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�ેણી - ૧૧ના અથ�શા� િવષયમાં �વ-અ�યયન સામ�ીની અસરકારકતા

સારાશં

આ�િુનક િશ�ણની સકં�પનાએ િવ�ાથ�ને શીખવ�ું એના કરતાં તેને શીખતો કરવો એ છે. િવ�ાથ� �વ-અ�યયનના મા�યમથી ��િૃ�
ક� ��યા �ારા �વ�ય�ને શીખે �માં બાળક ક��� �થાને હોય છે. બાળમનોિવ�ાનના અ�યાસ પરથી પણ સા�બત થ�ું છે ક�, બાળકને �તે
જ અ�યાસ કરવા�ું િવશષે રસ�દ અને અ��ુળૂ લાગે છે, તેથી જ સાચો િશ�ક �વ-અ�યયન સામ�ી તૈયાર કર� તેનો ઉપયોગ કર�
એવી અપે�ા હોય છે. અથ�શા� િવષય િશ�ક વગ�િશ�ણ�ું આયોજન કરતી વખતે આવા કઠ�ન એકમોને અ��ુપ સદંભ� ��ુતકો,
સામિયકો ક� અ�ય સહાયક સામ�ી�ું અવલોકન અને ઉપયોગ કર� �વ-અ�યયન સામ�ી તૈયાર કર�,  �થી વગ�િશ�ણમાં તેનો
અસરકારક ઉપયોગ થઇ શક�, �વત�માન અ�યયનમાં સજંોગોને �યાનમાં રાખી સશંોધક� �ેણી -૧૧ ના અથ�શા� િવષયમાં સાધન
સામ�ીની અસરકારકતા ચકાસવા, �વ-અ�યયન સામ�ીની રચના કરવી, તે �ગે િવ�ાથ�ઓના અ�ભ�ાયો મેળવી અથ�ઘટન કર� ુ,ં
િવ�ાથ�ઓના �વા�ભુવોની વણ�ના�મક મા�હતી �ા�ત કરવી,  �વ-અ�યયન સામ�ીના સબિંધત ઘટકની અસરકારકતા ��લાવાર
િનયિં�ત �ૂથના સદંભ�માં ચકાસવાનો હ�� ુ રા�યો હતો. � માટ� સૌરા�� િવ�તારના ચાર ��લાઓમાં શહ�ર� અને �ામ િવ�તારની બે-બે
એમ ૧૬ ઉ�ચતર મા�યિમક શાળાઓની પસદંગી સહ��કુ હાથવગા ન�નૂાની પ�ધિતથી કર�. �ુલ ૧૪૧૨ �યોગપા�ો પણ સશંોધન
હાથ ધરવામાં આ��ું હ� ુ.ં તારણો પરથી કહ� શકાય છે ક�, ��યેક ��લામાં પરંપરાગત િશ�ણ પ�ધિત કરતા �વ-અ�યયન સામ�ી
�ારા અ�યયનને �ચી િસ�� મળે છે. �વ-અ�યયન સામ�ી �ારા િશ�ણ �ગે શહ�ર� અને �ામ િવ�તારના િવ�ાથ�ઓ સમાન અ�ભ�ાય
ધરાવે છે. િવ�ાથ�ઓએ અ�ભુવલેી બાબતો પરથી કહ� શકાય ક�, �વમેળે, �વગિતએ, િશ�કના માગ�દશ�ન વગર, �વ-અ�યયનની
માગ�દશ�ક બાબતો �ારા રસ�વૂ�ક શીખી શકાય છે.

