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ડૉ.િાવિે આઈ. રાવલ  
  આચાયડ, શ્રી િહાવીર શવદ્યાિાંદદર ટરસ્ટ બી.એડ. કૉલેિ, પાાંડેસરા-સ રત. 

• MO: 94280 20168 ravalb09@gmail.com  

•  

પ્રત્યેક શવદ્યાથીના જીવનિાાં તેના શિક્ષકની િૂમિકા ખાસ હોય છે. બાળકનો િન્િ, 

ઉછેર, સોબત કરતાાંય િાળાિાાં શિક્ષક તરફથી થતાાં અન િવો જીવન પર ઘેરી અસર િન્િાવે 

છે. એટલે િ કહેવાય ાં છે કે-‘િારો િન્િ િારા િાતા-મપતાન ેઆિારી છે, પણ િારુાં  જીવન 

િારા શિક્ષકન ેલીધ ે ઉજ્જવળ છે.’ આિ, શિક્ષક શવદ્યાથીને િ ે ધારે તે બનાવી િકવાન ાં 

સાિ્યડ ધરાવે છે. 

શવદ્યાથીઓના ઘડતરિાાં શિક્ષકન ાં અનેરુાં  યોગદાન હોય છે. આ બાબત તે હાં િેિા યાદ રાખે 

છે. જીવનની સફળતાના વણડન વેળાએ પોતાના આદિડ એવા ગ રુિનોને અવશ્ય યાદ કરે 

છે. શિક્ષણ પ્રશિયા દરમ્યાન શિક્ષકન ાં સહિ વતડન અને કેટલીક આદતો કયાાંક નકારાત્િક 

અસર છોડે તો સારી બાબતો જીવનિરનો પ્રિાવ પાથરે છે. આ બધી બાબતોની જાણકારી 

શિક્ષણ કે્ષત્રે કાયડ કરનાર સૌ િાટે િહાિૂલ ાં િાથ ાં બની રહે છે. એકલ-દોકલ વ્યશકત સાથેના 

વાતાડલાપિાાં હાં િેિા આવી િ કાંઇક બાબતો સાાંિળવા િળે. પ્રસ્ત ત અભ્યાસ િાટે 

અભિદ્રષ્ટિનો સ્િરણ-વાંદન શવિેષાાંક શનમિિ અને િાધ્યિ બન્યો છે. િિેાાં શવશવધ 

વ્યશકતઓએ પોતાના લેખ દ્વારા પોતાના આદરણીય ગ રુિનોના ગ ણ, બનેલા પ્રસાંગોન ાં 

િાવસિર આલેખન કય ાં હત ાં. િને ાં અધ્યયન કરી સારદોહન કય ાં. તેિિ નકારાત્િક 

બાબતો, પ્રેરક તત્વ અને પ્રેરક ઘટના કે પ્રસાંગ િવેી ત્રણ બાબતોને કેન્દ્રિાાં રાખીને 

શવશ્લેષણ કરી રિૂઆત કરવાિાાં આવી છે.   

સિસ્યા કથન  

પ્રસ્ત ત અભ્યાસ સાંદિે સાંિોધકે નીચે દિાડવેલ સિસ્યા પસાંદ કરી હતી : 
 

પ્રેરણારૂપ શિક્ષકોના પ્રેરકતત્વોન ાં અધ્યયન 

અભ્યાસના હેત ઓ  

પ્રસ્ત ત અભ્યાસ  નીચેના  હેત ઓ સહ હાથ ધયો હતો. 

• શવદ્યાથીઓની દૃષ્ટિએ શિક્ષકોિાાં જોવા િળતી નકારાત્િક બાબતો જાણવી. 

• શવદ્યાથીઓની દૃષ્ટિએ શિક્ષકોિાાં જોવા િળતા પ્રેરક તત્વો તારવવા. 

• શવદ્યાથીઓની દૃષ્ટિએ શિક્ષકો દ્વારા થયેલ વાત કે બનેલી ઘટના િ ેપ્રેરણાદાયી 

હોય તેની જાણકારી િેળવવી. 

પ્રેરણારૂપ શિક્ષકોના પ્રરેકતત્વોન ાં અધ્યયન 
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અભ્યાસના પ્રશ્નો 

પ્રસ્ત ત અભ્યાસિાાં નીચે િ િબના  પ્રશ્નોના ઉિર િેળવવાનો પ્રયાસ થયો હતો. 

