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સારાુંિ 
ગાાંધીનલચાયભાાં દયેક વભસ્માઓની ચાલી નથી ણ એ જલાની અન ે તેના ઉકેર 

ભાટેની એક અનખી દ્ધનત છે. નનયક્ષય થી ઊચ્ચ નળક્ષણ ભેલેર રક ગાાંધીજી નલળે અરગ 
ભત અન ેભનલરણ ધયાલ ેછે. તેભના નલળે વતત નલલાદ ઊબા થતા યશ ેછે. ગાાંધીજીના 
એકાદળ વ્રત, યચનાત્ભક કામયક્રભ અને ગાાંધીનલચાય પ્રત્મ ે બાનલ નળક્ષકના ભનલરણ 
જાણલા વાંળધકે પ્રમત્ન કયેર છે.  
ચાિીરૂ િબ્દો :  નળક્ષક પ્રનળક્ષણાથી, ગાાંધીનલચાય, ભનલરણ 

નલશ્વના ભશાભાનલભાાં ગાાંધીજીન વભાલેળ થામ છે. તભેના નલળે છૂાતા અનેક પ્રશ્નભાાં 
વોથી લધ ુચચાયત પ્રશ્ન છે ‘ગાાંધીજીના નલચાયની પ્રસ્તતુતા કેટરી?’ ગાાંધીજી અને એભના નલચાય 

અત્માયના આઇટી અને લૈનશ્વકીકયણના યગુભાાં કેટરા મગ્મ છે? તેભણે વભાજના નલનલધ પ્રશ્ન 
ય ઘણુાં રખયુાં છે. તેભાાં ધભય, નળક્ષણ, અથયળાસ્ત્ર, યાજ્મળાસ્ત્ર, કરા લગેયે ભાનલ જીલનને 
સ્ળયતા તભાભ નલમન વભાલેળ થામ છે. 

મતૃ્યનુા આટરા લો છી ણ તેભના નલળ ે વતત ચચાય થતી યશ ે છે. ગાાંધીજીની 
આઞાદી રડતન ેકાયણે જે બ્રિટીળ ળાવનન સયૂજ કદી આથભત નશત તેલી બ્રિટીળ વલ્તનત 
ખદુ આથભી ગઇ. ગાાંધીના વત્માગ્રશન આદળય ભાટીન લ્યથૂય ડકિંગ જુનનમય જેલા રકળાશીના 
પ્રખય ડશભામતી અનેક આંદરનકાયીઓ ભાટે નલ યસ્ત ઊબ કમો શત. ગાાંધીજીના એકાદળ 
વ્રત, યચનાત્ભક કામયક્રભ અને ગાાંધીનલચાય પ્રત્મે બાનલ નળક્ષકના ભનલરણ જાણલા વાંળધકે 
પ્રમત્ન કયેર છે.  
અભ્યાસના હતે  ઓ  
   1.   નળક્ષક પ્રનળક્ષણાથીઓ ભાટે ગાાંધીનલચાય ભનલરણ ભાદાંડની યચના કયલી. 

2.   નળક્ષક પ્રનળક્ષણાથીઓના ગાાંધીનલચાય પ્રત્મેના ભનલરણ ચકાવલા. 
3. નળક્ષક પ્રનળક્ષણાથીઓના ગાાંધીનલચાય પ્રત્મેના ભનલરણ જાતીમતાના વાંદબ ેતાવલા.  
4.  નળક્ષક પ્રનળક્ષણાથીઓના ગાાંધીનલચાય પ્રત્મેના ભનલરણ તેભનાાં યશઠેાણ નલસ્તાય, 

વાભાજજક   લગય, ળાા પ્રકાય અન ે ભાતાનતાના અભ્માવના વાંદબ ે ચકાવલા. 
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અભ્યાસની ઉત્કલ્નાઓ  
Ho1 રુુ અને સ્ત્રી પ્રનળક્ષણાથીઓના ગાાંધીનલચાય ભનલરણ ભાદાંડ ય ભેલેર વયેયાળ 

પ્રાપતાાંક લચ્ચે વાથયક તપાલત નશીં શમ. 
Ho2 ગ્રાભીણ અને ળશયેી યશઠેાણ નલસ્તાયના પ્રનળક્ષણાથીઓના ગાાંધીનલચાય ભનલરણ 

ભાદાંડ ય ભેલેર વયેયાળ પ્રાપતાાંક લચ્ચ ેવાથયક તપાલત નશીં શમ. 
Ho3 અનાભત અને બ્રફનઅનાભત લગયના પ્રનળક્ષણાથીઓ દ્વાયા ગાાંધીનલચાય ભનલરણ ય 

