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बोधस्तरण्शक्षणस्य समस्याः पण्रहारोपायाश्च
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शोधसारः

अथ ण्शक्षणं ण्शक्षकस्य कतयव्यकमय ितयत।े इदं च ण्शक्षणम ् एका ण्िण्शष्टा प्रण्िया ितयत े इण्त त ु
ण्िण्दतचरमेि।

ण्शक्षणप्रण्ियायां

साफल्यसंपादनाय

ु
आधण्नकाः

ण्शक्षाशास्त्रज्ाः

प्रण्िण्धशास्त्रमप्यिलम्बन्ते। प्रण्िण्धशास्त्रे ण्शक्षणस्य िैज्ाण्नकं ण्िश्लेषणं ण्ियते। ण्शक्षणस्य त्रयः
स्तराः ण्शक्षणस्य िैज्ाण्नकण्िश्लेषणेन ैि नयनपथमिातरन।् स्मृण्तस्तरः, बोधस्तरः, ण्चन्तनस्तरश्चेण्त
ु
ण्शक्षणस्य त्रयः स्तराः सप्रण्सद्ाः
सण्न्त।

स्मृण्तस्तरे ण्शक्षणं छात्राणां स्मरणशक्े ः संिधयनाय उपकरोण्त। प्राथण्मकस्तरेऽण्स्मन ् ण्शक्षकस्य ैि
प्रधानं पात्रं ितयत े न त ु छात्रस्य। अण्स्मन ् स्तरे बालेभ्यः कं ठस्थीकरणाय ण्शण्क्षतण्िषयस्य च

प्रत्यास्मरणाय बलं दीयते। स्तरोऽयं बोधण्चन्तनस्तरयोः पूििय ती ितयत।े स्मृण्तस्तरण्शक्षणात ्परमेि
बोधस्तरण्शक्षणं प्रस्ततु ीण्ियते।

बोधस्तरण्शक्षणं यद्यण्प ण्ितीयस्थानीयं ितयत े तथाण्प पूिोत्तरिण्तयनोः सम्पकय सेतण्ु रि कायं कुरुते।

ु
ु
अण्स्मन ् स्तरे बालाः पूिायधीतस्य ण्िषयस्य ण्िण्भ्ेष ु प्रसङ्गेष ु अनप्रयोगक्षमतां
प्रा्िण्न्त।
ण्िण्श्

ण्कशोराणां स्तरः बोधस्तरे अन्तभयिण्त। अत एि अस्य स्तरस्य महन्महत्त्वम ् उपकण्ितं ितयत।े

्
्अथिा पाण्डित्यं संपादण्यत ं ु पूरकं ण्शक्षणम ्अण्स्मन स्तरे
ु
ण्नण्दिष्टण्िषये त्ाम ण्शण्क्षतण्िषये न ैपडयम
्
दीयते। शोधपत्रेऽण्स्मन बोधस्तरस्य
िैण्शष्ट्याण्न समस्याश्च सोदाहरणं ण्नरूप्यन्ते।
कुटशब्द: बोधस्तरशशक्षणस्य समस्यन, पशरहनरोपनयनश्च
Correspondence
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ण्शक्षणम ् एका ण्िण्शष्टा प्रण्िया ितयत े इण्त त ु ण्िण्दतचरमेि। ण्शक्षणप्रण्ियायां साफल्यसंपादनाय

ु
आधण्नकाः
ण्शक्षाशास्त्रज्ाः प्रण्िण्धशास्त्रमप्यिलम्बन्ते। प्रण्िण्धशास्त्रे ण्शक्षणस्य िैज्ाण्नकं ण्िश्लेषणं
ण्ियते। ण्शक्षणस्य त्रयः स्तराः ण्शक्षणस्य िैज्ाण्नकण्िश्लेषणेन ैि नयनपथमिातरन।्
~ 132 ~

