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3.1    पररचयः  

ऄिममन ्ततृीये एकके भाषासंबद्ाः भारतीयाः पाश्चात्त्याः च ििचाराः प्रकाििताः सिन्त । यद्यिप 

भाषायाः ििक्षा केनिचत ् व्यक्त्या जन्मतः एि प्राप्यते । ििििष्य मातभृाषायाः ििक्षा त ु जीिनमय 

प्रारम्भतः एि भिित  । मनोिैज्ञािनकाः भाषािैज्ञािनकाः च मातभृाषायाः ििक्षायै जीिनमय सहज-

ऄनौपचाररकपररिमथतीनाम् अधारान ् ऄङ्गीकुिभिन्त । पाश्चात्त्येष ु चॉम्मकीियभः त ु भाषाििक्षणे व्यके्ः 

मिाभाििकिके्ः ईत यकेु्ः ऄिधारणाम ्ऄङ्गीकरोित, तथैि िमकनरियभमय व्यिहारिादमय ऄिधारणाम ्

िनरमकरोित । यतोिह व्यिहारिाद ेभाषायाः ऄिधगमाय ईद्दीपक-ऄनिुियाव्यिमथा ईत पररिेिः मखु्यः 

भिित । ऄतः ऄिधगममय ऄिधारणानसुारेण ििक्षणमय ऄिधारणा ऄिप िभद्यते । यथा िपयाजेियभमय मते 

मानिसकयोग्यताः एि भाषायाः ििक्षणािधगमयोः अधारभतूाः भििन्त । ऄतः भाषाििक्षणे व्यके्ः 

प्र्यक्षीकरण-तकभ -ममृ् यादीनाम ् ईपयोिगता मिीिियते । यत्र व्यिहारिािदनां दृष््टया 

ऄन्तःििया्मकपररिेिमय ऄिनिायाभ ईपयोिगता प्रितपािदता ऄिमत । ननूम ् ऄिममन ् पररिेिे व्यक्ीनां 

संपे्रषणा्मकक्षमता प्रभाििनी भिित ।  

एतेषां ििचाराणाम ् ऄनरुूपेण भाषाििक्षणाय पाठ्यपमुतकानां ििक्षकप्रििक्षणमय चादीनां 

व्यिमथा भिित । संज्ञाना्मकिियाः ऄिप मनोिैज्ञािनकिसद्ान्तानाम ् ऄनरुूपेण िनधाभयभन्ते । ििििष्य 

भाषािधगमः संज्ञाना्मकििषयः एि ऄिमत । भाषाििक्षणमय ििषये िाषेनियभमय (1985) परामिभः ऄयं 
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प्राप्यते यत ्कक्षायां िििभन्नििक्षणयकु्ीनां मिकृितः मयात ्। एताः यकु्यः ऄिप तदा एि ग्राह्ाः मयःु, यदा 

यथा ििद्यािथभनां कुिलतानाम ्ऄिभितृ्तीनां च सकारा्मकता भिेत ्।  

िमततुः ििक्षा भारतीयज्ञान-ििज्ञानपरम्परायां िेदाङ्गम ् आित । यत्र ईच्चारणििषयििक्षा एि 

प्रधाना मता । ऄमयां ििक्षायां िणाभनां िब्दानां िाक्तयानां च ििक्षा ििििष्टा असीत ् । भारतीयििचाराः 

भाषायाः िििभन्नतत्त्िानां सम्यक्या िनरूपकाः सन्तीित । प्रथमतया िाचः ध्िनेः िणाभनां िब्दानां च 

तत्त्िानां िििदव्याख्या प्राप्यते । भारतीयभाषादिभने िाक्तयपदीयम ्आ्यत्र भाषातत्त्िमय ििििष्टा चचाभ कृता 

ििद्यते । ऄिममन ्प्रितिनिधग्रन्थे िब्दाद्वतैमय दिभनं प्रितपािदतम ्। ऄतै्रि भाषाप्रिियायाः िििेचनम ्ऄिप 

प्राप्यते । पनुः िास्त्रीयििचारान ् ऄितररच्य काव्यिासे्त्रष ु ऄिप भाषासंबद्ाः ििचाराः प्राप्यन्ते । यथा 

वाचामेव प्रसादेन लोकयात्रा प्रवर्तरे् आित ।  

नॉम चॉम्स्कीियभमय (1965) भाषाििषयकः िसद्ान्तः ििद्यते । यथा ििलरियभः (1978) 

कथयित, तकभ िािदरीतयः व्याकरणमय मनोिैज्ञािनकानां िामतििकिनयमानां साथभकता ऄिबोधकता च 

मखु्या ििद्यते । भाषाििक्षणाय व्याकरणानिुादमय दृिष्टः सङ्कायमनोिैज्ञािनकानां दृष्टःे ऄनरुूपेण ििद्यते । 

बिलभट़्-गौनियभयोः दृष््टया प्र्यक्षििधेः ईपयकु्ता सिाभिधका ििद्यते । ऄमयाः सिियपद्तेः समथभकेष ु

कमयािश्चत् भाषायाः प्र्यक्षम ् ऄिबोधः ििििष्टः ििद्यते । श्रव्य-भािषकपद्तेः ऄन्तिनभिहतिसद्ान्तः 

मनोििज्ञानमय भाषाििज्ञानमय च ििििष्टििचारः ऄिमत ।  

िमकनरियभमय व्यिहारिादानसुारेण भाषायाः ऄिधगममय संबन्धाः ऄिधगतानिुियाः एि । 

िमकनरियभमय िियाप्रसतूािधगममय ऄिधारणायां भाषािधगमः सदुृढीकृतः, तथैि मिािश्रतः जातः । 

िमकनरियभमय ऄनसुारेण भाषािधगमाय एकमय तंत्रमय अिश्यकता भिित । यिममन ् तन्ते्र 

मिाभाििकानिुियाः प्रित समिुचतं प्रबलनम ् अिश्यकं भिित । िमकनरियभमय िचन्तने त ु भाषायाः 

ििक्षणाय बाह्पररिेिः िनणाभयकः ऄिमत । ऄत्र ऄनिुिया-प्रबलनयोः व्यिमथायाः अिश्यकता ऄिप 

प्रितपािदता ऄिमत ।  परं चॉम्मकीद्वारा प्रमतािितिसद्ान्तः िमकनरप्रितपािदतिसद्ान्तात ्ििपरीतम ्ऄिमत । 

यत्र िमकनरियभः बाह्ािभः ईत्तेजनािभः ऄिधगममय ऄिमत्िम ् ऄङ्गीकरोित, तत्र चॉम्मकीियभः 

भाषािधग्रहणाय व्यके्ः एकमय सहजोपकरणमय ऄिमत्िं प्रितपादयित । भाषाजभनयकेु्ः ईपयोगेन एि ियं 

कमयािश्चत् भाषायाः ऄजभनं कुमभः । ऄनया यकु्त्या एि एकािधकभाषाणाम् ऄजभनं भिित । जॉन 

िमूनियभमय पररणामप्रितमाने ििििष्टा प्रििया ििणभता ऄिमत । ऄत्र एकमयाः निभाषायाः चयनं भिित । 

िमततुः ऄयं िसद्ान्तः भाषािधगममय प्रिियया संबद्ः नािमत ।  
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मनौिैज्ञािनक-दािभिनकाधारेण रचनािािदििधीनां मखु्यििश्वासो भिित यत ्सामािजकसन्दभभः एि 

ऄिधगममय समथभकारणम ् आित । सामािजकसंदभभमय मिीकृितपरुमसरम ् एकः ििद्याथी मिानभुि-ममिृत-

पराममिृत-तकाभदीनाम ्ईपयोगेन मिज्ञानमय रचनां, पनुः रचनां च ििदधाित । ईच्चमतरीयसङ्कल्पनानाम् 

ऄिबोधमय ििकासाय ििक्षणपररिमथितष ु सममयासमाधानिििधः किश्चत ् परुातनः ऄिप, निाचारपणूो 

ितभते । मौिलकरूपेण सङ्कल्पनािचत्रण ं ििद्यािथभनः गितिििधः ऄिमत यत्र ििद्याथी सङ्कल्पनानाम् 

अ्मािबोधमय परीक्षणं, ततः सङ्कल्पनानां पनुिनभमाभणाय सहायतां प्राप्नोित । ििक्षणे ऄन्िेषणप्रििया 

ऄनौपचाररकािलोकनात् प्रारभ्य ऄगमना्मक-िनगमना्मकतकभ -िीलतां, काल्पिनकििशे्लषणं, 

काल्पिनकसमाधानं, परीक्षणं च प्रित प्रचलित, येन ज्ञानमय रचना भिित । मेजीरो-के्ररे-अिदप्रभतृीनां 

सामान्य-मिीकृतो ििचारः असीत ् यत ् ऄिधगममय सङ्कल्पनायां ियं प्रधानतया ऄनभुिानां 

ििशे्लषणमेि कुमभः ।  

रचनािािददृष््टया सामािजकपचृ्छायाः ईद्दशे्यम ् ऄिमत यत ् प्राप्तानभुिानाम ् अधारेण ऄनभुिानां 

जिटलसंसारमय ऄिबोधमय प्रयास आित । पचृ्छायाः ईद्दशे्यम ्एकमय िनिमभतमय संसारमय पनुारचना आित । 

ऄिभनयः एकः ििििष्टः िििधरिमत । यिममन ् ििद्यािथभनः जीिनमय यथाथभपररिमथतीनां िनमाभणं कुिभिन्त। 

ऄयं जीिनमलू्यानाम ् ऄनभुिानाञ्च सम्प्रापे्तः ऄ्यिधकः व्यािहाररकः िििधरिमत। ऄमय मिरूपं 

िीडा्मकं प्रििया च ऄनभुिजन्या भिित। िििधरयं ििद्यािथभभ्यः निाचारयकु्ा सजभना्मकयकु्ा च 

पररिमथितः भिित न केिलं कृित्रमपररिमथितः।  सहभािग-ऄिधगमः एकः महत्त्िपणूभः िििधः ितभते यत ्

ितभमाने भाषाििक्षणम ् अिधक्तयेन प्रभाियित (ओल्सेनः केगनश्च, 1992)। 

िपयाजेव्यागो्मकीडीििमहोदयानां ििचारैः िििधरयं निीनां सङ्कल्पनां प्राप्नोत् (जी. टी. मोिलना)। ऄयं 

