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વૈય��તક અ�યયન પ�િત

��તાિવકઃ-

સામા�જક સશંોધનમા ંસામા�ય ર�તે બે �કારની મા�હતી એકિ�ત કરવામા ંઆવે છે. સ�ંયા�ક અને �ણુા�મક. �ણુા�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��નો એવો
અ�ભ�ાય  છે  ક�  સમાજશા�ીય  સા�હ�યમાં આ પ�િત�ું મહ�વ  ઘટ� ર�ું છે. પરં� ુ ખર�ખર  તે�ું નથી. અનેક નવા સશંોધન
િવભાગોમા ંતેનો ઉપયોગ થાય છે. વા��જય સચંાલન, સમાજકાય�, આ�િુનક �નુાશા�, ઇિતહાસ, મનોિવ�ાન વગેર�મા ં�ય��ત
તપાસ પ�િત નો ઉપયોગ થાય છે. આ� તો સમાજશા�મા ંસામા�જક �વનનો મહ�વની ઘટનાઓ �વી ક� �ય��ત, સ�ંથા ક�
સ�દુાયનો ગહન અ�યાસ કરવા માટ� �ય��ત તપાસ પ�િતનો બહોળો ઉપયોગ થાય છે. આથી એકમલ�ી અ�યાસ શ�દ વ� ુ
ઉ�ચત લ�ેયો છે. સ�ંપેમા ંકહ�એ તો એકમ ને આધાર� સમ�નો સ�ંણૂ�-સવા�ગી અ�યાસ કરવા તેનો ઉપયોગ થાય છે.

સમાજશા�મા ંસવ��થમ �ય��ત તપાસ પ�ધિતનો ઉપયોગ હબ�ટ�  �પે�સર�  કર�લો પરં�  ુતેનો �યવ��થત ર�તે ઉપયોગ ��ડ�રક
લી�લએે કર�લો. �ા�સના મ�ૂરોની આવક-�વકની મા�હતી મેળવા માટ� આ પ�િત તેમણ ેઉપયોગમા ંલીધી હતી.

ભારતમા ંલગભગ ૫૦ વષ� પહ�લા ંતાતા ��લૂ ઓફ સો��યલ વક� �વારા �ય��ત તપાસ પ�િતની વ� ુમદદ લવેાતી હતી.

�ય��ત તપાસ પ�િત એટલે મા� કોઈ એક �ય��તનો અ�યાસ નહ� પણ સામા�જક એકમ તર�ક� �ય��ત, સ�ંથા ક� સ�દુાયનો
અ�યાસ.

�ુદા-�ુદા સમાજશા�ીઓએ આપેલી �યા�યા નીચે �જુબ છે.

(1) “�ય��ત તપાસ પ�િત એટલે �ય��ત (એકમ)ની બધા જ �કારની સિવ�તર તપાસ પ�િત આમા ંસશંોધક �ય��ત (એકમ)

ની એટલી િવગતે મા�હતી મેળવે છે ક� �ય��ત સમાજના ંએક એકમ તર�ક� કઈ ર�તે વત� છે તે સમ� શકાય. - શીત પાઓ યાગં

(2) �ય��તતપાસ  પ�િત  �ણુા�મક િવ�લષેણ�ું �વ�પ  છે  �માં �ય��ત, પ�ર��થિત  ક�  સ�ંથા�ું �યાન�વૂ�ક�ું સ�ંણૂ� િનર��ણ
સમાવેશ પામે છે. - �બસજં અને �બસજં

(3) �ય��ત તપાસ પ�િત કોઈ સામા�જક એકમ, �ય��ત, પ�રવાર, સ�ંથા, સા�ં�ૃિ�ક વગ� અથવા સમ� �િતના �વન િવષે
સશંોધન  તેમજ  િવ�લષેણ  (િવવેચના)  કરવાની  પ�િત  (a  method  of  exploring  and  analyzing)  છે.  -  �ીમતી
પી.વી.યગં

(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 (એટલ ેક� તેમા ંસામા�જક એકમને જ �વીકારવામા ંઆવે ) છે. - �ડુ અને હા�

ઉપર દશા�વેલી �યા�યાઓને આધાર� નીચે �માણે િવશેષતાઓ ર�ૂ કર� શકાય.

