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વૈ ય ��તક અ�યયન પ�િત
��તાિવકઃસામા�જક સંશ ોધનમાં સામા�ય ર�તે બે �કારની મા�હતી એકિ�ત કરવામાં આવે છે . સં�યા�ક અને �ુણા�મક. �ુણા�મક મા�હતી
એકઠ� કરવાની એક મહ�વની અને અિત �ા�ચન પ�િત તર�ક� �ય��ત તપાસ પ�િતની ગણના થાય છે . �ુ�્ અને હા��ન ો એવો
અ�ભ�ાય છે ક� સમાજશા�ીય સા�હ�યમાં આ પ�િત�ુ ં મહ�વ ઘટ� ર�ું છે . પરં � ુ ખર� ખર તે � ું નથી. અને ક નવા સંશ ોધન

િવભાગોમાં તે ન ો ઉપયોગ થાય છે . વા��જય સંચાલન, સમાજકાય� , આ�િુ નક �ુન ાશા�, ઇિતહાસ, મનોિવ�ાન વગેર�મ ાં �ય��ત

તપાસ પ�િત નો ઉપયોગ થાય છે . આ� તો સમાજશા�માં સામા�જક �વનનો મહ�વની ઘટનાઓ �વી ક� �ય��ત, સં�થા ક�

સ�ુદાયનો ગહન અ�યાસ કરવા માટ� �ય��ત તપાસ પ�િતનો બહોળો ઉપયોગ થાય છે . આથી એકમલ�ી અ�યાસ શ�દ વ� ુ
ઉ�ચત લે�યો છે . સં�પ
ે માં કહ�એ તો એકમ ને આધાર� સમ�નો સં� ૂણ�- સવા�ગી અ�યાસ કરવા તે ન ો ઉપયોગ થાય છે .

સમાજશા�માં સવ� � થમ �ય��ત તપાસ પ�ધિતનો ઉપયોગ હબ�ટ� �પે �સર� કર� લો પરં � ુ તે ન ો �યવ��થત ર�તે ઉપયોગ ��ડ�રક
લી�લેએ કર� લો. �ા�સના મ�ૂ રોની આવક-�વકની મા�હતી મે ળવા માટ� આ પ�િત તે મ ણે ઉપયોગમાં લીધી હતી.

ભારતમાં લગભગ ૫૦ વષ� પહ�લાં તાતા ��ૂલ ઓફ સો��યલ વક� �વારા �ય��ત તપાસ પ�િતની વ�ુ મદદ લેવ ાતી હતી.
�ય��ત તપાસ પ�િત એટલે મા� કોઈ એક �ય��તનો અ�યાસ નહ� પણ સામા�જક એકમ તર�ક� �ય��ત, સં�થા ક� સ�ુદાયનો
અ�યાસ.

ુ બ છે .
�ુ દા-�ુ દા સમાજશા�ીઓએ આપે લી �યા�યા નીચે �જ
(1) “�ય��ત તપાસ પ�િત એટલે �ય��ત (એકમ)ની બધા જ �કારની સિવ�તર તપાસ પ�િત આમાં સંશ ોધક �ય��ત (એકમ)
ની એટલી િવગતે મા�હતી મે ળવે છે ક� �ય��ત સમાજનાં એક એકમ તર�ક� કઈ ર�તે વત� છે તે સમ� શકાય. - શીત પાઓ યાંગ

(2) �ય��તતપાસ પ�િત �ુણા�મક િવ�લેષ ણ�ુ ં �વ�પ છે �માં �ય��ત, પ�ર��થિત ક� સં�થા�ુ ં �યાન� ૂવ� ક�ુ ં સં� ૂણ� િનર��ણ
સમાવે શ પામે છે . - �બસંજ અને �બસંજ

(3) �ય��ત તપાસ પ�િત કોઈ સામા�જક એકમ, �ય��ત, પ�રવાર, સં�થા, સાં��ૃિ�ક વગ� અથવા સમ� �િતના �વન િવષે
સંશ ોધન તે મ જ િવ�લેષ ણ (િવવે ચના) કરવાની પ�િત (a method of exploring and analyzing) છે . - �ીમતી
પી.વી.યંગ

