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ભારતમાાં વ્યવહારરક સમાજશાસ્ત્ર : તકો અને પડકારો 
Applied Sociology in India: Challenges and Opportunities 

  સાર સાંકે્ષપ 

          ભારતીય સમાજ સકં્ાતંતકાળમાથંી  પસાર થઇ રહ્યો છે. કૃતિ અથથતતં્રમાથંી  ઉદ્યોગ અને સેવાન  ં  
અથથતતં્ર પ્રભાવી થઈ રહ્  ંછે.સમાજ ન  ંસ્વરૂપ બદલાઈ રહ્  છે . ત્યારે તવતવધ સમસ્યાઓમાથંી સમાજને મ ક્ત કરી 
ગાધંીયન મોડેલ કે કોમ્ત મોડેલ  લાગ  ંકરવ  ંતેન  ંમનોમથંન થઈ રહ્  ંછે. આવનાર  સમયમા  ૬૦ ટકા વસ્તી  
મધ્યમવગથની થવાની છે. ૨૦૪૦ મા ભારત વસ્તીમા ં પ્રથમ બની રહશેે  અને ભરત  તવકાસન  ંચાલકબળ બની 
રહવેાન  ંછે ત્યારે ઇચ્છછત સમાજની પ નરથચના માટે સમાજશાસ્ત્રીઓએ સચંાલક અને માગથદશથક બનવ  ંપડશે. આ 
માટે સમાજશાસ્ત્રીઓએ તવતવધ શાખા તવકસાવી દરેક કે્ષત્રમા ંસમાજશાસ્ત્રીય ઞાનાનનો  યવયવહારમા ંઉપયોગ કરવાના  
કૌશલ્યો –પ્રય ક્ક્તઓ સમાજશાસ્ત્ર સાથે કામ કરતા લોકોને શીખવવા પડશે. 

         આવનાર સમયમા ંભારતમા ંસમાજશાસ્ત્રની યવયવહારરક ઉપયોગીતાની તકો ખ બ તવશાળ રહલેી છે 
જેમકે ક ટ ંબ–લગ્ન, તશક્ષણ, આરોગ્યકે્ષત્ર, મનોરજન-કાનનૂી પયાથવરણ ઉર્જથ ર્જળવણી વહીવટી, નોકરશાહી, 
સચંાલન ક્ષેત્ર, વેપાર-ઉદ્યોગ જનસચંાર ક્ષેત્ર  જેવા અનેક ક્ષેત્રમા ંસમાજશાસ્ત્રીય ઞાનાનનો યવયવહારરક ઉપયોગ કરી 
શકાય તેમ છે. 

         પરંત   આ તકો મેળવવા જતા પહલેા ભારતમા ંકેટલાક પડકારો જેવાકે સમાજશાસ્ત્રીય તસદ્ાતંોની  સ્પષ્ટ 
તેમજ યવયવહારરક ઉપયોગીતા શીખવવાનો અભાવ,પરીક્ષાલક્ષી તશક્ષણ, અંગે્રજી અને કોમ્્ય ટર ઞાનાનમા ંપછાતપણ  ં
,સશંોધન કૌશલ્યોનો અભાવ, તશક્ષણ ક્ષેત્ર કરતા બબન શૈક્ષબણકક્ષેત્ર તરફ ઉદાસીનતા  જેવા ઘણા બધા પડકારોનો 
સામનો કરવો પડશે. 

          આ પડકારો ઉકેલવા માટે અને તકો વધારવા માટે અભ્યાસક્મો બદલવા પડશે તેમજ સમાજશાસ્ત્રમા ં
ઇન્ટરશીપ દાખલ કરવી પડશે .યવયવહારરક ઉપયોબગતાન  ં માકેરટિંગ તેમજ કેટલીક નવી એ્લાઇડ પ્રય ક્ક્તઓ 
તવકસાવવા જેવા નવા અનેક પ્રયાસો કરવા પડશે.    
   
ચાવીરૂપ શબ્દો :યવયવહારરક સમાજશાસ્ત્ર ,તકો અને પડકારો,સમાજની પ નરથચના,સમાજં્શાસ્ત્રીઓની ભતૂમકા.      
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પ્રસ્તાવના: 
 

 ભારતીય સમાજ સકં્ાતંત કાળમાથંી પસાર થઈ રહ્યો છે. કૃતિ અથથતતં્રને સ્થાને ઉદ્યોગ અને સેવા અથથતતં્ર 
પ્રભાવી બની રહ્  ં છે. વૈતિકરણની સાથે ભારત તવકાસની હરણફાળ ભરી રહ્  ં છે સાથે પરંપરાગત ભારતીય 
સમાજન  ંસ્વરૂપ પણ બદલાત   ંર્જય છે ઘણીબધી નવી સમસ્યાઓ ઉભી થઇ રહી છે. આવી સમસ્યાઓમાથંી મ ક્ક્ત 
મેળવવા અને ઈચ્છછત સમાજ રચવા માટે ગાધંીયન મોડલ લાગ  કરવ  ંકે કોમ્ટ મોડલ કે અન્ય મોડલ લાગ  કરવ  ં
તેવ  ંમનોમથંન સમાજશાસ્ત્રીઓ  કરી રહ્યા છે. ત્યારે સમાજશાસ્ત્રની યવયાવહારરક ઉપયોગીતાની આવશ્યકતા ખ બ 
બધી ર્જય છે. આ સમયે એક પ્રશ્ન ઉદભવે કે સમાજશાસ્ત્રની યવયાવહારરક ઉપયોગીતાની તકો કેટલી છે? કયા 
કે્ષત્રોમા ં તકો રહલેી છે? તેમજ તકોની આડે રહલેા પડકારો કયા છે? કેવા સ્વરૂપે પડકારો રહલેા છે? જો આ 
બાબત થોડીક સ્પષ્ટ થઇ ર્જય તો   સમાજશાસ્ત્રમા ંરસ લેનાર અન ેકાયથ કરનાર તેમજ  કારરકદી બનાવનારન ે
માગથદશથન  મળશે અને તેઓ પોતાની મજંજલ સ ધી પહોંચી શકશે. 

