હતી �િતિનિધઓ �ારા મેળવવામાં આવી હતી.

�કશા�ીય �થૃ�રણની ર�ત

���તુ સશંોધનમાં અ�ભ�ાયાવા�લ �ારા મેળવલેી મા�હતી� ું િવ�લેષણ કરવા માટ� વણ�ના�મક �કડાશા�નો ઉપયોગ કરવામાં આ�યો
હતો. �માં �ા�ત અ�ભ�ાયોની ટકાવાર� અને કાઈ વગ� શોધવામાં આ�યા હતા. ��ુત જવાબી ��ો પર �ા�ત �િતભાવોની આ�િૃ�
�ા�ત કર� હતી.

સશંોધનના તારણો
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વગ�ખડંમાં નવિવચારા�મક �યવહારો સદંભ� િશ�કોના વલણને અસર કરતી હકારા�મક બાબતો નીચે �માણે �ા�ત થઈ હતી.
િશ�ણકાય� અથ��ણૂ� બનાવવા નવ િવચારોનો અમલ જ�ર� હતો.
નવ િવચાર તર�ક� અ�યાપન મોડ�લ, સ�હૂમા�યમો, નવીન ���ુ�તઓ અને સાધન �યોજન �ારા િશ�ણ ���યા રોચક બનતી
હતી.
નવ િવચારોથી િવ�ાથ�ઓમાં ગિતશીલતા આવતી હતી અને અ�યયન હ��ઓુ િસ� થતા હતા.
નવીન �યોગનો અમલ સદંભ� આચાય�ની �િૂમકા �ો�સાહક હતી.
સાથી િશ���મ�ો િવિવધ નવીન કાય�માં સહાયક બનતા હતા.
વગ�ખડંમાં બેઠક �યવ�થામાં કર�લ ફ�રફાર મા�થી �તર���યાને વેગ મળતો હતો.
વગ�ખડંમાં નવિવચારા�મક �યવહારો સદંભ� િશ�કોના વલણને અસર કરતી નકારા�મક બાબતો નીચે �માણે �ા�ત થઈ હતી.
નવ િવચારોના પયા��ત �ાનનો અભાવ હતો.
ક���ટુર �ગેની �ણકાર� ન હોવાથી ��ુક�લી પડતી હતી.
માગ�દશ�ક તર�ક�ની કામગીર� પડકારજનક માનતા હતા.
સમયપ�કમાં ફ�રફાર ન થવાથી �યોગ હાથ ધર� શકાતા ન હતા.
નવ િવચારોના અમલ વેળાએ સાથી િમ�ો ટ�કા કરતા હતા.
વગ�ખડંમાં વ�ુ સ�ંયા, અિશ�ત, પર��ાલ�ી અ�ભગમ અવરોધક હતા.
અ�યાસ�મ�ું ભારણ વ�ુ હ� ુ.ં
આિથ�ક ર�તે ખચ� કરવો પરવડતો ન હતો.
વગ�ખડંમાં નવિવચારા�મક �યવહારોમાં ��ુય�વે િવિશ�ટ પ�િતઓ, ���ુ�તઓ, સ�હૂ મા�યમો અને ��ય �ા�ય ઉપકરણોનો
ઉપયોગ કરવામાં આવતો હતો.
વગ�ખડંમાં નવિવચારા�મક �યવહારોના અમલીકરણમાં અ�યાસ�મ�ું ભારણ, િવ�ાથ�ઓની સ�ંયા, ઓછો રસ, જડ સમયપ�ક,
સાધન સામ�ીનો અભાવ અને આિથ�ક સહાય ન મળવાની બાબત ��ુય હતી.

શૈ��ણક ફ�લતાથ�

િશ�ણ�ે�ે નવિવચારોથી િશ�કોને પ�ર�ચત કર� શકાય.

નવ િવચારના અમલીકરણ માટ� તાલીમ યો� શકાય.

જ�ર પડ� �યાં આિથ�ક સહાય, સમયની અ��ુળૂતા, સહયોગ �રૂો પાડ� �ેરણા આપી શકાય.

નવ િવચારો માટ� જ�ર� સાધન �િુવધા, સામ�ી વસાવવી જોઈએ.

નવ િવચારો થક� વગ�ખડં િશ�ણને અસરકારક બનાવનારના િશ�ણકાય�ને �બરદાવી અ�યોને અ�સુરવા જણાવી શકાય.
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ડૉ. ભાવેશ ઈ�રભાઈ રાવલ
ઇ�ચા� આચાય�
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