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�ा�तािवक :- 
 अवधान अिभ	ची िकंवा आवड यांचा जवळचा संबंध आह.े जी गो� करायला आप�याला आवडते ती 
करताना आप�याला सुखद अनभुव येतात ती गो� आपण मनापासून करतो &हणजेच काय तर अवधानातून 
अिभ	ची 'य( होते मनात अिभ	ची असेल तर )या िवषयाकडे आपले अवधान क+ ि,त होते अिभ	ची ह े
अवधानाचे सु- .व/प आह.े अवधान व अिभ	ची 0ा एकाच ना2या3या दोन बाज ूआहते. 
 िव4ा5या6ला अ7यास करायचा असतो &हणजे जाणीवेचा ओघ टका िविश� िठकाणी क+ ि,त करायचा 
असतो वळवायचा असतो )याला बाहरे3या र.)यावरील वाहनांचे आवाज =>डांगणावरील खेळ शेजा	न येणारे 

संभाषणाचे आवाज, शेजार3या वगा6तील, ग@धळ शेजार3या घरातील टी'ही चा आवाज, .वयंपाक घरातील 

आवाज यासारAया अनेक गो�Bकडे )यांचे लC जाऊ शकते फार वेळ )याला अ7यासाकडे िकंवा एकाच गो�ीकडे 
लC क+ ि,त करण ेअवघड होते. मनाचा ओघ टक सारखा जाणीवे3या कCेत असले�या िनरिनराFया िवषयाकडे 
वळतो थोडHयात अवधान &हणजे जािणवेचे क+ ,ीकरण अवधान &हणजे एखा4ा गो�ीकडे िकंवा िवषयाकडे 
वळले�या आप�या मनाचा ओघ.  
 अवधान एकाच गो�ीवर दीघ6काळपयIत क+ ि,त करता येत नाही. अवधान एकाच वेळी अनेक गो�ीवर 
क+ ि,त करता येत नाही मन चंचल असते )यामळेु एका गो�ीवर जा.त काळ अवधान क+ ि,त करता येत नाही माJ 
अ7यासाने अवधान एका)मतेचा काळ वाढिवता येतो. 
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अवधानाचे एकूण तीन Lकार आहते  
1- vuSfPNd vo/kku  

2- ,SfPNd vo/kku   

3- vH;Lr vo/kku  

लहान  वयात अवधानाची आंदोलन े जा.त होतात. &हणूनच संशोधकाने इयNा 5 वी 3या िव4ा5याIची 

L.तुत संशोधनासाठी 0ा िवषयाची िनवड केली आह.े  
संशोधनाची गरज :- 

इ. 6 वी �या िव�ा�या�ना अवधान िटकवून ठेव�यात येणा�या अडचणीचा अ यास 

क"न उपाययोजना सुचिवणे 
 

MkWMkWMkWMkW----    lw;Zoa”kh oS”kkyh iqatkjkelw;Zoa”kh oS”kkyh iqatkjkelw;Zoa”kh oS”kkyh iqatkjkelw;Zoa”kh oS”kkyh iqatkjke    

izkpk;Z] 
ekrksJh f”k{k.k”kkL= egkfo|ky;] ,dygjs] ukf”kd 
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वाढते शहरीकरण, शाळे3या आजबूाज3ूया असले�या वाहनांचा व हॉन6चा आवाज, शाळे3या शेजारी िकंवा 

आवारात असणारी हॉटे�स, मंगल काया6लय,े हर2याची िठकाणे या सव6 गो�ीचा पSरणाम हा िनिTतच शाळेतील 

अUययन अUयापन Lि=येवर होतो व इयNा 6 वी चे िव4ाथW ह ेवयाने लहान अस�यामळेु ,SfPNd िकंवा अ7य.त 
अवधान क+ ,ीत क/ शकत नाही. )यामळेु शाळेत जी अUययन अUयापन Lि=या सु/ असते )यात िव4ाथW जा.त 
काळ आपले अवधान एका गो�ीवर क+ ,ीत क/ शकत नाही.  
 अवधान िनयंिJत करणारे बा0 घटक आिण आतंSरक घटक आहते )यांपैक> 

• अवधानाचे िनयंJण करणारे बा0 घटक – 
Objective conditions of Attention  
1) उkीपकाची तीlता    6) नावीmय 
2) आकार     7)  पनुरावNृी  
3) हालचाल     8) पSरवत6न  
4) िवरोध     9) उkीपकांचे .व/प  

5) सजावट     10) वैिचvय  

• अवधान िनयंिJत करणारे आंतSरक घटक  
1) अिभ	ची 
2) नैसिग6क गरज 
3) त)कािलक गरज  
4) मन:ि.थित  
5) सवयी  