(4) �ય��ત તપાસ પ�િત સામા�જક હક�કતો અથવા મા�હતી એકઠ� કરવાની ર�તે છે � �વારા અ�યાસ કરવામાં આવતા
િવષયના એકા�મક �વ�પને સાચવી શકાય (એટલે ક� તે મ ાં સામા�જક એકમને જ �વીકારવામાં આવે ) છે . - �ુડ અને હા�
ઉપર દશા� વે લી �યા�યાઓને આધાર� નીચે �માણે િવશે ષ તાઓ ર�ૂ કર� શકાય.
(અ) આ પ�િતમાં અ�યાસ�ુ ં ક��� સામા�જક એકમ છે . તે મ ાં �ય��તથી માંડ�ને એક સ� ૂહ અથવા એક સમ� કોમ પણ સમાવે શ
પામી શક�.

(બ) તે મ ાં સામા�જક એકમ ઉપર અસર કરનારાં પ�રબળો શોધી કાઢવામાં આવે છે . �ય��ત એટલે ક� તે ન ી �ય��તમ�ા પર અસર
કરનારાં પ�રબળો તે મ જ સામા�જક એકમ અને સામા�જક વાતાવરણ વ�ચે કાય� - કારણનો સંબધ
ં શોધી કાઢવામાં આવે છે .

(ક) આ પ�િતમાં સામા�જક એકમનો સં� ૂણ� અ�યાસ કરવામાં આવે છે . સામા�જક એકમના કોઈ એક ત�વને આધાર� જ તપાસ
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થતી નથી. પરં � ુ સામા�જક એકમના (તમામ પાસાં) સમ� �વનને તપાસવામાં આવે છે . સમ� �વનને મનોવૈ �ાિનક,

સામા�જક, ભૌગો�લક, ધાિમ�ક, રાજક�ય, �ાણીશા�ીય વગેર� તમામ ���ટ�બ��ુઓ �વારા તપાસવામાં આવે અથવા આ બધી
બાબતોની તે ન ી પર �ું અસર છે તે �ણવાનો �ય�ન થાય છે .

(ડ) આ પ�િતને સામા�જક ‘� ૂ�મદશ� ક યં� ’ (Social Microscope) તર�ક� ઓળખવામાં આવે છે . તે મ ાં સામા�જક એકમનો � ૂબ
જ ઝીણવટભય� અને �ડાણથી અ�યાસ થાય છે .

(ઈ) આ પ�ધિત “�ુણા�મક અ�યાસ” કહ�વ ાય છે નહ� ક� સં�યાતમક. તે મ ાં �કડા ઉપર ભાર નથી � ૂકાતો.

ુ ાકાત
(ઈ) આ પ�ધિતમાં સંશ ોધનની મોટાભાગની પ�ધિતઓ – ઐિતહાિસક પ�ધિત, �ંથ ાલય પ�ધિત, િનર��ણ પ�ધિત, � લ
પ�ધિત, અ�ુ� ૂ�ચ, વગેર�ન ો સીધો ઉપયોગ થાય છે .
આ પ�ધિતની આધાર� ૂત મા�યતાઓઃ(1) માનવીની મૌ�લક સમાનતા

આ પ�ધિતમાં સંશ ોધક એ બાબતનો �વીકાર કર�ને આગળ વધે છે ક� માનવીનો � ૂળ �વભાવ તમામ ��થિતઓ ક� ઘટનાઓમાં
એક સમાન જ હોય છે . (��ૃિ�) અથા�� ્ અ�ુક પ�ર��થિતમાં દર� ક �ય��ત એક સર�ું જ વત� ન કર� છે .
(2) સમય-ત�વનો �ભાવઃ-

કોઈપણ એક ઘટનાનો અ�યાસ તે ઘટના બની હોય તે જ સમયને ક���ીય બનાવીને નહ�, પરં � ુ તે ન ા �ુત કાળ તે મ જ
ભિવ�યકાળમાં પડનારા �ભાવ બંને બાબતો પણ �યાનમાં રાખવામાં આવે છે .
(3) પ�ર��થિત માનવવત� ન �ુ ં ચાલકબળ છે .

