
                                                                                                     ISSN: 2319‐202X 
 

   

    Shikshan Darshan                               17             April‐June‐2019   Year‐8 Issue‐2 
 

 
 

 

અધ્ યાપન કાયર્ માટે ભાવશાળી િશક્ષક 

ડૉ. ભાત એમ. કાસરા 
શ્રી આઇ. જ.ે પટેલ એમ. એડ્. કોસર્,મોગરી ,તા. આણંદ 

Mo. ૯૪૨૭૪૫૬૦૧૭ Email:- prabhatkasra@gmail.com  
 

 

 િશક્ષકનું મુખ્ ય લક્ષ િવદ્યાથીર્ઓના  યવહારમાં સકારાત્મક પિરવતર્ન 
લાવવાનું છે. િવદ્યાથીર્ઓના જ્ઞાન, કૌશ  ય, અ�ભરૂચ, રસ, વલણાિદના 
ફળ  વરૂપે િવદ્યાથીર્ િવકાસ સંભવ બને છે. શાળા કે કોલેજ કક્ષાએ ઘણા 
િવદ્યાથીર્ઓ અમુક િશક્ષકો કે અધ્ યાપકોના વગર્-કલાસ ભરવા (શીખવા) તૈયાર 
હોતા નથી. એથી ઉલટંુ ઘણા િશક્ષકોના વગર્ખંડો િવદ્યાથીર્ઓથી ઊભરાઇ જતા 
હોય છે. અન્ય વગર્માંથી આવીને િવદ્યાથીર્ઓ વગર્માં બેસી જતા હોય છે. – આનંુ 
કારણ શંુ હોઇ શકે? તો િશક્ષકની વગર્ખંડ અધ્ યાપન કાયર્ની અસરકારકતા ગણી 
શકાય. જ ે િશક્ષકની વગર્ અધ્ યાપન કાયર્ની અસરકારકતા સારી તેમાં 
િવદ્યાથીર્ઓની હાજરી પણ સારી જોવા મળતી હોય છે. ઘણા િવદ્યાથીર્ઓ એવું પણ 
કહેતા હોય છે કે આ સરનંુ લેકચર સાંભળવું જ જોઇએ, તે સાહેબ ખૂબ જ સરસ 
ભણાવે છે. આજ ે આ સાહેબના લેકચરમાં ખૂબ જ મજા આવી અથવા તો 
િવદ્યાથીર્ઓ એવું પણ કહેતા હોય છે કે આજ ેતો લેકચરમાં કોઇ મજા ન આવી.... 
વગેરે જવેી િવદ્યાથીર્ ચચાર્ સાભંળવા મળતી હોય છે. િવદ્યાથીર્ઓ િશક્ષકનો અરીસો 
છે તે િનખાલસભાવે િશક્ષક વતર્ન, આવઢત, કૌશ  યની શંસા કે ટીકા કરતા 
હોય છે. તો ચાલો આપણે (િશક્ષકો) ટીકાપા માંથી શંસાપા  બનવા યત્ ન 
બરીએ તથા િશક્ષક ભાવશાળીતા-અસરકારકતાના ગુણો િવકસાવીએ. 
િશક્ષક અસરકારકતા- (Teacher’s Effectiveness)  
 ઘણા લાંબા સમયથી ભાવશાળી િશક્ષકને પાિરભાષત કરવાના 
યત્ નો થઇ ર ા છે. ઘણા િવaાનોએ પોત-પોતાના દિ  ટકોણથી િશક્ષકોની 

અસરકારકતાની  યાખ્ યા આપી છે. િશક્ષકની અસરકારકતા સંબંધી તે �ભન્ નતા 
 વાભાિવક છે. કારણ કે અસરકારક િશક્ષણ િનઃસંદેહ એક અપેક્ષત િવષય છે. 
કોઇપણ  યિક્ત માટે એક સારા િશક્ષકનો િવચાર તેના પૂવાર્નુભવ, મૂ  ય તથા 
સમાજની પિરિ  થતઓથી ભાિવત હોય છે. િશક્ષક જ્યારે વગર્ખંડમાં ભણાવતા 



                                                                                                     ISSN: 2319‐202X 
 

   

    Shikshan Darshan                               18             April‐June‐2019   Year‐8 Issue‐2 
 

