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િશ�ણમાં ��ો અને પડકારો - Issue and Challenges in Education

��તાવના:

૨૧મી સદ� એ િવકાસની સદ� છે. િવ�ાન અને ટ��નોલો�ની સદ� છે. િવ�ના મોટા ભાગના દ�શો િવકાસની હરણફાળ ભર� ર�ા છે.

�ુિનયાના દર�ક દ�શો પોતાના ભિવ�યને મજ�તૂ અને �રુ��ત બનાવવા માટ� �ય�નો કર� ર�ા છે. િવકિસત, િવકાસશીલ ક� પછાત એમ
દર�ક દ�શ પોતાની ��ની �ખુાકાર� વધારવા માટ� િવિવધ પગલાઓ લઇ ર�ા છે. તેમના િવકાસની પાછળ સખત પ�ર�મ અને િશ�ણ
રહ��ું છે. આપણા �તૂ�વૂ� રા��પિત �ી ડૉ. એ.પી.�. અ��ુલ કલામે ભારતને ઇ.સ. ૨૦૨૦ માં િવ�ની મહાસ�ા બનાવવા�ું �વ�ન
સે��ું હ� ુ.ં તેમના આ �વ�નને સાકાર કરવામાં સૌથી મહ�વની �િૂમકા િશ�ણ જ ભજવી શક� તેમ છે. આ બાબતમાં ભારતની ��થિત
ક�વી છે તે િવચારવા ��ું છે. વત�માન સમયમાં િશ�ણની દશા અને �દશા િવશે િવચારવાનો સમય પાક� ગયો છે.

િશ�ણમાં ��ો અને પડકારો:

આપણી વત�માન િશ�ણ �યવ�થાની સામે ક�ટલાક ��ો ઉદભ�યા છે. ક�ટલાક પડકારો પણ ઉભા થયા છે. આપણા નેતાઓ અને
િશ�ણિવદો આ સમ�યાઓમાથંી બહાર નીકળવા માટ� �ય�નો તો કર� ર�ા છે, પરં� ુ તેમના �ય�નો સફળ નથી થઇ ર�ા. અને તેની
પાછળ�ું ��ુય કારણ આપણી િશ�ણનીિતમાં રહ�લી નબળાઇઓ અને અ�રૂપ છે. જયાર� આપણી િશ�ણનીિત અને િશ�ણ �યવ�થા
િન�ફળ �ય, તેની સામે ��ો ઉભા થાય �યાર� �ચ�તન કરવાની જ�ર પડ� છે. આપણા િશ�ણની સામે ઉભા થયેલા ક�ટલાક ��ુય
પડકારો નીચે �જુબ છે:

�વુા વગ�નો અસતંોષ:

આજની િશ�ણ �યવ�થાની સામેનો સૌથી મોટો �� એ છે ક� તે દ�શના �વુા વગ�ને સ�ંણૂ� સતંોષ આપી શ�ું નથી. આજની �વુા
પેઢ�ને વત�માન િશ�ણમાં જરાયે િવ�ાસ ર�ો નથી. િશ�કો તેમના મયા��દત �ાન અને શીખવવાની પ�ધિતના કારણે �વુાધનને
સતંોષ આપવામાં િન�ફળ નીવડ� ર�ા છે. તેમના �ાન�ું �તર અને િશ�ણ �યવ�થા િવ�ાથ�ઓની શ��ત અને આવડતને યો�ય
માગ� વાળવામાં ત�ન અસહાય લાગી ર�ા છે.

1. 

િશ�ણનો ��ુય હ�� ુ �ાન�ા��ત છે, �ડ�ી ન�હ:

આજના �ગુમાં િશ�ણનો ��ુય હ�� ુ મર� પરવાય� છે. િશ�ણ �ાન�ા��ત માટ� છે. િશ�ણનો ��ુય હ�� ુ જ ન�ું �ાન મેળવવાનો
છે. �ાન મેળવીને તેનો યો�ય ઉપયોગ કરવાનો છે. પરં� ુ હવે તો િવ�ાથ�ઓ મા� �ડ�ી મેળવવા માટ� જ શાળા કોલેજોમાં �ય
છે. ગમે તે ર�તે �ડ�ી �ા�ત કર� લેવી એ જ આજના �ગુના િવ�ાથ�ઓ�ું �યેય છે. આજની િશ�ણ �યવ�થામાં મા�સ�ને મહ�વ
છે, િવ�ાથ�માં રહ�લી આવડત, સામ�ય�, િવિશ�ટ �ણુને નહ�. પ�રણામે િશ�ણ મા� પર��ાલ�ી બની ગ�ું છે. તેમ�ું �ાન મા�
��ુતક��ું �ાન બની ગ�ું છે. અને આપણા િશ�કો પણ તેમને આ જ �કારનો ર�તો બતાવે છે. તેઓ મા� તેમનો અ�યાસ�મ
સમયસર �રૂો કર� દ�વામાં માને છે.

2. 

