ISSN: 2319-202X

કન્યા કે ળવણી અંગે વિક્ષકોના અભભપ્રાયો
અંકરકમાર સભાષચંદ્ર જોષી
પીએચ.ડીસ્કોલર, વીર નમજદ ગજરાત ગજરાતયવન.સરતમો: 9909200764
ડૉ. ભાવેિઆઇ. રાવલ

આચાયજ, શ્રીમહાવીરવવદ્યામંહદરટર સ્ટબી.એડ. કૉલેજ,સરત
મો: 9428020168, Email : ravalb09@gmail.com
કદરતના ખોળે જન્મેલો માનવી કદરતની અવનવિતતાઓ આગળ લાચાર છે .
છતાં માનવે યગે યગે પલટાતી પહરવસ્થતતમાં ઉદભવતી સમસ્યાઓનં વનરાકરણકયંછે.
તેમજ જરૂહરયાતો સંતોષી છે . મઠી જેવડા મગજમાં બ્રહ્માંડને આિરો આપનાર માનવી
ચંદ્રઅને અંતહરક્ષ સધી પ્રયાણ કરી ચૂતયો છે .
વ્યવતતના વવકાસનં પ્રથમ સોપાન વિક્ષણ છે . વતજમાન સમયમાં વિક્ષણ
અવનવાયજ છે . વિક્ષણ પ્રાપ્ત કરવાની તક સહને એક સરખી મળી છે . દેિના બંધારણની
કલમ-45માં '૬ થી ૧૪ વષજની વયના બાળકો માટે નં પ્રાથતમક વિક્ષણ મફત ફરવજયાત
અને સાવજતરક કરવામાં આવ્યં છે '. આમ છતાં ૧૦૦ ટકા સફળતા પ્રાપ્ત કરી િતયા નથી.
વિક્ષણનો સમાન અવધકાર હોવા છતાં આજે પરષની સરખામણીએ સ્રી વિક્ષણ દેખીતી
રીતે ઓછં છે . એ બાબત ૨૧મી સદીમાં િરમ ઉપજાવે તેવી છે . સ્રીએ સંસાર રથનં પૈડં
છે તેમાં વિક્ષણની ખોટ રહી જાય એ કે મ ચાલે ?
મનસ્મૃતતમાં કહે વાયં છે કે -' યર નાયજસ્ત પૂજ્યન્તે રમન્તે તર દેવતા ' અથાજત જ્યાં
નારીનં પૂજન થાય છે , ત્યાં દેવોનો વાસ થાય છે . સ્રીને પ્રાચીન સમયમાં િવતત, લક્ષ્મી
અને વવદ્યાનં પ્રતતક માનવામાં આવતં હતં. એક વિસક્ષત માતા સો વિક્ષકોની ગરજ સારે છે .
સ્રી સમાજને બદલવા િવતતમાન છે , પરંત પહે લી િરત એ છે કે તે વિસક્ષત હોવી જોઇએ.
પટે લએ. 'ગાંધીજીનં વિક્ષણ દિજન એમના જ િબદોમાં' પસ્તકમાં ગાંધીજીના ઉદગાર
નોંધયા છે તેમજબ-'બહે નોના ઉિાર માટે કે ળવણી સૌથી વધારે પ્રબળ સાધન છે .' જે
સોટકાસાચં છે . આમ સ્રી વિક્ષણનં મહત્ત્વ અનન્ય છે . સ્રીઓ વિસક્ષત હિે તો સમાજ
એની મેળે પ્રગતત સાધિે. ગૃહ વવકાસ, માનવીય ગણો અને ચાહરત્ર્ય ઘડતર માટે સ્રી
વિક્ષણ જરૂરી છે . ગજરાત રાજ્યમાં ૭વષજથી અમલમાં આવેલ ‘કન્યા કે ળવણી’
અભભયાનમાં પણ આપણાં પ્રધાનમંરી નરે ન્દ્રમોદી દીકરીને ભણાવવા પર ભાર આપતા
જણાવે છે કે - 'હં ભભક્ષા માગવા આવ્યો છં . હં સલાહ આપવા નથી આવ્યો પણ આવતી
