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“શક્ષણ અને આશથિક પ્રવશૃિના સ્ળરૂમાાં આલેર રરળતતનો” 

(ત્રણ ેઢીને કેન્દ્રમાાં રાખીને કરળામાાં આળે શમાજાસ્ત્રીય અભ્યાશ) 
 

ડૉ. શનશતનકુમાર કે. જાદળ 

એચ. કે. આર્્્વ કોરેજ,અભદાલાદ. 
 પ્રસ્તાળના 

વળંોધન એ એક લૈજ્ઞાનનક પ્રક્રિમા છે. જેભા ં વળંોધકે કટસ્થાલ્ૂક 

વળંોધન પ્રક્રિમાના વભગ્ર તફક્કાઓભાથંી વાય થવ  ંડે છે. વળંોધન કામ્એ 

કઈ નલી ભાક્રશતી જાણલા અને તેની ાછ યશરેા કામ્કાયણ વફંધંને 

વભજલાના પ્રમત્નરૂે કયલાભા ંઆલે છે. દયેક વળંોધનનો ામાગત શતે   નલી 

જાણકાયી ભેલલાનો શોમ છે. વળંોધન ફે પ્રકાયના શોમ છે. શ દ્ધ વળંોધન 

અને ફીજ  વ્મલશાર  વળંોધન શ દ્ધ વળંોધનનો શતે   નવદ્ધાતં યચનાનો શોમ છે. 

જ્માયે વ્મલશાય વળંોધન વભજભા ં જોલા ભતી લત્ભાન વભસ્માઓના 

વદંબ્ભા ંશોમ છે. 
 

 શાંોધન પ્રશ્ન, શાંોધન પ્રશ્નની શાંદગી અને કારણો 

“નળક્ષણ અને આનથિક પ્રવનૃિના સ્લરૂભા ં ક્રયલત્નો” – એક 

વભાજળાસ્ત્રીમ અભ્માવ (ત્રણ ેઢીને કેન્દ્રભા ંયાખીને) 

કોઈણ નલજ્ઞાનના નલકાવ ભાટે વળંોધન થત  ંયશ ે તે ામાગત ફાફત 

છે. તેથી જ વભાજળાસ્ત્ર નલમના નલકાવના વદંબ્ભા ંપ્રસ્ત  ત વળંોધન કયલાભા ં

આવ્્  ં છે. પ્રસ્ત  ત વળંોધનભા ં પ્રશ્નની વદંગી ભાટેના જલાફદાય કાયણોભા ં

લત્ભાન વભમભા ંબાયતીમ વભાજભા ંજ્ઞાનત આધાક્રયત વ્મલવામન  ંભાખ  ંતટૂી
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ગ્  ંછે. વાથે વાથે સ્ત્રીઓ, નનમ્નલગ્ અને જ્ઞાનતના નળક્ષણભા ંલધાયો થતો જામ 

છે. ળશયેીકયણ અને ઉદ્યોગીકયણને કાયણે ક્રયલત્ન ઝડી ફન્દ્્  ં છે. આ 

મ દ્દાઓને ધ્માનભા ં યાખીને વભાજભા ં કેલા પ્રકાયના ક્રયલત્નો, તેભામં ખાવ 

કયીને નળક્ષણ અને વ્મલવામના સ્લરૂભા ંકેલો ફદરાલ આવ્મો છે તેને ધ્માનભા ં

યાખલાભા ં આવ્્  ં છે. આભ ઉયોક્ત ફાફતોને કેન્દ્રભા ં યાખીને જલાફદાય 

ક્રયફ તયીકે વળંોધન પ્રશ્નની વદંગી કયી છે. તેભ કશી ળકામ છે. 
 શાંોધનનો ષતે ુ

પ્રસ્ત  ત વળંોધનનો શતે   છે. બાયતભા ંઆઝાદી ભેવ્મા છી ળશયેીકયણ, 

ઉદ્યોગીકયણ, નળક્ષણ અને સ્થાતંય જેલા ક્રયફોએ બાયતીમ વભાજના 

ભાખાભા ંક્રયલત્નની ગનતને તીવ્ર ફનાલી છે. આ ફાફતને કેન્દ્રભા ંયાખીને 

વભાજભા ંનળક્ષણ અને વ્મલવામભા ંકેલા પ્રકાયના ક્રયલત્નો આવ્મા છે. પ્રસ્ત  ત 

વળંોધનના શતે   વભાજભા ં ત્રણ ેઢીભા ં તફક્કાલાય નળક્ષણ અને વ્મલવામભા ં

કેલા પ્રકાયન  ંક્રયલત્ન આવ્્  ંછે તે જાણલાનો છે. 
 

