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પ્રસ્તાવના :  

 કોઇપણ નવા સંશોધકે સશંોધન કાયગ હાથ ધરતા ં પહેલા સંશોધન અંગનેી વવગતપૂણગ સમજ મેળવી લવેી 

આવશ્યક છે. 

 

સૌપ્રથમ તો  – સંશોધન શ  ંછે ? 

  - તેમાં સંશોધકે શ  ંશ ં કરવાન  ંહોય ? 

  - સંશોધકન ેમાટે શી-શી નૈવતક આચાર સંવહતા હોઇ શક ે? 

 

એમ કહેવાય છે કે, “જરૂરરયાત એ શોધખોળની જનેતા છે” આરદમાનવથી માંડીને અવકાશયાત્રી સ ધીની 

પરરવતગનશીલ યાત્રાએ શોધખોળની જ દેન છે. કોઇપણ ક્ષેત્રમાં સંશોધન એજ અવસ્તત્વ માટેની ગ રૂચાવી છે. આપણી 

સમજ કરતાં અણસમજ અવત વવશાળ છે. જીવન સમસ્યા છે, વસદધાંત નહી. 

જીવન એક સ્વાધ્યાય છે મનોયત્ન છે જે અનેક કૂટપ્રશ્નોથી ર્રપૂર છે. પ્રત્યેક રદવસ એક નવી સમસ્યા લાવ ે

છે. 

સમસ્યા – ઉકેલ – સમસ્યા - ઉકેલ – સમસ્યા..... આ હારમાળા અવવરત ચાલ  જ રહે છે માત્ર માનવી જ 

નહી, પ્રત્યેક સજીવે સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડતો હોય છે. કાકા સાહેબ કાલેલકરે “જીવન સંસ્કૃવત” નામના 

પ સ્તકમાં “ચક્ર” ને ઋવિ કહ્યો છે ચક્ર એ સમસ્યાના ઉકેલ સ્વરૂપે આવ ેછે આમ માણસની મંૂઝવણમાંથી જે સમસ્યા 

ઊર્ી થાય તેનો ઉકલે શોધવાનો પ્રયાસ એટલે સંશોધન. સંશોધન એક પ્રરક્રયા છે પરરણામ નથી, અન ેપરરણામ 

સારાશં : સૌપ્રથમ સંશોધન માટે સમસ્યાની પસંદગી કરવી એટલે શ  ં? તે બાબત સ્પષ્ટ થવી જોઇએ સંશોધન 

માટે સમસ્યા પસંદ કરવી એટલે યોગ્ય સંશોધનકે્ષત્ર પસંદ કરવ .ં કોઇપણ સંશોધન અભ્યાસમાં વવિય તરીક ે

સમસ્યા હોવી જ જોઇએ. સંશોધકે પોતાના રસ અન ેવ્યાવસાવયક ધ્યેયને નજર સમક્ષ રાખીન ેસંશોધન માટને  ં

ક્ષેત્ર પસંદ કરવ  ંજોઇએ. સાથે સાથે પોતાન ં સંશોધન જ્ઞાનમાં શ  ંવધારો કરશે તે પણ વવચારવ ં જોઇએ. આમ, 

સંશોધન માટ ેપસંદ કરેલા ક્ષેત્રમાં વવદ્યાથી માત્ર જ્ઞાન જ મેળવતો નથી, પરંત  જો અથગપૂણગ સંશોધન હાથ ધર ેતો 

તેના પરરણામો સંશોધન સામાવયકમાં સંશોધન પેપરરૂપે પ્રવસદધ કરીન ેપોતાની વ્યાવસાવયક લાયકાતમાં વધારો 

કરી શક,ે ઉપરાંત ર્ાવવ સશંોધકો માટે પથદશગક બની શક.ે 

 

સચૂક શબ્દ : સંશોધન, સમસ્યા, વવિયવસ્ત , અધ્યાયન, અવર્ગમ, વનદાન-ઉપચાર, પ્રવતબદધતા, પરરણામ, 

અસરકારક્તા. 
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અગત્યન ં પણ નથી, પ્રરક્રયા અગત્યની છે સંશોધન સતત ચાલતી અવવરત પ્રરક્રયા છે. ટૂંકમાં કહીએ તો, સંશોધન દવારા 

જેનો ઉકેલ શોધવાનો છે તેવો પ્રશ્ન એટલે સમસ્યા. 

 

“જે પરરવસ્થવતમાં કંઇક એવી બાબતની ઓળખ થાય છે કે જયાં વણ ઉકેલી મ શ્કેલી છે ત્યાં સમસ્યા ઉદ્દર્વે 

છે.” 

 - એફ.એલ. વવટની 

 

 સશંોધન સમસ્યાની પસદંગી બાબતમા ંધ્યાનમા ંરાખવાની બાબતો :- 

 વશક્ષણના ંકોઇપણ ક્ષતે્રમા ંજોવા મળતી વવસંગતતા, વવરોધાર્ાિ, વવવાદાસ્પદ વાતો તથા વણ ચકાસાયલેાં 

પરરણામોમાંથી સમસ્યા ઉદ્દર્વે છે. 