International Journal of Sanskrit Research

स्मृण्तस्तरः, बोधस्तरः, ण्चन्तनस्तरश्चेण्त ण्शक्षणस्य त्रयः स्तराः

ु
बालेष ु ण्जज्ासाप्रिृत्तःे अन्वेषणप्रिृत्तःे िा अभािे सबोधः
न ैि

संिधयनाय उपकरोण्त। प्राथण्मकस्तरेऽण्स्मन ् ण्शक्षकस्य ैि प्रधानं

प्रश्नकरणेन पाठ्यिस्तनु ः ण्िश्लेषणेन अन्वेषणप्रिृण्त्तः उद्बद्
ु ा

ु
सप्रण्सद्ाः
सण्न्त। स्मृण्तस्तरे ण्शक्षणं छात्राणां स्मरणशक्े ः
पात्रं ितयत े न त ु छात्रस्य। अण्स्मन ्स्तरे बालेभ्यः कं ठस्थीकरणाय

ण्शण्क्षतण्िषयस्य च प्रत्यास्मरणाय बलं दीयते। स्तरोऽयं
बोधण्चन्तनस्तरयोः पूििय ती ितयत।े स्मृण्तस्तरण्शक्षणात ् परमेि

भिण्त। अत एि प्रथमसोपानस्य नामकरणम ् अन्वेषणम ् इण्त।
भण्ि्ण्त। निनिीनतर्थ्यानाम ् अन्वेषणपरः ण्िषयः सिायदौ
ण्शक्षणे स्याण्दण्त अत्र आशयः।
ण्ितीयसोपान े

प्रस्ततु ीकरणं

ण्नण्क्षप्तम ् अण्स्त।

ण्शक्षणस्य

यद्यण्प

ु
प्रस्ततीकरणं
िडिशः कतयव्यण्मण्त ’ मोण्रसन ् ’ िययः अिदत।्

कुरुते। अण्स्मन ् स्तरे बालाः पूिायधीतस्य ण्िषयस्य ण्िण्भ्ेष ु

ण्नदानात्मककाययः ण्शक्षणस्य अग्रे सरणमत्र संभिण्त। पाठस्य

बोधस्तरण्शक्षणं

ु
प्रस्ततीण्ियते
।बोधस्तरण्शक्षणं

ण्ितीयस्थानीयं ितयत े तथाण्प पूिोत्तरिण्तयनोः सम्पकय सेतण्ु रि कायं
ु
ु
प्रसङ्गेष ु अनप्रयोगक्षमतां
प्रा्िण्न्त।
ण्िण्श् ण्कशोराणां स्तरः

बोधस्तरे अन्तभ यिण्त। अत एि अस्य स्तरस्य महन्महत्त्वम ्
्
ु
उपकण्ितं ितयत।े ण्नण्दिष्टण्िषये त्ाम ण्शण्क्षतण्िषये न ैपडयम
्
्
अथिा पाण्डित्यं संपादण्यत ं ु पूरकं ण्शक्षणम अण्स्मन
स्तरे
दीयते।

ु
बोधस्तरे बोण्धतस्य ण्िषयस्य सबोधः
यथा बालानां स्यात ् तथा

प्रयासः ण्ियते। बोण्धतण्िषयः बालेन अिबद्ु ः िा न िा इत्येतत ्
ण्शक्षके ण अिश्यं परीक्षणीयम।् यण्द ण्िषयः बालेन नािबद्ु ः तण्हि

लघषु ु िडिेष ु ण्िभक्ं ज्ानराण्शं बालः अिबोद्ं ु प्रभिण्त। ण्कञ्च
आिृण्त्तरण्प प्रस्ततु ीकरणस्य ैि एकम ्अङ्गं ितयत।े एिं ण्िण्भ्ोपाय ैः
पाठस्य प्रस्ततु ीकरणेन ण्शक्षणं मनोिैज्ाण्नकिमेण सष्ठु ु च
सम्पद्यते।

आत्मसात्करणं (Assimilation) तृतीयं सोपानं ितयत।े अण्स्मन ्
सोपान े

ण्शण्क्षतस्य

ण्िचारस्य

स्वायत्तीकरणाय

बालेभ्यः

ु ािसराः प्रकल्प्यन्ते। आत्मसात्करणाय बोधस्तरण्शक्षणे
मक्
सोपानण्मदं नूनमपु करोण्त।एिमेि व्यिस्थापनम ् इत्येतत ् चतथु े

