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બાળક પશવિ,પ્રેમાળ,આનાંદી,શનખાલસ,અને ઉચ્િ આત્મા છે. "બાળક એ 
ભગવાન ની ભેટ છે"બાળક જન્દ્મે છે ત્યારે એ ઉચ્િ ને પશવિ સાંસ્કારો સાથે અવિરણ કરે 

છે અને િે માટે િમારી પાિિા પસાંદ કરી િમારે ત્યાાં જન્દ્મ લે છે. આ બાળક નુાં મન કોરી 

સ્લેટ જવેુાં સ્વચ્છ હોય છે,િેમાાં િમે જ ેલખિો િે છપાઈ જિે અને િે જ િેનુાં જીવન બનિે 
આ સાંસ્કાર આપવા માટે માાં-બાપ અને શિક્ષા િેના ઉચ્િ આદિવ છે. 

પોિાના બાળકને શવકસિુાં જોવુાં  િે પ્રત્યેક માિા-તપિા માટે અદ્ભુિ અને અવણવનીય 

અનુભવ છે. બાળકનો શવકાસ એક અટપટી અને સિિ પ્રશક્રયા છે. બાળ શવકાસના ભભન્ન 
ભભન્ન િબક્કાઓ છે, દરેક િબક્કામાાં બાળક જુદુાં જુદુાં કામ કરવાની ક્ષમિાઓ  ધરાવે છે. 

નવજાિ શિિુ માટે પ્રત્યેક અનુભવ નવો અને રોમાાંિક હોય છે. બાળક પોિાની પાસે 

ઈશન્દ્રયોની મદદથી જોઈને,સૂાંઘીને,સ્પિીને, સાાંભળીને િેમજ િાખીને દરેક વસ્િુ શવિે 
માદહિી મેળવે છે. માનવી ક્યારેય નવુાં િીખવાનુાં બાંધ નથી કરિો. વયસ્ક ની િુલનામાાં 

બાળકમાાં નવુાં િીખવાની ઝડપ અનેક ગણી હોય છે.બાળ-જીવનના શવકાસ ના લક્ષણો 

માટે કોઈ િોક્કસ માપદાંડ નથી. જમે દરેક બાળક એકજ વ્યશક્િ છે, િેમ િેનો શવકાસક્રમ 
પણ વ્યશક્િગિ જ રહેવાનો. (કોઈનો ધીમો િો કોઈનો ઝડપી) [અહીં શિિુ અથવા બાળક 

નો ઉલ્લેખ બાળક િેમજ બાશલકા બાંને માટે છે.] 

આમ, બાળકના જન્દ્મથી ૩૬ માસ સુધીનો શવકાસક્રમ એના જીવનનો પાયો રિે 
છે.શવકાસના દરેક િબકે્ક એની િારીદરક, માનચસક, બૌશદ્ધક અને ભાવનાત્મક 

આવશ્યકિાઓ બદલાિી રહે છે. શવકાસનો ક્રમ દરેક બાળકનો  જુદો જુદો હોય છે, કોઈનો 
ધીમો, િો કોઈ નો ઝડપી એની િુલના ન કરવી, પણ બારીકાઈભયંુ અવલોકન જરૂર કરવુાં. 

અહીં સુધીની એની જીવનયાિામાાં પદરવારના હૂાંફ,સ્નેહ અને માગવદિવન ખૂબ મહત્વનો ભાગ 

ભજવે છે એની સાથે જો સિિ સ્નેહપૂણવ સાંવાદ થિો રહે િો એ ખુલિે અને ખીલિે,આ 
સમયગાળો માિા-તપિાના ધૈયવ ની પરીક્ષા નો કાળ છે. 

બાળકનુાં જ્યારથી પદરવારમાાં આગમન થાય છે ત્યારથી િેના ઘડિરની િરૂઆિ થઈ જાય 

છે. પદરવારમાાં બાળકને જ ેઅનુભવો  થાય છે િેના આધારે િેની પદરવારના સભ્યો અને 
િેમની સાથે જીવાિા જીવનની સમજણ બાંધાય છે. આથી બાળકની અપેક્ષા ને સમજવી િે 

બાળકના શવકાસની  સૌથી પ્રાથતમક બાબિ બની રહે છે. 

