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�વિનભ�ર િશ�ણ મહાિવધાલયોના અ�યાપકોને નવિવચારના અમલીકરણ સદંભ� � ૂઝંવતા ��ો – એક અ�યાસ

સારાશં

િશ�ણ�ે�માં જયારથી �વિનભ�ર સ�ંથાઓનો રાફડો ફાટ� નીક�યો છે �યારથી સચંાલક મડંળો� ું ���ુવ િશ�ણ�ે�ને ડહોળાવી ર�ું
હોવા�ું છે�લા ક�ટલાકં વષ�થી િશ�કો તથા અ�યાપકો અ�ભુવી ર�ા છે. પ�રણામે, પ�રવત�નશીલ �વત�માન �ગુમાં નવિવચારો�ું
અમલીકરણ કર�ું ક�ઠન બની ગ�ું છે. તેવા સજંોગોમાં નવિવચારોના અમલીકરણ માટ� �વિનભ�ર િશ�ણ મહાિવઘાલયોનાં અ�યાપકો
કઇ કઇ સમ�યાઓ અ�ભુવી ર�ા છે તે �ણવા માટ� અ�યેતાએ અ�યાસ હાથ ધય� હતો.

અ�યેતાનો અ�યાસનો ��ુયહ�� ુ �વિનભ�ર િશ�ણ મહાિવઘાલયોનાં અ�યાપકોને નવિવચારના અમલીકરણ સદંભ� � ૂઝંવતા ��ો
�ણવાનો હતો. હ��નુી િસ��ધ અથ� અ�યેતાએ �રુત �જ�લાની �વિનભ�ર િશ�ણ મહાિવઘાલયોનાં �યાપિવ�માથંી �રુત શહ�રની છ
િશ�ણ મહાિવઘાલયો સહ��કુ ન�નૂા પસદંગીની પ�િતએ ન�નૂા તર�ક� પસદં કર� હતી તેમજ ન�નૂામાં પસદં કરાયેલી
મહાિવઘાલયોનાં અ�યાપકોની ન�નૂાપા� તર�ક� પસદંગી કર�ને તેમની પાસેથી મા�હતી �ા�ત કરવામાં આવી હતી.  અ�યેતાએ
મા�હતી �ા�ત કરવા માટ� ઉપકરણ તર�ક� અ�ભ�ાયાવ�લની પસદંગી કર� હતી. અ�ભ�ાયાવ�લમાં િવભાગ ‘અ’  �તગ�ત �ુલ ૩૦
િવધાનો અને િવભાગ ’બ’ �ત�ગત બે ��ુત જવાબી ��ોને સમાિવ�ટ કરવામાં આ�યા હતા. અ�યાપકો પાસેથી �ા�ત થયેલ મા�હતી� ું
સ�ંયા�મક ર�તે ટકાવાર� અને કાઇ – વગ� શોધીને અને ��ુત �િતચારો�ું �ણુા�મક �થૃ�રણ કરવામાં આ��ું હ� ુ.ં
�થૃ�કરણને આધાર� તારણો �ા�ત થયા હતા �ને િવગતે આ પેપરમાં આ�યા છે.

��તાવના

િશ�ણ�ે�માં જયારથી �વિનભ�ર સ�ંથાઓનો રાફડો ફાટ� નીક�યો છે �યારથી સચંાલક મડંળો� ું ���ુવ િશ�ણ�ે�ને ડહોળાવી ર�ું
હોવા�ું છે�લા ક�ટલાકં વષ�થી િશ�કો તથા અ�યાપકો અ�ભુવી ર�ા છે.પ�રણામે, પ�રવત�નશીલ �વત�માન �ગુમાં નવિવચારો�ું
અમલીકરણ કર�ું ક�ઠન બની ગ�ું છે. તેવા સજંોગોમાં નવિવચારોના અમલીકરણ માટ� �વિનભ�ર િશ�ણ મહાિવઘાલયોનાં અ�યાપકો
કઇ કઇ સમ�યાઓ અ�ભુવી ર�ા છે તે �ણવા માટ� અ�યેતાએ ���તુ અ�યાસ હાથ ધય� હતો.

અ�યાસના હ��ઓુ
���તુ અ�યાસ નીચેના હ��ઓુ સર હાથ ધરાયો હતો.

�વિનભ��્ િશ�ણ મહાિવઘાલયોના અ�યાપકોને નવિવચારના અમલીકરણ સદંભ� � ૂઝંવતા ��ો �ણવા.1. 

