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��ાચ� ુિવધાથ�ઓની શૈ�ણીક સમ�યાઓ: એક સમાજશા�ીય અ�યાસ

�ુદરતી  ર�તે  અથવા  આક��મક  કારણૉસર  િવકલાગંતા  આવતી  હોય  છે. આવી  િવકલાગં �ય��તઓ ��યે  ઉપે�ા  ભ� ુ� વત�ન
રાખવામા ંઆવે છે. િવકલાગં �ય��ત િવશે સમાજના �યાલ એવા હતા ક�, િવકલાગં બાળક સામા�ય શાળામા ંિશ�ણ મેળવી શક�
નહ�. પરં� ુ �વત�માન  સમયમાં િવકલાગં બાળકોના િશ�ણ િવશે  સમાજના �યાલો  બદલાય  છે. આવા, બાળકો  પણ અ�ય
બાળકો  સાથે  સામા�ય  શાળામાં સાથે  િશ�ણ મેળવી શક�  છે. િવકલાગં �ય��ત  �વા��ય  �ણૂ� �ય��તની સરખામણીમાં ક�ટલાક
િવશેષ કામ �માં શાર��રક બળની જ�ર પડતી હોય છે, તેવા ક�ટલાક કામો કરવામાં ��ુક�લી જ�ર અ�ભુવે છે. છ�ાપણ જો
તેઓના માટ� સમાન તક િવકસાવવામા ંઆવે અને યો�ય વાતાવરણ તેમજ સમાજ તરફથી �ફૂ મળે તો તેઓ જ�ર �વમાનભરે
�વાવલબંી �વન �વી શક� છે. અને પોતાની રોજગાર� પણ મેળવી શક� છે. તે માટ� તેમને અ��ુપ વાતાવરણ િનમા�ણ કરવાની
જવાબદાર� સમા� �વીકરવી પડશે.

��ૃવી પર જ�મ લતેા ��યેક બાળકને િશ�ણ મેળવવાનો �ળૂ�તૂ અિધકાર છે. �વન પથ પર િવકાસ કરવા માટ� કાઇં કર�
બતાવવા માટ�  દર�ક મ��ુયમાં �હ��મત, સાહસ, મહ�નત, આ�મિવ�ાસ  �બૂ જ  જ�ર� છે. આ બાબત  િવકલાગં બાળકોને  પણ
શાર�ર�ક ર�તે બધં બસેે છે. માટ� સવ�િશ�ા અ�ભયાન મા ંિશ�ણની નવી જ ��િતજ એટલે “સ��મ�લત િશ�ણ” ક� �યા ં�ાથિમક
િશ�ણના ંસાવ�િ�કરણ સાથે િવકલાગં બાળકોને સમાન તક એક એવો િવશેષ અ�ભયાન ક� �મા ંસાય�સ અને સામા�ય શાળામાં
સૌ  સાથે  િશ�ણ એવો  નવો  સ�ના�મક  િવચાર  રહ�લો  છે. એક  િશ�ણ તર�ક�  આવા સમાજના ડરથી માતા િપતા  બાળકની
િવકલાગંતા �પાવે અને એના િવકાસ તરફ �ુલ�� સેવે છે તો આવા �ઢ�ગત �યાલોને મા�યતાઓને િન� ૂ�ળ કરવામા ંસૌથી પહ��ુ
યો�યદાન  હો�ું જ�ર� છે. સમાજ�ું આ �થમ  બાળક સમાજ�ું એક અિવભા�ય  �ગ હોઇ આપણે સમાજની સાથે  પણ આ
બાળકના સમાયોજન અને હ��સુર એક સારા સવંાહક તર�ક� ચલે�જ�ગ બાળકોના િશ�ણના ઉ�પાતના િવચાર અથ� સમાજ સચંાર
કર�એ.

