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િશ�ણમાં �નાતકના �િશ�ણાથ�ઓ માટ� �ો�કટ પ�િત �ગેના �િશ�ણ કાય��મની રચના અને અજમાયશ

સારાશં

િશ�ક-�િશ�ણ સ�ંથાઓમાં િશ�ક બનવા માટ�ની તાલીમ આપવામાં આવે છે. િશ�ક માટ� જ�ર� તમામ કાય� તાલીમાથ�ઓ પાસે
કરાવવામાં આવે છે. તેમ છતાં ક�ટલીક બાબતોમાં જયાં �ાયો�ગક ધોરણે કાય� થઇ શક� �યાં પણ સૈ�ાિંતક મા�હતી�ું ભારણ આપવામાં
આવે છે. ક�ટલાકં કાય� ય�ંવત ર�તે કરવામાં આવે છે �ના પ�રણામે ઘણી બધી સમ�યાઓ�ું િનમા�ણ થાય છે. ���તુ ��ુાઓને
�યાનમાં લઇ સશંોધક� િશ�ક-�િશ�ણ સ�ંથાઓમાં કરવામાં આવતી �િશ�ણની ���યામાં નાવી�યકરણ લાવવાનો �યાસ કય�.
અ�ભુવ �ારા સા�બત થ�ું ક� �ો�કટ કાય�ને જો �ો�કટ પ�િતના સોપાનો આધા�રત બનાવવામાં આવે તો અ�યયન-અ�યાપન ���યા
ઘણી જ અસરકારક બને છે. �ના પ�રણામે તાલીમાથ�ઓમાં સ�ના�મકશ��ત, અ�ભનયકલા, અથ�ઘટનશ��ત, તક�શ��તમાં વધારો થાય
છે. વળ�, ���તુ સશંોધનના પ�રણામો ચકાસતાં જોવા મ��ું ક�, �ો�કટ પ�િતના સોપાનો �ારા �ો�કટ કાય� બનાવવામાં િશ�ણ
પ�િતની સાથ�ક અસર જોવા મળે છે. જયાર� �તીયતા અને િસ��ક�ાની કોઇ અસર થતી નથી તેમજ, તેમની િશ�ણ પ�િત સાથનેી
�તર��યાની પણ કોઇ સાથ�ક અસર થતી નથી. પરં� ુ િશ�ણ પ�િત અને �વાહની સાથ�ક અસર જોવા મળે છે.

��તાવના

૧૯મી સદ�ના �ારંભકાળે ભારત દ�શમાં િશ�કો માટ�ની તાલીમ આપવાની શ�આત થઇ �કૂ� હતી. �ને આપણે સા�ંત સમયમાં િશ�ક
�િશ�ણની તાલીમ તર�ક� ઓળખીએ છ�એ.િશ�ક-�િશ�ણ કાય��મ દરિમયાન િશ�કને એક �સુ�જ િશ�ક બનાવવા માટ� િવિવધ
કૌશ�યો, પ�િતઓ, ���ુ�તઓ, િવિવધ સાધનો�ું િનમા�ણ કર�ું તથા આ સાધનોની મદદથી પોતા� ું િશ�ણકાય� કઇ ર�તે નાવી�યસભર
બનાવ�ું વગેર� �ગે સૈ�ાિંતક મા�હતી નહ� પરં� ુ �વા�ભુવ મેળવવાના �યોગ અને અવલોકન અથ� આવા કાય� કરાવવામાં આવે
છે.�ો�કટ પ�િત �ારા િશ�ણમાં ��યા �ારા િશ�ણ અને અ�ભુવ �ારા િશ�ણ આપવાનો ��ુય હ�� ુ રહ�લો છે. િવધાથ�ઓ કોઇ ચો�સ,

��ુા સદંભ� તેના કારણો �ણી તેના ઉક�લ માગ� �તે શોધે તેવા �કારની આ પ�િત છે. �માં િવધાથ� અ�ભુવ �ારા િશ�ણ મેળવે છે.

સાથે સાથે સ�હૂમાં કઇ ર�તે કાય� કર� શકાય તેની િવભાવના સાર� ર�તે �વા�ભુવે સમ� શક� છે. આ ઉપરાતં િવધાથ�ઓ પોતાના
િવચારો અ�ય સમ� કઇ ર�તે �યકત કર� શક� તથા અ�યના િવચારોનો �વીકાર કરવા �વી બાબતો પણ �ો�કટ પ�િત �ારા સમ�
શક� છે.

