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ચોયા�સી તા�કુાની મા�યિમક શાળાઓના િશ�કો અને િશ��કાઓના કાય�સતંોષનો �લુના�મક અ�યાસ

સારાશં

કોઈપણ કાય�માથંી �ય��તને જો સતંોષ �ા�ત થાય તો તે કાય� �ણુવ�ાસભર બને છે. િશ�કોએ ભારતના ભાિવને ઘડનારા છે. જો
ભારતના ભાિવને �ણુવ�ા�ણુ� બનાવ�ું હોય તો િશ�કોમાં કાય�સતંોષ હોવો જ�ર� છે. આથી અ�યેતાએ િશ�કોના �યાવસાિયક સતંોષ
�ગેના અ�ભ�ાયો ક�વા છે? �યવસાયની સલામતી અને સેવાના િનયમો �ગેના અ�ભ�ાયો ક�વા છે? વગેર� �ણવા ���તુ િવષય પર
અ�યાસ હાથ ધરવા�ું ન�� �ુ� હ� ુ.ં  અ�યાસનો ��ુય હ�� ુ ચોયા�સી તા�કુાની મા�યિમક શાળાઓના િશ�કો અને િશ��કાઓના
કાય�સતંોષનો �લુના�મક અ�યાસનો હતો.  ���તુ અ�યાસ માટ� સવ��ણ પ�િતનો ઉપયોગ કય� હતો.  અ�યાસ માટ� ચોયા�સી
તા�કુાની મા�યિમક શાળાઓના ૨૫૨ િશ�કો પસદં કરવામાં આ�યા હતા.  અ�યાસ માટ� ઉપકરણ તર�ક� ��ાવ�લ અને
અ�ભ�ાયવ�લનો મા�હતી એક�ીકરણ માટ� ઉપયોગ કરવામાં આ�યો હતો. મા�હતી �થૃ�રણ અને તારણોની િવગતે ચચા� સશંોધન
પેપરમાં કરવામાં આવી છે

��તાવના

�ણુવ�ા �ધુારણા�ું બી�ુ ં નામ એટલે કાય�સતંોષ. � કાય�થી સતંોષ મળતો હોય તે કામ �ણુવ�ા�ણુ� હોય છે. કાય�સતંોષ (Job

Satisfaction) શ�દ િવશાળ પ�રમાણ સાથે સકંળાયેલો શ�દ છે. �યાં �યાં �યવસાય (Job) હોય �યાં �યાં સતંોષ (Satisfaction)

નો �� ઉ�ભવે જ છે. િશ�ણ એ �યવસાય છે. વળ� આ �યવસાયમાં �ય��ત �વતા માનવસ�હુો સાથે સકંળાયેલ છે. જો �ય��તને
પોતાને પોતાના કામનો સતંોષ ન મળે તો અ�યને ક� સામેના �ય��તને સતંોષ �ાથંી અને ક�વી ર�તે મળે? ૨૧ મી સદ�માં સમાજની
િશ�ણ અને િશ�ક પાસે ધણી અપે�ાઓ છે. િશ�ક તેના �યવસાય �ારા ચો�સ �કારના ��ૂયો ક� અસર ઉભી કર� છે. એ તેના કાય�� ું
પ�રણામ છે. આ બધા પ�રણામોથી તેને સતંોષ મળે છે. આમ, કાય�સતંોષ એ �યવસાયનો �ાણ છે. જો �ય��ત કાય� કર� અને સતંોષ ન
મળે તો �યવસાય િન��ાણ બની જવા સભંવ છે. આમ કાય� સતંોષ અને તે પણ િશ�કના �યવસાયમાં �બૂ જ�ર� છે. આથી િશ�કો
અને િશ��કાઓ �યાવસાિયક સતંોષ �ગે �ું અ�ભ�ાયો ધરાવે છે? તે �ણવા માટ� મા�યિમક શાળાના િશ�કોના �યાવસાિયક સતંોષ
�ગે અ�યાસ હાથ ધરવા�ું ઉ�ચત લા��ુ.ં

હ��ઓુ

ચોયા�સી તા�કુાની મા�યિમક શાળાઓના �ી અને ��ુષ િશ�કોના �યવસાય �ગેના કાય�સતંોષનો �લુના�મક અ�યાસ કરવો.1. 

ચોયા�સી તા�કુાની મા�યિમક શાળાઓના �ી અને ��ુષ િશ�કોના વતેન સબંધંી તથા બઢતીની તકો સબંધંી સતંોષનો �લુના�મક
અ�યાસ કરવો.

2. 

મા�યિમક શાળાઓના �ી અને ��ુષ િશ�કોનો �યવસાયની સલામતી અને સેવાના િનયમો �ગેના કાય�સતંોષનો �લુના�મક
અ�યાસ કરવો.

3. 

મા�યિમક શાળાઓના �ી અને ��ુષ િશ�કોનો શાળા પ�રવારના સહકાર તથા આચાય�ના �યવહાર �ગેના કાય�સતંોષનો
�લુના�મક અ�યાસ કરવો.