ભેલેર વયેયાળ પ્રાપતાાંક લચ્ચે વાથયક તપાલત નશીં શમ. 
   Ho4 બનુનમાદી પ્રલાશ અને વાભાન્મ પ્રલાશની ળાાઓના પ્રનળક્ષણાથીઓ દ્વાયા ગાાંધીનલચાય 

ભનલરણ ભાદાંડ ય ભેલેર વયેયાળ પ્રાપતાાંક લચ્ચ ેવાથયક તપાલત નશીં શમ. 
   Ho5 નળક્ષક પ્રનળક્ષણાથીઓએ ગાાંધીનલચાય ભનલરણ ભાદાંડ ય ભેલેર વયેયાળ પ્રાપતાાંક 

ય નતાના અભ્માવની અવય નશીં શમ. 
   Ho6 નળક્ષક પ્રનળક્ષણાથીઓએ ગાાંધીનલચાય ભનલરણ ભાદાંડ ય ભેલરે વયેયાળ 

પ્રાપતાાંક ય ભાતાના અભ્માવની અવય નશીં શમ. 
અભ્યાસની કે્ષત્રમયાાદા  
 પ્રસ્તતુ અભ્માવભાાં પક્ત ગજૂયાત નલદ્યાીઠના પ્રનળક્ષણાથીઓન જ વભાલેળ કયલાભાાં 

આવ્મ    શત. 
અભ્યાસની દ્ધવત 
 પ્રસ્તતુ અભ્માવભાાં વલેક્ષણ દ્ધનતન ઉમગ કયલાભાાં આવ્મ શત. 
 વ્યાવિશ્વ અને નમનૂા સુંદગી  

પ્રસ્તતુ વાંળધનભાાં વ્માનલશ્વ તયીકે ગજૂયાત નલદ્યાીઠનાાં નળક્ષણ ભશાનલદ્યારમ અને ડશન્દી 
નળક્ષક ભશાનલદ્યારમભાાં અભ્માવ કયતા પ્રનળક્ષણાથીઓન વભાલેળ થમ શત. વ્માનલશ્વભાાં 
વભાનલષ્ટ ાત્રની નલગત વાયણી -1.1 મજુફ છે. 

સારણી – 1.1 

વ્યાવિશ્વમાું સમાવિષ્ટ ાત્રોની વિગત 

 

ક્રમ ય વનિવસિટી વિભાગ અને અભ્યાસક્રમ ક ાત્રો 
1 ગજૂયાત 

નલદ્યાીઠ 

નળક્ષણ ભશાનલદ્યારમ (ફી.એડૌ .) 48 

2 નળક્ષણ ભશાનલદ્યારમ (એભ.એડૌ .) 47 

3 ડશન્દી નળક્ષક ભશાનલદ્યારમ (ડશન્દી ફી.એડૌ .) 24 

  કુર 119 

 

 નમનૂા વાંદગી ભાટે વશતેકુ નમનૂા દ્ધનતન ઉમગ કયલાભાાં આવ્મ શત. જેભાાં 
વ્માનલશ્વ તયીકે ગજૂયાત નલદ્યાીઠનાાં નળક્ષણ ભશાનલદ્યારમ અને ડશન્દી નળક્ષક ભશાનલદ્યારમભાાં 
અભ્માવ કયતા પ્રનળક્ષણાથીઓન વભાલેળ થમ શત. એટરેકે પ્રસ્તતુ અભ્માવભાાં વ્માનલશ્વ એ 
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જ નમનૂ શત. ભાડશતી એકત્રીકયણના ડદલવે ભશાનલદ્યારમભાાં શાજય યશરેાાં ફધાાં જ ાત્રન 
નમનૂાભાાં વભાલેળ થમ શત. વ્માનલશ્વભાાં કુર 119 ાત્રન વભાલેળ થમ શત. જેભાાં 38 રુુ 
અને 81 સ્ત્રીઓન વભાલેળ થમેર શત. 
 ઉકરણ  
 પ્રસ્તતુ અભ્માવ ભાટે ગાાંધીનલચાય ભનલરણ ભાદાંડની યચના કયલાભાાં આલી શતી. 
ગાાંધી નલચાયના નલનલધ ાવાઓને ધ્માનભાાં યાખીને 30 કરભ તૈમાય કયલાભાાં આલી. આ 
કરભને આધાયે ભાદાંડની યચના કયલાભાાં આલી. આ ભાદાંડને નલમ નનષ્ણાાંત તેભજ 
વાંળધન નનષ્ણાાંત દ્વાયા ચકાવલાભાાં આવ્મ શત. આ અભ્માવભાાં કરભનાાં નલનલધ સ્લરૂભાાંથી 
લરણ ભાદાંડ (બ્રરકટય દ્ધનત) પ્રકાયની કરભ યચલાભાાં આલી શતી. નળક્ષક પ્રનળક્ષણાથીઓના 
ગાાંધીનલચાય પ્રત્મેના ભનલરણ જાણલા ભાટે 30 કરભથી યકુ્ત ગાાંધીનલચાય ભનલરણ 
ભાદાંડ ય પ્રનળક્ષણાથીઓની પ્રનતડક્રમા ભેલલાભાાં આલી શતી. જેભાાં પ્રત્મેક શકાયાત્ભક 

