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પ્રાથમિક શાળાિાાં નોકરી કરતી મશમિકાઓનો અભ્યાસ 

કીર્તિ સી. સોલાંકી 

રીસર્િ સ્કોલર, સિાજ શાસ્ર મિભાગ,  ગુજરાત મિદ્યાપીઠ, અિદાિાદ. િો. નાં.- ૮૩૦૬૬૬૦૧૮૮ 

piyushpharma37@gmail.com 

પ્રસ્તાિના:- 

પરાંપરાથી ભારતીય સિાજ એ પુરૂષપ્રધાન સિાજ છે. 

જેથી પરાંપરાગત ભારતીય સિાજવ્યિસ્થાિાાં 

શ્રિમિભાજન સ્રી અન ે પુરૂષની લૈંમગકતાન ે આધાર ે

કરિાિાાં આવ્યુાં છે. પરાંતુ સ્િતાંરતા બાદ ભારતીય 

બાંધારણનાાં અનુચ્છેદ-૧૪ િજુબ સ્રી-પુરૂષને સ્િતાંરતા, 

સિાનતા અને બાંધારણનાાં િૂલ્યોનાાં સાંદભિિાાં સિાનતાનો 

અમધકાર આપિાિાાં આવ્યો છે, િળી એક્િીસિી સદી એ 

જ્ઞાનની સદી છે. િાટે મશિણ અન ેજ્ઞાનને પોતાનુાં હમથયાર 

બનાિીન ે િતિિાન સિયની સ્રીઓ મશિણ, રિત-ગિત, 

મિજ્ઞાન, કલા, રાજનીમત અને સામહત્ય જેિાાં દરેક િેરોિાાં 

પુરૂષ સાથે કદિથી કદિ મિલાિી આગળ િધી રહી છે.  

િતિિાન સિયિાાં સ્રી ઘરકાિ, બાળઉછેર, અન ે કૌટુાંમબક 

જિાબદારી મનભાિિાની સાથ-ેસાથે મિમિધ વ્યિસાયિાાં 

જોડાઇન ેઆર્થિક રીતે પગભેર બની છે. પોતાનાાં િાત્સલ્ય 

અને િિતાનાાં ગુણને કારણે મશિણનુાં િરે પસાંદ કરીન ે

મશમિકા તરીકે કાયિ કરિાનુાં પસાંદ કર ે છે. તેથી પ્રાથમિક 

શાળાિાાં નોકરી કરતી મશમિકાઓ મિષેનાાં કેટલાાંક િુદ્દા 

પ્રસ્તુત અભ્યાસિાાં રજૂ કરિાિાાં આવ્યાાં છે. 

મિષય પસાંદગી:- 

સાંશોધન મિષયની પસાંદગીએ સાંશોધનનો પાયો છે. 

કોઇપણ પ્રકારનુાં સાંશોધન કરતાાં પહેલાાં સાંશોધન મિષયની 

પસાંદગી ખૂબ જ અગત્યની બાબત છે. સાંશોધન 

સાંશોધકની રસ-રૂમર્, બુમધધ અન ે આિડતને રજૂ કરે છે. 

પ્રસ્તુત અભ્યાસ પ્રાથમિક શાળાિાાં નોકરી કરતી 

મશમિકાઓનાાં સાંદભિિાાં છે. જેિાાં પ્રાથમિક શાળાિાાં નોકરી 

કરતી મશમિકાઓની આર્થિક મસ્થમત કિેી છે? કુટુાંબ 

િેરે,લગ્ન િરેે અને મશિણ િેર ે તેઓનાાં દરજ્જાિાાં 

પરરિતિન આવ્યુાં છે ક ેનમહ? અન ેજો આવ્યુાં છે, તો કિેુાં 

પરરિતિન આવ્યુાં છે? િગેર ેબાબતોન ેરજૂ કરિાિાાં આિેલ 

છે. 

સિસ્યા કથન:- 

“પ્રાથમિક શાળાિાાં નોકરી કરતી મશમિકાઓનો અભ્યાસ” 

ર્ાિીરૂપ શબ્દો:- 

પ્રાથમિક શાળા:- ધોરણ ૧ થી ૮ સધુીનુાં મશિણ અપાતુાં 

હોય તેિી સરકારી પ્રાથમિક શાળા. 

