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તાલીમાથ�ઓ સદંભ� ��ુતકોનો ઉપયોગ ન�હવત કર� છે.

સારાશં

બી.એડ. તાલીમમાં �વેશતા તાલીમાથ�ઓની ��ુય સમ�યા એ સદંભ� ��ુતકોનો ન�હવત ઉપયોગ છે. સદંભ���ુતકોના વાચન અને
ઉપયોગ �ગેની આ પ�ર��થિત ખર�ખર �ચ�તાજનક છે. તેઓ િશ�ક બનશે �યાર� તેમના િવ�ાથ�ઓમાં પણ તેઓ વાચનની અને િવિવધ
��ુતકોના અ�યાસની ટ�વને િવકસાવી શકશે નહ�. આથી, જો આપણા ભિવ�યના ભારતને �ધુાર�ું હોય તો તે માટ� �વત�માન સમયના
તાલીમીથ�ઓ ક� �ઓ ભાિવ િશ�કો છે તેમનામાં સદંભ� ��ુતકોનો ઉપયોગ કરવાની ટ�વનો િવકાસ કરવો જ ર�ો. આ િવચારને નજર
સામે રાખી એક ��યા�મક સશંોધન � હાથ ધર��ું તેને અહ� ર�ૂ ક�ુઁ છે.

��તાવના

આ� �વુાનોમાં અને �યવસાિયક �ે�ોમાં પડ�લા લોકોમાં વાચન ��યેનો લગાવ ઓછો જોવા મળે છે અને � પણ થો�ું ઘ�ું વાચન
જોવા મળે છે તે વત�માનપ�ોમાં �સા�રત સમાચારો ક� ક�ટલાક મેગેઝીનોમાં જ િવશષે સમાઈ �ય છે. અ�યાસને સલં�ન સદંભ���ુતકો
તો કદાચ તેઓ એ ભા�ય જ જોયા હોય, કપડા ખર�દવા� ું �ટ�ું આકષ�ણ છે તેટ�ું ��ુતકની ખર�દ��ું આકષ�ણ દ�ખા� ું નથી. ��ુતકો
સાથનેો સબંધં પર��ા �ઘુી જ સીિમત હોય છે.  પર��ા �રુ� થાય એટલે િવ�ા�ું એ સાઘન પ�તીનો સામાન બની �ય છે.

વાચનાલયમાં રહ�લા િવિવધ �કારમાં અ��ૂય ��ુતકો ઘણીવાર ઉઘઈ માટ�નો ખોરાક બની રહ� છે. વા�તવમાં સદંભ���ુતકો�ું વાચન,

ઉપયોગ એ �વન ઘડતરમાં મહ�વનો ભાગ ભજવે છે. સદંભ���ુતકોના વાચન અને ઉપયોગ �ગેની આ પ�ર��થિત ખર�ખર �ચ�તાજનક
છે.

બી.એ�્. તાલીમમાં �વેશતા તાલીમાથ�ઓની ��ુય સમ�યા એ સદંભ� ��ુતકોનો ન�હવ�્ ઉપયોગ છે. તેઓ �યાર� એક સાર� િશ�ક
બનવા માટ�ની તાલીમમાં જોડાયા છે, �યાર� તેઓમાં જ સદંભ���ુતકોનો ઉપયોગ કરવાની ટ�વ નહ� હોય તો તેમના અ�ય કૌશ�યના
િવકાસમાં ઘણાં બધા અવરોધો આવવાની સભંાવના તો છે જ પરં�,ુ સાથે �યાર� તેઓ િશ�ક બનશે �યાર� તેમના િવ�ાથ�ઓમાં પણ
તેઓ વાચનની અને િવિવધ ��ુતકોના અ�યાસની ટ�વને િવકસાવી શકશે નહ�.