માનવ�ુ ં વત� ન પ�ર��થિત આધા�રત હોય છે . તે થ ી કઈ કઈ પ�ર��થિતઓમાં ક�વ ા ક�વ ા �કાર�ુ ં વત� ન માનવ કર� છે તે ન ી ન�ધ

લેવ ાય છે , કારણ ક� એક જ પ�ર��થિત અ�ય લોકોના �વનમાં પણ વારં વ ાર આવી શક� છે . તે થ ી તે ન ી અસર િવષે � ુ ં અ�ુમ ાન �
તે એકમનો �ડો અ�યાસ કયા� િવનના પણ અગાઉથી કર� શકાય છે .
વૈ ય ��તક અ�યનના �કારઃ(અ) �ય��ત�ુ ં વૈ ય ��તક અ�યયનઃ-

આમાં કોઈ એક �ય��ત ક� �ના �વનની ખાસ ઘટનાના �ય��તગત અ�યાસ કરવામાં આવે છે . તે માટ� તે �ય��ત, તે ન ા �ુ�ુંબના
સ�યો, િમ�ો, તે ન ા પ�ર�ચતો પાસે થ ી અને ક ર�તે મા�હતી મે ળવાય છે . એટ� ું જ નહ� પણ તે ન ા સંબધ
ં ી ડાયર�, �ુ�તક, લેખ,
આ�મકથા, �વનચ�ર�, પ�, કિવતા વગેર�મ ાંથ ી પણ મા�હતી મે ળવાય છે .
(બ) સ�ુદાયનો વૈ ય ��તક અ�યાસઃ-

ુ �,
આમાં કોઈ પણ એકમ – એક વગ�, સ�ુહ અથવા સ�ુદાયનો �ય��તગત અ�યાસ થાય છે . તે માટ� �ુ��કૌશ�ય, ચા�ય
અ�ુભવ અને સાવધાનીમાં � ૂબ જ�ર� હોય છે .
વૈ ય ��તક અ�યયનની કાય� � ણાલીઃવૈ ય ��તક અ�યયન પ�િતનો આધાર �ુ�ય�વે � ૂતકાળ અને વત� મ ાનકાળ િવષે મે ળવે લાં ત�યો ઉપર છે . � તે એકમના

સંદભ�મ ાં �ુલાકાત, અવલોકન અથવા અ�ય કોઈપણ ��ુ��ત �ારા અથવા �ય��તગત ક� સં�થાક�ય લખાણોમાંથ ી મા�હતી

મે ળવીને પણ સવા�ગી અ�યાસ કરવા �ય�ન થાય છે . તે ન ો �ુ�ય ઉ�ેશ � ૂણ�ત ા મે ળવવાનો છે . કારણ ક� � ૂણ� અ�યયન એટલે
� ૂણ�ત ા. એકિ�ત મા�હતીની સ�યતાની કસોટ� કરવા � ૂ�મ િવ�લેષ ણ પણ જ�ર� બને છે .

વૈ ય ��તક અ�યયન પ�િતમાં � ૂણ�ત ા મે ળવવા માટ� નીચે �માણેન ી કાય� � ણાલી અપનાવવામાં આવે છે .
(1) સમ�યા�ુ ં િન�પણઃ-

�નો અ�યાસ કરવાનો હોય તે સમ�યાના �વ�પ�ુ ં િન�પણ કર�ું જ�ર� છે . તે મ ાં તે સમ�યાના તમામ પાસાંન ી �પ�ટ ર�ૂ આત
પણ કરવી જોઈએ. �થી જ�ર� મા�હતી એકઠ� કરવા�ુ ં � ૂક� ન જવાય.
a. વૈ ય ��તક એકમની પસંદગીઃ-

