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સમીક્ષાત્મક ચ િંતનન ું વિદ્યાશાખાગત વિભાિનાત્મક િૈવિધ્ય 
 

પ્રસ્તાિના : 
વભીક્ષાત્ભક ચ િંતનના મૂ મખુ્મ ફ ે વલદ્યાકીમ ળાખાભાાં યશરેા છે. તત્લજ્ઞાન અને ભનોવલજ્ઞાન (રેવલવ અન ે

સ્ભીથ, ૧૯૯૩). સ્ટેનફગગ (૧૯૮૬) વભીક્ષાત્ભક ચ િંતનભાાં વળક્ષણ વલદ્યાળાખાનો ત્રીજી વલદ્યાળાખા તયીકે ઉભેયો કયે છે. આ 
ત્રણેમ વલદ્યાળાખાએ વભીક્ષાત્ભક ચ િંતનને વ્માખ્માવમત કયલા ભાટે ચબન્ન અચબગભોનો વલકાવ કમો છે જે વલદ્યાળાખાની 
ોતાની વનસ્ફતને આધીન જોલા ભે છે. ત્રણેમ વલદ્યાળાખાભાાં વભીક્ષાત્ભક ચ િંતનને જુદી જુદી યીતે વ્માખ્માવમત 
કયલાનો પ્રમાવ થમો છે. આભ, ત્રણેમ વલદ્યાળાખાભાાં વલબાલનાત્ભક અથગઘટનભાાં દૃષ્ટટગો ય થતી ચબન્નતાભાાં એક 
પ્રકાયનુાં વાાંભજસ્મ વભામેલુાં છે. પ્રસ્તતુ રેખભાાં આયાંબભાાં વભીક્ષાત્ભક ચ િંતનની તત્લજ્ઞાન, ભનોવલજ્ઞાન અન ે
વળક્ષણળાસ્ત્રની દૃષ્ટટએ વલબાલના વાંચક્ષપ્તભાાં યજૂ કયીને તેભાાંથી તેના વાંભવતના ક્ષેત્રો ઉવાલલાનો પ્રમાવ કમો છે. 
જેનાથી ચબન્નતાભાાં યશરેી વભાનતાને વભજીન ેવભીક્ષાત્ભક ચ િંતનના અધ્માન ભાટેની એક વલગસ્લીકૃત ભવૂભકા તયપ 
આગ લધી ળકામ.  

 

સમીક્ષાત્મક ચ િંતનન ું વિભાિનાત્મક િૈવિધ્ય : 
 

વભીક્ષાત્ભક ચ િંતનને મખુ્મત્લે ત્રણ વલદ્યાળાખાઓ વાથે ગાઢ વનવફત જોલા ભે છે. તત્લજ્ઞાન, ભનોવલજ્ઞાન અન ે
વળક્ષણળાસ્ત્રની દૃષ્ટટએ વભીક્ષાત્ભક ચ િંતનની વલબાલના યજૂ કયીને તેના આધાયે તેભાાંથી નીજતા વાંભવતના ક્ષેત્રો વલળ ે
વલ ાય કયીશુાં. 

 

તાત્ત્િક અચભગમ : 
આ અચબગભ ધાયણાત્ભક વભીક્ષાત્ભક ચ િંતન ય કેષ્રિત છે. જેભાાં વભીક્ષાત્ભક ચ િંતકના રક્ષણો અને ગણુોને વભજલાનો 
પ્રમાવ કયલાભાાં આલ ેછે. જેભાાં વભીક્ષાત્ભક ચ િંતકના લતગનો અન ેતનેી ક્રિમાઓનો વલ ાય કયલાભાાં આલતો નથી. વાયો 
વભીક્ષાત્ભક ચ િંતક સ્લબાલે ચૃ્છાળીર, વલવતૃ ભન ધયાલલા, રલચ ક, અદ્યતન ભાક્રશતીથી અલગત થલા, ચબન્ન 
દૃષ્ટટકોણનો સ્લીકાય કયલા અને વનણગમને મરુત્લી યાખીને અરમ પ્રકાયના દૃષ્ટટકોણનો વલ ાય કયલા ભાટે વક્ષાભ શોમ છે. 
જેઓ તાત્ત્લક યાંયાભાાં કામગ કયે છે તેઓ વલ ાયોની રાક્ષાચણકતાઓ અને તેના ધોયણો ય ણ બાય મકેૂ છે. 
વભીક્ષાત્ભક ચ િંતનન ેકોઈ વનવિત ગણુલત્તાયકુત વલ ાયણાના વાંદબે વ્માખ્માવમત કયી ળકામ. 
 

વભીક્ષાત્ભક ચ િંતનના તાત્ત્લક યાંયાભાાંથી ઉબી થમેરી વ્માખ્માઓભાાં ની ેની ફાફતોનો વભાલેળ થામ છે.  
• ચ િંતનાત્ભક વાંળમલાદ વાથેની પ્રવવૃત્તઓભાાં વશબાગી થલાનો ભનોઝોક અને કૌળલ્મ.  
• શુાં ભાનવુાં અને શુાં કયવુાં તે ભાટેની ચ િંતનાત્ભક અને મોગ્મ વલ ાયણા 
 