આથી, જો આપણા ભિવ�યના ભારતને �ધુાર�ું હોય તો તે માટ� �વત�માન સમયના તાલીમાથ�ઓ ક� �ઓ ભાિવ િશ�કો છે તેમનામાં
સદંભ� ��ુતકોનો ઉપયોગ કરવાની ટ�વનો િવકાસ કરવો જ ર�ો.

સદંભ� ��ુતકોના વાચનના ઉપયોગ�ું મહ��વ સદંભ� ��ુતકોના ઉપયોગ�ું મહ��વ નીચે �માણેના પર�બળો આઘાર� વણ�વી શકાય.

�ાન મેળવવા
સદંભ� ��ુતકોના ઉપયોગ �ારા જગતના �તૂ� અને અ�તૂ� પદાથ� િવશે �ાન મેળવી શકાય છે. �વત�માન બનાવો, વ�ૈાિનકો
િવશ,ે તેમના લખાણો િવશે વગેર�ની �ણકાર� મળે છે. �ાનના િવ�ફોટ �ગુમાં �।ન �ા��ત સદંભ� ��ુતકોના ઉપયોગથી જ થઈ
શક� છે.

�યવસાયમાં સફળતા મેળવવા
પોતાના �યવસાયની અ�તન મા�હતી સદંભ� ��ુતકોના ઉપયોગ �ારા જ મળ� શક� છે. �યવસાયને લગતા સદંભ� ��ુતકોના
ઉપયોગ �ારા તેઓ પોતાના �યવસાયમાં સફળતા મેળવી શક� છે.
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�વન �વવામાં માગ�દશ�ન મેળવવા
��ું વાચન એવો િવચાર અને િવચાર તેવા આચાર. સમાજમાં આવતા પ�રવત�નોથી �ય��તની રહ�ણીકરણી અને �િૂમકામાં પણ
પ�રવત�ન આવે છે. પ�રવત�ન પામતા સમાજની સાથે અ��ુલૂન સાધવા માટ� નવા કૌશ�યો, �ાન અને વલણ �ળવવા પડ�.
�વન િવકાસના િવિવધ તબ�ે આવતી સમ�યાઓના િનવારણમાં સદંભ� ��ુતકો ઉપયોગી બને છે. �વનની �ણુવ�ા સઘારવા
માટ�ના જ�ર� ઘટકો િવશ�ે ું �ાન સદંભ� ��ુતકોના ઉપયોગ �ારા �ા�ત થઈ શક� છે.

શ�ૈ�ણક સફળતા મેળવવા માટ�
અનેક િવષયોના �ાનના અ�યયનમાં સદંભ� ��ુતકોનો ઉપયોગ એ ��ુુચાવી છે. � તાલીમાથ�માં સદંભ� ��ુતકોનો ઉપયોગ
કરવાની �મતા સાર� હોય છે તે િવ�ાથ�� ું �ાન પણ સા�ંુ હોય છે. તેથી શ�ૈ�ણક સફળતા મેળવવામાં સદંભ� ��ુતકોનો ઉપયોગ
અિનવાય� છે.

સમ�ચા
“તાલીમાથ�ઓ સદંભ� ��ુતકોનો ઉપયોગ ન�હવત કર� છે “

સમ�યાના હ��ઓુ

���તુ ��યા�મક સશંોઘનની સમ�યાના હ��ઓુ નીચે �માણે છે.

તાલીમાથ�ઓના વાચન રસનો અ�યાસ કરવો.
તાલીમાથ�ઓના વાચન રસના �ો�ોનો અ�યાસ કરવો.
બી. એડ.ના અ�યાસ�મને �યાનમાં રાખીને તેના સદંભ��થંોનો ઉપયોગ કર� તેવા �ય�નો કરવા.
િશ�ક તર�ક� િવશષે �ાન હો�ું જોઈએ તેવા સદંભ� ��ુતકો�ું વાચન કર� તે માટ�ના �ય�નો કરવા.