સંશ ોધનની સમ�યાના સંદભ�મ ાં કોઈપણ વૈ ય ��તક એકમ સામા�ય, અસાધારણ ક� િવિશ�ટની પસંદગી કર� શકાય છે .
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b. એકમના �કાર�ુ ં વણ�ન ઃ-

� �કારનાં એકમો ન�� કયા� હોય તે મ �ુ ં વણ�ન કર�ું જોઈએ. દા.ત. કોઈ એક �ય��ત, સ�ુદાય, સં�થા
c. વૈ ય ��તક એકમની સં�યાઃ-

ક�ટલાં વૈ ય ��તક એકમોનો સંશ ોધનમાં સમાવે શ કરવાનો છે . તે ન ી સં�યા મા�હતીની જ�રતના આધાર� અગાઉથી ન�� કર� લેવ ી
જોઈએ. જો ક� �ટલાં એકમો ઓછાં તે ટલો વ�ુ �ડાણ� ૂવ� કનો અ�યાસ શ� બની શક�.
(2) ઘટનાઓ�ુ ં સમય�મમાં વણ�ન ઃ-

� તે સમ�યા અને તે � ુ ં �ે� ન�� થયા બાદ સમય�મના સંદભ�મ ાં તે ને સમજવી જોઈએ, તે થ ી િનિ�ત સમયમાં �ું પ�રવત� ન
આ��ું છે અને ભિવ�યમાં પ�રવત� ન ની �ું શ�તા છે તે વણ�વ ી શકાય છે .
(3) િનણા�ય ક પ�રબળોઃ-

� તે સમ�યા ક� ઘટના માટ� ન ા જવાબદાર પ�રબળોનો અ�યાસ પણ થવો જોઈએ.
(4) િવ�લેષ ણ અને િન�કષ� ઃ-

એકિ�ત કર� લાં ત�યોને આધાર� િવ�લેષ ણ કર�ને ચો�સ િન�કષ� તારવવામાં આવે છે . તે ન ાંથ ી કયાં પ�રબળોને કારણે �ય��તગત
પ�ર��થિતમાં કયાં પ�રવત� ન ો આ�યાં અને આવવાની શ�તા છે તે �ણી શકાય છે .
વૈ ય ��તક અ�યયન પ�િતના �ોતઃવૈ ય ��તક અ�યયન પ�િતમાં � તે એકમનો ઝીણવટભય�, િવ�� ૃત અને �ડાણથી અ�યાસ કરવામાં આવે છે . તે મ ાં ઉપરછ�લી

િવગતો એકઠ� કરાતી નથી પણ � ૂબજ ક�ટ લઈને મા�હતી એકઠ� થાય છે . સામા�ય ર�તે નીચેન ા �ોતનો ઉપયોગ કરવામાં

આવે છે . (1) એકમની �બ� �ુલાકાત (2) ડાયર� (3) પ�ો (4) સા�હ��યક રચનાઓ, લેખો વગેર� (5) સામિયકોમાં આવે લાં
લખાણો (6) એકમને ગમતાં / લગતાં �ુ�તકો (7) એકમ િવષે ન ી સરકાર� ફાઈલો (8) એકમની વંશ ાવલી (9) ફોટો આ�બમ

(10) િમ�ો, સંબધ
ં ીઓ, પ�ર�ચતો, વગેર�ન ો તે ન ાં િવષે ન ા અ�ભ�ાય (11) એકમના �વનમાં બને લી ઘટનાઓની યાદ� અથવા

�વનકથા (12) એકમ સંબધ
ં ી શાળા, �લ, પોલીસ, કોટ� , વગેર�મ ાં સચવાયે લો ર� કોડ� (13) એકમને મહ�વની �ય��તઓ �ારા
મળે લાં �માણપ�ો, ઈનામો વગેર� જો એકમ �ય��ત હોય તો વ�ુ િવગતવાર મા�હતી દ� િનકન�ધ, પ�ો અ�્ �વન ઇિતહાસ
સંદભ�મ ાં જોઈએ.
(1) િન�યન�ધઃ-

