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ઉચ્ચ પ્રાથમિક શાળાના મશક્ષકોને સેિેસ્ટર પદ્ધમિથી ઉદ્દભવિી સિસ્યાઓનો અભ્યાસ 

પટેલ હિિેશકુિાર રવજીભાઈ 

સશંોધન વિદ્યાર્થી (B.A.O.U.) 

સારાાંશ 
પ્રસ્તતુ અભ્યાસમા ં ઉચ્ચ પ્રાર્થવમક શાળામા ં ફરજ બજાિતા વશક્ષકોને સેમેસ્ટર પદ્ધવતને લીધે ઉદ્દભિતી શૈક્ષણિક 

સમસ્યાઓનો અભ્યાસ કરિામા ંઆવ્યો હતો. આ માટે સશંોધકે ૧૫ વિધાનો િળી સ્િ વનવમિત અભીપ્રાયાિલીનો ઉપયોગ કરીને 
ભજુ શહરેમા ંઆિેલી ઉચ્ચ પ્રાર્થવમક શાળામા ંિર્ષ ૨૦૧૭મા ંકાયષ કરતા ૧૦૦ વશક્ષકો પાસેર્થી માહહતી એકત્ર કરિામા ંઆિી હતી. 
માહહતી એકત્ર કરિા માટે સશંોધકે ૧૫ વિધાનો િાળી એક પ્રશ્નાિાલીની રચના કરી હતી અને આંકડાશાસ્ત્રીય માપન કાઈ-િગષને 
આધારે પ્રત્યેક વિધાન તપાસ્્ુ ંહત ુ.ં પ્રસ્તતુ અભ્યાસમા ંનીચેના જેિા પહરિામો પ્રાપ્ત ર્થયા હતા. સેમેસ્ટર પદ્ધવતને લીધે વશક્ષકો 
માનશીક બેચેની અનભુિે છે તેમજ સેમેસ્ટર પદ્ધવતને લીધે િાલી મીટીંગનુ ંઆયોજન કરિામા,ં પહરક્ષાઓન ુઆયોજન કરિામા,ં 
શૈક્ષણિક આયોજન પત્ર બનાિિામા,ં સહ અભ્યાવસક પ્રવવૃિ કરિામા,ં વિદ્યાર્થીઓ સારે્થ આત્મીયતા કેળિિામા,ં યોગ્ય અધ્યાપન 
કાયષ કરિામા,ં બાળકોને અભ્યાસ પ્રત્યે અણભમખુ કરિામા,ં વિર્યને યોગ્ય ન્યાય આપિામા,ં અભ્યાસનુ ંપનુરાિતષન કરાિિામા,ં 
વશક્ષિમા ં નિીન પદ્ધવતનો ઉપયોગ કરિામા,ં બાળકોનુ ં વ્યક્તતગત ધ્યાન આપિામા,ં તાસ આયોજનમા,ં અને વિર્યિસ્તનુી 
તૈયારી માટે યોગ્ય સમય ફાળિિામા ંઉચ્ચ પ્રાર્થવમક શાળાના વશક્ષકોને સમસ્યાઓ ઉદ્દભિે છે.    

૧. પ્રસ્િાવના 
  ભારતીય સમાજ વ્યિસ્ર્થામા ં દરેક િગષ વશક્ષિની સમાન તકર્થી િણંચત રહ્યો છે. તેના તરફ વિશેર્ ધ્યાન 
આપીએ તો તેની વિવશષ્ટ જરૂહરયાતો તરફ ધ્યાન આપિાની બાબત પર ૧૯૮૬ર્થી નિી રાષ્રીય વશક્ષિનીવત િધ ુ ભાર મકેુ 
છે.વશક્ષિની સમાન તકો માત્ર વશક્ષિના પ્રસાર માટે જ નહહ પરંત ુવશક્ષિમા ંસફળતા પ્રાપ્ત કરિા માટે પિ હોિી જોઈએ.  