નલધાનની ાત્રની વાંભતીની કક્ષા વાંણૂય વાંભાંત, વાંભાંત, તટસ્થ, અવાંભાંત અન ે વાંણૂય અવાંભાંત 

અનવુાય ક્રભળઃ  5, 4, 3, 2, 1 ગણુ આલાભાાં આવ્મા શતા. પ્રત્મેક નકાયાત્ભક નલધાન ભાટે ાત્રની 
વાંભતીની કક્ષા વાંણૂય વાંભાંત, વાંભાંત, તટસ્થ, અવાંભાંત અન ેવાંણૂય અવાંભાંત અનવુાય ક્રભળઃ 1, 2, 3, 

4, 5 ગણુ આલાભાાં આવ્મા શતા.  આ યીતે પ્રત્મેક ાત્રન દયેક કરભ ભાટેન ગણુબાય ળધલાભાાં 
આવ્મ શત. ઉયાાંત ફધાાં નલધાનન વયલા કયીને કુર ગણુબાય ળધલાભાાં આવ્મ શત. આભ 
આ ભાદાંડ ય પ્રનળક્ષણાથીઓ દ્વાયા લધભુાાં લધ ુ150 ગણુ પ્રાપત થઈ ળકતા શતા. 

ઉકયણનુાં  Cronbach’s Alpha મલૂ્મ 0.72 શત ુાં. જ્માયે Guttman Split-Half Coefficient 

મલૂ્મ 0.71 શત ુાં જે ઉકયણની નલશ્વવનીમતા દળાયલે છે. 
માહહતી એકત્રીકરણ અને પથૃક્કરણ 

વાંળધક દ્વાયા યબ્રચત ગાાંધીનલચાય ભનલરણ ભાદાંડન ભાડશતી એકત્રીકયણ ભાટે 
ઉમગ કયલાભાાં આવ્મ શત. ભાડશતી થૃક્કયણભાાં લણયનાત્ભક વાાંખ્ખમકી અને અનભુાનનત 
વાાંખ્ખમકીન ઉમગ કયલાભાાં આવ્મ શત. લણયનાત્ભક વાાંખ્ખમકીભાાં પ્રાપત પ્રાપતાાંકના આધાય 
ય વયાવયી, પ્રભાણ નલચરનનુાં ભાન કયલાભાાં આવ્યુાં શત ુાં. તથા અનભુાનનક વાાંખ્ખમકીભાાં ટી-
ગણુત્તયની ગણના ઉત્કલ્નાઓના યીક્ષણ ભાટે કયલાભાાં આલી શતી. ભાડશતી થૃક્કયણ MS 
EXCEL અને SPSS પ્રગ્રાભ લડ ેકયલાભાાં આવ્યુાં શત ુાં. 
અભ્યાસનાું તારણો  
 આ અભ્માવનાાં ડયણાભ સ્લરૂ નીચેનાાં તાયણ પ્રાપત થમા. 

1. ગજૂયાત નલદ્યાીઠના નળક્ષક પ્રનળક્ષણાથીઓની ગાાંધીનલચાય ભનલરણ ભાદાંડ યના 
પ્રાપતાાંકની વયાવયી 85.97 શતી. આ ફાફત દળાયલે છે કે પ્રનળક્ષણાથીઓનુાં 
ગાાંધીનલચાય પ્રત્મેનુાં ભનલરણ નલધેમાત્ભક શત ુાં.       
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2. ગજૂયાત નલદ્યાીઠના નળક્ષક પ્રનળક્ષણાથીઓના ગાાંધીનલચાય પ્રત્મેનાાં ભનલરણ ય 
જાનતની અવય જલા ભી શતી. રુુની વયખાભણીભાાં સ્ત્રી પ્રનળક્ષણાથીઓનુાં 
ગાાંધીનલચાય પ્રત્મેનુાં ભનલરણ લધાયે શકાયાત્ભક શત ુાં.  

