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ડૉ. અજંનાબને વી. ચૌધરી, 
આચાયજશ્રી, સ્નાતક અધયાપન મંહદર બી.એડ્ કોલજે, ગાંધી વવદ્યાપીઠ વેડછી. 

તા : વાલોડ વજ તાપી. મો: 9427922071 
  

ભારતની ઉચ્ચવિક્ષા વ્યવસ્થા માટે એક નવી અને ભવવષ્ય તરફની દૂરદષ્ટ્ના 

ઉદે્દશ્યમાં બહ મ ખી પ્રતતભાવાળા અને રચનાત્મક વ્યવતતનાં વવકાસની વાત કરવામાં 

આવી છે. પરંત , આ પહરવતજન લાવવા માટે દેિની વિક્ષણરચના માનવ કેન્દ્રી બને, 
માનવમૂલ્યો પર મંડાય અને વિક્ષણના આદાન-પ્રદાનમાં વનરહંકાર માનવપે્રમનો 

વ્યવહાર સ્થપાય, જીવન કૌિલ્યોનો વવકાસ થાય અને જીવન કૌિલ્યો થકી આદિજ 

વ્યવકતત્વન ં વનમાજણ સંભવ બને તોજ નવો સમાજ, નવો પ્રદેિ, અને નવા રાષ્ટ્રન ં 
વનમાજણ થાય.નવા રાષ્ટ્ના વનમાજણમાટે જીવનકૌિલ્ય ય તત વિક્ષણ અને બહ મ ખી 

વ્યવતતત્વ વવકાસની જરૂર છે. પોતાના જીવનને સહજ અને સરળ બનાવવ  તે 

જીવનકૌિલ્ય છે અને વિક્ષણ દ્વારા જીવનને સહજ, સરળ કઈ રીતે  બનાવવ  ને િીખવવ ં 
જીવનકૌિલ્ય વિક્ષણ છે. જીવન કૌિલ્ય વવકાસનાં કેટલાંક ઘટકો :  આગ્રહ, સમય 

પાલન, સ્વયંની દેખભાળ, આહારન ં જ્ઞાન, વ્યાયમ અને સ્વકતજવ્ય પાલન વિક્ષણના 
પગથથયાઓ દ્વારા, સંપ, સંહકાર, સેવાના ઉચ્ચ વિખર સભા બહ મ ખી વ્યવતતત્વ 

વવકાસન ં ફળ પહરપતવ કરવા બૌવિક કમજકે્ષરમાં સીતમત બનેલી હાલની ઉચ્ચવિક્ષણ 

વ્યવસ્થાને તતલાજલંી આપવી જ ઘટે. 
રાષ્ટ્ીય વિક્ષણ નીતત-૨૦૧૯ ના ભાગ -૧૧ના અધયાય-૯ મા ં ગ ણવિાપણૂજ 

વવશ્વવવદ્યાલય અન ેમહાવવદ્યાલય : ભારતની ઉચ્ચવિક્ષા વ્યવસ્થા માટે એક નવી અને 

ભવવષ્ય તરફની દૂરદષ્ટ્ના ઉદે્દશ્યમાં બહ મ ખી પ્રતતભાવાળા અને રચનાત્મક વ્યવતતનાં 
વવકાસની વાત કરવામાં આવી છે.  

પરંત , આ પહરવતજન લાવવા માટે દેિની વિક્ષણરચના માનવ કેન્દ્રી બને, માનવમૂલ્યો 

પર મંડાય અને વિક્ષણના આદાન-પ્રદાનમાં વનરહંકાર માનવપ્રેમનો વ્યવહાર સ્થપાય, 
જીવન કૌિલ્યોનો વવકાસ થાય અને જીવન કૌિલ્યો થકી આદિજ વ્યવકતત્વન ં વનમાજણ 

સંભવ બને તોજ નવો સમાજ, નવો પ્રદેિ, અને નવા રાષ્ટ્રન ં વનમાજણ થાય . 

નવા રાષ્ટ્ના વનમાજણમાટે જીવનકૌિલ્ય ય તત વિક્ષણ અને બહ મ ખી વ્યવતતત્વ વવકાસની 
જરૂર છે .  