4. 

મા�યિમક શાળાઓના �ી અને ��ુષ િશ�કોનો અ�યાસ�મ અને વગ�ખડં અ�યાપન �ગેના કાય�સતંોષનો �લુના�મક અ�યાસ
કરવો.

5. 

સશંોધન પ�િત

���તુ અ�યાસ માટ� સવ��ણ પ�િત પસદં કરવામાં આવી હતી.
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�યાપિવ� અને ન�નૂા પસદંગી

���તુ અ�યાસ માટ� �યાપિવ� ચોયા�સી તા�કુાની મા�યિમક શાળાઓના તમામ �ી અને ��ુષ િશ�કો�ું બને�ું હ� ુ.ં �માથંી ૪૨
શાળાની યાદ��છક ન�નૂા પ�િતથી પસદં કયા� બાદ તે શાળાઓમાથંી �ુલ ૨૫૨ િશ�કો પૈક� ૧૨૬ �ી િશ��કાઓ અને ૧૨૬ ��ુષ
િશ�કોને સહ��કુ ન�નૂા પ�િતથી પસદં કરવામાં આ�યા હતા.

ઉપકરણ

���તુ અ�યાસ માટ� મા�હતી એક�ીત કરવા િવષયને અ��ુપ બે ઉપકરણોનો િવિનયોગ કર�લ હતો.

કાય�સતંોષ ��ાવ�લ (�મા�ણત ઉપકરણ) રચિયતા : �મોદ�ુમાર અને ડ�. એન. �થુા1. 

અ�ભ�ાયવ�લ (�વર�ચત ઉપકરણ)2. 

મા�હતી �થૃ�રણની ર�ત

��ાવ�લ પર િશ�કોએ આપેલા �િતચારોના �થૃ�રણ માટ� ટકાવાર� શોધવામાં આવી હતી.  �યાર� અ�ભ�ાયવલી પર આપેલા
�િતચારોના �થૃ�રણ માટ� સર�રાશ ભારાકં શોધી અ�તા�મ આપવામાં આ�યા હતા. આ ઉપરાતં પાચં િવક�પો પર આ�િૃ� �ા�ત
થઈ તેનો કાઈવગ� શોધી િવધાનની સાથ�કતા શોધવામાં આવી હતી.

અ�યાસના તારણો

ચોયા�સી તા�કુાની મા�યિમક શાળાઓના �ી અને ��ુષ િશ�કોને ભણાવવામાં આનદં આવે છે.1. 

�ી અને ��ુષ િશ�કોને સારા કાય�� ું ફળ મળ�ું નથી.2. 

ચોયા�સી તા�કુાની મા�યિમક શાળાઓના િશ�કો તેમને મળતા પગારથી સ�ં�ુટ છે. �માં �ી િશ�કો ��ુષ િશ�કો કરતા વ�ુ
સ�ં�ુટ જણાયા.

3. 

ચોયા�સી તા�કુાની મા�યિમક શાળાના િશ�કોને �યવસાયમાં મળતી બઢતીથી સતંોષ હતો.4. 

ચોયા�સી તા�કુાની મા�યિમક શાળાના િશ�કોને આજના સેવા સબંધંી િનયમોથી સતંોષ નથી. �માં ��ુષોનો અસતંોષ �ી કરતા
વધાર� હતો.

5. 

ચોયા�સી તા�કુાની મા�યિમક શાળાના િશ�કોને લાગે છે ક� તેમની સ�ંથા િશ�કો��ખુ છે. �માં �ી િશ�કો ��ુષ િશ�કો કરતા
વ�ુ સમતં હતા.

6. 

મા�યિમક શાળાના કમ�ચાર�ઓ પા�રવા�રક ભાવના ધરાવે છે. �માં સમિંત તરફ �ી િશ�ક કરતાં ��ુષ િશ�કો ઓછા હતા.7. 

શાળાની દર�ક ��િૃ�માં આચાય�� ું માગ�દશ�ન મળે છે. �માં સમિંતમાં �ી કરતાં ��ુષ િશ�કો ઓછા હતા.8. 

િવઘાથ�ની વયક�ાને અ��ુપ અ�યાસ�મની રચના થતી નથી. �માં સમિંતમાં �ી િશ�કો કરતાં ��ુષ િશ�કો વ�ુ છે.9. 

શાળામાં શ�ૈ�ણક સાધનોનો ઉપયોગ કર� છે. �માં �ી િશ�કો ��ુષ િશ�કો કરતાં વ�ુ સમતં હતા.10. 
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*************************************************** 

દ�વાગંના એ. પટ�લ
(M. Com, M. Ed., M. Phil)

KCG - Portal of Journals http://www.kcgjournal.org/edu/issue2/devagna.php

2 of 3 10/02/2016 4:48 PM



આિસ�ટ�ટ �ોફ�સર,
િશ�ણ ભારતી કોલેજ ઓફ એ��કુ�શન, વે�,ુ ભરથાણા, �રુત.
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