કૌળલ્મણૂગ, મોગ્મ વલ ાયણા કે જે વાયા વનણગમભાાં વશામભતૂ ફની ળકે છે. કાયણ કે, 
૧. તે ભાનદાંડો ય આધાય યાખે છે. 
ય. તે સ્લમાં સધુાયણાત્ભક છે. 
૩. તે વાંદબગ યત્લે વાંલેદનળીર છે. 
• શતેુલૂગક અને સ્લમાં વનમાંવત્રત વનણગમ કે જે અથગઘટન, વલશ્રેણ, મલૂ્માાંકન અને અનભુાન ઉયાાંત યુાલાયકુત, 
વાંકલ્નાત્ભક, દ્ઘવતવય, ધોયણાત્ભક ફાફતોના સ્ટટીકયણ, વનણગમ અથલા તાયણ જેના ય આધાક્રયત છે તેની 
વલબાલનાત્ભક વભજભાાં ક્રયણભે છે.   
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• વળસ્તફદ્ઘ, સ્લમાં ારીત વલ ાયણા કે જે વલ ાયના ખાવ ક્ષેત્ર કે પ્રકાયને સમુોગ્મ શોમ તેલી વલ ાયણાની 
ક્રયણૂગતાને મતૂભંત કયે છે.  
• વલ ાયણા કે જે શતેરુક્ષી અને શતેગુાભી છે. વલ ાયણા કે જે કોઈ વનણગમ કે તાયણ તયપ રઈ જામ છે જેભાાં 
વલ ાયણા સ્લમાં માગપ્તતા અને  ોકકવાઈના ભાનાાંકોન ેજાલે છે.  
• શુાં કયવુાં અને શુાં ભાનવુાં તે વલળે ચ િંતનાત્ભક યીતે વનણગમપ્રક્રિમા કયલી.  
 

મનિૈજ્ઞાવનક અચભગમ : 
લતગનલાદી યાંયા અને પ્રમોગાત્ભક વાંળોધનભાાં પ્રવતૃ્ત એલા ભનોવલજ્ઞાનીઓએ એ ફાફત ય ધ્માનકેષ્રિત કયુ ંકે રોકો 
કઈ યીતે વલ ાયે છે અને તેઓ કોઈ આદળગ ક્રયસ્સ્થવતભાાં કઈ યીતે વલ ાયી ળકે અથલા કઈ યીતે વલ ાયણા કયલી જોઈએ. 
ફીજુ ાં, ભાત્ર વભીક્ષાત્ભક ચ િંતના ગણુ-રક્ષણોની વ્માખ્મા કે વાયા વલ ાયના ભાનાાંકો વલળે વલ ાય કયલાને ફદરે તેઓએ 
વભીક્ષાત્ભક ચ િંતક કમા પ્રકાયના લતગનો અને વ્મલશાયો કયી ળકે તેના આધાયે વભીક્ષાત્ભક ચ િંતનને વભજાલલાનો 
પ્રમાવ કયીમે. 

વભીક્ષાત્ભક ચ િંતનની જ્ઞાનાત્ભક ભનોવલજ્ઞાનની દૃષ્ટટન ેસ્ટટ કયતી વ્માખ્માઓ ની ે પ્રભાણ ેવભજી ળકામ. 
''વભસ્માઓના ઉકેર, વનણગમ પ્રક્રિમાઓ અને નલી વાંકલ્નાઓના અધ્મમનભાાં ઉમોગભાાં રેલાતી ભાનવવક 

પ્રક્રિમાઓ, વ્યશુય નાઓ અને લણગનો.'' (સ્ટેનફગગ, ૧૯૮૬) 
''ઈચ્ચ્છત નીજોની વાંબાલનાઓભાાં લધાયો કયતા ફોધાત્ભક કૌળલ્મો અને વ્યશુય નાઓનો ઉમોગ.'' (શાલ્નગ, 

૧૯૯૮) 
વભસ્માના ફાંન ેાવાાંન ે જોલા, ોતાના વલ ાયને અનભુોદન ન આતા શોમ તેલા યુાલાનો સ્લીકાય કયલો, 

તટસ્થ અને વનટક્ષા તકગ કયલો, પ્રાપ્મ તથ્મોના આધાયે તાયણોનુાં અનભુાન કયવુાં, વભસ્માનો ઉકેર ભેલલો. 
(વલરીરગશાભ, ય૦૦૭)  

 

શૈક્ષચિક અચભગમ : 
વળક્ષણના ક્ષેત્ર વાથે વભીક્ષાત્ભક ચ િંતન ગાઢ યીતે વાંકામેલુાં છે. આ ક્ષતે્રના ચ િંતકોએ ણ વભીક્ષાત્ભક ચ િંતનને 
વભજાલલાનો પ્રમાવ કમો છે. ફેરજાભીન બ્લભૂ અને તેના વાથીઓએ આ ક્ષેત્રભાાં મોગદાન આપ્યુાં છે. તેઓએ ભાક્રશતી 
વાંસ્કયણના કૌળરોનુાં લગીકયણ (૧૯૬) સ ૂવ્યુાં છે તે ળૈક્ષચણક ક્ષેત્રભાાં કામગ કયતા તભાભ વ્મક્રકતઓ દ્વાયા ફશોા 
પ્રભાણભાાં ઉમોગભાાં રેલાયુાં છે. ઉચ્  સ્તયીમ લૈ ાક્રયક કૌળરોના વલકાવભાાં આ લગીકયણને વ્માક પ્રભાણભાાં ખભાાં 
રેલાભાાં આલે છે. બ્લભૂ પ્રફોવધત આ લગીકયણભાાં અવધિભ છે જેભાાં ભાક્રશતી અને અથગગ્રશણના વનમ્ન સ્તયથી ળરૂ કયીને 
મલૂ્માાંકનના ઉચ્  સ્તય સધુી તેનો વલસ્તાય સ ૂલલાભાાં આવ્મો છે. ઉયના ત્રણ ઉચ્  સ્તય વલશ્રેણ, વાંશ્રેણ અન ે
મલૂ્માાંકનભાાં ભશદ્અંળે વભીક્ષાત્ભક ચ િંતન તયીકે ઓખલાભાાં આલે છે. 
 