સ્િતતં્રતા બાદ ભારત દેશના દરેક રાજ્યમા ં વશક્ષિનો પ્રચાર અને પ્રસાર િધતો જાય છે. મોટાભાગના ગામડાઓમા ં
પ્રાર્થવમક શાળાઓ શરુ કરિામા ં આિી છે. સરળ અને સગુમ વશક્ષિ એ વશક્ષકો અને વિદ્યાર્થી બનેં માટે અવત આિશ્યક છે. 
વશક્ષિના ક્ષેત્રમા ંસરળતા લાિિા માટે પહરિતષન અને પ્રયોગ  પિ કરિામા ંઆિે છે. અને આવુ ંજ એક પહરિતષન છે સેમેસ્ટર 
પદ્ધવત. ગજુરાત રાજ્યમા ં વશક્ષિ પ્રાર્થવમક, ઉચ્ચ પ્રાર્થવમક, માધ્યવમક, ઉચ્ચ માધ્યવમક એન ઉચ્ચ વશક્ષિની જોગિાઈ છે. અને 
દરેક વશક્ષિના  દરેક ક્ષેત્રમા ંઆજે સેમેસ્ટર પદ્ધવત દાખલ કરિામા ંઆિી છે. ઉચ્ચ પ્રાર્થવમક શાળાઓમા ંસેમેસ્ટર પદ્ધવતને  લીધે 
ઘણુ ંપહરિતષન આવ્્ુ ં છે. સેમેસ્ટર પધ્ધતીના ફાયદા અને ગેરફાયદા બનેં છે. સેમેસ્ટર પદ્ધવતને લીધે વશક્ષકોને ઘિી મુજંિિનો 
સામનો કરિો પડે છે. માટે પ્રસ્તતુ અભ્યાસમા ં સશંોધકે ઉચ્ચ પ્રાર્થવમક શાળાના વશક્ષકોને સેમેસ્ટર પદ્ધવતને કીધે ઉદ્દભિતી 
સમસ્યાઓનો અભ્યાસ કરિાનો ઉપક્રમ રાખ્યો હતો.  

ગોસ્િામી એચ.આર. (૨૦૦૨) દ્વારા ર્થયેલા અંગે્રજી વશક્ષિમા ં ધોરિ ૮ના વિદ્યાર્થીના અધ્યયાન અને વશક્ષકોના 
અધ્યાપનમા ંનડતી સમસ્યાઓના અભ્યાસમા ંજોિા મળ્ુ ં કે વશક્ષકો અંગે્રજી ભાર્ામા ંપ્રશ્નોતરી કરે છે અને વિદ્યાર્થીઓ અંગે્રજીના 
પ્રશ્નોના જિાબ અને સ્પેલીંગો ગોખિા પડે છે. રાિલ આર.આર. (૨૦૦૫) દ્વારા ર્થયેલા વશક્ષિ સહાયકોની સમસ્યાઓના અભ્યાસમા ં
જાિિા મળ્ ુ કે વશક્ષિ સહાયકોને તેમના પગારધોરિ અને નોકરી માટે િતન છોડિાર્થી આવર્થિક, સામાજજક, અને કૌટંુણબક 
સમસ્યાઓનો સામનો કરિો પડે છે.   
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૨ અભ્યાસના િતેઓુ  
પ્રસ્તતુ અભ્યાસના હતેઓુ આ પ્રમાિે હતા. 

૨.૧ ઉચ્ચ પ્રાર્થવમક શાળાના વશક્ષકોની સેમેસ્ટર પદ્ધવતને લીધે ઉદ્દભિતી સમસ્યાઓ જાિિા માટે અભીપ્રાયાિલીની રચના 
કરિી. 

૨.૨ ઉચ્ચ પ્રાર્થવમક શાળાના વશક્ષકોની સેમેસ્ટર પદ્ધવતને લીધે ઉદ્દભિતી સમસ્યાઓ જાિિી. 
૩. સાંશોધનનો પ્રશ્ન  

 પ્રસ્તતુ સશંોધનમા ંસશંોધકે સશંોધન પ્રશ્નની રચના કરી હતી જે આ પ્રમાિે હતો. 
૩.૧ સેમેસ્ટર પદ્ધવતને લીધે ઉચ્ચ પ્રાર્થવમક શાળામા ંઅભ્યાસ કરતા વશક્ષકોની સમસ્યાઓ કેિી હશે? 

૪. વ્યાપમવશ્વ અને નમનૂો 
  પ્રસ્તતુ સશંોધનના વ્યાપવિશ્વમા ંભજુ શહરેમા ંઆિેલ ઉચ્ચ પ્રાર્થવમક શાળામા ંઅભ્યાસ કરાિતા વશક્ષકોનો સમાિેશ ર્થતો 
હતો. પ્રસ્તતુ સશંોધનમા ંસશંોધકે સહતેકુ નમનુા પદ્ધવતનો ઉપયોગ કરીને સરકારી અને ખાનગી ઉચ્ચ પ્રાર્થવમક શાળાઓમા ંિર્ષ 
૨૦૧૭મા ંનોકરી કરતા ૧૦૦ વશક્ષકોને નમનૂા તરીકે પસદં કાયષ હતા.  