 શાંોધન દ્ધશત 

પ્રસ્ત  ત વળંોધનભા ં ભોટાામા ય આંકડાકીમ ભાક્રશતીની જરૂક્રયમાત 

શોલાને કાયણે વભાજળાસ્ત્રભા ંપ્રચલરત એલી વલેક્ષણ દ્ધનતનો ઉમોગ કયલાભા ં

આવ્મો શતો. 
 

 મારષતીનો સ્રોત 

કોઈણ વળંોધન કામ્ ભાટે ફે પ્રકાયના ભાક્રશતીના સ્રોત શોમ છે. (1) 

પ્રાથનભક અને (2) ગૌણ. પ્રાથનભક ભાક્રશતી ભાટે કોરેજભા ંઅન સ્નાતક કક્ષાના 

નલદ્યાથીઓ ાવેથી રૂફરૂભા ંભાક્રશતી ભેલલાભા ંઆલી છે. જ્માયે ગૌણ ભાક્રશતી 

તયીકે  સ્તકારમનો ઉમોગ કયલાભા ંઆવ્મો છે. 
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 શનદત શાંદગી 

કોઈણ વળંોધનના મોગ્મ તાયણો ભાટે મોગ્મ નનદળ્ વદં કયવ  ંજરૂયી 

છે. તેને ધ્માનભા ં યાખીને પ્રસ્ત  ત વળંોધનભા ં ફીન વબંાલનાત્ભક નનદળ્નો 

ઉરબ્ધ નનદળ્ન યીતનો ઉમોગ કયી અન સ્નાતક કેન્દ્રભા ંઅભ્માવ કયતા ક ર 

900 નલદ્યાથીઓને નનદળ્ તયીકે વદં કયલાભા ંઆવ્મા શતા. 
 

 

 મારષતી મેલળળાની પ્રયકુ્તત 

પ્રસ્ત  ત વળંોધનભા ં ભાક્રશતી ભેલલાની પ્ર્ ક્ક્ત તયીકે મ રાકાત 

અન સલૂચનો ઉમોગ કયલાભા ંઆવ્મો છે. મ રાકાત અન સલૂચ તૈમાય કમા્ ફાદ 

તેને અંનતભરૂ આતા શરેા 10 નલદ્યાથીઓ ાવેથી ભાક્રશતી ભેલી શતી. 

જેથી મ રાકાત અન સલૂચ અને વળંોધનભા ંભમા્દા ન યશ.ે 
 

 
ત્રણ ેઢીમાાં આશથિક પ્રવશૃિની મારષતી 

વ્યળશાય દાદા શતા દાદી માતા 
શળદ્યાથી 

સ્ત્રી/પરુૂવ 

ખેતી 18.12% 05.44% - - - 

ધધંો 58.00% 46.55% 03.15% 02.44% 02.00% 

નોકયી 20.88% 45.46% 03.52% 07.44% 15.33% 

છૂટક ભજૂયી 03.00% 02.55% - - - 

ભાત્ર અભ્માવ - - - - 82.67% 

ગશૃકામ્ - - 93.33% 90.12% - 

કુ 100% 100% 100% 100% 100% 

N=900 
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ત્રણ ેઢીમાાં શક્ષણની મારષતી 

વ્યળશાય દાદા શતા દાદી માતા 
શળદ્યાથી 

સ્ત્રી/પરુૂવ 

અબણ 29.00% 06.60% 57.88% 25.44% - 

પ્રાથનભક 38.80% 10.77% 32.48% 21.22% - 

ભાધ્મનભક 19.80% 35.55% 07.66% 42.44% - 

ઉચ્ચતય ભાધ્મનભક 04.40% 18.20% 00.88% 10.68% - 

સ્નાતક 06.12% 21.55% 00.88% 08.00% - 

અન સ્નાતક 01.88% 07.33% 0.22% 02.00% 100% 

કુ 100% 100% 100% 100% 100% 

N=900 

 

 અભ્યાશના તારણો 

પ્રસ્ત  ત વળંોધનભા ં અન સ્નાતક કક્ષાભા ં અભ્માવ કયતા ક ર 900 

ઉિયદાતાઓનો વભાલેળ કયલાભા ંઆવ્મો છે. આ 900 ઉિયદાતાઓ ાવેથી 

ભેલેર ભાક્રશતીને આધાયે વાભાજજક ક્રયલત્ન વાથે વકંામેર ફધા ાવાઓં 

અંગે ભાક્રશતી ભેલી છે. પ્રસ્ત  ત વળંોધનના ભાધ્મભથી ભેલેર ભાક્રશતીની 

આધાયે નીચેના તાયણો તાયલલાનો પ્રમત્ન કયલાભા ંઆલે છે. 
 