 આવનાર સમયમા ંભારત ૨૦૪૦મા ં વસ્તીમા ં પ્રથમ નબંરે રહવેાન  ં છે તેમજ ભારતની ૬૦ ટકા વસ્તી 
મધ્યમવગથની બનવાની છે. ભારત તવકાસન  ં  ચાલકબળ બની રહવેાન  ં છે  ત્યારે સમાજશાસ્ત્રની યવયાવહારરક 
ઉપયોગીતાની આવશ્યકતા ખ બ બધી જશે. ઈચ્છછત સમાજની રચના માટે તવતવધ કે્ષતે્ર  ઉદભવતી  સમસ્યા હલ 
કરવા માટે સમાજશાસ્ત્રીઓએ માગથદશથન કરવ  ંપડશે. નીતત તનમાથણ કરવ  ંપડશે સચંાલક બનવ  ંપડશે. તવકાસનો 
લાભ બધાને યોગ્ય રીતે મળે તે માટે કાયથ કરવ  ંપડશે  આ માટે તવતવધ કે્ષતે્ર સમાજશાસ્ત્રીય  ઞાનાન અને કૌશલ્યો 
ધરાવતા તનષ્ણાતોની જરૂર પડશે આ માટે સમાજશાસ્ત્રની તવતવધ શાખાનો તવકાસ કરી તેવા ઞાનાનનો યવયવહારમા ં 
ઉપયોગ કરી શકે તેવા કૌશલ્યોની તાલીમ સમાજશાસ્ત્રના તવદ્યાથીને આપવી પડશે. ટૂંકમા ં સમાજશાસ્ત્રીઓની 
જવાબદારી વધી જવાની છે. 

 આ સદંભથમા ં ભારતમા ંઆવનાર સમયમા ં સમાજશાસ્ત્રની યવયવહારરક ઉપયોગીતાની તકો અનેક ક્ષેત્રમા ં 
પ ષ્કળ રહલેી છે પરંત   સામે ઘણા બધા પડકારો રહલેા છે  જો આપણે પડકારોને ર્જણીને ઉકેલી શકીએ તો 
ભારતમા ંયવયાવહારરક સમાજશાસ્ત્રમા ં ખ બજ કામ થઇ શકશે. પરરણામે સમાજશાસ્ત્રના તવદ્યાતથિઓ અને કાયથકરોને 
સૌથી વધ  લાભ મળશે અને સાથે સમાજ અને રાષ્રને પણ લાભ મળશે તે મ દ્દો ચચથવાનો અહી પ્રયાસ કયો છે. 
   

સમાજશાસ્ત્રની વધતી માાંગ :-  

 વૈતિકરણ અને આધ તનકરણની અસર સમાજના બદલાવમા ંદેખાઈ રહી છે. સમાજન  ંસ્વરૂપ બદલાઈ રહ્  ં
છે.સામાજજક પ્રરક્યા ઝડપી બની રહી છે તો સામાજજક સમસ્યાઓ પણ વધી રહી છે તેવા સમયે સમાજને ક્સ્થરતા 
આપી પ્રગતત થતી રહ ે તેવ સમાજની રચના માટે સમાજશાસ્ત્રની ઉપયોગીતા વધતી ગઈ છે. નીતત તનમાથણમા ં
તવકાસ કાયથક્મોના આયોજન અને અમલમા ંસમાજશાસ્ત્રન  ંઞાનાન ખ બ ઉપયોગી થઇ પડ્  ં છે. વેપાર વાણીજય 
ઉદ્યોગ સેવા ક્ષેત્રમા ંસમાજશાસ્ત્રની યવયાવહારરક ઉપયોગીતા વધી છે. જયા-ંજયા ંમાનવ સમહૂ માનવ સસં્થા માનવ 
સબંધંો છે ત્યા ંસ દંર યવયવયવસ્થા,યવયવહાર વાતાવરણ સર્જવામા ંસમાજશાસ્ત્રની યવયવહાર કતા લાગ  કરી શકાય છે. 
આજે સઘંિો થી દ :ખી જગતને માનવતાન  ં તશક્ષણ એક માત્ર ઉદારવાદી આટથસ શાખા તેમાય  સમાજશાસ્ત્ર  
તવિય અગ્રેસર બની રહ્યો છે.સમાજં્શાસ્ત્રના નવા ખ્યાલો- તસદ્ાતંો અને પદ્તતઓ શોધી સમાજની સમસ્યા દ ર 
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કરવાની પ્રર્જની અપેક્ષા સમાજશાસ્ત્ર અને સમાજશાસ્ત્રીઓ,સામાજજક કાયથકરો પાસેથી વધી ગઈ છે.તેથી આપણે 
તવિયન  ંઊંડાણપવૂથક ઞાનાન લઇ સ દંર સમાજ અને મજબ ત સમદૃ્ રાષ્ર તનમાથણમા ં પ્રદાન કરવાન  ં છે તે માટે 
તૈયાર થવાન  ંછે. 
 