સશંોધનના હ��ઓુ

���તુ સશંોધનના હ��ઓુ નીચે �જુબ છે.

ચાર�ય કોલેજના �િશ�ણાથ�ઓના ��ુ��કોને સહચલ તર�ક� લઇને વા�તિવક �ો�કટ પ�િત �ારા �િશ�ણ મેળવતાં
�િશ�ણાથ�ઓ, વીસીડ� શૈ��ણક કાય��મ �ારા �િશ�ણ મેળવતાં �િશ�ણાથ�ઓ અને પરંપરાગત િશ�ણ પ�િત �ારા �િશ�ણ
મેળવતાં �િશ�ાથ�ઓની ઉ�ર કસોટ�ની �ધુાર�લી સરાસર�ઓની �લુના કરવી.

1. 

��ુ��કને સહચલ તર�ક� લેતાં ચાર�ય કોલેજના �ાયો�ગક  (વીસીડ�)  �ૂથનાં �િશ�ણાથ�ઓના ઉ�ર કસોટ�ની �ધુાર�લી
સરાસર�ઓની �લુના કરવી.

2. 

��ુ��કને સહચલ તર�ક� લેતાં �ો�કટ પ�િત એકમ પરની ઉ�ર કસોટ�ની �ધુાર�લી સરાસર� પર િશ�ણ પ�િત, �તીયતા અને
તેની આતરં��યાની અસર તપાસવી.

3. 

��ુ��કોને સહચલ તર�ક� લેતાં �ો�કટ પ�િત એકમ પરની ઉ�ર કસોટ�ની �ધુાર�લી સરાસર� પર િશ�ણ પ�િત, �વાહ અને
તેની �તર��યાની અસર તપાસવી.

4. 
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��ુ��કોને સહચલ તર�ક� લેતાં �ો�કટ પ�િત એકમ પરની ઉ�ર કસોટ�ની �ધુાર�લી સરાસર� પર િશ�ણ પ�િત, િસ��ક�ા અને
તેની �તર��યાની અસર તપાસવી.

5. 

ચાર�ય કોલેજના વા�તિવક �ો�કટ પ�િત �ારા �િશ�ણ મેળવતાં �િશ�ણાથ�ઓ,  વીસીડ� શ�ૈ�ણક કાય��મ �ારા �િશ�ણ
મેળવતાં �િશ�ણાથ�ઓ અને પરંપરાગત િશ�ણ પ�િત �ારા �િશ�ણ મેળવતાં �િશ�ણાથ�ઓમાં �ો�કટ �ગેની �પર�ખાના
સરાસર� �ા�તાકંોની �લુના કરવી.

6. 

સશંોધનની ઉ�ક�પનાઓ

���તુ સશંોધન માટ� નીચે �જુબની ઉ�ક�પનાઓ રચવામાં આવી હતી.

ચાર�ય કોલેજના �િશ�ણાથ�ઓના ��ુ��કને સહચલ તર�ક� લઇને વા�તિવક �ો�કટ પ�િત �ારા �િશ�ણ મેળવતાં
�િશ�ણાથ�ઓ, વીસીડ� શૈ��ણક કાય��મ �ારા �િશ�ણ મેળવતાં �િશ�ણાથ�ઓ અને પરંપરાગત િશ�ણ પ�િત �ારા �િશ�ણ
મેળવતાં �િશ�ણાથ�ઓની ઉ�ર કસોટ�ની �ધુાર�લી સરાસર�ઓ વ�ચે કોઇ અથ��ચૂક તફાવત નહ� હોય.

1. 

��ુ��કોને સહચલ તર�ક� લેતાં ચાર�ય કોલેજના �યો�ગક  (વીસીડ�)  �ૂથના �િશ�ણાથ�ઓના ઉ�ર કસોટ�ની �ધુાર�લી
સરાસર�ઓ વ�ચે કોઇ અથ��ચૂક તફાવત નહ� હોય.

2. 

��ુ��કને સહચલ તર�ક� લેતાં �ો�કટ એકમ પરની ઉ�ર કસોટ�ની �ધુાર�લી સરાસર� પર3. 

િશ�ણ પ�િતની કોઇ અથ��ચૂક અસર નહ� હોય,

�તીયતાની કોઇ અથ��ચૂક અસર નહ� હોય,

િશ�ણ પ�િત અને �તીયતાની �તર��યાની કોઇ અથ��ચૂક અસર નહ� હોય.