તે વૈ ય ��તક અ�યયન પ�િતનો મહ�વનો �ોત ગણાય છે . તે �ય��તએ પોતે લખી હોય છે . તે મ ાં અગ�યની ઘટનાઓ અ

સં�મરણો હોય છે . તે મ ાં �ય��તગત અને અ�યંત �ુ� ત બાબતો લખેલી હોય છે . � બાબતો �બ� �ુલાકાતમાં � ૂછ� શકાતી નથી
અથવા � ઘણીખર� બાબતો િવસર� જવાય છે તે ડાયર�માંથ ી સરળતાથી મળ� શક� છે .
(2) પ�ોઃ-

વૈ ય ��તક અ�યયન પ�િતમાં પ�ો �ારા મા�હતી �મબ�ધ ર�તે મળ� શકતી ન હોવાં છતાં તે મ ાંથ ી ઘણી િવગતો �ણવા મળે છે .

�મ ક�, અ�ય �યકિતઓ સાથે ન ા સંબધ
ં ો, �વન-દશ� ન , �ય��તની પોતાની ભાવનાઓ, ઘારણાઓ, �વન��યનો ���ટકોણ,
વગેર� �ૂંકમાં � તે �ય��તનો મનોવૈ �ાિનક અ�યાસ સરળતાથી કર� શકાય છે .
(3) �વન ઇિતહાસઃ-

વૈ ય ��તક અ�યયન પ�િતનો �ુ�ય�ોત છે . �વન-ઇિતહાસ �વન�ુ ં � ૂિત�મ ત
ં �વ�પ છે . તે મ ાં �ય��ત િવશે ષ ની કૌ�ું�બક
� ૂવ� �િુ મકા, તે ન ા �વનને �ભાિવત કરનાર� ઘટનાઓ, અ�ુભવો, પ�ર��થિત – પ�રવત� ન નો �ય��ત ઉપર અસર વગેર� િવગતો
હોય છે . તે �ય��તએ પોતે લખેલ હોય છે અથવા �વે �છાએ અ�ય પાસે લખાવે લ હોય છે .
વૈ ય ��તક અ�યયન પ�િત અને �કડાશા�ીય પ�િતઃબંને વ�ચે તફાવતઃ

(1) વૈ ય ��તક અ�યયન પ�િતમાં �ુણા�મક પાસા ઉપર ભાર �ુકાય છે . �યાર� �કાડાશા�ીય પ�િતમાં સં�યા�મક પાસા પર
ભાર �ુકાય છે .
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(2) વૈ ય ��તક અ�યયન પ�િતમાં વણ�ન િવ�� ૃત અ �વંત �તા� ૂવ� ક કર� શકાય છે . જયાર� �કાડાશા�ીય પ�િતમાં વણ�ન
િનિ�ત અને ઔપચા�રક �વ�પ�ુ ં જ હોય છે .

(3) વૈ ય ��તક અ�યયન પ�િતમાં ફ�ત મયા��દત એકમોનો જ �ડો અ�યાસ થઈ શક� છે , �યાર� �કડાશા�ીય પ�િતમાં
એકમોની સં�યા ઘણી વ�ુ હોય છે .

(4) વૈ ય ��તક અ�યયન પ�િતમાં � ૂબ ગહન ર�તે અ�યાસ હાથ ધરવામાં આવે છે . જયાર� �કડાશા�ીય પ�િતમાં ગહન
અ�યાસ કરવાને બદલે અ�ુક જ બાબતો િવષે �કડા એકિ�ત થાય છે .

ૂ તા �ુજ બ થાય
ુ ળ
(5) વૈ ય ��તક અ�યયન પ�િતમાં એકમોની પસંદગી કોઈ િનિ�ત પ�િત �ારા કરવાને બદલે સગવડ / અ� �
છે . �યાર� �કડાશા�ીય પ�િતમાં ન� ૂનાની પસંદગી િનિ�ત પ�િતથી થાય છે .

