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પ્રાથમિક શાળાઓ િાટે પ્રવર્તિાન મનરીક્ષણ પ્રમર્િાનના આલોચનાત્િક 

અભ્યાસ  આધારરર્ મનરીક્ષણના પ્રમર્િાનનો મવકાસ 
 

નરેન્દ્રમસિંહ બી. ચાવડા 
િદદનીશ કેળવણી મનરીક્ષક, િહસેાણા 

૧. પ્રસ્ર્ાવના  
આધમુનક યગુ સઘળા કે્ષત્રોિાાં આમલૂ પરરવર્તનો આવી ગયા છે. રે્િાાં મશક્ષણ પણ બાકાર્ નથી. 
મશક્ષણની સિગ્ર કડી જોઇએ ર્ો પ્રાથમિક મશક્ષણ પાયાનુાં મશક્ષણ છે રે્થી પ્રાથમિક મશક્ષણની ગણુવત્તા 
જળવાવી કે જાળવવી એ અગત્યનુાં બની જાય છે. પ્રાથમિક મશક્ષણ વ્યવસ્થાપનની ગણુવત્તા લાવવાના 
ઘણા બધા પ્રયત્નો થયા છે ને થર્ા રહ ેછે. આિ છર્ાાંયે વ્યવસ્થાપનની ગણુવત્તાના આદશત સધુી આપણે 

પહોંચી શક્યા નથી. હવે, સિયની િાાંગને અનસુરી આપણે ગણુવત્તા મસદ્ધ કરવી રહી. પ્રાથમિક મશક્ષણની 
ગણુવર્ા સધુારવા િાટે શાળા મનરીક્ષણ અગત્યનુાં પરરબળ છે. આ મનરીક્ષણ કેવા પ્રકારના પ્રવર્તિાન 

મનરીક્ષણ પ્રમર્િાનથી થાય છે ? મનરીક્ષણ પ્રમર્િાનિાાં કોઇ ફેરેફારને અવકાશ છે ? સાંશોધક આ કે્ષત્ર સાથે 

સાંકળાયેલ હોઇ પ્રાથમિક શાળાઓ િાટે નમવન મનરીક્ષણ પ્રમર્િાન મવકસાવવાના હતેથુી પ્રાથમિક 

શાળાઓના પ્રવર્તિાન મનરીક્ષણ પ્રમર્િાનની આલોચના કરી નમવન મનરીક્ષણ પ્રમર્િાનનો મવકાસ 

કરવાિાાં આવ્યો છે. 

 

૨. સિસ્યા મવધાન 

પ્રાથમિક શાળાઓ િાટે મનરીક્ષણ પ્રમર્િાનના આલોચનાત્િક અભ્યાસ આધારરર્ મનરીક્ષણ પ્રમર્િાનનો  
મવકાસ 

 

૩. હતેઓુ  

1. પ્રાથમિક શાળાઓના પ્રવર્તિાન  મનરીક્ષણ પ્રમર્િાનનો આલોચનાત્િક અભ્યાસ કરવો. 
2. પ્રાથમિક શાળાઓના  મનરીક્ષણ િાટે મનરીક્ષણ પ્રમર્િાનનો મવકાસ કરવો. 

 

૪. અભ્યાસના પ્રશ્નો  
1. પ્રાથમિક શાળાઓના પ્રવર્તિાન મનરીક્ષણ પ્રમર્િાનની રચના મનરીક્ષણના હતેઓુ આધારરર્ થયેલ 

છે ? 
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2. પ્રાથમિક શાળાઓના પ્રવર્તિાન મનરીક્ષણ પ્રમર્િાનથી શાળાની શૈક્ષણણક, વહીવટી અને ભૌમર્ક 

સિસ્યાઓ જાણી શકાય છે ? 

3. પ્રાથમિક શાળાઓના પ્રવર્તિાન મનરીક્ષણ પરત્વે મખુ્ય મશક્ષકો અને કેળવણી મનરીક્ષકોના પ્રમર્ભાવો 
કેવા છે ? 

