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શળક્ષણભ ાં નલૃ ાંળીમ વાંળોધન 
 

 પ્રસ્તાળના : 

આણે જાણીએ છીએ કે ભ નલલર્તનો અને વ્મલશ યો ય અનેક રયફોની અવય ડ ેછે.વ્મક્તર્ જુદી જુદી 
રયક્થિશર્ભ ાં જુદુ જુદુ લર્તન કયે છે. રે્િી કોઈ એક રયક્થિશર્ભ ાં શલદ્ય િીઓ, શળક્ષકો, લ રીઓ, વાંચ રકો 
લગેયેને કેંદ્રભ ાં ય ખીને વાંળોધનો કયીને જે રયણભો ભેલલ ભ ાં આવ્મ  શોમ રે્ રયણ ભો દયેક રયક્થિશર્ભ ાં 
ર્ેટરી જ ર્ીવ્રર્  વ િે ફીજી રયક્થિશર્ભ ાં ર ગુાં  ડી ળક મ નશી. જે રયક્થિશર્ભ ાં વાંળોધન કયલ ભ ાં આવ્્ુાં 
શોમ રે્લી જ રયક્થિશર્ દયેક પ્રક યન ાં વાંળોધનોભ ાં ળક્ય નિી. ફીજુ, જ્મ યે વાંળોધન ભ ટેન  શલશળષ્ટ 
ઉકયણોનો ઉમોગ કયીને અભ્મ વત્રો  વેિી ભ રશર્ી ભેલલ ભ ાં આલે છે  ત્મ યે રે્ભન  પ્ર કૃશર્ક 
પ્રશર્ચ યો ભેલી ળક ર્  નિી.રે્િી શળક્ષણ વ િે વાંક મેર ાં અભ્મ વત્રો દ્વ્ર ય  લ થર્શલક અને પ્ર કૃશર્ક 
રયક્થિશર્ભ ાં િર્ ાં થલ બ શલક લર્તનો અંગે અભ્મ વ કયલ ભ ાં ઉમોગી િ મ છે. 
 

 નળૃંીય સંોધનની રૂરેખા : 
 

આ પ્રક યન ાં વાંળોધનભ ાં વાંળોધક કોઈ વ ભ જીક એકભ/ વ ભ જીક વમશૂનો વભ્મ ફનીને ર્ે વમશૂન  રોકોન  
વ્મલશ યો, વાંથકૃશર્ અને જીલનની ર્ વ કયે છે.નલૃાંળીમ વાંળોધન એ એક વ ભ જીક લર્તન ય કેંરદ્રર્ િર્ી 
કુદયર્ી ગોઠલણીલ ી દ્ધશર્ છે.રે્ભ ાં શનયીક્ષણ કયીને ગણુલત્ત લ ી ભ રશર્ી, લણતન ત્ભક થલરૂની ઉમોગી 
ભ રશર્ી, બ ગીદ યી ્તુર્ અને જૂિભ ાં યશીને વાંણૂત ભ નલ આંર્યરિમ ઓનુાં શનયીક્ષણ અને અિતઘટન કયલ ની 
વાંણૂતર્મ  અભબગભલ ી દ્ધશર્ છે.રે્ ઉય ાંર્ ભ નલીમ વાંથકૃશર્ન  જૂિ અંગેની ભ રશર્ી ભેલલ ની લૈજ્ઞ શનક 
દ્ધશર્ છે. 
 
 

 શક્ષણ સાથે સકંલાયે નળૃંીય સંોધનો : 
 
 

 યભર્ન  ભેદ ન, વશઅભ્મ શવક પ્રવશૃત્તઓભ ાં, યીવેવ દયશભમ ન, યીક્ષ  દયશભમ ન, થુર્ક રમભ ાં , 
વમશૂજીલનની પ્રવશૃત્તઓ, પ્રલ વ-મતટન અને યીક્ષ ન  વભમે શલદ્ય િીઓન  લર્તનોની ર્ય શોનો અભ્મ વ 
કયીને જે રે્ કે્ષત્રભ ાં રે્ભન ાં શલક વ ભ ટેનુાં મોગ્મ ભ ગતદળતન આી ળક મ છે. 