��તાવના

આજની �ગિત ટ�કનોલો�કલ �ાિંતને આભાર� છે. િશ�ણમાં નવિવચાર(INNOVATION), ��યાયનના અ�તન મા�યમો, સતત
વધતા જતા �ાન અને �ણકાર�ને અપનાવવા� ું �ાન તથા િવ�ાન-ટ�કનોલો�ના ઉપયોગે િશ�ણની ���યાને ન� ું �વ�પ �દાન ક�ુ�
છે. વગ�ખડંની ચાર દ�વાલોની �દર અપા� ું િશ�ણ આ� પ�રવત�ન પામીને E-LEARNING, SELF-LEARNING બ��ું છે ક� �
કોઈપણ સમય, �થળ અને ગિત એ િશ�ણના ��ુને સાથ�ક કર� છે. આ�િુનક િશ�ણની સકં�પનાએ “”િવ�ાથીને શીખવ�ું એના કરતાં
તેને શીખતો કરવો” એ છે. આથી જ ચીલે ચા�ુ ઢબે થતાં િશ�ણ કાય�ને િતલાજં�લ આપી, વગ� િશ�ણને �વતં અને અથ��ણૂ� બનાવી
શકાય તે માટ� ઉ�ચતર મા�યિમક ક�ાએ િશ�ણ ���યામાં ટ�કનોલો�નો સમ�વય કર� િવ�ાથ�ઓને અભી�ે�રત કર� એવી િવશષે
�વ-અ�યયન સામ�ી �ારા િશ�ણને અસરકારક બનાવી શકાય. �વ-અ�યયન સામ�ીએ એક એ�ું �ૌ�ો�ગક મા�યમ છે ક�, � કોઈપણ
અ�યાસ�મમાં કોઈ પણ િવષયના કોઈ પણ એકમ માટ� રચી શકાય અને તેનો અ�યયન માટ� ઉપયોગ કર� શકાય. કારણ �તે તો
અ�યેતાક����ત િશ�ણના બધા જ પાસાઓને �વ-અ�યયન સામ�ી �યાય આપતી હોય છે. �ણેી -૧૧ની વયક�ાએ િવ�ાથ�ઓને
�વત�ં અ�યયન કરવાની ટ�વ િવકસાવવા �વ-અ�યયન સામ�ી મદદ� આવે છે. �માં ��ુ�ત �વ-અ�યયન સા�હ�ય, �લેશ કાડ�, વક�
કાડ� અને ક���ટૂર સહાિયત અ�યયન સામ�ી �વા �વ-અ�યયન સામ�ીનો ફાળો મહpવનો છે.

સમ�યા કથન

�ેણી -૧૧ના અથ�શા� િવષયમાં �વ-અ�યયન સામ�ીની અસરકારકતા

સશંોધનના હ��ઓુ

��યેક પેટા એકમ માટ� �વ-અ�યયન સામ�ીની રચના કરવી.1. 
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સમ� �વ-અ�યયન સામ�ી �ગે િવ�ાથ�ઓના અ�ભ�ાયો મેળવી અથ�ઘટન કર� ુ.ં2. 

િવ�ાથ�ઓના સમ� �વ-અ�યયન સામ�ીના ��યેક ઘટક �ગેના �વા�ભુવોની વણ�ના�મક મા�હતી �ા�ત કરવી.3. 

��યેક પેટા એકમ પરથી �વ-અ�યયન સામ�ીના સબિંધત ઘટકની અસરકારકતા ��લાવાર િનયિં�ત �ૂથના સદંભ�માં
ચકાસવી.

4. 

સમ� એકમ પરથી �વ-અ�યયન સામ�ીની અસરકારકતા ��યેક ��લાના અને સમ� સૌરા�� િવ�તારના િનયિં�ત �ૂથના
સદંભ�માં ચકાસવી.

5. 

��યેક પેટા એકમ પરથી �વ-અ�યયન સામ�ીના સબિંધત ઘટકની અસરકારકતા સમ� સૌરા�� િવ�તારના પસદં કર�લા
��લાઓના સદંભ�માં ચકાસવી.

6. 

સમ� એકમ પરથી �વ-અ�યયન સામ�ીની અસરકારકતા સમ� સૌરા�� િવ�તારના પસદં કર�લા �જ�લાઓના સદંભ�માં
ચકાસવી.

7. 

પ�રવત�ક ચલો (અસગંત ચલો) �વા ક� �તીયતા, િવ�તાર અને િસ�� ક�ાની �વત�ં ચલ િશ�ણ પ�ધિતના િસ�� �ા�તાકંો પર
થતી અસરો ચકાસવી.

8. 

અ�યયન શલૈી અને ��ુ��કને સહચલ તર�ક� લઇને રા���ય આવક -૧ , રા���ય આવક -૨ , આવક અને રોજગાર� િનધા�રણ
-૧ અને આવક અને રોજગાર િનધા�રણ -૨ એકમને અ��ુમે ��ુ�ત �વ-અ�યયન સા�હ�ય, �લેશ કાડ�, વક� કાડ�, અને કો���ટુર
સહાિયત અ�યયન સામ�ી �ારા અ�યયન કરતા અને પરંપરાગત િશ�ણ પ�ધિત �ારા અ�યયન કરતા િવ�ાથ�ઓની િસ��ના
�ા�તાકંોની �ધુાર�લી સરાસર�ઓની ��લાવાર �લુના કરવી.

9. 

અ�યયન શલૈી અને ��ુ��કને સહચલ તર�ક� લઈને રા���ય આવક તથા આવક અને રોજગાર� િનધા�રણ ��ુય એકમને સમ�
�વ-અ�યયન સામ�ી �ારા અ�યયન કરતા અને પરંપરાગત િશ�ણ પ�ધિત �ારા અ�યયન કરતા િવ�ાથ�ઓની િસ��ના
�ા�તાકંોની �ધુાર�લી સરાસર�ઓની �જ�લાવાર �લુના કરવી.

10. 