સંશોધન�ુ ંમહ�વ:

�જુરાતમાં િવકલાગં �ય��ત �ગેના સશંોધન મયા��દત થયા છે. તેથી આ અ�યાસ� ુ ંમહ�વ િવશેષ છે. સમાજમાં એક �હ�સો
િવકલાગં લોકોનો પણ છે. સમ� સમાજનો િવકાસ કરવાનો હોય �યાર� િવકલાગં લોકોના િવકાસ ઉપર �યાન આપ�ુ ંજ�ર� છે.

���તુ  અ�યાસમાં સૌરા�� િવ�તારમાં આવેલી સરકાર� તેમજ  ખાનગી સ�ંથાઓ ( �વૈિછક અને  �બન  �વૈિછક) �  ��ાચ� ુ
િવધાથ�ઓ  �ગે  કાય�રત  છે.  આ  સ�ંથામાં રહ�ને  અ�યાસ  કરતા  િવધાથ�ઓ  શૈ��ણક  તા�લમ  તેમજ  િવિવધ  ક�યાણકાર�
યોજનાઓ વગેર�ના સદંભ�મા ંમા�હતી�ુ ંએક�ીકરણ કર��ુ ંછે.

િશ�ણ�ુ ંમહ�વ બધા માટ� છે અને તેમા ંિવકલકંગ બાળકો માટ� તે�ુ ંખાસ મહ�વ છે. િશ�ણ રોજગાર� મેળવવાની તથા આગળ
વધવાની તકો �રૂ� પાડ� છે. �જુરાતમાં િવકલાગંતામાં સા�રતાનો દર ભારતની સરખામણીમાં વધાર�  છે. પ�ાચ�નુી સ�ંયા
�ામીણ િવ�તારમાં વધાર�  છે. િવકલાગં �ય��તઓ માટ� િવિવધ તા�લમ ક��� તેમજ િવિવધ સામા�જક સ�ંથાઓ કાય�રત છે. તે
શહ�રમા ંજ છે આવી સ�ંથા �ામીણ િવ�તારમા ંહોવી જ�ર� છે. �થી તેઓને �રૂ� ુિશ�ણ મળ� રહ� અને ભિવ�યમા ંતે પોતાની
રોજગાર� મેળવી આ�મિનભ�ર બને.

��ાચ�  ુઉ�રદાતાઓ સગંીત  િશ�ક વધાર�  બનવા માગેં છે. આવા િવધાથ�ઓને  આગળ લાવવા માટ�  િશ�કો  તેમજ  માતા
િપતાઓને તેમને �ો�સા�હત કરતા રહ�� ુ ંજોઇએ. �થી કર�ને તેઓ સ�ંણૂ� અ�યાસ કર� શક� અને આ�મિનભ�ર બની શક�.

સંશોધન પ�િત:
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સશંોધન  કાય�માં મા�હતી  એક�કરવાની  ���ુ�તની  માદંગી�ું સોપાન  અ�યતં  મહ�વ�ું છે.  સશંોધન  િવષયની  મા�હતીનાં
એક�ીકરણનો  આખો  આધાર  ���ુ�તની  પસદંગી  ઉપર  રહ�લો  છે.  આથી  સશંોધન  િવષયને  અ��ુપ  હોય  તેવી  ���ુ�તની
પસદંગી કરવી જ�ર� છે. આમ, સશંોધનમા ંકોઇ પાયાની મા�હતી એક�ીત કરવાની સાવચતેી માગંી લ ેછે.

