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વીરનમ�દ દ��ણ �જુરાત �િુનવિસ�ટ�ના િશ�ણ િવભાગ�ું ��ૂયાકંન

��તાવના:

ભારત દ�શની �િુનવિસ�ટ�ઓ �.ુ �. સી. �ારા મા�યતા �ા�ત �વાય� સ�ંથાઓ છે. દર�ક �િુનવિસ�ટ� �.ુ�.સીના િનયમો અ�સુાર
ચાલે છે. ઉ�ચ િશ�ણ ના �ે� માં �િુનવિસ�ટ�ઓની �િૂમકા અગ�યની છે. �િુનવિસ�ટ�ની �યા�યા આપતા દ�સાઇ(૧૯૮૪) ન�ધે છે ક�, “
ક��� સરકારનાં િશ�ણ મ�ંાલય હ�ઠળ કામ કરતી ક� રા�યો ની િવધાનસભા એ પસાર કર�લા કાયદા હ�ઠળ �થપાયેલી ઉ�ચિશ�ણની
સ�ંથા, � �ારા �વૂ��નાતક, �નાતક અને અ��ુનાતક િશ�ણ આપવાની �યવ�થા થાય છે.” દર�ક �િુનવિસ�ટ�માં િવિવધ િવભગો હોય છે.

� તે િવભાગો � તે �કારના િવષય િશ�ણની અને સશંોધનની જવાબદાર� િનભાવે છે. િવિવધ �િુનવિસ�ટ�ઓમાં િશ�ણ િવભાગ ચાલે
છે. �ની �યા�યા આપતા દ�સાઇ (૧૯૮૪) જણાવે છે ક�, કોલેજ ક� �િુનવિસ�ટ�માં િશ�ક �િશ�ણનો િવભાગ. �મક� િશ�ણ કોલેજ,

�િુનવિસ�ટ�ને િશ�ણ િવભાગ.વત�ન પ�રવત�નોના �રુવાઓને એક� કરવાની અને એવા પ�રવત�નોની �દશા અને તે� ું �માણ ન��
કરવાની���યા સામા�ય ર�તે ��ૂયાકંન કહ�વાય છે. િવિવધ �િુનવિસ�ટ�ઓમાં િવિવધ ર�તે કાય� કરતા િશ�ણ િવભાગો આવલેા છે. તે�ું
��ૂયાકંન થાય તે ઇ�છવા યો�ય હ� ુ.ં આ ��ૂયાકંનનો િવષય �બૂજ કાળ� માગંી લે તેવી વાત છે.

િશ�ણ િવભાગમાથંી તાલીમી અ��ુનાતક િશ�કો બહાર પડ� છે. આ િવ�ાથ�ઓ �િુનવિસ�ટ� સલં�ન કોલેજોના અ�યાપકો અને આચાય�
તર�ક�ની સેવા આપી ર�ા છે ક� �ઓ સમાજ�ું ઘડતર�ું કાય� કર� છે. આવી જ એક સ�ંથા વીર નમ�દ દ��ણ �જુરાત �િુનવિસ�ટ�,
િશ�ણ િવભાગ છે.  � દ��ણ �જુરાતની ઘણી શાળાઓ અને કોલેજોમાં ઉ�મ િશ�કો અને અ�યાપકો આપીને સમાજ ઘડતરમાં
અગ�યનો ફાળો ધરાવે છે �થી િશ�ણ િવભાગના ��ૂયાકંન �યાસ હાથ ધરવામાં આ�યો હતો.

સશંોધનનો �લૂાધાર

લીલાવથી(૧૯૮૪) એ A Comparative study of the Teacher Education Programmes in selected developed

and developing Countries િવષય પર અ�યાસ હાથ ધય� હતો. તેમને તેમના અ�યાસમાં સગંઠન, તર�હ પસદંગીની પ�ધિત,

અ�યાસ�મને લગતા માળખાઓં,  પર��ા પ�ધિત અને �યવ�થાપનને અ�યાસ માટ� આવર� લીધાં હતા.ં  વીરકર�  (૧૯૮૯)

Preparation of a criterion scale for rating the B.Ed. Colleges in Maharastra state િવષય પર રસ�દ સશંોધન
હાથ ધ�ુ� હ� ુ.ં તેમાં સશંોધનનઓ ��ુય હ�� ુ નવીન ઘડાયેલા માપદંડના સદંભ�માં બી.ઍડ કોલેજોની વત�માન પ�ર��થિત� ું સવ��ણ
કરવા�ું હ� ુ.ં  બીથલે (૨૦૦૧) River country school District: A  study of one Small Rural School Disrtict  in

Illions િવષય પર સશંોધન હાથ ધ�ુ� હ� ુ.ં સશંોધનનો ��ુય હ�� ુ સ�ંથાની ભૌિતક �િુવધાઓનો અ�યાસ અને અસર �ગેની મા�હતી
મેળવવાનો હતો. કો�લો�ક� એફ. (૨૦૦૫) AA A A AAAAAQualitative Investigation of the perceived efficacy of

quality and assessment of an Institution of higher education િવષય પર સશંોધન હાથ ધ� ુ� હ� ુ.ં ���તુ સશંોધનનો
��ુય હ�� ુ કોલેજના કમ�ચાર�ઓ તથા વહ�વટ કતા�ઓના �િતભાવો, �ણુવ�ા અને ��ૂયાકંનના સદંભ�માં અ�યાસ કરવાનો હતો.