तस्य अन्तर्दयष्टःे ण्िकासो न भण्ि्ण्त। स्वतन्त्रण्चन्तनक्षमतायाः

सोपान े ितयत।े ण्शण्क्षतस्य स्वायत्तीकृ तस्य च व्यिस्थापनं यथा

ण्िद्यते।

्
यथा अिसरः स्यात तथा
प्रकिनमत्र ण्ियते।

ण्िकासे ताण्कि कशक्े ः संिधयन े च बोधस्तरण्शक्षणम ् अण्निायं
बोधस्तरण्शक्षणस्य प्रभािेण बालेष ु अण्जयतज्ानस्य ण्िण्भ्ेष ु
प्रसङ्गेष ु

ु
अनप्रयोगसामर्थ्यं

समायाण्त।

ज्ानस्य

सङ्घटन े

नूतनज्ानस्य प्राचीनज्ानने सह संयोजन े अयं स्तरः ण्नतराम ्
ु
उपकरोण्त। पाण्ठतण्िषये प्रभत्वसम्पादनाय
एि अण्स्मन ् स्तरे
ण्शक्षणस्य ण्नयोजनं ण्ियते। ’ मोण्रसन ’् िययः बोधस्तरण्शक्षणस्य

प्रण्तमानमरचयत।् तदीये प्रण्तमान े बोधस्तरण्शक्षणे पञ्च सोपानाण्न
स्यण्ु रण्त उण्िण्ितमण्स्त। ताण्न यथा १. अन्वेषणम ्

२. प्रस्ततु ीकरणम ्

३. आत्मसात्करणम ्
४. व्यिस्थापनम ्
५. अण्भव्यण्क्ः

मण्स्तष्के स्यात ् तथा इदं सोपानं ितयत।े अण्जयतस्य अण्भव्यक्त्य ै
ु ण्नयन्त्रकः ितयत।े
बोधस्तरण्शक्षणे ण्शक्षकः कक्ष्याव्यिहारस्य प्रमि

परन्त ु ण्शक्षकच्छात्रौ उभािण्प सण्ियौ भितः। स्वण्िचारान ्
ु )् प्रस्ततु ीकतं ु छात्रेभ्यः मक्
ु ािसरः ितयत एि।
(अिबद्ान

आन्तण्रकबाह्यप्रेरकयोः प्रभािेण ण्शक्षणमण्प अत्र आकषयकं
्
ण्सद्ध्यण्त। अण्स्मन स्तरे
ण्शण्क्षतस्य ण्िषयस्य बोधः जातः िा निेण्त
परीण्क्षत ं ु मूल्याङ्कनप्रणालयः अण्प प्रण्िण्धज् ैः आण्िष्कृ ताः सण्न्त।

एतेषां प्रयोगेण एि ण्शक्षणस्य साफल्यं ण्िज्ात ं ु शक्नुमः। तत्र
ु ाः ण्िधयः यथा –
प्रमि
१. ण्लण्ितण्िण्धः
२. मौण्िकण्िण्धः
३. ण्नबन्धात्मकण्िण्धः
४. िस्तण्ु नष्ठण्िण्धः
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्
५. अण्भिण्मतानदेु शनम इत्यादयः।

१) पाठस्य उद्देश्यं स्पष्टं ण्ियासाध्यं च भिेत।्

ु
यद्यण्प बोधस्तरण्शक्षणाय सयोगाण्न
प्रण्तमानाण्न अनिाण्न सण्न्त

३) पाठ्यिमस्य ण्िण्िधतत्त्वानां समािेशः तत्र स्यात।्

तथाण्प एतेष ु प्रण्तमान ेष ु काश्चन न्यूनताः अण्प सन्त्येि।
उदाहरणाथ यम ् – एतेष ु प्रण्तमान ेष ु मानिीयव्यिहारणां मूल्यानां च