ળૈક્ષચણક અચબગભનો મખુ્મ રાબ એ છે કે લગગવળક્ષણ અને અધ્મેતાના અધ્મમનનુાં અલરોકન તેની આધાયવળરા 
છે જ્માયે તાત્ત્લક અને ભનોલૈજ્ઞાવનક અચબગભભાાં તેની ઉણ જોલા ભે છે. 

 

ઉય પ્રભાણનેા વલવલધ વલદ્યાળાખાઓભાાં વભીક્ષાત્ભક ચ િંતનની વલબાલનાને વ્માખ્માવમત કયલાભાાં આલી છે. આ 
વલબાલનાઓભાાં કેટરીક ફાફતોભાાં દયેક વલદ્યાળાખાભાાં વાંભવત વધાતી શોમ તેભ દૃષ્ટટગો ય થામ છે. આ પ્રકાયની 
વાંભવતના ક્ષેત્રો ની  ેપ્રભાણ ેપચરત થામ છે.  

 

સુંમવતના કે્ષત્ર : (Area of Agreement) 
ક્ષમતાઓન સમાિેશ :  
વભીક્ષાત્ભક ચ િંતન વલમના વાંળોધકો એ ફાફતનો સ્લીકાય કયે છે કે વભીક્ષાત્ભક ચ િંતનની વ્માખ્માભાાં  ોકકવ પ્રકાયની 
ક્ષભતાઓ શોમ છે. જેભાાં દાલા, યુાલા કે દરીરોનુાં વલશ્રેણ, આગભનાત્ભક અને વનગભનાત્ભક તકગના આધાયે 
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અનભુાનો કયલા, વનણગમ કયલો અથલા મલૂ્માાંકન કયવુાં. અને  વનણગમ રેલા કે વભસ્માઓના ઉકેર પ્રાપ્ત કયલા જેલી 
ફાફતોનો વભાલેળ થામ છે.  
 

મનઝક : (Mental Disposition) 

વભીક્ષાત્ભક ચ િંતન ભનોઝોક એટરે વ્મક્રકત, ઘટના કે ક્રયસ્સ્થવત પ્રત્મે ક્રિમાળીર થલાની કે પ્રવતબાલ આલાની 
ટેલગત છતાાં રલચ ક અને વાતત્મણૂગ આંતક્રયક પે્રયણા. વભીક્ષાત્ભક ચ િંતન ભનોઝોકનુાં વલગવાભારમ જોલા ભતી 
ફાફતોભાાં વલવતૃ્ત ભન, તટસ્થતા, તકગ ભાટેની ઝાંખના, ચૃ્છાળીરતા,અદ્યતન ભાક્રશતીથી અલગત યશલેાની 
તત્યતા,રલચ કતા, અરમના દૃષ્ટટકોણને વભજલાની તૈમાયી અને આદય જેલી ફાફતોનો વભાલેળ કયી ળકામ. 

 

પાશ્વજ્ઞાનન ું મહત્િ : (Importance of Background Knowledge) 
આ ક્ષેત્રભાાં કામગયત ભોટાબાગના વાંળોધકો ાશ્વજ્ઞાનના મલૂ્મનો સ્લીકાય કયે છે. ખાવ કયીને વાંળોધકો એ 

ફાફતને દઢણે સ્લીકાયે છે કે જ્માયે વલદ્યાથીઓએ વભીક્ષાત્ભક ચ િંતન કૌળલ્મો દળાગલલાના શોમ ત્માયે તેભની ાવે 
લૂગજ્ઞાન શોવુાં ઘણુાં આલશ્મક થઈ ડ ેછે.  

 

ઉયોકત વાંભવતના ક્ષેત્રો વલદ્યાળાખાઓ અંતગગત વભીક્ષાત્ભક ચ િંતન વલળેની વભજભાાં યશરેી વામ્મતા દળાગલ ેછે. 
યાંત ુકેટરાાંક ભશત્લના ાવાાં એલા છે કે જેભાાં પ્રત્મેક વલદ્યાળાખાઓભાાં વભીક્ષાત્ભક ચ િંતન વલળેની વભજ વલવળટટ છે. જે 
તે વલદ્યાળાખાભાાં વભીક્ષાત્ભક ચ િંતન પ્રત્મે જોલાની ચબન્ન દૃષ્ટટકોણ યજૂ કયે છે. આ ફાફતના કાયણે જ વભીક્ષાત્ભક ચ િંતન 
એ વલદ્યાળાખાને અનરુક્ષીને જુદી અથગછામા ઉબી કયે છે. આ ફાફતને વભજલાભાાં આલે તો પ્રત્મેક વલમક્ષેત્રભાાં 
વલદ્યાથીઓભાાં વભીક્ષાત્ભક ચ િંતન કૌળરનો વલકાવ કયલો શોમ તો તે પ્રભાણેની વલવળટટ અધ્માન મોજનાનો વલ ાય 
કયલો ડ.ે આ પ્રકાયના વલવળટટ અવાંભવતના ક્ષતે્રોને વલગતલાય ની ે પ્રભાણે વભજી ળકામ.   

