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પાઠ્યપુ તક ફક્ત િવષવ તુનું સંકલન નથી. િવદ્યાથીર્ શરૂઆતથી અંત સુધી
તેને ગોખી નાખે તે પાઠ્યપુ તકનો ઉaે ય નથી. પાઠ્યપુ તક િવદ્યાથીર્ઓના જ્ઞાનવૃિaની
િક્રયામાં સજર્નાત્મક સાધન તરીકે કામ આવે તેવું હોવું જોઈએ.
પાઠ્યપુ તક શૈક્ષિણક અનુભવ પૂરા પાડવા માટે નું શ્રે

સાધન છે .

પાઠ્યપુ તક સાધ્ય નથી સાધન છે . આ વાત િશક્ષકોએ ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ.
પાઠ્યપુ તકમાં એવા િવષયવ તુનો સમાવેશ કરવો જોઈએ જેનાથી િવદ્યાથીર્ઓનો સવાર્ગી
િવકાસ થઈ શકે . અધ્યયન-અધ્યાપન

િક્રયા માટે પાઠ્યપુ તક જરૂરી અને મહત્ત્વપૂણર્

સાધન છે . પૂવર્ િનધાર્િરત હે તુઓના સંદભર્માં યોગ્ય િવષયવ તુની પસંદગી કરીને
યોજનાબa પaતથી ભણાવવા માટે પાઠ્યપુ તકની રચના કરવામાં આવે છે .
પાઠ્યપુ તક એ િવદ્યાથીર્ઓ માટે જ્ઞાન ાિપ્તનું સાધન છે . િશક્ષણ

િક્રયાનું મહત્ત્વપૂણર્

ઉપકરણ એટલે પાઠ્યપુ તક.
સમાજ પિરવતર્નનું શ્રે

ઉપરકરણ િશક્ષણ છે . િશક્ષણ aારા સમાજ પિરવતર્ન

કરવા માટે િશક્ષકો aારા િવશેષ યત્નો થવા જોઈએ. સમાજ પિરવતર્ન ત્યારે જ સારી રીતે
થઈ શકે જ્યારે િશક્ષકોને િશખવવાની શ્રે

સામગ્રી ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવે. અને

િશક્ષણ પણ ત્યાં સુધી અપેક્ષત સમાજ પિરવતર્ન ન કરી શકે જ્યાં સુધી તેના હાથમાં
િશક્ષણનો માગર્દશર્ક એવો યોગ્ય અભ્યાસક્રમ ન હોય. અભ્યાસક્રમ aારા િશક્ષકો મારફતે
િવદ્યાથીર્ઓને જુ દા-જુ દા અનુભવો આપવામાં આવે છે . આ અનુભવ aારા સમાજ કઈ
િદશામાં જશે તેની ખબર પડે છે .
પાઠ્યપુ તક મંડળ aારા
સમાિવ

તુત સંશોધનપ માં સંશોધકે ગુજરાત રાજ્ય શાળા

કાિશત ધોરણ-9ના િહન્દી િવષયના પાઠ્યપુ તકમાં

બુિનયાદી િશક્ષણના તત્ત્વોની તપાસ કરી છે .

અભ્યાસના હે તઓ
ુ
1.

ધોરણ-9નાં િહન્દી િવષયના પાઠ્યપુ તકનો અભ્યાસ કરવો.

2.

ધોરણ-9નાં િહન્દી િવષયના પાઠ્યપુ તકમાંથી બુિનયાદી િશક્ષણના તત્ત્વોની
તપાસ કરવી.

સંશોધનના aોઃ
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ધોરણ-9નાં િહન્દી િવષયના પાઠ્યપુ તકનાં જુ દા-જુ દા એકમોમાં બુિનયાદી
િશક્ષણના કયા તત્ત્વો સમાિવ

2.

છે ?

ધોરણ-9નાં િહન્દી િવષયના પાઠ્યપુ તકમાં બુિનયાદી િશક્ષણનાં કે ટલા તત્ત્વો
કયા એકમમાં સમાિવ

3.
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છે ?

ધોરણ-9નાં િહન્દી િવષયના પાઠ્યપુ તકમાં બુિનયાદી િશક્ષણના તત્ત્વો કયા
એકમમાં?ક્યાં? અને કે ટલા માણમાં છે ? તેની તપાસ કરવી.