સમ�યા �ે�

સશંોઘનકાર સશંોઘનના હ��નુી �પ�ટતા અને કાય��મની સરળતા તથા માટ� સમ�ચા�ે� ન�� કર� છે. સશંોધન કોઈવાર કૉલેજ �રૂ�,ુ

કોઈવાર વગ� �રૂ� ુ,ં કોઈવાર તે વગ� �રૂ� ું મયા��દત હોય છે.

���તુ અ�યાસ�ું �ે� નીચે �જુબ છે.

રાજય – �જુરાત
�જ�લો – આણદં,

શહ�ર – આણદં
કૉલેજ – આણદં કૉલેજ ઑફ એ��કુ�શન, આણદં
તાલીમાથ�ઓ – ��ે� પ�િતના 19 તાલીમાથ�ઓ.

પાયાની જ�ર� મા�હતી

સશંોધનકાર� ��યા�મક સશંોધન કરવા માટ� ક�ટલીક પાયાની મા�હતી એક� કર� હતી, � નીચે �માણે છે.

તાલીમાથ�ઓ સમાચારપ� અને મેગેઝીન વાચંે છે.

તાલીમાથ�ઓ નાની નાની ��ુતીકાઓ�ું વાચંન કર� છે.

ઘર� પોતાને રસ હોચ તેવા પેપરના આટ�કલ�ું વાચંન કર� છે.

��ુતકાલય ર��ટરને આધાર� તાલીમાથ�ઓ ��ુતકોનો ઉપયોગ ઓછો કર� છે તેમ જણા�ુ.ં
તાલીમાથ�ઓના આ�યયન અ�યાપન ��િુતઓને આધાર� અવલોકન �ારા જણાય છે ક� તેઓ ��ુતકોનો ઉપયોગ ઓછો કર� છે.

સમ�યાના સભંિવત કારણો

સમ�યાના સભંિવત કારણો આ �માણે છે.
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તાલીમાથ�ઓ બ��ંુ વાચન સામ�ીના ઉપયોગથી ટ�વાયેલ હોય.

તાલીમાથ�ઓમાં વાચન ટ�વનો અભાવ હોય.

તાલીમાથ�ઓને વાચન માટ� �ો�સાહન ન મળ�ું હોય.

તાલીમાથ�ઓને વાચન માટ� ઘર� વાતાવરણ ન હોય.

તાલીમાથ�ઓને િશ�કો �ારા �ો�સા�હત કરવામાં ન આવતા હોય.

તાલીમાથ�ઓ મા� પર��ાલ�ી વાચનથી ટ�વાયેલો હોય.

તાલીમાથ�ઓ ��ુતકાલયથી �રૂતા મા�હતગાર ન હોય.

તાલીમાથ�ઓ ��ુતકાલયની ઉપયોગ િવઘીથી પ�ર�ચત ન હોય.

�યોગકાય�ની �પર�ખા અને અમલીકરણ

�મ સમય ���ુ�ત સાઘન ��ૂયાકંન �ધુારકાય�

1 �ૂન Library
Orientation

�થંપાલ �ારા
અવલોકન
�લુાકાત

��ુતકોથી પ�ર�ચત
કાય�

2
સ�તાહમાં
એક વખત Counseling ��ુતકો વાચન ન�ધ

િવિવધ �કારમાં
��ુતકો�ું વાચન કરતાં
થાય.

3
બે મહ�ને
એક વખત

પ�િતના
તાસમાં

ચચા�
િવચારોની
�ણ થવી.

તાલીમાથ�ઓ ��ુતકો�ું
ઝીણવટ�વૂ�ક વાcન
કરતા થયા.