 

અસુંમવતના કે્ષત્ર : (Area of Disagreement) 
મનઝકની ભવૂમકા :  (Role of Disposition) 

વભીક્ષાત્ભક ચ િંતનની વ્માખ્માના વાંદબગભાાં શજુ ઘણાાં ફધા ચ િંતન અને સ્ટટતાને અલકાળ છે. તેભ છતાાં આ 
ક્ષેત્રભાાં કામગયત ભોટાબાગના વાંળોધકો જે ફાફત ય વાંભવત દળાગલે છે તેભાાં કૌળલ્મો અને ભનોઝોક ફાંનનેો વભાલેળ 
થામ છે. યાંત ુાં તેભાાં ભનોઝોકને કઈ યીતે જોલો એ ફાફતભાાં વાંભવત વાધી ળકાતી નથી. વભીક્ષાત્ભક ચ િંતન પ્રત્મેના 
ભનોઝોકને ભાત્ર ધોયણાત્ભક વાંદબગભાાં જોલો કે તેનાથી વલળે તેન પ્રવાંળાત્ભક દૃષ્ટટએ મરૂલલો. ૧૯૯૦ભાાં એભક્રયકન 
ક્રપરોવોક્રપકર એળોવીએળન દ્વાયા એક વભીક્ષાત્ભક ચ િંતન વલમ યના વાંળોધકોની એક વવભવતની ય ના કયી અને આ 
દની વ્માખ્મા ભાટે વલગવાંભવત વાધલાનુાં કામગ વોંપ્યુાં. તેભ છતાાં ભોટાબાગના વાંળોધકો એ એ ફાફતને વભથગન આપ્યુાં કે 
ભનોઝોક  કે વભીક્ષાત્ભક ચ િંતન પ્રત્મેનાું ુ ભાનવવક લરણ એ તેનો અગત્મનો ઘટક છે યાંત ુવભીક્ષાત્ભક ચ િંતનભાાં આ 
પ્રકાયના ભનોઝોકની ભવૂભકા વલળે અવાંભત શતા. અરમ કેટરાાંક વલદ્વાનો એ ભનોઝોકની ધોયણાત્ભક કે ભાનાાંક આધાક્રયત 
ભવૂભકા (Normative role) શોલા ય બાય મકૂમો શતો. ફીજા ળબ્દોભાાં, ભોટાબાગના વાંળોધકો વભીક્ષાત્ભક ચ િંતનન ે
વાયી વલ ાયણાના મયામ તયીકે ઓખાલે છે. અથત્ગ વા ી વભીક્ષાત્ભક વલ ાયણા ભાત્ર ક્ષભતા અને વભીક્ષાત્ભક 
ચ િંતન પ્રત્મેના ભનોઝોક એ ફે ફાફતોથી દળલી ન ળકામ. આ પ્રકાયના ધોયણોના કાયણે એલી વ્મક્રકત કે જે 
વભીક્ષાત્ભક યીતે વલ ાયણા કયલા વક્ષભ છે યાંત ુતે વલ ાયણા ન કયલાનુાં વાંદ કયે છે તો તેને વભીક્ષાત્ભક ચ િંતક કશી 
ન ળકામ તેભ ફને. જો કે કેટરાાંક ફહ ુ જૂજ ચ િંતકો એલી ણ દરીર કયે છે કે વભીક્ષાત્ભક ચ િંતનને વા ા અથગભાાં 
વભીક્ષાણૂગ કેટરાાંક નૈવતક ધોયણો ણ ક્રયણૂગ થલા જ જોઈએ. આ દરીર પ્રભાણ ે ફ ાલક્ષના લક્રકર તેભના 
ગનેુગાય આયોી અવીરના ફ ાલભાાં ોતાની વભીક્ષાત્ભક વલ ાય ક્ષભતા અને ભનોઝોકનો ઉમોગ કયે તો તે 
વભીક્ષાત્ભક ચ િંતક ગણી ન ળકામ.  
 



KCG-Portal of Journals 

4 | P a g e  
 

કે્ષત્રનીર્ાારરતતા : (Domain specificity) 
વલદ્વાનોભાાં અવાંભવતનુાં અરમ ક્ષેત્ર તે વભીક્ષાત્ભક ચ િંતન એ કેટરાાંક  ોકકવ ક્ષેત્ર ભાટે વનવિત છે તે છે. એક ફાજુ 