૫ ઉપકરણ 

 સશંોધકે પ્રસ્તતુ અભ્યાસમા ંઉપકરિ તરીકે  ૧૫ કલમો િાળી એક સ્િ વનવમિત અભીપ્રાયાિલીની રચના કરી હતી.  
૬. પ્રશ્નાવલીની રચના  

 સશંોધકે ઉપકરિ તરીકે સ્િ વનવમિત અભીપ્રાયાિલીની રચના કરીને તેનો ઉપયોગ કયો હતો. આ માટેં સશંોધકે સૌ પ્રર્થમ 
સદંભષ સાહહત્યનો ગહન અભ્યાસ કયો હતો. ત્યાર બાદ સશંોધકે અભીપ્રાયાિલીના કાચા સ્િરૂપની ની રચના કરી હતી. જેમા ંસમંત, 
તટસ્ર્થ અને અસમંત એમ ત્રિ ણબિંદુ રાખીને કુલ ૨૫ કલમોની રચના કરી હતી. ત્યાર બાદ આ અભીપ્રાયાિલીની કલમો પત્યે 
તજજ્ઞ અણભપ્રાય લેિામા ંઆિો હતો. અને છેલ્લે બેિડાતી કે અયોગ્ય કલમોને દુર કરીને ૧૫ કલમો િાળી અંવતમ સ્િરૂપની 
અભીપ્રાયાિલીની રચના કરિામા ંઆિી હતી.     

૭. સાંશોધન પદ્ધમિ અને િેનુાં અિલીકરણ  

 પ્રસ્તતુ સશંોધન સિેક્ષિ પદ્ધવત દ્વારા હાર્થ ધરિામા ંઆવ્્ુ ંહત ુ.ં 
 માહહતી એકત્રીકરિ માટે સશંોધકે સૌ પ્રર્થમ અભીપ્રાયાિલીની રચના કરી હતી. ત્યાર બાદ ભજુ શહરેમા ંઆિેલી સરકારી 
અને ખાનગી ધોરિે ચાલતી ઉચ્ચ પ્રાર્થવમક શાળાઓમા ંવશક્ષક તરીકે ફરજ બજાિતા ૧૦૦ વશક્ષકોની રૂબરૂ મલુાકાત તેમજ ટપાલ 
પદ્ધવતનો ઉપયોગ કરીને અભીપ્રાયાિલીના જિાબો મેળિિામા ંઆવ્યા હતા. 
૮. િાહિિીનુાં પથૃક્કરણ અને અથથઘટન 

 પ્રસ્તતુ સશંોધનમા ંસશંોધકે માહહતીનુ ંપરૃ્થક્કરિ અને અર્થષઘટન કરિા અભીપ્રાયાિલીની દરેક કલમ માટે આંકડાશાસ્ત્રીય 
માપન કાઈ-િગષનો ઉપયોગ કયો હતો કાઈ-િગષ દ્વારા મળેલ સાર્થષકતાની હકમત ૦.૦૧ કક્ષાએ ૯.૨૧ અને ૦.૦૫ કક્ષાએ ૫.૯૯ 
રાખિામા ંઆિી હતી. 

સારણી ૧:મશક્ષકોના અભભપ્રાયો 
મવધાનો સાંિિ િટસ્થ અસાંિિ કાઈ-વર્થનુાં મલુ્ય સાથથકિાની કક્ષા 
1 44 30 26 35.25 0.01 

2 43 27 30 33.28 0.01 

3 48 30 22 38.90 0.01 

4 48 28 24 39.15 0.01 

5 54 24 20 63.25 0.01 

6 45 20 35 44.55 0.01 

7 48 21 31 42.25 0.01 
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8 50 30 20 43.33 0.01 

9 66 22 12 51.15 0.01 

10 67 12 15 53.75 0.01 

11 73 10 17 65.40 0.01 

12 52 30 18 44.25 0.01 

13 64 15 21 53.60 0.01 

14 41 30 29 42.20 0.01 

15 58 10 32 39.33 0.01 

 

