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વાાંચન એ એવાં પ્રત્યાયનનાં સ્વરૂપ છે િે વ્યશકતના શિિ અવસ્થાથી િરુ થઇ
જાય છે અને તે તેના સિગ્ર જીવન દરમિયાન ઉિરોઉિર વધતાં જાય છે . આપણે જાણીએ
છીએ તેિ સાક્ષરતા એટલે વ્યશકતિાાં શ્રવણ, કથન, વાાંચન અને લેખનના કૌિલ્યોનો
શવકાસ. શ્રવણ અને કથન એ સાક્ષારતાનાાં પ્રાથમિક કૌિલ્યો છે , િયારે વાાંચન અને લેખન
એ સાક્ષરતાના ગૌણ કૌિલ્યો છે . વળી, વાાંચન અને લેખન બન્ને એકબીજાાં સાથે જોડાયેલ
અને િદટલ કૌિલ્યો છે . તેથી વાાંચનની પ્રશિયા જાણવી અગત્યની છે . િે નીચે િિબ
સિજીએ.
વાાંચનની પ્રશિયા :
વાાંચનની પ્રશિયાને નીચેની આકૃ મત દ્વારા સિજીએ:

વાાંચન પહે લાનો તબક્કો

વાાંચન દરમિયાનનો તબક્કો

વાાંચન પછીનો તબક્કો

ઉપરની આકૃ શિિાાં જોઈ િકાય છે કે વાાંચનની પ્રશિયા એ િખયત્વે ત્રણ તબક્કાિાાંથી પસાર
થાય છે . િેને સિજીએ.
તબક્કો – ૧ : વાાંચન પહે લાનો તબક્કો
વાાંચન પ્રશિયાના પ્રથિ તબક્કાિાાં વાાંચન કરનાર વ્યશકત નીચેની પ્રશિયાિાાંથી પસાર થાય
છે :
➢

લેચખત િાદહતીનાં પૂવાડવલોકન કરવાં.

➢

પૂવડજ્ઞાનને સશિય કરવાં.

➢

વાાંચન િાટે હે તઓને નક્કી કરવા.

➢

પૂવડધારણાઓને બનાવવી.

તબક્કો – ૨ : વાાંચન દરમિયાનનો તબક્કો
વાાંચન પ્રશિયાના શદ્વતીય તબક્કાિાાં વાાંચન કરનાર વ્યશકત નીચેની પ્રશિયાિાાંથી પસાર
થાય છે :
➢

ધ્યાન કે શન્દ્રત કરવાં.
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➢

પ્રશ્નો પૂછીને, પન:વાાંચીને, લેચખત વહીતી સાથે આાંતરશિયા કરીને અથડઘટન કરવાં.

➢

વ્યશકતગત જોડાણ કરવાં.

➢

િાનચસક ચચત્રો ઉપસાવવા.

➢

અગાઉ નક્કી કરે લ પૂવડધારણાઓ તપાસવી અને નવી પૂવડધારણાઓ બનાવવી.

તબક્કો – ૩ : વાાંચન પછીનો તબક્કો
વાાંચન પ્રશિયાના તૃતીય તબક્કાિાાં વાાંચન કરનાર વ્યશકત નીચેની પ્રશિયાિાાંથી પસાર થાય
છે :
➢

વ્યશકતએ િાં વાાંચ્યાં તેનાં ચચતન કરવાં.

➢

શવસ્તૃત શવચારોનો સારાાંિ કરવો.

➢

લેચખત િાદહતીિાાં શવચારોને સિિવા અને િૂલ્યાાંકન કરવાં.

➢

શવશવધ પ્રકારની લેચખત િાદહતીઓનાં સાંશ્લેષણ કરીને પોતાનો અભિપ્રાય આપવો.

➢

લેચખત િાદહતીઓની ઉપર િઈને સાિાશિક સાંદિે તેનો શવચાર કરવો.