ભારતીય ઉચ્ચવિક્ષણમા ંપડકારો અને તકોજીવન 

કૌિલ્ય વિક્ષણ, કૌિલ્ય વવકાસ, વ્યવતતત્વ વવકાસ 
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પોતાના જીવનને સહજ અને સરળ બનાવવ  તે જીવનકૌિલ્ય છે અને વિક્ષણ દ્વારા 

જીવનને સહજ, સરળ કઈ રીતે  બનાવવ  ને િીખવવ ં જીવનકૌિલ્ય વિક્ષણ છે. જીવન 
કૌિલ્ય વવકાસનાં કેટલાંક ઘટકો :  આગ્રહ, સમય પાલન, સ્વયંની દેખભાળ, આહારન ં 

જ્ઞાન, વ્યાયમ અને સ્વકતજવ્ય પાલન વિક્ષણના પગથથયાઓ દ્વારા, સંપ, સંહકાર, 

સેવાના ઉચ્ચ વિખર સમા બહ મ ખી વ્યવતતત્વ વવકાસન ં ફળ પહરપતવ કરવા બૌવિક 
કમજકે્ષરમાં સીતમત બનેલી હાલની ઉચ્ચવિક્ષણ વ્યવસ્થાને તતલાજલંી આપવી જ ઘટે. 

વિક્ષણ વહેતી સહરતા જવે ં છે, તેમાં હરપળે પહરવતજનવિક્ષણની નવી નીતત પછી 

૧૯૮૬ની વિક્ષણની નવી નીતત પછી ૧૯૮૬ની વિક્ષણની નવી નીતત આવીને ગઈ અને 
હાલમાં ૨૦૧૯ની રાષ્ટ્ર ીય વિક્ષણ નીતત આપણી સામે છે. રાષ્ટ્રના વિક્ષણને પ્રવાહહત 

કરવા અનેક વિક્ષણ પંચો વનમાયા છે. નવી નીતતઓ ઘડાય છે, તેનો અમલ થાય છે તો 
પણ વિક્ષણ તો સમસ્યાઓ થી ઘેરાયેલ ં જ રહે છે. કેમકે અનેક િોધો – ટેકનોલોજી 

જ્ઞાનન ં વવસ્ફોટન અને માનવીની જીવનરીતત બધ  જ ઝડપીથી બદલાય છે. હવે ઔપહરક 

િાળા–મહાિાળાના વિક્ષણમારથી વજદગી ચાખી ચરી ખવાિે નહી. હર પળે.... હર 
ક્ષણે.... હર સ્થળે.... હર વ્યવતત પાસેથી િીખવાની વૃવિ રાખવી જ પડિે. આપણી 

પ્રવતજમાન વિક્ષણપ્રણાલી પવિમના ખ્યાલો માંથી જન્મ પામી છે, ઉછેરી છે અને એજ 

અસર તળે પ્રવતજમાન છે. જો ફેરફારને નહીં અપનાવીએ તો લાંબાગાળા સ ધી તેનો કોઈ 
ઉધધાર દેખાતો નથી. પ્રવતજમાન વિક્ષણ પ્રણાલી આપણી સંસ્કૃતતને અન રૂપ છે જ નહી 

આમેય આપણે વવકાિીલ દેિ છીએ. પવિમના દેિો વવકસીત દેિો છે. તેની નકલ કરવી 

તે ‘લાંબા હારે ટંૂકો જાય, મરે નહીં તો માંદો થાય’ જવેી બાબત છે. આર્થથક દ્રષ્ટષ્ટ્એ પણ 
તેમના ખ્યાલો આપણને પોસાય તેવા નથી જ આમ છતાં આપણે તેની સાથે દોડવા 

પ્રયત્ન કરી રહ્ા છીએ.  

આપણો સમાજ અનેક વૈવવધયથી ભરેલો છે ગ્રામ્ય સમાજની વવપ લતા છે. કૃતષ આધાહરત 
સમાજ રચના છે ગરીબી, બેકારી, અંધશ્રધધા, સાંપ્રદાવયકતા, વનરક્ષરતા જવેી અનેક 

સમસ્યાઓ છે. અને આ બધાન ં મૂળ કારણ એવો ભયાનક વસ્તી વવસ્ફોટ છે. આ બધાને 

અન કૂળ એવી વિક્ષણ પ્રણાલીન ં ચચતન કરવ ં આવશ્યક ગણાય, વિક્ષણપંચો, વિક્ષણની 
નીતત, કોન્ફરન્સ વગેરેમાં જ ના અહેવાલોને આધારે થોડાઘણા ફેરફારો થયા કરે છે. 

