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શિક્ષણ એ િાનવના સવાાંગી શવકાસની પ્રશિયા છે . િાનવીના સવડદેિીય
પ્રમતિાનો શવકાસ િે પ્રશિયા દ્વારા થાય તે કે ળવણી છે . સાિાશિક પદરવતડનનો એક િખય
સ્ત્રોત શિક્ષણ છે . તેથી િ તો શિક્ષણનાં િહત્વ સિજાવતા કોઠારી કમિિનને ટાાંકતા
આકવાલા (1966) િણાવે છે કે શવરાટ પાયા પર દેિનક્કી િાાં પરીવતડન આણવાં હોય અને
તેય દહાંસક િાાંમત વગરનો તેને િાટે એકિાત્ર સાધન છે , િેનો ઉપયોગ કરવાનો રહે િે અને
તે છે શિક્ષણ “
આઝાદી પછી ઈ.સ.1950િાાં આપનાં બાંધારણ અશસ્તત્વિાાં આવ્યાં ત્યારથી દસ વષડના
ગાળાિાાં એટ્લે ઈ.સ. 1960 સધીિાાં 6 થી 14 વષડ સધીના તિાિ બાળકોને િફત,
ફરશિયાત અને સાવડમત્રક શિક્ષણ પૂરુાં પાડવાિાાં આવિે એવાં બાંધારણની કલિ 45 થી
નક્કી કરવાિાાં આવ્યાં હઔ. ઇ.સ 1976િાાં બાંધારણિાાં સધારો કરી તેની િવાબદારી કે ન્દ્ર
અને રાજ્યની સાંયકત કરવાિાાં આવી છે .
પ્રાથમિક શિક્ષણના સાવડમત્રકરણના સાંદિડ રાજ્ય સરકારે કે ટલીક યોિનાઓ હાથ ધરીને
શિક્ષણિગતિાાં તદ્દન નવી િ કે દી કાંડારી છે આ યોિના સવડ શિક્ષા અભિયાન, પ્રવેિોત્સવ
, િારશવનાનાં િણતર, શવદ્યાલક્ષ્િી યોિના, વૈકશલ્પક શિક્ષણ યોિના િધ્યાહન યોિના
વગેરેનો સિાવેિ થાય છે .
િારતિાાં િધ્યાહન િોિન યોિનાનો જાહે ર ખયાલ ઇ.સ. 1925િાાં યોિના પછાત બાળકો
િાટે િદ્રાસિાાં િરૂ કરવાિાાં આવી હતી. આ િધ્યાહન િોિન યોિના નો અિલ બીજા
િહે રોિાાં પણ અિલ થયો. ઇ.સ 1990-91 િાાં સિર રાજ્યોની સરકારે પ્રાથમિક િાળાના
6 થી 11 વષડના બાળકો િાટે િધ્યાહન િોિન યોિનાનો રાિર ીય યોિના તરીકે પોષણનો
આધાર લઈ વડાપ્રધાન દ્વારા સિગ્ર દેિિાાં 15િી ઓગસ્ટ ઇ.સ 1995ના રોિથી િધ્યાહન
િોિન યોિના અિલિાાં િૂકવાિાાં આવી હતી.
આ િધ્યાહન િોિન યોિના અાંગે આચાયોને ઘણા પ્રશ્નો ઉદિવતા જોવા િળે છે . આ બધા
પ્રશ્નોના ઉિરો વૈજ્ઞાશનક ઢબે િેળવવા સાંિોધકે પોતાના સાંિોધન િાટે ઉપરોકત શવષયની
પસાંદગી કરવાનાં નક્કી કયાં હતાં.
સાંિોધનના હે તઓ
1) િધ્યાહનિોિન અાંગે િાદહતી િેળવવી
2) િધ્યાહનિોિન સાંદિે શવદ્યાથીઓના અનિવો જાણવા
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3) િધ્યાહનિોિન અાંગે શવદ્યાથીઓ િાટે ની વ્યવસ્થા અાંગે જાણકારી િેળવવી.
