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સભીક્ષાત્ભક ચ િંતનના અધ્માન અને મલૂમાાંકન સાંફાંધી સચૂ તાથો 

સાયાાંશ : 

વભીક્ષાત્ભક ચ િંતન અને ફોધાત્ભક ક્ષભતા ઉયાાંત આલશ્મક લૈ ારયક કૌળર છે. ળાાકક્ષાએ તેભજ ઉચ્  શળક્ષણભાાં 

વભીક્ષાત્ભક ચ િંતન કૌળરનો શલશનમોગ મોગ્મ યીતે થામ તો ફોધાત્ભક રિમાકરાોભાાં તે ઉમોગી શવદ્ઘ થઈ ળકે છે. 

પ્રસ્તતુ અભ્માવરેખભાાં વભીક્ષાત્ભક ચ િંતનના અધ્માન અને મલૂમાાંકન વાંફાંધી શલશલધ ઉશિઓ અને વાંળોધનોની 

ીરિકાની શલસ્તતૃ છણાલટ યજૂ કયલાભાાં આલી છે.વભીક્ષાત્ભક ચ િંતનન ે શલમક્ષેત્ર વાથ ે શનવફત છે. તેન ે શલમલસ્ત ુ

વાથે જોડીને તેભજ સ્લતાંત્ર કૌળર તયીકે ણ ળીખલી ળકામ. આંતયશલદ્યાળાખાકીમ અચબગભ અને જીલનવ્મલશાય 

વાથેનો અનફુાંધ વભીક્ષાત્ભક ચ િંતનના અધ્માનને ઉકાયક ફની ળકે છે. વભીક્ષાત્ભક ચ િંતનને ળીખલલા ભાટે કેટરીક 

શલશળષ્ટ અધ્માન વ્યશુય નાઓ ણ અવયકાયક શવદ્ઘ થઈ છે. વભીક્ષાત્ભક ચ િંતનનુાં મલૂમાાંકનભાાં લૈ ારયક પ્રરિમા ય 

બાય મકૂામ તે ભશત્ત્લનુાં છે.  

 ાવીરૂ શબ્દો : વભીક્ષાત્ભક ચ િંતન, અધ્માન, મલૂમાાંકન 

પ્રસ્તાવના : 

અધ્મેતાના અધ્મમનની અશતભશત્ત્લની નીજ તયીકે વભીક્ષાત્ભક ચ િંતન કૌળલમની અગત્મથી શળક્ષણળાસ્ત્રીઓ અલગત 

છે. ય૧ભી વદીના ભશત્ત્લના કૌળલમો ૈકી વભીક્ષાત્ભક ચ િંતન એક ગણાલી ળકામ છે. અનભુાધ્મશભક શળક્ષણ અન ે

વ્માલવાશમક કામયક્ષેત્ર ભાટે તૈમાય કયલા ભાટે વભીક્ષાત્ભક ચ િંતન ઘણુાં અગત્મનુાં ફની યશ ે છે. વભીક્ષાત્ભક ચ િંતનના 

આંતયશલદ્યાળાખાકીમ ભશત્ત્લને અનરુક્ષીને તેના શલકાવ ભાટેની શલ ાયણા આલશ્મક ફની યશ ે છે. વભીક્ષાત્ભક ચ િંતન 

અને તેના ભશત્ત્લની વ્માક સ્લીકૃશત છતાાં તેની વ્માખ્માની વલયસ્લીકૃશત  વાંદબર્ેે નોંધાત્ર ઉણ જોલા ભે છે. 

શલશલધ સ્તયે શળક્ષાકો તેભના શલદ્યાથીઓભાાં વભીક્ષાત્ભક ચ િંતનના શલકાવને કઈ યીતે પ્રોત્વારશત કયે છે તે વભજલા અને 

વભીક્ષાત્ભક ચ િંતન કૌળરના અધ્માન અને મલૂમાાંકન ભાટેની વાંળોધનાત્ભક અભ્માવોના આધાયે સચૂ તાથો તાયલલાનો 

મત્ન કયલાભાાં આવ્મો છે.  

સભીક્ષાત્ભક ચ િંતન શીખવી શકામ ખર ાં  ?  

વદ્નવીફે એલા વાંખ્માફાંધ વાંળોધનોભાાં એવુાં પચરત થયુાં છે કે વભીક્ષાત્ભક ચ િંતન કૌળરો અને ક્ષભતાઓ ળીખલી ળકામ 

છે. શાલનય (૧૯૯૮)ના અભ્માવભાાં ફે પ્રકાયની અધ્માન મોજનાઓનો ઉમોગ દ્વાયા કોરેજના શલદ્યાથીઓની 
વભીક્ષાત્ભક ચ િંતન કૌળલમો અને ક્ષભતાઓના શલકાવ ભાટે ઉમોગ કયલાભાાં આવ્મો શતો. એક અભ્માવભાાં શલદ્યાથીઓન ે

વાભાન્મ વભસ્મા ઉકેર કૌળરો ળીખલલાભાાં આવ્મા શતાાં અને તે શલદ્યાથીઓ ીમાજે પ્રફોશધત ફોધાત્ભક શલકાવના 
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ભાનાાંકો ય સધુાયો દળાયવ્મો શતો. અન્મ એક અભ્માવભાાં કોરેજ શલદ્યાથીઓને ખાવ પ્રકાયની વભસ્મા ઉકેર વ્યશુય ના 

ળીખલલાભાં આલી શતી. જેભાાં ભાનશવક ગણનરિમાનો ઉમોગ કયલાનો શતો. આલા શલદ્યાથીઓ તે જ કક્ષાેાના અન્મ 