શિિ ુપરામિવન કેન્દ્રનાાં બાળકોના શવકાસનો અભ્યાસ   
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શિિુ અવસ્થામાાં બાળક સૌ પ્રથમ માિા પાર અવલાંભબિ  હોય છે. માિા િેને આ જગિ 

સાથે જોડનાર  સેિુ સમાન છે. શિિુ અવસ્થામાાં બાળક  િેની માિાના અશવભાજ્ય દહસ્સા 

િરીકે શવકાસ પામે છે. બાળકના  સામાશજક શવકાસની િરૂઆિ એ માિાના અશસ્િત્વની 
નોંધ લે ત્યારથી જ થિી હોય છે. બાળક િેની  પ્રાથતમક જરૂદરયાિો જવેી કે ભૂખ, િરસ, 

કનરા, બીમારી જવેી બાબિો માટે સાંપૂણવપણે માિા  પર આધાદરિ હોય છે. બાળક અને 

માિા ના સાંબાંધમાાં િધદો ઓછા અને સમજણ  વધારે જોવા મળે છે. બાળકની આાંખોમાાં 
િેની માિા પ્રત્યેના  ભાવો છલકિાાં હોય છે અને િેને માિા ખૂબ જ સહજિાથી પામી લેિી 

હોય છે. માિા ની ભાષા અને વિવનની અસરો  બાળક પર ઘેરી હોય છે. આથી જમે માિાના 

પે્રમ અને હૂાંફ ને  કારણે બાળક ખીલે છે, િેમ  માિાની અવગણના અને કઠોરિાથી બાળક 
કરમાઈ પણ  િકે છે. 

નવજાિ શિિુ િુાં એકલુાં જન્દ્મ્યુાં, 

જન્દ્મ્યા માાં અને બાપ ??  -  -અશનલ 
‘આિાર પ્રથમો ધમવ’એ ન્દ્યાયે વૈશવધ્ય સભર પ્રવુશત્તઓ શવદ્યાથી ના આિરણ અને 

જીવનની દદિા નક્કી કરે છે.આ આિરણ નુાં િત્વ નાની નાની શક્રયાઓ,પ્રશક્રયાઓ અને 

પ્રવુશત્તઓથી ઘડાય છે.બાળક નાનુાં હોય ત્યારથી જ સિિ સશક્રય હોય છે.એને અનેક 
પ્રવૃશત્તઓ કરવી ગમે છે.એનુાં નાજુક શનદોષ મન ખુબ જ િાંિળ હોય છે.એની િાંિળિા ને 

િીર બનાવી આપણે પ્રવુશત્તઓનુાં એવુાં િો મેઘધનુષ્ય રિીએ કે જથેી િેના જીવનનુાં આકાિ 
અનેક નયનરમ્ય રાંગોથી િોભી ઉઠે! ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ શ્રીમદ્ભગવદ્દગીિા માાં કમવયોગની 

વાિ કરિા કહે છે કે.... 

"હે અજુવન! કોઈ પણ જીવ ક્ષણ માિ પ્રવૃશત્ત કાયવ વગર રહી િકિો નથી." 
આ પ્રવુશત્તઓ સુાંદર વૃશત્ત સાથે કરવામાાં આવે િો જીવન દદવ્ય બની જાય! આપણે આપણા 

બાળકો િેજસ્વી,ઓજસ્વી,અને યિસ્વી બને િેવી પ્રવુશત્તઓ શવિે જાણવુાં જોઈએ.બાળક 

ના સવાંગી શવકાસ માટે આપણે માિા-તપિા િરીકે સિિ જાગૃિ રહેવુાં જોઈએ. આપણા 
સાંિાનોમાાં ભારિીય જીવનિૈલી અને જીવન કૌિલ્યો સાથે મૂલ્યોનુાં સાંવધવન થાય િે માટે 

પ્રવુશત્તઓ મોટી ભૂતમકા ભજવિી હોય છે. આપણે જીવનના પરમ સૌભાગ્ય સમા માાં-બાપ 

િરીકે ના કિવવ્ય ને યથાથવ રીિે શનભાવી ભવ્ય ભારિવષવના શનમાવણ માાં સહભાગી 
બનીએ.બાળક પોિાના વ્યશક્િત્વ થી િરુ કરી પદરવાર,સમાજ,રાષ્ટ્ર,શવશ્વ,સૃષ્ટષ્ટ્ અને 

છેલ્લે પરમેષ્ટષ્ટ્ સુધી શવિારિો થાય િે માટે અનેક વૈશવધ્યસભર પ્રવુશત્તઓ ખુબ જ મહત્વની 

છે. કારણ, બાળક પોિાની આસપાસના વાિાવરણ,વિવન અને વ્યવહારનુાં ખૂબ જ 
ઝીણવટભયંુ અવલોકન કરે છે. 

ચિલ્ડર ન્દ્સ યુશનવર્સસટી નુાં ધ્યેય શે્રષ્ઠ રાષ્ટ્ર  ના શનમાવણનુાં છે.રાષ્ટ્ર  ના શનમાવણમાાં પ્રત્યેક 

વ્યશક્િના કાયવનુાં મહત્વ છે.શે્રષ્ઠ મનુષ્ય થકી શે્રષ્ઠ સમાજ અને રાષ્ટ્ર  નુાં શનમાવણ કરવા માટે 
મનુષ્યજીવનના પ્રથમ િબક્કાથી જ િરૂઆિ કરવી પડે. મનુષ્ય જ ે કઈ શક્રયાઓ કરે 

છે,શવિારે છે અથવા િો વિવન કરે છે િેનુાં શનયાંિણ અને સાંિાલન િેનામાાં રહેલા સાંસ્કારો 
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થકી થિુાં હોય છે.મનુષ્યમાાં આ સાંસ્કારો બનવાની પ્રશક્રયા ગભાવધાનથી જ િરુ થઇ જાય 

છે. 