ભારતમાાં વ્યાવહારરક સમાજશાસ્ત્રની તકો :-  

 યવયાવહારરક સમાજશાસ્ત્રન  ં લક્ષ્ય પ્રશ્નો તવિે ર્જણકારી મેળવી તેનો ઉકેલ લાવવાનો છે અને આ માટે 
કેટલાય પ્રકારના ઞાનાનની આવશ્યકતા રહ ે છે પ્રથમ તો પ્રશ્નના પાસા જોતા આવડવા જોઈએ તે માટે એક બે 
ટેકનીકનો સમાવેશ કરવો જોઈએ તેમા ંઈન્ડીકેટર નક્કી કરવા જોઈએ. વૈકચ્લ્પક યવયહૂરચના વારારા પ્રશ્નોને હાથમા ં
લઇ ઉકેલવા જોઈએ. સમાજશાસ્ત્રીય ઞાનાનના ઉપયોગ વારારા સમસ્યા ઉકેલવાની પ્રય ક્ક્તઅઓ શોધવી જોઈએ. 
કારણકે યવયાવહારરક સમાજશાસ્ત્રન  ંછેલ્્  ંલક્ષ્યતો લોકોના જીવનની ગ ણવત્તા સ ધારવાન  ંછે. આ માટે આપણે મોટી 
કલ્પના તવચાર- સાધનો કૌશલ્યો અને પ્રયત્નો-પ્રવતૃતઓ વધારવી પડશે. સમાજશાસ્ત્ર સાથે કામ કરનારે આ 
દ્રષ્ટીએ દરેક કે્ષતે્ર કામ કરવાન  ંછે તેથી તવશાળ તકો રહલેી છે. 

 સમાજશાસ્ત્રની તવિય શાખા તરીકે એક દેખીતી લાક્ષબણકતા એ છે કે તેની યવયાવહાર કતા (Applicability) 
ખ બજ તવશાળ છે. સમાજશાસ્ત્રના ખ્યાલ દૈતનક જીવનમા ંઅને તવતવધ કે્ષતે્ર લાગ  કરી શકાય છે. જયા ંમાનવસમહૂ 
છે-માનવસબંધંો છે ત્યા ંસમાજશાસ્ત્રની યવયાવહાર કતા છે. ભારતમા ંયવયાવહારરક તકોના તવતવધ કે્ષત્રો નીચે મ જબ છે 
જેમા ંખ બ તવતવધ-તવશાળ તકોને અવકાશ રહલેો છે. 
 

૧. શશક્ષણ કે્ષત્ર :-  
  તશક્ષક ,અધ્યાપક,રેનર, કોચરને તાલીમ આપવામા ં અભ્યાસક્મ તનમાથણમા ં તશક્ષણ પદ્તતમા,ં 
પરીક્ષા પધ્ધતતમા ં સમાજશાસ્ત્રીય ઞાનાનને લાગ  કરવાનો છે. તેજ રીતે તશક્ષણ સસં્થાના સચંાલનમા ં સલાહકાર 
તનયામક તરીકે, તશક્ષણ નીતતના ઘડવૈયા તરીકે સમાજશાસ્ત્રીઓ સચંાલક માગથદશથક બની શકે છે. બાળકો,ય વાનોને 
તાલીમ તશક્ષણ માટે સમાજશાસ્ત્રની યવયાવહાર કતા  લાગ  કરવાની આવશ્યકતા વધી ગઈ છે. તશક્ષણના અને 
ઞાનાનના સમાજશાસ્ત્રનો ઉપયોગ કરી તનષ્ણાત બની તશક્ષણ કે્ષત્રમા ંસેવા અને કાયથ માટે ઘણ  ંકામ કરવાન  ંછે.આ 
કે્ષત્ર અનેકતવધ તકો રહલેી છે. આ માટે આપણ  ંમહત્વ-ઉપયોગ દશાથવવો પડશે. 
 

૨.  આરોગ્ય કે્ષત્ર :-   
  કોઈપણ  સમાજ રાષ્રની સમદૃ્ી-મજબતૂી માટે સમાજન  ં ર્જહરે આરોગ્ય શે્રષ્ઠ જોઈએ. પ્રર્જન  ં
આરોગ્ય સાર ં રાખવા માટે સમાજશાસ્ત્રની યવયાવહારરક ઉપયોગીતા વારારા લોકોના આહાર-તવહાર-તવચાર-જીવનશૈલી 
ખોરાક્શૈલી માટે માગથદશથન કરવાન  ંછે. દવાખાના-હોસ્પીટલના સચંાલનમા ંડોક્ટર દદી વછચેના સબંધંો ર્જળવવા-
ડોક્ટર-નસથની તાલીમમા ં માનવન  ં મહત્વ દશાથવવા – તેમજ હોસ્પીટલમા ં PRO બનવા માટે સમાજશાસ્ત્રીય 
યવયાવહારરક ઉપયોગીતા દશાથવી પડે. આરોગ્ય અને ઔિધીય સમાજશાસ્ત્ર-ખોરાકના સમાજશાસ્ત્રના ઞાનાન લાગ  
કરવા –સશંોધન કરી સમસ્યા હલ કરવા માટે આ સમાજશાસ્ત્રની યવયાવહાર કતા ખ બજ ઉપયોગી બની છે આ 
કે્ષત્રમા ંહજ  અનેક નવી તકો ખ લશે જેથી તે માટે કૌશલ્યો ઞાનાન-તાલીમ મેળવવી જરૂરી છે. 
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૩.    મનોરાંજન કે્ષત્ર :-  