ु
२) पाठयोजना छात्राणां मानण्सकस्तरानरूपा
िमबद्ा च स्यात।्
४) अण्भिण्मताण्धगमस्स्य ण्शक्षणयन्त्राणां च समण्ु चतः प्रयोगः
नूनमेि कतयव्यः।

कृ ते ण्कमण्प स्थानं न ैि कण्ितं ितयत।े अनने बालानां

५) प्रत्येकमण्प पाठे अभ्यासस्य महन्महत्त्वं स्यात।्

मानिीयपक्षाणां महत्त्वाभािात ् ण्शक्षणमण्प याण्न्त्रकमेि ण्सद्ध्यण्त।

्
७) छात्राणाम आकाङ्क्षास्तरस्याण्प
अण्भिधयनाय प्रयासः ण्िधेयः।

बौण्द्कशक्े ः ण्िकासमात्रं स्यात ् न त ु सिायङ्गीणण्िकासः। एिमेि
प्रयोजनम।्

्
६) आन्तण्रकाण्भप्रेरणानाम उपण्र
अण्धकं बलं देयम।्

एिं

ु न अण्भप्रेरणाय पूरकाः अंशाः
८) छात्राणां कृ ते पौनःपन्ये

ण्शक्षणे बालानां पक्षत्रयस्य अण्प सममात्रेण ण्िकासाय अिसरः

ु
९) स्मृण्तस्तरण्शक्षणात ् परमेि बोधस्तरण्शक्षणं प्रस्ततीकतय
व्यम।्

ज्ानात्मकपक्षस्योपण्र

१०) प्रत्येकमण्प सोपानस्य िमशः पूरणं कृ त्वैि अग्रे पदं

याण्न्त्रकण्शक्षणेन

नाण्स्त

ण्कमण्प

्
मानिीयव्यिहाराणाम अिहे
लना एका प्रधाना समस्या ितयत।े

ु । परन्त ु अत्र त्ाम बोधस्तरण्शक्षणे के िलं
किनीयः इत्यच्यते
एि

अण्धकं

बलं

दीयते।

ण्शक्षणस्य योजनायां स्यःु ।

ु देयम।्
अत्र ण्शक्षणं न कदाण्प ियसः अनगु णं
्
ण्नदधातमु अिसरः
स्यात।्

भािात्मकण्ियात्मकपक्षयोः उपण्र नात्र ध्यानं दीयते। अनने
बालानां

पण्रपूणःय

ण्िकासः

न

संभिण्त।

के िलं

ज्ानात्मकपक्षस्य ैकस्य संिधयन ेन बालः सिेष ु क्षेत्रषे ु साफल्यं प्राप्त ं ु

बोधस्तरः पूिोक्रीत्या स्मृण्तण्चन्तनस्तरयोः जोिनसेतण्ु रि कायं

न शक्नोण्त। एिं ियोः पक्षयोः अिहेलना ण्ियते इत्येतदेि एका

करोण्त। अतः उभािण्प स्तरौ मनण्स ण्नधाय ैि ण्शक्षके ण योजना

प्रधाना समस्या ितयत।े

ण्नमेया। यदा ण्चन्तनस्तरस्य पाठः प्रस्ततु ीण्ियते तदाण्प बोधस्तरे

िा ितयमानाः छात्राः ण्िनाक्लेशम ् एतार्दशं ण्शक्षणं प्राप्त ं ु

इत्येतत्सिं ण्िज्ेयम।् के िलम ् एकस्य ैि स्तरस्योपण्र बलप्रदान ेन

बोधस्तरण्शक्षणे बालानां ण्नयतोपण्स्थण्तरण्निायाय। नगरेष ु पत्तनषे ु

शक्नुयःु ।परन्त ु ग्राम्ाः छात्राः नूनमेि ण्क्लश्नण्न्त। ग्राह्यमूल्यानाम ्
अभािोऽत्र कारणम।् एषः अभािः बोधस्तरण्शक्षणस्य एका महती

