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જીવનનું ઘડતર કરવાનો શ્રે

સમય એટલે િવદ્યાથીર્ જીવન-િવદ્યાથીર્નો

બૌિaક, માનસક અને શારીિરક િવકાસ કરવો એજ સાચું િશક્ષણ છે . િવદ્યાથીર્નો સવાર્ંગી
િવકાસ કરવો એ િશક્ષણનો ઉaે ય છે . આજનું બાળક આવતીકાલનો નાગિરક છે . તે
ભાિવ સમાજનું બાળક આવતી કાલનો નાગિરક છે . તે ભાિવ સમાજનો િનમાર્તા છે .
યિક્તના જીવનના ડગલે ને પગલે િશ તની જરૂર છે . િશ ત એ સામાિજક પાયો છે .
શાળા એ એક નાનકડો સમાજ છે . શાળા એ સમાજ aારા સંચાિલત ને સમાજની જ ગણી
શકાય એવી સં થા છે . િશ ત શબ્દનો સામાન્ય અથર્ આપણે િનયમપાલન કે
આજ્ઞાપાલન એવો કરીએ છીએ. કોઈ પણ સં થા કે સમાજની િનયમબa અને સંવાદી
વૃિત્ત તે િશ ત જે િનયમોનું પાલન કરવાથી શાંત અને યવ થા જળવાઇ તે િશ ત.
સામાન્ય રીતે

ાથમક કક્ષાના બાળકો ચંચળ હોય છે . ક્યારે ક તેઓ સારા નરસાનો ભેદ

પારખી શકતા ન હોવાથી તેમનાથી ગેરિશ ત થઇ જાય છે . જો િશક્ષકનું અધ્યાપન કાયર્
અસરકારક અને રસ દ ન હોય તો બાળકોને અધ્યયનમાં રસ પડતો નથી. પિરણામે
ગેરિશ તના aો ઊભા થાય છે .
િશ ત શબ્દનો સામાન્ય અથર્ આપણે િનયમપાલન કે આજ્ઞાપાલન એવો કરીએ
છીએ. િશ ત માટે અંગ્રેજીમાં Discipline શબ્દ વપરાય છે . જે શબ્દ મૂળ લેિટન ભાષાના
શબ્દ પરથી આ યો છે . Discipline એટલે શીખવું. જે િક્રયા શીખવામાં સહાયરૂપ થાય
તે િશ ત છે . સં કૃ તમાં િશ ય શબ્દ િશ તનો દ્યોતક છે . સંગઠનના આગેવાન કે તં ના
અિધકારીઓની આજ્ઞાઓનું પાલન કરવું તે િશ તનું મહત્ત્વપૂણર્ અંગ છે . જો કે ટલાક
માણસૌ મળીને સામૂિહક કાયર્ કરવા ઇચ્છતા હોય તો તેમને માટે એ જરૂરી બની જાય છે કે
કાયર્પૂત માટે અમૂક િનયમો તથા પોતાના ઉપરીની આજ્ઞાઓનું પાલન કરે . સં થાની
આચારસંિહતાનું પાલન કરવું તે િશ તનો ભાગ છે .
શાળા એ એક નાનકડો સમાજ છે . શાળા એ સમાજ aારા સંચાિલત ને સમાજની જ ગણી
શકાય તેવી સં થા છે . શાળાનાં આંગણે શૈશવ સામાિજકતાના વાઘા ધારણ કરે છે .
શાળાના વગર્ખડ
ં ોમાં સમાજની આવતીકાલ સમા નાગિરકો તેમનો બૌિaક િવકાસ સa
કરે છે . શાળાના મેદાનોમાં સમાજના યૌવનને ખડતલ બનવાની તકો પૂરી પડાય છે .
શાળાની જીવનલક્ષી વૃિત્તઓ િવદ્યાથીર્ઓના સવાર્ંગી િવકાસનો માગર્ સરળ કરી આપે છે .
આવી અગત્યની સં થા પોતાનું કાયર્ સરળ રીતે કરી શક તે માટે તેને િશ તની
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આવ યક્તા ઊભી થાય છે . િશ ત અને શાળાના શૈક્ષિણક દશર્ન વચ્ચે ગાઢ સંબંધ રહે લો
છે .
શાળામાં િશ તનું મહત્ત્વ :
જીવનનું ઘડતર કરવાનો શ્રે