4. ગજુરાર્ રાજ્ય ર્થા અન્દ્ય રાજ્યની પ્રાથમિક શાળાઓના પ્રવર્તિાન મનરીક્ષણ પ્રમર્િાનો કયા-કયા 
છે ? 

5. પ્રાથમિક શાળાના મખુ્ય મશક્ષકો અને કેળવણી મનરીક્ષકો નમવન મનરીક્ષણ પ્રમર્િાન કેવા સ્વરૂપે અને 

રે્િાાં કઇ-કઇ બાબર્ો આવકાયત ગણે છે ? 

 

૫. અભ્યાસની કે્ષત્ર િયાતદા               
પ્રસ્તરુ્ અભ્યાસિાાં ગજુરાર્ રાજ્યની જજલ્લા મશક્ષણ સમિમર્ સાંચાણલર્ ગજુરાર્ી િાધ્યિની પ્રાથમિક 

શાળાઓના પ્રવર્તિાન મનરીક્ષણ પ્રમર્િાનની જ આલોચના કરવાિાાં આવી હર્ી. 
1. પ્રવર્તિાન મનરીક્ષણ પ્રમર્િાનના આલોચનાત્િક અભ્યાસ અથે પ્રાથમિક શાળાઓના મખુ્ય 

મશક્ષકો અને કેળવણી મનરીક્ષકોના જ પ્રમર્ભાવ લેવાિાાં આવેલ હર્ા. 
2. નમવન મવકસાવેલ મનરીક્ષણ પ્રમર્િાનની પ્રાથમિક શાળાઓિાાં અજિાયશ કરવાિાાં આવેલ હર્ી. 

પરાંત ુરે્ની મવશ્વસનીયર્ા અને યથાથતર્ા ચકાસવાિાાં આવેલ નથી. 
 

૬. અભ્યાસનુાં મહત્ત્વ  

1. મશક્ષકોના શૈક્ષણણક કાયતનુાં સઘન મનરીક્ષણ થઇ શકશે. 

2. શાળાના વહીવટી કાયતનુાં સઘન મનરીક્ષણ થઇ શકશે. 

3. શાળાની ભૌમર્ક જરૂરરયાર્ો જાણી શકાશે. 

4. મશક્ષકો અને મખુ્ય મશક્ષકોની શૈક્ષણણક અને વહીવટી સજ્જર્ા અંગેનો ખ્યાલ િળશે. 

5. શાળાઓિાાં શૈક્ષણણક અને વહીવટી કાયત ગણુવત્તાયકુ્ર્ બનાવવા જરૂરી િાગતદશતન આપી શકાશે. 

6. સરકાર દ્વારા શાળા કક્ષાએ અિલિાાં મકેૂલ કાયતક્રિોની અસરકારકર્ા જાણી શકશે. 

 

૭. વ્યાપમવશ્વ અને મનદશત        
પ્રસ્તરુ્ અભ્યાસના વ્યાપમવશ્વિાાં ગજુરાર્ રાજ્યની જજલ્લા મશક્ષણ સમિમર્ સાંચાણલર્ પ્રાથમિક શાળા, 
મખુ્ય મશક્ષકો અને કેળવણી મનરીક્ષકો હર્ા.પ્રસ્તરુ્ અભ્યાસિાાં મનદશતન પસાંદગી ગજુરાર્ રાજ્યિાાંથી 
િહસેાણા, પાટણ, કચ્છ, બનાસકાાંઠા અને સાબરકાાંઠા જજલ્લાની જજલ્લા મશક્ષણ સમિમર્ સાંચાણલર્ 

પ્રાથમિક શાળાઓના 500 મખુ્ય મશક્ષકો સ્ર્રીકરૃ્ યાદૃચ્ચ્છક નમનૂા પસાંદગી પદ્ધમર્થી અને 80 કેળવણી 
મનરીક્ષકો ઝૂિખા નમનૂા પસાંદગી પદ્ધમર્થી કરવાિાાં આવેલ હર્ી. 
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૮. સાંશોધન પદ્ધમર્                                                                                                                                    

પ્રસ્તરુ્ અભ્યાસિાાં સવેક્ષણ સાંશોધન પદ્ધમર્નો ઉપયોગ કરેલ હર્ો. 
 