(6) વૈ ય ��તક અ�યયન પ�િતમાં મે ળવે લાં પ�રણામો સામા�ય �ાન, તક� તથા િવષયના સૈ � ધાંિતક �ાન પર આધા�રત હોય છે .
�યાર� �કડાશા�ીય પ�િતથી તારવે લો િન�કષ� �કડાશા�ીય િનયમોને આધાર� હોય છે .

(7) વૈ ય ��તક અ�યયન પ�િતમાં એમ માનવામાં આવે છે ક� પ�ર��થિત તે મ જ લાગણી પર અસર કરતી બાબતોનો માનવીય-

�યવહાર પર ઘે રો �ભાવ હોય છે . ઉપરાંત એકમ તર�ક� �ય��ત અિવભા�ય હોય છે . તે � ુ ં ખંડોમાં િવભાજન ક� �ુકડાઓ �પે

અ�યયન થઈ શક� ું નથી, �યાર� �કડાશા�ીય પ�િતમાં એ�ું માનવામાં આવે છે ક� જો વ�ુમ ાં વ�ુ એકમોમાં (સં�યામાં) કોઈ
બાબત અ�ભ�ય�ત થાય તો તે ને સાચી માની લેવ ી જોઈએ.
બંને વ�ચે �તરસંબધ
ં ઃ-

બંને પ�િતઓ વ�ચે મોટો તફાવત હોવા છતાં બંને વ�ચે ઘિન�ટ સંબધ
ં અને પર�પરાવલંબન પણ છે . �કડાશા�ીય િવગતોને

આધાર� વૈ ય ��તક એકમ િવષે ક�ટલાંક અ�ુમ ાન તારવી શકાય છે . તમામ �કારનાં વૈ ય ��તક અ�યયનોમાં મોટ� ભાગે “ન�ુન ા
પ�િત” ની મદદ લેવ ાય છે . તે � ું જ �કડાશા�ીય પ�િતમાં પણ થાય છે .

વૈ ય ��તક અ�યયન પ�િતમાં પણ �વી�ૃત આદ� શ ોથી િવચલન ક�ટલાં �માણમાં છે તે �ણવા કોિશષ થાય છે . �કડાશા�ીય
પ�િતમાં પણ �સારમાનનો ઉપયોગ થાય છે . વૈ ય ��તક અ�યયન પ�િતમાં પણ �કડાશા�ની માફક જ િવિવધ એકમો
વ�ચેન ો સહસંબધ
ં અને સહ િવચલન �ણવા કોિશષ થાય છે .

આમ બંને પ�િતઓ એકબી�ની � ૂરક છે , એકબી�ની િનકટ છે .
ુ દોષઃવૈ ય ��તક અ�યયન પ�િતનામ �ણ
ુ ઃ�ણ

(1) આ પ�િતથી �ા�તમા�હતી સ� ૃ�ધ ક�ાની હોય છે . તે ન ાથી સામા�જક વલણો અ � ૂ�યો �ણી શકાય છે .
(2) આ પ�િતથી મે ળવે લી મા�હતીમાંથ ી અ�ય �કારના સંશ ોધન માટ� �ે રણા મળે છે .

(3) �ય��તએ પોતાની ���ટએ લખેલી િવગતોને પછ�થી “અ�ય �ય��તઓની ���ટએ” જોવાય છે .
ુ વો થાય છે .
(4) સંશ ોધકને તે મ ાં િવશાળ પાયા પર �ય��તગત અ� ભ
(5) તે મ ાં સામા�જક એકમોનો ઝીણવટભય� અ�યાસ થાય છે .

(6) સામા�જક એકમ સાથે સંકળાયે લી અ�ય બાબતોનો અ�યાસ કરવાની તક મળે છે .

ુ વ
(7) તે મ ાં સંશ ોધનની મોટાભાગની પ�િતઓનો ઉપયોગ શ� હોવાથી સંશ ોધકને અને ક પ�િતઓનો ઉપયોગ કરવાનો અ� ભ
મળે છે .

(8) આ પ�િતથી સંશ ોધક�ુ ં �ાન ��ુ – સ� ૃ�ધ બને છે .

(9) આ પ�િતની મદદથી નવી ઉપક�પના ક� નવો િસ�ધાંત રચી શક� છે .