નોકરી કરતી મશમિકા:- ધોરણ ૧ થી ૮ સુધીનુાં મશિણ 

અપાતુાં હોય તેિી સરકારી પ્રાથમિક શાળા િાાં અધયાપન 

કાયિ કરાિતી સ્રી. 

અભ્યાસના હતેઓુ :- 

• મશમિકાઓની આર્થિક બાબતો ાણિી. 

• કુટુાંબ િરે ે મશમિકાઓના દરજ્જાિાાં આિેલુાં 

પરરિતિન ાણિુાં. 

• લગ્ન િરેે મશમિકાઓના દરજ્જાિાાં આિેલ 

પરરિતિન ાણિુાં. 

• મશિણ િરેે મશમિકાઓના દરજ્જાિાાં આિેલુાં 

પરરિતિન ાણિુાં. 

િામહતી એકરીકરણની પ્રયમુક્ત:- 

પ્રસ્તુત અભ્યાસિાાં િામહતી એકર કરિા િાટે ગૌણ 

િામહતીનો ઉપયોગ કરિાિાાં આવ્યો છે જેિાાં પુસ્તકો, 

ગ્રાંથાલય, અગાઉ થયેલા સાંશોધનો અને ઇન્ટરનેટનો 

ઉપયોગ િામહતી િેળિિા િાટે કરિાિાાં આવ્યો છે. 

તારણો:- 

•  નોકરીના કારણે મશમિકાઓિાાં આર્થિક 

સ્િાિલાંબન જોિા િળે છે.  

•  ઉત્તરદાતાઓની આર્થિક મસ્થમત સારી છે. 

િોટાભાગના ઉત્તરદાતાઓની િાર્ષિક આિક બ ે

લાખથી િધુ છે. 
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•  દરેક ઉત્તરદાતાઓ પોતાની િામલકીનુાં પાકુાં 

િકાન ધરાિે છે. 

•  દરેક ઉત્તરદાતા પાસે ટીિી, ફ્રીજ, િી.સી.ડી., 

િાહન, રેરડયો અને િોબાઇલ જેિા સગિડતાના 

સાધનો છે. 

•  દરેક ઉત્તરદાતા આર્થિક જરૂરરયાત િાટે નોકરી 

કરે છે અન ેબેન્કિાાં બર્ત પણ કરે છે. 

•  િોટાભાગના ઉત્તરદાતાઓએ દેિુાં કરેલ નથી. 

•  નોકરીના કારણે આર્થિક મસ્થમત સારી છે, તેિુાં 

િોટાભાગના ઉત્તરદાતાઓ િાન ેછે. 

• પ્રસ્તુત અભ્યાસિાાં આધુમનક મિર્ારસરણી અન ે

મશિણનાાં પરરણાિ ે અભ્યાસ હેઠળના 

મશમિકાઓિાાં પુર-પરુીના ભેદભાિના 

પરાંપરાગત િલણોિાાં સ્પષ્ટ પરિવર્તન 

દેખાય છે. ર્ઓે પતુ્ર અન ે પતુ્રી વચ્ચ ે

ભેદભાવ િાખ્યા વગિ સમાન િીરે્ ઉછેિ 

કિે છે. 
•  કુટુુંબમાું પત્ની ર્િીકેનાું સ્થાનમાું પતર્ 

પોર્ાની પત્નીન ેમાન આપે છે. 
•  કૌટુુંબબક તનર્તયો લેવામાું સ્ત્રી ભાગીદાિ 

બને છે. 
•  પતર્-પત્ની વચ્ચેના સુંબુંધો પર્ 

તમત્રર્ાપરૂ્ત બન્યા છે. 
•  આતથિક સધ્ધિર્ાનાું કાિર્ે કૌટુુંબબક 

તનર્તયોમાું ભાગીદાિી વધી છે. 
•  કૌટુુંબબક ર્થા ઘિના કાયોમાું સ્ત્રીઓન ે

ર્ેઓના પતર્ની મદદ મળે છે અન ે

સહકાિ પ્રાપ્ર્ થર્ો જોવા મળે છે. 
•  કુટુુંબોમાું તવભક્ર્ કુટુાંબનુાં પ્રમાર્ વધ્્ુું છે. 
•  કુટુુંબમાું પતુ્રવધનૂી આવડર્ અન ે

તિક્ષર્ જેવી બાબર્ોમાું કુટુુંબીજનો 
ગૌિવ લેર્ા થયા છે. 