समियमकसमहूािधगमः (peer learning) सामािजकािधगमः (social learning) नाम्नाऽिप ज्ञायते। 

ऄसौ एका एतादृिी ऄिधगमपररिमथितः ितभते यत्र ििद्यािथभनः सहिै कायाभिण सम्पादयिन्त। ऄिममन ्

प्रितमपधाभयाः मथाने सहयोगा्मकव्यिहारेभ्यः प्राथिमकता  प्रदीयते।  

3.2 उदे्दश्यािन  

 भाषाििक्षणमय ऄिभप्रायमपष्टीकरणम ्

 भाषाििक्षणसंबद्ानां भारतीयििचाराणां िििेचनम् 

 भाषाििक्षणसंबद्ानां पाश्चात्त्यििचाराणां िििेचनम् 
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3.3 भाषाििक्षणम ्

यद्यिप भाषायाः ििक्षा केनिचत ् व्यक्त्या जन्मतः एि प्राप्यते । ििििष्य मातभृाषायाः ििक्षा तु 

जीिनमय प्रारम्भतः एि भिित  । मनोिैज्ञािनकाः भाषािैज्ञािनकाः च मातभृाषायाः ििक्षायै जीिनमय 

सहज-ऄनौपचाररकपररिमथतीनाम ् अधारान ् ऄङ्गीकुिभिन्त । परं मातभृाषया सह िद्वतीय-ततृीयभाषयोः 

व्यििमथतः ऄिबोधः ििद्यालयमय दािय्िम ् एि । ििद्यालयः कथम ् एकमयाः भाषायाः 

ििक्षणािधगमाभ्यां प्रयतते, तमय व्याख्या अििश्यकी ििद्यते । एतदथं भाषाििक्षणसंबद्ाः ििििधाः 

ििचाराः प्राप्यन्ते ।  

एते ििचारेष ुनििचन्तकानां योगदानं ििििष्ट ंप्रितभाित । पाश्चात्त्येष ुचॉम्मकीियभः त ुभाषाििक्षणे 

व्यके्ः मिाभाििकिके्ः ईत यकेु्ः ऄिधारणाम ् ऄङ्गीकरोित, तथैि िमकनरियभमय व्यिहारिादमय 

ऄिधारणाम ् िनरमकरोित । यतोिह व्यिहारिाद े भाषायाः ऄिधगमाय ईद्दीपक-ऄनिुियाव्यिमथा ईत 

पररिेिः मखु्यः भिित । ऄतः ऄिधगममय ऄिधारणानसुारेण ििक्षणमय ऄिधारणा ऄिप िभद्यते ।  

यथा िपयाजेियभमय मते मानिसकयोग्यताः एि भाषायाः ििक्षणािधगमयोः अधारभतूाः भििन्त । 

ऄतः भाषाििक्षणे व्यके्ः प्र्यक्षीकरण-तकभ -ममृ् यादीनाम ् ईपयोिगता मिीिियते । यत्र व्यिहारिािदनां 

दृष््टया ऄन्तःििया्मकपररिेिमय ऄिनिायाभ ईपयोिगता प्रितपािदता ऄिमत । ननूम ् ऄिममन ् पररिेिे 

व्यक्ीनां संपे्रषणा्मकक्षमता प्रभाििनी भिित ।  

एतेषां ििचाराणाम ् ऄनरुूपेण भाषाििक्षणाय पाठ्यपमुतकानां ििक्षकप्रििक्षणमय चादीनां 

व्यिमथा भिित । संज्ञाना्मकिियाः ऄिप मनोिैज्ञािनकिसद्ान्तानाम ् ऄनरुूपेण िनधाभयभन्ते । ििििष्य 

भाषािधगमः संज्ञाना्मकििषयः एि ऄिमत । यद्यिप भाषािैज्ञािनकिसद्ान्तानाम ् ऄनपु्रयोगानां च 

माध्यमेन भाषाििक्षणं प्रभािि भिित, तथािप भाषाििक्षणमय ऄधोिलिखतानाम ्ईद्दशे्यानां प्रािप्तः संिदग्धा 

ििद्यते – 

 ििद्याथी यत ्श्रणृोित, तमय ऄिबोधम ्ऄिप कुयाभत ्। िािब्दकसङ्केतानां श्रु् िा, ऄिगम्य च 

संबन्धमय ऄनमुानमय च कुिलता कमयािश्चत ्भाषायाः ऄिधगममय ििििष्टः ऄंिः एि ।  

 ऄिबोधेन साकं पठनमय योग्यता भिितव्या । िििभन्नव्याकरणसम्मतानाम् ऄथभगतानां 

िलिपसङ्केतानां च प्रयोगेण प्र्यकं्ष ििषयिमतनूां पठनने सह ऄिगमनम ्आित ।  

 मिपिूभज्ञानने सह िनष्कषषः ऄथभिनमाभणमय योग्यता आित ।  
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 भाषाििकासमय सहजािभव्यक्ीनां ििकासः । संपे्रषणा्मककौिलानां प्रयोगमय सामर्थयभमय 

ई्पादनम ् आित । ऄिभव्यके्ः िििभन्नििधीनां चयनमय योग्यया ऄिप भिितव्या । ऄत्र 

ििद्यािथभनः तािकभ कता ििशे्लषणा्मकता रचना्मकता च प्रमखुाः सिन्त ।  

 ससुङ्गतलेखनमय कुिलतायाः ििकासः आित । एतदथं िििभन्नसंबद्यकु्ीनां त्संबद्ानां 

ििषयाणां च माध्यमेन ििषयाणां संयोजनमय योग्यतया सह व्याकरणमय िब्द-ज्ञानमय ििराम-

िचह्नानाम ्आ्यादीनां ज्ञानम ्आित ।  

 िििभन्नभािषकयकु्ीनाम ् ऄनपु्रयोगः आित । भाषायाः प्रयोग कदािप समानः न भिित । 

पररिमथतीनाम ् अनकूुल्येन बहुमतराः िैल्यः िा भििन्त, ऄतः भाषायाः ििििधतायाः 

पररचयः कुिलतारूपेण मयात ्।  

भाषाििक्षणमय ििषये िाषेनियभमय (1985) परामिभः ऄयं प्राप्यते यत ् कक्षायां 

िििभन्नििक्षणयकु्ीनां मिकृितः मयात ् । एताः यकु्यः ऄिप तदा एि ग्राह्ाः मयःु, यदा यथा ििद्यािथभनां 

कुिलतानाम ्ऄिभितृ्तीनां च सकारा्मकता भिेत ्।  

3.4 भाषाििक्षणसंबद्ाः भारर्ीयाः िवचाराः 

भारतीयििचाराः भाषायाः िििभन्नतत्त्िानां सम्यक्या िनरूपकाः सन्तीित । प्रथमतया िाचः ध्िनेः 

िणाभनां िब्दानां च तत्त्िानां िििदव्याख्या प्राप्यते । भारतीयभाषादिभने िाक्तयपदीयम ्आ्यत्र भाषातत्त्िमय 

ििििष्टा चचाभ कृता ििद्यते । ऄिममन ् प्रितिनिधग्रन्थे िब्दाद्वतैमय दिभनं प्रितपािदतम ् । ऄतै्रि 

भाषाप्रिियायाः िििेचनम ् ऄिप प्राप्यते । पनुः िास्त्रीयििचारान ् ऄितररच्य काव्यिासे्त्रष ु ऄिप 

भाषासंबद्ाः ििचाराः प्राप्यन्ते । यथा वाचामेव प्रसादेन लोकयात्रा प्रवर्तरे् आित ।  

पनुः, वाग्वै वायु: (तै. ब्रा. 1.8.81), वाग्वै मिर्:, वाचा हीद ंसवं मनुरे् (ित. ब्रा. 8.1.2.7), 

वणत: ्वर: मात्रा बल ं साम सन्र्ान: । आत्युक्त: िीक्षाध्याय: (तै. ब्रा. 1.8.81) आ्यािदनी 

श्रिुतिाक्तयािन भाषाििषयकभारतीयानामिधारणानाम ् अधारभतूतत्त्िािन प्रकटीकुिभिन्त। भाषागतानां 

कौिलानां िििेचनमममािभ: ििक्षाग्रन्थेष ु प्राितिाख्येष ु प्राप्यते- ्वरवणातदु्यच्चारणप्रकारो 

यत्रोपिदश्यरे् सा ििक्षा । ऄथ अचायो भगवान ्िौनक: ििक्षािासं्त्र कृर्वान ्(ऊ. प्रा. प.ृ 10)।  

ििक्षािासे्त्र भाषाििज्ञानमय सामान्यध्ििनििज्ञानमय (general phonetics), प्राितिाख्ये 

चानपु्रयकु्ध्ििनििज्ञानमय (applied phonetics) च िििेचनं प्राप्यते । ऄत्र भाषा्मकििकासमय दृिा 

व्याकरणिास्त्राणां महत्त्िम ् ऄनन्यतमं ितभते । मियं महाभाष्यकारमहामिुनपतञ्जिलना सदकंु् यत ् एक: 
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िब्द: सम्सयग्ञार्: सुषु्ठ प्रयुक्त: ्वगे लोके च कामधुक् भविर् । ऄतः व्याकरणमय 

ऄध्ययनमािश्यकिमित । िकञ्च व्याकरणाध्ययनमय प्राक् ििक्षािास्त्रमय ऄध्ययनं प्राथिमकिमित । 

समथभने व्याकरणं नामेयमुत्तरा िवद्या, योऽसौ छन्दःिासे्त्रष्विभिवनीर् उपलब्ध्यागन्रु्मुत्सहरे् आित 

भाष्यकारमतम ्प्रिसद्म ्(महाभाष्य, पा.स.ू 1.2.3) । 

भाषािधगमाय उच्चारणििक्षा 

प्राितिाख्यििक्षािास्त्रािदग्रन्थेष ु व्याकरणिास्त्रदीनां दािभिनक-भाषािैज्ञािनकपररपे्रक्ष्यं मपष्ट ं

भिित, पनुश्च सामान्यलोकव्यिहारोिचतमय भाषाप्रयोगमय प्रितपािदतपद्तयोऽिप समपुलभ्यन्ते । यथा 