ચિલ્ડર ન્દ્સ યુશનવર્સસટી અાંિગવિ િાલિા િપોવન સાંિોધન કેન્દ્ર થકી ગભાવધાન પૂવે થી અને 
ગભાવવસ્થા દરતમયાન માિાને અનેક પ્રવૃશત્તઓ કરાવવામાાં  આવે છે. આ કેન્દ્ર બાળ શવકાસ 

સાંદભે કેટલુાં સફળ સાભબિ થયુાં છે િે જાણવાનો પ્રસ્િુિ સાંિોધનમાાં પ્રયાસ કરવામાાં આવ્યો 

છે. આગળ વાિ કરી િેમ બાળકના પ્રારાં ભભક શવકાસમાાં માિાની ભૂતમકા ખૂબ જ અગત્યની 
છે. શિિુ ના  જન્દ્મ બાદ પણ માિા-તપિા િેમજ પદરવારજનો  શિિુની સાંપૂણવ કાળજી લઈ 

િકે, બાળઉછેરની મૂાંઝવણો દૂર કરી િકે િે હેિુથી શિિુ પરામિવન કેન્દ્ર 23 જાન્દ્યુઆરી 

2017 થી કાયવરિ છે. 
સમસ્યા કથન:-  

“શિિુ પરામિવન કેન્દ્ર ના બાળકોનાાં શવકાસ નો અભ્યાસ “ 

ઉપરના િીષવક પ્રમાણે ના અભ્યાસમાાં શવશ્વની એકમાિ ચિલ્ડર ન્દ્સ યુશનવર્સસટી દ્વારા 
સાંિાશલિ શિિુ પરામિવન કેન્દ્રમાાં આવિા બાળકોના ભાષાકીય, િારીદરક, સામાશજક, 

બૌશદ્ધક શવકાસનુાં સવેક્ષણ હાથ ધરવામાાં આવિે. 

િધદોની વ્યાખ્યા:- 
િધદોની વ્યાખ્યા સાંપૂણવ આપવી એ કદઠન હોય છે. કારણ િેમાાં કેટલીક મયાવદાઓ આવી 

જિી હોય છે. છિાાં પણ અભ્યાસની સ્પષ્ટ્િા અને સમજવામાાં સરળિા રહે િે માટે અભ્યાસ 
ના િીષવક ના કેટલાક િધદોની વ્યાખ્યા જરૂરી થઈ જાય છે િેથી અહીં કેટલીક વ્યાખ્યાઓ 

આપવામાાં આવી છે. 

બાળ શવકાસ:- 
બાળ શવકાસ એટલે પ્રસ્િુિ સાંિોધનમાાં બાળકના જન્દ્મથી િણ વષવ સુધીના સમયગાળામાાં 

િે શનરીક્ષણ, રમિ, પ્રવૃશત્ત વગેરે દ્વારા જ ેિીખે છે િે. આ વય જુથના બાળકો સહજ રીિે 

શજજ્ઞાસુ હોય છે. અને પોિાની આસપાસની દુશનયાનુાં િેઓની ઇશન્દ્રયો ના ઉપયોગથી 
શનરીક્ષણ કરે છે. બાળકો સિિપણે આસપાસના વાિાવરણ સાથે આાંિર પ્રશક્રયાઓ કરિાાં 

રહે છે, િેઓએ જ ેજોયુાં છે િે બધી જ વસ્િુઓ ને સ્પિવવા િથા અનુભવવા ઈચ્છે છે. 

 આમ, બાળકો પ્રવૃશત્તઓ કરીને અનુભવ મેળવીને જ ેિીખે  છે િેને બાળ શવકાસ કહેવાય 
છે. જમેાાં બાળકની શજજ્ઞાસાવૃશત્ત સાંિોષાય, િેવુાં યોગ્ય વાિાવરણ રાખવુાં જોઈએ. 

વ્યવહારુ વ્યાખ્યા:- 

પ્રસ્િુિ સાંિોધનમાાં જન્દ્મથી લઈને િણ વષવ સુધીના બાળકોનો ભાષાકીય, િારીદરક, 
બૌશદ્ધક, સાાંવેતગક અને સામાશજક શવકાસ ને બાળ શવકાસ કહેવામાાં આવિે. 