�વિનભ�ર િશ�ણ મહાિવઘાલયોના અ�યાપકોને નવિવચારના અમલીકરણ સદંભ� � ૂઝંવતા ��ોના ઉક�લ �ગેના �ચૂનો �ા�ત
કરવા.

2. 

અ�યાસના ��ો
���તુ અ�યાસના હ�� ુ આધા�રત ��ો નીચે �જુબ હતા:

�વિનભ�ર િશ�ણ મહાિવઘાલયોના અ�યાપકોને નવિવચારના અમલીકરણ સદંભ� કઇ કઇ � ૂઝંવણો અ�ભુવે છે ?1. 

�વિનભ�ર િશ�ણ મહાિવઘાલયોના અ�યાપકોને નવિવચારના અમલીકરણ સદંભ� � ૂઝંવતા ��ોના કયા કયા ઉક�લ �ચૂવે છે ?2. 

અ�યાસ�ું મહ�વ
���તુ અ�યાસ�ું મહ�વ નીચે �જુબ દશા�વલે છે.
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���તુ અ�યાસ �ારા અ�યાપકોના નવિવચારોના અમલીકરણ સદંભ� � ૂઝંવતા ��ો �ણી શકાશે.1. 

���તુ અ�યાસ �ારા નવિવચારોના અમલીકરણ સદંભ� � ૂઝંવતા ��ોના સભંિવત ઉક�લો �ચૂવી શકાશે.2. 

���તુ અ�યાસ અ�ય �િશ�ણ કોલેજના અ�યાપકોને નવિવચારોના અમલીકરણ સદંભ� સહાય�પ નીવડશ.ે3. 

���તુ અ�યાસ આ �કારના અ�યાસો હાથ ધરનારને �દશા�ચૂક�પ નીવડશ.ે4. 

���તુ અ�યાસ �ારા સચંાલક મડંળ તેમજ આચાય�ને પણ નવી �દશા ચ�ધી શકાશ.ે5. 

અ�યાસની મયા�દા
���તુ અ�યાસને નીચે �જુબ મયા��દત કરવામાં આ�યો હતો.

���તુ અ�યાસ �વિનભ�ર િશ�ણ મહાિવઘાલયો �રૂતો મયા��દત હતો.1. 

���તુ અ�યાસ �રુત શહ�રની િશ�ણ મહાિવઘાલયો �રૂતો સીિમત કરાયો હતો.2. 

���તુ અ�યાસ સબંિંધત મા�હતી �ા�ત કરવા માટ� ઉપકરણ તર�ક� મા� અ�ભ�ાયાવ�લ અને ��ુત જવાબી ��ોની પસદંગી
કરવામાં આવી હતી.

3. 

���તુ અ�યાસ મા� સવ��ણ પ�િતએ જ હાથ ધરવામાં આ�યો હતો.4. 

અ�યાસ – પ�િત
િશ�ણ મહાિવઘાલયોના અ�યાપકોને નવિવચારોના અમલીકરણ સદંભ� � ૂઝંવતા ��ો સબંિંધત મા�હતી �ા�ત કરવા માટ� અ�યેતાએ
સવ��ણ પ�િતએ જ અ�યાસ હાથ ધય� હતો.

�યાપિવ� અને ન�નૂા પસદંગી :

�રુત �જ�લાની �વિનભ�ર િશ�ણ મહાિવઘાલયો ���તુ અ�યાસ�ું �યાપિવ� બ��ું હ� ુ.ં પરં� ુ સમ� �યાપિવ�નો અ�યાસ ન થઇ
શકતાં ન�નૂા પસદંગીની િવિવધ પ�િતઓ પૈક� અ�યેતાએ સહ��કુ ન�નૂા પસદંગીની પ�િતએ �રુત શહ�રની પાચં �વિનભ�ર િશ�ણ
મહાિવઘાલયોની ન�નૂા તર�ક� પસદંગી કર� હતી.

ઉપકરણ પસદંગી

���તુ અ�યાસ માટ� હ�� ુ સબંિંધત મા�હતી �ા�ત કરવા માટ� અ�યેતાએ સ�ંણૂ� સમંત, �શત:, સમંત, તટ�થ, �શત: અસમંત તથા
સ�ંણૂ� અસમંત એમ પાચં �બ��ુવાળ� અ�ભ�ાયાવ�લની રચના કર� હતી. અ�ભ�ાયાવ�લને �તે બે ��ુત જવાબી ��ોનો પણ સમાવશે
કરવામાં આ�યો હતો.