याज्ञिलक्तय अह-  

प्रकृितयभमय कल्याणी दतंौष्ठौ यमय िौभनौ। 

प्रगल्भमय ििनीतश्च स िणाभन िकु्महती। 

(याञवल्क्यििक्षा, 27) 

 सामान्यरूपेण एकमय िकु्: मिभािः यदा िोभनः मयात,् तदा मौिखकसंरचना समिुचता एि। तदा 

एष: िक्ा ईच्चारियतुं समथो भिित। पनुश्च साधचू्चारकमय षड् गणुािगणुा: प्रदश्यभन्ते। प्रथमं िैयाकरणाः 

ऄिगणुान ्अहुः  

गीती िीघ्री ििरःकम्पी यथािलिखतपाठकः। 

ऄनथभज्ञोऽल्पकण्ठश्च षडेते पाठकाधमाः। 

(याञवल्क्यििक्षा, 82) 

 ऄथ गणुान ्

माधयुभमक्षरव्यिक्ः पदच्छेदमत ुसमुिरः। 

धैयं लयसम्िं च षडेते पाठके गणुाः।। 

(याञवल्क्यििक्षा, 83) 

प्रकृतप्रकरणे संमकृतभाषां प्रित ईच्चारणििक्षाया: िििेचनं िियते । संमकृतभाषा सवु्यििमथता 

भाषा आित । संमकृतमय िणाभः ऄिप सवु्यििमथतरूपेण िनबद्ाः सिन्त। संमकृतिणाभनां िगीकरणम ्ऄ्यन्तं 

िैज्ञािनकरी्या कृतम ्ऄिमत। भाषायां िाक्तयािन भििन्त, िाक्तयेष ुिब्दाः भििन्त िब्दषे ुच िणाभः भििन्त । 

ऄतः भाषायां महत्त्िपणूं घटकम ्ऄिमत  - िणभः। िणभः ऄथाभत ्ऄक्षरम ्आित। िणाभनां समहूः िणभमाला आित 

ईच्यते । समान्यतः िणाभः िद्वििधाः भििन्त -   
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1. ्वराः 

येषां िणाभनाम ् ईच्चारणं मितन्त्रतया भिित ते मिराः कर्थयन्ते। (मियं राजन्ते आित मिराः) ते च 

ित्रििधाः सिन्त –       

 ह्र्व्वराः 

एकमात्राकालेन ईच्चायभमाणाः मिराः ह्रमिमिराः आ्यचु्यन्ते। (ऊकालोऽझ्र्वदीर्त-प्लुर्ः, 

१.२.२७ पा.सू.) ऄथाभत ् चिुटकाध्ििनना सह ईच्चारणम ् आित भािः। ह्रमिमिराः एि मलूमिराः ऄिप 

कर्थयन्ते। यथा - ऄ आ ई ऊ ल ृ(५) आित। एते ह्रमिमिराः सिन्त।  

 दीर्त्वराः  

िद्वमात्राकालेन ईच्चायभमाणाः मिराः दीघभमिराः आित कर्थयन्ते । (ऊकालोऽझ्र्वदीर्त-प्लुर्ः, 

१.२.२७ पा.सू.)  यथा – अ इ उ ॠ ए ऐ ओ औ (८)  आित । 

 प्लुर््वराः 

ित्रमाते्रण कालेन ईच्चायभमाणाः मिराः प्लतुमिराः आित कर्थयन्ते । (ऊकालोऽझ्र्वदीर्त-प्लुर्ः, 

१.२.२७ पा.सू.) यथा ऄ३ आ३ ई३ ऊ३ ल३ृ ए३ ऐ३ ओ३ औ३ (९) आित । ऄत्र ३ आित संख्या 

ईच्चारणकालं सचूयित । आ्थम ्अह्य द्वाििंिितः (२२) मिराः भििन्त । िसद्ान्र्कौमुद्याम ्‘ऄचः 

्वराः’ आत्युक्तम ्। 

मिराणाम ् ऄन्तभेदाः ऄिप ितभन्ते । द्वाििंितेः मिराणाम ् एकैकोऽिप ईदात्तः, ऄनदुात्तः, 

मिररतश्चेित ित्रििधो भिित । एिञ्च सिे मिराः ईदात्ताः, ऄनदुात्ताः मिररताशे्चित ित्रििधाः भििन्त आित 

फिलतोऽथभः । एते ित्रििधाः ऄिप प्र्येकम ्ऄननुािसकाः ऄनननुािसकाशे्चित िद्वििधाः भििन्त । एिञ्च 

ह्रमिः षोढा, दीघभः षोढा, प्लतुश्च षोढा आित । ऄतः एकैकमय मिरिणभमय लमृिरिणं ििहाय चतणुां 

मिरिणाभनाम ्ऄष्टादिभेदाः भििन्त । (िसद्ान्र्कौमुद्याम ्संञाप्रकरणम)् । 

 उदात्तः 

ताल्िािद-सभागमथानेषधू्िभभागे िनष्पन्नोऽजदुात्तः आित कर्थयते । (ईच्चैरुदात्तः, १.२.२९. पा.स.ू) । 

ऄक्षराणाम ्ऄधमताद ्ईपररष्टाद ्िा कािप रेखा न भिित । यथा – ऄ आ ई। 

 ऄनुदात्तः 

ताल्िािद-सभागमथानेष्िधोभागे िनष्पन्नोऽजदुात्तः आित कर्थयते । (नीच्चैरनदुात्तः, १.२.३०. पा.स.ू) 

। ऄक्षराणाम ्ऄधमताद ्‘_’ एषा रेखा भिित। यथा ऄ आ ई । 

 ्वररर्ः 

ईदात्त्िाऽनदुात्त्िे िणभधमौ समािह्रयेते यत्र सोऽच ्(मध्यभागे ईच्चायभमाणः) मिररतः आित ईच्यते 

। (समाहारः मिररतः १.२.३१. पा.स.ू) । िेदोच्चारणे ईदात्तादीनाम ् ऄिभज्ञानं सकुरम ् । एतान ्

ईदात्तादीन ्िेदपमुतकेष ुआ्थं प्रदिभयिन्त । ऄक्षराणाम ्ईपररष्टाद ्‘।’ एषा रेखा भिित। यथा – ऄ ॑आ ॑ई।॑ 
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मपष्टप्रितपत्तये ऊगेषा प्रदश्यभते। ऄिग्नमी ॑ले॑ परुोिहत॑म ्। यज्ञमय ॑दिेमिृ्िजम॑।् ऄत्र ऄ ऄनदुात्तः, मी ॑ ॑

इकारः मिररतः, िह-॑ आकारः मिररतः, य – ऄकारः ऄनदुात्तः, मय ॑ – ऄकरः मिररतः, द े – एकारः 

ऄनदुात्तः,  ज ॑– ऄकारः मिररतश्च सिन्त। 

 ऄनुनािसकः  

मखुसिहत-नािसकयोच्चायभमाणः िणभः ऄननुािसकः आित ईच्यते। यथा –  ऄभ्र ऑ ऄपः।  

 ऄननुनािसकः  

तत्तदम्थानैः ईच्चायभमाणः िणभः ऄनननुािसकः आित कर्थयते। यथा ऄ आ ई आ्यादयः। 

संमकृते ‘ऄच’् आित कथनेन निमिराः(ऄ, आ, ई, ऊ, ल,ृ ए, ओ, ऐ, औ) बोध्यन्ते। 

पािणनीयव्याकरणे  ‚ऄआईण,् ऊलक्ृ, एओङ्, ऐऔच ् आ्येतेष ु चतसुुभ सतेू्रष ु मिराणामेि िणभनं कृतम।् 

ईक्ञ्च िसद्ान्तकौमदु्याम ्ऄचः मिराः आित। ऄत्र ‘ऄच’् आित कथनेन ऄ आ ई आ्यािदनिमिराणां बोधः 

भिित। हयिरट्, लण,् ञमङणनम,् झभञ,् घढधष,् जबगडदि,् खफछठथचटति,् कपय,् िषसर,् हल ्

एतािन चतरुदिसतू्रािण सिन्त। 

व्यञ्जनानाम ्ईच्चारणे मुखद्वारं (मखुमय अकृितः) ऄनायासं ईद्घटित ऄथिा मखुद्वारं संकुिचतं 

भिित यत ् िायःु मपिं कृ्िा ििहरागच्छित। संमकृतभाषायां त्रयिसं्त्रित् व्यञ्जनािन सिन्त । तत्र 

ििभागद्वयम ् ऄिमत- िगीयव्यञ्जनािन, ऄिगीयव्यञ्जनािन च । तत्रािप ऄिगीयव्यञ्जनािन िद्वििधािन 

भििन्त– ऄन्तमथािगीयव्यञ्जनािन उष्ममथािगीयव्यञ्जनािन च । संमकृतभाषायाः िणाभनाम् ईच्चारणं 

कतुं कण्ठात ्मखुपयभन्तम ्ऄष्टानाम ्ईच्चारणमथानानाम ्अिश्यकता भिित । 

िमततुः ििक्षा भारतीयज्ञान-ििज्ञानपरम्परायां िेदाङ्गम ् आित । यत्र ईच्चारणििषयििक्षा एि 

प्रधाना मता । ऄमयां ििक्षायां िणाभनां िब्दानां िाक्तयानां च ििक्षा ििििष्टा असीत ्।  

ऄिधगम्य अकलनम ्

1. साधचू्चारकमय षड् गणुािगणुा: के ? 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

 

2. ऄननुािसकानननुािसकयोः कः िणभभेदाः ? 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 
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3.5 भाषाििक्षणसंबद्ाः पाश्चात्त्यिवचाराः 

भाषाििक्षणमय ििषये प्राक्नपरम्परागयां तकभ िािदनाम ् ऄनभुिजन्यिािदनां च प्राधान्यं ियं 

मिीकुमभः । िमततुः ऄनभुििािदनां मतम ् ऄिमत यत ् भाषायाः ऄिधगमः एका मौिखकघटना ऄिमत, 

यमयाः अधारः बाह्जगत ्एि । ऄनभुििािदनां कायभप्रणाली भाषायाः ऄिधगमे ऄनकुरणमय संममरणमय 

च माध्यमान ् मखु्यीकरोित । ऄथ, तकभ िािदनां मतं त ु भाषायाः संरचनाम ् ऄमिीकरोित, प्र्यतु ् िनयम-