કેટરાાંક વાંળોધકો દરીર કયે છે કે વભીક્ષાત્ભક ચ િંતન કૌળરોનુાં વલવલધ વાંદબો અને ક્ષેત્રો અંતગગત વાભારમીકયણ કયી 
ળકામ છે અને તેથી જ તેની વાભારમ યીતે ળીખલી ણ ળકામ છે. જ્માયે ફીજી ફાજુ એ પ્રકાયની દરીર કયલાભાાં આલે 
છે કે એલા વાભારમ વભીક્ષાત્ભક ચ િંતન કૌળલ્મો કે જે કેટરાાંક વનવિત ક્ષતે્રોની અવતિભીને કામગ કયે છે તેલા કૌળરો 
અસવ્ુતત્લ ધયાલતા નથી. આ દરીર પ્રભાણે વભીક્ષાત્ભક ચ િંતન કૌળલ્મો ભાત્ર વનવિત વલમક્ષેત્રના વાંદબગભાાં જ 
ળીખલી ળકામ. આ પ્રકાયે વલવલધ વવદ્ઘાાંત આનાય વલદ્વાનો દ્વાયા વલમક્ષેત્ર પ્રભાણે જ ળીખલી ળકામ તલેી અનેક 
લૂગધાયણાઓ નકકી કયી શતી. ઉદાશયણ તયીકે ભોટાબાગના વાંળોધકો વલમના લૂગજ્ઞાનને જરૂયી ગણાલે કે યાંત ુ
વભીક્ષાત્ભક ચ િંતન કયલા ભાટે તે ભાત્ર માગપ્ત ળયત નથી. તે ઉયાાંત કેટરાાંક વલદ્વાનો વભીક્ષાત્ભક ચ િંતન કૌળરોનુાં 
વલવલધ વલમક્ષેત્રોભાાં વાંિભણની ળકમતાનુાં ણ વભથગન કયે છે. જો અધ્મેતાઓને વલવલધ વલમક્ષેત્રોભાાં આલા કૌળરોના 
પ્રમોગ અને ભશાલયાની યૂતી તક આલાભાાં આલે તો આ ળકમ ફની ળકે છે. અંતભાાં, તેનાથી ણ ઘણાાં જૂજ વાંળોધકો 
એલાું ુ ભાને છે કે વભીક્ષાત્ભક કૌળર ળીખલલા ભાટેની વાભારમ મોજના વપ થઈ ળકે નશીં કાયણ કે વભીક્ષાત્ભક 
ચ િંતનકૌળલ્મો મૂભતૂ યીતે વલમક્ષેત્ર આધાક્રયત શોમ છે.  

 

આ પ્રકાયના વલમક્ષેત્ર વાંફવધત ભતના વભથગકો દરીર કયે છે કે વાભારમ સ્લરૂભાાં વભીક્ષાત્ભક ઢફ ેવલ ાયણા 
કયતા ળીખલા કયતા કોઈ  ોકકવ વલમક્ષેત્રભાાં વભીક્ષાત્ભક ચ િંતન કયતા ળીખવુાં વય છે. કેટરાાંક એભ કશ ે છે કે 
વભીક્ષાત્ભક વલ ાયણા ભાટે વલમક્ષેત્રનુાં લૂગજ્ઞાન આલશ્મક છે કાયણ કે પ્રભાણભતૂ યુાલા, દરીરો અન ે ધોયણોન ે
વભજલા તે જરૂયી ફને છે. આ ફાફત વ્મક્રકતને વલમક્ષેત્રોભાાંથી ફશાય રઈ જામ છે.  
ઉદાશયણ તયીકે વલમ વાથે વાંફાંવધત ન શોમ તેલી ફાફતોના અથગઘટનની પ્રક્રિમા શાથ ધયલાનો કોઈ અથગ નથી. ફલ્કે 
તેભાાં વભાવલટટ ફાફત અને વલવલધ વાંદબો વાથ ેફદરાતા તેના અથગ અન ેતેના કાયણે ઉબા થતા અથગ અને આ યીત ે
ઉત્ન્ન થતો અથગનો તપાલત કે જેને વલવલધ પ્રકાયના જ્ઞાનક્ષેત્ર વાથે વાંફાંધ છે અને તેની વભજ કે જે કોઈ ખાવ કામગ ણૂગ 
કયલા ભાટે આલશ્મક શોમ છે.  
 

અરમોના ભત ેવાભારમ પ્રકાયના લૈ ાક્રયક કૌળરો ઘણા ભમાગક્રદત છે. ભોટાબાગના ઉમોગી લ ૈાક્રયક કૌળરો વલમક્ષતે્ર 
આધાક્રયત છે. લૈ ાક્રયક કૌળર જેટરા વાભારમ પ્રકાયના તેટરા જ ઓછા ઉમોગી ફને છે. વભીક્ષાત્ભક ચ િંતનની 
વાંકલ્નાભાાં વાભારમ અને વલવળટટ જે કાાંઈ છે તે એ છે કે જેટરી વલ ાયણા વાભારમ તેટરી ઓછી ઉમોગી. 
 

જેઓ એ લાતનુાં વભથગન કયે છે કે વભીક્ષાત્ભક ચ િંતન કૌળર અને ક્ષભતાઓ કોઈ જ્ઞાનક્ષેત્ર પ્રભાણે વનવિત નથી 
તેલા વલદ્વાનો વભીક્ષાત્ભક ચ િંતન કૌળરોના વાભારમ અધ્માનની વપતા યના અભ્માવના તાયણોના આધાયે જણાલે 
છે કે આ પ્રકાયના વળક્ષણભાાં ઘણી વાંબાલનાઓ યશરેી છે. વભીક્ષાત્ભક ચ િંતન વાયી વનણગમપ્રક્રિમાને ોે છે કાયણ કે 
તેભાાં ભાનદાંડોનો આધાય રલેાનો શોમ છે. આ પ્રકાયના ભાનદાંડો વલવલધ જ્ઞાનક્ષેત્રો પ્રભાણે વલવલધતા ધયાલે છે. યાંત ુ
વભીક્ષાત્ભક ચ િંતનનો મૂભતૂ અથગ તેના કાયણે ફદરાતો નથી. વભીક્ષાત્ભક ચ િંતન આંતક્રયક યીતે વાભારમ સ્લરૂનુાં છે 
કે જેભાાં વલયોધાબાવ એ ણ છે કે વભીક્ષાત્ભક ચ િંતન કૌળર અન ેક્ષભતાઓન ેનલી ક્રયસ્સ્થવત અન ેવાંદબોભાાં વાંિવભત 
કયલાનુાં મશુ્કેર ફની યશ ેછે.  

