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દક્ષિણ ગજુર।તની ઉત્તર બકુ્ષનયાદી આશ્રમશાળાઓનો સર્વગ્રાહી અભ્યાસ 
 

દદનાબેન બાબુભાઈ પટેલ 

કાયવકારી આચાયવ 

શ્રીમતી સ.ક.બોરલાઈર્ાલા મક્ષહલા અધ્યાપન મંદદર, બોરલાઈ, તા.ઉમરગામ ક્ષજ.ર્લસાડ, ગુજરાત 
 

૧. પ્રસ્તાર્ના 

પ્રાચીન સમયમાં બાળકોના ક્ષર્દ્યાઅભ્યાસ માટે ઋક્ષિ પરંપરા અમલમાં હતી. તે સમયમાં  બાળકો ઋક્ષિઓના આશ્રમમાં 

જઈ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરતાં હતાં. ઋક્ષિ પરંપરા હેઠળ બાળકોને ચાર ર્િવની ઉંમરે તેનાં માતા-ક્ષપતા ઋક્ષિના આશ્રમમાં મૂકી 

જતાં હતાં અને યુર્ાર્સ્થાના પ્રર્ેશ સુધી તેને તયાં રહેર્ાનું અક્ષનર્ાયવ હતું. આ આશ્રમ પ્રણાલી મુજબ બાળકોને ભૌક્ષતક, 

નૈક્ષતક, આધ્યાક્ષતમક ઉતકિવ માટે  સંપૂણવ આજીક્ષર્કાલિી અને જીર્નલિી ક્ષશિણ પ્રાપ્ત થતું હતું. આ ર્ૈદદકકાળથી 

આજદદન સુધીમાં શૈિક્ષણક વ્યર્સ્થામાં અનેક પદરર્તવનો થતાં રહ્ાં છે. 

 

પછાત ર્ગવના આદદર્ાસી બાળકોમાં આ પ્રકારની આજીક્ષર્કાલિી, જીર્નલિી અને સર્ાાંગી ક્ષર્કાસ સાધનારી, ચોક્કસ 

હેતુઓ સાથે, નઈ તાલીમ સંઘના ક્ષર્ચ।રો મુજબ  પાયાની, બુક્ષનયાદી કેળર્ણી આધાદરત સ્ર્ેક્ષછક સંસ્થાઓ અને 

આદદજાક્ષત ક્ષર્કાસ, ગુજરાત રાજય, ગાંધીનગર હસ્તક અનુસૂક્ષચત જનજાક્ષતની ઉત્તર બુક્ષનયાદી આશ્રમશાળાઓ  

ક્ષશિણિેત્રે કાયવરત છે તયારે ર્તવમાન સમયમાં માનર્ ક્ષર્કાસના સાંસ્કૃક્ષતક ઘડતર સમયે ઉત્તર બુક્ષનયાદી 

આશ્રમશાળાઓની ક્ષર્ચારધારા અને આ સંસ્થાઓની ક્ષસ્થક્ષત  કેર્ી છે? આ સંસ્થામાં કેર્ાં ફેરફારો થયાં છે? ર્તવમાન 

પ્રર્ાહમાં તેર્ો કેર્ા સંઘિવ અનુભર્ે છે? ર્ગેરે પ્રશ્નોની સમજ મેળર્ર્ા અને ભાક્ષર્ ક્ષર્કાસના ઉકેલ શોધર્ાની દદશામાં 

સંસ્થાની સમગ્ર પ્રર્ૃક્ષતઓ, તેમજ સંસ્થાના તમામ પાસાંને ધ્યાનમાં રાખી દક્ષિણ ગુજરાતની ઉત્તર બુક્ષનયાદી 

આશ્રમશાળાઓનો સર્વગ્રાહી અભ્યાસ હાથ ધરી, ક્ષશિણની ગુણર્ત્તાની અસરકારક્તા ર્ધારર્ાના ઉકેલો શોધર્ાની 

દદશામાં આગળ ર્ધર્ાનો નમ્ર પ્રયાસ સંશોધકનો રહ્ો હતો.  

 

૨. સશંોધનના હતેઓુ 

પ્રસ્તુત સંશોધનના હેતુઓ નીચે મુજબ રાખર્ામા આવ્યાં હતા. 

1. દક્ષિણ ગુજરાતની ઉત્તર બુક્ષનયાદી આશ્રમશાળાઓના સંચાલન ક્ષર્શે માક્ષહતી મેળર્ર્ી.     