िािसता रचना्मकता ऄत्र मखु्या ििद्यते । यथा नॉम चॉम्स्कीियभमय (1965) भाषाििषयकः िसद्ान्तः 

ििद्यते । यथा ििलरियभः (1978) कथयित, तकभ िािदरीतयः व्याकरणमय मनोिैज्ञािनकानां 

िामतििकिनयमानां साथभकता ऄिबोधकता च मखु्या ििद्यते ।  

भाषायाः ििक्षणािधगमयोः ििषये प्रायः सैद्ािन्तक-व्यािहाररकिििादः श्रयूते एि । ितभमाने ऄिप 

तकभ िािदनां दिभनमय पररणामः संज्ञाना्मकमनोििज्ञाने ियं प्राप्नमुः । ततः ऄग्रे ऄमय पररणामः 

चाम्मकीियभमय सािभभौिमकव्याकरणमय रूपेण प्राप्यते । भाषायाः ऄिधगमाय एतत ् व्याकरणं व्यके्ः 

मानिसकानां जन्मजातानां क्षमतानां यिुक्ः आि भिित । ऄिधगमाय प्राकृितकदृिष्टः आयं व्याकरणमय 

िनयमानां ििक्षणं त्रिुटसधुारप्रिििधनां च व्यिमथां प्रकाियित । ऄिममन ् व्याकरणे भाषािधगममय 

भाषाजभनमय ऄिधारणा ऄङ्गीकृता ितभते ।  

भाषाकक्षायाः पररिेिमय सामान्यिििेषतानां मपष्टीकरणाथं पञ्चिसद्ान्ताः मखु्याः सिन्त – 

 लक्ष्यसंमकृतौ छाते्रभ्यः ििििधसंदभेष ुभाषायाः ईपयोगाय ऄिसरप्रदानम् 

 लक्ष्यसंमकृतौ ऄन्यैः सह व्यिहाराय अिश्यककायाभणां पररधेः पररपतूभये छाते्रभ्यः 

ऄिसरप्रदानम ् 

 प्रिीणता-ईन्मखुिनदिेानाम ् ईपयकु्तायाः ििकासमय प्रो्साहनम ् । ििक्षाथी भाषायाः 

ई्पादनं करोित । िििभन्निनदिेानां मलू्याङ्कनप्रितिियाणां च ऄिधकं सटीक-

ससुङ्गतभाषायाः ईपयोगमय िदिि ििद्यािथभनां कौिलप्रगितः आित ।   

 छाते्रभ्यः संज्ञाना्मकािश्यकतािभः सह िनदिेनम ् ऄिप ईत्तरदािय भिितव्यम ् । ननंू प्र्येकं 

ििद्यािथभनः ििििष्टव्यिक््िं, प्राथिमकता, ऄिधमगिैली िा ऄिधाने भिित ।  

 सांमकृितकािबोधमय िििभन्निििधनां संिधभनं मयात,् येन छात्रः ऄन्येषां संमकृतीः प्रित 

संिेदनिीलो भिेत ् । लक्ष्यभाषा समदुाये ऄिधकं सामञ्जमयपणूभरीतेः जीिनाय प्रभाििनी 

भिित ।  
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भाषाििक्षणाय सङ्कायमनोिवञानम ् 

भाषाििक्षणाय व्याकरणानिुादमय दृिष्टः सङ्कायमनोिैज्ञािनकानां दृष्टःे ऄनरुूपेण ििद्यते । मनसः  

िक्ीनां संिधभनाय मानिसकम ् ऄनिुासनम ् अिश्यकं ििद्यते । मलूरूपेण लैिटन-ग्रीकपाठनाय एतमय 

ििधेः ईपयोगः िियते मम । ऄिममन ् प्रििधौ लक्ष्यभाषायाः ऄनिुादमय व्याकरणमय च 

व्यापकििशे्लषणमय माध्यमेन मिमलूभाषायाः ईन्नतरी्या ऄिबोधाय साहाय्यं प्राप्यते । ऄमय 

प्रमखुिििेषता कमयािश्चत ्भाषायाः व्याकरणमय िसद्ता ऄिमत ।  

भाषाििक्षणाय प्रत्यक्षिवधेः र्कत वादः  

बिलभट़्-गौनियभयोः दृष््टया प्र्यक्षििधेः ईपयकु्ता सिाभिधका ििद्यते । ऄमयाः सिियपद्तेः 

समथभकेष ुकमयािश्चत ् भाषायाः प्र्यक्षम ्ऄिबोधः ििििष्टः ििद्यते । पद्ितः ऄिनिायभरूपेण बालकानां 

मलूभाषायाः ऄिधगममय अधारेण प्रितभते । भाषा िब्द-िाक्तयांिानां प्र्यक्षसंबन्धानां माध्यमेन िमतनूां 

िियाणां च माध्यमेन ऄिधगम्यते । ऄत्र बालकानां मलूभाषायाः हमतक्षेपः न भिित ।  भाषाििदः 

बिलभट़्ियभमय दृष््टया प्र्यक्षििधेः मखु्यिििेषता भाषािधगमाय प्र्यक्षिमतूनां सरलिियाणां च ईपयोगः 

एि । सम्प्रिच प्र्यक्षििधेः  अधिुनकम ् ऄनकूुलनम ् ऄिप ऄङ्गीिियते । भाषाििक्षणमय आयं दृिष्टः 

एतिच्चन्तनम ्ऄनसुरित यत ्श्रिणमय ऄिबोधः सम्यक्या ििकसनीयः आित । यतोिह एषः ऄिबोध एि 

बालकानां सिियभाषायाः ऄिधगमाय साहाय्यं करोित । प्र्यक्षििधौ लक्ष्यभाषा कक्षाकक्षीयगितिििधष ु

िनदिेानां ििििष्टभाषा ििद्यते । सा भाषा एि प्रयकु्ा भिित, या भाषा सहजतया ऄिगन्तुं िक्तयते ।  

भाषाििक्षणाय श्रवणसबंद्पद्रे्ः ऄनुभववादः 

श्रव्य-भािषकपद्तेः ऄन्तिनभिहतिसद्ान्तः मनोििज्ञानमय भाषाििज्ञानमय च ििििष्टििचारः ऄिमत 

। ििििष्य मनोििज्ञाने 1940 तः 1950 पयभन्तं व्यिहारिािदनां नि-व्यिहारिािदनां िचन्तनं प्रख्यातम् 

असीत ् । भारतीयभाषाणाम ् एतेषाम ्ऄध्ययनानां माध्यमेन संरचना्मकं िणभना्मकं िा िचन्तनं प्रिसदं् 

जातम ्। भाषाििज्ञाने अधाररतभाषाििक्षणमय मखु्यिििेषता श्रिणििधेः कुिलतायाः िा ऄभ्यास एि । 

भाषाििक्षणाय संपे्रषणात्मकभाषाििक्षण्य प्रकायतवादः    

ररचि्तस-रोिसतियभयोः (1986) मते संपे्रषणात्मकभाषाििक्षणम ्एकः िििधः ििद्यते । ऄमय 

ििधेः िनिहतिचन्तनं ििििष्टदिभनमय प्रितिनिध्िं करोित, यत ्संचारभाषायाः ईपयोगे अधाररतो भिित ।  

ऄत्र प्रकायाभ्मकिब्दषे ु भाषाििक्षणमय पाठ्यिमः िनमीयते । पाश्चात्त्येष ु ररचड्भस-रोडसभियौ (1986), 

िफनोिचयारो-ब्रमुिफटियौ (1983) च ऄमय िचन्तनमय दिभनं प्रकाियिन्त । एतेषां मतेष ु मखु्याः 

िििेषताः – 
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 भाषाििक्षणे प्रासंिगकता एकः मलूिसद्ान्तो ििद्यते ।  

 ििक्षािथभद्वारा भाषया सह संिादाय प्रयासाः िियन्ते । निभाषाप्रणाल्यां मियीयाथभमय संपे्रषणं 

महत्त्िं भिित । संिादमाध्यमेन ऄथाभनां बोधनं सम्यक्या भिित ।  

 सामग्रीणाम ्ऄनिुमणं िििधित ्िनधाभयभते । 

 मथानीयभाषायाः िििेकपणूभः ईपयोगः मिीकायो भिित । क्तििचत ् ऄनिुादमय ईपयोगो 

भिित, यत्र लाभप्रद ंभिित ।  

 भाषाििक्षणमय कृते गितिििधनां रणनीितनां च ऄिधगममय प्राथिमकताः अिश्यकताः च 

मपष्टाः भििन्त ।  

 संपे्रषणकेिन्ितििक्षणे भाषायाः प्रिाहमय मिीकायभभाषायाः च ईपयोगः प्रभािी मन्यते ।  

ररचड्भस-रोडसभियभयोः मते भाषाििक्षणाय सञ्चारिसद्ान्तः, कायभिसद्ान्तः, ऄथभपणूभिसद्ान्तशे्चित 

ििक्षािथभभ्यः साथभक-प्रामािणकभाषायाः ईपयोगाय ऄ्यन्तं महत्त्िपणूाभः भििन्त । 

ऄिधगम्य अकलनम ्

3. सङ्कायमनोििज्ञानमय िकं ता्पयभम ्ऄिमत ? 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

 

4. प्रकायभिादमय मखु्यिििेषताद्वयम ्?  