શલદ્યાથીઓની તરુનાભાાં તજ્જ્ઞીમ યીતે કામય કયી ળકતા શતા. આ પ્રકાયના વાંળોધન વારશત્મની વભીક્ષાના અંતે કેનેડી 

(૧૯૯૧) તાયણ પ્રાપ્ત કયે છે કે અધ્મેતાના વભીક્ષાત્ભક ચ િંતન કૌળરોની સધુાયણા ભાટેના અધ્માન વાંફાંધી પ્રમાવોના 

શકાયાત્ભક રયણાભો જોલા ભે છે. ૧૧૭ પ્રામોચગક અભ્માવોના ભેટાએનાચરશવવભાાં એવુાં પચરત થયુાં કે વભીક્ષાત્ભક 

ચ િંતન કૌળરો અન ેભનોઝોક ય અધ્માન મોજનાઓ અવયકાયક યશી શતી. અબ્રાભી (ય૦૦૮)નોંધે છે કે આ પ્રકાયના 

અધ્મમન અનબુલોભાાં વાભાન્મત: શકાયાત્ભક અવય યશી શતી. જેભાાં વયાવયી વાઈઝ ઈપેકટ ૦.૩૪ શતી. જો કે આ 

પ્રકાયની ઈપેકટ વાઈઝ લધાયે પ્રભાણભાાં શોભોજજશનમવ શતી. આ પ્રકાયની ઈપેકટ અધ્મમન મોજનાના સ્લરૂ, પ્રકાય અને 

નમનૂાના ગણુરક્ષાણો પ્રભાણે ભોટા પ્રભાણભાાં ફદરાતી જોલા ભી શતી.  

જ્ઞાનકે્ષત્ર નનધાારયતતા  : 

વભીક્ષાત્ભક ચ િંતન કૌળલમોને ઞાનક્ષેત્ર વાથે વીધી શનવફત છે. તેના આધાયે વભીક્ષાત્ભક ચ િંતનના અધ્માનનો શલ ાય 

કયી ળકામ. એનીવ (૧૯૮૯)ના ભતે  ાય પ્રકાયના અધ્માન અચબગભ સ ૂવ્મા છે. જેભાાં એક જ પ્રકાયના 

અભ્માવિભભાાં ળીખલાતા વભીક્ષાત્ભક ચ િંતન કૌળરના પ્રભાણ અન ે શનમશભત અભ્માવિભની વાથ ે વાંકચરત સ્લરૂ ે

દાખર કયલાભાાં આલતા વભીક્ષાત્ભક ચ િંતન કૌળરની દૃષ્ષ્ટએ  ાય પ્રકાય ફને છે. વાભાન્મ અચબગભભાાં વભીક્ષાત્ભક 

ચ િંતન કૌળરના એક અરામદા અભ્માવિભ તયીકે વીધા અન ે પ્રત્મક્ષ અધ્માન વાથ ે વાંફાંધ ધયાલે છે. જેભાાં 

શલમલસ્તનુા  ોકકવ વાંદબયથી મકુત યશીને વભીક્ષાત્ભક ચ િંતન કૌળર અને ક્ષભતાઓના શલકાવ ય બાય મકૂલાભાાં 

આલે છે. તેભાાં વાભાન્મત:  વાંદબયયકુ્ત ઉદાશયણો અન ેકામોભાાં કેટલુાંક શલમલસ્ત ુજોડલાભાાં આલે છે. જો કે આ પ્રકાયની 

શલમલસ્ત ુકોઈ શલદ્યાળાખાકીમ ઞાન વાથે જ વાંફાંશધત શોમ તેવુાં ફનતુાં નથી. યાંત ુ શલદ્યાથીઓ ોતાના યોજફયોજના 

જીલનભાાં જે વભસ્માઓનો વાભનો કયે છે તે તયપ દોયી જલા પયૂત ુાં આ શલમલસ્તનુો વશાયો રેલાભાાં આલે છે. લેન 

ગેલડય(ય૦૦) આ પ્રકાયના વાભાન્મીકૃત અધ્માન અચબગભનુાં વભથયન કયે છે. શલદ્યાથીઓન ેઆ પ્રકાયના કૌળરો અન ે

ક્ષભતાઓ ળીખલલા ભાટે ફશોા પ્રભાણભાાં ભશાલયાની આલશ્મકતા યશ ેછે. આ પ્રકાયનો ભશાલયો ત્માયે જ આી ળકામ 

છે જ્જ્માયે વભીક્ષાત્ભક ચ િંતનને અભ્માવિભના ચબન્ન અને પ્રત્મક્ષ રશસ્વા તયીકે ળીખલલાભાાં આલે. જો કે શલદ્યાથીઓને આ 

યીતે ળીખેરા વભીક્ષાત્ભક ચ િંતન કૌળરો અન ેક્ષભતાઓના વાંિભણની કા ણ ળીખલલી જ જોઈએ. જે ભાટે તેભને 

શલશલધ વાંદબે અને રયસ્સ્થશતભાાં આ કૌળરોનો ઉમોગ કયલાની બયપયૂ તકો આલી જોઈએ. તે જ પ્રભાણે શાલનય 

(ય૦૦૧)જણાલે છે કે વાભાન્મ પ્રકાયના લૈ ારયક કૌળરોને લધાયે વ્માક સ્તયે અને આંતયશલદ્યાળાખાકીમ અભ્માવિભભાાં 

વભાલીને ળીખલલા જોઈએ.જે વભીક્ષાત્ભક શલ ાયણા ળીખલલાની વૌથી અવયકાયક યીત ગણાલી ળકામ. 