સમ યા કથન: - િહન્દી િવષયના પાઠ્યપુ તકમાં બુિનયાદી િશક્ષણનાં તત્ત્વો
શબ્દોની યવહારૂ યાખ્યા
ગુજરાત રાજ્ય શાળા પાઠ્યપુ તક મંડળ:- ગુજરાત રાજ્ય શાળા પાઠ્યપુ તક મંડળ
શાળા કક્ષાના ધોરણ-1થી 12ના અભ્યાસક્રમના સંદભેર્ પાઠ્યપુ તકોનું લેખન કાયર્
કરાવે છે અને તે પાઠ્યપુ તકોનું કાશન કરે છે .
બુિનયાદી િશક્ષણનાતત્વો:- 1937માં નયીતાલીમનો

તાવ રજૂ કરતા પૂવેર્ ગાંધીજીએ

જે ભાષણ રજૂ કયુર્ તે ભાષણમાંથી િન પન્ન થતાં િશક્ષણના તત્ત્વોં એટલે બુિનયાદી
િશક્ષણના તત્ત્વોં.
સંશોધનનું ક્ષે
NCERT aારા

પ

કરે લ શૈક્ષિણક સંશોધનના િવિવધ ક્ષે ોમાંથી

િશક્ષણમાં તત્વજ્ઞાન અને િશક્ષક અને િશક્ષણના ક્ષે માં સમાિવ

તુત સંશોધન

થાય છે .

સંશોધનની ક્ષે મયાર્દા
1.

આ સંશોધન ફક્ત ધોરણ-9ના માધ્યમક િવભાગના િહન્દી િવષયના
પાઠ્યપુ તક પૂરતું મયાર્િદત છે .

2.

સંશોધનમાં ઉપયોગમાં લેવામાં આવેલુ ઉપકરણ વરચત છે .

3.

િશક્ષકોના ાપ્ત તચારોની ટકાવારી કાઢી તેનું િવ

ેષણ કરવામાં આ યું છે .

અભ્યાસનું મહત્ત્વ
તુત સંશોધનથીપાઠ્યપુ તકમાં ગાંધીિવચારને ધ્યાનમાં રાખી કે ટલી કૃ તઓ
રાખવામાં આવી છે . તેનો ખ્યાલ

ાપ્ત થશે. આ

કારનો ખ્યાલ

ાપ્ત થવાથી િશક્ષકોએ

આ કૃ તઓનો અભ્યાસ કરાવતી વખતે બુિનયાદી િશક્ષણના કયા તત્ત્વોને ધ્યાનમાં રાખી
અધ્યાપન કાયર્ કરાવવાનું છે તેનો ખ્યાલ પ

થશે. િશક્ષકોએ બુિનયાદી િશક્ષણના

તત્ત્વોંના અભ્યાસ પૂવેર્ ગાંધીિવચારના કયા પુ તકનો અભ્યાસ કરવાનો છે તેનો ખ્યાલ
આવશે જેથી તે તેનો અભ્યાસ કરી જે તે પાઠને વધુ રસ દ રીતે ભણાવી શકશે.
યાપિવa
તુત અભ્યાસનું

યાપિવa મધ્ય ગુજરાતના અમદાવાદ અને આણંદ

િજ ાની માધ્યમક શાળાઓમાં કાયર્રત િહન્દીના િશક્ષકો છે .

Shikshan Darshan

15

July‐Sept‐2019 Year‐8 Issue‐3

ISSN: 2319‐202X

Shikshan Darshan

Peer Reviewed Journal

નમૂના પસંદગી
તુત અભ્યાસ માટે સંશોધકે સહે તુક નમૂના પસંદગી aારા અમદાવાદ અને
આણંદ િજ ાની માધ્યમક શાળાઓમાંથી 30 િહન્દી િવષયના િશક્ષકોને નમૂના તરીકે
પસંદ કયાર્ છે .50 િશક્ષકોને

વરચત અનુસૂચ મોકલવામાં આવી હતી આ 50

અનુસૂચમાંથી 30 અનુસૂચ યોગ્ય રીતે ભરાઈને આવી હતી જેથી 30 િશક્ષકોને સંશોધકે
નમૂનામાં સમા યા હતા.
ઉપકરણ
ઉપકરણ િનમાર્ણ માટે સંશોધકે સૌ થમ 1937ના ગાંધીજીએ આપેલા
બુિનયાદી િશક્ષણના