 

વભીક્ષાત્ભક ચ િંતનભાાં વાભારમ અને જ્ઞાનક્ષેત્ર આધાક્રયત ઘટકોનો વભાલેળ થામ છે. જેભ કે ગચણતભાાં 
વનગભનાત્ભક યુાલા એ તકગનો ઉત્તભ ભાદાંડ ફની યશ ે છે. જ્માયે વાભાત્જક વલજ્ઞાનોભાાં આંકડાળાસ્ત્રીમ વાથગકતા એ 
વૌથી ભશત્લની ગણલાભાાં આલે છે. અને કરાક્ષેત્રભાાં વ્મક્રકતરક્ષી ભાદાંડો વાભારમ યીતે સ્લકાયલાભાાં આલે છે. કેટરાાંક 
વલદ્વાનો વભીક્ષાત્ભક ચ િંતનને વલદ્યાળાખા અંતગગત વલ ાયણાના અધ્મમન તયીકે ઓખાલે છે. જેભાાં વલદ્યાળાખાભાાં 
વભાવલટટ ધોયણો અને મલૂ્મોને વ્મલસ્સ્થત કયલાની ફાફતનો વભાલેળ થામ છે. અરમ વલદ્વાનો એ ફાફત પ્રત્મે ધ્માન 
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દોયે છે કે વભીક્ષાત્ભક ચ િંતન કૌળરો અને ક્ષભતાઓ વાભારમ પ્રકાયના વભીક્ષાત્ભક વલ ાયણા કૌળરોના અભ્માવિભો 
અને વલદ્યાળાખા પ્રભાણેના અભ્માવિભોભાાં વભીક્ષાત્ભક ચ િંતનના અધ્મમમને દાખર કયીને ણ ળીખલી ળકામ છે.  

 

સુંક્રમિશીતા : (Transferability) 
વભીક્ષાત્ભક ચ િંતકોભાાં અરમ ભતબેદનુાં ક્ષેત્ર છે ત ે છે વભીક્ષાત્ભક ચ િંતન કૌળરો અન ેક્ષભતાઓની નલા વાંદબો અન ે
ક્રયસ્સ્થવતભાાં વાંિભણક્ષભતા. ઉદાશયણ તયીકે વાંળોધકો એ ફાફત નોંધે છે કે અધ્મેતા એક ક્રયસ્સ્થવત, વાંદબગ મા 
જ્ઞાનક્ષેત્રભાાં વભીક્ષાત્ભક ચ િંતન કૌળર અન ેક્ષભતાઓ દળાગલે છે યાંત ુઅરમ ક્રયસ્સ્થવત, વાંદબગ કે જ્ઞાનક્ષેત્રભાાં તે આ 
પ્રકાયની જ ક્ષભતા અન ેકૌળરો દળાગલલાભાાં અવપ થામ છે. આ મદુાને વભીક્ષાત્ભક ચ િંતનની જ્ઞાનક્ષેત્ર વાંફાંવધતતા 
વાથે ગાઢ નાતો છે. ઉદાશયણ તયીકે જેઓ એભ ભાને છે કે વભીક્ષાત્ભક ચ િંતન એ વાંણૂગણે જ્ઞાનક્ષેત્ર વાંફાંવધત ફાફત 
છે તઓે અધ્મેતાની વભીક્ષાત્ભક ક્ષભતાઓના એક ક્ષતે્રભાાંથી ફીજા ક્ષેત્રભાાં વાંિભણ પ્રત્મ ેળાંકાસ્દ શોમ છે. જ્ઞાનાત્ભક 
ભનોવલજ્ઞાનભાાં પ્રસ્થાવત જ્ઞાન એ ફાફતનુાં વભથગન કયે છે કે આ પ્રકાયની ક્ષભતાઓનુાં તાત્કાચરક વાંિભણ તદ્દન જૂજ 
શોમ છે. અરમ વાંળોધકો આ પ્રકાયના વાંિભણની વાંબાલના પ્રત્મે લધાયે આળાલાદી છે. ખાવ કયીને જ્માયે અધ્મેતાન ે
વભીક્ષાત્ભક ચ િંતનના કૌળરો ફહવુલધ ક્ષેત્રો અન ેવાંદબોને ધ્માનભાાં યાખીને ળીખલાની તકો આલાભાાં આલી શોમ અન ે
અધ્મેતાને આ પ્રકાયના કૌળરોને વાંિવભત કઈ યીતે કયવુાં એ ણ ળીખલલાભાાં આવ્યુાં શોમ. જ્ઞાનક્ષેત્ર વવવભતતાના પ્રફ 
વભથગકના ભતે આ અચબગભ વભીક્ષાત્ભક ચ િંતન કૌળર અને ક્ષભતાઓને લાસ્તવલક ક્રયસ્સ્થવતભાાં વાંિભણનો વલયોધ કયતુાં 
નથી. ખાવ કયીને ત્માયે કે અધ્માનભાાં એ પ્રકાયની અધ્મમન પ્રવવૃત્તઓ ય બાય મકુાતો શોમ જેભાાં યોજફયોજના જીલન 
વાથેની વભસ્માઓ વાંકામરેી શોમ. 
 