થીંગડ-થાંગડ પ્રયાસો થાય છે કેટલાક નાવીન્યીકરણો ઉમેરાય છે. કેટલાક પ રાણા 

ખ્યાલો રદ થાય છે. કેટલીક સ વવધાઓ વધે છે પરંત  ભયાનક વસ્તી વધારો આ બધા 
પ્રયાસોને ભરખી જાય છે. ધરમૂળથી ફેરફારો થતા જ નથી સમગ્ર રાષ્ટ્રની જરૂહરયાતોન ં 

ચચતન કરે એવી વફલસૂફી ઉદ્દભવતી નથી અને કાયાજવન્વત થતી નથી આમને આમ ગાડ ં  

ગબડયેજ જાય છે. ચાલો આપણે હવેં લ ખ્ખી વાતો કરવાને બદલે જમીન ઉપર પગ 
માંડીએ જમેાં આપણં અવસ્તત્વ છે.કોઈ પણ રાષ્ટ્ર ાની વકમત તેણે કરેલા ધન સંચય, 

વેપાર, વસ્તી કે ઊભી કરેલી સગવડતાને આધારે અંકાતી નથી પરંત  રાષ્ટ્રમાં વણાઈ 
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ગયેલાસહજ મૂલ્યોને આધારે થાય છે. મૂલ્ય પોતેવસ્ત ત: અમૃત હોવાથી તેન ં માપન િકય 

નથી પણ મૂલ્ય એટલે સ ટેવોનો, સારપનો, સમજણનો, સંસ્કાહરતાનો અને સજજનાત્મ્ક 
વલણોનો સમૂહ. મન ષ્યને ઉજાગર કરનાર મૂલ્યોના સંદભજ વવશ્વના તજજ્ઞોએ જણાવ્ય ં છે 

કે ભારતીય સંસ્કૃતત તો સાશ્વત મૂલ્યોની જનની છે? વિક્ષણન ં મ ખ્ય કામ વિક્ષણ 

લેનારમાં શ્રધધા અને સંવેદનાઓન ં સચરણ કરવાન ં છે એક શ્રધધાવાન સંવેદનિીલ 
માણસ જ સ રાજયનીસ્થાપના કરી િકે. આજની જીવનિૈલીએ માણસને પ્રકૃતતથી અને 

સંસ્કૃતતથી વવમ ખ કરી દીધો છે. પ્રકૃતતને પામીને અને સંસ્કૃતતને સાચવીને વિક્ષણ અપાય 

તેજ ટકાઉ વિક્ષણ કહેવાય. આવ  વિક્ષણ યોગ, ઉદ્યોગ અને સહયોગનો સમન્વય 
કરત ંહોયતો ક દરત સાથેની સંવાદી જીવનિૈલી વવકસાવી િકે, તમામ િાસ્રોએ જીવન 

જીવવાની કળાને સવોિમ કળા તરીકે વણજવી છે. આવી પવવર અને તંદ રસ્ત જીવનિૈલી 
ક્ષમતા એક માર વિક્ષણ પાસે જ છે.  ગઈ કાલન ં વિક્ષણ ગ ણવવકાસ, વિસ્ત, સંસ્કાર, 

િરીર-મનની તંદેરસ્તી પર ભાર મૂકત  હત ંતેથી જ જ્ઞાનવલ્કય મ વનએ કહેલ ં “ તંદ રસ્ત 

િરીરમાં તંદ રસ્ત મનન ં ઘડતર એટલે વિક્ષણ”જ્યારે આજના વિક્ષણની સંકલ્પના છે ; 
સવાજગી વવકાસ, જન્મજાત િવતતઓન ં પ્રગટીકરણ, સંપ ણજ વ્યવતતમિાની અભભવ્યવતત, 

રોટલો કેમ રળવો અને કોવળયો મીઠો બનાવવો, શ્રેષ્ઠ જ ેકાંઈ છે. તેને બહાર લાવવ ં વગેરે 

તેથી જ ગાંધીજીએ કહ્  કે “બાળક અથવા મન ષ્યના િરીર, મન અને અત્મામાં શ્રેષ્ઠ જ ે
કાંઈ છે તે બધ  બહાર આણવ ં એને હ ં  વિક્ષણ કહ ં  છ ં”  

વિક્ષણના કેટલાક ભાગ પડે છે. (૧) પ્રાથતમક વિક્ષણ (૨) માધયતમક વિક્ષણ (૩) 

ઉચ્ચવિક્ષણ  
ઉચ્ચવિક્ષણ :- તરૂણાવસ્થા  દરતમયાન માનસસક અને િારીહરક રીતે સ્વસ્થ વ્યવકતત્વ 