��ૂયાકંનો

તાલીમાથ�ઓ સદંભ� ��ુતકોનો ઉપયોગ ન�હવત કર� છે, તે સમ�યાને �યાનમાં લઇને તેમને ��ુતકાલયથી માહ�તગાર કરવામાં
આ�યા. તેમજ ઉપયોગથી �િવિધ �ગે પણ માગ�દશ�ન આપવામાં આ�� ુ.ં
તાલીમાથ�ઓ  Library  Orientation  �ારા િવિવધ �કારમાં અ�યાસક�ય અને રસના �ે�ના સદંભ�ના િવિવધ ��ુતકોથી
માહ�તગાર થયા.
Counseling દર�યાન તાલીમાથ�ઓ ��ુતક �ાર�, ક�વા �કારના ��ુતકો લે છે તે� ું અવલોકન કરવામાં આ��ુ.ં
પ�િતના તાસમાં વાચેલ ��ુતકોની ચચા� કરવામાં આવી.
Book Review આધાર� તલ �પશ� �ાન મેળવ.ે ઉપરાતં તેઓ Practical teaching દર�યાન સદંભ� તર�ક� પણ તેનો ઉપયોગ
કરતા થાય તે જોવામાં આ��ુ.ં

તારણો

સમ�યાના સદંભ� ઉપચારા�મક કાય� કરતા નીચે �માણેના તારણો જોવા મ�યા.

તાલીમાથ�ઓ રસના �ે�ો મોટાભાગે રમતગમતના તેમજ બી.એ�્.ની પ�િતઓ �ણવા માટ�ના મ�યા.
દર સોમવાર� તાલીમાથ�ઓ નવા સદંભ� ( ��ુતક ) લે છે અને વષ�ના �તે ઓછામાં ઓછા 25 થી 50 તે તેથી વ� ુ પાનના એવા
25 ��ુતકોનો ઉપયોગ કર� છે.

વષ�ના �તે વાચન ટ�વનો િવકાસ જોવા મ�યો.
�ે��ટસ ટ��ચ�ગ દર�યાન તાલીમાથ�ઓ શાળાના િવ�ાથ�ઓને પણ ��ુતકના સદંભ�ની મા�હતગાર થયા.
શાળાના િવ�ાથ�ઓને પણ વાચન ટ�વનો િવકાસ કરવા માટ� �ે��ટસ �ટ�ચ�ગ દર�યાન તાલીમાથ�ઓએ �ો�સા�હત કયા�.

�ચૂનો

���તુ ��યા�મક સશંોઘનના તારણઓને આઘાર� નીચેના �ચૂનો કર� શકાય.
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તાલીમાથ�ઓ અ�યાસ�ણૂ� થયા પછ� પણ લાય�ેર� સાથે જોડાયેલ રહ � અને વાચન �ારા પોતાનો િવકાસ કરતા રહ � તેવા પગલા
લેવા જોઈએ.

અ�યાપકોએ �યાર� પણ તાલીમાથ�ઓને મળે �યાર� વાચનની ગિતિવિધની ચચા� કરવી જોઇએ.

સદંભ� ��ુતકોનો ઉપયોગ સતત કરવામાં આવે તે� ુ ં આયોજન કર� ુ ં જોઈએ.

સમાપન

અ�યાસને આધાર� એ�ું કહ� શકાય ક� તાલીમાથ�ઓના �વનમાં સદંભ� ��ુતકોના વાચન�ું અને�ંુ મહ�વ રહ��ું છે.  ઘણા સફળ
માણસોએ એમની �લુાકાતમાં એ�ું જણા��ું છે ક� કોઇ િવિશ�ટ ��ુતકના વાચને િવચારોમાં પ�રવત�ન આ��ું હોય અને તેમ�ું �વન
બદલાઈ ગ�ું હોય.

સદંભ�::

શાહ દ�િપકા બી. “શૈ��ણક સશંોધન” �િુનવિસ�ટ� �થં િનમા�ણ બોડ�, અમદાવાદ.1. 

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

ડૉ. અ�ભ�સાબેન યા��ક
ઈ.ચા. આચાયા�,
આણદં કૉલેજ ઑફ એ��કુ�શન,

આણદં.
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