સમય એટલે િવદ્યાથીર્ જીવન-િવદ્યાથીર્નો

બૌિaક, માનસક અને શારીિરક િવકાસ કરવો એ જ સાચું િશક્ષણ છે . િવદ્યાથીર્નો સવાર્ંગી
િવકાસ કરવો એ િશક્ષણનો ઉaે ય છે . આજનું બાળક આવતીકાલનો નાગિરક છે . તે
ભાિવ સમાજનો િનમાર્તા છે . યિક્તના જીવનમાં ડગલેને પગલે િશ તની જરૂર છે . િશ ત
એ સામાિજક પાયો છે . શાળામાં અને િશક્ષણ સં થાઓમાં િશ તનો અભાવ અનેક
સમ યાઓ સજેર્ છે . િવદ્યાથીર્ઓ વગર્ખંડમાં યવિ થત ન બેસે, વગર્ બહાર ગમે તેમ વતર્ન
કરે , સં થાના િનયમો ન પાળે તો સં થાનું વાતાવરણ ક્ષુબ્ધ બને છે . આવા ખળભળાટથી
િવદ્યાથીર્ઓ, િશક્ષકો, આચાયર્ અને સંચાલકો વચ્ચેની સંવાિદતા જોખમાય છે . આંદોલન
હડતાલ કે ધાયુર્ં કરાવવાની બદીઓ શાળાની

ગતને અવરોધે છે . િશ તબaતા જ

શાળાને ધ્યેય તરફ ગતશીલ રાખે છે . િવદ્યાથીર્ઓ જો િશ તપાલનની ટે વ ન કે ળવે તો એ
નથી સારા નેતા કે નથી સારા અનુસરનાર બની શકતા. િશ તના અભાવે તેમનું
નાગિરકત્વ ઘડાતું નથી. રા ર્ માટે પણ િશ ત િવનાના આવા નાગિરકો આફત બની રહે
છે . િશ તહીન શૈશવ એ આવતીકાલ માટે સારી એંધાણી નથી.
િશ તનો અથર્ :
કોઈપણ સં થા કે સમાજની િનયમબa અને સંવાદી

વૃિત્ત તે િશ ત જે િનયમોનું પાલન

કરવાથી શાંત અને યવ થા જળવાય તે િશ ત.
િશ ત એટલે િશ ય બનવાની કળા.
જીવનને વધારે સુંદર અને યવિ થત રીતે જીવવાની કળા એટલે િશ ત.
િશ ત એટલે હે તુસિa માટે વતર્ન અને યવહાર પર મૂકવામાં આવેલું િનયં ણ.
મહાત્મા ગાંધીજીનાં મતે િશ ત એટલે :
બાળિવકાસ માટે વતં તા મહત્ત્વની છે . શારીિરક સજા કે દંડનો

ખર િવરોધ

કરે છે . વતં તા ખરી પણ વચ્છંદતા નહી. આત્મિશ ત અને આત્મિંન ણ પર ભાર.
વૈિચ્છક િશ ત વતં તાની થમ સીડી છે . આથી િશ ત અંતરથી ફૂરેલી હોય છે .
બાળક

વૃિત્ત aારા િશક્ષણ મેળવશે જેથી ગેરિશ તનો સવાલ જ ઊભો નહીં થાય, આમ

ગાંધીજી પયાર્વરણ aારા જ િશ તના આગ્રહી છે . ગાંધીજી વતર્માન િશક્ષાત્મક
વાતાવરણથી અસંતુ

હતા. તેઓ તો ગુરુકુ ળો અને ઋષ આશ્રમનું પિવ , વાત્સ ય

અને નેહભયુર્ં પયાર્વરણ ઇચ્છે છે . એ માટે

કૃ ત અને ગ્રામ્ય વાતાવરણને તેઓ ઉત્તમ

સમજે છે . િશ ત િવશેના તેમના ખ્યાલ કંઇક આવે છે .
•

બાળિવકાસ માટે વતં તા મહત્ત્વની છે .