વાંિભણની વપતા અને વનટપતા ફાંને ક્ષો પ્રમોગાત્ભક યુાલાઓ પ્રાપ્ત છે. શાલ્નગ (ય૦૦૧) ના અભ્માવ કે 
જેભાાં એભ તાવલાનુાં શત ુાં કે કોરેજના વલદ્યાથીઓન ેળીખલલાભાાં આલરેા કોઈ ખાવ જ્ઞાનક્ષેત્ર વાંફાંવધત વભીક્ષાત્ભક 
ચ િંતન કૌળરો અને ક્ષભતાઓ અભ્માવ ણૂગ કામગના ઘણાાં ફધા ભક્રશનાઓ છી ણ તદ્દન નલી ક્રયસ્સ્થવતભાાં વાંિવભત 
કયી ળકે છે કે કેભ ? જેભાાં ભોટાબાગના વલદ્યાથીઓએ અગાઉ ળીખરેા તકગનો નલી અને ચફનળકૈ્ષચણક ક્રયસ્સ્થવતભાાં 
ઉમોગ કયી ળકમા શતા. જોકે આ પ્રકાયના વાંિભણની દ્ઘવતની વપતાનો આધાયે તેભાાં શુાં ળીખવ્યુાં છે તે કઈ યીતે 
ળીખલી છે તેના ય યશરેો છે.  ઉદાશયણ તયીકે અધ્મેતાની ભેટાકોગવ્ુનટીલ કૌળરના સધુાયણા ભાટે અધ્માન કામગિભ 
તૈમાય કયલાભાાં આવ્મો શોમ અને તે કામગિભ મૂભતૂ ફોધાત્ભક પ્રક્રિમાઓ જેલી કે અલરોકન, ભાન, લગીકયણ લગેયે 
ળીખલલા ભાટેના પ્રવળક્ષણ કામગિભની તરુનાભાાં લધાયે અવયકાયક વવદ્ઘ થામ છે. વલળેભાાં વભીક્ષાત્ભક ચ િંતન 
ળીખલલાના ભાટેના ખાવ અધ્માન કામગિભ કયતાાં જ્ઞાનક્ષેત્ર વાંફવધત અભ્માવિભભાાં દાખર કયેર વભીક્ષાત્ભક ચ િંતનના 
અધ્માન લધાયે અવયકાયક વવદ્ઘ થામ.  

વભીક્ષાત્ભક ચ િંતન કૌળરોના વાંિભણના પ્રભાણને જાણલાનુાં લધાયે મશુ્કેર છે. કાયણ કે આ પ્રકાયનુાં વાંિભણનુાં 
અંતય સ્ટટ કયલાનુાં લધાયે મશુ્કેર ફને છે. ફીજા ળબ્દોભાાં કશીએ તો આ પ્રકાયનુાં વાંિભણ દૂયનુાં છે કે નજીકનુાં ? ધાયો કે 
આ પ્રકાયના વાંિભણના એક છેડ ેઅધ્મેતાને કૌળરોનુાં નલીન યાંત ુવભાન પ્રકાયના કામગભાાં જ વાંિભણ કયલાનુાં વોંલાભાાં 
આલે અને તેનાથી ઉરટુાં કે જેભાાં કૌળરો અન ેક્ષભતાઓનુાં તદ્દન નલીન વલદ્યાળાખાભાાં વાંિભણ કયલાનુાં વોંલાભાાં આલે 
છે. લધભુાાં કેટરાાંક 'વાંિભણ' ળબ્દનો ઉમોગ કોઈ એક વલદ્યાકીમ ળાખા વાંફાંવધત યોજફયોજના જીલનભાાં ઉબી થતી 
વભસ્માઓ ભાટે ળીખેરા કૌળરોને રાગ ુ કયલા તયીકે કયે છે. સ્ટટણ ે 'વાંિભણ' ળબ્દ ભાટે વ્મક્રકત ભાટે જે અથગ 
અચબપે્રત છે તેના આધાયે જ વાંિભણની વાંબાલના ફાફતે કેટરી અેક્ષા યાખલી તે નકકી થઈ ળકે. નલીન વલદ્યાળાખાભાાં 
કયલાના વાંિભણની તરુનાભાાં એકવભાન જ્ઞાનક્ષેત્રભાાંની નલી વભસ્મા વાંદબ ેવાંિભણ લધાયે વાંબવલત ફને તે સ્લાબાવલક 
છે.  
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માનાુંકની ભવૂમકા : (Role of criteria) 
વલદ્વાનોભાાં અવાંભવતના ક્ષેત્રો ૈકીનુાં એક ફહ ુભશત્લનુાં ક્ષેત્ર છે ભાનાાંકો કે ધોયણોની ભવૂભકા. આ   ાગ પ્રમખુ યીતે 