સાંિોધનનાં િહત્વ
1) િધ્યાહન િોિન યોિના અાંગે ચોક્કસ િાદહતી જાણવા ઉપયોગી થિે.
2) િધ્યાહન િોિન યોિના અાંગે શવદ્યાથીઓના પ્રમતિાવ જાણવા િળિે.
3) િધ્યાહન િોિન યોિનાિાાં િરૂરી સધારા વધારા કરવા િાટે ઉપયોગી થિે.
વ્યાપશવિ અને નિૂના પસાંદગી
ચોકસાઇપૂવડક અને શવશિસ્ટતાપૂવડક જો કોઈપણ સિસ્યાનો અભ્યાસ કરવો હોય તો તેના
વ્યાપશવિની વ્યાખયા સ્પિ કરવી અત્યાંત આવશ્યક બને છે . સાંિોધકે િે િીષડક હે ઠળ
સાંિોધન કાયડ હાથ ધયાં હતાં તે સાંદિડિાાં સરત શિલ્લાના બારડોલી તાલકાની 2 પ્રાથમિક
િાળા વ્યાપશવિિાાં સિાવેિ કયો હતો. અને નિૂના તરીકે 2 પ્રાથમિક િાળાના 25
શવદ્યાથીઓ પ્રસ્તત સાંિોધન કાયડનો નિૂનો ગણાિે.
સાંિોધન ઉપકરણો
િૈક્ષશણક સાંિોધન ક્ષેત્રે પ્રત્યેક ઉપકરણ શવશિિ પ્રકારની િાદહતી પૂરી પાડે છે . સાંિોધનને
અનરૂપ િાદહતી એકત્ર કરવા િાટે સાંિોધકે પ્રસ્તત અભ્યાસને અનલક્ષીને પ્રશ્નાવશલનો
ઉપયોગ કયો હતો.
િાદહતી એકત્રીકરણ
સાંિોધકે સાંિોધન શવષયના સાંદિડિાાં શવદ્યાથીના અભિપ્રાયો િેળવવા િાટે નાિનાિાાં
સિાશવિ થતી િાળાઓની રૂબરૂ િલાકાતે િઈ િાળાિાાં િોિન લેનાર 50 શવદ્યાથીઓને
િળી તેિને પ્રશ્નાવશલ આપી હતી અને પ્રશ્નાવશલ સિય િયાડદાિાાં અને સાંપૂણડ રીતે િરે લી
પરત િેળવી િાદહતી પ્રાિ કરી હતી.
અાંકિાસ્ત્રીય પૃથક્કરણની રીત
િાદહતી એકમત્રકરણની પ્રશિયા બાદ અમત આવશ્યક કાયડ પ્રાિ આાંકડાકીય િાદહતીનાં
પૃ્થકરણ કરવાનાં હોય છે .પ્રાિાાંકો પ્રાિ કયાડ પછી સાંખયાત્િક રીતે પૃ્થકરણ કરવાિાાં
આવ્યાં હતાં. અનએ શવદ્યાથીઓએ િાટે રચવાિાાં આવેલી પ્રશ્નાવશલ પર િળેલ િાદહતીનાં
ટકાવારી િોધી શવશ્લેષણ કરવાિાાં આવ્યાં હતાં.
તારણો
1) શવદ્યાથીઓ રોિ િધ્યાહન િોિન લે છે .
2) શવદ્યાથીઓને િધ્યાહન િોિનિાાં િળતો ખોરાક ખાવાનાં ગિે છે .
3) ખોરાકની ગણવિા યોગ્ય ન હોય તો શિક્ષકોને ફદરયાદ કરતાાં નથી.
4) િધ્યાહન િોિન યોિનાિાાં બાળકોને પૂરતો ખોરાક આપવાિાાં આવે છે .
સાંદિડ સૂચચ
આકવાલા
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