2. દક્ષિણ ગુજરાતની ઉત્તર બુક્ષનયાદી આશ્રમશાળાઓની શૈિક્ષણક બાબતોનો અભ્યાસ કરર્ો. 

3. દક્ષિણ ગુજરાતની ઉત્તર બુક્ષનયાદી આશ્રમશાળાઓની શૈિક્ષણક અને ર્હીર્ટી સમસ્યાઓ અને તેના સંભક્ષર્ત 

ક્ષનરાકારણનો અભ્યાસ કરર્ો. 

4. દક્ષિણ ગુજરાતની ઉત્તર બુક્ષનયાદી આશ્રમશાળાઓના ભાક્ષર્ ક્ષર્કાસની દદશાઓનો અભ્યાસ કરર્ો. 

5. દક્ષિણ ગુજરાતની ઉત્તર બુક્ષનયાદી આશ્રમશાળાની ક્ષર્શેિતાઓ અને મયાવદાઓનો અભ્યાસ કરર્ો. 

6. દક્ષિણ ગુજરાતની ઉત્તર બુક્ષનયાદી આશ્રમશાળાઓ પર આધુક્ષનકરણની અસરનો અભ્યાસ કરર્ો. 

 

૩. સશંોધનના પ્રશ્નો 

પ્રસ્તુત સંશોધનના પ્રશ્નો નીચે મુજબ રાખર્ામા આવ્યાં હતા.  

1. દક્ષિણ ગુજરાતની ઉત્તર બુક્ષનયાદી આશ્રમશાળાઓમાં સંચાલન કેર્ું  છે? 

2. દક્ષિણ ગુજરાતની ઉત્તર બુક્ષનયાદી આશ્રમશાળાઓની શૈિક્ષણક બાબતો કઈ કઈ છે ? 

3. દક્ષિણ ગુજરાતની ઉત્તર બુક્ષનયાદી આશ્રમશાળાઓની શૈિક્ષણક અને ર્હીર્ટી સમસ્યાઓ કઈ કઈ છે? અને તેના 

સંભક્ષર્ત ક્ષનરાકરણ શું છે? 
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4. દક્ષિણ ગુજરાતની ઉત્તર બુક્ષનયાદી આશ્રમશાળાઓના ભાક્ષર્ ક્ષર્કાસની દદશાઓ કેર્ી છે?  

5. દક્ષિણ ગુજરાતની ઉત્તર બુક્ષનયાદી આશ્રમશાળાઓની ક્ષર્શેિતાઓ શી છે? અને સંસ્થાની મયાવદાઓ કઈ કઈ છે? 

6. દક્ષિણ ગુજરાતની ઉત્તર બુક્ષનયાદી આશ્રમશાળાઓ પર આધુક્ષનકરણની અસર કેર્ી છે? 

 

૪. વ્યાપક્ષર્શ્ર્ અન ેનમૂનાની પસદંગી       

દક્ષિણ ગુજરાતનાં સાત ક્ષજલ્લાઓની તકેદારીની અક્ષધકારીની કચેરી પાસેથી અનુસુક્ષચત જનજાક્ષતની ઉત્તર બુક્ષનયાદી 

આશ્રમશાળાઓની યાદી મેળવ્યા મુજબ 41 ઉત્તર બુક્ષનયાદી આશ્રમશાળાઓ વ્યાપક્ષર્શ્ર્ હતી. પ્રસ્તુત સંશોધનમાં 

દક્ષિણ ગુજરાતનાં સાત ક્ષજલ્લાઓમાં આર્ેલ વ્યાપક્ષર્શ્ર્માંથી 33 ઉત્તર  બુક્ષનયાદી આશ્રમશાળાઓના તમામ 33 

આચાયો, તમામ 116 ક્ષશિકો તેમજ તમામ 33 સંચાલકોને નમૂનામાં સમાક્ષર્ષ્ટ કરર્ામાં આવ્યા હતા. 

 

૫. ઉપકરણો 

પ્રસ્તુત સંશોધનમાં નીચે મુજબના ઉપકરણો હતા.  

(1) પ્રશ્નાર્ક્ષલ (2) અક્ષભપ્રાયાર્ક્ષલ   

 

૬. સશંોધન પદ્ધક્ષત 

પ્રસ્તુત અભ્યાસ દક્ષિણ ગુજરાતની ઉત્તર બુક્ષનયાદી આશ્રમશાળાનો સર્વગ્રાહી અભ્યાસ હોર્ાથી સંશોધન 

પદ્ધક્ષતઓમાંથી પ્રસ્તુત સંશોધન માટે ર્ણવનાતમક સંશોધન પૈકીની સર્ેિણ અભ્યાસ પદ્ધક્ષત સંશોધનના ક્ષર્િય માટે 

ર્ધુ સુસંગત છે. તેથી સર્ેિણ પદ્ધક્ષતનો ઉપયોગ કયો હતો.                 
      