(અ) આ પ�િતમા ંઅ�યાસ�ુ ંક��� સામા�જક એકમ છે. તેમા ં�ય��તથી માડં�ને એક સ�હૂ અથવા એક સમ� કોમ પણ સમાવેશ
પામી શક�.
(બ) તેમા ંસામા�જક એકમ ઉપર અસર કરનારા ંપ�રબળો શોધી કાઢવામા ંઆવે છે. �ય��ત એટલ ેક� તેની �ય��તમ�ા પર અસર
કરનારા ંપ�રબળો તેમજ સામા�જક એકમ અને સામા�જક વાતાવરણ વ�ચ ેકાય�-કારણનો સબંધં શોધી કાઢવામા ંઆવે છે.

(ક) આ પ�િતમા ંસામા�જક એકમનો સ�ંણૂ� અ�યાસ કરવામા ંઆવે છે. સામા�જક એકમના કોઈ એક ત�વને આધાર� જ તપાસ
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થતી નથી. પરં� ુ સામા�જક એકમના (તમામ  પાસા)ં 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 તેની પર �ુ ંઅસર છે તે �ણવાનો �ય�ન થાય છે.

(ડ) આ પ�િતને સામા�જક ‘��ૂમદશ�ક ય�ં’ (Social Microscope) તર�ક� ઓળખવામા ંઆવે છે. તેમા ંસામા�જક એકમનો �બૂ
જ ઝીણવટભય� અને �ડાણથી અ�યાસ થાય છે.

(ઈ) આ પ�ધિત “�ણુા�મક અ�યાસ” કહ�વાય છે નહ� ક� સ�ંયાતમક. તેમા ં�કડા ઉપર ભાર નથી �કૂાતો.
(ઈ) આ પ�ધિતમા ંસશંોધનની મોટાભાગની પ�ધિતઓ – ઐિતહાિસક પ�ધિત, �થંાલય પ�ધિત, િનર��ણ પ�ધિત, �લુાકાત
પ�ધિત, અ��ુ�ૂચ, વગેર�નો સીધો ઉપયોગ થાય છે.

આ પ�ધિતની આધાર�તૂ મા�યતાઓઃ-

(1) માનવીની મૌ�લક સમાનતા
આ પ�ધિતમા ંસશંોધક એ બાબતનો �વીકાર કર�ને આગળ વધે છે ક� માનવીનો �ળૂ �વભાવ તમામ ��થિતઓ ક� ઘટનાઓમાં
એક સમાન જ હોય છે. (��ૃિ�) અથા�� ્અ�કુ પ�ર��થિતમા ં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� ુ તેના  �તુકાળ  તેમજ
ભિવ�યકાળમા ંપડનારા �ભાવ બનંે બાબતો પણ �યાનમા ંરાખવામા ંઆવે છે.

(3) પ�ર��થિત માનવવત�ન�ુ ંચાલકબળ છે.

માનવ�ુ ંવત�ન પ�ર��થિત આધા�રત હોય છે. તેથી કઈ કઈ પ�ર��થિતઓમા ંક�વા ક�વા �કાર�ુ ંવત�ન માનવ કર� છે તેની ન�ધ
લવેાય છે, કારણ ક� એક જ પ�ર��થિત અ�ય લોકોના �વનમા ંપણ વારંવાર આવી શક� છે. તેથી તેની અસર િવષે� ુ ંઅ�મુાન �
તે એકમનો �ડો અ�યાસ કયા� િવનના પણ અગાઉથી કર� શકાય છે.

વૈય��તક અ�યનના �કારઃ-

(અ) �ય��ત�ુ ંવૈય��તક અ�યયનઃ-
આમા ંકોઈ એક �ય��ત ક� �ના �વનની ખાસ ઘટનાના �ય��તગત અ�યાસ કરવામા ંઆવે છે. તે માટ� તે �ય��ત, તેના �ુ�ંુબના
સ�યો, િમ�ો, તેના પ�ર�ચતો પાસેથી અનેક ર�તે મા�હતી મેળવાય છે. એટ�ુ ંજ નહ� પણ તેના સબંધંી ડાયર�, ��ુતક, લખે,

આ�મકથા, �વનચ�ર�, પ�, કિવતા વગેર�માથંી પણ મા�હતી મેળવાય છે.