બેરોજગાર�:

ક�ટલાક િશ�ણિવદો એ�ું માને છે ક� બેરોજગાર�નો �� આજની િશ�ણ �યવ�થા સામેનો સૌથી મોટો પડકાર છે. આપણા દ�શમાં
બેરોજગાર��ું �માણ ઘ�ું બ�ું છે. આપણી કોલેજો એવી ફ��ટર�ઓ બની રહ� છે. ક� �માથંી દર વષ� લાખોની સ�ંયામાં બેકારો
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ઉ�પ� થઇ ર�ા છે. �નાતક ક� અ��ુનાતક બ�યા પછ� આ િવ�ાથ�ઓને �ાં સમાવવા તે દ�શની સરકાર માટ� પણ પેચીદો ��
બ�યો છે.

િશ�કોમાં સભાનતાનો અભાવ:

આપણા મોટા ભાગના અ�યાપકોમાં અ�યાપન કાય� ��યે જોઇએ તેટલી સભાનતા નથી જોવા મળતી.  તેમની અ�યાપન
પ�ધિતઓમાં આ�િુનકતાની અછત વતા�ય રહ� છે. અને તેમને તેમાં રસ પણ નથી. િશ�ણ એક એવો �યવસાય છે ક� �માં િશ�ક�
�દવસે ને �દવસે પોતાના �ાનને હ�રાની �મ પોલીશ કર�ને ચમકાવ� ું પડ� છે. અને આ એક �યવસાય હોવાને લીધે અ�યાપન
પ�ધિતઓમાં અપડ�ટ ફર�જયાત છે. આ એક �યવસાયની જ��રયાત છે. પરં� ુ આપણા મોટા ભાગના િશ�કો એટલા જડ થઇ
ગયા છે ક� તેઓ પોતાની �તને બદલવા માટ� તૈયાર જ નથી. સમયસર અ�યાસ�મ �રૂો કર�ને તેઓ પોતાની �તને ��ુ��વી
અને મહાન સમ� છે. પ�રણામે તેની અનેક આડઅસરો ઉપ� છે, � પૈક� એક આપણો હવે પછ�નો ચચા�નો ��ુો છે.

4. 

િશ�તનો ��:

િશ�કો વગ�ખડંોમાં િવ�ાથ�ઓને યો�ય ર�તે �ાન અને માગ�દશ�ન ન આપી શ�તા હોય તો તેના ��યાઘાત �પે સામેથી
િવ�ાથ�ઓમાં ગેરિશ�તનો જ�મ થાય છે. વગ�ખડંોમાં અને વગ�ખડંોની બહાર તોફાન થવાના કારણો પૈક�� ું એક કારણ આ જ છે.

આ ઉપરાતં િશ�તનો �� આપણા કહ�વાતા નેતાઓ અને સામા�ક કાય�કતા�ઓને પણ આભાર� છે, ક� �ઓ સમયે સમયે પોતાના
�ગત �વાથ� ખાતર �વુાનોને ઉ�ક�ર�ને હડતાળો પડાવે છે અને તોફાનો કરાવે છે. આપણા નેતાઓ પણ �વુાધનને પોતાની
વોટબ�ક સમ�ને તેમનો મનફાવે તેમ ઉપયોગ કર� છે.  અને આ ર�તે કોલેજોમાં ગદંા રાજકારણનો �વશે થાય છે.  અને
કોલેજકાળથી જ �વુાનોને � ૂટંણીના કાવાદાવાઓ અને દાવપેચો શીખવવામાં આવે છે.

5. 

િશ�ણમાં ખાનગીકરણ:

આ� મોટાભાગની ખાનગી કોલેજોમાં િશ�ણનો ર�તસર વપેાર થાય છે. આ�ું બનવા પાછળ�ું ��ુય કારણ ખાનગી કોલેજોના
મા�લકો-સચંાલકોની નબળ� માનિસકતા છે. તેઓ શાળા-કોલેજોને તેમની ફ��ટર�, આચાય�ને તેમના મેનેજરો, િશ�કોને તેમના
કામદારો તથા િવ�ાથ�ઓને તેમના �ાહકો સમ� છે. તેઓ આ �ે�માં મા� ને મા� કમાણી કરવા માટ� જ �વ�ેયા હોય છે. અને
િશ�ણ �વા પિવ� �યવસાયને ધધંો ગણે છે. પ�રણામે ખાનગી કોલેજો �ડ�ી અને મા�સ� �બૂ �ચા ભાવે વચેે છે. �બૂ મહ�નત
કર�ને �વબળે આગળ આવનારા િવ�ાથ�ને ��યાત શ�ૈ�ણક સ�ંથાઓમાં �વશે મેળવવાની તકલીફ પડ� છે, અને પૈસાદાર અને
વગદાર મા-બાપના સતંાનો ��ુ ડોનેશન આપીને સરળતાથી �વશે મેળવી લે છે.

6. 