૭. માક્ષહતીનુ ંએકત્રીકરણ 

પ્રસ્તુત સંશોધનમાં નામુનામાં સમાક્ષર્ષ્ટ 33 ઉત્તર બુક્ષનયાદી આશ્રમશાળાની રૂબરૂ મુલાકાત લઈ આચાયોને પ્રશ્નાર્ક્ષલ, 

ક્ષશિકોને અક્ષભપ્રાયાર્ાક્ષલ, માક્ષહતી મેળર્ર્ામાં માટે આપર્ામાં આર્ી હતી. પ્રસ્તુત સંશોધન ક્ષર્શે સમજાર્ર્ામાં આવ્યું 

હતું. માક્ષહતી મેળર્ર્ા માટેની પ્રશ્નાર્ક્ષલ અને અક્ષભપ્રાયાર્ક્ષલ પરત મેળર્ર્ા માટે એક એક દટદકટ ચોંટાડેલ કર્ર પણ 

આપર્ામાં આવ્યું હતું. સર્વ ભરાયેલ ઉપકરણો સંશોધક પાસે આર્ી ગયા હતા. આમ, કુલ 33 ઉત્તર બુક્ષનયાદી 

આશ્રમશાળાઓ પાસેથી માક્ષહતી મેળર્ર્ામાં આર્ી હતી. તમામ ઉત્તરદાતાઓએ ક્ષનષ્ઠાપૂર્વક પ્રક્ષતચારો આપ્યાં હતા.        
 

૮.માક્ષહતીના પથૃક્કરણ અન ેઅથવઘટન   

આચાયો પાસેથી પ્રશ્નાર્ક્ષલ દ્ર્ારા સંખ્યાતમક  અને ગુણાતમક માક્ષહતી મેળર્ર્ામાં આર્ી હતી. પ્રસ્તુત પ્રશ્નાર્ક્ષલના 

પૃથક્કરણમાં પ્રશ્નો  અનુરૂપ  મળેલ આર્ૃક્ષતના આધારે શતમાન પ્રાપ્તાંકો (ટકાર્ારી) શોધી પ્રશ્નોનું ક્ષર્શ્લેિણ કરર્ામાં 

આવ્યંુ હતું. ક્ષશિકો માટેની અક્ષભપ્રાયાર્ક્ષલમાં ક્ષર્ધાનો પર પ્રાપ્ત માક્ષહતી ર્ગીકતૃ કરી હતી. દરેક ક્ષર્ધાન પર જે આર્કૃ્ષત્ત 

મળે તેનો કાઈર્ગવની મદદથી પૃથક્કરણ કરર્ામાં આવ્યું હતું. 
 

૯. સંશોધનના ંતારણો 

આચાયવની પ્રશ્નાર્ક્ષલના પ્રશ્નો આધાર ેમળલેા પ્રક્ષતચારોનુ ંપથૃકકરણ અન ેઅથવઘટનના આધાદરત તારણો નીચ ેમજુબ 

છે.   

૯.૧ શાળાના સચંાલન અંગનેા પ્રાપ્ત તારણો          

1. 1981 થી 1985ના સમયગાળા દરક્ષમયાન  દક્ષિણ ગુજરાતમાં સૌથી ર્ધુ સંસ્થાની સ્થાપના કરર્ામાં આર્ેલ 

હતી. જ્યારે 2010 થી હાલ 2017ના અંત સુધીમાં એકેય ઉત્તર બુક્ષનયાદી આશ્રમશાળાની સ્થાપના કરર્ામાં 

આર્ી હતી.  

2. સમાજના અગ્રણીઓએ ગાંધી ક્ષર્ચારધારાથી અક્ષભભૂત થઈ ગ્રામ, પછાત, આદદર્ાસી ક્ષર્સ્તારોમાં બાળકોમાં 

ક્ષશિણનું સ્તર ઊચું લાર્ર્ા તેમજ નઈ તાલીમના બુક્ષનયાદીના મૂળભૂત તતર્ો, ગાંધી રાગે રંગાયેલા સમાજના 
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અગ્રણીઓએ આ પ્રકારની સ્ર્ેક્ષછક સંસ્થાઓની સ્થાપના કરી હતી અને  પોતાની આગર્ી ઓડખ ઊભી કરર્ા 

સંસ્થાના પ્રતીકો અને સૂત્રો ક્ષનદેશ કરેલા હતા.  