 પ્રસ્િુિ સાંિોધનમાાં ડૉ.મીનળબા જાડેજા રચિિ બાળશવકાસ માપનના ઉપકરણનો 

ઉપયોગ કરવામાાં આવિે.આ ઉપકરણ પર શવશવધ શવકાસ સાંદભે મેળવેલ માક્સવ ને પ્રસ્િુિ 
સાંિોધનમાાં બાળશવકાસ કહેવામાાં આવિે. 

શિિ ુપરામિવન કેન્દ્ર:- 
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શિિુ પરામિવન કેન્દ્ર એ ચિલ્ડર ન્દ્સ યુશનવર્સસટી અાંિગવિ િાલિુાં કેન્દ્ર છે. જમેાાં શિિુના જન્દ્મ 

બાદ પણ માિા-તપિા િેમજ પદરવારજનો શિિુની સાંપૂણવ કાળજી લઈ િકે, બાળ ઉછેરને 

લગિી શવશવધ મૂાંઝવણો દૂર કરી િકે િે હેિુથી શિિુ પરામિવન કેન્દ્ર યુશનવર્સસટીમાાં 23 
જાન્દ્યુઆરી 2017 થી કાયવરિ છે. 

અભ્યાસ નુાં મહત્વ:-શિિ ુપરામિવન કેન્દ્રના અભ્યાસનુાં મહત્વ વધારે છે કારણ કે, શિિુ 

પરામિવન કેન્દ્ર મનુષ્યના જીવન ઘડિરનો પાયો એટલે કે બાળપણ ને મજબૂિ અને યોગ્ય 
દદિા આપે છે. 

 બાળકો માટે સુરચક્ષિ, આનાંદદાયી અને અધ્યયનપ્રદ પયાવવરણનુાં શનમાવણ કેમ કરવુાં િેનુાં 

પણ માગવદિવન આપે છે. પ્રસ્િુિ અભ્યાસમાાં 0 થી ૩૬ માસના બાળકો ને શિિુ પરામિવન 
કેન્દ્ર કઈ રીિે ઉપયોગી થિે િેની માદહિી મળિે. 

બાળકના જન્દ્મ પછી બાળક અને માિા બાંનેની કાળજી વધુ જરૂરી છે. ઘણા માિા-તપિાને 

બાળકની કાળજી કેમ લેવી? િેના યોગ્ય ઉછેર માટે િુાં ખ્યાલ રાખવો? વગેરે જવેી બાબિોનુાં 
પૂરિુાં જ્ઞાન હોિુાં નથી. િેથી બાળઉછેરનુાં શિક્ષણ લેવુાં ખૂબ જ જરૂરી છે. મારુાં  આ સાંિોધન 

માિા-તપિાને બાળઉછેરમાાં કઇ વાિોનુાં ધ્યાન લેવુાં િેના માટે ઉપયોગી થિે. 

હેિ ુ:- 
1. શિિુ પરામિવન કેન્દ્રના બાળકોના શવકાસ નો અભ્યાસ કરવો. 

2. શિિુ પરામિવન કેન્દ્રના બાળકોના ભાષાકીય શવકાસનો અભ્યાસ કરવો. 
3. શિિુ પરામિવન કેન્દ્રના બાળકોના િારીદરક શવકાસ નો અભ્યાસ કરવો. 

4. શિિુ પરામિવન કેન્દ્રના બાળકોના બૌશદ્ધક શવકાસ નો અભ્યાસ કરવો. 

5. શિિુ પરામિવન કેન્દ્રના બાળકોનો સાાંવેતગક- સામાશજક શવકાસ નો અભ્યાસ કરવો. 
6. શિિુ પરામિવન કેન્દ્રના બાળકોના શવકાસ નો િેમના કુટુાંબના પ્રકારના સાંદભવમાાં 

અભ્યાસ કરવો. 

7. શિિુ પરામિવન કેન્દ્રના બાળકોના શવકાસ નો િેમના જાતિના સાંદભવમાાં અભ્યાસ કરવો. 
8. શિિુ પરામિવન કેન્દ્રના બાળકોના શવકાસ નો િેમની આર્થથક શસ્થતિના સાંદભવમાાં 

અભ્યાસ કરવો. 

સાંિોધન ના પ્રશ્નો:- 
1. શિિુ પરામિવન કેન્દ્ર ના બાળકોનો શવકાસ કેવો હિે? 

2. શિિુ પરામિવન કેન્દ્ર ના બાળકોનો ભાષાકીય શવકાસ કેવો હિે? 

3. શિિુ પરામિવન કેન્દ્ર ના બાળકોનો િારીદરક શવકાસ કેવો હિે? 
4. શિિુ પરામિવન કેન્દ્ર ના બાળકોનો બૌશદ્ધક શવકાસ કેવો હિે? 

5. શિિુ પરામિવન કેન્દ્ર ના બાળકોનો સાાંવેતગક-સામાશજક શવકાસ કેવો હિે? 