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

 

 

भाषाििक्षणाय मानवर्ावादः   

मानितािािदरणनीतयः भाषाििक्षणाय ऄद्य्िे प्रासङ्िगक्तयः सिन्त । यथा सामाजिक-व्यिक्गत-

सकारा्मक-सिुिधािािद-मनोिैज्ञािनक-भििष्यिािदसन्दभेष ु मानितािािदििक्षायाः ििषयाः ऄतीि 
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ईपयोिगनः सिन्त । मलू्यानां मपष्टीकरणाय संिेदनिीलताप्रििक्षणाय च ऄद्य भाषया सह प्र्येकं ििषयमय 

ििक्षणाय मानितािािदििचाराः प्रासङ्िगकाः सिन्त ।  

भाषाििक्षणाय ि्कनरवयत्य व्यवहारवादः   

िमकनरियभमय व्यिहारिादमय ऄनसुारेण सिेषां व्यिहाराणां कारणं बाह्पररिेिे 

ई्सिजभतानिुियाणां प्रबलनानां च मध्ये श्रङ्ृखला ििद्यते । व्यिहारिादानसुारेण भाषायाः ऄिधगममय 

संबन्धाः ऄिधगतानिुियाः एि । िमकनरियभमय िियाप्रसतूािधगममय ऄिधारणायां भाषािधगमः 

सदुृढीकृतः, तथैि मिािश्रतः जातः ।  

िमकनरियभमय ऄनसुारेण भाषािधगमाय एकमय तंत्रमय अिश्यकता भिित । यिममन ् तन्ते्र 

मिाभाििकानिुियाः प्रित समिुचतं प्रबलनम ्अिश्यकं भिित । यदा भाषायाः कमयािश्चत् कुिलतायाः 

सम्यक् व्यिहारः प्रदश्यभते, तदा व्यिहारोऽयं परुमकृतः भिितव्यः । यिद ऄनिुचतः व्यिहारः प्रदश्यभते 

तमयािप मपष्टीकरणं भिितव्यम ् आित । ऄन्यिब्दषे ु भाषािधगन्तारः सफलप्रितिियाणाम ् अिश्यकताम् 

ऄिगच्छिन्त ।  

भाषाििक्षणाय नॉम चॉम्स्कीवयत्य सावतभौिमकव्याकरणम ्

िमकनरियभमय िचन्तने त ु भाषायाः ििक्षणाय बाह्पररिेिः िनणाभयकः ऄिमत । ऄत्र ऄनिुिया-

प्रबलनयोः व्यिमथायाः अिश्यकता ऄिप प्रितपािदता ऄिमत ।  परं चॉम्मकीद्वारा प्रमतािितिसद्ान्तः 

िमकनरप्रितपािदतिसद्ान्तात ् ििपरीतम ् ऄिमत । यत्र िमकनरियभः बाह्ािभः ईत्तेजनािभः ऄिधगममय 

ऄिमत्िम ् ऄङ्गीकरोित, तत्र चॉम्मकीियभः भाषािधग्रहणाय व्यके्ः एकमय सहजोपकरणमय ऄिमत्िं 

प्रितपादयित । भाषाजभनयकेु्ः ईपयोगेन एि ियं कमयािश्चत ् भाषायाः ऄजभनं कुमभः । ऄनया यकु्त्या एि 

एकािधकभाषाणाम ्ऄजभनं भिित ।  

यथाथभतया यिद िमकनरियभः समीचीनः ऄिमत, तिहभ कथं बालकाः िीघ्रतया एकां भाषाम ्

ऄिधगच्छिन्त । क्तििचत ् एदादृिानां िाक्तयानां िनमाभणम ् ऄिबोधनं च, यािन िाक्तयािन ऄपररिचतािन 

सन्तीित । िमततुः चोम्मकीियभमय सािभभौिमकव्याकरणमय सम्प्र्यये ऄमय ईत्तरं प्राप्यते । ऄन्यभाषायाः 

ऄिधगमे ऄिप सा ऄजभनयिुक्ः एि प्रयकु्ा भिित, या प्रथम-मातभृाषायाः ऄजभनाय अधारभतूा भिित ।  

चॉम्मकीियभमय िसद्ान्तः भाषाििज्ञानमय क्षेते्र महत्त्िपणूभचचाभयाः ििषयः ििद्यते । िमततुः ऄिममन ्

िसद्ान्ते ििश्वासोऽयं मिीिियते यत ्सिाभसां भाषाणां कृते व्याकरणं प्र्येकं व्यके्ः मानिसकसंरचनायाम् 

ईपिमथतम ्ऄिमत । ियं सचूनारूपेण कायं कुमभः ।  
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भाषाििक्षणाय िूमैनवयत्य पररणामप्रिर्मानम ् 

जॉन िमूनियभमय पररणामप्रितमाने ििििष्टा प्रििया ििणभता ऄिमत । ऄत्र एकमयाः निभाषायाः 

चयनं भिित । िमततुः ऄयं िसद्ान्तः भाषािधगममय प्रिियया संबद्ः नािमत । प्र्यतु् सामािजक-

मनोिैज्ञािनकपके्षष ु कें िितः ऄिमत । यथा एकः निभाषािधगन्ता मिभाषायाः लक्ष्यभाषायाः च मध्ये 

व्याप्तसमानसामािजकतत्त्िानां पररचयेन ऄिधगच्छित । मपष्टतया भाषािधगमः भौितकीििषयमय 

ऄिधगमित ्न भिित । भाषािधगमाय त ुििद्यािथभनां पररिेिमय ऄिधका प्रभाििीलता भिित । भाषायाः 

ऄिधगममय समाजिास्त्रीयः कारको भिित । 

िमतिुनष्ठििचारधारायां ज्ञानं िनिश्चतम ् ऄिधनायकिािद च ऄिमत । परं ज्ञानमय ििषये 

रचनािादानसुारेण ऄिधगन्तःु सामािजकतायाः प्रभािः ज्ञानरचनायाम ् ऄिनिायभरूपेण भिित । 

हािकन्सियाभनसुारेण (1994) रचनािादमय ििचारधारायाः सम्बन्धे प्याजे-डीिी-मौन्टेसरी-

िायगो्सकी्यादीनां ििचारकाणां ििचाराः प्रधानाः सिन्त । ऄद्यािप एतेषां ििचाराणां सम्प्रित 

प्रायोिगकपक्षाः ऄनसुन्धेयाः सिन्त ।  ऄत्र ऄध्यापकानां भिूमका कक्षायाम ् सहाियका भिित, यतः 

ििद्यािथभनः मिज्ञानं संरचयिन्त । ििद्यािथभनः मिपिूभज्ञानमय िैयिक्कानभुिमय चाधारेण ज्ञानं संरचयिन्त ।  

मनौिैज्ञािनक-दािभिनकाधारेण रचनािािदििधीनां मखु्यििश्वासो भिित यत ्सामािजकसन्दभभः एि 

ऄिधगममय समथभकारणम ् आित । सामािजकसंदभभमय मिीकृितपरुमसरम ् एकः ििद्याथी मिानभुि-ममिृत-

पराममिृत-तकाभदीनाम ्ईपयोगेन मिज्ञानमय रचनां, पनुः रचनां च ििदधाित । ऄिममन ्प्रकरणे केषािञ्चत् 

ििधीनां प्रमतिुतः िियते, ये ििधयः रचनािादिदिा ईपयोिगनः सिन्त । ििििधििधीनां िििरणं सोदाहरणं 

प्रमतयूते ।  

भाषाििक्षणाय सम्यासमाधानम ्

ईच्चमतरीयसङ्कल्पनानाम ् ऄिबोधमय ििकासाय ििक्षणपररिमथितष ु सममयासमाधानिििधः 

किश्चत ् परुातनः ऄिप, निाचारपणूो ितभते । सममयासमाधानम ् एकः ईपागमः, येन ििक्षणािधगमयोः 

ििद्यािथभकेिन्ितपररिमथतीनां िनमाभणं मखु्यं िररिितभ । सममयासमाधाना्मकनीितष ु ििक्षािथभनां तािकभ क-

िचन्तनमय, बौिद्कप्रिियाणां, बौिद्ककुिलतानां च ििकासमय ऄिसराः कल्प्यन्ते । परम्परागत-

पद्तीनाम ्ऄपेक्षया सममयासमाधानमय ििधयः साथभकािधगममय ऄिधकाः प्रभाििनः सिन्त । ििद्यािथभनः 

ऄध्यापकानां भाषणैः प्रदिभनैः पाठ्यपमुतकैः तथा न ऄिधगच्छिन्त, यथा सममयासमाधानमय पद्तौ 

प्रभाििरूपेण ऄिधगच्छिन्त । ऄमयां पद्तौ ििद्यािथभनः सिियसदमय्िेन निज्ञानमय रचनायै सहभािगनः 

भििन्त।  
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परम्परागतििधीनाम ्ऄपेक्षया सममयासमाधानििधेः ऄिधका प्रभाििीलता ऄिमत । सहभािगता 

सिियता च ििक्षािथभनाम ् ऄिधगमाय अिश्यके मतः आित ििचाराः प्रधानाः सिन्त । एतत ्

मिभाििकािभपे्ररणायै ऄिप प्रभािकारर ऄिमत । सममयासमाधानमय प्रिियायै ििद्यािथभनाम ्

ऄिधगमसममयानां पररचयनं, पररभाषीकरणं, संभािितोत्तराणां चयनम ् ईत िनमाभणं, समाधानानाम ्

ऄभ्यासपरीक्षण,ं समाधानानां मलू्याङ्कनम,् अिश्यकतायाः कारणात ् प्राप्तज्ञानमय पनुरभचना ईत 

संिोधनम ्अिश्यकम ्आित । सममयासमाधानाय ऄध्यापकमय भिूमका पे्ररणाि्मकी, मागभदिभनाि्मकी च 

भिित । ऄध्यापकानां ििद्यािथभनां च कृते एतादृश्यः िियाः अिश्यक्तयः सिन्त, यािभः सममयासमाधानमय 

कौिलम ्ििकिसतं भिेत ्।  

दािभिनकदृष््टया सममयासमाधानमय नीतयः प्राचीनाः सिन्त । अधिुनकदािभिनकपरम्परायां 

ि्यूवीियभमय प्रयोजनिािददिभने एतमय ऄंिाः प्राप्यन्ते । ििगतिषेष ु िैयिक्कसंज्ञानिािदनः 

िपयाजेियभमय, सामािजकरचनािािदनः व्योगो्सकीियभमय दािभिनकििचाराः ऄिधकाः ईपयोिगनः सिन्त । 

ज्ञानमय रचनािािददृष््टया निज्ञानमय रचनाथं सममयासमाधानमय नीतयः ऄिधकाः बलि्यः प्रतीयन्ते । 

रचनािादीनाम ् एतत ् मतम ् ऄिमत यत ् ज्ञानं सिभदा रचना्मकगितििधीनाम ् एि पररणामो भिित । यदा 

ििक्षािथभनः भिूमकाज्ञानं प्राप्तकतृभरूपेण ऄङ्गीिियते, तदा ििद्याथी ज्ञानमय रचनाकार्िेन भिित ।  

रचनािादमय िसद्ान्तरूपेण ि्यूवीियभः किथतिान ्यत ्दिभनमय व्याख्या सममयारूपेण करणीया 