અ�યયન શલૈી અને ��ુ��કને સહચલ તર�ક� લઈને રા���ય આવક તથા આવક અને રોજગાર� િનધા�રણ ��ુય એકમને સમ�
સૌરા�� િવ�તારના �વ-અ�યયન સામ�ી �ારા અ�યયન કરતા અને પરંપરાગત િશ�ણ પ�ધિત �ારા અ�યયન કરતા
િવ�ાથ�ઓનીની િસ��ના �ા�તાકંોની સરાસર�ઓની �લુના કરવી.

11. 

અ�યયન શલૈી અને ��ુ��કને સહચલ તર�ક� લઈને રા���ય આવક -૧, રા���ય આવક-૨, આવક અને રોજગાર� િનધા�રણ -૧
અને આવક અને રોજગાર� િનધા�રણ -૨ એકમને અ��ુમે ��ુ�ત �વ-અ�યયન સા�હ�ય, �લેશ કાડ�, વક� કાડ� અને કો���ટુર
સહાિયત અ�યયન સામ�ી �ારા અ�યયન કરતા ��યેક ��લાના િવ�ાથ�ઓની િસ��ના �ા�તાકંોની �ધુાર�લી સરાસર�ઓની
�લુના કરવી.

12. 

અ�યયન શૈલી અને ��ુ��કને સહચલ તર�ક� લઈને રા���ય આવક તથા આવક અને રોજગાર� િનધા�રણ સમ� એકમને સમ�
�વ-અ�યયન સામ�ી �ારા અ�યયન કરતા ��યેક �જ�લાઓના િવ�ાથ�ઓના િસ��ના �ા�તાકંોની �ધુાર�લી સરાસર�ઓની �લુના
કરવી.

13. 

અ�યયન શલૈી અને ��ુ��કને સહચલ તર�ક� લઈને રા���ય આવક તથા આવક અને રોજગાર� િનધા�રણ એકમ પરની િસ�� પર
િશ�ણ પ�ધિત, �તીયતા, િવ�તાર, િસ�� ક�ા અને તેમની �ત�રક ��યાની અસર તપાસવી.

14. 

��ુ�ત �વ-અ�યયન સા�હ�ય, �લેશ કાડ�, વક� કાડ�, અને કો���ટુર સહાિયત અ�યયન સામ�ી તથા સમ� �વ-અ�યયન સામ�ી
�ારા અ�યયન કરતા િવ�ાથ�ઓના અ�ભ�ાયો �ા�ત કરવા અને અથ�ઘટન કર� ુ.ં

15. 

�વ-અ�યયન સામ�ી ��યે છોકરાઓ અને છોકર�ઓના અ�ભ�ાયોની �લુના કરવી.16. 

શહ�ર� અને �ામ િવ�તારના િવ�ાથ�ઓના �વ-અ�યયન સામ�ી ��યેના અ�ભ�ાયોની �લુના કરવી.17. 

સશંોધનની ઉ�ક�પનાઓ

અ�યયન શલૈી અને ��ુ��કને સહચલ તર�ક� લઈને રા���ય આવક તથા આવક અને રોજગાર� િનધા�રણ ��ુય એકમને સમ�
�વ-અ�યયન સામ�ી �ારા અ�યયન કરતા અને પરંપરાગત િશ�ણ પ�ધિત �ારા અ�યયન કરતા ��યેક ��લાના િવ�ાથ�ઓની
િસ��ના �ા�તાકંોની �ધુાર�લી સરાસર�ઓ વ�ચે કોઈ અથ��ચૂક તફાવત ન�હ હોય.

1. 

અ�યયન શલૈી અને ��ુ��કને સહચલ તર�ક� લઈને રા���ય આવક તથા આવક અને રોજગાર� િનધા�રણ ��ુય એકમને સમ�
�વ-અ�યયન સામ�ી �ારા અ�યયન કરતા અને પરંપરાગત િશ�ણ પ�ધિત �ારા અ�યયન કરતા સમ� સૌરા�� િવ�તારના
િવ�ાથીઓની િસ��ના �ા�તાકંોની �ધુાર�લી સરાસર�ઓ વ�ચે કોઈ અથ��ચૂક તફાવત ન�હ હોય.

2. 

અ�યયન શલૈી અને ��ુ��કને સહચલ તર�ક� લઈને રા���ય આવક તથા આવક અને રોજગાર� િનધા�રણ ��ુય એકમને સમ�
�વ-અ�યયન સામ�ી �ારા અ�યયન કરતા અને પરંપરાગત િશ�ણ પ�ધિત �ારા અ�યયન કરતા ��યેક ��લાના િવ�ાથ�ઓની

3. 
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િસ��ના �ા�તાકંોની �ધુાર�લી સરાસર�ઓ વ�ચે કોઈ અથ��ચૂક તફાવત ન�હ હોય.