તાવનો ઊંડાણ પૂવર્ક અભ્યાસ કયોર્. બુિનયાદી િશક્ષણના

તાવના અભ્યાસ બાદ ગાંધીજીના તે સમયના ભાષણમાંથી િન પન્ન થતા બુિનયાદી
િશક્ષણના તત્ત્વો કયા છે ? તેની યાદી બનાવી ત્યારબાદ ધોરણ-9ના િહન્દી
પાઠ્યપુ તકના ગદ્ય-પદ્યનું અધ્યયન કરવામાં આ યું હતું.
બુિનયાદી િશક્ષણનાં તત્ત્વો અને ધોરણ-9ના િહન્દી પાઠ્યપુ તકના એકમોનો
અભ્યાસ કરી બંનેને એક ઉપકરણનું રૂપ આપ્યુ. સૌ થમ બુિનયાદી િશક્ષણ સંબંધી
1937નો
આ

તાવ િશક્ષકોની સમજ માટે ઉપરના ભાગમાં મૂકવામાં આ યો હતો. ત્યારબાદ

તાવમાંથી બુિનયાદી િશક્ષણનાં તત્ત્વોને શોધીને તેને ક્રમશઃ ઉપરથી નીચેની

કોલમમાં મૂકવામાં આ યા હતા. આમ એવું ટે બલ બનાવવામાં આ યું કે ઉપરની રૉમાં
ધોરણ-9નાં પાઠ્યપુ તકના એકમો અને કોલમમાં બુિનયાદી િશક્ષણના 21 તત્ત્વો
મૂકવામાં આ યા હતા.
આમ ઉપરની

િક્રયા aારા સંશોધકે ઉપકરણ તરીકે એક અનુસૂચ તૈયાર કરી.

અનુસૂચમાં ઉપરના ભાગે બુિનયાદી િશક્ષણનાં તત્ત્વો અંગન
ે ી સમજ આપવામાં આવી.
િશક્ષકોને બુિનયાદી િશક્ષણના િવિવધ ઘટકોના સંદભેર્ ધોરણ 9નાં િહન્દી ગદ્ય-પદ્યમાં
ઉપરોક્ત બુિનયાદી િશક્ષણના તત્ત્વો આવે તો તે બુિનયાદી તત્ત્વની સામે અને કૃ તની
નીચેનાં ખાનામાં “હા” અને જો તે ગદ્ય-પદ્યમાં ઉપરોક્ત બુિનયાદી િશક્ષણના તત્ત્વો ન
આવે તો તે બુિનયાદી તત્ત્વની સામે અને કૃ તની નીચેનાં ખાનામાં”ના” લખવાની સૂચના
આપી

તચાર આપવા જણાવવમાં આ યુ હતું. ઉત્તરદાતાની

‘આરાધના’ કા યમાં

પ તા માટે સંશોધકે

વયં ‘હા’અને ‘ના’ લખી ઉદાહરણ પૂરું પાડી ઉત્તરાદાતા માટે

સરળતા કરી આપી હતી.
સંશોધન પaત
તુત સંશોધનમાં સવેર્ક્ષણ પaતનો ઉપયોગ થયો હતો.
માિહતી એક ીકરણ અને િવ
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વરચત અનુસૂચ રૂબરૂ મુલાકાત લઈ

ભરાવી હતી. ચેકિલ ટમાં ઉત્તરદાતા એ ધોરણ-9ના પાઠ્યપુ તકમાં સમાિવ
નીચે અને બુિનયાદી િશક્ષણના તત્ત્વોની સામે ‘હા’ અને ‘ના’ લખી

એકમોની

તચાર આપવાનો

હતો. ાપ્ત તચારોનો સંશોધકે ટકાવારી કાઢીને તારણો કાઢ્યા હતા.
સંશોધનનાં તારણોઃ
1.

ધોરણ-9નાં િહન્દી િવષયના પાઠ્યપુ તકમાં બુિનયાદી િશક્ષણનાં તત્ત્વો કયા
સમાિવ
ઉપરોક્ત

છે ?
aના જવાબ સંદભેર્ મળેલ તારણ અનુસાર ગુજરાત રાજ્ય શાળા

પાઠ્યપુ તક મંડળ aારા

કાિશત ધોરણ-9નાં િહન્દી િવષયના પાઠ્યપુ તકનાં

િવિવધ એકમોમાં 4Hનું િશક્ષણ, અંત્યોદય, અિહંસા, ગરીબી િનવારણ,
આત્મિનભર્રતા, અ પૃ યતા િનવારણ, િવકે િન્દ્રત શાસન યવ થા, રા ર્ ેમ,
માનવાિધકારનું િશક્ષણ, પયાર્વરણ િશક્ષણ, નાગિરકતાનું િશક્ષણ, સત્ય, સં કૃ તનું
િશક્ષણ,

શ્રમનું

મહત્ત્વ, શાંતનું

સમાજસેવાનું મહત્ત્વ, વદેશી
જોવાં મ
2.