भिित । एताः सममयाः व्यके्ः ता्कािलकपयाभिरणादिे भििन्त । दिभनं तदा, तदथं, तेन िििधना कायं 

करणीयम ् आित िनधाभरयित । एतासां सममयानां सफलतापणूं समाधानं िमततुः मानिीयजीिनमय 

सहजानकूुलनप्रितृ्तेः िििदः पररणाम एि । ड्यिूीियाभनसुारेण ििद्यालयमय पिूभ-सिुनिश्चतगितििधीनां 

पयाभिरणे न, परं ििद्यािथभिभः मिीयानां प्राप्तसंयोगा्मकगितििधीनां पयाभिरणे ऄिधगच्छन्तीित ििचारः 

प्रकिटतः ।  

सममयासमाधानमय पररिमथितष ुईद्दीपकिमतनूां घटनानाम ्ऄिधारणानां च िगभः अिश्यकः। ऄत्र 

सममयानां समाधानाय िनदिेाः ऄिप भििन्त । सममयासमाधानदृष््टया िपयाजेियभमय बौिद्कप्रितमानम ्

ईपयोिग ऄिमत । ऄत्र किश्चत ् बालकः कथम ् ऄिधगच्छतीित ििषयः प्रधानः । एतदथभम ् ऄिबोधाय 

बालकमय सममयासमाधानमय योग्यतायाः ििशे्लषणम ् अिश्यकम ् आित । ििकासमय िििभन्नािमथास ु

सममयासमाधानमय िििभन्नपद्तीनाम ्ईपयोगो भिित ।  

व्योगोत्सकीियभमय सामािजकरचनािादमय ऄनसुारेण भाषायाः माध्यमेन ििद्यािथभनः ऄन्यैः सह 

संिदिन्त, ऄनेन ििद्यािथभनां सङ्कल्पना्मकः ऄिबोधो भिित । व्योगो्सकीियभमय प्रमखुः ििचारः 
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ऄिमत यत ् किश्चत ् ििद्याथी समियमकैः ज्येषै्ठः च सह संिादःै ऄिधगन्तमु् ऄहभित । ििद्यािथभनाम ्

ऄिधगमििषये ििक्षकाणां, ऄिभभािकानां, समियमकानां च भिूमका ऄतै्रि िसदध््यित । 

ऄनदुिेननीितरूपेण सममयासमाधानमय ईपयोगेन संकल्पना्मकििषयाणां ििकासः सम्भिित । 

निपररिमथतेः ऄनरुूपेण सममयासमाधानमय कौिलानां ििकासः सम्भिित । एतदथं ििद्यािथभनां 

तकभ िचन्तनमय ििषयागतसंरचनािबोधमय चािसराः प्राप्यन्ते ।  

भाषाििक्षणाय सङ्कल्कपनािचत्रणम ्

मौिलकरूपेण सङ्कल्पनािचत्रण ं ििद्यािथभनः गितिििधः ऄिमत यत्र ििद्याथी सङ्कल्पनानाम ्

अ्मािबोधमय परीक्षणं, ततः सङ्कल्पनानां पनुिनभमाभणाय सहायतां प्राप्नोित । सङ्कल्पनािचत्रणमय 

ईपयोगने पाठमय ििकासमय, पाठमय सांरािमय, ििद्याथीनाम ्ऄिधगममय च मलू्याङ्कनम ्ऄिप भिित । 

सङ्कल्पनािचत्रणम ् एकमय ििषयमय सङ्कल्पना्मकसरंचनायाः िद्व-अयािमरूपेण प्रदिभनाय एकम ्

ईपकरणम ् ऄिमत, यत्र मागभिचत्रित ् प्रितभाित । सङ्कल्पनाििषये नॉिेकियभमय ििचाराः प्रासङ्िगकाः 

सिन्त । तेषां मते सङ्कल्पना िमतषु ु घटनास ु च िनयिमततायाः समरसतायाः च प्रदिभनमय 

ििििष्टश्रङ्ृखला भिित । ििद्यािथभनां ज्ञानिनमाभणमय प्रिियायां सङ्कल्पनािचत्रणं ित्रििधज्ञानमय ईपयोगो 

भिित –  

 तर्थयज्ञानम ्

 सङ्कल्पनाज्ञानम् 

 सरलीकृतज्ञानम ्

सङ्कल्पनािचत्रणमय मनौिैज्ञािनकाधारेण सङ्कल्पनािचत्राणाम ् ईपयोगः सिभप्रथमं 1980 आित 

दिकमय प्रारंभे कोरनेलििश्वििद्यालयमय जे. िी. नॉवेकियेण कृतः । एषा ऄिधारणा प्रिसद्-

मनोिैज्ञािनकमय असबेुलियभमय  ऄिधगमिसद्ांतानां ििशे्लषणेन िसद्ा ििद्यते, यत्र साथभकािधगम े

ििद्यािथभनां पिूभज्ञानमय प्रभािः मखु्यो भिित । असुबेलियभमय दृष््टया यदा साथभकािधगमो भिित, तदा 

ऄममाकं संपणूाभयां बौिद्कसंरचनायां पररितभनानाम ्एका श्रृंखला ई्पन्ना भिित । ितभमानसङ्कल्पनास ु

पररष्कारः, सङ्कल्पनानां निबंधनानां िनमाभणञ्च साथभकािधगमे मखु्ये मतः । ऄनेन कारणेन एि 

साथभकािधगमः प्रभािी भिित । नॉवेक-सेिमन्गटनियभयोः दृष््टया सङ्कल्पनािचत्रणं ििद्यािथभनां 

ज्ञानसंरचनायां पररितभनानां प्रदिभनाय ईपयोिग भिित एि, परम ् एकः ििद्याथी कथम ् ऄिधगच्छेिदित 

ऄिधगमिैली ऄिप िििदा भिित ।  
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सङ्कल्पनािचत्रणम ् एका ििक्षणयिुक्ः आित मन्यते । जे. िी. नोवाकवयेण एषा यिुक्ः 

ििकिसता । ऑसबेुलियभमय ऄिधगमिसद्ान्तेन सङ्कल्पनािचत्रणमय ईद्भिः जातः आित मन्यते । 

ििद्यािथभनः पिूभज्ञानमय अधारेण साथभकािधगमः महत्त्िपणूभः मतः । ऑसबेुलियाभनसुारेण साथभकािध-

गममय कारणेन ऄिधगमकतुभः संज्ञाना्मक-संरचनायां श्रङ्ृखलाबद्ािन पररितभनािन भििन्त । ऄनेन 

ऄिधगमेन पिूभमथािपतेष ु प्र्ययेष ु संिोधनं, िििभन्नप्र्ययानां मध्ये सम्बन्धः मथािपतो भिित । ऄनेन 

प्रकारेण ऄथभपणूाभिधगमः मथायी प्रभािी च भिित, तत्र रटनिियाधाररतमय ऄिधगममय सरलतया ििलोपः 

भिित । सममया्मकपररिमथितष ुनिीनािधगमेष ुच िनरथभकािधगमः प्रयकु्ो नैि भिित ।  

ऄिधगम्य अकलनम ्

5. चॉम्मकीियभमय सािभभौिमकव्याकरणमय कः मखु्यििषयः ? 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

 

6. सङ्कल्पनािचत्रणे ित्रििधज्ञानं िकम ्ऄिमत ?  

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 
 

 

भाषाििक्षणाय पृच्छा-ऄन्वेषणप्रणाली 

ििक्षणे ऄन्िेषणप्रििया ऄनौपचाररकािलोकनात ् प्रारभ्य ऄगमना्मक-िनगमना्मकतकभ -

िीलतां, काल्पिनकििशे्लषणं, काल्पिनकसमाधानं, परीक्षण ंच प्रित प्रचलित, येन ज्ञानमय रचना भिित । 

ऄनेन प्रकारेण िियाकलापानां प्रिियाः, यथा ऄिलोकनं, िनष्कषभिनरूपणं, मापनं, ऄनमुानं, प्रयोगीकरणं 

चेित । ििद्यालयेष ुििक्षणमय ईद्दशे्यम ्ऄिमत यत ्ििज्ञानमय प्रिियायाः माध्यमेन परीक्षणमय प्रयोगमय च 

कृते ईपयकु्मय व्यिक््िमय ििकासो भिेत ् । पचृ्छा-ऄन्िेषणप्रणाली िििेषतः ििज्ञानमय, 

सामािजकििज्ञानमय च ििक्षणाय ईपयोिगनी भिित । 
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प्रििया्मकदृष््टया प्राकृितकपद््या च ििद्याथी पचृ्छया निज्ञानं रचयित । ििज्ञानषे ु

पचृ्छाप्रिियया  ऄनौपचाररकािलोकनने च ऄगमना्मक-िनगमना्मकतकभ िीलतायाः काल्पिनक-

ििशे्लषणमय काल्पिनकसमाधानमय, परीक्षणमय चे्यादीनां ििकासो भिित । एषः एि ििकासः 

ज्ञानरचनेित । माध्यिमकमतरे ििद्यालयििक्षणमय ईद्दशे्यम ् ऄिमत यत ् ििज्ञानप्रिियायाः माध्यमेन 

परीक्षणिीलमय िचत्तमय ििकासः आित । एषः िििधः िििेषतः ििज्ञान-सामािजकििज्ञानानां ििक्षणाय 

ईपयोगी भिित । परं संमकृतििक्षणाय ऄिप िैज्ञािनकितृ्तेः ििकासदृष््टया प्रासङ्िगकोऽिमत ।  

भाषाििक्षणाय ऄनुभवजन्यः ऄिधगमः 

1980 पयभन्तं रचनािािद-ऄिधगमे सङ्कल्पनाििकासमय िििेषप्रभािः असीत ् । तदनन्तरम् 

रचनािािदक्षेते्र ईन्नतौ मेजीरो-के्ररे-अिदप्रभतृीनां ििचाराः ऄिधकाः महत्त्िपणूाभः सिन्त । एतेषां 

महाभागानां सामान्य-मिीकृतो ििचारः असीत् यत ्ऄिधगममय सङ्कल्पनायां ियं प्रधानतया ऄनभुिानां 

ििशे्लषणमेि कुमभः । ऄत्र ििििष्टा ऄिधारणा ऄिमत यत ्ऄिधगमः चिीया प्रििया ऄिमत या ऄनभुिात् 