સશંોધનના હ��ઓુ

���તુ સશંોધનના હ��ઓુ નીચે �જુબ છે :

વીર નમ�દ દ��ણ �જુરાત �િુનવિસ�ટ�ના િશ�ણ િવભાગની ભૌિતક �િુવધાઓનો અ�યાસ કરવો.1. 

વીર નમ�દ દ��ણ �જુરાત�િુનવિસ�ટ�ના િશ�ણ િવભાગના વહ�વટ� માળખાની �ણકાર� મેળવવી.2. 

વીર નમ�દ દ��ણ �જુરાત�િુનવિસ�ટ�ના િશ�ણ િવભાગના શૈ��ણક અને સ�્અ�યાિસક ��િૃ�ઓની �ણકાર� મેળવવી.3. 

વીર નમ�દ દ��ણ �જુરાત �િુનવિસ�ટ�ના િશ�ણ િવભાગના લ�શુોધ િનબધં કાય��મ�ું આયોજન અને માગ�દશ�ન �ગેનો અ�યાસ
કરવો.

4. 
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વીર નમ�દ દ��ણ �જુરાત�િુનવિસ�ટ�ના િશ�ણ િવભાગની સમાજોપયોગી ��િૃ�ઓ �ગે �ણકાર� મેળવવી.5. 

વીર નમ�દ દ��ણ �જુરાત�િુનવિસ�ટ�ના િશ�ણ િવભાગના નવા અ�યાસ�મની મા�હતી મેળવવી.6. 

વીર નમ�દ દ��ણ �જુરાત �િુનવિસ�ટ�ના િશ�ણ િવભાગના િશ�ણ િવભગોની અ�યયન-અ�યાપન પ�ધિતઓનો અ�યાસ કરવો.7. 

વીર નમ�દ દ��ણ �જુરાત�િુનવિસ�ટ�ના િશ�ણ િવભાગના છે�લા �ણ વષ�ના પ�રણામો� ું ��ૂયાકંન કર�ુ.ં8. 

વીર નમ�દ દ��ણ �જુરાત�િુનવિસ�ટ�ના િશ�ણ િવભાગની િવશષેતાઓની જણકાર� મેળવવી.9. 

વીર નમ�દ દ��ણ �જુરાત�િુનવિસ�ટ�ના િશ�ણ િવભાગના ભાવી આયોજનો િવશે મા�હતી મેળવવી.10. 

�યાપિવ� અને ન�નૂા પસદંગી
���તુ સશંોધનમાં દ��ણ �જુરાત �િુનવિસ�ટ�નો િશ�ણ િવભાગ જ �યાપિવ� બને છે. વીર નમ�દ દ��ણ �જુરાત�િુનવિસ�ટ�ના િશ�ણ
િવભાગની સહ��કુ ન�નૂા તર�ક� પસદંગી કરવામાં આવી હતી. �માં અ�ય� અને અ�યાપકોનો સહ��કુ ન�નૂા તર�ક� સીધા જ લેવામાં
આ�યા હતા.

ઉપકરણ
���તુ સશંોધનમાં મા�હતી એક� કરવા માટ� સશંોધક� �લુાકત,  દ�તાવ�ે સા�હ�ય,  અ�ભ�ાયાવ�લ,  ��ુતજવાબી ��ાવલીઅને
િનર��ણ પ�ક નો ઉપયોગ કય� હતો.

મા�હતી �થૃ�રણની ર�ત
સશંોધકો એ સશંોધનના હ��સુર �ા�ત થયેલ મા�હતીના �થૃ�રણ માટ� ટકાવાર� તથા ��ુત જવાબી ��ો માટ� �ણુા�મક �થૃ�રણની
પ�ધિતઓ પૈક� િવષયવ�� ુ �થૃ�રણ તથા મે���નો ઉપયોગ કય� હતો.

તારણો
���તુ સશંોધનના તારણો નીચે �જુબ હતા:

ભૌિતક �િુવધા �ગેના તારણો:

�થંાલયમાં સશંોધન આધા�રત જ�ર� ��ુતકો અને સામાિયકો છે.1. 

સ�ંથામાં આ�િુનક મનોવ�ૈાિનક ખડંની �િુવધા નથી.2. 

સ�ંથામાં �િુવધા��ુત કો���ટુર લેબ છે.3. 

વહ�વટ� માળખા �ગેના તારણો:

સ�ંથામાં વાિષ�ક ક�લે�ડર �માણે આયોજનબ�ધ કાય� થાય છે.1. 

સ�ંથામા �બનશ�ૈણીક કમ�ચાર�ઓ �રૂતી સ�ંયામાં નથી.2. 