ખીલવતો વવદ્યાથી માનવજીવનને સ્પિજતી સામાવજક, આર્થથક, સાંસ્કૃતતક, નૈતતક 

ભૌવિક અને વ્યાવહાહરક બાબતોને સરાસારની વવવેકદ્રષ્ટષ્ટ્થી મૂલવવાનો વનરીક્ષર, વવવેક 
ઉચ્ચવિક્ષણ દ્વારા ખીલવે છે. આવો વવવેક વવદ્યાથીને રાષ્ટ્ર ીય વવકાસમાં પોતાનો ફાળો 

આપવાની ક્ષમતા બકે્ષ છે. ૬ 

આથી જ પ્રવતજમાન રાષ્ટ્ર ીય વિક્ષણ નીતત- ૨૦૧૯ ના ભાગ – ૧૧ ના અધયાય ૯ માં 
ગ ણવિા પૂણજ વવશ્વવવદ્યાલય અને મહાવવદ્યાલય : ભારતની ઉચ્ચવિક્ષા વ્યવસ્થા માટે 

એક નવી અને ભવવષ્ય તરફની દૂરદષ્ટષ્ટ્ના ઉદે્દશ્યમાં બહ મ ખી પ્રતતભાવાળા અને 

રચનાત્મક વ્યવતતનાં વવકાસની વાત કરવામાં આવી છે.  
પરંત  આ પહરવતજન લાવવા માટે દેિની વિક્ષણ રચના માનવ કેન્દ્રીબને, માનવમૂલ્યો પર 

મંડાય અને વિક્ષણના આદાન-પ્રદાનનાં વનરહંકાર માનવપે્રમનો વ્યવહાર સ્થપાય જીવન 

કૌિલ્યનો વવકાસ થાય, અને જીવન કૌિલ્યો થકી આદિજ વ્યવતતત્વન ં વનમાણજ સંભવ 
બને તો જ નવો સમાજ, નવો પ્રદેિ, અને નવા રાષ્ટ્રન ં વનમાજણ થાય.  

નવા રાષ્ટ્રના વનમાજણ માટે જીવનકૌિલ્ય અને બહ મ ખી વ્યવતતત્વ વવકાસની જરૂર છે  
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જીવન કૌિલ્ય :  પોતાના જીવનને સરળ અને સહજ બનાવવ ં એજ જીવન કૌિલ્ય છે.  

અન ક લન અને સકારત્મક વ્યવહારમાં એ યોગ્યતા છે. જ ે વ્યવતતઓને દૈવનક જીવનની 
માંગોઅને પડકારોની સામે પ્રભાવક રૂપથી વનપટાવવા માટે સક્ષમ બનાવે છે. આ જીવન 

કૌિલ્ય િીખી િકાય છે. અથવા તો એમાં સ ધારો કરી િકાય છે. આગ્રહ, સમયન ં 

સંચાલન, ઉચ્ચ વવચાર ચચતન, સંબંધોમાં સ ધાર, પોતાની દેખભાળની સાથે- સાથે 
એવી ખોટીઆદતો જમે કે સંપૂણજ હોવ ં , કોઈ પણ બાબતને ટાળવી વગેરેથી મ વતત કંઈક 

આ જીવન કૌિલ્ય છે. ટંૂકમાં જનેાથી જીવનના પડકારોનો સામનો કરવામાં મદદ મળે તે 

જીવન કૌિલ્ય.  
જીવન કૌિલ્યોનો વવકાસ  

વિક્ષણ એટલે કે સદ્દગ ણોનો વવકાસ, સ ટેવોન ં ઘડતર અને કૌિલ્યોની ખીલવણી.  
સદ્દગ ણોનો વવકાસ  એટલે અંહહસા, પ્રેમ, કરૂણા, ક્ષમા,િાંતત, સેવા આહદ સદ્દગ ણોનો 

વવકાસ.  

સ ટેવોન  ં ઘડતર સ ટેવોએ મન ષ્યનો િણગાર છે. સ્વચ્છતા, સ ધડતા, વ્યવવસ્થતતા, 
આંતહરક વનરીક્ષણ. 

કૌિલ્યની ખીલવણી વવજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીના જમાનામાં ઈલેતટર ીક સાધનો, ડર ાઈવીંગ, 

કોમ્પ્ય ટરજવેા જ્ઞાનન ં કૌિલ્ય વળી સચર, સંગીત, નૃત્ય, સાહહત્ય જવેી લવલતકલાન ં 
કૌિલ્ય હસ્તગત હોવ ં જરૂરી છે.  