શભશ્ર અચબગભભાાં શલમલસ્તનુા ઊંડાણપલૂયકના અધ્માન ઉયાાંત વાભાન્મ વભીક્ષાત્ભક લૈ ારયક શવદ્ઘાાંતોના પ્રત્મક્ષ 

સ્લરૂના અધ્માનનો વભાલેળ કયલાભાાં આલ ે છે. આ પ્રકાયની અધ્માન મોજના કોઈ  ોકકવ શલમના વાંદબયભાાં 

વભીક્ષાત્ભક શલ ાયણા ળીખલલાભાાં આલ ે છે. એનીવ (૧૯૮૯) જણાલે છે કે આ અચબગભ વાભાન્મ યીતે અભ્માવિભ 

અંતગયત ળીખલલાનુાં વભથયન કયે છે. આ એ પ્રકાયનો અચબગભ છે જેભાાં શલમલસ્તનુા ઊંડાણપલૂયકના અધ્માન ય 

બાય મકૂલાભાાં આલે છે. જો કે વભીક્ષાત્ભક ચ િંતન કૌળરો અન ેક્ષભતાઓ એ શલમલસ્તનુો જ રશસ્વો શોમ છે છતાાં તેને 
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પ્રત્મક્ષ યીતે ળીખલલાભાાં આલતુાં નથી. તેને શલમલસ્તભુાાં ગ ૂાંથીને યજૂ કયલાભાાં આલે છે. ફીજા ળબ્દોભાાં કશીએ તો એભ 

કશી ળકામ કે વભીક્ષાત્ભક ચ િંતન કૌળર અને ક્ષભતાઓ એ અધ્માનના કેન્રસ્થાને શોતા નથી. શલદ્યાથીઓ શલમલસ્ત ુ

ળીખતાાં ળીખતાાં વશજ નીજ તયીકે આ પ્રકાયના કૌળરો પ્રાપ્ત કયે તેલી અેક્ષાેા યાખલાભાાં આલે છે.   

શભશ્ર અને વાંશભચરત પ્રકાયના અચબગભના ફાંનેનો વભન્લમ ફરૈીન (૧૯૯૯)ભાાં વભાલેળ થતો જણામ છે. જેભાાં તઓે 

વભીક્ષાત્ભક ચ િંતનની ઞાનક્ષેત્ર વાથ ેશનધાયરયતતાનુાં પ્રફ વભથયન કયે છે. રીભેન (૧૯૮૮) કેટરાાંક અંળે વભીક્ષાત્ભક 

ચ િંતનને વાભાન્મ ફાફત તયીકે જોલાની વાથે એલી દરીર યજૂ કયે છે કે અન્મ કૌળરો જેલા કે લાાં ન,રખેન, શ્રલણ 

અને કથન જેલા કૌળરો ળીખલલાની વાથ ેજ વભીક્ષાત્ભક કૌળરનુાં ણ અધ્માન થવુાં જ જોઈએ.વીલલા (ય૦૦૮) આ 

ફાફતના વભથયનભાાં ઞાન અને શલ ાયણા ફાંને વભાાંતય ળીખલલાની લાત યજૂ કયે છે. તે જ યીતે કેવ (ય૦૦)જણાલે છે 

કે વભીક્ષાત્ભક ચ િંતન એક દૃષ્ષ્ટ છે કે જેના ભાધ્મભથી અભ્માવિભભાાં વભાશલષ્ટ કૌળરો અને શલમલસ્તઓુ વાયી યીતે 

ળીખલી ળકામ છે. ીથવય અને વોડને (ય૦૦૦) વભીક્ષાત્ભક ચ િંતનને અરામદુાં ળીખલવુાં જોઈએ તે ફાફતનુાં ખાંડન કયે 

છે. તેભના ભત ેવભીક્ષાત્ભક ચ િંતનને કોઈણ ઞાનક્ષેત્રભાાં અધ્મમન-અધ્માનની યીત તયીકે જોવુાં જોઈએ.  

અંતભાાં, શભશ્ર અચબગભ વાભાન્મ પ્રકાયના અન ે શલમલસ્ત ુઆધારયત અચબગભનો વભન્લમ વાધે છે. શળક્ષક વાભાન્મ 

વભીક્ષાત્ભક શલ ાયણાના શવદ્ઘાાંતોના અધ્માનન ેકોઈ  ોકકવ શલમલસ્તનુા વાંદબયભાાં પ્રમોજી ળકે છે. આભ, વભીક્ષાત્ભક 

ચ િંતન કૌળલમોનુાં અધ્માન વાભાન્મ અને ખાવ ઘટકોને અનરુક્ષીન ેએભ ફાંને યીતે આી ળકામ. એનીવ (૧૯૮૯) અને 

પાકોઈન (૧૯૯૦)  

એનીવ (૧૯૮૯)ના ભતે વભીક્ષાત્ભક ચ િંતન વાભાન્મ સ્લરૂ અને ખાવ પ્રકાયના ઘટકોને અનરુક્ષીન ેએભ ફાંને યીત ે

આી ળકામ. પાઈકોન(૧૯૯૦) આ અચબગભની તયપેણ કયતા જણાલે છે કે વભીક્ષાત્ભક ચ િંતન ઞાનક્ષેત્ર આધારયત 

શલમલસ્ત ુઅથલા યોજફયોજના જીલનભાાંથી પ્રાપ્ત થતી શલમલસ્તનુા વાંદબયભાાં ળીખલવુાં જોઈએ. ોર(૧૯૯ય) સ ૂલે 

છે કે મૂભતૂ વભીક્ષાત્ભક ચ િંતન કૌળલમોના અભ્માવિભોની વાથે વાથે શલદ્યાળાખા અંતગયત વભીક્ષાત્ભક ચ િંતન 

ળીખલલાની રશભામત કયે છે. ઘણાાં ફધા અચબગભો વાંફાંશધત વાંળોધનોની વભીક્ષાના આધાયે કેનેડી(૧૯૯૧) એલા તાયણ 

ય શોં ે છે કે વાંળોધનોના કોઈણ આધાય કોઈ એક અચબગભનુાં પ્રાધાન્મ શવદ્ઘ કયતા નથી આથી તઓે શભશ્ર 

અચબગભની રશભામત કયે છે. 