ઉત્કલ્પનાઓ:- 
H01 શિિુ પરામિવન કેન્દ્ર ના સાંયુક્િ અને શવભક્િ કુટુાંબ માાંથી આવિા બાળકોના શવકાસ 

માપદાંડ પરના પ્રાપ્તાાંકોમાાં સાથવક િફાવિ નદહ હોય. 
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H02 શિિુ પરામિવન કેન્દ્ર ના છોકરાઓ અને છોકરીઓ ના બાળશવકાસ માપદાંડ પરના 

પ્રાપ્તકોમાાં સાથવક િફાવિ નદહ હોય. 

H0૩ શિિુ પરામિવન કેન્દ્ર ના આર્થથક શસ્થતિ ઊાંિી અને શનમ્ન ધરાવિા કુટુાંબના બાળકોના 
બાળશવકાસ માપદાંડ પરના પ્રાપ્તકોમાાં સાથવક િફાવિ નદહ હોય. 

અભ્યાસની પદ્ધતિ:- 

પ્રસ્િુિ અભ્યાસ વ્યવહારુ સાંિોધન છે. સવેક્ષણ પધ્ધતિ એ વણવનાત્મક સાંિોધનનો એક 
પ્રકાર છે. સવેક્ષણ દ્વારા કોઈ એક િોક્કસ સમયે ઘણીબધી વ્યશક્િઓ પાસેથી માદહિી 

પ્રાપ્ત કરી િકાય છે. સવેક્ષણ એ એક વૈજ્ઞાશનક પધ્ધતિ છે, જમેાાં પૂવવગ્રહો કે ભ્રામક ખ્યાલોને 

સ્થાન હોિુાં નથી. સવેક્ષણમાાં સમષ્ટષ્ટ્માાંથી પ્રતિશનશધત્વરૂપ નમુનો અલગ િારવી િેના 
ઉપરથી હકીકિોનુાં સામાન્દ્યીકરણ કરવામાાં આવે છે. સાંખ્યાત્મક અને ગુણાત્મક બાંને 

પ્રકારનુાં સવેક્ષણ હોય છે, જનુેાં કે્ષિ િોક્કસ અને માયાવદદિ હોય છે. પ્રસ્ત્તુિ અભ્યાસમાાં 

સવેક્ષણ પધ્ધતિ દ્વારા શિિુ પરામિવન કેન્દ્રના બાળકનો શવકાસ માપવાનો છે. જ ેબાળકો 
શિિુ પરામિવન કેન્દ્રમાાં ભાગ લીધો હોય િેમને પ્રસ્િુિ સાંિોધનમાાં નમૂના િરીકે લેવામાાં 

આવ્યા હિા. આ નમૂના પાસેથી માદહિી એકિ કરીને િેનુાં શવશ્લેષણ કરવાાં આવ્યુાં હિુાં 

આમ પ્રસ્િુિ સાંિોધન સવેક્ષણ પદ્ધતિથી હાથ ધરવામાાં આવ્યુાં હિુાં.  
 અભ્યાસના િલો:- 

િલ એ એવુાં લક્ષણ છે જ ેશવશવધ કકમિો ધારણ કરે છે. પ્રસ્િુિ અભ્યાસમાાં બે પ્રકારના 
િલોનો ઉપયોગ કરવામાાં આવ્યો હિો, સ્વિાંિ િલ અને પરિાંિ િલ. સ્વિાંિ િલ એટલે 

જ ેઅસર પમાડે છે જ્યારે પરિાંિ િલ કે જ ેઅસર પામે છે. પ્રસ્િુિ અભ્યાસના સ્વિાંિ અને 

પરિાંિ િલો નીિે પ્રમાણે  હિા.  

સ્વિાંિ િલ :- 
 

જાતિ 
છોકરો 

છોકરી 

કુટુાંબનો પ્રકાર 
સાંયકુ્િ 

શવભક્િ 

આર્થથક શસ્થતિ 
ઉચ્િ 

શનમ્ન 

પરિાંિ િલ:- બાળકોનો શવકાસ 

ભાષાકીય શવકાસ 

િારીદરક શવકાસ 

બૌશદ્ધક શવકાસ 

સાાંવેતગક શવકાસ 

અભ્યાસનુાં ક્ષિે:- 

પ્રસ્િુિ અભ્યાસ શિિુ પરામિવન કેન્દ્રમાાં આવિા બાળકોના શવકાસને માપવા 

માટે હાથ ધરવામાાં આવ્યો હિો. આ અભ્યાસમાાં બાળકોની ઉમર ૦ થી ૩ વષવની હિી. 
આમ આ અભ્યાસ પ્રારાં ભભક બાલ શવકાસના કે્ષિ સાથે સાંબાંશધિ હિો. ઉપરાાંિ શિિુ 