  મન ષ્યને ફુરસદ મળે છે ત્યારે આનદં-પ્રમોદ કરવાન  ંમન થાય છે. આ વારારા પ્રવતૃત્ત કરવાની ઉર્જથ 
મળે છે સમાજમા ંલોકો ફુરસદના સમયે કઈ પ્રવતૃત્ત કરવી ગમે છે ? તેન  ંસશંોધન કરી પ્રર્જના મનોરંજન માટે –
સર્જનાત્મકતા વધે તે માટેના આયોજનો કરવા માટે સમાજશાસ્ત્રીઓથી વધ  સારી સલાહ કોઈ ન આપી શકે.     
ફૂરસદન  ં સમાજશાસ્ત્ર અને મનોરંજનના સમાજશાસ્ત્ર તેમજ કલાના સમાજશાસ્ત્રનો યવયાવહારરક ઉપયોગ કરી 
તવતવધ ગેમ તવતવધ રાઈડસ પાકથ યાત્રા-પ્રવાસ,રેસ્ટોરેન્ટ હોટેલ શર  કરવામા ંસલાહ આપી શકે. તવતવધ કલાઓ 
જેવી કે ગીત સગંીત બચત્ર નાટક અબભનય કલાને ડેવલોપ કરવા માટેની સસં્થાઓ શર  કરવા તનેે ચલાવવામા ં
માગથદશથન આપી શકે. મનોરંજન તવતવધ કે્ષતે્ર ઉપયોગ તેમજ સમાજ સેવા માટે કેવી રીતે ઉપયોગ થઇ શકે તે 
માટે ઘણી બધી તકો રહલેી છે.જેમા ંકામ કરી શકાય છે. લોકોને સેવા ઉપલબ્ધ કરાવવા માગથદશથક બનવ  ંજોઈએ. 
૪. કાનનૂ અને ન્યાય કે્ષત્ર :- 

  કાયદાના ઘડતર અને અમલ માટે, ન્યાયતતં્રમા ંસ ધારા માટે સમાજશાસ્ત્રીઓએ માગથદશથન કરવાન  ં
છે. સમાજમા ંગ નાખોરી અટકે કાયદો યવયવસ્થા જળવાય તેવા કાયદા રચવામા ંગ નેગારોને યવયાજબી સર્જ થાય 
તેમજ લોકોને ઝડપી ન્યાય મળે તેવ  ં ન્યાયતતં્ર, પોલીસ-જેલ તતં્ર સ ધારણા માટે ગ નાન -ંસર્જન  ં સમાજશાસ્ત્ર 
તેમજ ન્યાયન  ંસમાજશાસ્ત્ર અને  ન્યાય માળખ  ં ,વકીલ-પોલીસના આંતર સબંધંો તવિે માગથદશથન આપવાન  ં છે. 
કોટથ  મેનેજમેન્ટની જગ્યામા ંસમાજશાસ્ત્રનો તવદ્યાથી સાર ં કામ કરી શકે છે. કોટથ  કેસોનો ભરવો ઓછો થાય તે માટે 
ઝડપી કેસોના તનકાલ માટે યવયાવહારરક ઉપયોગીતા દશાથવાની છે. 
 

૫.પયાાવરણ અને ઉર્જા ર્જળવણી-રક્ષણ :-  

 ગ્લોબલ વોતમિંગ એ ગ્લોબલ વોતનિંગ બની છે ત્યારે પયાથવરણ રક્ષણ અને ર્જળવણી જરૂરી બન્ય  ંછે. 
આ માટે સામાજીકરણ વારારા લોકો આ બાબતને આત્મસાત કરે સભાન બને તે માટે સમાજશાસ્ત્રની યવયાવહારરક 
ઉપયોગીતા વારારા આ કામ સારી રીતે થઇ શકે. લોકોની જીવનશૈલીમા-ંતવચારસરણીમા ં બદલાવ લાવવા પડે. 
સશંોધન કરી ક દરતી સસંાધનો ઓછા વપરાય યોગ્ય ઉપયોગ થાય તેમજ બગાડ બધં થાય તે માટે કાયથ 
કરવ પંડશે , સમાજશાસ્ત્રન  ંઞાનાન પયાથવરણ રક્ષણ ઉર્જથ ર્જળવણીમા ંમહત્વની ભતૂમકા ભજવી શકે છે. આ માટે 
સમાજશાસ્ત્રીઓ  સાર ં કામ કરી રહ્યા છે. હજ  વધારે કરવાની જરૂર છે.પયાથવરણન  ં સમાજશાસ્ત્ર, તવકાસન  ં
સસંાધનન ,ં સમાજશાસ્ત્ર તવકસાવવ  ંજરૂરી છે. 