• શવદ્યાથીઓની દૃષ્ટિએ શિક્ષકોિાાં જોવા િળતી નકારાત્િક બાબતો કઈ કઈ છે?  

• શવદ્યાથીઓની દૃષ્ટિએ શિક્ષકોિાાં જોવા િળતા પ્રેરક તત્વો કયા કયા છે? 

• શવદ્યાથીઓની દૃષ્ટિએ શિક્ષકો દ્વારા થયેલ કઈ વાત કે બનેલી ઘટના િ ે

પ્રેરણાદાયી બને છે? 

અભ્યાસન ાં સીિાાંકન   

• પ્રસ્ત ત અભ્યાસ ગ ણાત્િક પિમતએ હાથ ધરાયો હતો. 

• નિૂના તરીકે ફેબ્ર આરી,૨૦૧૨િાાં પ્રકાશિત અભિદૃષ્ટિના સ્િરણ-વાંદન 

શવિેષાાંકના ક લ ૨૬ લેખો પૂરતો ચસમિત હતો. 

• અભ્યાસિાાં ઉપકરણ તરીકે િાત્ર નોંધપત્રકોનો ઉપયોગ કરવાિાાં આવ્યો હતો. 

• િાદહતીન ાં ગ ણાત્િક શવશ્લેષણ કરી િાત્ર સારિૂત તત્વો સારણીિાાં રિૂ કરવાિાાં 

આવ્યા હતા. 

વ્યાપશવિ અન ેનિનૂો  

ગ રુ-શિષ્ય સાંબાંધ કે શવદ્યાથીઓની દૃષ્ટિએ શિક્ષકો પરન ાં પ્રકાશિત સાદહત્ય એ પ્રસ્ત ત 

અભ્યાસિાાં વ્યાપશવિ ગણાય. પરાંત  પ્રસ્ત ત અભ્યાસિાાં િાત્ર અભિદૃષ્ટિનો ફેબ્ર આરી, 

૨૦૧૨િાાં પ્રકાશિત સ્િરણ-વાંદન શવિેષાાંક સહેત ક નિૂના તરીકે પસાંદ કયો હતો. 

અભ્યાસન ાં  ઉપકરણ  

પ્રસ્ત ત અભ્યાસિાાં િાદહતીન ાં શવશ્લેષણ કરવા િાટે નોંધપત્રકો બનાવવાિાાં આવ્યા હતા. 

અભ્યાસની પિમત  

પ્રસ્ત ત અભ્યાસ ગ ણાત્િક સાંિોધન પિમતએ હાથ ધરાયો  હતો. 

િાદહતી એકત્રીકરણની રીત 

અભ્યાસિાાં િાદહતીનો ગૌણ સ્ત્રોત ઉપયોગિાાં લેવાિાાં આવ્યો હતો. િિેાાં અભિદૃષ્ટિ 

ફેબ્ર આરી, ૨૦૧૨િાાં પ્રકાશિત સ્િરણ-વાંદન શવિેષાાંકની િૂળ નકલ િેળવી અભ્યાસ અને 

પ નઃ અભ્યાસ કરવાિાાં આવ્યો હતો. 

િાદહતી પથૃક્કરણની રીત 

પ્રસ્ત ત અભ્યાસ ગ ણાત્િક હોવાથી અધ્યયન-નોંધ-પ નઃઅધ્યયન-સાિાન્યીકરણ 

કરવાિાાં આવ્ય ાં હત ાં.  

સાંિોધનના તારણો  

૧. શિક્ષકોના વતડનિાાં ખૂબ અલ્પ પ્રિાણિાાં નકારાત્િક બાબતો જોવા િળી હતી. આ 

બાબતોિાાં બેઠા બેઠા િણાવે, િણાવવાને સ્થાને નોટ ઉતરાવે, યાંત્રવત કાિ કરે, ડર 

બતાવે વગેરે હતી. 
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૨. શિક્ષકોના વતડન અને વ્યવહારિાાં અનેક બાબતો શવદ્યાથીઓને પ્રેરક િણાઈ હતી. િિેાાં 

િેદિાવ કરવો નદહ, શનષ્ઠાપૂવડક િણાવવ ાં, જ્ઞાન વૃશિ િાટે િ્યા કરવ ાં, પૂવડતૈયારી સાથે 

િ વગડિાાં િવ ાં, અસરકારક વ્યાખયાન આપવ ાં, રિૂઆતિૈલી પ્રિાવક હોવી િવેી બાબતો 

િ ખય હતી.   