(બ) સ�દુાયનો વૈય��તક અ�યાસઃ-
આમાં કોઈ  પણ એકમ  – એક  વગ�, સ�હુ  અથવા સ�દુાયનો  �ય��તગત  અ�યાસ  થાય  છે. તે  માટ�  ��ુ�કૌશ�ય, ચા�યુ�,
અ�ભુવ અને સાવધાનીમા ં�બૂ જ�ર� હોય છે.

વૈય��તક અ�યયનની કાય��ણાલીઃ-

વૈય��તક  અ�યયન  પ�િતનો  આધાર  ��ુય�વે  �તૂકાળ અને  વત�માનકાળ િવષે  મેળવેલાં ત�યો  ઉપર  છે.  �  તે  એકમના
સદંભ�માં �લુાકાત,  અવલોકન  અથવા  અ�ય  કોઈપણ ���ુ�ત  �ારા  અથવા  �ય��તગત  ક�  સ�ંથાક�ય  લખાણોમાથંી  મા�હતી
મેળવીને પણ સવા�ગી અ�યાસ કરવા �ય�ન થાય છે. તેનો ��ુય ઉ�ેશ �ણૂ�તા મેળવવાનો છે. કારણ ક� �ણૂ� અ�યયન એટલે
�ણૂ�તા. એકિ�ત મા�હતીની સ�યતાની કસોટ� કરવા ��ૂમ િવ�લષેણ પણ જ�ર� બને છે.

વૈય��તક અ�યયન પ�િતમા ં�ણૂ�તા મેળવવા માટ� નીચ ે�માણનેી કાય��ણાલી અપનાવવામા ંઆવે છે.

(1) સમ�યા�ુ ંિન�પણઃ-
�નો અ�યાસ કરવાનો હોય તે સમ�યાના �વ�પ�ુ ંિન�પણ કર�ુ ંજ�ર� છે. તેમા ંતે સમ�યાના તમામ પાસાનંી �પ�ટ ર�ૂઆત
પણ કરવી જોઈએ. �થી જ�ર� મા�હતી એકઠ� કરવા� ુ ં�કૂ� ન જવાય.

a. વૈય��તક એકમની પસદંગીઃ-
સશંોધનની સમ�યાના સદંભ�મા ંકોઈપણ વૈય��તક એકમ સામા�ય, અસાધારણ ક� િવિશ�ટની પસદંગી કર� શકાય છે.
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b. એકમના �કાર�ુ ંવણ�નઃ-
� �કારના ંએકમો ન�� કયા� હોય તેમ�ુ ંવણ�ન કર�ુ ંજોઈએ. દા.ત. કોઈ એક �ય��ત, સ�દુાય, સ�ંથા

c. વૈય��તક એકમની સ�ંયાઃ-
ક�ટલા ંવૈય��તક એકમોનો સશંોધનમા ંસમાવેશ કરવાનો છે. તેની સ�ંયા મા�હતીની જ�રતના આધાર� અગાઉથી ન�� કર� લેવી
જોઈએ. જો ક� �ટલા ંએકમો ઓછા ંતેટલો વ� ુ�ડાણ�વૂ�કનો અ�યાસ શ� બની શક�.

(2) ઘટનાઓ�ુ ંસમય�મમા ંવણ�નઃ-
� તે સમ�યા અને તે� ુ ં��ે ન�� થયા બાદ સમય�મના સદંભ�મા ંતેને સમજવી જોઈએ, તેથી િનિ�ત સમયમા ં�ુ ંપ�રવત�ન
આ��ુ ંછે અને ભિવ�યમા ંપ�રવત�નની �ુ ંશ�તા છે તે વણ�વી શકાય છે.

(3) િનણા�યક પ�રબળોઃ-
� તે સમ�યા ક� ઘટના માટ�ના જવાબદાર પ�રબળોનો અ�યાસ પણ થવો જોઈએ.

(4) િવ�લષેણ અને િન�કષ�ઃ-
એકિ�ત કર�લા ંત�યોને આધાર� િવ�લેષણ કર�ને ચો�સ િન�કષ� તારવવામા ંઆવે છે. તેનાથંી કયા ંપ�રબળોને કારણ ે�ય��તગત
પ�ર��થિતમા ંકયા ંપ�રવત�નો આ�યા ંઅને આવવાની શ�તા છે તે �ણી શકાય છે.