 વશક્ષકો, વશક્ષણ શાસ્ત્રીઓ તથા સંશોધન કતાગઓ દવારા કરવામાં આવતી સંશોધન અંગેની ર્લામણોમાંથી 

પણ સંશોધન સમસ્યા ઉદ્દર્વતી જોવા મળે છે. 

 વવવવધ એનસાઇક્લોપેરડયા, સંશોધન સામાવયકો, ડૉક્ટર વથવસસ, અન સ્નાતક શોધ વનબંધો, સંશોધન પ્રકલ્પ 

અહેવાલો..... વગેરેમાથંી પસંદ કરી શકાય છે. 

 સ્નાતક, અભ્યાસો, સેવમનારો, વ્યાવસાવયક સર્ાઓ, પરરસંવાદો, તજજ્ઞોના વાતાગલાપો, પ્રયોગશાળાની 

મ લાકાત, વગગવશક્ષણ દરવમયાન પ્રાધ્યાપક વવદ્યાથીઓના વાતાગલાપો, સેવમનાર વસવનયર સ્કોલર અન ે ય વા 

કાયગકરો વચ્ચેનો સંવાદ..... વગેરેમાંથી સંશોધન સમસ્યાના ઉદ્દર્વની જાણકારી મળી શક ેછે. 

 દરરોજ વવદ્યાથીઓ, વાલીઓ, કસોટીઓ, પાઠ્યપ સ્તકો, સાધનો વશસ્ત, અભ્યાસક્રમ, વનરીક્ષણ, વહીવટ, 

માગગદશગન..... વગેરે સાથે કામ પાર પાડતાં મ શ્કેલીમા ંમૂકાવ  ંપડે જેમાંથી સમસ્યા ઉદ્દર્વે છે. 

 મોટાર્ાગની સમસ્યાઓ વગગખંડ, શાળા અન ેસમાજમાંથી જ ઉદ્દર્વતી હોય છે. જેમ કે વહીવટ, અધ્યયન-

અધ્યાયન પ્રરક્રયા, સાધન-સામગ્રી, રીત-રરવાજ, પયાગવરણ.... વગેરે. 

 હવે તો વગગવશક્ષણ સંચાલન, શૈક્ષવણક સામગ્રી અન ેપદધવત, તકવનકી સાધનો અને પ્રય વક્તઓના ઉપયોગો 

અંગેના અનેક નવા વવચારો જોવા મળે છે. જેમાં કમ્પ્ય ટર દવારા વશક્ષણ, દૂરદશગન દવારા વશક્ષણ, અવર્ક્રવમત 

અધ્યયન, નવ  ં વવિયવસ્ત  અન ે અવર્ગમો, લચીલ ં સમયપત્રક, જૂથ વશક્ષણ.... વગેરે અંગે સંશોધનોનો 

અવકાશ રહે છે. 

 આ ઉપરાંત, CBSE, NCERT, UGC, GCERT, UNICEF, UNESCO, ICSSR, DIET, વગેરે જેવી સંશોધન 

સમસ્યાઓમાથંી નવીન સમસ્યાઓની જાણકારી મળી શક ેછે. 

 

સમસ્યા વશિગક : 

 મહાત્મા ગાંધીજીની આત્મકથામાંથી વનષ્પન્ન થત  ંતત્વદશગન. 

 સ્વામી વવવેકાનંદજીન  ંતત્વદશગન. 

 દશગકની નવલકથાઓમાં વશક્ષણદશગન. 

 કૉલેજમાં અભ્યાસ કરતાં વવદ્યાથીઓની સામાવજક ર્ાગીદારી પરત્વેની સર્ાનતાનો અભ્યાસ. 
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 શૈક્ષવણક, સામાવજક અન ેઅધ્યાવત્મક રૂ્વમકાના સંદર્ગમાં શ્રી મહર્િગ અરવવંદના પૉંરડચરેી વસ્થત આશ્રમનો 

અભ્યાસ. 

 વવદ્યાથીઓની સામાવજક સમસ્યાઓનો અભ્યાસ. 

 ધોરણ-૧૦ ના અન ે ૧૨ ના ગ જરાતીના અભ્યાસક્રમમાં સમાવાયેલા વ્યાકરણ વશક્ષણ પરત્વે માતૃર્ાિા 

વશક્ષકોના પ્રવતર્ાવોનો અભ્યાસ. 

 ધોરણ નવના વવજ્ઞાન અન ેટેક્નોલોજી વવિયના પાઠ્યપ સ્તકન ં મૂલ્યાંકન. 

 કોઇ એક રાજયના, કોઇ ધોરણના, કોઇ વવિયના પાઠ્યક્રમની પડોશી રાજયના પાઠ્યક્રમો સાથે ત લના. 

 પ્રાથવમક, માધ્યવમક શાળાના વશક્ષકોનો વ્યાવસાવયક સંતોિ અથવા ર્ાિા સજજતાનો અભ્યાસ. 

 એસ.એસ.સી. ના પરરણામના સંદર્ગમાં ઉચ્ચ વસવદધ અન ે વનમ્પન વસવદધ ધરાવતી શાળાઓનો ત લનાત્મક 

અભ્યાસ. 