अरभ्य िचन्तनपयभन्तं चलित । ततः ऄिधगमे ऄनभुिमय महत्त्िं मनोिैज्ञािनकैः मिीकृतम् आित । 

ऄनभुिजन्यािधगममय ऄिभप्रायः ििद्यािथभनां िामतििकजीिनमय पररिमथितिभः सह ऄिधगममय 

सम्बन्धमथापनम ्ऄिमत । िसद्ांतोऽयं ऄिधगममय बौिद्कप्रिियाः पररिचनोित । एषः िसद्ान्तः ऄिधगम े

तािकभ किचंतनमय महत्त्िं प्रितपादयित ।  

कोल्बियभमय ऄनसुारेण ऄनभुिजन्यािधगममय िसद्ांतः ऄिधगममय प्रयोगद्वयं प्रितपादयित – 

 ििद्यािथभनः ता्कािलक-संदिभभतिमथितष ुज्ञान-कौिल-संिेदनाः प्राप्निुिन्त ।  

 जीिनमय घटनास ुप्र्यकं्ष सहभािगताधाररता एि ििक्षा भिित ।  

एषः ऄिधगमः एि ऄिमत, यः दिैनकानभुिैः प्राप्तु ं िक्तयते । ऄनभुिजन्यािधगमे चचाभयाः 

कें िीयसंदभभः डेििड ए. कोल्ब- रोजर फ्राइ ियभयोः कृतकायषे ु प्राप्यते । ऄनभुिजन्यािधगममय 

संकल्पनायाम ्ऄयमंिः ििििष्टः ऄिमत यत् यदा ििद्याथी ता्कािलकान ्मपष्टानभुिान ्प्राप्य, ििििष्टकायं 

ििचारं सामान्यीकरण ंपरीक्षणं च कृ्िा ऄिधगच्छित ।  

सारांितया ऄनभुिजन्यािधगमः िमततुः संपणूभतया नतूनः सम्प्र्ययः नािमत । परम ्एषः िसद्ान्तः 

केिलम ् ऄममाकं कक्षािधगमाय तदथं ििक्षणाय च ऄिलोकनाय निदृिष्ट ं प्रमतौित । ऄमय िििेषः 

परामिभः ऄिमत यत ् ऄध्यापकमय मथाने ििद्याथाभ कक्षाकक्षगितिििधष ु कें िीतमथानं भजते आित। 

ऄंतििभषया्मकान्िेषणं, पारमपररकगितििधयः, ऄनभुिजन्यािधगमः, क्षेत्राधाररतािसरः, पनुििभचारः, 
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अ्मपरीक्षणम ् आ्यादीनां ििक्षणािधगमपररिमथतीनां माध्यमेन ऄध्यापकाः सिियरूपेण  ििद्यािथभनां 

सहभािगतां मिीकुिभिन्त ।  

भाषाििक्षणाय सामािजकपृच्छाप्रणाली 

रचनािािददृष््टया सामािजकपचृ्छायाः ईद्दशे्यम ् ऄिमत यत ् प्राप्तानभुिानाम ् अधारेण ऄनभुिानां 

जिटलसंसारमय ऄिबोधमय प्रयास आित । पचृ्छायाः ईद्दशे्यम ्एकमय िनिमभतमय संसारमय पनुारचना आित । 

सामािजकरचनािािदनाम ् ऄिभमतम ् ऄिमत यत ् संसारमय ऄिबोधः सामािजककलाकृतीनाम ्

ऐितहािसकसन्दभाभनां च पररज्ञानेन भिित । िमततुः कमयािश्चदिप पचृ्छायाः प्रारम्भः ििद्यािथभनां िचंतािभः 

मिीकृतसन्दभषः च भिित । पचृ्छा सामान्या न भिित, परं तकभ िास्त्रीय-पनुराितृ्तेः, ििशे्लषणमय, 

अलोचनायाः, पनु: ििशे्लषणमय चादीनां माध्यमेन प्रितभते, या ऄंततः प्रश्कतुभः ईत्तरदातःु च मध्ये एकेन 

सम्बन्धेन पररपोिषता भिित । एतेन सम्बन्धेन एि ज्ञानमय रचना भिित ।  

सामािजकपचृ्छाप्रणाली ििद्यािथभनां निज्ञानमय रचनायै ईपकाररणी भिित । मिसयालास-

कोक्तसियभयोः ििचारोऽिमत यत ् समाजमय मलू्यानां संमकाराणां च ििकासाय ििद्यालयमय सििया 

सहभािगता भिितस तथैि ििद्यालयः संमकाराणां रचना्मकपनुिनमाभता आित कर्थयते । ििद्यालये 

सामािजकपचृ्छा सामािजकििषयाणां पररयचाय, समाधानाय  च सहाियका भिित ।  

भाषाििक्षणाय कायातधाररर्ान्र्ःिक्रया 

 िििधरयं भाषाििक्षणमय सम्पे्रषणा्मकोपागममयान्तगभते भाषायाः ऄिधगमे सहायको मन्यते 

(ओिलवर, ििल्कप, मेकी च 2008)। पररपे्रक्ष्येऽिममन ् िििधरयं संमकृतििक्षणाय महदपुयोगी ितभते। 

ऄमय ििधेः ऄनसुरणकाले ऄध्यापकमय भिूमका कायभसरलकतृभ्िेन ऄनिुीक्षक्िेन (मॉिनटर) च भिित 

(कें ििज आिंग्लि: टीिचंग नॉलेज टे्ट, 2015)। जेकब्सिेरेलमहोदयाभ्यां (2003) 

कायाभधाररतािधगमाय प्रमतुते प्रितमाने ऄष्टौ (8) मलूतत्त्ििनणाभयकाः मिीकृताः।  

 ते च - अधिगमस्वायत्तता, अधिगमस्य सामाधिकप्रकृधतिः, पाठ्यचयाा-एकीकरणम,् 

अथाकेन्द्रीकरणं, धवधविता, धचन्द्तनकौशलं, वैकधपपकाकलनं, सह-अधिगमकतृारूपे अध्यापकश्च। आह 

ऄध्यापकः एतेष ु सिेष ु  सन्दभेष ु भाषाभ्यासादितररकं् निनिीनाः िियाः कायाभिण चो्सजभयित। यत्र 

ििद्यािथभनः कमयिचत ्रुिचपणूभप्रकरणे मिीयान ्ििचारान ्भािनाश्चोपमथापयिन्त।  

भाषाििक्षणाय लक्ष्यभाषायाः प्रयोगः  

 मातभृाषेतरििक्षणाय आदम ्अिश्यकं भिित यत ्ऄिधगन्ता भाषासम्बद्ान ्व्यापकान ्अगतान ्

प्राप्नयुािदित (जडुः ऄन्याश्च, 2001) । ऄमयािभप्रायो ििद्यते यत ् ऄध्यापकः ििक्ष्यमाणभाषायाः 
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ऄिधकािधकं प्रयोगः कुयाभत ्(हरेरसः ड्यिूबरश्च, 2011) । लक्ष्यभाषायाः प्रयोगमय प्रथमा िििेषता आयं 

ितभते यत ् अिदनं प्रयजु्यमाना भाषैि मिभािात ् मियमेि ईद्दशे्यं भिित। ऄन्यिब्दषे ु साध्यभाषायां 

साधनभाषायां च भेदो समाप्तो भिित । िद्वतीया िििेषता ििद्यते यत ् प्रश्ोत्तरमाध्यमेन 

संिादमखु्यकान्तःिियया च ििक्षणे सजीिता अयाित । ऄन्यच्च एिम्प्रकारेण बाह्पदाथाभनां भाषायाः 

सामर्थयभमध्ये च सहसम्बन्धो मथािपतो भिित। लक्ष्यभाषायाः (सं्कृर््य) प्रयोगकाल ेकािनचन िबन्दिः 

ध्यातव्यािन भििन्त। तािन च - 

 सरलमानकसंमकृतमय प्रयोगः । यथा - सिन्धसमासरिहतपदानां प्रयोगः । 

 ‘सिभनाम’ आ्यमय मथाने िारम्िारं संज्ञापदानाम ्एि प्रयोगः।  

 मतू्तभसंसाधनानाम ्ईपयोगः। यथा - प्रितमानं, िचत्रादीिन। 

 ईद्दीपनपररितभनमयािप ऄिधानं भिितव्यम,् येन ऄन्तःिियायां पराभािषक-तत्त्िानाम ् ऄिप 

समािेिो भिेत।्  

 प्रश्ोत्तरसंिादयोः मखु्यमथानम।्  

भाषाििक्षणाय भूिमकािभनयः  

 ऄिभनयः एकः ििििष्टः िििधरिमत। यिममन ् ििद्यािथभनः जीिनमय यथाथभपररिमथतीनां िनमाभणं 

कुिभिन्त। ऄयं जीिनमलू्यानाम ्ऄनभुिानाञ्च सम्प्रापे्तः ऄ्यिधकः व्यािहाररकः िििधरिमत। ऄमय मिरूपं 

िीडा्मकं प्रििया च ऄनभुिजन्या भिित। िििधरयं ििद्यािथभभ्यः निाचारयकु्ा सजभना्मकयकु्ा च 

पररिमथितः भिित न केिलं कृित्रमपररिमथितः। लघबुालकेभ्यमत ु भिूमकािभनयः ऄिधगममय प्राकृितको 

िििधरिमत। ऄत्र ते नाटकं यथाथभजीिनिमि ऄनिुीडिन्त। ते नाटकिििरणमयान्तरालं कल्पनया धारणया 

च परूयिन्त। ऄनेन िििधना िचन्तनमय पे्ररणा दीयते, कल्पनाििकं् बलं, सममया्मक-पररिमथितञ्च 

मिाभाििकप्र्यतु्तरमिप ऄनेनैि दीयते। ऄयमेि नैकानां समाधानानाम ्ऄन्िेषणमिमत (एम. एन. दिेमखुः, 

2009)। 

भाषाििक्षणाय सहभािग-ऄिधगमः 

 सहभािग-ऄिधगमः एकः महत्त्िपणूभः िििधः ितभते यत ् ितभमाने भाषाििक्षणम ् अिधक्तयेन 

प्रभाियित (ओल्सेनः केगनश्च, 1992)। िपयाजेव्यागो्मकीडीििमहोदयानां ििचारैः िििधरयं निीनां 