વૈય��તક અ�યયન પ�િતના �ોતઃ-

વૈય��તક અ�યયન પ�િતમા ં� તે એકમનો ઝીણવટભય�, િવ��તૃ અને �ડાણથી અ�યાસ કરવામા ંઆવે છે. તેમા ંઉપરછ�લી
િવગતો એકઠ� કરાતી નથી પણ �બૂજ ક�ટ લઈને મા�હતી એકઠ� થાય છે. સામા�ય ર�તે નીચનેા �ોતનો ઉપયોગ કરવામાં
આવે છે. (1) એકમની �બ� �લુાકાત  (2) ડાયર� (3) પ�ો (4) સા�હ��યક રચનાઓ, લખેો વગેર�  (5) સામિયકોમાં આવેલાં
લખાણો (6) એકમને ગમતાં / લગતાં ��ુતકો (7) એકમ િવષેની સરકાર� ફાઈલો (8) એકમની વશંાવલી (9) ફોટો આ�બમ
(10) િમ�ો, સબંધંીઓ, પ�ર�ચતો, વગેર�નો તેના ંિવષેના અ�ભ�ાય (11) એકમના �વનમા ંબનેલી ઘટનાઓની યાદ� અથવા
�વનકથા (12) એકમ સબંધંી શાળા, �લ, પોલીસ, કોટ�, વગેર�મા ંસચવાયેલો ર�કોડ�  (13) એકમને મહ�વની �ય��તઓ �ારા
મળેલાં �માણપ�ો, ઈનામો વગેર�  જો એકમ �ય��ત હોય તો વ�  ુ િવગતવાર મા�હતી દ� િનકન�ધ, પ�ો અ�્ �વન ઇિતહાસ
સદંભ�મા ંજોઈએ.

(1) િન�યન�ધઃ-
તે  વૈય��તક અ�યયન  પ�િતનો  મહ�વનો  �ોત  ગણાય  છે. તે  �ય��તએ  પોતે  લખી હોય  છે. તેમાં અગ�યની ઘટનાઓ અ
સ�ંમરણો હોય છે. તેમા ં�ય��તગત અને અ�યતં ��ુત બાબતો લખલેી હોય છે. � બાબતો �બ� �લુાકાતમા ં�છૂ� શકાતી નથી
અથવા � ઘણીખર� બાબતો િવસર� જવાય છે તે ડાયર�માથંી સરળતાથી મળ� શક� છે.

(2) પ�ોઃ-
વૈય��તક અ�યયન પ�િતમા ંપ�ો �ારા મા�હતી �મબ�ધ ર�તે મળ� શકતી ન હોવા ંછતા ંતેમાથંી ઘણી િવગતો �ણવા મળે છે.

�મ  ક�, અ�ય  �યકિતઓ સાથેના સબંધંો, �વન-દશ�ન, �ય��તની પોતાની ભાવનાઓ, ઘારણાઓ, �વન��યનો  ���ટકોણ,

વગેર� �ૂંકમા ં� તે �ય��તનો મનોવૈ�ાિનક અ�યાસ સરળતાથી કર� શકાય છે.

(3) �વન ઇિતહાસઃ-
વૈય��તક  અ�યયન  પ�િતનો  ��ુય�ોત  છે.  �વન-ઇિતહાસ  �વન�ું �િૂત�મતં  �વ�પ  છે.  તેમાં �ય��ત  િવશેષની  કૌ�ું�બક
�વૂ��િુમકા, તેના �વનને �ભાિવત કરનાર� ઘટનાઓ, અ�ભુવો, પ�ર��થિત – પ�રવત�નનો �ય��ત ઉપર અસર વગેર� િવગતો
હોય છે. તે �ય��તએ પોતે લખલે હોય છે અથવા �વે�છાએ અ�ય પાસે લખાવેલ હોય છે.

વૈય��તક અ�યયન પ�િત અને �કડાશા�ીય પ�િતઃ-

બનેં વ�ચે તફાવતઃ
(1) વૈય��તક અ�યયન પ�િતમાં �ણુા�મક પાસા ઉપર ભાર �કુાય છે. �યાર�  �કાડાશા�ીય પ�િતમાં સ�ંયા�મક પાસા પર
ભાર �કુાય છે.
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(2) વૈય��તક અ�યયન  પ�િતમાં વણ�ન  િવ��તૃ  અ  �વતં�તા�વૂ�ક કર� શકાય  છે. જયાર�  �કાડાશા�ીય  પ�િતમાં વણ�ન
િનિ�ત અને ઔપચા�રક �વ�પ�ુ ંજ હોય છે.