પરામિવન કેન્દ્રમાાં બાલ શવકાસનુાં શિક્ષણ આપવામાાં આવિુાં હિુાં, આમ પ્રસ્િુિ અભ્યાસ 

પ્રારાં ભભક બાલ શિક્ષણને લાગિો પણ હિો.  
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અભ્યાસની ક્ષિે મયાવદાઓ:-  

1. પ્રસ્િુિ અભ્યાસ શિિુ પરામિવન કેન્દ્રમાાં આવિા બાળકો અને માિા-તપિા પૂરિો જ 

મયાવદદિ છે. 
2. પ્રસ્િુિ અભ્યાસ શિિુ પરામિવન કેન્દ્ર એ પોિાના કેન્દ્રમાાં કરેલા પ્રયોગો પૂરિો મયાવદદિ 

છે. 

3. પ્રસ્િુિ સાંિોધનમાાં પસાંદ કરેલ ઉપકરણનુાં પ્રમાણીકરણ થયેલુાં નથી આથી ઉપકરણની 
મયાવદા પ્રસ્િુિ સાંિોધનમાાં મયાવદા રહેિે. 

વ્યાપશવશ્વ:- 

પ્રસ્િુિ અભ્યાસમાાં સાંિોધકે ચિલ્ડર ન્દ્સ યુશનવર્સસટી સાંિાશલિ શિિુ પરામિવન કેન્દ્ર ને જ 
વ્યાપશવશ્વ િરીકે પસાંદ કરેલ હિુાં. જમેાાં આવિા બાળકો ના િેમજ િેનો લાભ લીધેલ બાળકો 

પ્રસ્િુિ અભ્યાસનો વ્યાપશવશ્વ બનિે. 

નમૂનો :- 
પ્રસ્િુિ સાંિોધનમાાં વ્યાપશવશ્વ માાંથી નમૂનો પસાંદ કરવા માટે "હાથ વગો નમૂનો" પદ્ધતિનો 

ઉપયોગ કરવામાાં આવ્યો હિો. શિિુ પરામિવન કેન્દ્રમાાં આવેલા બાળકો ને િેમના માિા-

તપિાનુાં સ્થળાાંિર અથવા નોકરી કે બાળકના અભ્યાસ અથે, ગાાંધીનગર માાંથી બદલીના 
કારણે બધા ને રૂબરૂ મળવુાં િક્ય ન હિુાં. આમ પ્રસ્િુિ અભ્યાસમાાં જ ેમાિાતપિા માદહિી 

આપવા માટે િૈયાર હોય અને જ ેમાિાતપિા માદહિી આપવા માટે ઉપલધધ હોય િેમના 
પાસે ભરાવવામાાં આવી હિી.  

 ઉપકરણ:- 

પ્રસ્િુિ અભ્યાસમાાં શિિુ પરામિવન કેન્દ્ર ગાાંધીનગરના શવશવધ પ્રવૃશત્ત અને િેના દ્વારા 
બાળકના શવકાસ પર થિી અસરને જાણવા માટે એક માપદાંડની જરૂર હિી. બાળકના 

ભાષાકીય, િારીદરક, માનચસક અને સાાંવેતગક શવકાસને માપવા માટે પ્રયોજકે ડો. મીનલબા 

જાડેજા રચિિ શિિુશવકાસ માપદાંડ નો ઉપયોગ કયો હિો. જુદી જુદી ઉમરના બાળકોનો 
શવકાસ જુદો જુદો હોય છે. આ દરેક શવકાસને માપવા માટે અલગ માપદાંડોની રિના કરેલી 

હિી. આ માપદાંડોનો ઉપયોગ પ્રસ્િુિ અભ્યાસમાાં કરવામાાં આવ્યો હિો.  

1. 0 મદહનાથી 3 મદહના સુધીના બાળકોના શવકાસ માટેનુાં ઉપકરણ  
2. 3 મદહનાથી 5 મદહના સુધીના બાળકોના શવકાસ માટેનુાં ઉપકરણ 

3. 5 મદહનાથી 7 મદહના સુધીના બાળકોના શવકાસ માટેનુાં ઉપકરણ 

4. 7 મદહનાથી 9 મદહના સુધીના બાળકોના શવકાસ માટેનુાં ઉપકરણ 
5. 9 મદહનાથી 11 મદહના સુધીના બાળકોના શવકાસ માટેનુાં ઉપકરણ 

6. 11 મદહનાથી 13 મદહના સુધીના બાળકોના શવકાસ માટેનુાં ઉપકરણ 

7.  13 મદહનાથી 15 મદહના સુધીના બાળકોના શવકાસ માટેનુાં ઉપકરણ 
8. 15 મદહનાથી 17 મદહના સુધીના બાળકોના શવકાસ માટેનુાં ઉપકરણ 