િેટા-કોિીટીવ (અશધ-જ્ઞાનાત્િક)નો અથડ :
ઉપર જોયાં તેિ વાાંચન પ્રશિયા દરમિયાનના પ્રત્યેક તબક્કાિાાં સ્પિ થાય છે કે વાાંચન િાટે
વ્યશકતને િેટા-કોિીટીવ (અશધ-જ્ઞાનાત્િક) કૌિલ્ય હોવાં ખબ િરૂરી છે . તો આપણે
િેટા-કોિીટીવ (અશધ-જ્ઞાનાત્િક)નો શવસ્તૃત અથડ સિજીએ.
અિેદરકન ડે વલોપિેન્ટલ સાયકોલોજીસ્ટ જોન એચ. ફ્લૈવેલે ઈ.સ. ૧૯૭૬િાાં સૌથી પ્રથિ
િેટા-કોિીિનનો િબ્દપ્રયોગ કયો.
જોન એચ. ફ્લૈવેલ વ્યાખયા આપતા િણાવે છે કે , “િેટા-કોિીિન નો અથડ છે સ્વયાંની
જ્ઞાનાત્િક પ્રશિયાઓ અને ઉત્પાદનો સાંબાંશધત જ્ઞાન કે તેનાથી જોડાયેલી દરે ક વસ્ત”.
જોન એચ. ફ્લૈવેલ વધ સરળ અને ટૂાં કી વ્યાખયા આપતા િણાવે છે કે , “જ્ઞાન શવિેનાં જ્ઞાન
એટલે િેટા-કોિીિન”.
પીન્ટરીચ િણાવે છે કે , “િેટા-કોિીિન એટલે આપણે આપણી િાનચસક પ્રશિયાને
શનયાંમત્રત કરવાની રીત”.
િેટા-કોિીટીવ (અશધ-જ્ઞાનાત્િક)ના લક્ષણો :
➢

સધારણા કરવી.

➢

શવશ્લેષણ કરવાં.

➢

આપણો અભિપ્રાય આપવો.

➢

અસાંિમત દિાડવવી.

➢

ચચતન કરવાં.

➢

િૂલ્યાાંકન કરવાં.

➢

િિિાાં ગોઠવવાં.

➢

આપણા િનિાાં એક ચચત્રનાં સિડન કરવાં.
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➢

પ્રશ્નો પૂછવા.

➢

સિસ્યાનો ઉકે લ િોધવો.

નીચેની આકૃ મતની સિિ િેળવીએ તો કહી િકાય કે વ્યશકત િે લેચખત િાદહતીને વાાંચે છે
તે શવિે શવચારે છે અને પોતે િે શવચાયાં હોય તે શવચાર ઉપર ફરી વખત તે શવચારે છે આ
પ્રશિયાને િેટા-કોિીિન કહે વાય છે . આ આકૃ મતિાાં એક સૂત્ર આપ્યાં છે કે ટે કસ્ટ (લેચખત
િાદહતી) + થીંકીંગ (શવચાર) = રીઅલ રીડીંગ (સાચાં વાાંચન). તેનો અથડ એ થાય કે
વ્યશકત િે વાાંચે છે તેના શવિે શવચાર કરવો પડે છે ત્યારે િ તે સાચાં વાાંચન કરી િકે છે .
ટૂાં કિાાં, િેટા-કોિીટીવ (અશધ-જ્ઞાનાત્િક) કે િેટા-કોિીિન એટલે વાાંચન દરમિયાન
શવચારવ.ાં
િેટા-કોિીટીવ (અશધ-જ્ઞાનાત્િક)ના ઉદાહરણો :
i)

આપણે સ્વયાંના િીખવાની પ્રશિયાથી જાણકાર હોઈએ કે િેને આપણે તેને બહારથી
શનરીક્ષણ અને શવશ્લેષણ કરી િકીએ.