3. શાળામાં ર્સર્ાટ કરતી જનસંખ્યા સૌથી ર્ધુ શાળાઓમાં 50 થી 100 ર્ચ્ચે હતી. શાળાઓ મોટેભાગે 

આદદર્ાસી  ક્ષર્સ્તારમાં ક્ષશિણ આપતી સસ્થાઓ હોર્ાથી ગ્રામ ક્ષર્સ્તારમાં સમગ્ર શાળાઓ આર્ેલ  છે. જ્યારે 

એક પણ શાળા શહેરી ક્ષર્સ્તારમાં આર્ેલ નથી..  

4. બધી  જ ક્ષમશ્ર શાળાઓ હતી એટલે કુમાર અને કન્યાઓ સાથે એક જ ક્લાસમાં ક્ષશિણ મેળર્તા હતા. એક જ 

શાળા કુમારની હતી.  

5.  દરેક સંસ્થાને અનુદાન પ્રથા આર્શ્કયતા લાગે છે. અને  દર બે, ત્રણ, માસે ગ્રાન્ટ ચુક્ર્ર્ામાં આર્તી હતી.મોટે 

ભાગે સરકાર તરફથી ચૂકર્ર્ામાં આર્તી ગ્રાન્ટ ક્ષનયક્ષમત હતી. તથા સમયાંતરે શાળાનું ર્હીર્ટી અને શૈિક્ષણક 

ક્ષનરીિણ થાય છે.    

6. મોટા શાળાઓનું મકાન સ્ર્ેક્ષચ્છક સંસ્થાઓએ પોતાનું કરેલ હતું.  

 

૯.૨ શાળાની શિૈક્ષણક બાબતો અંગ ેપ્રાપ્ત તારણો  

1. શાળમાં સમગ્ર ર્િવ દરક્ષમયાન ક્ષશિણ ક્ષર્િયક, કારદકદી, પયાવર્રણ શૈિક્ષણક વ્યાખ્યાનો આયોક્ષજત કરર્ામાં આર્ે છે. 

2. શાળાઓમાં ક્ષનયક્ષમત રીતે ક્ષર્દ્યાથોના મૂલ્યાંકન  થાય છે. 

3. ઘણી  શાળાઓમાં પ્રર્ચન દ્ર્ારા તથા અમુક શાળાઓમાં ક્ષશષ્ટાચારથી બાળકોને પરીિાના દૂિણોથી દૂર રાખર્ામા 

આર્ે છે. અને ઈલેકદિક ઉપકરણો દ્ર્ારા પ્રાયોક્ષગક પરીિા સમયે બાળકોને પરીિાના ભેદભાર્ોથી દૂર રાખર્ામા 

આર્ે છે.તથા પરીિાલિી માગવદશવનના કાયવક્રમોમાં  કારદકદી ઘડતર કાયવક્રમો ર્ધુ થતાં રહે છે. 

 

૯.૩ શાળાની સમસ્યાઓ અન ેતનેા સભંક્ષર્ત ક્ષનરાકરણ અંગ ેપ્રાપ્ત  તારણો  

1. શાળાઓમાં અપૂરતો સ્ટાફ,ગ્રાન્ટ નો અભાર્, પાણીની તંગી અને તેના સંભક્ષર્ત ક્ષનરાકરણ માટે સરકાર પાસે ર્ધુ 

ગ્રાન્ટ માંગણી, સ્ટાફની ભરતી પ્રદક્રયા કરર્ી જ્યારે અનુદાન મેળર્ી સુક્ષર્ધા કરી પાણીની તંગી દૂર કરર્ી. 

 

૯.૪ શાળાની ભાક્ષર્ ક્ષર્કાસની દદશાઓ અગંે પ્રાપ્ત તારણો  

1. શાળાઓના દરેક કમવચારીઓને ટેક્નોલોજીથી માક્ષહતગાર કરર્ા, તથા અદ્યતન  કમ્પપ્યુટર રૂમ, પ્રાથવનહોલ બનાર્ર્ો 

આ પ્રકારના સંસ્થાઓના ભાક્ષર્ ક્ષર્કાસના આયોજનો હતા.  