સાંક્રભણ ભાટેન ાં અધ્માન 

અગાઉ   ાયભાાં જોલાભાાં આવ્યુાં તે પ્રભાણે ભાત્ર એક પ્રકાયના વાંદબયભાાં ળીખલાભાાં આલેર વભીક્ષાત્ભક ચ િંતન કૌળરો 

કેટરા પ્રભાણભાાં અન્મ નલીન રયસ્સ્થશત, ઞાનક્ષેત્ર કે શલદ્યાળાખાભાાં વાંિશભત થઈ ળકે તે ફાફતભાાં વાંળોધનો વાંભશત ય 

આલી ળકમા નથી. ભોટાબાગના વાંળોધનો એ ફાફત ય વાંભત થઈ ળકમા છે કે જો શલદ્યાથીઓન ેઆલા કૌળરો કઈ 

યીતે અન્મ વાંદબેભાાં વાંિશભત કયલા તે ફાફત ખાવ ળીખલલાભાાં આલે. આ ફાફત અધ્માનની દૃષ્ષ્ટએ કઈ યીતે 

ભશત્ત્લની ફની યશ ે છે તે વભજીએ. વૌથી ભશત્ત્લની ફાફત એ છે કે શલદ્યાથીન ે લૈ ારયક કૌળરો અને ક્ષભતાઓના 

ઉમોજન ભાટેની ભશિભ તકો અને ફહશુલધ વાંદબે શલમક્ષોત્રો પયૂાાં ાડલાાં જોઈએ. ફીજુ ાં, ળીખેરી ફાફતોનો અભર 

કયલો ડ ેતેલી અધ્માન મોજના શલ ાયલી જોઈએ. અશધઞાન કૌળરો જેલાાં કે ધ્મેમ શનધર્ેાયણ કયવુાં, આમોજન કયવુાં 
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અને પ્રગશતનુાં મલૂમાાંકન કયવુાં લગેયે જેલી ફાફતો ય બાય મકૂલો જોઈએ. ત્રીજુ ાં શલદ્યાથીઓને વભસ્માના ફાંધાયણનુાં 

ઊંડાણપલૂયકની વભજ શોલી જોઈએ. વાભાન્મ યીતે શલદ્યાથીઓ વભસ્માના ફાશમ સ્લરૂ અને વાટી યની જ શલ ાયણા 

કયતા શોમ છે. વભસ્માના ફાંધાયણની વભજ એટર ે વભસ્મા વાંફાંધી ઞાન અને તેના વાંકેતોને વભજલાની ક્ષભતા. 

વભસ્માના ભાખાન ે વભજલાના પ્રશળક્ષણભાાં શલદ્યાથીઓને વભસ્માનુાં ફાંધાયણ વભજલાનુાં યશ ે છે. આથી તે ગચણત, 

શલઞાન કે વાભાજજક શલઞાનભાાં જ્જ્માયે વભસ્માને જુએ છે ત્માયે તેને વભસ્માની વાંય ના વભજામ છે અને તે મોગ્મ 

વ્યશુય નાનો ઉમોગ કયી ળકે છે. શલશલધ વાંદબે અને રયસ્સ્થશતભાાં કાભ કયલાની વભજનો શલકાવ થામ છે. શાલનય જેન ે

અશધકૃત અથલા લાસ્તશલક જગતની પ્રવશૃિઓ કશ ેછે તેભાાં વભીક્ષાત્ભક ચ િંતન કૌળરોના વાંિભણન ેઉિેજન આલાનો 

ઉદેળ યશરેો છે.   

સભીક્ષાત્ભકચ િંતન ભાટેની નવનશષ્ટ અધ્માન વ્ય હય નાઓ 

વભીક્ષાત્ભક ચ િંતન કૌળરો અને ક્ષભતાઓના શલકાવ ભાટેની અધ્માન વ્યશુય નાઓ વાંફાંશધત ઘણાાં ફધા વાંળોધન 

અભ્માવો શાથ ધયાલભાાં આવ્મા છે. જેભાાં પ્રત્મક્ષ અનદેુળન, વશકાયયકુ્ત અથલા વશકાયી અધ્મમન, શનદળયન અન ે

વાંય નાલાદી વ્યશુય નાઓનો વભાલેળ થામ છે. ઘણાાં ફધાાં વાંળોધકોના ભતે પ્રત્મક્ષ અનદેુળનના અબાલભાાં વભીક્ષાત્ભક 

ચ િંતન કૌળર અને ક્ષભતાઓ શલકાવ ળકમ નથી. આ પ્રકાયના પ્રત્મક્ષ અનદેુળનભાાં વભીક્ષાત્ભક ચ િંતન વાંફાંધી ભનોઝોક 

વાંફાંધી અને બાલાત્ભક ાવાાંને ણ ધ્માનભાાં રેવુાં જોઈએ.  