જીવનજરૂરી અન્ય જીવન કૌિલ્ય 

સ્વાવલંબન, સમસ્યાન ં સમાધાન, જ્ઞાનપ્રાવપ્તની  પ્રવૃવિ, ક િાગ્રતા ચાત યજ, મધ રભાષા 
પ્રયોગ, સહયોગ ભાવના, સ્વસ્થ હદનચયાજ, રચનાત્મકસોચ, પ્રભાવિાળી બોલ-ચાલ, 

સંત લન, સંવેદના, આત્મબોધ, સંવેગ સંયોજન અને ન્યાવયક પારદર્નિતા.  

વ્યવતતત્વ  
વ્યવતતત્વ નો અથજ અંગ્રેજી અન વાદ “પસજનાવલટી”  છે જ ેલેહટન િબ્દ વ્યવતતત્વ પરથી 

આવ્યો છે. અને તેનો અથજ માસ્ક છે. પરંત  ભાષાના ઉપયોગ પ્રમાણે િબ્દોના અથજમાં 

વ્યાપકતા આવી.   
આધ વનક ય ગમાં પસજનાલીટીનો અથજ અભભનેતાના દેખાવને છોડીને હવે વ્યવતતના 

વૈવવધયસભર આંતર બાહ્ લક્ષણોનો વક્રયાત્મક સમ ચ્ચય બની ગયો એટલે કે વ્યવતતનાં 

આંતહરક લક્ષણોમાં તેની અભભરૂસચ-અભભયોગ્યતા, ક્ષમતા, સંવેદનાઓ, ઈચ્છાઓ 
ગમા-અણગમાં, માન્યતાઓ અને અભભપ્રાયોનો સમાવેિ થવા લાગ્યો તથા બાહ્ 

લક્ષણોમાં િારીહરક બાંધો, દેખાવ, વણજ, ઊંચાઈ, વજન, હાલ-ચાલ, વતજનિૈલીઓ, 

વગેરેનો સમાવેિ થવા લાગ્યો આમ પસજનાલીટી (વ્યવતતત્વ) એ વ્યવતતનાં અનેક 
લક્ષણોનો ગતતિીલ સંબંધોનો દ્યોતક બની ગયો.    
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આ વ્યવતતત્વ બહ  આયામી અને પ્રવાહી સંજ્ઞા બની ગઈ. તેથી તેને કોઈ ચોક્કસ અથજ 

ચોકઠામાં બાધવ ં મ શ્કેલ બની ગય ં છે. મનોવવજ્ઞાનીઓએ વ્યવતતત્વ વવષે આવી કંઈક 
વ્યાખ્યા આપી છે. કે, “વ્યવતતત્વ માનવનાં ગ ણો, લક્ષણો, ક્ષમતાઓ, િારીહરક 

બંધારણો અને દેખાવો, વતજન તરેહો, રીત રસમો, વલણો તેમજ િવતતઓ અને 

અભભરૂસચઓન ં લાક્ષવણક સંગઠન જ માને છે.”   
એલ્પાટજ  , નોમાન અને કેટીલે વ્યવતતત્વની લાક્ષવણકતાઓની ઓળખ માટે પ્રયત્નો કયાજ 

છે.  

(૧) અન ભવ પરત્વેન ં ખ લ્લાપણ 
(૨) કતજવ્યપરાયણતા  

(૩) બહહમ જખપણ  
(૪) સ્વીકૃતતભાવ 

(૫) મંદમનો વવકૃતત  

વ્યવતતત્વ વવકાસ  
િૈક્ષવણક મનોવવજ્ઞાન ઘણી રીતે પ્રય તત વવજ્ઞાન છે.  તેમાં ‘વ્યવતતત્વ’ ના અભ્યાસનો 

સમાવેિ, બાળકનો સ સંવાદી વ્યવતતત્વ વવકાસ કરવાના હેત થી જ કરવામાં આવે છે. 

આમ વિક્ષક અને િાળાન ં કાયજ બાળકના સ સંવાદી વવકાસ માટે પેરક અને પોષક 
બનવાન ં છે આથી વિક્ષકને બાળકના વ્યવતતત્વ વવકાસ પર અસર કરતાં પહરબળોન ં 

જ્ઞાન હોય તો જ તે બાળકના યોગ્ય પ્રકારના વ્યવતતત્વના વવકાસનાં પ્રયાસો કરી િકે.   