��ુ��કોને સહચલ તર�ક� લેતા �ો�કટ પ�િત એકમ પરની ઉ�ર કસોટ�ની �ધુાર�લી સરાસર� પર4. 

િશ�ણ પ�િતની કોઇ અથ��ચૂક અસર નહ� હોય,

�વાહની કોઇ અથ��ચૂક અસર નહ� હોય,

િશ�ણ પ�િત અને �વાહની �તર��યાની કોઇ અથ��ચૂક અસર નહ� હોય.

��ુ��કોને સહચલ તર�ક� લેતા �ો�કટ પ�િત એકમ પરની ઉ�ર કસોટ�ની �ધુાર�લી સરાસર� પર5. 

િશ�ણ પ�િતની કોઇ અથ��ચૂક અસર નહ�ં હોય,

િસ��ક�ાની કોઇ અથ��ચૂક અસર નહ� હોય,

િશ�ણ પ�િત અને િસ��ક�ાની �તર��યાની કોઇ અથ��ચૂક અસર નહ� હોય.

ચાર�ય કોલેજના વા�તિવક �ો�કટ પ�િત �ારા �િશ�ણ, વીસીડ� શ�ૈ�ણક કાય��મ �ારા �િશ�ણ અને પરંપરાગત િશ�ણ પ�િત
�ારા �િશ�ણ મેળવતાં �િશ�ણાથ�ઓના �ો�કટ �ગેની �પર�ખાના સરાસર� �ા�તાકંો વ�ચે કોઇ અથ��ચૂક તફાવત નહ� હોય.

6. 

�યાપિવ� અને ન�નૂાની પસદંગી

���તુ સશંોધન માટ� વીર નમ�દ દ��ણ �જુરાત �િુનવિસ�ટ� સાથે સલં�ન ૧૫ બી.એ�્. કોલેજોમાં અ�યાસ કરતાં �િશ�ણાથ�ઓ
સશંોધન માટ�� ું �યાપિવ� હ� ુ.ં �માથંી ���તુ સશંોધન માટ� ન�નૂાની પસદંગી બે તબ�ા માટ� કરવામાં આવી હતી.

વા�તિવક �ો�કટ પ�િત �ારા �િશ�ણ માટ�ના ��ુય �યોગનો ન�નૂો:

વા�તિવક �યોગના ન�નૂા માટ� હાથવગા સહ��કુ ન�નૂા તર�ક� નારણ લાલા બી.એ�્ કોલેજ, નવસાર�ને પસદં કરવામાં આવી
હતી. આ કોલેજમાં વષ� ૨૦૦૬-૦૭માં અ�યાસ કરતાં �િશ�ણાથ�ઓમાથંી ૧૮ �િશ�ણાથ�ઓને ન�નૂા તર�ક� પસદં કરવામાં
આ�યા હતા.

વીસીડ� શ�ૈ�ણક કાય��મ �ારા �િશ�ણ માટ�ના ��ુય �યોગનો ન�નૂો:

સશંોધક� વા�તિવક �ો�કટ પ�િત �ારા આપેલ �િશ�ણ�ું �વતં િવડ�યો ર�કો�ડ�ગ કરા��ું હ� ુ.ં િવડ�યો ર�કો�ડ�ગ�ું સપંાદન કાય�
કરા�યા બાદ વીસીડ� શ�ૈ�ણક કાય��મની રચના કર� હતી. ��ુય �યોગ માટ� સશંોધક �ારા �યાપિવ�માથંી યાદ��છક ન�નૂા
પસદંગીની પ�િતમાથંી લોટર� પ�િત �ારા ચાર બી.એ�્. કોલેજોને ન�નૂા તર�ક� પસદં કરવામાં આવી.
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ન�નૂા માટ� પસદં પામેલ ચાર બી.એ�્ કોલેજોના �િશ�ણાથ�ઓને �ાયો�ગક (વીસીડ�) �ૂથ અને િનયિં�ત �ૂથમાં વહ�ચવા માટ�
યાદ��છક વહ�ચણીની ર�તે �િશ�ણાથ�ઓની બી.એ�્. પ�િતઓને �યાનમાં રાખી �ૂથો પાડવામાં આ�યા હતા. આમ, �િતમ
ન�નૂા તર�ક� પસદં પામેલ ચાર બી.એ�્.  કોલેજના �ુલ ૧૭૫ �િશ�ણાથ�ઓને �ાયો�ગક  (વીસીડ�)  �ૂથ અને �ુલ ૧૭૫
�િશ�ણાથ�ઓને િનયિં�ત �ૂથ માટ� એમ �ુલ ૩૫૦ �િશ�ણાથ�ઓને ન�નૂામાં સમાિવ�ટ કરવામાં આ�યા હતા.