3. પ્રનળક્ષણાથીઓના ગાાંધીનલચાય પ્રત્મેનાાં ભનલરણ તેભના ગ્રાભીણ અને ળશયેી નલસ્તાય 
વાથ ેવાંફાંનધત ન શતા. 

4. પ્રનળક્ષણાથીઓના ગાાંધીનલચાય પ્રત્મેનાાં ભનલરણ તભેના અનાભત અને બ્રફનઅનાભત 
લગય વાથે વાંફાંનધત ન શતા. 

5. પ્રનળક્ષણાથીઓના ગાાંધીનલચાય પ્રત્મેનાાં ભનલરણ બનુનમાદી પ્રલાશ અને અન્મ 
પ્રલાશની ળાા વાથે વાંફાંનધત ન શતા. 

6. પ્રનળક્ષણાથીઓના ગાાંધીનલચાય પ્રત્મેનાાં ભનલરણ તેભના નતાનાાં અભ્માવ વાથે 
વાંફાંનધત ન શતા. 

7. પ્રનળક્ષણાથીઓના ગાાંધીનલચાય પ્રત્મેનાાં ભનલરણ તેભના ભાતાનાાં અભ્માવ વાથે 
વાંફાંનધત ન શતા. 

 િૈક્ષણણક પણતાથો  
 પ્રસ્તતુ અભ્માવભાાં પ્રનળક્ષણાથીઓનુાં ગાાંધીનલચાય પ્રત્મેનુાં ભનલરણ ચકાવલાભાાં આવ્યુાં 
શત ુાં. નનષ્કય સ્લરૂે પ્રાપત થયુાં કે ભાત્ર છ જ પ્રનળક્ષણાથીએ ગાાંધીનલચાય ભનલરણ ય 60% 
થી ઓછા અંક પ્રાપત કયેર શતા. જેથી નવદ્ધ થયુાં કે ભટાબાગના પ્રનળક્ષણાથીઓનુાં ગાાંધીનલચાય 
પ્રત્મેનુાં ભનલરણ નલધેમાત્ભક શત ુાં.       

પ્રસ્તતુ અભ્માવના બાગરૂે એ ણ જાણલા ભળયુાં કે પ્રનળક્ષણાથીઓના યશઠેાણન નલસ્તાય,   
વાભાજજક લગય, ળાાન પ્રકાય અને ભાતાનતાન અભ્માવ તેભના ગાાંધીનલચાય પ્રત્મેના 
ભનલરણ વાથે વાંફાંનધત નથી. પ્રનળક્ષણાથીઓ ભાટે ગાાંધીનલચાય જાગનૃત કામયક્રભના 
આમજનભાાં યશઠેાણન નલસ્તાય, વાભાજજક લગય, ળાાન પ્રકાય અને ભાતાનતાના અભ્માવને 
ધ્માનભાાં યાખલાની આલશ્મકતા નથી.  

 પ્રસ્તતુ અભ્માવના બાગરૂે જાણલા ભળયુાં કે પ્રનળક્ષણાથીઓની જાનત તભેના ગાાંધીનલચાય 
પ્રત્મેના ભનલરણ વાથે વાંફાંનધત છે. તેથી બાનલ પ્રનળક્ષણ કામયક્રભ તેભજ ળકૈ્ષબ્રણક કામયક્રભ 
દયનભમાન સ્ત્રીઓ અને રુુ ભાટે અરગ તારીભ આલાની જરૂડયમાત છે. 
ઉસુંહાર 
 વદીઓથી ભશાભાનલ વાથ ેઅન્મામ થત આવ્મ છે. આણ ેતેભના ળાશ્વત નલચાયને 
વભજતા નથી અથલા તેનુાં ભનઘડાંત અથયઘટન કયીએ છીએ. કાના પ્રલાશ વાથે તત્કારીન 
નલચાયને નલી દૃષ્ષ્ટથી મરૂલલા જઈએ. નલી ેઢી ગાાંધીનલચાયને વભજતી નથી અથલા 
તેભના પ્રત્મેનુાં ભનલરણ નકાયાત્ભક છે તેવુાં આ અભ્માવથી પબ્રરત થતુાં નથી. આણી કથની 
અને કયણી લચ્ચને બેદ ઘટળે તેટરા પ્રભાણભાાં ગાાંધીનલચાય લધળે.   
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