સ�ંથામાં િવિવધ િવ�ાથ� સિમિતઓની રચના કરવામાં આવી છે.3. 

શૈ��ણક અને સ��યાિસક ��િૃ�ઓ �ગેના તારણો:

સ�ંથામાં સા�ં�ૃિતક કાય��મો યો�ય છે.1. 

સ�ંથા �ારા પ�રસવંાદ યોજવામાં આવે છે.2. 

સ�ંથા �ારા �યા�યાન માળાઓ�ું આયોજન કરવામાં આવે છે.3. 

લ�શુોધ િનબધં કાય��મ�ું આયોજન અને માગ�દશ�ન �ગેના તારણો:

માગ�દશ�ન માટ� િવ�ાથ�ઓને �રૂતો સમય આપવામાં આવે છે.1. 

િવ�ાથ�ઓની ��ુક�લીના િનવારણ માટ� ગો��ઠ રાખવામાં આવે છે.2. 

તજ� �ય��તઓને માગ�દશ�ન માટ� બોલાવવામાં આવે છે.3. 

સમાજોપયોગી ��િૃ�ઓ �ગેના તારણો:

સ�ંથા �ારા મેડ�કલ ક��પ�ું આયોજન કરવામાં આવે છે.1. 
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સ�ંથા �ારા સામા�જક ��િૃ�ઓ હાથ ધરવામાં આવે છે.2. 

સ�ંથા �ારા �ૌઢિશ�ણ અને સવ�િશ�ા અ�ભયાન �વા કાય��મો હાથ ધરવામાં આવતી નથી.3. 

િશ�ણ િવભાગના નવા અ�યાસ�મ �ગેના તારણો:

વીર નમ�દ દ��ણ �જુરાત�િુનવિસ�ટ�, �રુતના િશ�ણ િવભાગમાં ફર�યાત પેપરની સ�ંયા ચાર છે.1. 

વીર નમ�દ દ��ણ �જુરાત�િુનવિસ�ટ�, �રુતના િશ�ણ િવભાગમાં વકૈ��પક ��પ�ની સ�ંયા ૧૮ છે �માં નવ-નવના બે સ�હૂ
છે.

2. 

ફર�જયાત ��પ�-૧ માં સાત એકમો ��પ�-૨ માં સાત એકમો ��પ�-૨માં સાત એકમો અને ��પ�-૩ માં ૦૭ એકમોનો
સમાવશે કરવામાં આ�યો છે.

3. 

િશ�ણ િવભગોના છેલા �ણ વષ�ના પ�રણામોની �ા�ત મા�હતીના તારણો:

વષ� ૨૦૦૭-૦૮,૨૦૦૮-૦૯ અને ૨૦૦૯-૧૦માં િશ�ણ િવભાગ�ું પ�રણામ ૧૦૦% હ� ુ.ં1. 

િશ�ણ િવભગોની અ�યયન અ�યાપન અ�ધિતઓની મા�હતી �ગેના તારણો:

અ�યાપકો �ારા કથન પ�ધિતનો ઉપયોગ વ�ુ થાય છે.1. 

કો���ટુર �ારા િશ�ણ આપવામાં આવે છે.2. 

િવષયના અ�ભુવી તજ�ો �ારા શ�ૈ�ણક માગ�દશન આપવામાં આવે છે.3. 

િશ�ણ િવભાગની િવિશ�ટતાઓ �ગેના તારણો:

�યા�યાન માળાઓ�ું િનયિમત આયોજન1. 

સવંાદ સામિયક�ું �કાશન2. 

િવ�ાથ�ઓને તપાસેલા ઉ�રપ�ો �િતવષ� બતાવવામાં આવે છે.3. 

િશ�ણ િવભાગોના ભાવી આયોજનો િવશે �ા�ત મા�હતી �ગેના તારણો:

Value and spirituality in Education પર �ડ�લોમા કોષ� શ� કરવો.1. 

�ણુા�મક સશંોધનો વ�ુ હાથ ધરવા છે.2. 

Guidance and counseling પર �ડ�લોમા કોષ� શ� કરવો.3. 

સશંોધનના ��ૂચતાથ�

સ�ંથામાં અલગ આ�િુનક મનોવ�ૈાિનક ખડંની �િુવધા હોવી જોઇએ.1. 

સ�ંથામાં �બનશ�ૈ�ણક કમ�ચાર�ઓ �રૂતી સ�ંયામાં હોવી જોઇએ.2. 

િશ�ણ િવભાગ �ારા સવ�િશ�ા અ�ભયાન હાથ ધર�ું જોઇએ.3. 

ઉપસહંાર :

ઉપરો�ત સશંોધન પરથી િશ�ણ િવભાગને વ�ુ ઉ�ત બનવાના �યાસ કર� શકાશે � �દશામાં કાય� કરવા સશંોધનના બધા જ હ��ઓુ
પર �ડાણ�વૂ�ક કાય� કર�ું ર�ું તેના થક� ��ૂયાકંન સફળ બની શક� .
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િશ�ણભારતી કોલેજ ઓફ એ��કુ�શન,
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