•

આત્મિશ ત અને આત્મિનયં ણ પર ભાર મૂકવો.
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•

બહારથી લદાયેલી િશ તનો િવરોધ, વિનયમન તથા િવનય aારા આત્મિશ ત જ
ઉત્તમ િશ ત.

મહષ અરિંવદના મતે િશ ત એટલે :
શ્રી અરિંવદ વંય િશ તમાં માને છે . તેમના મતે આત્મિનયમન aારા રાખેલી
િશ ત યિક્તના િવકાસમાં, યિક્તત્વમાં અગત્યનો ફાળો આપે છે . આત્મસંયમ aારા
બાળક પોતાની મયાર્દાઓને પોતે જ િનવારવાનાં

યાસો કરશે. વળી, બાળક વયં જાત

પર િનયં ણ રાખે એટલે તેની ઇચ્છાઓનું ઊધ્વીર્કરણ યોગ્ય માગેર્ થશે. િશક્ષકે િશ ત
માટે દબાણ કરવાનું નથી, મા િદશા સૂચવવાની છે .
ફે ડિરક ઓગ ટ ોબેલના મતે િશ ત એટલે :
ોબેલ દમનવાદી િશ તના સખત િવરોધી હતા. બાળક પર બહારથી િશ ત
લાદવામાં આવવું જોઇએ નિહ. િશ ત વયંભૂ હોવું જરૂરી છે . બાળકો િવિવધ

વૃિત્તઓ

કરે , ક્રીડા કરે , વાતાર્ઓ સાંભળે, ગીતો ગાય અને આકૃ તઓ બનાવે તેનાથી તેઓ િવિવધ
િક્રયાઓમાં આત્મસંલગ્ન થતા આપોઆપ તેમનામાં આત્મિશ ત યા

વિનયં ણનો

પાદુભાર્વ થશે. સાચી િશ ત ઉપરથી લાદવામાં આવતું નથી. બાળકો પોતાની જવાબદારી
સમજીને વૃિત્તમાં ય ત રહીને જાતે િશ તનું પાલન કરતાં થશે.
ડૉ. માિરયા મોન્ટે સરીના મતે િશ ત એટલે :
િશક્ષણ

ણાલીમાં સામૂિહક િશ તને મહત્ત્વનું થાન આપવામાં આપવું જોઇએ

નહીં એમ મોન્ટે સરી માનતા હતા. આત્માનુશાસન િશ તની અહીં િહમાયત કરવામાં આવી
છે . સાચું િશ ત બહારથી લાદવામાં આવતું નથી. મોન્ટે સરીના મંત યો મુજબ બાળકોને
જવાબદારી સોંપો

વૃિત્ત સોંપો, વયં કાયર્ કરતા રહો. બાળકોની રસ-રૂચ અનુસાર

િશક્ષણનું આયોજન કરવામાં આવે તો ગેરિશ તના
ણાલી એવી હોવી જોઈએ કે જેથી બાળકો

aો ઊભાં થશે જ નિહ. િશક્ષણ

વૃિત્તમા ય ત રહી આત્મિનયમન કરે .

સમજયુક્ત અને આત્મિનયમન જીવનમાં કાયર્બaતા, રચનાત્મક્તા અને િનણર્યાત્મકતા
લાવે છે .
િશ તના કારો
1. મુક્ત િશ ત કે વયં િશ ત
2.