કાલનં ભવવષ્ય માગવા આવ્યો છં ' તેઓ કે ળવે તે કે ળવણી પસ્તકમાં કહે છે કે -'હં
ભભક્ષક છં ભભક્ષામાં મને દીકરી ભણાવવાનં વચન આપો'
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સાચા અથજમાં સ્રી વિક્ષણ એ દવનયાની સરખામણીએ ભારતમાં સ્રી
સાક્ષરતાનં પ્રમાણ ઓછં જોવા મળે છે પહરણામે વવકસસત દેિોની સરખામણીમાં ભારતમાં
ગહરબાઇ, અજ્ઞાનતા, િોષણખોરી, બેરોજગારી, અંધશ્રિા, વહે મ વગેરે સમસ્યાઓ
પ્રબળરીતેસમાજમાંજોવા મળે છે . આપણે ભારતને ગમે તેટલંવવકસસત રાષ્ટ્ર ના રૂપમાં
તૈયાર કરવા મથીિં પરંત સ્રીનં વિક્ષણ જ્યાં સધી ઓછં હિે ત્યાં સધી પહરણામ તો એવં
જ આવિે કે પક્ષી ઊંચે ઉડવા, ફરવા ઝંખે છે પરંત તેની પાંખો તો તૂટી ગઈ છે .
સ્રી વિક્ષણના વવકાસને જોઇએ તો ઈ.સ ૧૮૫૪માં વૂડના ખરીતાએ,સન 1882માંહંટર
કતમિને સ્રી વિક્ષણની હહમાયત કરી હતી. અને અનદાનની પણ જોગવાઈ કરી
આપીહતી. ભારતના મહાન સમાજસધારક રાજા રામમોહનરાયએ પણ કન્યા કે ળવણી
માટે અથાક પ્રયત્નો કયાજ. આઝાદી પછી પણ કન્યા વિક્ષણ પર ગાંધીજીની દેખરે ખ
હે ઠળવવવવધ કાયજક્રમો થયા. આ ઉપરાંત પંચવષીય યોજનાઓમાં પણ કન્યા કે ળવણીને
પ્રોત્સાહન આપવામાં આવ્યં.ઇ.સ. ૧૯૫૭માં પણ નેિનલ કાઉવન્સલ ફોર વવમેન
એજ્યકે િનની અલગ સતમતત બની ૧૯૬૪-'૬૬માં કન્યા કે ળવણી માટે કોઠારી પંચની
વનમણૂક કરવામાં આવી અને રાષ્ટ્ર ીય વિક્ષણ નીતત-૧૯૮૬માં પણ કન્યાના વિક્ષણ પર
ભાર મકાયો છે . કન્યા કે ળવણીમાં વવકાસ માટે ઘણા પ્રયત્નો હાથ ધયાજ છતાં સ્રી
વિક્ષણનં પ્રમાણ સંતોષકારક રીતેવધયંહોયતેવંજણાતં નથી.
સ્વાતંત્ર્ય પ્રાવપ્ત બાદ ભારતમાં વિક્ષણનો વવચાર થવા લાગ્યો છતાં પણ વવશ્વના
અન્ય દેિોની સરખામણીમાં અધજવનરક્ષરોમોટીસંખ્યામાં ભારતમાં છે . સાક્ષરતામાં વધારો
થયો છે પણ વસ્તી વધારો નડતર રૂપ બન્યો છે . ઇ.સ ૨૦૧૫-'૧૬ ની વસ્તીગણતરી
પ્રમાણે ભારતમાં સ્રી સાક્ષરતા પ્રાથતમક કક્ષાએ ૧૦૦.૭ ટકા અને ઉચ્ચપ્રાથતમકકક્ષાએ
૯૭.૬ ટકા અને ઉચ્ચતર માધયતમક કક્ષાએ સ્રી સાક્ષરતાનં પ્રમાણ ૫૬.૪ ટકા નોધાયં
છે .
ગજરાતમાં કન્યા કે ળવણીના અભભયાન માટે આપણાં પ્રધાનમંરીએ કે ળવણીને
લોક-આંદોલનમાં ફે રવ્યછે .