 
૬. સામાજજક અસમાનતા દુર કરવાનુાં :- 

  સામાજજક-આથીક દરજ્ર્જમા ં તવસગંતતા દ ર કરી સમાનતા લાવવા ર્જતત ઞાનાતતની અસમાનતા 
ભેદભાવ દ ર કરવા. કાયથ નોકરી યવયવસાયમા ંવધ  પડતી અસમાનતા દ ર કરવા જેન્ડર અસમાનતા તેમજ બાળકો 
વધૃ્ધો ય વાનો વછચેના અંતર દ ર કરી સમાનતા લાવવામા ં  સમાજશાસ્ત્રની યવયાવહારરક ઉપયોગીતાને લાગ  
કરવાની છે. આ બધા માટે મહત્વની ભતૂમકા ભજવી શકે છે. સમાનતા સ્થાપવામા ંસમાજશાસ્ત્રી-કાયથકરો સાર ં કામ 
કરી રહ્યા છે. 
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૭. કુટુાંબ કે્ષત્ર  :- 

   સ ખી લગ્નજીવન માટે, સ ખી ક ટ ંબજીવન માટે ક ટ ંબના સભ્યો વછચે સ મધ ર સબંધંો ર્જળવવા 
કાઉન્સેબલિંગ વારારા સામાજીકરણ વારારા સસં્થાને ચેતનવતં બનાવવા માટે માતા-તપતા-સતંાનો અને પતત-પત્ની 
વછચેના સબંધંો ગાઢ બનાવવા માટે સમાજશાસ્ત્રની યવયાવહારરક ઉપયોગીતા લાગ  કરવાની છે આ કે્ષત્રમા ંખ બજ 
તકો રહલેી છે જે માટે આપણે તનષ્ણાતો  તૈયાર કરવાના છે. 
 

૮. વહીવટી નોકરશાહી-રાજ્યની કામગીરી કે્ષત્ર :-  

  પ્રર્જના કલ્યાણ માટે રાજય જરૂરી છે. રાજયની કામગીરી અસરકારક બને તે માટે રાજકીય 
સસં્થાઓ અને નોકરશાહીમા ં  સ ધારા માટે અસરકારક કાયથ માટે વહીવટી કમથચારીઓને તાલીમ આપવામા ં
સમાજશાસ્ત્ર ઞાનાન લાગ  કરી ધાય ું પરરણામ મેળવી શકાય છે. આ કે્ષતે્ર સમાજશાસ્ત્રીઓ માટે તવશાળ તક રહલેી છે. 
 

૯. ર્જહરે સાંચાર કે્ષત્ર :- 

 સમાજમા ંર્જગતૃત માટે તવકાસ-પ્રગતત માટે ર્જહરે સચંાર કે્ષત્ર શક્ક્તશાળી હોવ  ંજોઈએ સદેંશાયવયવહાર –
ટીવી તપ્રન્ટ મીરડયા-તાર ટપાલ , વાહન યવયવહાર કે્ષત્રમા ં આધ તનકતાનો તવચાર વધારે સમાજના તવકાસમા ં
ઉપયોગ કરવા માટે સમાજશાસ્ત્રની યવયાવહારરક ઉપયોગીતા લાગ  કરવાથી સમાજનો તવકાસ ઝડપી બને છે. આ 
કે્ષત્રમા ં તવતવધ જગ્યાએ સમાજં્શાત્રની યવયવહાર કતા લાગ  કરવાન  ં તવશાળ તકો રહલેી છે જરૂર છે માત્ર તનષ્ણાત 
બની સેવા આપવાની. 
 

૧૦. અન્ય કે્ષત્ર :-  

  ઉપરોક્ત કે્ષત્ર તસવાય ઘણા બધા કે્ષત્રો જેવા કે ઉદ્યોગ-વેપાર વાણીજય, માકેરટિંગ સશંોધન 
ટેકનોલોજી જેવા અનેક કે્ષત્રોમા ં સમાજં્શાસ્ત્રની યવયવહાર કતા લાગ  કરી શકાય છે અને સમાજજીવન સ ખ શાતંત 
સમદૃ્ધદ્ વાળં બનાવી શકાય છે. આ કે્ષત્રોમા ંતવશાળ તકો રહલેી છે આ માટે તૈયાર થવાની જરૂર છે. 
 

ભારતમાાં વ્યાવહારરક સમાજશાસ્ત્ર સામેના પડકારો :- 
 

 ૧. ખ્યાલો-શસદ્ાાંતો-પધ્ધશતશાસ્ત્રની સ્પષ્ટતાનો અભાવ :-   

  ભારતમા ં સમાજશાસ્ત્રનો ઉપયોગ માત્ર તશક્ષણમા ં રડગ્રી લેવા માટે થાય છે જેમા ં માત્ર સારહત્ય 
વાચંી પરીક્ષા આપી દે છે .તેમાય ગોખણપટ્ટી  કરીને પેપર આપી દેવાની માનતસકતા જોવા મળે છે.તવદ્યાથીઓમા ં
ખ્યાલો,તસદ્ાતંો અન ેપધ્ધતતશાસ્ત્રની સ્પષ્ટતા થતી નથી તેને દૈતનક જીવનમા ંલાગ  કરી શકાય તે રીતે અભ્યાસ 
કરતા નથી, સમાજન  ંઅવલોકન કરતા નથી . માત્ર પ સ્તરકય  ંઞાનાન-મારહતી મેળવે છે તેને સાચી રીતે આત્મસાત 
કરતા નથી. આ એક યવયવહારમા ં લાગ  કરવા સામે મોટો પડકાર છે. આટલી બધી સખં્યામા ં સમાજશાસ્ત્રનો 
અભ્યાસ કરતા હોવા છતા ંભારતમા ંસમસ્યાઓ ઠેરનીઠેર છે કારણકે યવયયવહાર કતા લાગ  કરતા આવડત  ંનથી તેમજ 
સમાજશાસ્ત્રના તવિયવસ્ત  ની સ્પષ્ટતાનો અભાવ એક મોટો પડકાર બની રહ્યો છે.  
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૨. પરીક્ષાલક્ષી શશક્ષણ-પરરક્ષા પધ્ધશત :-   