 ઉચ્ચત્તર માધ્યવમક કલાએ સ્વવનર્ગર વશક્ષણ વ્યવસ્થા અંગે સંચાલકો, આચાયો, વશક્ષકો, વાલીઓ તથા 

વવદ્યાથીઓના પ્રવતર્ાવોનો અભ્યાસ. 

 વ્યાખ્યાના પદધવતની ત લનામાં બહ માધ્યમ અવર્ગમની અસરકારકતા. 

 Open Book Exam – વવશેના પ્રવતર્ાવોનો અભ્યાસ. 

 મૂલ્યાંકન અન ેપ નઃ મૂલ્યાંકન વચ્ચ ેરહેલો રે્દ. 

 દસમા ંધોરણ બાદ વવવવધ રડ્લોમા ંઅભ્યાસક્રમની વવદ્યાથીઓની પસંદગીના કારણોનો અભ્યાસ. 

 ધોરણ-૧૨ ના ગ જરાતી વ્યાકરણ માટેના વનદાન-ઉપચાર કાયગક્રમની અસરકારકતાનો અભ્યાસ. 

 માધ્યવમક કક્ષાએ વશક્ષકોની વ્યાવસાવયક પ્રવતબધ્ધતાનો અભ્યાસ. 

 બી.ઍડના તાલીમાથીઓમાં પ્રવતબધ્ધતા વવકસાવવા માટેના શૈક્ષવણક કાયગક્રમની રચના અન ે તેની 

અસરકારકતા. 

 વાંચન અથગગ્રહણ વવકસાવવાના કાયગક્રમની અસરકારકતા. 

 ગવણત વવિયનાં નબળાં પરરણામ માટેના કારણો અન ેઉપાયો. 

 ગવણત અધ્યયનની સમસ્યાઓનો અભ્યાસ. 

 માધ્યવમક શાળાના વવદ્યાથીઓના વવજ્ઞાન વવિય પ્રત્યેના વલણ અન ેવસવદધનો અભ્યાસ. 

 વવજ્ઞાન રસ, વવજ્ઞાન અવર્યોગ્યતા અન ેવવજ્ઞાન વસવદધ વચ્ચેના સંબંધનો અભ્યાસ. 

 ધોરણ-૧૨ ના અથગશાસ્ત્ર વવિયના અધ્યયનમાં વવદ્યાથીઓને નડતી સમસ્યાઓ અન ેઉપાયો. 

 ઉચ્ચત્તર માધ્યવમક વવર્ાગનાં નામાના મૂળતત્વો વવિયના વાર્િગક વહસાબો તૈયાર કરવાની વદવનોંધી નામા 

પદધવત અન ેદેશી નામા પદધવતની અસરકારકતાનો અભ્યાસ. 

 વાવણજય વશક્ષણના અધ્યાપનમાં અસરકારકતા લાવવા માટેના ઉપાયો. 

 શ્રીમદ્દર્ગવદગીતાના બારમાં અધ્યાયમાં વ્યક્ત થતા ંમૂલ્યોનો અભ્યાસ. 

 ઉચ્ચતર માધ્યવમક શાળાના વશક્ષકો અન ેવવદ્યાથીઓના ંમૂલ્યના તરેહનો અભ્યાસ. 

 યોગ વશક્ષણ પરત્વે વશક્ષકો, વાલીઓ અન ેવવદ્યાથીઓન ં વલણ. 

 પરીક્ષા તણાવ મ વક્ત માટે યોગ કાયગક્રમની અસરકારક્તા. 
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સમાપન :   

આમ મારો હેત  સંશોધકન ેશૈક્ષવણક સંશોધનનાં ક્ષેત્રોથી સ્પષ્ટપણે માવહતગાર કરવાનો હતો. સંશોધન ક્ષેત્ર એ 

શ  ંછે ? શ  ંનથી ? તેનો અથગ, તેની પસંદગીના પ્રકારો અન ેસ્ત્રોતો તથા સંશોધન ક્ષેત્રોની વ્યવક્તગત ઓળખ-પરરચય 

વવશે વવગત ેવાત માંડવાનો મનસૂબો હતો. એ અમ ક અંશે વસદધ થયો એમ હ ં માન  ંછ ં. 

અમ ક અંશે જ હેત  વસવદધ પ્રાવ્ત એટલા માટે કે સંશોધન સમસ્યા પસંદગીના ક્ષેત્રો તો વવશાળ વ્યાપ ધરાવ ે

છે. જયારે અહીં તો ઓગણીશ ક્ષેત્રોને જ આવરવામા ંઆવ્યા છે. ર્ાવવ સંશોધકો સંશોધન સમસ્યાની પસંદગી વખતે 

પહેલા આ સંશોધન ક્ષેત્રોન ેબરાબર ઓળખ-ેપસંદ કર ેએ જરૂરી છે. ખાસ તો અલ્પ ખેડાયેલાં તથા વણખેડાયેલા ં

ક્ષેત્રોમાં અવનવા અભ્યાસો હાથ ધરતા રહે એ ખૂબ જ જરૂરી છે. 
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