કન્યા વિક્ષણ માટે અવવરત પ્રયાસો કયાજ અને કન્યા

વિક્ષણને વેગ આપવા અને તેનો વવકાસ કરવા અસરકારક યોજનાઓ અમલમાં આવી
જેમાં કન્યા કે ળવણી રથયારા, વવદ્યાલક્ષ્મી બોન્ડ યોજના, િાળાપ્રવેિોત્સવ, મીનાપંચ,
એન.પી.એલ, કન્યા કે ળવણી વનવધ જેવા કાયજક્રમો અમલમાં મૂતયા છે આ યોજનાઓનો
હે ત વધમાં વધ કન્યાઓ વનિાળે જતી થાય અને વિક્ષણ મેળવતી થાય. પરંત આ બધા
પ્રોત્સાહન હોવા છતાં પણ ગજરાત સ્રી સાક્ષરતામાં ૧૫માં ક્રમે(સમગ્ર દેિમાં) છે . આજે
ગજરાતમાં ૩૮ ટકા લોકો િહે રમાં વસે છે િહે રી વસવાટને કારણે વિક્ષણની સવવધા
છોકરા અને છોકરીઓને સ્વાભાવવક રીતે ઉપલબ્ધ બને છે . ગ્રામ્ય સ્તરે હજ પણ
છોકરાઓની તલનાએ છોકરીઓ પ્રવેિથી વંસચત રહી જાય છે . વષજ: ૨૦૧૪

મજબ

ધોરણ ૧ થી ૫ માં ભણતા કલ વવદ્યાથીઓમાં છોકરીઓન પ્રમાણ ૯૭.૨ ટકા હતં અને
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ધોરણ ૬ થી ૮માં ૯૧.૭ ટકા અને ઉચ્ચતર માધયતમક કક્ષાએ ૭૩.૪ ટકા નોધાયં છે .
ધોરણ ૧ થી ૮માં ભણતી છોકરીઓના સંદભજમાં ગજરાત સમગ્ર દેિમાં ૨૬માં ક્રમે હતં.
તેનો અથજ એ થયો કે કલ ૨૮ રાજ્યોમા માર ૨ રાજ્યો આપણાંથી પાછળ હતા પ્રસ્તત
અભ્યાસમાં સરત વજલ્લામાં વષજ: ૨૦૧૧માં સ્રી સાક્ષરતા ૮૩.૪૪ ટકા હતી.
આ સાક્ષરતા વૃવિનં સૂચક છે સરકાર તરફથી અનેક કાયજક્રમો યોજવામાં આવ્યા
છે તેની િહે રી વવસ્તારમાં કન્યા કે ળવણીના કાયજક્રમોથી કન્યા કે ળવણીમાં કે વો વવકાસ
થયો છે ? તે જાણવા પ્રસ્તત સમસ્યા પસંદ કરવામાં આવેલ છે .
સંિોધનના હે તઓ
1) પ્રાથતમક િાળાઓમાં કન્યા કે ળવણી કાયજક્રમો સંદભે થયેલા કાયોવવિેજાણવં.
2) કન્યા કે ળવણી કાયજક્રમો સંદભે વિક્ષકોના અભભપ્રાયો મેળવવા.
3) િાળામાં કન્યા કે ળવણીનં પ્રમાણ જાણવં.
સંિોધનનાપ્રશ્નો
1) પ્રાથતમક િાળાઓમાં કન્યા કે ળવણી કાયજક્રમો અંતગજત કયા કયા કાયો થયા છે ?
2) કન્યા કે ળવણી કાયજક્રમો સંદભે વિક્ષકો કે વા અભભપ્રાયો ધરાવે છે ?
3) પ્રાથતમક િાળાઓમાં કન્યા કે ળવણીનં પ્રમાણ કે વં છે ?
સંિોધનનં મહત્વ
1) િાળાઓમાં કન્યા કે ળવણીનં પ્રમાણ જાણવા ઉપયોગી થિે.
2) કન્યા કે ળવણી સંદભે થયેલા કાયોની સફળતા વવિે જાણી િકાિે.
3) કન્યા કે ળવણી સંદભે વિક્ષકોના અભભપ્રાયો ઉપયોગી થિે.
4) આ અભ્યાસ િૈક્ષવણક ક્ષેર માટે વ્યૂહરચનાઘડવા ઉપયોગી થિે.
5)વવવવધ કાયજક્રમોના આયોજનમાં પ્રસ્તત સંિોધન ઉપયોગી બનિે.
6) પ્રાથતમક વિક્ષણ સાથે સંકળાયેલા સૌકોઈને ઉપયોગી થિે.
વ્યાપ વવશ્વ અને નમૂનાની પસંદગી
બારડોલી તાલકાની