ઉપકરણોની પસદંગી અને રચના

���તુ સશંોધન માટ� બે �કારના ઉપકરણોની રચના કરવા�ું પસદં ક�ુ� હ� ુ.ં

સશંોધક �ારા �વર�ચત ઉપકરણો:1. 

સામા�ય મા�હતી પ�ક
લ�યકસોટ�
અ�ભ�ાયાવ�લ
�ો�કટ કાય�ની �પર�ખાના ��ૂયાકંન પ�ક

�મા�ણત ઉપકરણ (��ુ�માપન માટ�)2. 

ક�.�.દ�સાઇ શા��દક – અશા��દક સ�હૂ ��ુ� કસોટ� (૧૯૯૨)

સશંોધન �યોગ માટ�ના ઉપકરણો:3. 

���તુ સશંોધનના વા�તિવક �યોગનો હ�� ુ �િશ�ણાથ�ઓને �વા�ભુવે િશ�ણ આપવાનો હતો. પ�રણામે સમ� વા�તિવક �યોગ
દરિમયાન �િશ�ણાથ�ઓએ ટ�પ-�ા�સપર�સી કાય��મ,  નાટકના સવંાદની ����ટ,  ��ોની રચના,  ક���ટુર સી.ડ�.  કાય��મ,

�ચ�-ટ�પ કાય��મ, ચાટ�-ટ�પ કાય��મ �વા ઉપકરણો �યોગ દરિમયાન સશંોઘક� પોતે જ �ૂથમાં �યોગ દરિમયાન તૈયાર કરવાના
હતા,

સશંોધનની યોજના

�ાયો�ગક સશંોધનની અનેક યોજનાઓ પૈક� ���તુ સશંોધન માટ� મા� ઉ�ર કસોટ� િનયિં�ત �ૂથ યોજનાને અ�સુરવામાં આવી હતી.
�ને નીચે �જુબ ચાટ�માં દશા�વી છે.

મા� ઉ�ર કસોટ� િનયિં�ત �ૂથ યોજના

�ાયો�ગક �ૂથ (સ�ંયા ૧૭૫) િનયિં�ત �ૂથ (સ�ંયા ૧૭૫)

દ�સાઇ શા��દક અશા��દક
સ�હૂ ��ુ�કસોટ� (સમય ૪૦

િમિનટ)

દ�સાઇ શા��દક અશા��દક
સ�હૂ ��ુ�કસોટ� (સમય ૪૦
િમિનટ)

વીસીડ� શ�ૈ�ણક કાય��મ �ારા
�િશ�ણ (સમય ૬૦ િમિનટ)

પરંપરાગત િશ�ણપ�િત �ારા
�િશ�ણ (સમય ૬૦ િમિનટ)

પસદંગીના િવષય પર �ો�કટ
કાય�ની �પર�ખા

(સમય ૯૦ િમિનટ)

પસદંગીના િવષય પર
�ો�કટ કાય�ની �પર�ખા

(સમય ૯૦ િમિનટ)
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�કશા�ીય �થૃ�રણની પ�િત

���તુ સશંોધનમાં મા�હતી�ું �થૃ�રણ કરવા માટ� સશંોધનના હ��ઓુ અને ઉ�ક�પનાઓને �યાનમાં રાખીને �કશા�ીય ���ુ�ત ન��
કરવામાં આવી હતી. �માં સહિવચરણ �થૃ�રણ, ૩x૨, ૩x૩ આવયિવક સહિવચરણ �થૃ�રણ, એકમાગ�ય િવચરણ �થૃ�રણ તથા
સમાન સભંવ �ારા કાઇવગ� ��ૂય ગણવામાં આ��ું હ� ુ.ં

તારણો

ચાર�ય કોલેજના �િશ�ણાથ�ઓના ��ુ��કોને સહચલ તર�ક� લઇ વા�તિવક �ૂથ, �ાયો�ગક (વીસીડ�) �ૂથ અને િનયિં�ત �ૂથના
�િશ�ણાથ�ઓના ઉ�ર કસોટ�ના �ા�તાકંોની �લુના કરતાં જણાય છે ક�, ચાર�ય કોલેજો સદંભ� �િશ�ણાથ�ઓ �ો�કટ પ�િત
એકમ િવશે વા�તિવક ર�તે આપેલ �િશ�ણ એ વીસીડ� શ�ૈ�ણક કાય��મ �ારા �િશ�ણ કરતાં વઘાર� અસરકારક હ� ુ.ં

1. 