  આજે આપણે ત્યા ં તશક્ષણમા ંપરીક્ષામા ંપાસ થવાન  ં મહત્વ છે આવડતન  ંનહી, એટલે કોઈ પણ 
રીતે જેતે તવિયની પરીક્ષા પાસ થવાથી ઞાનાન પ્રા્ત થઇ ર્જય છે તેવ  ંતવદ્યાથી માને છે  પરંત   ઞાનાનનો ઉપયોગ 
દૈતનક જીવનમા ંકેવી રીતે થાય છે તેવી પરીક્ષા થતી નથી.બીજી રીતે કહીએ તો પરીક્ષામા ંસૈદ્ાતંતક ઞાનાનને મહત્વ 
અપાય છે પરંત   યવયવહારમા ં લાગ  કરવાને મહત્વ અપાત   ં નથી આમ પરીક્ષા પધ્ધતતને  લીધે સમાજશાસ્ત્રને 
તવતવધ કે્ષત્રોમા ંલાગ  કરવામા ંઅવરોધ પેદા થાય છે. આમ બીજો પડકાર પરીક્ષા પધ્ધતત છે.જે તવદ્યાથીને તવતવધ 
તકથી વબંચત રાખે છે. 
 

૩. વ્યાવહારરક ઉપયોગીતા શીખવવાનો અભાવ :-  

  આપણી ય તન.કોલેજોમા ં સમાજશાસ્ત્રમા ં માત્ર લેકચર આપી શીખવવામા ં આવે છે. આપણા 
અભ્યાસક્મોમા ં માત્ર સૈદ્ાતંતક પાસા મજબ ત કરવા પર ભાર મ કાય છે.પરંત   સમાજશાસ્ત્રની યવયાવહારરક 
ઉપયોગીતા શીખવવામા.ં આવતી નથી સમાજશાસ્ત્રમા.ં પ્રેકટીસ ઉપર ઓંછો ભાર મ કવામા ંઆવે છે. ખરેખર તો  
દરેક પેપરમા ંઅડધો ભાગ પ્રેકટીસનો  હોવા જોઈએ એટ્  ંજ નરહ તવતવધ કે્ષત્રમા ં યવયાવહાર કતા લાગ  કરવા 
માટેની ઈંટરશીપપ્રોગ્રામ –પ્રોજેક્ટ વકથ ફરજીયાત કરવ  ંજોઈએ એટલે કે આપણી પાસે તવતવધ કે્ષત્રમા ંતક ઘણી 
છે. પરંત   યવયાવહારરક ઉપયોગીતા શીખવવાનો અભાવ એક મોટો પડકાર બની રહ ેછે. 
 

4. અંગે્રજી અને કોમ્પ્યટુરના જ્ઞાનનો અભાવ :-   

  સમાજશાસ્ત્રના તવદ્યાથીઓને કારરકદી બનાવવા માટે કામ કરવા માટે તવશાળ તકો ઉપલબ્ધ છે. 
પરંત   સમાજશાસ્ત્રીય ઞાનાન હોય પણ અંગે્રજી અને કોમ્્ય ટરના ઞાનાનમા ંકચાસના લીધે એડવાન્સ બની શકતા નથી 
.સમય સાથે કદમ તમલાવી શકતા નથી. સશંોધનમા ંSPSS પ્રોગ્રામ E Research નો ઉપયોગ કરી શકતા નથી 
અંગે્રજીમા ંફ્્ અન્સી ન હોવાથી  સારી સસં્થામા ંકામ કરી શકતા નથી આમ આ એક મોટો પડકાર બની રહ ેછે. 
૫. સાંશોધન કૌશલ્યોનો અભાવ:-  આપણી કોલેજ અને ય તન.મા ં તશક્ષણ પર વધ  ભાર મ કાય છે. સશંોધન પર 
ઓછો. સશંોધન સ્કીલન  ંમહત્વ વતથમાન સમયમા ંપ ષ્કળ બધ્ય  ંછે એ દરેક તબકે્ક સશંોધનને મહત્વ આપી તેની 
પે્રક્ટીસ પર વધ  ભાર મ કે તો સારી કારરકદી બનાવી શકે છે. તેમજ તવિય –સમાજના તવકાસમા ંપ્રદાન આપી 
શકાય પરંત   આપણે ત્યા ંયવયાવહાર કતામા ંસશંોધનનો અભાવ એક મોટો પડકાર છે. 
 

6. સમાજશાસ્ત્રની વ્યાવહારરક ઉપયોગીતાની આવશ્યકતાના અહસેાસનો અભાવ :-  

  સમાજશાસ્ત્રના તવદ્યાથીઓ માત્ર રડગ્રી લેવાના સાધન તરીકે ઉપયોગ કરે છે.પરન્ત   સમાજ અને 
રાષ્રના તવકાસમા ંદરેક કે્ષતે્ર સમાજશાસ્ત્રના યવયાવહારરક ઉપયોગીતાની આવશ્યકતા કોઈને દેખાતી નથી અથવા 
આવશ્યકતાના અહસેાસનો અભાવ જોવા મળે છે. જયારે સમાજશાસ્ત્રના બધા લોકોને એવો એહસાસ થશે ત્યારથી 
બધેજ યવયાવહારરકતા લાગ  કરવાન  ં શર  થઇ જશે. આમ તકો તવશાળ છે પરંત   સમાજશાસ્ત્રીય યવયાવહારરક 
ઉપયોગીતા દેખાતી થશે પ્રશ્નો હલ થઇ જશે. આ માટે અગ્રણી સમાજશાસ્ત્રીઓ ઉપયોગીતાની આવશ્યકતા રજ  
કરવામા ંપાછળ રહ્યા  છે. 
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૭. અનભુવી શનષ્ણાત લોકો દ્વારા લેખન-તાલીમ પ્રસરણનો અભાવ:-  