 વાંઘીમ પ્રવશૃર્ઓભ ાં,થટ પરૂભભ ાં, વેલ ક રીન ર્ રીભ દયશભમ ન,કેંરદ્રમ યીક્ષણ કેન્દ્દ્રભ ાં, ળ  કીમ કે 
વયક યી ભીરટિંગ્વભ ાં,  ઠયથુર્ક રેખનક મત શળભફયભ ાં શળક્ષકોન ાં વાંદબતભ ાં શનશર્ઓ ઘડલ  ભ ટેનુાં 
ભ ગતદળતન ભી યશ ેછે. 

 ચોક્કવ વ ભ જીક આશિિક ક્થિશર્ ધય લર્  શલદ્ય િીઓ, અલ દરૂ ફ કો, ચોક્કવ શલથર્ યભ ાં યશરે્  
શલદ્ય િીઓ, ચોક્કવ પ્રક યની ળ  ઓભ ાં અભ્મ વ કયર્ ાં શલદ્ય યિીઓ લગેયે ધ્મ નભ ાં ય ખીને નલૃ ાંળીમ 
વાંળોધન કયલ ભ ાં આલે છે ર્ો આલ  શલશળષ્ઠ શલદ્ય િીઓ જુદીજુદી રયક્થિશર્ભ ાં કેલ  લર્તનો કયલ નુાં 
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લરણ ધય લે છે અિલ  લર્તનો કયે છે રે્નો અભ્મ વ કયલ િી રે્ભન  ભ ટે મોગ્મ નીર્ીઓ ઘડલ  ભ ટેનુાં 
ભ ગતદળતન ભી યશ ેછે. 

 કોઈ ચોક્કવ જ્ઞ શર્, જાશર્ કે ધભતન  શળક્ષકો, શલદ્ય િીઓન ાં વાંદબતભ ાં આવુાં વ ાંળોધન કયીને રે્ભન  ભ ગતદળતક 
શવદ્ધ ાંર્ોની યચન  કયી ળક મ છે. 

 શળક્ષક પ્રશળક્ષણ વાંથિ ઓન  અધ્મ કો, પ્રશળક્ષણ િીઓન  વાંદબતભ ાં ઉય જણ લેર શલમોભ ાં વાંળોધન 
કયીને રે્ભન  ભ ટેન  ભ ગતદળતક શવદ્ધ ાંર્ો અને શનશર્શનમભોની યચન  કયી ળક મ છે. 

 ળૈક્ષભણક વાંથિ ઓ વ િે વાંક મેર  ભફનળૈક્ષભણક કભતચ યીઓ,આચ મો, વાંચ રકો, વ્મલથિ કો, શનશર્ 
શનધ તયકો, વયક યી અને ળ  કીમ દ શધક યીઓ લગેયેન  વાંદબતભ ાં ણ આ દ્ધશર્ દ્વ ય  વાંળોધન કયીને 
ર્ેભન ાં વાંદબતભ ાં મોગ્મ શનણતમો રઈ ળક મ છે. 

 નલૃાંળીમ વાંળોધન દ્વ ય  ભેલલ ભ ાં આલેર ાં રયણ ભો અન્દ્મ પ્રક યન ાં વાંળોધનો ભ ટેનો આધ ય યૂો  ડ ે
છે. 

 
 

 નળૃંીય સંોધનના પાયદા: 
 

1. અભ્મ વત્રોન  વ્મલશ યોનો વર્ર્ અને ર ાંફ  વભમ સધુી અભ્મ વ કયલ ભ ાં આલે છે રે્િી રે્ભન  લર્તનો 
ય અવય કયર્ ાં રયફોનો થષ્ટ ખ્મ ર આલે છે. 

2. રયક્થિશર્ન  વાંદબતભ ાં અભ્મ વ ત્રોન ાં થલ બ શલક લર્તનો જાણલ  ભે છે.જેિી ર્ેભન  લર્તનો અંગ ે
આગ શી કયલ નુાં ળકમ ફને છે. 

3. આ વાંળોધન દ્ધશર્ભ ાં લ થર્શલક રયક્થિશર્નો આગ્રશ ય ખલ ભ ાં આલે છે રે્િી કોઈ ણ પ્રક યની કૃશત્રભ 
રયક્થિશર્નુાં શનભ તણ કયવુાં ડત ુાં નિી.રે્િી પ્રભ ણભ ાં વાંળોધન વય ફને છે. 