 પ્રસ્ત  ત અભ્માવભા ં ક ર ઉિયદાતાઓભાથંી 67% ઉિયદાતાઓ સ્ત્રી 

ઉિયદાતાઓ જાણલા ભળ્  ં છે. જ્માયે તેની ત  રનાભા ં 32%  રૂ 

ઉિયદાતાઓન  ં પ્રભાણ ભળ્  ં છે. એટરે કે પ્રસ્ત  ત અભ્માવના આધાયે કશી 

ળકામ કે આટ્વના અભ્માવિભભા ં રૂોની ત  રનાભા ંસ્ત્રીન  ંપ્રભાણ લધાયે જોલા 

ભળ્  ં છે. તેના ાછન  ં એક ભાન્દ્મતા એલી ણ શોમ કે નતવૃિાક 11 

વભાજવ્મલસ્થા પ્રભાણે લત્ભાન વભમભા ં ણ છોકયાઓને વામન્દ્વ, કોભવ,્ 
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એન્ન્દ્જનીમયીંગના અભ્માવિભભા ં મ કલાનો આગ્રશ ક ર્ ંફ વારાયા યખાતો શોમ છે. 

તેની ત  રનાભા ં છોકયીઓને રગ્ન કયી વાવયે જલાન  ં શોલાથી ક ર્ ંફના વભ્મો 

દીકયીના નળક્ષણભા ંયવ દાખલતા નથી અને આટ્વના અભ્માવિભભા ંઅભ્માવ 

ભાટે ભોકરતા શોમ છે એટરે કે કશી ળકામ લત્ભાન વભમભા ંણ  રૂપ્રધાન 

મલૂ્મ વ્મલસ્થા અક્સ્તત્લ ધયાલે છે. 
 

 પ્રસ્ત  ત અભ્માવભા ં ક ર ઉિયદાતાઓભાથંી 50% ઉિયદાતાઓ ઓન 

કેટેગયીભાથંી અભ્માવ કયલા આલે છે. જ્માયે એની ત  રનાભા ં ક ર 

ઉિયદાતાઓના ભાત્ર 6% આક્રદલાવી વમશૂ નલદ્યાથીઓ અભ્માવ કયલા ભાટે 

આલે છે. તેથી કશી ળકામ છે કે વભાજના ફદરાતા પ્રલાશભા ં આક્રદલાવી 

વમશૂના રોકો આજે ણ નલકાવની શયોભા ંકે ઉધ્લ્ગાભી ગનતળીરતાભા ંાછ 

યશી ગમા છે. જ્માયે યંયાગત યીતે ઉચ્ચ ગણાતી જ્ઞાનતઓના નલદ્યાથીઓની 

ળૈક્ષલણક ગનતળીરતાભા ં જ્ઞાનત વાથે વકંામેરા યંયાગત ધોયણો કે જેભા ં

અન સલૂચત જાનત/અન સલૂચત જનજાનતઓને નળક્ષણ નનેધની વ્મલસ્થાના પ 

સ્લરૂે આ પ્રકાયની ક્રયક્સ્થનત લત્ભાન વભમભા ંણ પ્રસ્ત  ત અભ્માવભા ંજોલા 

ભળમા છે. 
 