વ્યવતતત્વ વવકાસ પર અસર કરતા પરીબળો :  
(૧) િારીહરક બાંધો (૨) નવલકારહહત ગ્રંથથઓ (૩) આન વંવિક ગ ણ લક્ષણો (૪) 

માનસસક િવતતઓ (૫) સંવેગો (૬) ઘર (ક ટ ંબ)ન ં વાતાવરણ (૭) અડોિ-પડોિન ં 

વાતાવરણ (૮) િાળાન ં વાતાવરણ (૯) સમાજની સંસ્કૃતત.  
વ્યવતતત્વ વવકાસના ંપહરબળો :  

મેસ્લોના મત પ્રમાણે, વ્યવતતત્વના વવકાસ પર વ્યવતતની (પ્રાથતમક) જરૂહરયાતોની 

અસર ખૂબ પડે છે. મેસ્લોએ વ્યવતતની જરૂહરયાતોનો ઉધવજગામી (ચડતો) ક્રમ આપ્યો છે 
તેમના મતે જમે-જમે વ્યવતતની જરૂહરયાતો સંતોષાતી જાય તેમ-તેમ તેમના 

વ્યવતતત્વનો ઉધવ્ગાજમી વવકાસ થતો જાય છે.  

મેસ્લોનો જરૂહરયાતનો િકં  તરીકે પણ ઓળખાય છે. 
િારીહરક જરૂહરયાતો - િારીહરક જરૂહરયાતોમાં િારીરીક સમત લા, હવા પાણી, ખોરાક, 

િરીરમાં આવેલા વવવવધ તંરોન ં સંત લન , સ્વ- સંચાલન વગેરે છે .વ્યવતત િારીહરક 

જરૂહરયાતોના સંતોષ વગર, તેના વ્યવતતત્વના અન્ય પાસાઓના વવકાસ વવિે વવચારી 
િકતી નથી.   
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સલામતીની જરૂહરયાત  - બીક, ભય, અને ભબન સલામતીમાંથી મ વતત એટલે 

સલામતીની જરૂહરયાત.  
પ્રેમની જરૂહરયાત -માનવી સામાવજક  પ્રાણી છે. એ હંમેિા સવધયારો િોધે છે. મેસ્લો 

કહે છે કે “પ્રમ અને મમતા વ્યવતતન ં  સ્વાસ્થ્ય જાળવાવા માટે પણ આવશ્યક છે 

વ્યવતતની આ જરૂહરયાત જ તેને કોઈ કલબ કે મંડળના સભ્ય બનવા માટે પોતાન ં જૂથ 
રચવા માટે અને સામાવજક બનવા માટે પ્રેહરત કરે છે.”  

આત્મ સાથજકતા(સ્વ-વાસ્તવીકરણ) ની જરૂહરયાત -આત્મસાથજકતા િબ્દ સૌપ્રથમ 

કટજ  ઝોલ્ડવસ્ટ એ આપ્યો હતો. મેસ્લો એ તેનો ઉપયોગ પોતાની રીતે કયો છે. મેસ્લોના 
મતે “વ્યવતતની તમામ સ ષ પ્ત િવતતઓને સંપૂણજ રીતે અવવષ્કૃત કરવાની પ્રવક્રયા એટલે 

આત્મ સાથજકતા.”   
પ્રતતષ્ઠા (સ્વમાન)ની જરૂહરયાત - સમાજની પ્રત્યેક વ્યવતત સન્માન, મોભો કે પ્રતતષ્ઠા 

ઝંખે છે વ્યવતત, તેના સમાજમાં પોતાની કદર થાય એમ ઈચ્છે છે. 

મેસ્લો બ ેપ્રકારની પ્રતતષ્ઠાની વાત કરે છે  
(અ) વ્યવતત પોતાન ં મૂલ્યાંકન વસ્થર ઊંચ  હોય એમ ઈચ્છે છે.  

(બ) સમાજની અન્ય વ્યવતતઓ પોતાને માનપૂવજક જ એ અને પ્રતતષ્ઠા આપે એવી ઈચ્છા 

રાખે છે. ટંૂકમાં આ જરૂહરયાત સંતોષાતા  વ્યવતતમાં આત્મવવશ્વાસ, િવતત અને સામથ્યજ 
જન્મે છે. અને જો જરૂહરયાત ન સંતોષાય તો વ્યવતત લાચારી, લઘ તા, નબળાઈ અન ભવે 

છે. િાળા કે કોલેજની ચાર હદલાલોની વચ્ચે ભારતન ં ભાવવ ઘડાય છે ત્યારે બાળકોના 

કૌિલ્યો અને વ્યવતતત્વના વવકાસ માટે નીચેના પ્રયત્નો કરવા જોઈએ.  
(૧) િારીહરક જરૂહરયાત સતંોષવી :  

િાળા/કોલેજોમાં પીવાનાં પાણીની યોગ્ય સગવડ ઊભી કરવી.  