૯. ઉપકરણની રચના  
પ્રસ્તરુ્ અભ્યાસિાાં સશોધકે પ્રાથમિક શાળાઓના પ્રવર્તિાન મનરીક્ષણ પ્રમર્િાનના આલોચનાત્િક 

અભ્યાસ કરવા સ્વરણચર્ અણભપ્રાયાવણલ ર્થા રે્ના આધારે પ્રાપ્ર્ ર્ારણોના આધારે મનરીક્ષણ પ્રમર્િાન 

મવકસાવેલ હત ુાં. આિ, પ્રસ્તરુ્ અભ્યાસિાાં સાંશોધકે અણભપ્રાયાવણલ ર્થા મનરીક્ષણ પ્રમર્િાન એિ બે 

ઉપકરણની રચના કરેલ હર્ી. 
 

૧૦. િારહર્ી એકત્રીકરણ  

પ્રસ્તરુ્ અભ્યાસિાાં પ્રાથમિક શાળાના મખુ્ય મશક્ષકો પાસેથી પ્રવર્તિાન મનરીક્ષણ પ્રમર્િાન પરત્વે 

પ્રમર્ભાવ િેળવવા િાટે જે રે્ ર્ાલકુાના બી.આર.સી. કો ઓરડિનેટરોને અણભપ્રાયાવણલ િોકલવાિાાં 
આવેલ હર્ી. બી.આર.સી. કો ઓરડિનેટરોને નમનૂાિાાં સિામવષ્ટ મખુ્ય મશક્ષકો પાસેથી પ્રમર્ચારો પ્રાપ્ર્ 

કરી પરર્ િોકલવા મવનાંર્ી કરવાિાાં આવી હર્ી. નમનૂાિાાં સિામવષ્ટ કેળવણી મનરીક્ષકોને પત્ર દ્વારા 
િારહર્ી એકત્રીકરણ અથે અણભપ્રાયાવણલ િોકલવાિાાં આવી હર્ી. 
 

૧૧. િારહર્ીનુાં પથૃક્કરણ  

પ્રસ્તરુ્ અભ્યાસિાાં સાંશોધક રણચર્ અણભપ્રાયાવણલના પ્રત્યેક મવધાનના પાંચણબિંદુ િાપદાંડ પર પ્રાપ્ર્ 

થયેલી આવમૃત્તઓ અને રે્ની ટકાવારી શોધવાિાાં આવી હર્ી. આ ઉપરાાંર્ દરેક મવધાન પર પ્રાપ્ર્ થયેલી 
આવમૃત્તઓને આધારે કોઇવગત (x2) મલૂ્ય શોધવાિાાં આવેલ. 

 

૧૨. મનરીક્ષણ પ્રમર્િાનનો મવકાસ 

પ્રસ્તરુ્ અભ્યાસના હતેઓુને ધ્યાનિાાં રાખી નીચેના સોપાનો અનસુાર મનરીક્ષણ પ્રમર્િાનનો મવકાસ 

કરવાિાાં આવેલ. 

1. શૈક્ષણણક સાંસ્થાઓના પ્રવર્તિાન મનરીક્ષણ પ્રમર્િાનોનો અભ્યાસ. 

2. મનરીક્ષણ પ્રમર્િાનનુાં િાળખુાં. 
3. અણભપ્રાયાવણલ પરત્વે પ્રમર્ભાવ આધારરર્ ર્ારણોનો અિલ. 

4. મલૂ્યાાંકન પદ્ધમર્. 