મા�હતી એક�ીકરણની ર�ત

���તુ અ�યાસ સબંિંધત મા�હતી એકિ�ત કરવા માટ� અ�યેતાએ સૌ �થમ િશ�ણ મહાિવઘાલયોના આચાય�નો સપંક� સાધીને મ�ંૂર�
મેળ�યા બાદ �િતિનિધઓ �ારા �ુલ ૪૨ અ�ભ�ાયાવ�લઓ અ�યાપકોને આપવામાં આવી હતી. તેમાથંી મા� ૩૫ અ�ભ�ાયાવ�લઓ
સ�ંણૂ� ભર�ને પરત કરવામાં આવી હતી. અ�યાપકો પાસેથી અ�ભ�ાયાવ�લ �ારા મા�હતી �ા�ત કરવામાં આવી હતી.

મા�હતી �થૃ�રણની ર�ત

���તુ અ�યાસ સબંિંધત �ા�ત થયેલી મા�હતી� ું સ�ંયા�મક તેમજ �ણુા�મક �થૃ�રણ કરવામાં આ��ું હ� ુ.ં �માં સા�ં�યક મા�હતીની
ટકાવાર� અને કાઇ – વગ� શોધવામાં આ�યા હતા, જયાર� ��ુત �િતચારોની આ�િૃ� મેળવી �ણુા�મક �થૃ�રણ કરવામાં આ��ું હ� ુ.ં

અ�યાસનાં તારણો
�થૃ�રણના આધાર� નીચે �જુબનાં તારણો �ા�ત થયાં હતા :

નવિવચારોના અમલીકરણ સદંભ� અ�યાપકોને સચંાલક મડંળનો સહકાર સાપંડતો ન હતો.1. 

નવિવચારોના અમલીકરણ સદંભ� અ�યાપકોને ભૌિતક �િુવધાઓ અને શ�ૈ�ણક સાધનસામ�ીનો અભાવ જણાતો હતો.2. 

કમ�ચાર�ઓમાં સગંઠનનો અભાવ જણાતો હતો. ત�્ઉપરાતં અ�યાસ�મ સમયની સરખામણીમાં વ� ુ જણાતો હતો3. 

નવિવચારોના અમલીકરણ સદંભ� અ�યાપકો તરફથી સચંાલક મડંળે સ�ંથાના િવકાસ તથા તાલીમાથ�ઓના િવકાસ માટ� જ�ર�4. 
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એવી �િુવધા તથા ��િૃ� માટ� નાણાકં�ય �ટ આપવી જોઇએ.

તેમજ સ�ંથાના દર�ક માનવધન સહકારની ભાવના ક�ળવી ત�ુંર�ત માનવસબંધંો �થાપીને શૈ��ણક અને નાણંાકં�ય આયોજન કર� ું
જોઇએ. ત�્ઉપરાતં તાલીમનો સમયગાળો વધારવા માટ�નાં �ચૂનો �ા�ત થયા હતા.

5. 
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ઉચાટ, ડ�.એ. (૧૯૯૮). સશંોધન અહ �વાલ લેખન શી ર�તે કરશો ? રાજકોટ: સૌરા�� �િુનવિસ�ટ�, �જુરાત રાજય.1. 

દ�સાઇ,  એચ.�.,અને દ�સાઇ,  ક�.  �.(૧૯૭૭).  સશંોધન પ�િતઓ અને �િવિધઓ  (૬�ી આ�િૃ�).  અમદાવાદ: �િુનવિસ�ટ�
�થંિનમા�ણ બોડ� , �જુરાત રાજય.

2. 

શાહ, ડ�. બી. (૨૦૦૪). શૈ��ણક સશંોધન.. અમદાવાદ: �િુનવિસ�ટ� �થંિનમા�ણ બોડ� , �જુરાત રાજય.3. 

શાહ, િવમલ પી. (૧૯૯૮). સશંોધન અહ�વાલ લેખન., અમદાવાદ: �િુનવિસ�ટ� �થંિનમા�ણ બોડ�, �જુરાત રાજય.4. 

*************************************************** 

ગોય।ણી �કુ�શ ર।મ�ભ।ઈ
આિસ�ટ�ટ �ો��સર,
આર. વી. પટ�લ કૉલેજ ઓ� કૉમસૅ,

અમરોલી, �રુત,

લ।�ઠય। ઘન�યામભાઇ મન�ભાઇ
મદદનીશ િશ�ક,
બ�ધા ડ�. વી. િપઠય।ડ�વ।લ।
મા�યિમક શ।ળ।, �રુત,
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