(10) આ પ�િતના અ�યાસમાં સામા�જક વાતાવરણને સમજવાની પણ કોિશષ થાય છે .
દોષ / મયા�દાઓઃ-

નીચેન ી મયા�દાઓ �ૂ ર કરવામાં આવે તો આ પ�િત�ુ ં અ�યાસ � ૂ�ય ઘ�ુ ં વધી �ય.

(1) આ પ�િતમાં �ડો, ગહન, સવ� �ાહ� અ�યાસ કરવામાં � ૂબ જ સમય �ય છે અને સંશ ોધન ખચ� પણ વધાર� થાય છે .
(2) મોટ� ભાગે મયા��દત �વ�પના સંશ ોધનમાં તે વ�ુ ઉપયોગી નીવડ� છે .

(3) આ પ�િતમાં સંશ ોધક થોડાંક ઉદાહરણો ક� �િતભાવો ઉપરથી સામા�યીકરણ તારવવા લલચાય છે .

(4) ક�ટલીક વખત શ� હોય તે થ ી ઓછ� મા�હતી મે ળવીને સંશ ોધક � ૂબ મા�હતી મે ળવી છે તે વ ા �યાલમાં રાચે છે .

(5) ઉ�રદાતાએ આપે લી મા�હતીને સાચીમાની લેવ ામાં આવે છે . પરં � ુ ઘણી �ય��તઓ બેવ ડા �ય��ત�વવાળ� હોય છે . “હાથીના
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ચાવવાના અને દ� ખાડવાના �ુ દા” તે � ું �ય��ત�વ હોય છે .

(6) આ પ�િતમાં ઉપલ�ધ મા�હતીની ચકાસણી મોટ� ભાગે ટાળવામાં આવે છે . આ અવૈ �ાિનક ત�વ છે .

(7) સરકાર� દ�તાવે જ ોનો તે મ ાં ઉપયોગ થાય છે પરં � ુ તે ન ી સ�યતા ક� આધાર� ૂતતા �શ િવષે શંકા ઊભી કર� શકાય છે . તે મ ાં
િનર��ણની ક� યાદશ��તની ખામી અથવા � ૂવ� �હો પણ હોઈ શક� છે . �બનજ�ર� �સંગો ઉપર વ�ુ પડતો ભાર પણ અપાયો હોય.

(8) તે મ ાં �વન-ઈિતહાસનો ઉપયોગ થાય છે પરં � ુ તે અવૈ �ાિનક અને દોષ� ૂણ� હોય છે કારણ ક� તે મ ાં ઘટનાઓની
અિતશયો��ત થયે લી હોય છે . અથવા લેખ ક� પોતાના અ�ુભવો પણ તે મ ાં ઉમે ય ા� હોય છે . કયાર� ક એવી ઘટનાઓનો પણ ઉ�લેખ
કરાયો હોય છે . ક� � ખર� ખર બની જ ના હોય.
ુ ના�મક હોતા નથી.
(9) તે મ ાં �કડા �લ

ુ ના શ� નથી.
(10) િવ�ભ� સ� ૂહોની �લ
ઉપરો�ત દોષને લીધે આ પ�િતને સમાજશા�ીઓએ અવૈ �ાિનક અ �બનજ�ર�ગણીને છોડ� દ�ધી નથી પણ તે મ ાં કાલ� રોજસ� ,

એ�ટન મે ય ો, આ���ડ �ક�સે જોહન ડોલાડ� વગેર�એ �ુધ ારા-વધારા કર�ને તે ને �ુ� ધ અને વૈ �ાિનક બનાવવા �ય�ન કય� છે .
તે મ ાં �કડાઓના સંકલન, લેખન તથા સંપ ાદનમાં �ુધ ારો, ન� ૂના પ�િતનો ઉપયોગ, અ� ૂ�ુ�ચ, �ુલાકત તે મ જ િવિવધ
િનમં� ણો વગેર� �ારા �ુ� ધતા લાવવા કોિશષ થાય છે .
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