હોય ત્યારે તેની સામે કેટલાક હેતુ હોય છે. તે હેતુને સa કરવા સતત યત્ ન કરે 
છે. િશક્ષક આ લ  યો-હેતુઓ ાપ્ ત કરવામાં સફળ થાય છે. તે તેની 
અસરકારકતાના પિરચાયક છે. 
રેયન્ સ (૧૯૭૦) અનુસાર – “િશક્ષકની અસરકારકતામાં શૈક્ષિણક િક્રયાઓ, 
િવદ્યાથીર્ઓમાં આધારભૂત કૌશ  ય, અવધારણ િક્રયા, કામ કરવાની ટેવ, 
ઇિચ્ છત અ�ભવૃિત્ત, મૂ  ય િનણર્ય તથા પયાર્પ્ ત સમાયોજન પેદા કરવા માટે 
અનુકૂળતા” 
�બડાલ (૧૯૭૦) અનુસાર – “િશક્ષણની એક યા અિધક યોગ્ યતાઓ જ ેવાંિછત 
શૈક્ષિણક  ભાવોને ઉત્ પન્ ન કરે છે તેને િશક્ષકની ક્ષમતા કહેવાય છે.” 
અસરકારક િશક્ષકના ગુણ- Characteristics of an effective teacher 
 અસરકારક િશક્ષકના ગુણોમાં િશક્ષકની માનસક ક્ષમતા, િશક્ષણ, 
િવષયજ્ઞાન, િશક્ષણ અનુભવ,  યવહારંુ દિ  ટકોણ, સામાિજકજ્ઞાન,  યવહારંુ 
ઉદાહરણ કૌશ  ય, ધારણ શિક્ત, વાકચાતુયર્, િન  ઠા, ામાિણકતા, 
ધૈયર્શીલતા, ગંભીરતા, કાયર્કુશળતા..... વગેરે હોય. 
એ.એસ બારે (૧૯૬૭) અનેક અધ્ યયનોના િન  કષર્ના આધારે િશક્ષકની િનણર્ય 
ક્ષમતા, િવચાર શિક્ત અને માનસક જાગૃતતાને િશક્ષણની કુશળતા સાથે ગાઢ 
સંબંધ બતા  યો છે. 
િશક્ષકનંુ ભાવશાળી  યિક્તત્વ નીચેના ગુણોથી ખીલે છે. 
(૧)  વ- તીત (૨) આકષર્ક દેખાવ (૩) આશાવાદી-િવધેયક વલણ (૪) 
જ્ઞાન સંચય (૫) સુદઢતા (૬) િવaતા (૭) ઉત્ સાહ (૮) માનસક પારદશર્કતા 
(૯) િન  ઠા (૧૦) સહાનુભૂત (૧૧) બુિa વૈભવ (૧૨) અસરકારક 
અ�ભ  યિક્ત (૧૩) નેતૃત્વ શિક્ત (૧૪) િવનોદવૃિત્ત (૧૫) મૈ ીપૂણર્  વભાવ    
(૧૬) ચાિર યવાન ગુણ (૧૭) જ્ઞાનપપાસા (૧૮) િજજ્ઞાસાવૃિત્ત, (૧૯) 
સામાિજકતા અને સહકારભાવ (૨૦) અધ્ યાપનમાં અ�ભરૂચ (૨૧) અધ્ યાપન 
કળાનંુ જ્ઞાન (૨૨) બાળમનોિવજ્ઞાન જ્ઞાન (૨૩) સહાભ્ યાસ વૃિત્તઓમાં રૂચ 
(૨૪) નવીન જ્ઞાનનો  વીકાર (૨૫) યોગાત્ મક કાયર્વૃિત્ત (૨૬) આિવ  કાર 
(શોધ) વૃિત્ત (૨૭) સામાિજક ઉત્ પાદનની ઝંખના (૨૮) સજર્નાત્મક િશક્ષણ 
 યવહાર (૨૯) િશક્ષણ ત્ યેની તબaતા  (૩૦) િવદ્યાથીર્ઓમાં  થાિનક અને 
વૈિaક િન  બત પેદા કરવી (૩૧) િવદ્યાથીર્ઓનું સામાિજકરણ કરવું (૩૨) 
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આધુિનકતા અને અનુઆધુિનક સમયનંુ જ્ઞાન આપવું વગેરે. 
 ઉપરોક્ત ગુણોથી િશક્ષક સભર બને અથવા હોય તો તેની િવદ્યાથીર્, 
સમાજમાં, િશક્ષણ સમાજમાં ઉત્તમ  થાન પામે છે. 
અસરકારક વગર્અધ્ યાપન િક્રયા માટે િશક્ષક શંુ કરી શકે? 