તાત્ત્લક અને ભનોલૈજ્ઞાવનક અચબગભ લચ્ ે પ્રાયાંબ થઈ છે. જેભાાં ભોટાબાગના તાત્ત્લક ચ િંતકો ધોયણો કે ભાનાાંકોની 
પ્રાચ્પ્તને ભશત્લની ગણ ે છે. જ્માયે ભનોલૈજ્ઞાવનકો આ ફાફતને ભશત્લ આતા નથી. તાત્ત્લક દૃષ્ટટકોણથી વભીક્ષાત્ભક 
ચ િંતનભાાં ભાનાાંકોનો આધાય રઈને વનણગમો રેલાના શોમ છે અથલા વનણગમોનુાં વભથગન કયલાનુાં શોમ છે. ોતાની દરીરો 
અને અરમના વ્યશુના મલૂ્માાંકન ભાટે, યુાલાઓને  કાવલા ભાટે અને ોતાના વલ ાયોના મલૂ્માાંકન કોઈ  ોકકવ 
ભાનાાંકોની આલશ્મકતા યશ ેછે. આ ભાનાાંકો અથગ વલળેના દાલાની માગપ્તતા નકકી કયલાના, કોઈ વત્તા દ્વાયા કયલાભાાં 
આલેર વલધાનોની વલશ્વવનીમતા  નકકી કયલા, આગભનાત્ભક દરીરોનુાં વાભથ્મગ નકકી કયલા અને નૈવતક, કામદાકીમ 
અને વૌરદામાગત્ભક કાયણોની માગપ્તતા નકકી કયલા ભાટેના ધોયણો સ્લરૂના ણ શોઈ ળકે છે. આ પ્રકાયના ભાનાાંક 
કામદા, વનમભો, ધોયણ કે આદળગના સ્લરૂે શોઈ ળકે છે. આેરી ક્રયસ્સ્થવતભાાં કમો ભાનાાંક પ્રસ્તતુ છે તે તેને વાંફાંવધત 
ક્ષેત્ર ય આધાક્રયત છે. ઉદાશયણ તયીકે કોઈ સ્થાત્મના નમનૂાની વભીક્ષા કયલા ભાટે જે ભાનાાંકની જરૂયી ડ ેતેનાથી 
કોઈ કામદાકીમ દરીરના વાભથ્મગની  કાવણી કયલા ભાટે જરૂયી ભાનાાંક કયતા ચબન્ન શોમ તે સ્લાબાવલક છે.  

 

કોઈ વ્મક્રકતના ોતાના વલ ાયના મલૂ્માાંકન ભાટે ણ ભાનાાંકની આલશ્મકતા યશ ે છે. ોર (૧૯૯ય)ના ભતે 
'વલ ાયોની ક્રયણૂગતા' આ ભાનાાંક વલ ાયના ગણુો વાથે વનવફત ધયાલે છે. જેભાાં સ્ટટતા,  ોકવાઈ, મથાથગતા, 
વનવિતતા, પ્રસ્તતુતા, વાતત્મતા, તકગ , ઊંડાણ, ણૂગતા, અગત્મ, મોગ્મતા અને માગપ્તતાને પ્રાપ્ત કયલાનો પ્રમાવ થામ 
છે.  વભીક્ષાત્ભક ચ િંતનભાાં ભાનાાંકોને ભશત્લની ભવૂભકા આીન ેતાત્ત્લક ચ િંતકો અધ્મેતાઓન ેઆ ભાનાાંકોથી અલગત 
કયાલલા ય બાય મકેૂ છે. આભ, અધ્મેતાના કામગના મલૂ્માાંકનભાાં ફૌદ્ઘદ્ઘક ધોયણોને લધાયે પ્રત્મક્ષ ફનાલલાની આલશ્મતા 
ઉબી થામ છે. 

 

ઉપસુંહાર : 
તત્લજ્ઞાન, ભનોવલજ્ઞાન અન ે વળક્ષણળાસ્ત્રના વત્રવલધ દૃષ્ટટકોણથી વભીક્ષાત્ભક ચ િંતનની વલબાલનાન ેવભજલાનો 

પ્રમાવ કમો. આ દૃષ્ટટએ જોતા એ ફાફત સ્ટટ થામ છે કે ત્રણેમ વલદ્યાળાખાઓનો વભીક્ષાત્ભક ચ િંતનની વલબાલનાન ે
વભજાલલાનો અચબગભ ચબન્ન શોલા છતાાં તેઓ ામાની કેટરીક ફાફતો યત્લે વાંભવત ધયાલે છે. જ્માયે વલદ્યાળાખાના 
વલમલસ્તનુી વલવળટટતા અને તે વલમક્ષેત્રના લૈ ાક્રયક સ્લરૂને અનરુક્ષીને કેટરીક ફાફતોભાાં ચબન્નતા ણ જોલા ભે 
છે. આ પ્રકાયનુાં વામ્મ અને ચબન્નતાને વભજલાભાાં આલે તો વભીક્ષાત્ભક ચ િંતન જેલા ભશત્લના કૌળરના વલકાવ ભાટે 
આંતયવલદ્યાળાખાકીમ અધ્મમન અધ્માન ક્રિમાકરાોનો વલ ાય કયલાનો અલકાળ પ્રાપ્ત થઈ ળકે છે. આનો અથગ એ 
થામ કે વભીક્ષાત્ભક ચ િંતનની સ્લરૂગત વભજ ચબન્ન શોલા છતાાં તેનો વલકાવ કયલા ભાટે કેટરીક ામાના ઘટકોનો 
ખ્માર અલશ્મ યાખલો જ યશમો. આભ, વભીક્ષાત્ભક ચ િંતનનો ફાકોભાાં વલકાવ કયલા ભાટે વલમલસ્તનુા સ્લરૂને 
ધ્માને યાખીને અધ્મમન અધ્માન મોજનાન ેવલકવાલી ળકામ.  
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