�ાથિમક મા�હતીના �ોત:

સશંોધન સમ�યાના ચો�સ હ��  ુમાટ� એકઠ� કરવામાં આવેલી મા�હતી �ાથિમક મા�હતી કહ�વાય. સશંોધક ��ય� ર�તે જ સૌ
�થમવાર એક�  કર�લી મા�હતીને  �ાથિમક મા�હતી તર�ક�  ઓળખવામાં આવે  છે. �ાથિમક મા�હતી ના ��ુય  �ોત  તર�ક�  �
સશંોધક ��ે પોતે જ છે. �ાથિમક મા�હતી મેળવવા માટ� મ� સૌરા��ના ૬ ��લામા ંઆવેલી �ધ સ�ંથાઓની �લુાકાત લીધેલ
છે. આ સ�ંથામા ં��ય� જઇને �ધ િવધાથ�ઓને મળ�ને ��ય��પથી ��ે કાય� �ારા મા�હતી એક� કરવામા ંઆવેલ છે. તમામ
�કારની મા�હતી મેળવવા માટ� �લુાકાત પ�િત, �લુાકાત અ��ુ�ૂચ પ�િત, િનર��ણ પ�િત, િનદશ�ન પ�િત, �ય��ત તપાસ
પ�િતનો ઉપયોગ કરવામા ંઆવેલ છે.

ગૌણ મા�હતીના �ોત:

ગૌણ મા�હતી સામા�જક સશંોધન  માટ�  ઉપયોગી છે. સશંોધનમાં તે  આગ�ું �થાન  ધરાવે  છે. સશંોધન  સમ�યા� ું િવ�લષેણ
કરવામા ંતેમજ �લુના�મક અ�યાસો કરવામા ંઉપયોગી બને છે. સશંોધક પોતે એ�� કર�લી �ાથિમક મા�હતીની �રુક મા�હતી
તર�ક ગૌણ મા�હતીનો ઉપયોગ કરવામાં આવેલ છે. ���તુ અ�યાસ ગૌણ �ોત તર�ક� �થંાલયમાથંી િવષયને લગતા સદંભ�
�થંો, ��ુતકો  સામિયકો, વ�તી ગણવેશ  અહ�વાલ, ��ટરનેટ વગેર�  માથંી મા�હતી �ા�ત  કર� લે છે. સશંોધન  િવષય  સાથે
સબંિંધત મા�હતી મેળવવા માટ� �થંાલયનો ભર�રૂ ઉપયોગ કય� છે.

શૈ��ણક મા�હતીના તારણૉ:

આ સ�ંથામાં રહ�લા �ુલ ૩૦૦ ઉ�રદાતાઓમાં ૯૬.૬૭ ટકા ઉ�રદાતાઓ �ઇલ લીપીનો ઉપયોગ કર�  છે. �યાર�  ૩.૩૩%

ઉ�રદાતા િશ�ા �ા�ત કરવામા ં�ઇલ લીપીનો ઉપયોગ કરતા નથી. આ િવધાથ�ઓને અ�પ ���ટ હોવાથી તેઓ વાચંી શક�
છે.

૩૦૦ ઉ�રદાતાઓમા ં૮૮.૬૭% ઉ�રદાતાઓના િશ�ક ��ાચ� ુછે. �યાર� ૧૧.૩૩% ઉ�રદાતાઓના િશ�ક નોમ�લ છે.

૩૦૦  ઉ�રદાતાઓમાં  ૮૯.૩૪% ઉ�રદાતાઓને  ��ુક�લીના  સમયે  િશ�કો  િમ�ોનો  સહકાર  મળે  છે.  �યાર�  ૭.૩૩%

ઉ�રદાતાઓને સહકાર મળતો નથી. �યાર� ૭.૩૩% ઉ�રદાતાઓ પાસેથી જવાબ �ા�ત થયેલ નથી.
૩૦૦ ઉ�રદાતાઓમાં ૫૫.૬૭% ઉ�રદાતાઓ ��યે  િશ�ક�ું વત�ન  સા�ુ છે. તેમજ  ૧૯% ઉ�રદાતાઓ ��યે  િશ�ક�ું
વત�ન સામા�ય છે. �યાર� ૧૫.૩૩% ઉ�રદાતાઓ ��યે િશ�ક�ુ ંવત�ન વધાર� કાળ� �વૂ�ક�ુ ંછે.