ii) આપણને તે િાનચસક પ્રશિયાઓની જાણકારી હોય િેનો ઉપયોગ આપણે દર વખતે
કરતા હોઈએ.
iii) આપણને સ્વયાંના િીખવાની રીત ખબર હોય.
iv) આપણે દરે ક સિયે સૌથી શ્રેષ્ઠ િીખવાની રીતનો ઉપયોગ કરી િકતા હોઈએ.
v) આપણે કાયડ પૂરુાં ના થાય ત્યાાં સધી પ્રયત્ન ચાલ રાખીએ.
vi) આપણને આાંતદરક અને બાહ્ય ઘટકોથી પદરચચત હોઈએ િે આપણને શવચશલત કરતા
હોય.
અથડના શનિાડણ િાટે િેટા-કોિીટીવ (અશધ-જ્ઞાનાત્િક)ની વ્યૂહરચનાઓ :
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િાળાના શવદ્યાથીઓિાાં વાાંચનના અથડનાં શનિાડણ કરવા િાટે િેટા-કોિીટીવ (અશધજ્ઞાનાત્િક)ની ઘણી શવશધઓ છે . એ સાચાં છે કે પ્રત્યેક બાળક પોતાની િેટા-કોિીટીવ
(અશધ-જ્ઞાનાત્િક)ના શવકાસની િીખવાની િશકત અલગ-અલગ હોય છે . તેથી એક િ
પ્રકારની વ્યૂહરચના બધા બાળકો િાટે સિાન ફાયદાકારક હોતી નથી. એટલે િ િેટાકોિીટીવ (અશધ-જ્ઞાનાત્િક)ની વ્યૂહરચનાઓ િીખવવાને બદલે તેને સ્વયાં પોતાના
શવચારો અને િશકતઓથી પદરચચત કરાવવા જોઈએ. એ પણ સાચાં છે કે િેટા-કોિીટીવ
(અશધ-જ્ઞાનાત્િક)નો શવકાસ બાળકને કોઈપણ વાાંચનનો અથડ સિિવા િાટે િદદ કરે
છે . આવી િ કે ટલીક વ્યૂહરચનાઓને શિક્ષક પોતાના વગડખાંડના શવદ્યાથીને િાટે લાગ કરી
િકે છે , િે નીચે િિબ દિાડવી છે .
૧) એક િ પ્રવૃશિને કરવા િાટે ઘણી રીતો અિલિાાં િૂકવી :
શિક્ષકે પોતાના શવદ્યાથીઓને િે પ્રવૃશિ આપે છે તેને અલગ-અલગ રીતે પણ કરી િકાય
છે , તેની સિિ આપવી જોઈએ. ઉદાહરણ તરીકે , એક િ િબ્દ િીખવા િાટે અનેક
પ્રવૃશિઓ કરવી. િેિ કે , િે િબ્દ િીખવવાનો હોય તે િબ્દને અગાઉથી તેના િેવા િ િબ્દો
પહે લેથી જાણતા હોય તે પૂછવા, તે િબ્દ ઉપરથી એક વાકય બનાવવાં, નવા િબ્દને
િરૂઆત થાય તે અક્ષરથી િ નવા િબ્દો બનાવવા, નવા િબ્દને ચચત્ર સાથે જોડાણ કરવાં
કે નવા િબ્દ ઉપરથી કશવતા કે બાળગીત બનાવવાં.
૨) પ્રત્યેક વાાંચન પછી આત્િ-િૂલ્યાાંકન કરવાં :
શિક્ષકે પોતાના શવદ્યાથીઓને વાાંચન કરવા િાટે કોઈ શવષયવસ્ત આપવી અને તેઓ વાાંચન
કરી લે તે પછી તિાિને વ્યશકતગત રીતે વાાંચેલ શવષયવસ્ત ઉપર આત્િ-િૂલ્યાાંકન કરવા
આપવાં જોઈએ. ઉદાહરણ તરીકે , વાાંચેલ શવષયવસ્તને વતડિાન સાંદિડ સાથે જોડવાાં,
શવષયવસ્ત ઉપર પોતાના િૌશલક શવચારો આપવાાં, વાાંચેલ શવષયવસ્તિાાં િાં સધારો થઇ
િકતો હતો ?, શવદ્યાથીને શવષયવસ્તિાાંથી કયો િાગ સરળ લાગ્યો ?, શવદ્યાથીને
શવષયવસ્તિાાંથી કયો િાગ કઠીન લાગ્યો ?, વગેરે...
૩) િિને યાદ કરવા :
શિક્ષકે પોતાના શવદ્યાથીઓને વાાંચેલ શવષયવસ્તિાાં આવતા િદ્દાઓને િિ પ્રિાણે યાદ
કરવા આપવા જોઈએ. કારણ કે યાદિશકત કે સ્િરણિશકત એ જ્ઞાનાત્િક કૌિલ્ય છે . તેથી
આ વ્યૂહરચના અિલિાાં િૂકવાથી શવદ્યાથીઓિાાં િેટા-કોિીટીવ (અશધ-જ્ઞાનાત્િક)નો
શવકાસ થાય છે . ઉદાહરણ તરીકે , શવદ્યાથીઓને આપેલ શવષયવસ્ત વાાંચીને પછી તેની
પદરક્ષા લેવાની હોય ત્યારે િદ્દાઓને યોગ્ય િિિાાં યાદ રાખવાની ટે વ પાડવી, િદ્દાઓને
િિિાાં યાદ રાખવા િાટે કે વી રીત અિલિાાં િૂકવી - િેિ કે ઇન્દ્રધનષના સાતેય રાંગોના
નાિ યાદ રાખવા િાટે તેના પહે લા અક્ષરો િેગા કરી િિ યાદ રાખવાિાાં આવે –
જાનીવાલીપીનારા – જાાંબલી, નીલો, વાદળી, લીલો, પીળો, નારાંગી, રાતો.
૪) પ્રશ્નો પૂછવા :
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શિક્ષકે પોતાના શવદ્યાથીઓને આપેલી લેચખત િાદહતીઓને વાાંચ્યા પછી તેિાાંથી પ્રશ્નો
પૂછવા જોઈએ. િેથી શવદ્યાથીઓ લેચખત િાદહતીને બરાબર વાાંચીને સિિે. તે િાટે શિક્ષક
નીચે િિબના પ્રશ્નો પૂછી િકે :
➢