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

(4) વૈય��તક  અ�યયન  પ�િતમાં �બૂ ગહન  ર�તે  અ�યાસ  હાથ  ધરવામાં આવે  છે. જયાર�  �કડાશા�ીય  પ�િતમાં ગહન
અ�યાસ કરવાને બદલ ેઅ�કુ જ બાબતો િવષે �કડા એકિ�ત થાય છે.

(5) વૈય��તક અ�યયન પ�િતમા ંએકમોની પસદંગી કોઈ િનિ�ત પ�િત �ારા કરવાને બદલે સગવડ / અ��ુળૂતા �જુબ થાય
છે. �યાર� �કડાશા�ીય પ�િતમા ંન�નૂાની પસદંગી િનિ�ત પ�િતથી થાય છે.

(6) વૈય��તક અ�યયન પ�િતમા ંમેળવેલા ંપ�રણામો સામા�ય �ાન, તક� તથા િવષયના સૈ�ધાિંતક �ાન પર આધા�રત હોય છે.

�યાર� �કડાશા�ીય પ�િતથી તારવેલો િન�કષ� �કડાશા�ીય િનયમોને આધાર� હોય છે.

(7) વૈય��તક અ�યયન પ�િતમા ંએમ માનવામા ંઆવે છે ક� પ�ર��થિત તેમજ લાગણી પર અસર કરતી બાબતોનો માનવીય-

�યવહાર પર ઘેરો �ભાવ  હોય  છે. ઉપરાતં  એકમ  તર�ક� �ય��ત  અિવભા�ય  હોય  છે. તે� ું ખડંોમાં િવભાજન  ક� �ુકડાઓ �પે
અ�યયન થઈ શક� ુ ંનથી, �યાર� �કડાશા�ીય પ�િતમા ંએ�ુ ંમાનવામા ંઆવે છે ક� જો વ�મુા ંવ� ુએકમોમા ં(સ�ંયામા)ં કોઈ
બાબત અ�ભ�ય�ત થાય તો તેને સાચી માની લવેી જોઈએ.

બનેં વ�ચે �તરસંબધંઃ-
બનંે પ�િતઓ વ�ચે મોટો તફાવત હોવા છતા ંબનંે વ�ચે ઘિન�ટ સબંધં અને પર�પરાવલબંન પણ છે. �કડાશા�ીય િવગતોને
આધાર�  વૈય��તક એકમ  િવષે  ક�ટલાકં અ�મુાન  તારવી શકાય  છે. તમામ  �કારનાં વૈય��તક અ�યયનોમાં મોટ�ભાગે “ન�નુા
પ�િત” ની મદદ લવેાય છે. તે� ુ ંજ �કડાશા�ીય પ�િતમા ંપણ થાય છે.

વૈય��તક અ�યયન પ�િતમાં પણ �વી�ૃત આદ�શોથી િવચલન ક�ટલાં �માણમાં છે તે �ણવા કોિશષ થાય છે. �કડાશા�ીય
પ�િતમાં પણ �સારમાનનો  ઉપયોગ થાય  છે.  વૈય��તક  અ�યયન  પ�િતમાં પણ �કડાશા�ની  માફક  જ  િવિવધ  એકમો
વ�ચનેો સહસબંધં અને સહ િવચલન �ણવા કોિશષ થાય છે.

આમ બનંે પ�િતઓ એકબી�ની �રૂક છે, એકબી�ની િનકટ છે.

વૈય��તક અ�યયન પ�િતનામ �ણુદોષઃ-

�ણુઃ-
(1) આ પ�િતથી �ા�તમા�હતી સ��ૃધ ક�ાની હોય છે. તેનાથી સામા�જક વલણો અ ��ૂયો �ણી શકાય છે.

(2) આ પ�િતથી મેળવેલી મા�હતીમાથંી અ�ય �કારના સશંોધન માટ� �ેરણા મળે છે.

(3) �ય��તએ પોતાની ���ટએ લખલેી િવગતોને પછ�થી “અ�ય �ય��તઓની ���ટએ” જોવાય છે.

(4) સશંોધકને તેમા ંિવશાળ પાયા પર �ય��તગત અ�ભુવો થાય છે.