 आपले अवधान काही वेळा बा0 घटकामळेु तर काही वेळा आंतSरक घटकामळेु खेचले जाते 
अUययनाथWचे अवधान खेचून ठेव2यासाठी िशCकांना अनेक Lय)न करावे लागतात.  
 उNम व(ा, कुशल िव=ेते, जादचेू Lयाने करणारा जादगूार, सक6 शीतला िवदषूक ह े अवधान खेचून 

ठेव2याचे सतत Lय)न करतात.  
सवाIची अवधान कCा ही समान िकंवा एकाच असत नाही.  'य(>'य(>नसुार अवधान कCा बदलते छोट्या 
मलुाची अवधान कCा कमी असते वयाबरोबर ती वाढत जाते अUययन अUयापना3यावेळी अUययनाथWची 

अवधान कCा (span of Attention ) िवचारात |यावी लागते.  
 इयNा 6 वी 3या िव4ा5या6चा वयोगट लCात घेता )यांची अवधान कCा ही कमी असते. जा.त काळ ते 
एका गो�ीवर ल}य क+ ,ीत क/ शकत नाही. &हणनू संशोिधकेने इयNा 6 वी 3या िव4ा5याI3या अवधान कCेचा 
िवचार केला आह.े  

• संशोधनाचे मह,व :-  
 अUययनासाठी अवधान अ)यंत मह)वाचे आह.े ~ान संपादनासाठी िवषयाचे आकलन हो2यासाठी िविवध 
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कौश�ये आ)मसात कर2यासाठी अवधान असणे आव�यक आह.े 'य(>3या िविश� िवकासाव.थेत अवधानाचा 
नेमका कोणता Lकार Lकषा6ने जाणवतो ह े माहीत असणे आव�यक आह.े अUययनाथWचे अवधान िवषयाकडे  

vkd”kZqu  घे2यासाठी व ते िटकवनू ठेव2यासाठी मदत होते. 
 अगदी लहान वयात िव4ा5याIची मने चंचल असतात ती एकाजागी दीघ6काळ िटकून राहत नाही. लहान 
मलुांना कृती�ारे िशCण िदले तर )यांचे अवधान िटकून रह2यास मदत होते. लहान मलुांना  वेगवेगFया व.त ुिचJे 

Lितकृती, बडबड गीते यासारAया वेगवेगFया कृती क/न )यांचे अवधान क+ ,ीत करता येते.  
 अUययनाथWना एखा4ािवषयात िखळवनू ठेवायचे असेल तर िवषयाबkल अिभ	िच िनमा6ण झाली पािहजे 
कारण अिभ	िच अवधानात जmम देते िव4ाथW एखा4ा िवषया3या अनषंुगाने चचा6 वाचन L� िलखाण |या गो�ी 
.वे3छेने क/ लागतात तर )या िवषयात )याला अिभ	िच िनमा6ण होते व अUययनाथWचे अवधान क+ ,ीत होऊन 
अवधानाचे आंदोलने कमी होतात.  
 

सम�या िवधान : इय-ा 6 वी �या िव.य�या�ना अवधान िटकवून ठेव�यास येणा� या अडचणीचा 
अ यास क"न उपयोजना सुचिवणे   

• संशोधनाची उि/0े :- 
1)  इ 6 वी 3या िवUय5याIना अUययनात अवधान िटकवनू ठेव2यात येणा� या अडचणीचा शोध घेण े 
2)  इ 6 वी 3या िव4ा5याIसाठी अवधान िटकवनू ठेव2यात येणा� या अडचणी दरू कर2यासाठी काय6=म 

राबिवणे. 
3)  इ 6 वी 3या िव4ा5याIसाठी अवधान िटकवनू ठेव2यासाठी उपाय योजना सुचिवणे.  

• संशोधनाची गृहीतके :- 
1)  इयNा 6 वी 3या िव4ा5याIना अUययनात अवधान िटकवनू ठेव2यात अडचणी यतेात  
2)  बा0 उkीपकांमळेु िव4ा5याIची अवधानाचे आंदोलने जा.त होतात. 
3)  अवधान क+ ि,त क/ न शक�याने िवषयाची आवड कमी होत जाते. 
4)  िव4ा5याIना कृतीय(ु िशCण िद�यास )यांचे )या िवषयाकडे जा.त Lमाणात अवधान क+ ि,त होते. 
5)  िव4ा5याI3या अUययनातील अवधान िटकून ठेव2यात अपयश ही अडचण दरू कर2यासाठी केले�या 