ઘણાાં ફધાાં વાંળોધકો દ્વાયા પ્રફોશધત વભીક્ષાત્ભક ચ િંતનના અધ્માન ભાટેની વ્યશુય નાભાાં વશકામયકુ્ત અને વશકાયી 

અધ્મમનનો વભાલેળ થામ છે. આ વાંળોધન બરાભણના મૂ ીમાજે અને શલગોસ્કી યાંયાભાાં યશરેાાં છે. જેભાાં ફોધાત્ભક 

શલકાવ ભાટે વાભાજજક આંતયરિમાના મલૂમ ય બાય મકૂલાભાાં આવ્મો છે. ીમાજે  ફોધાત્ભક વાંઘયને શલકાવના ઉદીક 

તયીકે મલૂમલાન ગણે છે. જેને ઉચ્  શલકાવાત્ભક સ્તય પ્રાપ્ત કયેરી વ્મસ્ક્ત વાથેની આંતયરિમા પ્રાપ્ત કયી ળકામ છે. 

શલગોસ્કી વાભીપ્મના ક્ષતે્ર શલકાવ તયીકે ઓખાલે છે. જેભાાં વ્મસ્ક્ત ોત ેવ્મસ્ક્તગત યીતે જે પ્રાપ્ત કયી ળકે છે તે અને 

ોતાની લધાયે વાભર્થમયલાન વ્મસ્ક્ત (વશાિી કે પખુ્ત)વાથે યશીને તેની વશામથી જે પ્રાપ્ત કયી ળકે છે તે લચ્ ેના 

અંતયે તે વાભીપ્મ ક્ષેત્ર તયીકે ગણાલે છે. આ પ્રત્મેક અચબગભભાાં શલદ્યાથી એકફીજા વાથે આંતયરિમા કયીને ળીખે તેભાાં 

તેભના ફોધાત્ભક શલકાવની વાંબાલનાઓ ય બાય મકૂલાભાાં આવ્મો છે.  

વશકાયયકુ્ત અથલા વશકાયી અધ્મમનના વભથયકો કે જેભાાં થામેય-ફેકન (ય૦૦૦)નો ણ વભાલેળ થામ છે તઓે 

અધ્મેતાના એકફીજા વાથેના વાંફાંધો વભીક્ષાત્ભક શલ ાયણાના કૌળરોના શલકાવભાાં ઘણાાં ભશત્ત્લના ફની યશ ેછે. ફરૈીન 

(૧૯૯૯) વભીક્ષાત્ભક ચ િંતનભાાં   ાય દયશભમાન અન્મોને ય નાત્ભક ઢફે પ્રશત ાયનો વભાલેળ કયે છે. આભ, અન્મના 

મોગદાનની કદય અને પ્રોત્વારશત કયીને વાભાજજક યીતે આંતયરિમા કયલાનો ગચબિત અથય થામ છે. તેલી જ યીતે શમેભેન 

(ય૦૦૮)સ ૂલે છે કે વાભાજજક અનબુલો ફાકના તકય શલકાવભાાં વશામક ફની ળકે છે. તેઓએ કયેરા ભેટાએનાચરશવવભાાં 

૧૧૭ પ્રામોચગક વાંળોધનોનો વભાલેળ કયીને તાયણો યજૂ કમાય શતાાં. અબ્રાભી (ય૦૦૮) ના અભ્માવભાાં વશકાયયકુ્ત 

અધ્મમન અચબગભનો વભીક્ષાત્ભક ચ િંતન કૌળર ળીખલા ભાટે ભમાયરદત યાંત ુશકાયાત્ભક અવય જોલા ભી શતી. 



KCG-Portal of Journals 

 

5 | P a g e  
 

નેલવન (૧૯૯૪)ફોધાત્ભક શલકાવને વશકાયયકુ્ત અધ્મમન કઈ યીતે ોક ફની ળકે છે તેની કેટરીક ઉમોગી કડીઓ 

યજૂ કયી છે. તેભના ભતે મોગ્મ અધ્માન કયાલલા છતાાં ફાકોની ગેયવભજો તેભને નલા ઞાનની પ્રાપ્પ્તભાાં ફાધક ફન ે

છે. વશકાયયકુ્ત અધ્મમનભાાં આ પ્રકાયની અવાંભશતઓ, મ ૂાંઝલણો અને ગેયવભજો વાટી ય આલે છે અને તેભાાં સધુાયો 

થામ છે વશકારયતા ફાકના વાભાજજકીકયણભાાં ણ વશામભતૂ ફને છે. નેલવન (૧૯૯૪) આ પ્રકાયનુાં વશકાય પયૂક અને 

ોક શોવુાં જોઈએ. આ પ્રકાયની વશામક પ્રવશૃિઓ ત્રણ વોાનભાાં શોમ છે. એક, ફાકો વશકાયયકુ્ત કામય કયલા તત્ય 

ફનલા જોઈએ. તે ભાટે તેભણે જે કામય ભાટે જોડાલલાનુાં છે તેની ાશ્વભશૂભકા આલી જોઈએ. જેભ કે વાભાન્મ લાાં ન 

સ્લાધ્મામો. ફીજુ, શલદ્યાથીઓના જૂથને પ્રશ્નો અને શલશ્રેશ્નાત્ભક રૂયેખા આલી જોઈએ. આ પ્રકાયના પ્રશ્નો વાભાન્મત: 

શલદ્યાથી ોતે ઉબા કયી ળકે તેનાથી લધાયે રયસ્કૃત સ્લરૂના શોલા જોઈએ. અંતભાાં, વશકાયયકુ્ત પ્રવશૃિઓની એ યીતે 

વાંય ના કયલી જોઈએ કે જેભાાં શલદ્યાથીની ભશૂભકા સશુનશિત શોમ. જેભાાં જૂથના તભાભ વભ્મો વરક્યમણે વશબાગી ફને 

તે ભાટેના પ્રોત્વાશન ણ શોલા જોઈએ. ફોન્ક અને સ્સ્ભથ (૧૯૯૮) ઘણી ફધી લગયખાંડ પ્રવશૃિઓ સ ૂલે છે જેભાાં 

વશકાયની વાંબાલના શોમ તેલી અધ્મમનને ોક પ્રવશૃિઓ સ ૂલે છે. જેભાાં શથન્ક ેય ળેય, યાઉન્ડ યોચફન રડળકળન, 

શલદ્યાથી મરુાકાત, યાઉન્ડટેફર, ગેરેયી લોક અને જીગ ળો ઝરનો વભાલેળ થામ છે.  