•  પિુંપિાગર્ સમાજની તલુનામાું 
વર્તમાન સમયમાું લગ્ન ક્ષતે્ર ેદિજ્જામાું 

પરિવર્તન આવેલુું જોવા મળે છે. લગ્નની 

િય ઉંર્ી ગઈ છે. 

• લગ્ન માટેના પાત્રની પસુંદગીમાું 
ઉત્તિદાર્ાઓ પાસ ે ર્ેઓનો અબભપ્રાય 

પછૂવામાું આવ્યો હર્ો, ર્ેમ છર્ાું 
મોટાભાગના ઉત્તિદાર્ા માન ે છે કે 

લગ્નની બાબર્માું સ્ત્રીઓન ે સુંપરૂ્ત 
સ્વર્ુંત્રર્ા આપવામાું આવર્ી નથી. 

•  લગ્ન માટેના પાત્રની પસુંદગીમાું 
કુટુુંબનો દિજ્જજો અને પ્રતર્ષ્ઠાનુું સ્થાન 

આતથિક સ્સ્થતર્એ લીધુું છે. 
•  ઉત્તિદાર્ાઓ માને છે કે વર્તમાન 

સમયમાું સ્ત્રીઓના િૈક્ષબર્ક દિજ્જામાું 
અન ે સ્ત્રી તિક્ષર્ અંગેના વલર્માું 
પરિવર્તન આવ્્ુું છે. 

• નોોકરી કરતી સ્રીઓ ઘર બહારની 

પ્રિૃમત્તઓિાાં ભાગ લેતી થઇ છે, જેથી 

પુરુષપ્રધાન સિાજિાાં પણ સ્રીઓનો િોભો 

ઊંર્ો આવ્યો છે. 

• મશિણન ે કારણે ધાર્િિક અાંધશ્રદ્ધાઓ અન ે

િહેિનુાં પ્રિાણ ઘટતુાં જોિા િળે છે. 

• મશમિત હોિાના કારણે બાળકના ઉછેર,  મશિણ, 

િસ્તુ ખરીદી િગેરે બાબતોિાાં પોતાનો મનણિય 

જણાિી શક ેછે. 

• પોતે મશમિત હોિાના કારણે મશમિકાઓ પોતાના 

બાળકોના મશિણ પ્રત્યે ધયાન આપે છે અન ે

તેઓના બાળકો પણ સારુાં મશિણ િેળિ ે તેિુાં 

ઈચ્છે છે. 

સાંદભિગ્રાંથ સરૂ્ી :- 

1. શાહ, કલ્પના ડૉ. (૧૯૯૭) : “સ્રીઓનો 

બદલાતો દરજ્જજો અન ે ભૂમિકા”, અિદાિાદ, 

યુમનિર્સિટી ગ્રાંથ મનિાિણ બોડિ. 
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2. િકિાણા, રિેશ ડૉ. (૨૦૦૦) : “એકિીસિી 

સદીિાાં િમહલાઓ નુાં સ્થાન અન ે ભૂમિકા”, 

અિદાિાદ, પાર્શિિ પમબ્લકેશન. 

3. ગાિીત, મપ્રયાંકા ડી. (૨૦૧૦-૧૧) : “પ્રાથમિક 

શાળાની આરદિાસી મશમિકાઓનો અભ્યાસ”, 

અિદાિાદ, ગજૂરાત મિદ્યાપીઠ. 

4. ઠાકર, પૂા : “ઉચ્ર્ િાધયમિક શાળાની  

મશમિકાઓ - એક સિાજશાસ્રીય અભ્યાસ”, 

shodhganga.inflibnet.ac.in 

5. પરિાર, કુ. હેમલ્િટા િાય. (૧૯૯૫) : 

“અિદાિાદ શહેરના પ્રાથમિક શાળાના 

મશમિકાઓના વ્યિસામયક સાંતોષનો અભ્યાસ”, 

અિદાિાદ, ગજૂરાત મિદ્યાપીઠ. 