2. શાળાઓમાં કમ્પપ્યુટર રૂમ બનાર્ી બાળકોને ગુણર્ત્તાલિી ક્ષશિણ આપર્ું, એર્ી સુધારર્ાલાયક બાબતો હતી.અને 

નર્ા સંશોધનોની જાણકારી  દ્ર્ારા સંસ્થાના તમામ કમવચારીઓની કાયવશૈલીમાં નર્ીનતા લાર્ી સંસ્થાને ર્ધુ સફળ 

બનાર્ી શકાય છે 
 

૯.૫ શાળાની ક્ષર્શિેતાઓ અન ેમયાવદાઓ અંગ ેપ્રાપ્ત તારણો   

1. સંસ્થાનું ભાર્ાર્રણ પ્રેમાળભયુાં તથા ઘણી શાળાઓમાં ભૌક્ષતક સુક્ષર્ધાઓ સારી હોર્ાની ક્ષર્શેિતા જોર્ા મળી 

હતી. અને શાળાની ક્ષર્શેિતાઓ સંચાલક મંડળ, ક્ષશિકો, ર્ાલીઓને આભારી હતી  

2. શાળાઓમાં ઇન્ટરનેટ ર્ાઈફાઈની સુક્ષર્ધા નથી, બાળકો એક જ ર્ાતાર્રણથી સંકુક્ષચતતા આર્ે એર્ી સમસ્યાઓ 

જોર્ા મળી અને તેના સંભક્ષર્ત ક્ષનરાકરણમાં  અન્ય દાન મેળર્ી સુક્ષર્ધા ઊભી કરર્ી તથા સંસ્થાઓની મુલાકાત 

લઈ નર્ીન પ્રર્ૃક્ષતઓ કરર્ી.   

 

૯.૬ શાળાઓ પર આધુક્ષનકરણની અસર અંગ ેપ્રાપ્ત તારણો  

1. શાળાઓમાં છેલ્લા દશ ર્િવમાં ર્ધુ અદ્યતન શૈિક્ષણક સાધનોનો ઉપયોગ, મૂલ્યાંકન પદ્ધક્ષતમાં  ફેરફાર, ઉદ્યોગોની 

જગ્યાએ કમ્પપ્યુટર ક્ષર્િય મૂકર્ો એર્ા ઘણા આધુક્ષનકરણથી પદરર્તવનો આવ્યા છે. 
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2. શાળાઓમાં દશ ર્િવમાં કમ્પપ્યુટરો ક્ષશિણ ફરક્ષજયાત, છાત્રાલય એટેચ રૂમ, કમ્પપાઉન્ડ દદર્ાલ જેર્ા ભૌક્ષતક 

પદરર્તવનો આવ્યા હતા.  

3. શાળાઓના પ્રક્ષતચારમાં ક્ષર્દ્યાથીઓને કૃક્ષિ ક્ષર્િય ભણર્ાનું કે શાળા બહારની ગ્રામસફાઈ કરર્ામાં સંકોચ 

અનુભર્તા હતા. અને ર્સ્ત્રક્ષર્દ્યા નક્ષહર્ત રહ્ું હતું. આ પ્રકારના  ર્ૈચાદરક પદરર્તવનો જોર્ા મળ્યા હતા. 

શાળાઓમાં મોબાઈલ ફોન ઉપયોગ કરર્ા સંમક્ષત હતી. અને શાળાઓએ  પોતાના ર્ાહનો ક્ષર્કસાવ્યા નથી. 

4. શાળાઓમાં સંચાલક મંડળની અનુમક્ષતથી સ્માટવ ક્લાસ બનાર્ર્ાનું આયોજન જોર્ા મળ્યા હતા.  

 

૧૦. ઉપસહંાર 

પ્રસ્તુત સંશોધન ભક્ષર્ષ્યમાં આ િેત્રમાં સંશોધન કરર્ા ઈચ્છતા સંશોધકોને માગવદશવનરૂપ બની રહેશે. આશ્રમશાળાના 

સંદભવમાં કેર્ા કેર્ા ક્ષર્િયો પસંદ કરીને અભ્યાસ હાથ ધરી શકાય તે અંગેનું જરૂરી માગવદશવન પણ પ્રસ્તુત સંશોધનમાંથી 

મળી રહે છે. ઉત્તર બુક્ષનયાદી આશ્રમશાળાઓમાં પદરર્તવનો લાર્ર્ા અને તે સંબંધી સુચારં ઉપાય હાથ ધરર્ા માટે 

આચાયો અને ક્ષશિકોને પ્રસ્તુત સંશોધન ઘણં ઉપયોગી અને દદશાસૂચક બની રહેશે. 
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