પ્રત્મક્ષ અધ્માન અને વશકાયયકુ્ત અધ્મમનની પ્રશલશધઓની વાથે વાથે અન્મ ઘણી ફધી વ્યશુય નાઓની શલ ાયણા 

વભીક્ષાત્ભક શલ ાયણાના શલકાવ ભાટે કયલાભાાં આલી છે. જેભ કે વાંય નાલાદી અધ્મમન દ્ઘશતઓનો ઉમોગ કયીને 

અધ્માકકેન્રીના સ્થાને અધ્મેતાકેન્રી પ્રયરુકતઓનો ઉમોગ કયી ળકામ. (ફોન્ક અને સ્સ્ભથ, ૧૯૯૮, ોર, ૧૯૯ય) 

વાંય નાલાદી અધ્માન યાંયાગત અધ્માનની તરુનાભાાં લધાયે રલચ ક છે. જેભાાં અધ્મેતાની ભશૂભકાને લધાયે 

પ્રાધાન્મ આલાભાાં આલે છે. અધ્માકની ભશૂભકાને ળકમ તેટરી ઓછી કયીને અધ્મેતાને તેના ોતાના અધ્મમન ભાટે 

લધાયે જલાફદાય ફનાલલાભાાં આલે છે. શળક્ષણકાય ોતાના અધ્માનભાાં અધ્મેતાને સ્ષ્ટ યીતે વભજામ ત ે યીત ે

વભીક્ષાત્ભક ચ િંતનનુાં ઉદાશયણ યજૂ કયી ળકે. જેભાાં શળક્ષક ોતાના દાલા, દરીરો અને ધાયણાઓના વભથયનભાાં પયુાલા 

અને તકયનો ઉમોગ કયે છે જે શલદ્યાથીઓ વભક્ષા તાદશ્મ ફને છે. જેને 'ભોટેથી શલ ાયવુાં' એભ કશી ળકામ. શળક્ષક લધાયે 

મતૂય ઉદાશયણો આીને અમતૂય વાંકલનાઓને યજૂ કયે છે. (શમેભેન, ય૦૦૮, ોર, ૧૯૯ય) ઉદાશયણ તયીકે શમેભેન દૃષ્ટાાંત 

યજૂ કયતા વભજાલે છે કે જ્જ્માયે ફાકને એ ફાફતનો ખ્માર આલે છે કે કોઈ ફાક ળાાભાાં શાજયી આલા ઈચ્છતો 

નથી ત્માયે ફાકો અન્મ ફાકના ભાાંદગી અંગનેી યજૂઆત પ્રત્મે લધાયે ળાંકાળીર શોમ છે. જે ઉદાશયણો લાસ્તશલક 

જીલનવ્મલશાય વાથે વાંકામેરા શોમ તેને ફાકો લધાયે વયતાથી ગ્રશણ કયે છે. ખાવ પ્રકાયની લગયખાંડ પ્રવશૃિઓના 

ઉમોગથી વભીક્ષાત્ભક ચ િંતન શલકવાલી ળકામ છે. જેભાાં વાંકલનના વાંફાંશધત ઘટકોની જાની ય ના કયલી. ચ ત્રાત્ભક 

યજૂઆત કયલી, દરીરોનો નકળો કે આકૃશત તૈમાય કયલી લગેયેનો વભાલેળ થઈ ળકે. જેના કાયણે એક દરીર ફીજા વાથે 

કઈ યીતે જોડામ છે અને તકય કઈ યીતે આગ લધે છે તેની વભજભાાં લધાયો થઈ ળકે છે. (ફોન્ક અને સ્સ્ભથ, ૧૯૯૮, 

લાન ગેલડય, ય૦૦) KWL  ાટય ણ આ ફાફતભાાં ઉમોગી ફની ળકે છે. K, W, અન ેL ત્રણેમ મૂાક્ષાયોનો અનિુભે 

અથય આ પ્રભાણે થામ છે.  “What We Know,” “What We Wonder,” અને “What We Learned.”   આભ, તેભાાં ત્રણ 

ફાફતનો વભાલેળ થામ છે. આણે શુાં જાણીએ છીએ ? કઈ ફાફત શલસ્ભમકાયક  છે ? અને આણે શુાં ળીખ્મા ? જેભાાં 

પલૂયઞાનથી ભાાંડીને શુાં જાણલાનુાં છે અને અંતભાાં શુાં ળીખી ળકમા ત્મા સધુીની ફાફતનો વભાલેળ થઈ જામ છે. 

વાયરેખન પ્રકાયની પ્રવશૃિ જેભાાં દરીરોની શાયભાાને વાંક્ષોભાાં રખલાની શોમ છે. જેભાાં ળીખેરી અગત્મની ફાફતો 
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અને લધાયે સ્ષ્ટતાની આલશ્મકતા શોમ તેલા ક્ષોત્રો, વભસ્મા આધારયત અધ્મમન તેભાાંમ ખાવ કયીને રયલતયનળીર 

વભસ્માત્ભક વાંદબોનો ઉમોગ કયલાભાાં આલે છે. (ફોન્ક અને સ્સ્ભથ, ૧૯૯૮) 

મલૂમાાંકન સાંફાંધી સચૂ તાથો 

વભીક્ષાત્ભક ચ િંતનના અધ્મમનનુાં મલૂમાાંકન કયવુાં ણ અશતઆલશ્મક છે. આ શલબાગભાાં વભીક્ષાત્ભક ચ િંતનના ભાન 

અને મલૂમાાંકન વાંફાંધી ડકાયો અને બરાભણો વાંફાંધી વારશત્મની વભીક્ષા કયલાભાાં આલી છે. જેના આધાયે લગયખાંડભાાં 

કયલાભાાં આલેરા અધ્માનની શતેશુવદ્ધિનો તાગ ભેલી ળકામ છે.  