9. 17 મદહનાથી 19 મદહના સુધીના બાળકોના શવકાસ માટેનુાં ઉપકરણ 



Shikshan Darshan – A Peer Reviewed Journal 
 

 

 

ISSN: 2319-202X                           18               July-Sept-2020   Year-9 Issue-3 

10. 19 મદહનાથી 21 મદહના સુધીના બાળકોના શવકાસ માટેનુાં ઉપકરણ 

11. 21 મદહનાથી 23 મદહના સુધી બાળકોના શવકાસ માટેનુાં ઉપકરણ 

12. 23 મદહનાથી 25 મદહના 15 દદવસ સુધી બાળકોના શવકાસ માટેનુાં ઉપકરણ 
13. બાળકોના શવકાસ માટેનુાં સાધન 25 મદહના 16 દદવસથી28 મદહના સુધી 15 

ઉપકરણ 

14.  28 મદહના 16 દદવસથી 31 મદહના 15 દદવસ સુધી બાળકોના શવકાસ માટેનુાં 
ઉપકરણ 

15.  31 મદહના 16 દદવસથી 34 મદહના સુધી 15 દદવસ બાળકોના શવકાસ માટેનુાં 

ઉપકરણ 
16.  34 મદહના 16 દદવસથી 39 મદહના સુધી બાળકોના શવકાસ માટેનુાં ઉપકરણ. 

17.  39 મદહનાથી 45 મદહના સુધી બાળકોના શવકાસ માટેનુાં ઉપકરણ 

18.  45 મદહનાથી 51 મદહના સુધીના બાળકોના શવકાસ માટેનુાં ઉપકરણ 
19.  51 મદહનાથી 57 મદહના સુધીના બાળકોના શવકાસ માટેનુાં ઉપકરણ 

20.  57 મદહનાથી 66 મદહના સુધીના બાળકોના શવકાસ માટેનુાં ઉપકરણ 

 માદહિીનુાં એકિીકરણ:- 
પ્રસ્િુિ અભ્યાસ શિિુ પરામિવન કેન્દ્ર માાં  આવિા બાળકો અને માિા-તપિા પાસેથી 

માદહિી એકિ કરવાની હિી. માદહિી મેળવવા માટે રૂબરૂ યુશનવર્સસટીની મુલાકાિ લેવામાાં 
આવી હિી. િેમ જ શ્રી દદવ્યાબેન રાવળ, શિિુ પરામિવન કેન્દ્ર સાંિાશલકાની મદદથી 

માદહિી મેળવવામાાં આવી હિી. આમ સાંિોધકે રૂબરૂ અને અન્દ્યની મદદથી માદહિી મેળવી 

હિી.  
માદહિીનુાં પૃથ્થકરણ:- 

પ્રસ્િુિ અભ્યાસમાાં માદહિીના શવશ્લેષણ માટે બે પ્રકારની આકડાિાસ્િીય પદ્ધતિનો 

ઉપયોગ કરવામાાં આવ્યો હિો. જમેાાં વણવનાત્મક આકડાિાસ્િ અાંિગવિ મધ્યક, મધ્યસ્થ 
અને બહુલક પ્રમાણ શવિલનની ગણિરી કરવામાાં આવી હિી સાથે કકુદિા અને 

શવરૂપિાની ગણિરી પણ કરવામાાં આવી હિી. સાંિોધનના હેિુઓ સુધી પહોંિવા માટે 

ઉત્કલ્પનાની રિના કરવામાાં આવી હિી િેની િકાસણી માટે અથવઘટનાત્મક 
આકડાિાસ્િનો ઉપયોગ કરવામાાં આવ્યો હિો જમેાાં ‘t’ રેશિયો ગણવામાાં આવ્યો હિો.  

સાંિોધન ના િારણો:- 

-શિિુ પરામિવન કેન્દ્રમાાં આવિા બાળકોનો િારીદરક શવકાસ સરેરાિ કરિાાં વધારે જોવા 
મળ્યો હિો. માિાને બાળકોના આહાર-શવહારનો, રમિ, કસરિનુાં  યોગ્ય માગવદિવન મળિુાં 

હોવાથી બાળકમાાં યોગ્ય શવકાસ સાધી િકે છે.    

-શિિુ પરામિવન કેન્દ્રમાાં આવિા બાળકોનો ભાષાકીય શવકાસ પ્રમાણમાાં સારો હિો. 
કેન્દ્રમાાં આવિા બાળક સામે બાળ ગીિો, ભજન, ધૂન, વાિાવ, પ્રભાતિયા ગાવાથી િેમના 

કાનમાાં િધદો સાંભળાવવાથી બાળકોમાાં આ શવકાસ જોઈ િકાયો હિો.    
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- શિિુ પરામિવન કેન્દ્ર ના બાળકો એકાંદરે બૌશદ્ધક શવકાસમાાં સરેરાિ કરિાાં વધારે જોવા 

મળ્યા હિા.  કેન્દ્ર માાં બાળકો સાથે શવશવધ પ્રવૃતિ અને શક્રયાઓ કરાવવામાાં આવે છે અને 

બાળક ઘરે કરી િકે એવી પ્રવૃતિ નુાં માગવદિવન માિાને આપવામાાં આવિુાં હોવાથી આ 
પદરણામ જોઈ િકાયુાં હિુાં.   