પ્રાથતમક િાળાઓ પ્રસ્તત સંિોધનનં વ્યાપવવશ્વ હતં. જેમાંથી

સહે તક નમૂના પસંદગીની રીતે કલ પાંચ િાળાઓ પસંદ કરી તેમાંથી 30 વિક્ષકો પાસેથી
માહહતી મેળવી હતી.
સંિોધનના ઉપકરણો
સંિોધનને અનરૂપ માહહતી એકતરત કરવા માટે સંિોધકે અભભપ્રાયાવલી નો ઉપયોગ
કયો હતો
માહહતી એકરીકરણની રીત સંિોધકે વિક્ષકોના અભભપ્રાયો મેળવવા માટે નમૂનામાં
સમાવવષ્ટ્ થતી િાળાઓની રૂબરૂ મલાકાતે જઈ 30 વિક્ષકોને મળી તેમને અભભપ્રાયાવલી
આપી હતી. અને અભભપ્રાયાવલી સમય મયાજદામાં અને સંપૂણજ રીતે ભરે લી પરત મેળવી
માહહતી પ્રાપ્ત કરી હતી.
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અંકિાસ્રીય પૃથ્થકરણની રીત
માહહતી એકતરકરણની બાદ પ્રાપ્ત આંકડાકીય માહહતીનં પૃથ્થકરણ કરવાનં હોય
છે .પ્રાપ્તાંકો પ્રાપ્ત કયાજ પછી સમગ્ર નમૂનાના અભભપ્રાયોનં વલકટજ ની પિતત પર વવશ્લેષણ
કરવામાં આવ્યં હતં. અભભપ્રાયાવલીમાં પંચબબદ દ્વારા માપન કરવામાં આવ્યંત્યારબાદ
કાઇવગજ કસોટીનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો.
સંિોધકે પ્રાપ્ત માહહતી આધારે ટકાવારી, સરે રાિ ગણભાર પ્રાપ્ત કયો હતો. અને
અથજઘટન કરવાનો ઉપક્રમ રાખવામા આવ્યો હતો.
તારણો
•

કન્યા કે ળવણીના કાયજક્રમો દ્વારા કન્યા કન્યા કે ળવણીનં પ્રમાણ વધયં છે .

•

કન્યા કે ળવણીના કાયજક્રમોથી લોકોમાં કન્યા કે ળવણીને પ્રોત્સાહન મળ્યં છે .

•

વાલીઓ કન્યાને વિક્ષણ આપવા પ્રેરાયા છે .

•

કાયજક્રમોથી લોકોમાં કન્યા કે ળવણી માટે જાગૃતત આવી છે .
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