ભાવાત્મક િશ ત

3. દમનયુક્ત િશ ત
મુક્ત િશ તના િહમાયતી એવા ભારતીય અને િવદેશી કે ળણીકારો
1. ભારતીય કે ળવણીકારો : ગાંધીજી, રવીન્દ્રનાથ ટાગોર, મહષ અરિંવદ,
ગજુ ભાઈ બધેકા
2. િવદેશી કે ળવણીકારો : રૂસો, ોબેલ, જ્હોન ડ્યૂઈ, મેડમ મોન્ટે સરી
શાળામાં બાળકોની ગેરિશ ત માટે જવાબદાર પિરબળો આ મુજબ છે .
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1. કૌટું �બક વાતાવરણની અસર
2. િવદ્યાથીર્ઓનો બાળસહજ વભાવ
3. િશક્ષકની અયોગ્ય અધ્યાપન પaત
1. કૌટું �બક વાતાવરણની અસર
કુ ટું બ બાળકની થમ સં કાર ધરતી છે . બાળકની થમ ગુરૂ માતા છે . સામાન્ય
રીતે બાળક શૈશવકાળમાં વધુ સમય ઘરમાં પસાર કરે છે . પિરણામે ઘરના સભ્યોનું
અનુકરણ કરે છે . જો કું ટું બની સભ્યોની રીતભાત, વાણીવતર્ન યોગ્ય ન હોય તો તેની
સીધી અસર બાળક પર જોવા મળે છે . કુ ટું બમાં ક્લેશ, અતશય કડક િશ ત વગેરે જેવી
નકારાત્મક વૃિત્તઓની બાળકના મન પર નકારાત્મક અસર પડે છે , પિરણામે બાળકમાં
ગેરિશ તનો ઉaભવ થાય છે , ક્યારે ક ઘરના સભ્યો જુ ઠ્ઠું બોલતા હોય, અયોગ્ય યવહાર
કરતાં હોય, બાળકને ેમ-હં ૂ ફ ન આપતા હોય ત્યારે બાળકમાં ગેરિશ ત ઉaભવે છે .
2. િવદ્યાથીર્ઓનો બાળસહજ વભાવ
સામાન્ય રીતે

ાથમક કક્ષાના બાળકો ચંચળ હોય છે . ક્યારે ક તેઓ સારા નરસાનો

ભેદભાવ પારખી શકતા ન હોવાથી તેમનાથી ગેરિશ ત થઈ જાય છે . બાળકોનો વભાવ
િજજ્ઞાસુ હોય છે . તેમનામાં ક પનાશિક્ત અને કૂ તૂહલવૃિત્ત

બળ હોય છે , જેના પિરણામે

ક્યારે ક ગેરિશ ત ઉaભવે છે . બાળકમાં આ ઉંમરે સંગ્રહવૃિત્ત જોવા મળે છે , જેના કારણે
બીજાની વ તુ લેવા તે લલચાય છે . ક્યારે ક બાળસહજ વતર્નના લીધે પણ ગેરિશ તના
aો ઊભા થાય છે .
3. િશક્ષકની અયોગ્ય અધ્યાપન પaત
જો િશક્ષકનું િશક્ષણકાયર્ અસરકારક અને રસ દ ન હોય તો બાળકને િશક્ષણકાયર્માં રસ
પડતો નથી. પિરણામે વગર્ખડ
ં માં ગેરિશ તના

aો ઊભા થાય છે . ક્યારે ક િશક્ષક

ચીલાચાલુ પaતથી ભણાવતા હોય, અત કડક િશ તનો આગ્રહ રાખે, વધુ

માણમાં

ગૃહકાયર્ આપે તેવા સંજોગોમાં બાળકોમાં ગેરિશ તના aો ઊભા થાય છે .
શાળામાં િશ તનાં ધોરણો કથળતાં જાય છે . શાળામાં િવદ્યાથીર્ઓ એવા વતર્ન- યવહારો
કરે છે કે જેથી શાળામાં ગેરિશ તનું વાતાવરણ સજાર્ય છે . જેમ કે ...
1. િવદ્યાથીર્ વગર્માં સમયસર ન આવે.
2. વગર્માં િશક્ષણકાયર્ દરમયાન વાતચીત કરે .
3. વગર્માં મારામારી કરવી.
4. િનયમત વાધ્યાય ન કરે .
5. સં થાન િનયમોનું પાલન ન કરે .
સમ યા
1)