િાળા/કોલેજોમાં રમવા માટે યોગ્ય મેદાન હોવ  જોઈએ. 
જાતીય વૃવિના ઉધવીકરણ માટે બાળકોને સજજનાત્મક પ્રવૃવિ તરફ વાળવા જોઈએ. 

િારીહરક અસમત લા ધરાવતા બાળકો માટે િાળા/કોલેજ અને મા-બાપ કાળજી રાખવી 

જોઈએ  
(૨) સલામતીબક્ષવી :  

ભબનસલામતીનીભાવનાબાળકોમાંપેદાથાયતેવીવસ્થતત ટાળવાનો પ્રયાસ કરવો જોઈએ. 

િાળાન ં ધાકધમકી વાતવરણ બાળકને ભયમ કત રાખત ં નથી, વિક્ષકો/અધયાપકોન ં 
બાળકો પ્રત્યેન 6 વલણ અને િાળા/કોલેજન ં વાતાવરણ પણ સલામતીની આવશ્યકતા 

પોષવામાં મદદરૂપ બને છે.  

(૩)  પ્રેમભય  ંવાતાવરણ :  
બાળકોનાઘરન ંઅનેિાળાન ંવાતાવરણહ ંફાળ ંહોયતેખૂબજરૂરીછેમોટીિાળાકેકોલેજોમાંવિક્ષ

કો- વવદ્યાથીઓવચ્ચેવ્યવતતતસંપતનોઅભાવજોવામળેછે. વવદ્યાથીને વિક્ષક/અધયાપક 
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નામ બોલવાને બદલે રોલ નંબર, ટંૂકમાં નામ બોલવા કે તોછડાઈભયાજ નામથી સંબોધે 

છે, જમેાં આત્મીયતા લાગતી નથી પણ બાળકને પેમથી તેના નામથી કે માનવાચક 
નામથી બોલાવે તો તેને નજીકતા કે આત્મીયતા લાગે છે. પહરણામે િાળાન 6 વાતાવરણ 

પેમભય ં બને છે. િાળાના સંસ્થાકીય હવામાનમાં માનવીય સંબંધો જમે મીઠા તેમ પ્રેમની 

જરૂહરયાત સંતોષવાની િકયતા વધારે છે. આચાયજ- વિક્ષકો, વિક્ષકો-વિક્ષકો, 
વિક્ષકો-વવદ્યાથીઓ, વવદ્યાથી-વવદ્યાથીઓ અને આચાયજ-વાલીઓ વચ્ચેનાં સંબંધો 

જટેલા સ મેળભયાજ, સ્નેહભયાજ, આત્મીયતાભયાજ હોય તેટલ ં િાળાન ં વાતાવરણ પ્રેમભય ં 

બને .  
(૪) પ્રતતષ્ઠા બક્ષવી :  

ઘરમાં કે િાળામાં બાળકન ં સ્વમાન જળવાવ ં જોઈએ. વ્યવતત પોતાના ઘરમાં પોતાનો 
સ્વીકાર ઝંખે છે . બાળક સારં કામ કરે તો તેને તેજ સમયે જાહેરમાં ભબરદાવવો જોઈએ 

અને તેનાથી ભૂલ થઈ જાય તો એક બાજ  વ્યવતતગત બોલાવી મીઠી ટકોર સાથે 

હતોત્સાહ ન થાય તે રીતે ઉિેજન આપવ ં જોઈએ. યોગ્ય સમયે પ્રિંસા કે કદર કરવાથી 
બાળકનો ઉત્સાહ વધી જાય છે. અનેક પ્રસંગો ઊભા કરીને બાળકને પોતાની િવતતઓ  

વ્યતત કરવાની તક પૂરી પાડવી જોઈએ.  

(૫) આત્મ સાથજકતાની જરૂર  
બાળકોમાં કઈ સ ષ પ્ત િવતતઓ રહેલી છે તે ‘ટેલેન્ટ સચજ’ દ્વારા જાણવ ં જરૂરી છે. ત્યાર 

બાદ તેમની િવતતઓ પ્રમાણે કામને વહેચો. પહરણામે તેમની િવતતઓનો પણ વવકાસ 

થિે અને તેમના રસનો પણ વવકાસ થિે. બાળકો પોતાની જાતને વધ  ને વધ  ઓળખે તે 
માટે િાળાએ તથા ઘરમાં યોગ્ય  વાતાવરણ પ રં પાડો.િાળા/કોલેજમાં સાંસ્કૃતતક તથા 

ઈતર કે સહઅભ્યાસ પ્રવૃવિઓન ં આયોજન કરીને બાળકોને ભબરદાવવાં જોઈએ, 

િાળામાં વ્યવતતગત િૌક્ષવણક અને વ્યાવસાવયક માગજદિજન સેવાઓ િાળામાં 
અસરકારક બનવી જોઈએ. પહરણામે બાળકો ઊંચી સસવધધ તરફ પ્રેરાય છે.  