િશક્ષણ,

સહિશક્ષણ,

સફાઈનું

મહત્ત્વ,

ેમ, સમૂહજીવન વગેરે બુિનયાદી િશક્ષણનાં તત્ત્વો

ા હતાં.

ધોરણ-9નાં િહન્દી િવષયનાં પાઠ્યપુ તકમાં એવા કયા એકમો છે કે જેમાં બુિનયાદી
િશક્ષણના તત્ત્વો જોવા મળે છે ?
ઉપરોક્ત

aના જવાબ સંદભેર્ ધોરણ-9ના િહન્દી પાઠ્યપુ તકમાં સમાિવ

આરાધના, ન્યાયમં ી, િનભર્ય બનો, કયા િનરાશા હુઆ જાએ, દોહે , સૂરદાસ કે
પદ, અંધેરી નગરી, દાજ્યૂ, રાની, ભારત ગૌરવ, તુલસી કે પદ, મેરી બીમારી યામા
ને લી, વરાજ કી નીંવ, કણર્ કા જીવન દશર્ન, યુગ ઔર મૈં, નીત કે દોહે , એક યા ા
યહ ભી, ગુલમગર્ કી ખીડકી
઼ સે એક રાત, ધરતી કી શાન, મહાકિવ કાિલદાસ,
ભારતીય સં કૃ ત મેં ગુરુ િશ ય સંબંધ, જબ મૈને પહે લી પુ તક ખરીદી, વીરોં કા
કૈ સા હો વસંત, ક્રાંતકારી શેખર કા બચપન વગેરે એકમોમાં બુિનયાદી િશક્ષણના
તત્ત્વો જોવા મળે છે .
3.

ધોરણ-9નાં િહન્દી િવષયનાં પાઠ્યપુ તકમાં સમાિવ

િવિવધ એકમોમાં બુિનયાદી

િશક્ષણના તત્ત્વોનું માણ કે ટલું છે ?
ઉપરોક્ત

aના જવાબ સંદભેર્

પાઠ્યપુ તક મંડળ aારા
સમાિવ

ાપ્ત માિહતી અનુસાર ગુજરાત રાજ્ય શાળા

કાિશત ધોરણ-9નાં િહન્દી િવષયના પાઠ્યપુ તકમાં

એકમોમાં બુિનયાદી િશક્ષણના તત્ત્વોનું

માણે જોવા મ

માણ ટકાવારી મુજબ નીચે

ું હતું. જેમાં 4Hનું િશક્ષણ 7.95%, અંત્યોદય 27.17%,

અ પૃ યતા િનવારણ 15.89%, અિહંસા 19.55%, આત્મિનભર્રતા 31.20%,
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ગરીબી િનવારણ 19.99%, નાગિરકતાનું િશક્ષણ 10.76%, પયાર્વરણ િશક્ષણ
20.12%, માનવાિધકારનું િશક્ષણ 13.70%, રા ર્ ેમ 23.07%, િવકે િન્દ્રત શાસન
યવ થા 5.13%, શાંત માટે નું િશક્ષણ 13.20%, શ્રમનું મહત્ત્વ 17.17%,
સં કૃ તનું િશક્ષણ 21.79%, સત્ય 24.61%, સહિશક્ષણ 6.28%, સફાઈનું મહત્ત્વ
4.25%, સમાજસેવાનું મહત્ત્વ 18.33%, સમૂહજીવન 12.17%,
22.04%, વા થ્યનું મહત્ત્વ 13.07% જોવા મ
4.

વદેશી

ેમ

ુ હતું.