• િશક્ષક પોતાના િવષયમાં નૈપુણ્યતા ધારણ કરે. 
• પોતાના િવષય સાથે અન્ય િવષયનંુ જ્ઞાન મેળવે. 
• િશક્ષક જ્ઞાનાત્ મક િવશેષતાઓથી પિરપૂણર્ બને. 
• િશક્ષકમાં િવદ્યાથીર્ઓને ઓળખવાની કળા હોવી જોઇએ. 
• િવષય એકમની ઉત્તમ રીતે તૈયારી કરે. 
• વગર્  યવહાર લોકશાહી વાતાવરણ મુક્ત બનાવે. 
• િવદ્યાથીર્ઓ સાથે િવષય િવ  તૃતીકરણની આવડત અથાર્ત્  પ  ટીકરણ 

કૌશ  યનો ઉપયોગ કરે. 
• િશક્ષકનો ભાવ ઉત્તમ કારનો હોય- િવદ્યાથીર્ તેમને માન-સન્ માન 

આપે, આદર આપે, િશક્ષકનું ક ું ેમથી માને અને કરે. 
• શૈક્ષિણક  યવહાર માટે શૈક્ષિણક ાિક્રયાઓનું જ્ઞાન મેળવીને 

િશક્ષણકાયર્ કરાવે. 
• િવદ્યાથીર્ઓમાં રસ-રૂચ પેદા કરવાની ક્ષમતા હોય. 
• િવદ્યાથીર્ઓ નીત-નવીન જ્ઞાનના આતુર હોય છે તેથી વગર્  યવહારમાં 

Innovative – નાિવન્યજ્ઞાન આપવું. 
• વગર્ખંડનું વાતાવરણ મુaા આધાિરત ચચાર્વાળંુ બનાવવું. 
• િશક્ષકે એકમ આધાિરત aોત્તરી યુિક્તનો ઉપયોગ કરીને 

િવદ્યાથીર્કેિન્ દ્ર વાતાવરણ રચવું. 
• િવષયવ  તુ આધાિરત શૈક્ષિણક સાધનનો ઉપયોગ કરવો. 
• Information Communication Technologyનો મહત્તમ ઉપયોગ કરવો. 
• િવદ્યાથીર્ઓની મનોવૃિત્ત જાણે. 
• િશક્ષક િવિવધ પaતઓ aારા િશક્ષણકાયર્ કરાવે. 
• િશક્ષણમાં િવિવધ યુિક્તનો ઉપયોગ કરે. 
• િશક્ષક વગર્ખંડમાં િવદ્યાથીર્ઓને માગર્દશર્ક અને સલાહકારની ભૂમકા 

પણ અદા કરે. 
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• િશક્ષક યવહાર આદશર્પૂણર્ હોય –જનેું િવદ્યાથીર્ઓ અનુકરણ કરીને 
શીખે. 

• િશક્ષકમાં િવદ્યાથીર્માં સામાિજકરણ કરવાની ક્ષમતા હોય. 
• િશક્ષક િવદ્યાથીર્ઓની ખામીઓ જાણે અને દૂર કરે. 
• િશક્ષકે જરૂર પડે ત્ યાં િવદ્યાથીર્ને વૈયિક્તકપણે ધ્ યાન આપે. 
• િવદ્યાથીર્ઓની સુષુપ્ ત શિક્તઓ ઓળખે અને તેને િવકસાવવા ઉતે્તજના 

આપે. 
• વગર્ખંડમાં બધા જ િવદ્યાથીર્ઓ ત્ યે અનાત્ મલક્ષી ભાવ રાખે. 
• વગર્ખંડમાં ઉપિ  થત થતા aો માટે ત્વિરત િનણર્ય લે અને તેનું સુલભ 

રીતે િનરાકરણ લાવે. 
• િવિશ  ટ જરૂરીયાતવાળા બાળકોને તેમની જરૂરીયાત અનુસાર અધ્ યાપન 

કાયર્ અને માગર્દશર્ન આપવું. 
• તેજ  વી અને િવિશ  ટ અ�ભયોગ્યતા ધરાવતા સજર્નશીલ બાળકોની 

શિક્ત િવકસે તેવી વૃિત્તઓ યોજ.ે 
 આમ જો િશક્ષક િવદ્યાથીર્ઓની સામાિજક, સાંવેગક, શારીિરક અને 
માનસક િવકાસને ધ્ યાનમાં રાખી િશક્ષણના િનિહત સમુચ્ચય ઘટકોને સહ-
સંબંધ  થાપત કરી, િવદ્યાથીર્ની ખામી સુધાર યુિક્તનો ઉપયોગ કરે, 
િવદ્યાથીર્ઓને સારી રીતે સમજ,ે જ્ઞાનાત્ મક, ભાવાત્ મક અને માગર્દશર્કની ભૂમકા 
અદા કરે, વગર્ વાતાવરણ જીવંત રાખ,ે િવદ્યાથીર્ઓને ભૂમકા અદા કરે, 
વગર્વાતાવરણ જીવંત રાખે, િવદ્યાથીર્ઓને બોલવાની તક આપે, તો અવશ્  ય 
િશક્ષકની અસરકારકતા/ ભાવ વધે અને વગર્વાતાવરણ જીવંત રાખી શક. છે. 
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