समस्या ितयत।े एतार्दश्यः समस्याः बोधस्तरण्शक्षणे नूनमेि बाधां

्
ु ाः
बालेन कथं ण्शक्षणं प्राप्तम ्? के के प्रण्िधयः तण्स्मन स्तरे
प्रयक्

ण्शक्षणं सफलं न ण्सद्ध्यण्त। अत एि ण्शक्षणयोजनायाः
ण्नमायणािसरे

त्रयाणामण्प

स्ताराणां

तौलण्नकम ् अध्ययनं

प्रत्येकमण्प ण्शक्षके ण संपादनीयम।् एिं करणेन न काण्प समस्या

जनयण्न्त।

समदु ण्े त।

मूलभूताः अंशाः मनण्स कतयव्याः। ते च यथा –

उद्देश्यिैण्शष्ट्यलक्ष्यादीण्न ण्िज्ात ं ु शक्यन्ते। तद्यथा -

ु
बोधण्शक्षणे गणित्तासं
िधयनाय समस्यानां च ण्निारणाय के चन

अत्र

सौकयायय

स्तरत्रयमण्प

कोष्ठकमाध्यमेन

ु
प्रस्ततीण्ियते
। अस्य कोष्ठकस्य पण्रशीलन ेन प्रत्येकमण्प स्तरस्य

~ 134 ~

International Journal of Sanskrit Research

ु नात्मकः ण्बन्दः
तल
१.
२.

प्रितयकः

स्मृण्तस्तरः

बोधस्तरः

हरबटय िययः (Herbert)

् ः (Morrison)
मोण्रसन ियय

सामान्यः ण्िचारः

पूणण्य िचारः

ज्ानप्राण्प्तः

ु
बोधः तथा अनप्रयोगः

ण्िश्लेषणसंश्लषे णयोः उपण्र बलम ्

अन्तर्दयण्ष्टः बोधश्च

स्वतन्त्रण्चन्तनं िैज्ाण्नकर्दण्ष्टः

ण्शक्षणप्रकृ ण्तः

ण्चन्तनस्तरः
हडट ् िययः
(Hunt)
उत्कृ ष्टण्िचारः

३.

उद्देश्यम ्

४.

पाठ्यिस्त ु

५.

अण्धगमप्रकृ ण्तः

६.

कक्ष्यािातािरणम ्

य ्
तर्थ्यपूणम
ण्नण्ियम ्

आलोचनात्मकम ्

७.

अण्धगमसंरचना

सङ्के तः, शृङ्खला

सम्बन्धः

समस्यासमाधानपरा

८.

ण्शक्षकभूण्मका

ण्नयन्त्रकः

सहयोगपूणःय

लोकताण्न्त्रकः

९.

अण्धगमण्सद्ान्तः

ु
उद्दीपकानण्ियारूपः

अन्तर्दयण्ष्टण्सद्ान्तः

मनोिैज्ाण्नकसूत्राण्ितः

१०.

ु यः
यक्

११.

अण्भप्रेरणा

१२.

परीक्षणम ्

तर्थ्यात्मकम ्

व्याख्यात्मकम ्

व्याख्यानम ्

प्रश्नोत्तरम ्

बाह्यः

बाह्या आन्तण्रकी च

मौण्िकम ्

ु
पण्रचयबलेन ण्शक्षकाः छात्रान ् परीक्ष्य स्तरानरूपं
ण्शक्षणकायं

संपादयण्न्त चेत्तण्हि छात्राः ण्शक्षकाश्च स्वकमयण्ण नूनमेि साफल्यं
बोधस्तरण्शक्षणेन

सम्बद्ानां

य ्
ण्ििादपूणम

ण्िचारण्िमशयः
आन्तण्रकी

्
् ण्ु नष्ठम ् ण्नबन्धात्मकम समीक्षात्माकम
्
्
व्याख्यात्मकम सम्बन्धात्मकम
िस्त
इत्याण्द

्
्
ण्लण्ितम प्रत्यास्मरणम

एिमत्र स्तरत्रयस्य सामान्यः पण्रचयः प्रदत्तः ितयत।े एतेषां

ण्िन्दण्न्त।

य ्
ण्चन्तनपूणम

समस्यानां

पण्रचयसंपादनाय पण्रहारोपायान्वेषणाय एतदण्निाययमप्यण्स्त।
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