  અન ભવી અને તનષ્ણાત અગ્રણી સમાજશાસ્ત્રીઓ પોતાના કાયથનો નીચોડ પ્રાદેતશક ભાિામા ં કે 
અંગે્રજી ભાિામા ંઉપલબ્ધ કરાવે તો સમાજશાસ્ત્રની યવયવહારરકતા લાગ  કરવામા ંસરળતા રહ ેઅનેક લોકોને તેનો 
લાભ મળી રહ.ે આમ અન ભવી અને સારા લેખકો પ સ્તકો લખે, લેખો લખે તો આ કે્ષત્રનો તવકાસ ઝડપી બની શકે. 
તનષ્ણાત વારારા તૈયાર થતા પ સ્તકોનો અભાવ એ મોટો પડકાર બન્યો છે.  
 

8. શશક્ષણ કે્ષત્ર કરતા બબનશૈક્ષબણક કે્ષત્ર તરફ ઉદાસીનતા :-  

  સમાજશાસ્ત્ર સાથે કામ કરતા લોકો મોટે ભાગે શૈક્ષબણક કે્ષત્રમા ંકાયથ કરવા આકિાથય છે તેન  ંકારણ 
તશક્ષણ-સસં્કૃતતના કે્ષત્રમા.ંદરજ્જો ઉંચો પગાર વધારે છે. જયારે બબન શૈક્ષબણક ક્ષેત્રમા ં દરજ્જો,પગાર જોઈએ 
એટલો નથી.તેથી સ્વાભાતવક રીતે જ બબનશૈક્ષબણક ક્ષેત્રમા ં સમાજશાસ્ત્રની યવયાવહારરક ઉપયોગીતાનો  તવસ્તાર 
અટકી ગયો છે.જો એ પડકાર દ ર કરી બબનશૈક્ષબણક કે્ષત્રમા ંઉંચોદરજ્જો, ઉંચા પગારવાળી જોબ ઉભી કરવામા ં
આવે તો સમાજશાસ્ત્રન  ંમહત્વ વધી જશે તકોનો તવકાસ વધશે. 
 

૯. સમાજશાસ્ત્રની વ્યાવહારરક ઉપયોગીતા અંગેની રમણમણા :- 

  મોટા ભાગે યવયાવહારરક ઉપયોગીતાની વાત આવે એટલે સશંોધન અને સમાજકાયથ ના કે્ષત્ર દેખાય, 
ક ટ ંબ સલાહ કેન્દ્ર દેખાય પરંત   સમાજશાસ્ત્રની યવયાવહારરક ઉપયોગીતા અંગેની આ ભ્રમણા એ પડકાર બની ર્જય 
છે. સમાજશાસ્ત્રની યવયાવહારરક ઉપયોગીતા આ ત્રણ કે્ષત્રમા ંસશંોધન અને સમાજકાયથથી અનેક ઘણી વધારે છે. 
દરેક કે્ષત્રમા ં રાજકારણ,અથથકારણ ટેકનોલોજી તવઞાનાન વગેરે કે્ષત્રમા ં સમાજશાસ્ત્રને લાગ  કરી શકાય છે. માત્ર 
તવતવધ સમસ્યાના ઉકેલ તરીકે જ નરહ આયોજક તરીકે પણ કામ કરી શકે છે. 

સચૂનો-ઉપાયો :-  

  ભારતમા ં સમાજશાસ્ત્રની યવયાવહારરક ઉપયોગીતાની તકો તવશાળ રહલેી  પરંત   આપણે જોય  ં કે 
તવતવધ પડકારોને લીધે તક ઉપલબ્ધ બની નથી જો આપણે આ પડકારોને સમજી તેનો ઉકેલ લાવીએ તો 
ભારતમા ંયવયાવહારરક સમાજશાસ્ત્રનો તવકાસ ઝડપી બની શકે છે તેમજ તેનો લાભ બધાને મળી શકે છે. પડકારો 
ઉકેલવા માટે નીચેના સચૂનો-ઉપાયો કરવા જરૂરી છે. 
 

૧. અભ્યાસક્રમોમાાં બદલાવ :-  
  સમાજશાસ્ત્ર તવિયના અભ્યાસક્મોમા ં સૈદ્ાતંતક પાસાનંા ઞાનાન જેટ્  ંજ યવયાવહારરક પાસના ઞાનાન 
પર ભાર મકૂી વૈઞાનાતનક તારકિક રીતે નવા અભ્યાસક્મ બનાવવા જેમા ંપે્રક્ટીસ ઉપર વધ  ભાર મ કવાની જરૂર છે. 
 