(5) તેમા ંસામા�જક એકમોનો ઝીણવટભય� અ�યાસ થાય છે.

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

(7) તેમા ંસશંોધનની મોટાભાગની પ�િતઓનો ઉપયોગ શ� હોવાથી સશંોધકને અનેક પ�િતઓનો ઉપયોગ કરવાનો અ�ભુવ
મળે છે.

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

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

(10) આ પ�િતના અ�યાસમા ંસામા�જક વાતાવરણને સમજવાની પણ કોિશષ થાય છે.

દોષ / મયા�દાઓઃ-
નીચનેી મયા�દાઓ �ૂર કરવામા ંઆવે તો આ પ�િત�ુ ંઅ�યાસ ��ૂય ઘ�ુ ંવધી �ય.

(1) આ પ�િતમા ં�ડો, ગહન, સવ��ાહ� અ�યાસ કરવામા ં�બૂ જ સમય �ય છે અને સશંોધન ખચ� પણ વધાર� થાય છે.

(2) મોટ� ભાગે મયા��દત �વ�પના સશંોધનમા ંતે વ� ુઉપયોગી નીવડ� છે.

(3) આ પ�િતમા ંસશંોધક થોડાકં ઉદાહરણો ક� �િતભાવો ઉપરથી સામા�યીકરણ તારવવા લલચાય છે.

(4) ક�ટલીક વખત શ� હોય તેથી ઓછ� મા�હતી મેળવીને સશંોધક �બૂ મા�હતી મેળવી છે તેવા �યાલમા ંરાચ ેછે.

(5) ઉ�રદાતાએ આપેલી મા�હતીને સાચીમાની લવેામા ંઆવે છે. પરં� ુઘણી �ય��તઓ બવેડા �ય��ત�વવાળ� હોય છે. “હાથીના
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ચાવવાના અને દ�ખાડવાના �ુદા” તે�ુ ં�ય��ત�વ હોય છે.

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

(7) સરકાર� દ�તાવેજોનો તેમા ંઉપયોગ થાય છે પરં� ુતેની સ�યતા ક� આધાર�તૂતા �શ િવષે શકંા ઊભી કર� શકાય છે. તેમાં
િનર��ણની ક� યાદશ��તની ખામી અથવા �વૂ��હો પણ હોઈ શક� છે. �બનજ�ર� �સગંો ઉપર વ� ુપડતો ભાર પણ અપાયો હોય.

(8)  તેમાં  �વન-ઈિતહાસનો  ઉપયોગ  થાય  છે  પરં� ુ તે  અવૈ�ાિનક  અને  દોષ�ણૂ�  હોય  છે  કારણ  ક�  તેમાં  ઘટનાઓની
અિતશયો��ત થયેલી હોય છે. અથવા લખે ક� પોતાના અ�ભુવો પણ તેમા ંઉમેયા� હોય છે. કયાર�ક એવી ઘટનાઓનો પણ ઉ�લેખ
કરાયો હોય છે. ક� � ખર�ખર બની જ ના હોય.

(9) તેમા ં�કડા �લુના�મક હોતા નથી.
(10) િવ�ભ� સ�હૂોની �લુના શ� નથી.

ઉપરો�ત દોષને લીધે આ પ�િતને સમાજશા�ીઓએ અવૈ�ાિનક અ �બનજ�ર�ગણીને છોડ� દ�ધી નથી પણ તેમા ંકાલ� રોજસ�,
એ�ટન મેયો, આ���ડ �ક�સે જોહન ડોલાડ�  વગેર�એ �ધુારા-વધારા કર�ને તેને ��ુધ અને વૈ�ાિનક બનાવવા �ય�ન કય� છે.

તેમાં �કડાઓના  સકંલન,  લખેન  તથા  સપંાદનમાં �ધુારો,  ન�નૂા  પ�િતનો  ઉપયોગ,  અ��ૂ�ુચ,  �લુાકત  તેમજ  િવિવધ
િનમ�ંણો વગેર� �ારા ��ુધતા લાવવા કોિશષ થાય છે.
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�ા. ડૉ. હ�તલ એચ. ઠ�ર
આસી�ટ�ટ �ોફ�સર
સમાજશા� િવભાગ
�જુરાત આટ�સ એ�ડ કોમસ� કોલજે (સાજંની),
અમદાવાદ.
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