उपाययोजनांमळेु िव4ाथW अUययनावर अवधान क+ ि,त क/ शकतील.  
6)  िव4ा5याIची अवधान क+ ि,त के�यामळेु )यांना पाठ्याशाचे आकलन होईल व )यांची अिभ	ची वाढेल. 
संशोधनाची 3या4ी व मया5दा :- 

• 3या4ी :- 
सदर संशोधन ही के बी एच िव4ामंिदर गंगापरू रोड नािशक येथील इयNा सहावी3या वगा6ची िनवड केली 
आह.े  
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• मया5दा :- 
1)  सदर संशोधनासाठी के बी एच िव4ामंिदर गंगापरू रोड नािशक या शाळेतील इयNा सहावी 3या एकाच 

तुकडी3या &हणजे (अ) तुकडीचाच  िवचार केलेला आह.े 
2)  सदर संशोधनासाठी के बी एच महािव4ालय गंगापरु रोड नािशक येथील इयNा सहावी3या अ तकुडीतील 

40  िव4ा5याIचाच  िवचार केला आह.े 
3)  या संशोधनाचे िन�कष6 सव6J लाग ूहोतीलच असे नाही. 
4)  L.तुत संशोधनात केवळ अवधान िटकवनू ठेव2यात येणा�या अडचणBचा िवचार केला आह.े 

• संशोधनाची काय5प7ती :-  
L.तुत संशोधनासाठी िव4ा5याIचे दोन गट क/न Lायोिगक प�तीचा वापर केला आह.े 

काया5,मक 3या8या 
1)  इयNा 6 वी – के बी एच िव4ामंिदर गंगापरू रोड नािशक या शाळेतील इयNा सहावी चा वग6 
2)  िव4ाथW   -   के बी एच िव4ामंिदर गंगापरू रोड नािशक या शाळेतील इयNा 6 वी 3या वगा6त िशकणारे 

िव4ाथW. 
3)  अवधान   -  कोणतीही गो� जाणनू घे2यासाठी मनाने केलेली धडपड &हणजे अवधान होय. 

• मािहती संकलनाची साधने : 
L.तुत संशोधनासाठी मािहतीचे संकलन कर2यासाठी मलुाखत या तंJाचा वापर कर2यात आला 

मलुाखतीतील एकूण बारा L� िव4ा5याIना िवचारले गेले ह ेसव6 L� अवधाना3या संबंिधत होते. 

• मािहतीचे िव:ेषण 
िव4ा5याIसाठी L�ावली तयार क/न मलुाखत घेत�यावर को�क तयार कर2यात आले व )याव/न 

आलेख तयार क/न मलुां3या कमतरता व गरजा समजावनू घेऊन काय6वाही केली. 

• िन<कष5 :- 
1)  इयNा 6 वी 3या िव4ा5याIचे बाहरेील आवाजामळेु अवधानाचे िवक+ ,ीकरण होते. 
2)  इयNा 6 वी 3या काही िव4ा5याIना घर3या आठवणी व िवचारात गुंगनू गे�यामळेु िशCकां3या 

िशकिव2याकडे अवधान क+ ि,त होत नाही. 
3)  काही िव4ा5याI3या िमJ-मैिJणी Jास देतात )यामळेु ही )यां3या मनात mयनूगंडाची भावना िनमा6ण होते व 

अवधान क+ ि,त होत नाही. 
4)  िव4ा5याIसाठी खेळ कृतीय(ु िशCण Lक�प अUयापन प�तीचा वापर के�यास िव4ा5याIचे अवधान 

िविश� िवषयाकडे क+ ि,त कर2यास मदत होते. 
5)  काही िव4ा5याIना शाळेत यायलाच आवडत नाही व )यामळेु बळजबरीने वगा6त अवधान िटकिवणे 

अवघड होते. 
6)  काही िव4ा5याIना डोFयाची व कानाची सम.या अस�याने ह ेअवधान क+ ि,त हो2यास अडचण यतेे. 
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7)  मध�या सु�ी3या आधी3या तासांना िव4ा5याIचे अवधान क+ ि,त होत नाही. 

• सूचना व िशफारशी :- 
1) िव4ा5याIना शाळेिवषयी अUयापन िवषयी गोडी वाढिव2यासाठी Lय)न करावेत. 
2)  )यां3या सवाIगीण िवकासासाठी िशCकांनी जागतृ असावे. 
3) िव4ा5याIची आरो�य तपासणी करावी. 
4)  पालक मेळावे वेळोवेळी आयोिजत क/न पालकांना िशCकांनी माग6दश6न करावे. 
5)  शाळेमUये िविवध उप=म अ7यासपरूक व अ7यासेतर उप=मांचे आयोजन करावे. 
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