૨. ઇન્ટરશીપ પ્રોગ્રામ ડવેેલોપ કરવા :-  
  યવયાવહારરક ઞાનાન લાગ  કરવા માટે સમાજશાસ્ત્રના કોિથમા ં જ દી-જ દી ર્જતના ઇન્ટરશીપ પ્રોગ્રામ 
દાખલ કરવા .આ માટે સસં્થાઓ ,કંપનીઓ સાથે MOU કરવા જોઈએ. 
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૩. શૈક્ષબણક-બબનશૈક્ષબણક કે્ષત્ર વચ્ચેનુાં અંતર દુર કરવુાં :-  
  આજકાલ શાળા-કોલેજ,ય તન. અને NGO કંપનીઓ,સરકાર અલગ તેમજ કેટલીક વખત તવરોધી 
હોય તે રીતે વતે છે.તેમના વછચેન  ંઅંતર વધ્ય  ંછે. તેના બદલે તે અંતર દ ર કરી એકબીર્જને પરસ્પર પરૂક બની 
મદદ કરવા સહાય કરવા સેવા આપવા લેવા પર ભાર મ કવા જોઈએ. આમ અંતર દ ર કરવાથી વધારે લાભ 
મળશે. 

4. સમાજશાસ્ત્રની વ્યાવહારરક ઉપયોગીતાનુાં માકેટીંગ જરૂરી.પ્રચાર-પ્રસાર જરૂરી :-  
  આપણે આપણા તવિયન  ં ઞાનાન-તેમજ તેન  ં સમાજ માટે સમસ્યા હાલ કરવા માટે તેમજ સ દંર 
સમાજ તનમાથણમા ંકેવી રીતે ખ બ ઉપયોગી બની શકે તેમ છે. દરેક કે્ષત્રમા ંકેવી રીતે મદદરૂપ બની શકે તેમ છે તે 
જણાવવા માકેરટિંગ જરૂરી છે આજના માકેટીંગના જમાનામા ંઆપણી યવયાવહારરક ઉપયોગીતાન  ંમાકેટીંગ.પ્રચાર-
પ્રસાર ખ બજ જરૂરી છે. 
 

૫. એ્લાઇડ ટેકનીક્સ ડેવેલોપ કરવાની જરૂર:-  
  સમાજશાસ્ત્રને યવયવહાર  બનાવવા તેની ઉપયોગીતા વધારવા સામાજજક તનદેશકો,અસરકારક 
મલૂ્યાકંન પધ્ધતત, કાયથક્મ તવકાસ કાયથક્મ મલૂ્યાકંનની નવી આધ તનક વૈઞાનાતનક પધ્ધતત પ્રય ક્ક્ત ડેવલોપ 
કરવાની જરૂર છે. જો આમ કરવામા ંઆવશે તો આપણી કાયથની તવિસનીયતા યથાથથતા વધશે અને આપણા 
તવિયમા ંલોકોના તવિાસ વધશે. 
 

૬. માત્ર બૌદ્ધદ્ક જગત સાથે સાંકળાયેલા રહતેા સમાજશાસ્ત્રીઓ :-  
  તવદ્યાથીઓ,અધ્યાપકો તમેજ સમાજશાસ્ત્રીઓ માત્ર વૈઞાનાતનક જનથલ –પ સ્તકમા ંજ તવચારો રજ  કરે 
છે. તેને બદલે સબચવાલયો કોપોરેટ સેક્ટર,સગંઠનો,નેતાઓ યવયવસાતયકો સમ દાય કાયથકતાથઓને સાથે આદાન-
પ્રદાન કરીને આપણા તવિયના ઞાનાન-કૌશલ્યથી પ્રભાતવત કરવા પડશે તેમની સાથે આપણી સમાજશાસ્ત્રીય દ્રષ્ટી 
શેર કરીશ  ંતો તેઓ યવયવસાતયક સમાજશાસ્ત્ર તરીકે સ્વીકારીશે. 

ઉપસાંહાર :-  
  આજે ભારતમા ં તવતવધ સામાજજક સમસ્યાઓ જરટલ બનતી ર્જય છે.તવકાસમા ં અવરોધ બને 
છે.ત્યારે સવાુંગી તવકાસ માટે સમાજશાસ્ત્રના ઞાનાનનો ઉપયોગ અતનવાયથ બન્યો છે. અરહયા ં મ ખ્ય ભાર 
સમાજશાસ્ત્રના તવદ્યાથીઓ અને કામ કરનાર લોકોની તાલીમ સાથે કેટલીક રોજગાર યવયવસાય તવસ્તારવાની વાત 
છે. ખાસ કરીને બબનશૈક્ષબણક કે્ષત્રમા ં અનેક નવા યવયવસાય ઉભા થઇ શકે તેમ છે. આપણી શાખાના બૌદ્ધદ્કો 
તનષ્ણાતોના ઞાનાન દશાથવવા જરૂરી છે. અરહયા ં શ દ્ અને યવયવહાર  સમાજશાસ્ત્ર ભાગલા નથી પાડવાના પરંત   બને્ન 
વછચે સેત   બાધંી સમન્વય સાધંવાનો  છે. જો આ રીતે પ્રયાસ કરીશ  ંતો એ્લાઇડ સમાજશાસ્ત્રન  ંભતવષ્ય ચોક્કસ 
ઉજ્જવળ છે. જગત આપણને સાભંળી રહ્  ંછે આપણા કામને જોઈ રહ્  ંછે. જો આપણા કાયથથી  ખાતરી આપીશ  ંકે 
સમાજ તનમાથણમા ંઆપણ  ંકાયથ સ સગંત છે. મ લ્યાવાળં પણ વૈઞાનાતનક છે. એટ્  ંજ નહી  ખ બા ઉપયોગીતાવાળં છે. 
તેવ  ંસ્પષ્ટતા સાથે બતાવવ  ંપડશે અને આગળ તવસ્તરતા જવ  ંપડશે. 
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