5. િાગતદમશિકા 
6. અંમર્િ સ્વરૂપના મનરીક્ષણ પ્રમર્િાનનો મવકાસ. 
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૧૩. મનરીક્ષણ પ્રમર્િાનની અજિાયશ  

પ્રસ્તરુ્ અભ્યાસિાાં મવકસાવેલ મનરીક્ષણ પ્રમર્િાનની અસરકારકર્ા ચકાસવા િાટે મનરીક્ષણ પ્રમર્િાનની 
અજિાયશ કરવાિાાં આવેલ. સાંશોધકે મનદશતિાાં પસાંરદર્ જજલ્લાિાાંથી 50 પ્રાથમિક શાળાઓ સ્ર્રીકરૃ્ 

યાદૃચ્ચ્છક રીરે્ પસાંદ કરી જે રે્ કેળવણી મનરીક્ષકો દ્વારા અજિાયશ કરાવેલ. આ અજિાયશ કરેલ 

મનરીક્ષણ પ્રમર્િાન પરર્ િેળવી િારહર્ીનુાં પથૃક્કરણ કરી શાળા, મખુ્ય મશક્ષક અને મશક્ષકનો ગે્રડ ર્થા 
કક્ષા નક્કી કરવાિાાં આવેલ હર્ી. 
 

૧૪. ર્ારણો   

૧૪.૧ અણભપ્રાયાવણલ પરત્વે પ્રાપ્ર્ પ્રમર્ભાવોના આધારે ર્ારણો  
1. પ્રવર્તિાન મનરીક્ષણ પ્રમર્િાનથી શાળાના પ્રત્યેક મશક્ષકના શૈક્ષણણક કાયતની વાસ્ર્મવક ચકાસણી 

થઇ શકર્ી નથી. 
2. પ્રવર્તિાન મનરીક્ષણ પ્રમર્િાનથી શાળાનુાં શૈક્ષણણક સાંસ્થાના વહીવટી હતે ુઆધારીર્ મનરીક્ષણ થઇ 

શકતુાં નથી. 
3. પ્રવર્તિાન મનરીક્ષણ પ્રમર્િાનથી બાળકોની શૈક્ષણણક મસદ્ધદ્ધ ચકાસી શકાય છે. 

4. પ્રવર્તિાન મનરીક્ષણ પ્રમર્િાનથી મશક્ષકની શૈક્ષણણક અને વ્યાવસામયક સજ્જર્ાનુાં મલૂ્યાાંકન થઇ 

શકતુાં નથી. 
5. પ્રવર્તિાન મનરીક્ષણ પ્રમર્િાનથી શાળાિાાં RTE – 09 ની અિલવારી ચકાસી શકાર્ી નથી. 
6. પ્રવર્તિાન મનરીક્ષણ પ્રમર્િાનથી SMC ની કાિગીરીની સિીક્ષા થઇ શકર્ી નથી. 
7. પ્રવર્તિાન મનરીક્ષણ પ્રમર્િાનથી શાળાની શૈક્ષણણક બાબર્ો કરર્ાાં વહીવટી બાબર્ોનુાં  મનરીક્ષણ 

િહત્તિ થાય છે. 

8. પ્રવર્તિાન મનરીક્ષણ પ્રમર્િાનથી શાળા અને મશક્ષકોનુાં ગણુાાંકન કરી શકાત ુાં નથી. 
 

૧૪.૨ મવકસાવેલ મનરીક્ષણ પ્રમર્િાનની અજિાયશના આધારે ર્ારણો  
1. મનરીક્ષણ પ્રમર્િાનથી શૈક્ષણણક અને વહીવટી મવગર્ોનુાં મનરીક્ષણ થાય છે. 

2. મનરીક્ષણ પ્રમર્િાનથી શાળા અને મશક્ષકોનુાં ગે્રડ ર્થા કક્ષા આધારરર્ મલૂ્યાાંકન થઇ શકે છે. 

3. મનરીક્ષણ પ્રમર્િાનથી શાળા અને મશક્ષકોને િાગતદશતક સચૂનો કરી શકાય છે. 

 

 
 

  

 