ડકાયો : 

વભીક્ષાત્ભક ચ િંતનના મલૂમાાંકનભાાં વાંખ્માફાંધ ડકાયો વભામેરા છે. જેભાાં શલદ્યાથીઓનુાં વભીક્ષાત્ભક કૌળર અને ભનોઝોક 

ફાંનેનો વભાલેળ થામ છે. વાંળોધકોએ આ ફાફતો વાથે વાંકામેર વભસ્માઓ પ્રત્મે અંગચુરશનદેળ કમો છે. જેભાાં 

પ્રલતયભાન વભમભાાં જે વાધનો અને પ્રશલશધઓનો ઉમોગ થામ છે તેની શલશ્વવનીમતા અને પ્રભાણભતૂતા વાંફાંધી 

મશુ્કેરીઓની ણ છણાલટ કયી છે. જેભ કે ભોવ અને કોઝોઈર (૧૯૯૧) ધોયણ , ૮ અને ૧૧ના શલદ્યાથીઓના 

વાભાજજક શલઞાનના વાંદબયભાાં વભીક્ષાત્ભક ચ િંતનના કૌળરના ભાન ભાટે તૈમાય કયેરા રેચખત પ્રકામોના ગણુાાંકોનુાં ઘટક 

પથૃક્કયણ કયુું શત ુાં. જે શલદ્યાથીઓએ વાભાજજક શલઞાનભાાં રયચ્છેદભાાં અનભુાન અને તે ભાટેની દરીરો અથલા 

રયચ્છેદભાાંથી દરીરોનુાં મલૂમાાંકન કયતાાં કયતાાં રયચ્છેદનુાં લાાં ન કયુું શત ુાં તે ફાંને પ્રકાયની પ્રવશૃિઓભાાં વાંળોધકોને 

કોઈ ખાવ તપાલત જોલા ભળ્મો ન શતો.  

મલૂમાાંકનસાંફાંધી બરાભણો : 

વાંળોધકોના અભ્માવના આધાયે મલૂમાાંકનની મોજનાનો શલ ાય કયી ળકામ. વભીક્ષાત્ભક ચ િંતનના મલૂમાાંકન ભાટે 

મકુતજલાફી વભસ્મા સ્લરૂના પ્રશ્નોનો શલળે ઉમોગ કયલો જોઈએ. ફહશુલકલ પ્રકાયના પ્રશ્નોભાાં આ પ્રકાયની 

શલ ાયણાને ખાવ અલકાળ યશતેો નથી. આ શતેનેુ ધ્માનભાાં યાખીને ફહશુલકલ પ્રકાયના પ્રશ્નો અને મકુતજલાફી પ્રશ્નોના 

વાંમોજનનો અચબગભ સ્લીકામય ફની ળકે છે. પ્રશ્નોની ય ના એ યીતે થલી જોઈએ કે જેભાાં શલદ્યાથીએ ોતાના ઉિયની 

ય ના કયલાની આલશ્મકતા ઉબી થામ. શલળેભાાં જ્જ્માયે ફહશુલકલ પ્રશ્નો પછૂલાભાાં આલે ત્માયે તેની ની ે તકયને 

ધ્માનભાાં યાખીને તેના ઉિય ભાટેના આધાયે આલાનુાં પછૂી ળકામ. મલૂમાાંકનભાાં લાસ્તશલક વભસ્માઓ અને 

શલમલસ્તનુી ળકમ તેટરાાં નજીકના પ્રશ્નો યજૂ થામ તે ઈચ્છનીમ છે. શલદ્યાથીઓ વભક્ષા એલી વભસ્માઓ યજૂ થલી 

જોઈએ જેભાાં શલદ્યાથીઓએ પ્રાપ્ત ભારશતીના આધાયે અનભુાન કયીને ઉકેરની રદળાભાાં આગ લધલાનુાં શોમ. આ 

પ્રકાયના પ્રશ્નોભાાં વભસ્માના એક કયતા લધાયે ળકમ અને વ્મલશારુ ઉકેરો શોમ તેવુાં ણ ફની ળકે છે. આના કાયણ ે

શલદ્યાથીઓન ેઅનેક રદળાભાાં શલ ાયણા કયલાની તક પ્રાપ્ત થળે.  

વભીક્ષાત્ભક ચ િંતન એ ઉદ્દીક વાંફાંશધત ઘટના છે. એનો અથય એભ થામ કે કેટરાાંક ફાશમ રયફો વભીક્ષાત્ભક ચ િંતનન ે

લેગ આતા શોમ છે. ઉદાશયણ તયીકે એલી કોઈ ફાફત યજૂ કયલાભાાં આલી શોમ કે તે ફાફત મોગ્મ િભભાાં, 

સવુ્મલસ્સ્થત અને વાાંભજ્જ્મપલૂયક ગોિલામેરી છે કે અ ોકકવ, વાંરદગ્ધ, અવ્મલસ્સ્થત કે શલયોધાબાવી યીતે યજૂ થમેરી છે. 
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કેટરીક પ્રવશૃિઓ વયતાથી વભીક્ષાત્ભક ચ િંતનને ઉિેજી ળકે છે. જેભ કે ભાત્ર યજૂ થમેરી ભારશતીને વભજલાને ફદર ે