લેચખત િાદહતી કે શવષયવસ્તનો િખય શવચાર િાં છે ?

➢

લેચખત િાદહતી કે શવષયવસ્તનો િખય હે ત િાં છે ?

➢

િાં િારા પૂવડજ્ઞાન અને વાાંચેલી િાદહતી સાથે કોઈ અાંતર છે ?

➢

લેચખત િાદહતીને વાાંચીને િને કોઈ િીખ િળી ?

૫) આલેખાત્િક આયોિન કરવાં :
આલેખાત્િક અને ચચત્રાત્િક િાદહતીઓને વધ સ્પિ સિિવા િાટે લેચખત
િાદહતીઓનાં તેની સાથે સાંકલન થવાં ખબ િરૂરી છે . િે વ્યશકત કે શવદ્યાથી આવાં સાંકલન
કરી િકે છે તેની જ્ઞાનાત્િક ક્ષિતા વધ સારી હોય છે . આથી શિક્ષકે પોતાના શવદ્યાથીઓને
તેિના જ્ઞાનાત્િક ક્ષિતાનો વધારો થાય તે િાટે આલેખાત્િક અને ચચત્રાત્િક િાદહતીઓનાં
યોગ્ય આયોિન કરવાની શવશવધ પ્રવૃશિઓ આપવી જોઈએ. ઉદાહરણ તરીકે , બે
આલેખોની તલના કરવી, બે ચચત્રો વચ્ચે સામ્યતા અને િેદ જાણવી, લેચખત િાદહતીનાં
આલેખાત્િક િાદહતીિાાં રૂપાાંતરણ કરવાં, વગેરે.
વાાંચનનાં અથડઘટન એટલે િાં ?
વાાંચનનાં અથડઘટન એટલે કોઈપણ આપેલ શવષયવસ્તને વાાંચીને શવદ્યાથી દ્વારા તે
શવષયવસ્તિાાં છપાયેલો િૂળ અથડને સિિવો. આ પ્રકારનો અભ્યાસ શવદ્યાથીની વાાંચનની
યોગ્યતા તપાસવાનો િાપદાંડ છે . તેનાથી શવદ્યાથીની સાચી સૂઝ-બઝ તથા ગ્રહણ કરવાની
ક્ષિતાને જાણી િકાય છે .
ડીચેન્ટ (૧૯૯૧) વાાંચનના અથડઘટનની વ્યાખયા આપતા િણાવે છે કે , “વાાંચનનાં
અથડઘટન એ વાાંચનની સિિ સાથે સાંબાંધ ધરાવે છે . તેથી વાાંચન કરનાર વ્યશકત જ્ઞાનાત્િક
ક્ષિતા ધરાવતો હોવો જોઈએ. િેના દ્વારા તે લેખકના સાંદેિાને પોતાના અનિવ અને
જ્ઞાનના આધારે સિિવાનો પ્રયત્ન કરે છે ”.
અન્ય િબ્દોિાાં વાાંચનના અથડઘટનને સિિવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો એિ કહી િકાય કે ,
“વાાંચનનાં અથડઘટન એ એક એવી પ્રશિયા છે િેિાાં વ્યશકત લેચખત િાષા સાથે આાંતરશિયા
કરીને તેનો અથડનાં શનિાડણ કરે છે ”.
ઉપર િિબની વ્યાખયાઓ અને અથડને આધારે વાાંચનના અથડઘટનના િખય ત્રણ ઘટકો
દિાડવી િકાય :
વાાંચન કરનાર
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વાાંચન કરનાર : િે વાાંચે છે અને તે તેનાં અથડઘટન કરે છે તે વ્યશકત.
લેચખત િાદહતી : િે વાાંચીને અથડઘટન કરવાની છે તેવી લેચખત િાદહતી.