- શિિુ પરામિવન કેન્દ્ર ના બાળકોનો સામાશજક શવકાસ પણ પ્રમાણ માાં સારો જોવા મળ્યો 

હિો. કેન્દ્રમાાં બધા બાળકોનો અભ્યાસ સાથે િાલિો રહે છે િેથી બાળક એક બીજાને 
ઓળખિુાં થાય છે,એકબીજા સાથે રમે છે,રહે છે ને બીજાને સ્વીકાર પણ કરે છે અને આ 

શવિેનો અભ્યાસ કરિાાં આ શવકાસ જાણી િકાયો હિો. 

- શિિુ પરામિવન કેન્દ્રમાાં છોકરા કે છોકરી ના શવકાસ માાં િફાવિ જોવા મળ્યો ન હિો.  
- શિિુ પરામિવન કેન્દ્ર મા આવિા બાળકો પર િેમની આર્થથક શસ્થતિ ની કઈ ખાસ અસર 

જોવા મળી ના હિી. 

િકૈ્ષશણક ફશલિાથો:- 
- પ્રસ્િુિ સાંિોધનના આધારે જોવા મળુ્યાં કે બાળકોના શવકાસ માટે રમિ-ગમિ,શવશવધ 

પ્રવૃતિ,આહાર-શવહાર,સાંગીિ,વ્યાયામ વગેરે મોટો ભાગ ભજવે છે.  

- બાળકના શવકાસ માટેના માગવદિવન માટે આવા પ્રકારના સાંિોધનના િારણો ઉપયોગી 
બની િકે છે.  

- પ્રસ્િુિ સાંિોધનના પદરણામ પરથી જાણવા મળિે કે બાળક પાસે સજવનાત્મક પ્રવૃશત્તઓ 
કરાવવાથી િેના પર આ પ્રવૃશત્તની ઊાંડી અસર થાય છે.  

- શિિુ પરામિવન કેન્દ્ર માાં આવિા બાળકોનો શવકાસ સરેરાિ સારો હિો િે આ સાંિોધન 

થી જાણવા મળુ્યાં.  
- આ કેન્દ્ર પરથી માિા ને પણ બાળ ઉછેરનુાં યોગ્ય માગવદિવન મળી રહે છે જથેી ઘરે પણ 

બાળક ની યોગ્ય સાળ-સાંભાળ રાખી િકે.  

- બાળક ના શવકાસક્રમ અને વય મુજબ બાળકને  પ્રવૃશત્તઓ કરાવવાની હોય છે િે પણ 
આ સાંિોધન પરથી જાણવા મળુ્યાં.  

    ઉપસાંહાર:- 

સમગ્ર અભ્યાસ ને જુદા જુદા પ્રકરણોમાાં શવભાજીિ કરી અભ્યાસનો અહેવાલ િૈયાર કરવાનો 
પ્રયત્ન કયો હિો. પ્રસ્િુિ પ્રકરણમાાં સાંિોધક દ્વારા સારાાંિ,િારણો, અને ભાશવ સાંિોધન 

માટે સૂચિિ કાયવકે્ષિ નો શનદેિકરવામાાં આવ્યો છે. કોઈપણ સાંિોધન એ અાંતિમ ના હોઈ 

િકે. આવા િૈક્ષશણક સાંસ્થા ના સાંિોધન થિાાં રહે િો  શિક્ષણ કે્ષિે સમસ્યાનો ઉકેલ અવશ્ય 
પ્રાપ્ત થિા રહે છે.આજના યુગમાાં દદવસેને દદવસે નવી નવી સમસ્યા ઉપશસ્થિ થિી રહે છે 

પણ િે સમસ્યાના ઉકેલરૂપે શિિુ પરામિવન કેન્દ્ર જ ેકામ કરી રહ્ુાં છે િે ભૂતમકા ધ્યાનમાાં 

રાખીને પ્રસ્િુિ અભ્યાસ હાથ ધયો હિો.અભ્યાસકનો આ પ્રથમ અનુભવ હોવાથી કાંઈક 
ક્ષતિ રહી જવા સાંભવ છે કે જ ેક્ષમ્ય ગણાય.અન્દ્ય સાંિોધકોને અને કેળવણી કે્ષિે દદલિસ્પી 

ધરાવિા સૌ કોઈ ને આ અભ્યાસ ઉપયોગી બને િેવો નમ્ર પ્રયાસ કયો છે.  