ચાર�ય કોલેજના �ાયો�ગક  (વીસીડ�)  �ૂથના �િશ�ણાથ�ઓના ��ુ��કને સહચલ તર�ક� લઇ �ાયો�ગક  (વીસીડ�)  �ૂથના
�િશ�ણાથ�ઓના ઉ�ર કસોટ�ના �ા�તાકંોની �લુના કરતાં જણાય છે ક�,�ો�કટ પ�િત એકમ િવશેના વીસીડ� શ�ૈ�ણક કાય��મ
�ારા આપેલ �િશ�ણ માટ� ચાર�ય કોલેજના �ાયો�ગક (વીસીડ�) �ૂથો વ�ચે તફાવત જોવા મળે છે.

2. 

��ુ��કોને સહચલ તર�ક� લેતા ઉ�ર કસોટ�ના �ા�તાકંો ઉપર િશ�ણ પ�િત, �તીયતા અને તેઓ વ�ચેની �તર��યાની થતી
અસર તપાસતાં જણાય છે ક�, ઉ�ર કસોટ� પરના �ા�તાકંો પર િશ�ણ પ�િતની સાથ�ક અસર થાય છે, �યાર� �તીયતાની કોઇ
સાથ�ક અસર થતી નથી તથા િશ�ણ પ�િત અને �તીયતાની �તર��યાની કોઇ સાથ�ક અસર થતી નથી.

3. 

��ુ��કોને સહચલ તર�ક� લેતા ઉ�ર કસોટ�ના �ા�તાકંો ઉપર િશ�ણ પ�િત, �વાહ અને તેઓ વ�ચેની �તર��યાની થતી
અસર તપાસતાં જણાય છે ક�, ઉ�ર કસોટ� પરના �ા�તાકંો પર િશ�ણ પ�િતની સાથ�ક અસર થાય છે, �વાહની પણ અસર
જોવા મળે છે, �યાર� િશ�ણ પ�િત અને �વાહની �તર��યાની કોઇ સાથ�ક અસર થતી નથી.

4. 

��ુ��કોને સહચલ તર�ક� લેતા ઉ�ર કસોટ�ના �ા�તાકંો ઉપર િશ�ણ પ�િત, િસ��ક�ા અને તેઓ વ�ચેની �તર��યાની થતી
અસર તપાસતાં જણાય છે ક�, ઉ�ર કસોટ� પરના �ા�તાકંો પર િશ�ણ પ�િતની સાથ�ક અસર થાય છે, �યાર� િસ��ક�ાની કોઇ
સાથ�ક અસર થતી નથી તથા િશ�ણ પ�િત અને િસ��ક�ાની �તર��યાની પણ કોઇ સાથ�ક અસર થતી નથી.

5. 

ચાર�ય કોલેજના �િશ�ણાથ�ઓના વા�તિવક �ૂથ, �ાયો�ગક (વીસીડ�) �ૂથ અને િનયિં�ત �ૂથના �ો�કટ �ગેની �પર�ખા પરના
�ા�તાકંોની �લુના કરતાં જણાય છે ક�, િનયિં�ત �ૂથ કરતાં વા�તિવક �ૂથ અને વા�તિવક �ૂથ અને �ાયો�ગક �ૂથ કરતાં
�ાયો�ગક �ૂથના �િશ�ણાથ�ની �ો�કટ કાય�ની �પર�ખાની રચના સદંભ� િસ�� સૌથી �ચી છે.

6. 
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5. 

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

ડૉ. દ�િપકા બી. શાહ
�ોફ�સર, િશ�ણ િવભાગ
વીર નમ�દ દ��ણ �જુરાત �િુનવિસ�ટ�
�રુત.

ડૉ. રાક�શ એન. પટ�લ
ઇ�ચા� આચાય�,
નારણ લાલા ઇ��ટ�ટ�ટૂ ઑફ ટ�ચર એ��કુ�શન,

નવસાર�.
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