सङ्कल्पनां प्राप्नोत ् (जी. टी. मोिलना)। ऄयं समियमकसमहूािधगमः (peer learning) 

सामािजकािधगमः (social learning) नाम्नाऽिप ज्ञायते। ऄसौ एका एतादृिी ऄिधगमपररिमथितः ितभते 
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यत्र ििद्यािथभनः सहिै कायाभिण सम्पादयिन्त। ऄिममन ् प्रितमपधाभयाः मथाने सहयोगा्मकव्यिहारेभ्यः 

प्राथिमकता  प्रदीयते।  

ऄयम ्ईपागम आि कायं करोित, यमय पञ्च मखु्यिसद्ान्तामसिन्त (ररचड्भसः  रोजसभश्च, 2001; 

नाटनः, 2004)। ये च - सकारात्मकधनर्ारता, वैयधिकं प्रत्यतु्तरम,् अन्द्तवैयधिकं सामाधिकञ्च कौशलं, 

समहूधनमााणं समहूप्रधिया वा, संरचनाधनमााणम ्उत  संरचना च। ईपागमेऽिममन ्‘सन्दभतः’ आ्यमय बोधः 

सिाभिधको महत्त्िपणूो भिित। रचनािादमयानसुारेण सामािजकान्िेषणमय ईद्दशे्यं जीिनमय ऄनभुिानाम ्

अधारेण जिटलसमाजमय ऄिबोधनम ्आित । सामािजकान्िेषणमय ईद्दशे्यं संसारेण सम्पकभ मातं्र नासीत ् । 

ऄन्िेषणमय िियायां व्यिक्सन्दभषः सम्बदे्न तािकभ केन, ििशे्लषणेन, समीक्षणेन, पनुििभशे्लषणेन च मिज्ञानं 

रचयित । सामािजकान्िेषणं सामािजकसन्दभाभनां पररचयाय, प्रभाििािलसमाधानाय च सहायकं भिित । 

एषः ईपागमः सामािजकसममयानां समाधानाय ऄिप सहायको भिित । एषः ईपागमः 

सामािजकसममयािभः, सन्दभषः च सम्बद्मय िचन्तनमय, ऄन्िेषणमय च प्रििृत्तम ् ऄङ्गीकरोित । 

व्यिक्गत-सामािजकजीिनमय गणुित्तायाः ििषयः ऄत्र मखु्यः भिित ।  

सामािजकान्िेषणोपागमः ज्ञानमय िनमाभणाय ईपयोगी ऄिमत । रचनािादमयानसुारेण 

िामतििकतायाः प्रकृितः बहुलतािािदनी, नम्यतािािदनी चािमत । िामतििकता िििभन्नसङ्केतैः प्रतीकैः 

भाषािभः च ऄिभव्यक्ा भिित । नम्यिािदतायाः ता्पय ंमनषु्येण िामतििकतायाः ईद्दशे्यमय सङ्कल्पमय 

चानसुारेण ऄनकूुलता ऄिमत ।  मिानभुिानाम ्ऄथभिनमाभणाय व्यिक्ः निीनप्र्ययान ्प्रितमानािन योजनाः 

च रचयित । तदनन्तरं निीनानभुिान ्प्राप्य एतेषां परीक्षण ंसंिोधनं च िियते ।  

हरबटभ थेलनियभः, डोनाल अिलिरियभः, जेम्स पी. िेिरियभः, बायरन मासीअलासियभः, 

बैन्जािमन कॉक्तसियभः च ििक्षणािधगमप्रिियायाः िििभन्नचरणािन प्रितपािदिन्तः – 

 ऄिभमखुीकरणम ्(Orientation) 

 ईपकल्पना (Hypothesis) 

 ऄन्िेषणम ्(Exploration) 

 साक्ष्योपलिब्धः (Evidencing) 

 सामान्यीकरणम ्(Generalization) 

कमयािश्चत ्सममयायाः व्याख्या-सहसम्बन्ध-समाधान-नीितिभः सम्बद्ानां प्रश्ानाम ्ईत्तराणाम ्

ऄन्िेषणं सामािजकान्िेषणमय अरिम्भकिबन्दःु ऄिमत । सामािजकपके्षण सम्बद्सममया ििद्यािथभनाम ्
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ऄध्यापकानां च जीिनेन प्रायः सम्बद्ा भिित । तदनन्तरम ्ईपकल्पनानां िनमाभणं िियते । ऄिधगममय 

प्रििया कायेण प्रारभते । तदनन्तरं कायभमय प्रभािमय ििशे्लषणम ्ऄपेक्ष्यते, पनुः ऄिधगमकताभ िििचन््य 

व्याख्यां करोित ।  

ऄिधगम्य अकलनम ्

7. कोल्बियभमय ऄनसुारेण ऄनभुिजन्यािधगममय प्रयोगद्वयं िकम ्ऄिमत ? 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

 

8. लक्ष्यभाषायाः कः ऄिभप्रायः ? 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 
 

 

3.6 सारांिः  

 ियं ज्ञातं यत ् भाषायाः ऄिधगमाय भाषायाः ििक्षणमय ििििष्ट ं मथानम ् ऄिमत । 

भारतीयप्राच्यदृष््टया त ु भाषायाः ििक्षायाम ् ईच्चारणमय ििक्षा प्रधाना ििद्यते । पनुः पाश्चात्त्येष ु

व्यिहारिािद-संज्ञानिािद-रचनािािदििचाराः ऄत्र ऄधीताः सिन्त । पाश्चात्त्येष ु चॉम्मकीियभः तु 

भाषाििक्षणे व्यके्ः मिाभाििकिके्ः ईत यकेु्ः ऄिधारणाम ् ऄङ्गीकरोित, तथैि िमकनरियभमय 

व्यिहारिादमय ऄिधारणाम ् िनरमकरोित । यतोिह व्यिहारिाद े भाषायाः ऄिधगमाय ईद्दीपक-

ऄनिुियाव्यिमथा ईत पररिेिः मखु्यः भिित । भाषाििक्षणे व्यके्ः प्र्यक्षीकरण-तकभ -ममृ् यादीनाम ्

ईपयोिगता मिीिियते । यत्र व्यिहारिािदनां दृष््टया ऄन्तःििया्मकपररिेिमय ऄिनिायाभ ईपयोिगता 

प्रितपािदता ऄिमत । ननूम ्ऄिममन ्पररिेिे व्यक्ीनां संपे्रषणा्मकक्षमता प्रभाििनी भिित ।  

भाषाििक्षणमय ििषये िाषेनियभमय (1985) परामिभः ऄयं प्राप्यते यत ् कक्षायां 

िििभन्नििक्षणयकु्ीनां मिकृितः मयात ् । एताः यकु्यः ऄिप तदा एि ग्राह्ाः मयःु, यदा यथा ििद्यािथभनां 

कुिलतानाम ् ऄिभितृ्तीनां च सकारा्मकता भिेत् । ििलरियभः (1978) कथयित, तकभ िािदरीतयः 
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व्याकरणमय मनोिैज्ञािनकानां िामतििकिनयमानां साथभकता ऄिबोधकता च मखु्या ििद्यते । 

भाषाििक्षणाय व्याकरणानिुादमय दृिष्टः सङ्कायमनोिैज्ञािनकानां दृष्टःे ऄनरुूपेण ििद्यते । बिलभट़्-

गौनियभयोः दृष््टया प्र्यक्षििधेः ईपयकु्ता सिाभिधका ििद्यते । ऄमयाः सिियपद्तेः समथभकेष ुकमयािश्चत् 

भाषायाः प्र्यक्षम ् ऄिबोधः ििििष्टः ििद्यते । श्रव्य-भािषकपद्तेः ऄन्तिनभिहतिसद्ान्तः मनोििज्ञानमय 

भाषाििज्ञानमय च ििििष्टििचारः ऄिमत ।  

मनौिैज्ञािनक-दािभिनकाधारेण रचनािािदििधीनां मखु्यििश्वासो भिित यत ्सामािजकसन्दभभः एि 

ऄिधगममय समथभकारणम ् आित । सामािजकसंदभभमय मिीकृितपरुमसरम ् एकः ििद्याथी मिानभुि-ममिृत-

पराममिृत-तकाभदीनाम ्ईपयोगेन मिज्ञानमय रचनां, पनुः रचनां च ििदधाित । मेजीरो-के्ररे-अिदप्रभतृीनां 

सामान्य-मिीकृतो ििचारः असीत ् यत ् ऄिधगममय सङ्कल्पनायां ियं प्रधानतया ऄनभुिानां 

ििशे्लषणमेि कुमभः ।  

रचनािािददृष््टया सामािजकपचृ्छायाः ईद्दशे्यम ् ऄिमत यत ् प्राप्तानभुिानाम ् अधारेण ऄनभुिानां 

जिटलसंसारमय ऄिबोधमय प्रयास आित । पचृ्छायाः ईद्दशे्यम ्एकमय िनिमभतमय संसारमय पनुारचना आित । 

ऄिभनयः एकः ििििष्टः िििधरिमत । यिममन ् ििद्यािथभनः जीिनमय यथाथभपररिमथतीनां िनमाभणं कुिभिन्त। 

ऄयं जीिनमलू्यानाम ् ऄनभुिानाञ्च सम्प्रापे्तः ऄ्यिधकः व्यािहाररकः िििधरिमत। ऄमय मिरूपं 

िीडा्मकं प्रििया च ऄनभुिजन्या भिित। िििधरयं ििद्यािथभभ्यः निाचारयकु्ा सजभना्मकयकु्ा च 

पररिमथितः भिित न केिलं कृित्रमपररिमथितः।   

3.7 ऄभ्यासप्रश्ाः  

1. ईदात्त-ऄनदुात्तमिरयोः कः भेदः ? 

2. भाषाििक्षणमय ऄधोिलिखतानाम ्ईद्दशे्यानां 

3. िाचामेि प्रसादने लोकयात्रा प्रितभते 

4. भाषाकक्षायाः पररिेिमय सामान्यिििेषतानां मपष्टीकरणाथं पञ्चिसद्ान्ताः मखु्याः 

5. भाषाििक्षणाय सममयासमाधानम ्

6. सहभािग-ऄिधगममय प्रिियायाः िििभन्नचरणािन प्रितपािदिन्तः ? 
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