સિિવાની પ્રશિયા : વાાંચન કરનાર વ્યશકત લેચખત િાદહતીનાં અથડઘટન કરે તે દરમિયાન
િે સિિવાની પ્રશિયા થાય છે તે.
શવકલાાંગતા ધરાવતા બાળકોના વાાંચનનાં અથડઘટન :
આિ તો ઘણી પ્રકારના શવકલાાંગતા ધરાવતા બાળકો છે , પરાંત અહીં આપણે એવા િ
કે ટલાક શવકલાાંગતા ધરાવતા બાળકોની વાત કરવાની છે કે િેિને વાાંચનના અથડઘટન
દરમિયાન િશ્કે લીઓ આવે છે . તેવા શવકલાાંગતા ધરાવતા બાળકોની યાદી નીચે િિબ છે
:
1) શ્રવણિાંદતા ધરાવતા બાળકો (Children with Hearing Impairment),
2) બૌશિક અક્ષિતા ધરાવતા બાળકો (Children with Intellectual Disabilities),
3) અધ્યયન અક્ષિતા ધરાવતા બાળકો (Children with Learning Disabilities),
4) ઓટીઝિ ધરાવતા બાળકો (Children with Autism),
5) િગિનો લકવો ધરાવતા બાળકો (Children with Cerebral Palsy).
ઉપર િણાવેલા શવકલાાંગતા ધરાવતા બાળકોને વાાંચનનાં અથડઘટન કરતી વખતે કે ટલીક
િશ્કે લીઓ અનિવાય છે . તેની સિિ િેળવીએ.
1)

શ્રવણિાંદતા ધરાવતા બાળકો (Children with Hearing Impairment) :

શ્રવણિાંદતા ધરાવતા બાળકોને શ્રવણિાાં ખાિી હોય છે . વાાંચનનાં કૌિલ્ય એ શ્રવણ અને
કથન કૌિલ્યોના શવકાસ પછી શવકસતાં કૌિલ્ય છે . તેથી શ્રવણિાંદતા ધરાવતા બાળકોનાં
વાાંચન કૌિલ્ય શ્રવણિાંદતાને કારણે ખબ િ નબળાં રહી જાય છે . વળી, તેઓનો િાષા
શવકાસ પણ નબળો રહે છે . િયારે વાાંચનનાં અથડઘટન કરવાાં િાટે િાષા શવકાસ ખબ િ
િરૂરી હોવાથી શ્રવણિાંદતા ધરાવતા બાળકો યોગ્ય રીતે વાાંચનનાં અથડઘટન કરી િકતા
નથી.
2)

બૌશિક અક્ષિતા ધરાવતા બાળકો (Children with Intellectual Disabilities) :

બૌશિક અક્ષિતા એટલે બશિઆાંકને આધારે નક્કી થતી અક્ષિતા. વગડખાંડના પ્રત્યેક
બાળક િદો-િદો બશિઆાંક ધરાવે છે . તેથી િે બાળકનો બશિઆાંક ૭૦થી ઓછો હોય તે
બૌશિક અક્ષિતા ધરાવતાં બાળક કહે વાય. બાળકને િગિિાાં કોઈ ઈજા થવાથી આવી
બૌશિક અક્ષિતા આવતી હોય છે . તેથી વાાંચનની પૂવડ-આવશ્યકતાઓ પૈકી એક પૂવડઆવશ્યકતા સાંકેતોને યાદ રાખવા પણ છે . તેથી બૌશિક અક્ષિતા ધરાવતા બાળકોને
વાાંચન િાટે યાદ િશકતનો અિાવ હોવાથી તેઓ વાાંચનનાં અથડઘટન કરી િકતા નથી.
3)