૩૦૦ ઉ�રદાતાઓમાં ૩૬.૬૭% ઉ�રદાતાઓ સગંીત  ગાયન  ની ���ૃીમાં રસ  લે છે  �યાર�  ૬૩.૩૩% ઉ�રદાતાઓને
સગંીત વાદનની ��િૃતઓમા ંરસ છે.

૩૦૦ ��ાચ� ુઉ�રદાતાઓમા ં૮૩.૩૩% ઉ�રદાતાઓ િશ�ક બનવા માગેં છે. ૮.૬૭% ઉ�રદાતાઓ વક�લ બનવા માગેં
છે. �યાર� ૮ % ઉ�રદાતાઓ �ુ ંબનવા માગેં છે તે િવચા�ુ� નથી.

આમ  ��ાચ�  ુ િવધાથ�ઓ �  �કાર�ું �વન  �વી ર�ા છે  તેમાં �ુ�ંુબનો સમાજ  નો સમક� વગ� િશ�ક ગણ વગેર�  તેમના
�વનમા ંમહ�વ ધરાવે છે. તેઓ તેમની સામા�ક માનિસકતા સ�ં�ુટ કરવામા ંમદદ�પ થાય તેવી ઇ�છા રાખી ર�ા છે.

સમાજ તેમનો દ�ખીતી ર�તે તો તેમની િવકલાગંતાનો �વીકાર કર� છે પરં� ુવા�તિવક ��થિત ત�ન �ભ� જોવા મળે છે. આથી જ
જ�ર� જ છે તેઓના વત�નમા ંપણ તેનો �વીકાર થાય તે જ�ર� છે. િવકલાગં �ય��તઓને સતત સમાજનો ડર ર�ા કર� છે. સમાજ
હમંેશા તેમને િવકલાગં તો માનેજ છે સાથે સાથે સમાજથી િવ�ટૂા પડ�લા સ�ય તર�ક� પણ ગણે છે. ઘણા �ુ�ંુબમા ંતેમની સાથે
ઉપે�ા ભ�ુ� વત�ન કરવામા ંઆવે છે. અ�ય ભાઇ બહ�નની �લુનામા ંતેમને નીચી ક�ાનો માનવામા ંઆવે છે. તેઓ િવકલાગં થયા
છે ત�નો �વૂ�જ�મ�ુ ંફળ માનવામા ંઆવે છે. �ધ િવ�ાસ પાછળ�ુ ંકારણ િશ�ણનો અભાવ બધે આવી મા�યતાઓ ઘર કર�લી
જોવા મળે છે. આવા �ૂષણને ના�દૂ કરવા માટ� સમાજ �ધુારક, સમાજનો િશ��ત વગ� ધમ� ��ુુ �ારા તેમજ સમાજક�યાણ
સ�ંથા �ારા તેમના �ળૂ �ુધંી પહોચવાની ખાસ જ�ર છે.
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માનવીનો  જ�મ  એ  �ુ�ુબમાં  બનતી  અદ�તૂ  ઘટના  છે,  પરં� ુ જ�મ�ત  ખોડખાપંણ  ક�  �ુદરતી  અથવા  માનવ  સજ�ત
િવકલાગંતાએ સમાજમા ંબનતી આક��મક ઘટના છે. આવી ��યેક ઘટનામા ં�ુદરત જો એક હાથે લઇ લ ેછે તો બી� હાથે તેમના
�વનમા ં�પી શ��ત અને તાકાતનો સચંાર કર� છે.. તેથી િવકલાગં �ય��તને દયાની નહ� પણ �ેમ અને �ફૂની જ�ર છે. સહકાર
અને  સહવાસની જ�ર છે. ક�  �થી િવકલાગં �ય��તઓ પણ આમ  આદમીની માફક સમાજમાં સરળ અને  સહજ  ર�તે  �વન
�યિતત કર� શક�.

*************************************************** 

ડો. ર�ટા. ડ�. મોર�
�યા�યાતા સહાયક
સમાજશા� િવભાગ,

સરકાર� િવનયન કોલજે,

ગાધંીનગર
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