4. લ થર્શલક રયક્થિશર્ભ ાં વાંળોધન કયલ ભ ાં આલે છે ર્ેિી ર્ેન ાં રયણ ભો લ થર્શલક શોમ છે. 
5. અન્દ્મ વાંળોધન દ્ધશર્ઓ દ્વ ય  ભેલલ ભ ાં આલરે ાં રયણ ભોની લ થર્શલક રયક્થિશર્ભ ાં ચક વણી કયલ  

ભ ટે આ વાંળોધન દ્ધશર્નો અવયક યક ઉમોગ કયી ળક મ છે. 
6. આ દ્ધશર્ અનેક ફ ફર્ોભ ાં રલભચકર્  ધય લે છે રે્િી વાંળોધક રયક્થિશર્ મજુફ ોર્ ની ક મતલ શીભ ાં 

રયલર્તન ર લી ળકે છે. 
7. આ પ્રક યન ાં વાંળોધનભ ાં કોઈએક ચોક્કવ જૂિને કેન્દ્દ્રભ ાં ય ખલ ભ ાં આલે છે.રે્િી વાંળોધનની ફ હ્ય 

મિ િતર્  જલ મ છે. 
8. પ્રદત્તન  એકત્રીકયણ ભ ટે એક કયર્ ાં લધુાં પ્રક યન ાં વાંળોધન ઉકયણોનો જરૂય મજુફ ઉમોગ કયલ ભ ાં 

આલે છે.રે્િી જે-રે્ જૂિન ાં વાંદબતભ ાં વલતગ્ર શી અને વાંણૂત ભ રશર્ી ભેલી ળક મ છે. 
9. પ્રદત્ત શલષ્રેણભ ાં ર્કત આધ રયર્ યીર્નો ઉમોગ કયલ ભ ાં આલે છે ર્ેિી કોઈ ણ રયક્થિશર્ન  વાંદબતભ ાં 

 ત્રોન ાં લર્તનો અંગે ર્કતફદ્ધ યીર્ે વચોટ રયણ ભો ભેલી ળક મ છે. 
10. આવુાં વાંળોધન લ થર્શલક રયક્થિશર્ભ ાં જ કયલ ભ ાં આલે છે,રે્ભ છર્ ાં વાંળોધક યૂક ભ રશર્ી ભેલલ  ભ ટે 

ન ન ાં  મ ન ાં પ્રમોગો કયી ળકે છે.જેિી વાંળોધન લધ ુપદ મી ફને છે. 
11. આ દ્ધશર્ભ ાં શત્રકોણીકયણનો પ મદો ભે છે.શત્રકોણીકયણ એટરે પ્રદત્ત એકત્રીકયણ ભ ટે વાંળોધનન  ફ ે

કે લધ ુઉકયણોનો એક વ િે ઉમોગ કયીને ભેલેર ાં પ્રદત્તનો તરુન ત્ભક અભ્મ વ કયલો. 
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 નળૃંીય સંોધનના પાયદા: 
 

1. આ દ્ધશર્ અનેક ફ ફર્ોભ ાં રલભચકર્  ધય લે છે.રે્િી વાંળોધકે લ યાંલ ય રે્ની ક મતપ્રણ રીભ ાં રયલર્તન 
ર લવુાં ડે છે.લી દયેક નલી રયક્થિશર્ભ ાં પ્રદત્ત એકત્રીકયણિી ભ ાંડીને રે્ની નોંધ કયલ  ભ ટેની યીર્ભ ાં 
લ યાંલ ય પેયપ ય કયલો ડે છે. આવુાં ક ભ પતર્ અનબુલી વાંળોધકો વપર્ લુતક કયી ળકે છે.નલ  વાંળોધકો 
આ ક મતભ ાં મશુ્કેરી અનબુલે છે. 

2. આભ ાં વાંળોધકે વશબ ગી અલરોકન દ્વ ય  ભ રશર્ી ભેલલ ની શોલ િી વાંળોધન ભ ટે લધ ુવભમ આલો 
ડે છે. 

3. વભમ લધ ુર ગલ ને ક યણે આ દ્ધશર્ પ્રભ ણભ ાં લધુાં ખચ ત ફને છે. 
 

સદંર્ભ : 
 

I. શતુર,એવ.એવ,(૨૦૧૫)વાંળોધન દ્ધશર્  િેમ, ભક્ષશર્ બ્રીકેળન ,અભદ લ દ. 

II. ટેર,આય.એવ,(૨૦૧૦)વાંળોધનની મ ની વાંકલ્ન ઓ, જમ બ્રીકેળન,અભદ લ દ. 
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