અધ્યયન અક્ષિતા ધરાવતા બાળકો (Children with Learning Disabilities) :

અધ્યયન અક્ષિતાને િીખવાની અક્ષિતા પણ કહે વાય છે . અધ્યયન અક્ષિતાનો એક
પ્રકાર ડીસલેચક્ષયા (Dyslexia) છે . ડીસલેચક્ષયા એટલે વાાંચનની સિસ્યા. વધ સ્પિ સિિ
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આપીએ તો ડીસલેચક્ષયા એટલે વાણીની ધ્વશનઓ (િેિકે ગિરાતીિાાં ક,ખ,ગ,ઘ,
વગેરે...)ને ઓળખવાની સિસ્યા. આિ, ડીસલેચક્ષયા ધરાવતા બાળકને વાણીની
ધ્વશનઓ ઓળખવાિાાં િશ્કે લી અનિવાતી હોવાથી વાાંચી િકતા નથી. તેથી તેઓ વાાંચનનાં
અથડઘટન પણ કરી િકતા નથી.
4)

ઓટીઝિ ધરાવતા બાળકો (Children with Autism) :

ઓટીઝિ એક પ્રકારનો ન્યરોલોજીકલ ડીસઓડડ ર છે , િે વાતચીત (લેચખત અને િૌચખક)
તથા અન્ય લોકોની સાથે વ્યવહાર કરવાની ક્ષિતાને િયાડદદત કરી ડે છે . વાાંચન િાટે
ન્યરોલોજીકલ એટલે કે જ્ઞાનતાંતઓિાાં શવક્ષેપ ઊિો થાય છે . િયારે વાાંચન િાટે સ્વસ્થ
ન્યરોલોજીકલ ક્ષિતા હોવી િરૂરી છે . િે ઓટીઝિ ધરાવતા બાળકોિાાં જોવા િળતી ના
હોવાથી તેઓ વાાંચન અને વાાંચનનાં અથડઘટન યોગ્ય રીતે કરી િકતા નથી.
5)

િગિનો લકવો ધરાવતા બાળકો (Children with Cerebral Palsy) :

િરીરનાં હલન-ચલન, િાાંસપેિી સાંકચચત થવી કે ખેંચવી તથા િરીરના પોિર
(અવસ્થા)નો એક િન્િજાત શવકાર એટલે િગિનો લકવો. િગિનો લકવો ધરાવતા
બાળકો સ્નાય ઉપર શનયાંત્રણ રાખી િકતા નથી. તેથી તેઓ વાાંચન દરમિયાન આાંખોને
લેચખત અક્ષરો ઉપર યોગ્ય રીતે શનયાંત્રણ રાખી િકતા ના હોવાથી તેઓ વાાંચન બરાબર કરી
િકતા નથી. તેઓ વાાંચન ન કરી િકવાને કારણે વાાંચનનાં અથડઘટન પણ કરી િકતા નથી.
ઉપસાંહાર :
આિ, વાાંચનનાં કૌિલ્ય અને વાાંચનનાં અથડઘટન એ બાળકોિાાં શવકચસત થવાં ખૂબ િરૂરી
છે . કારણ કે તેના શવકાસ પછી િ લેખન કૌિલ્યનો શવકાસ થઇ િકે છે . િાળાએ િતા દરે ક
બાળકોિાાં વાાંચનનાં અથડઘટન શવકસે તે િાટે શિક્ષક િદી-િદી વ્યૂહરચનાઓનાં આયોિન
અને અિલ કરી િકે છે . વળી, િયારે બાળકો શવકલાાંગતા ધરાવતા હોય ત્યારે તેનાં વાાંચન
શવકસે અને વાચનનાં અથડઘટન પણ વધે તે િાટે તેઓની શવશિિતાઓ જાણવી ખૂબ િરૂરી
છે . તે જાણ્યા પછી વાાંચનનાં અથડઘટન તેઓિાાં વધારી િકાય છે .
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