આ ઉપરાાંત જોવા િળેલ નોંધપાત્ર પ્રેરક તત્વો આ  િ િબ હતા.  

િેદિાવ નદહ, શનષ્ઠાપૂવડક િણાવે, ઊાંડ ાં  જ્ઞાન, પૂવડતૈયારી, વ્યાખયાન, રિૂઆતિૈલી, 

અધ્યાપકનો આધાર, આશ્રયદાતા, આિાસન, િદદકતાડ, િાગડદિડન, વાત્સલ્ય, 

વિદાદદલ, િસ્તિૌલા, સિડક,  સાંવેદનાસિર, સિાિસેવી, અભ્યાસ શનષ્ઠા, શનદાંિ, 

શનરાભિિાની, તત્પરતા, સૌિન્ય, રોલિોડેલ, આનાંદ આપે, સાંપૂણડ સિજાવે, સ ાંદર 

વાાંચન, ઉત્સાહ, અન કૂળતા કરી આપે, શવશ્લેષણસિર, પે્રિાળ, શનખાલસ, નીમતવાન, 

ધૈયડિીલ, સહજોપલબ્ધ, પ્રોત્સાહક, ચચવટાઈ, ગ સ્સો ન કરે, પ્રજ્ઞાવાન,  પ્રાશવણ્યતા, 

શવદ્યાવ્યાસાંગ, સિયપાલન, ટેકીલા, કાંઠશસ્થકરણ, આધ્યાશત્િક, િોખીન, દહિતવાન, 

રિતવીર, ઓલરાઉન્ડર, િોડે સ ધી કાિ કરે, વતનપ્રેિ, ખ િારી, શનષ્કલાંક, સાંિોધક, 

શન:વ્યાડિ, ક ત હલ પે્રરક, રિૂજી, લેખન કૌિલ્ય, સાંઘષડ, પ્રયોગકતાડ, ઈનોવેદટવ, 

શન:સ્વાથડ, લો-પ્રોફાઈલ, સાદગી, સરળ િાષા, તકડ શનષ્ઠ, તટસ્થ. 

૩. શિક્ષકો દ્વારા શવદ્યાથીઓ સિક્ષ થયેલી રિૂઆત, પ્રસાંગો કે બનેલી ઘટનાઓ શવદ્યાથીઓ 

િાટે ચચરસ્િરણીય હતી.   
િકૈ્ષશણક ફશલતાથો   

• શિક્ષકોએ નકારાત્િક બાબતોથી દૂર રહેવ ાં જોઈએ. વગડખાંડિાાં નાશવન્યસિર, 

પ્રયોગિીલ અને શવશવધ અન િવય કત અધ્યાપન કાયડ કરવ ાં જોઈએ.  

• શિક્ષકોના વતડન અને વ્યવહારિાાં પ્રેરક િણાયેલ બાબતો અધ્યાપનના રોવિદા 

વ્યવહારિાાં લાવવી જોઈએ.  

• શિક્ષકો દ્વારા શવદ્યાથીઓ સિક્ષ થયેલી રિૂઆત, પ્રસાંગો કે બનેલી ઘટનાઓને 

હાંિેિા ધ્યાને રાખી વતડન-વ્યવહાર કરવા જોઈએ.  

ઉપસાંહાર 

અહી દિાડવેલ પ્રેરક તત્વો અને ઘટનાઓ દરેક શિક્ષક િાટે િાગડ  ચચધનાર છે. શિક્ષકે 

નકારાત્િક બાબતને ત્યજી સકારાત્િક અભિગિથી પોતાન ાં  કાયડ કરવ ાં જોઈએ િથેી 

અધ્યાપનની અથડપૂણડતા વધે. 

સાંદિડસચૂચ:  

િ કલા, આર. અભિદ્રષ્ટિ. અિદાવાદ: દ્રષ્ટિ ફાઉન્ડેિન. ફેબ્ર આરી,૨૦૧૨. 

 

 