(૬) સવાગંી વવકાસ : 

બાળકોનો િારીહરક, માનસસક, સામાવજક, સાંવેતગક અધયાવત્મક તથા આર્થથક  વવકાસ 
થાય તે માટે િાળાઓમાં અન કૂળ પહરવસ્થતત સજજવી જોઈએ. યોગ્ય વાતાવરણથી જ 

બાળકની મૂળભૂત જરૂહરયાતો સંતોષિે, પહરણામે તેનો સવાંગી વવકાસ થિે.  

(૭) સહાધયાયીઓ સાથ ેસ મેળભય  ંવાતાવરણ :  
િાળા/ કોલેજોમાં સહાધયાયીઓમાં પરસ્પર સ મેળભય ં વાતાવરણ સજાજયતે માટે 

આચાયજ, વિક્ષક તથા સંચાલક મંડળ સાથે મળીને પ્રયત્નો કરવા જોઈએ. આમ, િાળામાં 

વિક્ષકો, ઘરામાં મા-બાપ તથા સમાજમાં તમરોએ બાળકોમાટે પ્રમ અને હ ંફન ં વાતાવરણ 
ઊભ ં કરવ ં જોઈએ. કેળવણીએસ્વાંત્ર્યોિરકાળબાદરાષ્ટ્ર ીય ઉત્થાનન ં પ્રેરક બળ બની રહી 

છે. કેળવણીએ માર જ્ઞાન કે માહહતીના વવતરણન ં સાધન નથી,પરંત  કેળવણીએ આમ 
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જનતાની પ્રત્યેક વ્યવતતનાં મૂલ્યો, કૌિલ્યો, ટેવો, વલણો અને અભભરૂસચઓન ં  તે એવી 

રીતે નવઘડતર કરે છે કે જથેી દેિનાં ભૌતતક અને આર્થથક સાધનોનો બને તેટલો મહિમ 
ઉપયોગ અને વવકાસ કરી િકાય.તોચાલસાથેમળીદેિનાઉત્થાનમાટેવવદ્યાથી ધનને 

કૌિલ્યય તત અને સવાંગી વવકાસની ગતત આપીએ. 
સંદભજસસૂચ : 
ભાટ્ટ,મૂળિંકર. (૧૯૮૫) કેળવણી અને માનવીયમૂલ્યો. (પ્રથમ આવૃવિ) ભાવનગર: 

ભટ્ટ વવક્રમ, ૧૫૫૮ દીપક સોસાયટી દ્વારા પ્રકાસસત.  

વારૈયા,વી.વી. (૨૦૧૫) . અધયયન અને અધયાપન . (પ્રથમ આવૃવિ) આણંદ : પ્રતીક 
પ્રકાિન  

દેસાઈ,ધીરજ.(૨૦૧૦). સફળ વિક્ષક  (પ્રથમ આવૃવિ) ભાવનગર: દેસાઈ ધીરજલાલ 
દ્વારા પ્રકાસસત.  

ગોહહલ,જયેન્દ્રચસહ અને અન્ય.(૨૦૧૧) વ્યવતતત્વ, અન કૂલન અને માપન-મૂલ્યાંકન. 

(અદ્યતનઆવૃવિ). અમદાવાદ: અમોલ પ્રકાિન.  
મહેતા,અંજની. અને અન્ય (૨૦૦૯). ભારતમાં વિક્ષણ પ્રણાલીનો વવકાસ. (પ્રથમ 

આવૃવિ). અમદાવાદ : અનડા બ ક ડીપો.  

પટેલ,મોતીભાઈ. (૨૦૧૬). વિક્ષણના સામ્પ્રત પ્રવાહો.(પહેલી આવૃવિ).  
અમદાવાદ: અવવનકા પ્રકાિન . 

પટેલ,મોતીભાઈ. (૧૯૯૯-૨૦૦૦). વિક્ષણની વવસ્તરતી સક્ષતીજો.(પ્રથમ આવૃવિ). 

અમદાવાદ: બી.એસ.િાહ પ્રકાિન. 
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