 પ્રસ્ત  ત વળંોધનભા ં ભેલેર ભાક્રશતીના આધાયે સ્ષ્ટણે જોઈ ળકામ છે કે 

ભોટાબાગના ઉિયદાતાઓના (દાદાઓ) યંયાગત વ્મલવામ વાથે વકંામેરા 

જોલા ભે છે. જેન  ં પ્રભાણ 58% શત  .ં તેની ત  રનાભા ં ઉિયદાતાના નતાના 

વ્મલવામભા ં તે પ્રભાણ ઘટત   ં જોલા ભળ્  ં છે. આ ફનેં ેઢીની ત  રનાભા ં

ઉિયદાતા ોતે કોઈ વ્મલવામ વાથે વકંામેરા શોમ તેવ  ંપ્રભાણ 2% જોલા 

ભે છે. આ ભાક્રશતીના આધાયે એ સ્ષ્ટ થામ છે કે ત્રણ ેઢીભા ંયંયાગત 

વ્મલવામો કયતા રોકોન  ંપ્રભાણ ઘટત   ંજામ છે. તેથી ત  રનાભા ંનોકયીન  ંપ્રભાણ 

લધત  ં જામ છે. વાથ ે વાથે દાદાની ેઢીભા ં ખેતી વાથ ે વકંામેર રોકોની 

ત  રનાભા ંનતાની ખેતીન  ંપ્રભાણ ખફૂ જ ઘટેલ  ંજોલા ભે છે. 
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 પ્રસ્ત  ત અભ્માવભા ંત્રણ ેઢીભા ંજોલા ભેર નળક્ષણના પ્રભાણને આધાયે તાયણો 

તાયલીએ તો દાદાની ેઢીભા ં ભોટાબાગના અબણ અને ભાત્ર પ્રાથનભક 12 

નળક્ષણ સ ધી અભ્માવ કયતા જોલા ભળમા છે. જેની ત  રનાભા ં નતાની ેઢીભા ં

ભાધ્મનભક, ઉચ્ચતય ભાધ્મનભક, સ્નાતક સ ધીભા ંઅભ્માવ કયનાયાન  ંપ્રભાણ લધ  

જોલા ભળ્  ંશત  .ં આ ફનેં ેઢીની ત  રનાભા ંઉિયદાતાઓન  ંનળક્ષણ અન સ્નાતક 

કક્ષાન  ંશત   ંએટરે કે ેઢી દયે ેઢી નળક્ષણ ભેલલાન  ંપ્રભાણ લધેલ  ંજોલા ભળ્  ં

છે. તેના ાછન  ંકાયણ ખેતીના વ્મલવામ વાથે જોડામેરા ઉિયદાતાઓ ઘટત   ં

પ્રભાણ ફતાલે છે કે ખેતી અને યંયાગત વ્મલવામની ત  રનાભા ં જેભ જેભ 

વભાજભા ં ક્રયલત્ન આલત  ંજામ છે. તેભ તેભ નોકયીન  ં પ્રભાણ લધત  ં જોલા 

ભળ્  ં છે. અને નોકયી ભાટે મોગ્મ ઉચ્ચનળક્ષણની પ્રાથનભક અને ામાની 

જરૂક્રયમાત જણામ છે. 
 

 પ્રસ્ત  ત અભ્માવભા ં જાણલા ભળ્  ં છે કે દાદી અને ભાતા આ ફનેંની ેઢીભા ં

ભોટાબાગના ગશૃકામ્(ઘયકાભ) વાથે વકંામેરા જોલા ભળમા શતા. એટરે કે 

સ્ત્રીઓના યંયાગત દયજ્જજાભા ં કોઈ નલળે ક્રયલત્ન નોંધા્  ં નથી. યંત   

પ્રસ્ત  ત અભ્માવભા ં900 ઉિયદાતાઓભાથંી 612 સ્ત્રી ઉિયદાતાઓ એવ  ંદળા્લે 

છે કે ભક્રશરાઓ ેઢી દય ેઢી જાગતૃ ફનતી જામ છે તે ફાફત અભ્માવના ક ર 

ઉિયદાતાઓભાથંી જોલા ભેર સ્ત્રીઓન  ંપ્રભાણ દળા્લે છે. 
 

 પ્રસ્ત  ત અભ્માવના આધાયે ત્રણ ેઢીભા ંનળક્ષણ અંગે ભેલેર ભાક્રશતીના આધાયે 

ેઢી દય ેઢી સ્ત્રીઓભા ં નળક્ષણન  ં પ્રભાણ લધત  ં જામ છે. ફદરાતી જતી 

વાભાજજક વ્મલસ્થા અને ક્રયલત્નભા ંસ્ત્રીઓ ોતાના મોગ્મ દયજ્જજાને સ્થાનત 

કયલા ભાટે નળક્ષણ તયપ લતી શોમ તેવ  ંપ્રસ્ત  ત અભ્માવના આધાયે જાણલા 

ભે છે. 
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