ભારશતીની વભીક્ષા કયલાની પ્રવશૃિ લધાયે ઉકાયક ફની ળકે છે. શલદ્યાથીએ યજૂ કયેરી દરીરો અને આેરા આધાયોની 

તારકિકતા અશીં ખફૂ જ ભશત્ત્લની ફની યશ ેછે. આભ, ઉિય વા ો છે કે ખોટો તેના ફદરે તેની તકયવાંગતતા ભશત્ત્લની 

ફની યશ ે છે. ળીખેરી ફાફતને ભાત્ર માદ કયલાના સ્થાને ળીખેરી ફાફતનો ઉમોગ કયીને નલી રયસ્સ્થશતભાાં રાગ ુ

ાડલાની ફાફત શલળે ભશત્ત્લની છે. આભ, મલૂમાાંકનભાાં શલ ાય કયલાની પ્રરિમા મખુ્મ કેન્રલતી ફાફત ફની યશલેી 

જોઈએ. 

ઉસાંહાય : 

વભીક્ષાત્ભક ચ િંતનન ે શળક્ષણકાયો ભશત્ત્લની ળૈક્ષચણક નીજ તયીકે રખેાલે છે. વભીક્ષાત્ભક ચ િંતનના વલયસ્લીકૃત 

શલબાલના વાંફાંધે ભતભતાાંતયો શોલા છતાાં ફધા એક લાત વાથે વાંભત થામ છે કે તેભાાં દરીરોના શલશ્રેણ, 

અનભુાનક્ષભતા, આગભનાત્ભક અને શનગભનાત્ભક તકય , મલૂમાાંકન, શનણયમપ્રરિમા અને વભસ્મા ઉકેર તેના ભશત્ત્લના અંગો 

ફને છે. શલમલસ્તનુુાં મૂભતૂ ઞાન ભશત્ત્લનુાં છે યાંત ુ તે માયપ્ત નથી. વભીક્ષાત્ભક ચ િંતન ફોધાત્ભક કૌળરો - 

ક્ષભતાઓ અને ભનોઝોકને શલકવાલે છે. આ પ્રકાયનો ભનોઝોક વ્મસ્ક્તના લરણ, ટેલ, પચૃ્છાળીરતા,  રલચ કતા, તકયબાલ 

અને ફહશુલધ દૃષ્ષ્ટકોણ વાથે કાભ ાય ાડલાની ક્ષભતાભાાં દેખામ છે. વાભાન્મ અને ક્ષેત્ર પ્રભાણે શલશળષ્ટ વભીક્ષાત્ભક 

ચ િંતન શોમ છે ત ેઆણી   ાયનો મખુ્મ વાય ગણી ળકામ. તેના આધાયે લગયશળક્ષણ અને મલૂમાાંકન વાંફાંધી ફાફતો ભાટે 

વ્માક ભાગયદળયન ભી યશ ેછે. તેભાાં ખાવ માદ યાખલા જેલી ફાફત એ ફની યશ ેછે કે વાભાન્મ પ્રકાયનુાં અને  ોકકવ 

શલમભાાં આલતુાં વભીક્ષાત્ભક ચ િંતન ફાંનેનુાં શભશ્રણ કયવુાં જોઈએ.  વ્મસ્ક્તન ેવભીક્ષાત્ભક ચ િંતન કયતા આલડતુાં શોમ 

તેનો અથય એ નથી કે તે કૌળરનો ઉમોગ અન્મ ક્ષેત્રભાાં ણ કયી ળકળે. આનો અથય એભ થામ કે આ પ્રકાયના કૌળરોનુાં 

વાંિભણ શલશળષ્ટ યીતે ળીખલવુાં અત્માંત જરૂયી છે. વભીક્ષાત્ભક ચ િંતનને અધ્મતેાના અધ્મમનના અન્મ નીજો વાથે ણ 

ખાવ શનવફત છે. જેભાાં અનચુ િંતન, પ્રેયણા, વશકાય અને વર્જનળીરતા ભશત્ત્લના ફની યશ ે છે. શલ ાય ય શલ ાય 

કયલાની કા વભીક્ષાત્ભક ચ િંતન ભાટે ઘણુાં જ ઉમોગી છે. પે્રયણાના તત્ત્મલને કાયણે અધ્મેતાને વભીક્ષાત્ભક શલ ાયણા 

કયલી ડ ે તે પ્રકાયના કામય કયલાનુાં શલદ્યાથી વાંદ કયે છે. આથી શલદ્યાથીઓન ેપ્રાયાંબથી જ આ પ્રકાયના અધ્મમન 

અનબુલો, પ્રવશૃિઓ અને મલૂમાાંકનભાાં વાભેર કયલા જોઈએ. જે શલદ્યાથીઓભાાં આ પ્રકાયની શલ ાયણા કયલાનુાં ભનોલરણ 

શોમ છે તેઓ ઉચ્  લૈ ારયક પ્રરિમાઓ કયી ળકે છે. આ ભનોલરણભાાં લૈશલધ્મપણૂય દૃષ્ષ્ટકોણને ધ્માનભાાં રેલાની ક્ષભતાનો 

વભાલેળ થામ છે. અંતભાાં કોઈણ ફૌદ્ધદ્ઘક નીજના વભીક્ષાત્ભક મલૂમાાંકન ભાટે વર્જનળીરતા તે અત્માંત ભશત્ત્લની 

ક્ષભતા છે. વભીક્ષાત્ભક ચ િંતન એ ભનના ખલુરાાંણાાં અને રલચ કતાની અેક્ષાેા યાખે છે જે વર્જનાત્ભક ચ િંતનની 

રાક્ષચણકતા છે. 
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