ધોરણ-9નાં િહન્દી િવષયનાં પાઠ્યપુ તકમાં સમાિવ

િવિવધ એકમોમાં બુિનયાદી

િશક્ષણનાં તત્ત્વોનું માણ કે ટલું છે ?
ઉપરોક્ત

aના જવાબમાં

ાપ્ત માિહતી નીચે મુજબ છે . ધોરણ-9ના િહન્દી

િવષયનાં પાઠ્યપુ તકમાં સમાિવ
માણ આ મુજબ જોવા મ

િવિવધ એકમોમાં બુિનયાદી િશક્ષણના તત્ત્વોનું

ુ હતું. જેમાં આરાધના 1.27%, ન્યાયમં ી 16.82%,

િનભર્ય બનો 32.22%, ભારત ગૌરવ 25.55%, રાની 15.33%, દાજ્યૂ 17.62%,
અંધેરી નગરી 6.82%, તુલસી કે પદ 8.09%, દોહે 8.25%, કયા િનરાશા હુઆ જાએ
33.18%, કણર્ કા જીવન દશર્ન 20.31%, વરાજ કી નીંવ, 19.68%, મેરી બીમારી
યામા ને લી 25.87%, સૂરદાસ કે પદ 12.06%, ગુલમગર્ કી ખીડકી
઼ સે એક રાત
12.22%, એક યા ા યહ ભી 18.89%, નીત કે દોહે 10.95%, યુગ ઔર મૈં 15.23
%, ધરતી કી શાન 17.62%, ભારતીય સં કૃ ત મેં ગુરુ િશ ય સંબંધ 19.36%,
મહાકિવ કાિલદાસ 19.98%, ક્રાિન્તકારી શેખર કા બચપન 17.60%, વીરોં કા કૈ સા
હો વસંત 15.10%, જબ મૈને પહે લી પુ તક ખરીદી 12.06% વગેરે બુિનયાદી
િશક્ષણના તત્ત્વો ાપ્ત થયા હતા.
શૈક્ષિણક ભલામણો
1.

ધોરણ-9ના િહન્દી િવષયનાં િશક્ષણ કાયર્ સમચે 4Hનું િશક્ષણ, અંત્યોદય,
અિહંસા, ગરીબી િનવારણ, આત્મિનભર્રતા, અ પૃ યતા િનવારણ, િવકે િન્દ્રત
શાસન યવ થા, રા ર્ ેમ, માનવાિધકારનું િશક્ષણ, પયાર્વરણ િશક્ષણ,
નાગિરકતાનું િશક્ષણ, સત્ય, સં કૃ તનું િશક્ષણ, શ્રમનું મહત્ત્વ, શાંતનું િશક્ષણ,
સહિશક્ષણ, સફાઈનું મહત્ત્વ, સમાજસેવાનું મહત્ત્વ, વદેશ

મ
ે , સમૂહજીવન વગેરે

જેવા બુિનયાદી િશક્ષણનાં તત્ત્વોનો ઊંડાણ પૂવક
ર્ અભ્યાસ કરાવવો જોઈએ.
2.

ધોરણ-9ના

િહન્દી

િવષયનાં

િશક્ષણકાયર્

સમયે

આરાધના,

ન્યાયમં ી,

િનભર્યબનો, કયા િનરાશા હુઆ જાએ, દોહે , સૂરદાસ કે પદ, અંધેરી નગરી, દાજ્યૂ,
રાની, ભારત ગૌરવ, તુલસી કે પદ, મેરી બીમારી યામા ને લી, વરાજ કી નીંવ,
કણર્ કા જીવન દશર્ન, યુગ ઔર મૈં, નીત કે દોહે , એક યા ા યહ ભી, ગુલમગર્ કી
ખીડકી
઼ સે એક રાત, ધરતી કી શાન, મહાકિવ કાિલદાસ, ભારતીય સં કૃ ત મેં ગુરુ
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િશ ય સંબંધ, જબ મૈને પહે લી પુ તક ખરીદી, વીરોં કા કૈ સા હો વસંત, ક્રાંતકારી
શેખર કા બચપન વગેરે એકમોના િશક્ષણકાયર્ સમયે બુિનયાદી િશક્ષણનાં તત્ત્વો પર
િવશેષ ભાર આપી િશક્ષણકાયર્ કરવું જોઈએ.
ઉપસંહાર
આમ

તુત શોધપ માં સંશોધકે ગુજરાત રાજ્ય શાળા પાઠ્યપુ તક મંડળ aારા

કાિશત ધોરણ-9નાં િહન્દી િવષયનાં પાઠ્યપુ તકમાં સમાિવ

િવિવધ એકમમાં

બુિનયાદી િશક્ષણનાં તત્ત્વો શોધવા માટે 30 િશક્ષકોને વરિનમત અનુસૂચ આપી હતી.
જે અનુસૂચમાં

ાપ્ત િશક્ષકોના

તચારની આવૃિત્તને આધારે શોધપ માં ધોરણ-9ના

િહન્દી િવષયનાં પાઠ્યપુ તકમાં બુિનયાદી િશક્ષણનાં તત્ત્વો કયા છે ? કયા છે ? અને કે ટલા
માણમાં છે ? જેવા aોના જવાબ ાપ્ત કયાર્ હતાં.
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