ાથમક શાળામાં િશક્ષક તરીકે બાળકોમાં ગેરિશ ત ભયાર્ વતર્ન- યવહાર કે મ સજાર્ય
છે તેનો િવચાર કરી ઉપાય.
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ઉકે લ: િવદ્યાથીર્ઓ સાથે ેમ, હં ૂફ અને સહાનૂ�ભતપૂવર્ક વતર્ન કરીશ.
િવદ્યાથીર્ઓને શાળામાં આવવું ગમે, શાળાના િનયમો પાળવા ગમે તેવા વાતાવરણનું
સજર્ન કરીશ.
-

-

વગર્માં િવદ્યાથીર્ઓ ત્યે પક્ષપાત નહીં રાખવું. સૌ િવદ્યાથીર્ને સમાન ગણીશ.
િવદ્યાથીર્ઓની કે ટલીક પાયાની જરૂિરયાતો સંતોષવા માટે વાલી, આચાયર્ અને
શાળાના અન્ય િશક્ષકોનો સહકાર લઈ આવી જરૂિરયાતો પૂણર્ કરવા

યત્ન

કરીશ.
2) કે ટલીક વાર શાળાઓમાં િવદ્યાથીર્ઓ સમયસર આવી જાય છે , પણ વગર્ખડ
ં માં આવતો
નથી.
ઉકે લ : કે મ િવદ્યાથીર્ વગર્ખડ
ં માં આવતો નથી તે જાણવું.
-

-

મોડા આવવા માટે ના સામાિજક કે આિર્થક કારણો જાણવા.
તેને ઉકે લવા માટે સતત યત્ન કરવો.

3) વગર્માં િશક્ષણકાયર્ દરમયાન વાતચીત કરવી.
ઉકે લ : િશક્ષણકાયર્ દરમયાન વાતચીત કરવાનું િવન ભાવે કારણ પૂછીશ.
-

બાળકો સાથે અત્યંત કડકાઈ નિહ રાખતાં બાળસહજ,

-

િવદ્યાથીર્ઓને

વભાવગત ભૂલોને

ક્ષમા આપીશ અને સમજપૂવર્ક કામ લઇશ.
વતં તા સામે અમૂક જવાબદારી સોંપી તેમનામાં

વયંિશ ત

િવકસાવવા યત્નશીલ રહીશ.

4) વગર્માં અને વગર્ બહાર ગમે તેવું વતર્ન કરે .
ઉકે લ :આ સમ યા પાછળ કૌટું �બક કારણો જવાબદાર છે કે કે મ તે જાણવું અત્યંત જરૂરી
છે .
-

િવદ્યાથીર્ના વાલીને આ અંગે જાણ કરી જો શાળામાં મનોિવજ્ઞાનના િશક્ષકો હોય
તો તેની પાસે લઇ જવો અથવા ગામમાંથી જ કોઈ િશક્ષક આવતા હોય તો
તેમની પાસે આવા િવદ્યાથીર્ની સમ યાનો ઉકે લ જાણી અને લાવવો.

5) િનયમત ગૃહકાયર્ ન લાવે.
ઉકે લ :િવદ્યાથીર્ િનયમત ગૃહકાયર્ કે મ નથી લાવતો તેનું કારણ જાણવું
-

-

-

િનયમત ગૃહકાયર્થી થતાં ફાયદાની યોગ્ય માિહતી આપવી.
વાલીને જાણ કરવી (નોટબુકમાં લખી) જાણ કરવી.
કૌટું �બક વાતાવરણ તો નથી અસર કરતું તે અંગે જાણવું.

ઉપસંહાર :
િશક્ષણ, વાલીઓ, મ ો અને સમાજ aારા જો િવદ્યાથીર્ને સલાહ-માગર્દશર્ન
આપવામાં આવે તો ગેરિશ તનું માણ કે ટલેક અંશે ઓછું કરી શકાય.
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