 ઉપરોતત સારિી ૧મા ંદશાષિેલ કાઈ-િગષ મલુ્ય પરર્થી વિવિધ અર્થષઘટનો ર્થઇ શકે છે. 
 સેમેસ્ટર પદ્ધવતને લીધે ઉદ્દભિતી સમસ્યાઓના સદંભષમા ં રચેલી અભીપ્રાયાિલીના તમામ વિધાનોના સદંભષમા ં પ્રાપ્ત 
ર્થયેલ કાઈ-િગષ મલુ્ય ૦.૦૧ કક્ષાએ સાર્થષક છે. એટલે કે અભીપ્રાયાિાલીના તમામ વિધાનો સારે્થ વશક્ષકોની સમવંત દેખાય છે તેમજ 
આ બાબતે મોટા ભાગના વશક્ષકોનો સ્પષ્ટ ઝોક દેખાય છે. આર્થી મોટાભાગના વશક્ષકોના મતંવ્યોને આધારે કહી સકાય કે સેમેસ્ટર 
પદ્ધવતને લીધે વશક્ષકોને સમસ્યાઓનો સામનો કરિો પડે છે. 
૧૦. સાંશોધનના િારણો 
 પ્રસ્તતુ સશંોધનના તારિો આ પ્રમાિે છે. 
૧૦.૧ સેમેસ્ટર પદ્ધવતને લીધે વશક્ષકો માનશીક બેચેની અનભુિે છે 

૧૦.૨ સેમેસ્ટર પદ્ધવતને લીધે વશક્ષકોને િાલી મીટીંગનુ ંઆયોજન કરિામા ંમશુ્કેલી નડે છે. 
૧૦.૩ સેમેસ્ટર પદ્ધવતને લીધે વશક્ષકોને પહરક્ષાઓન ુઆયોજન કરિામા ંમશુ્કેલી નડે છે. 
૧૦.૪ સેમેસ્ટર પદ્ધવતને લીધે વશક્ષકોને શૈક્ષણિક આયોજન પત્ર બનાિિામા ંસમસ્યા નડે છે. 
૧૦.૫ સેમેસ્ટર પદ્ધવતને લીધે વશક્ષકોને સહ અભ્યાવસક પ્રવવૃતઓનુ ંઆયોજન કરિામા ંસમસ્યા નડે છે. 
૧૦.૬ સેમેસ્ટર પદ્ધવતને લીધે વશક્ષકો વિદ્યાર્થીઓ સારે્થ ઓછી આત્મીયતા કેળિી શકે છે. 
૧૦.૭ સેમેસ્ટર પદ્ધવતને લીધે વશક્ષકો યોગ્ય અધ્યાપન કાયષ કરિામા ંમશુ્કેલી અનભુિે છે. 
૧૦.૮ સેમેસ્ટર પદ્ધવતને લીધે વશક્ષકો બાળકોને અભ્યાસ પ્રત્યે અણભમખુ કરાિિામા ંમશુ્કેલી અનભુિે છે. 
૧૦.૯ સેમેસ્ટર પદ્ધવતને લીધે વશક્ષકો પોતાના વિર્યને યોગ્ય ન્યાય આપી શકતા નર્થી. 
૧૦.૧૦ સેમેસ્ટર પદ્ધવતને લીધે વશક્ષકો અભ્યાસનુ ંપનુરાિતષન કરાિી સકતા નર્થી. 
૧૦.૧૧ સેમેસ્ટર પદ્ધવતને લીધે વશક્ષકોને અભ્યાસમા ંનિીન પદ્ધવતનો ઉપયોગ કરિામા ંસમસ્યા નડે છે. 
૧૦.૧૨ સેમેસ્ટર પદ્ધવતને લીધે વશક્ષકો વિદ્યાર્થીઓ પર વ્યક્તતગત ધ્યાન આપી સકતા નર્થી. 
૧૦.૧૩ સેમેસ્ટર પદ્ધવતને લીધે વશક્ષકોને તાસ આયોજનમા ંમશુ્કેલી નડે છે. 
૧૦.૧૪ સેમેસ્ટર પદ્ધવતને લીધે વશક્ષકો વિર્યિસ્તનુી તૈયારી માટે પરુતો સમ્ફાલિી સકતા નર્થી. 
૧૦.૧૫ સેમેસ્ટર પદ્ધવતને લીધે વશક્ષકોને કાયષ સતંોર્ મળતો નર્થી. 
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