મ�ઘવાર� અને ગર�બી:

આજ�ું િશ�ણ �બૂ જ મો�ું બ��ું છે. નસ�ર�થી માડં�ને ઉ�ચ િશ�ણ �ધુી મા-બાપોએ પોતાના સતંાનો પાછળ અિતશય ખચ�
કરવો પડ� છે. શાળા-કોલેજો તેમના િવ�ાથ�ઓ પાસેથી અનેક �કારની ફ� ઉઘરાવતા હોય છે. અને વષ�વષ� તેમાં સતત વધારો
થતો રહ� છે. પ�રણામે ગર�બ અને મ�યમ વગ�ના બાળકો �ે�ઠ શ�ૈ�ણક સ�ંથાઓમાં �વેશ મેળવી શકતા નથી. ડો�ટર, વક�લ, ક�
સી.એ. બનવા પાછળ ક�ટલો મોટો ખચ� કરવો પડ� છે. અ�યાસ દરિમયાન ડોનેશન, િશ�ણ ફ�, ટ�શુન ખચ� વગેર� પાછળ લાખો
�િપયાનો ખચ� કરવો પડ� છે. પ�રણામે તેઓ ભિવ�યમાં ડો�ટર બનીને આ પૈસા પોતાના દદ�ઓ પાસેથી અને વ�કલ બનીને
પોતાના અસીલો પાસેથી ખખંેર� છે. �ૂંકમાં આ બધા�ું પ�રણામ �તે તો સમા� જ ભોગવ�ું પડ� છે.

7. 

સરકારની નીિત:

આપણી ક��� અને રા�ય સરકારો શાળા-કોલેજોને તેમની �યોગશાળાઓ સમ�ને તેમાં મનફાવે તેવા �યોગો કરતી રહ� છે. �વી
સરકાર બદલાય તેવી જ આપણી િશ�ણનીિતમાં પણ બદલાવ આવી �ય છે. આપણા નેતાઓ િવદ�શો�ું �ધ�ં અ�કુરણ
કરવામાં માને છે.  પ�રણામે આપણે  ‘સેમે�ટર િસ�ટમ’નો ભાગ અને ભોગ બન�ું પડ� છે,  ક� �ની ખામીઓ અને મયા�દાઓ
�ગળ�ના વઢે� પણ ન ગણાય એટલી છે. અને તેના નબળા પ�રણામો આજના િવ�ાથ�ઓએ સહન કરવાના થાય છે. િશ�ણ
�ે�ને �રૂતા �માણમાં ભડંોળ પણ ફાળવવામાં આવ� ું નથી.  આપણા દ�શની સરકાર� શાળા-કોલેજોની પ�ર��થિત �બૂ જ
દયનીય છે. ક�ટલાકં રા�યોમાં તો વળ� ‘�ફ�સ વતેન�થા’  લા�ુ પાડવામાં આવી છે. ક� �યાં શાળાઓમાં િશ�કોને માિસક �.
૫,૦૦૦ ક� તેથી પણ ઓછો પગાર તથા કોલેજના અ�યાપકોને માિસક �.  ૭,૫૦૦ અને �.  ૧૬,૫૦૦ �વા ત�ન ન�વા
પગારધોરણે નોકર�માં રાખવામાં આવે છે. અને તે પણ પાચં વષ�ના કરાર ઉપર. પાચં વષ� �રૂા થયા પછ� તેમની નોકર�
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‘સતંોષકારક’ જણાય તો તેમને કાયમી િનમ�ુકં અપાય છે. હવે � િશ�કોને પોતા� ું ભિવ�ય �ું છે તે જ ખબર નથી તેઓ અ�ય�ું
ભિવ�ય ક�વી ર�તે બનાવશ?ે આપણી સરકારોને એ પણ ખબર નથી ક� તેઓ ક�ટલા અગ�યના �ે� સાથે ચેડાં કર� ર�ા છે.

ઉપસહંાર:

ઉપર જણાવલેા ��ો કંઇ રાતોરાત નથી ઉભા થયા, પરં� ુ લાબંા ગાળાથી ચાલી આવલેા છે. આપણે �તૂકાળમાં ડો�ક�ું કર�ું તો જણાશે
ક� આ એજ ભારત દ�શ છે ક� �યાં �ાચીનકાળમાં અનેક િવ��િસ�ધ િશ�ણસ�ંથાઓ અ��ત�વમાં હતી �માં િવ�ના �ણૂે�ણૂાથી લોકો
િશ�ણ અને �ાન �ા�ત કરવા માટ� આવતા હતા. અનેક મહ�વની શોધખોળો આપણા દ�શમાં થઇ હતી. �નો �તૂકાળ આટલો ભ�ય
હોય તે મહાન દ�શની વત�માન સમયમાં આવી દશા ક�મ? તે �ગે મનોમથંન કરવાનો સમય પાક� ��ૂો છે. આપણી િશ�ણનીિત અને
શ�ૈ�ણક સ�ંથાઓમાં ઘર�ળૂથી પ�રવત�ન કરવાની જ�ર જણાઇ રહ� છે.

સદંભ� :

Higher Education in India: Issue,concerns and new Directions Http://www.ugc.ac.in
/pub/heindia.pdf
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