અ�યયન શલૈી અને ��ુ��કને સહચલ તર�ક� લઈને રા���ય આવક તથા આવક અને રોજગાર� િનધા�રણ એકમ પરની િસ�� પર
િશ�ણ પ�ધિત, િવ�તાર, �તીયતા અને િસ�� ક�ાની �તર��યાની અથ��ચૂક અસર ન�હ હોય.

4. 

��ુ�ત �વ-  અ�યયન સા�હ�ય,  �લેશ કાડ�,  વક� કાડ� અને કો���ટુર સહાિયત અ�યયન સામ�ી �ારા અ�યયન કરતા
િવ�ાથ�ઓના અ�ભ�ાયોની અવલો�કત અને અપે��ત આ�િૃ� વ�ચે કોઈ અથ��ચૂક તફાવત ન�હ હોય.

5. 

��ુ�ત �વ- અ�યયન સા�હ�ય, �લેશ કાડ�, વક� કાડ� અને કો���ટુર સહાિયત અ�યયન સામ�ી �ારા અ�યયન કરતા છોકરાઓ
અને છોકર�ઓના અ�ભ�ાયોમાં કોઈ અથ��ચૂક તફાવત જોવા મળશે ન�હ.

6. 

��ુ�ત �વ- અ�યયન સા�હ�ય, �લેશ કાડ�, વક� કાડ� અને કો���ટુર સહાિયત અ�યયન સામ�ી �ારા અ�યયન કરતા શહ�ર� અને
�ામ િવ�તારના અ�ભ�ાયોમાં કોઈ અથ��ચૂક તફાવત જોવા મળશે ન�હ.

7. 

સશંોધન�ું મહ�વ

“િવ�ાથ�ઓને �તે શીખતા કરવા” એ આજના િશ�ણનો હ�� ુ છે. આથી શાળાના િશ�કો અને િવ�ાથ�ઓ માટ� �વ-અ�યયન સામ�ી
ઘણી જ ઉપયોગી થઇ શક�. ઉ�ચતર મા�યિમક ક�ાએ અ�યાસ કરતા િવ�ાથ�ઓની રસ, �ુ�ચ જળવાઈ રહ� તેમજ િવ�ાથ�ઓ ઊ�ચ
િશ�ણ મેળવવા માટ� �વ-અ�યયન કાય� માટ� સ�મ બને, અને �વ-અ�યયન તરફ વળે એ માટ� સતત �ય�નશીલ કરવા �દશા�ચુક
પગ�ું બની શક�.

�યાપ િવ� અને ન�નુા પસદંગી

���તુ સશંોધનના �યાપિવ�માં સૌરા�� િવ�તારની ઉ�ચતર મા�યિમક શાળાઓના સામા�ય �વાહમાં અ�યાસ કરતા �ણેી-  ૧૧ના
અથ�શા� િવષયના �જુરાતી મા�યમના િવ�ાથ�ઓની સમાિવ�ટ કરવામાં આ�યા હતા.

���તુ સશંોધનમાં યાદ��છક ન�નૂાની લોટર� પ�ધિતથી �ચ�ી ઉપાડ�ને સૌરા�� િવ�તારના ચાર ��લાઓની પસદં કરવામાં આવી
હતી.  આ દર�ક ��લાના શહ�ર� અને �ામ િવ�તારની બે-બે એમ ૧૬ ઉ�ચતર મા�યિમક શાળાઓની પસદંગી સહ��કુ હાથવગા
ન�નૂાની પ�ધિતથી કરવામાં આવી હતી. �ુલ �યોગ પા�ોની સ�ંયા ૧૪૧૨ હતી. �માં �ાયો�ગક �ૂથમાં ૯૩૦ અને િનયિં�ત �ૂથમાં
૪૮૨ હતા. છોકરાઓ અને છોકર�ઓની સ�ંયા અ��ુમે ૭૦૮ અને ૭૦૪ હતી. તેમજ શહ�ર� અને �ામ િવ�તારના �યોગ પા�ોની સ�ંયા
અ��ુમે ૭૬૦ અને ૬૫૨ હતી.

ઉપકરણો

�ાયો�ગક કાય� માટ� ��ુ�ત �વ-અ�યયન સા�હ�ય �લેશ કાડ� , વક� કાડ� અને ક���ટૂર સહાિયત અ�યયન સામ�ીની સરંચના કરવામાં
આવી હતી. મા�હતી એક�ીકરણ માટ� સશંોધક ર�ચત ઉપકરણોમાં ��યેક પેટા એકમ માટ�ની ચાર લ�ય કસોટ�ઓ અને એક ��ુય લ�ય
કસોટ�,  અ�ભ�ાયાવ�લ તથા િવ�ાથ� ડાયર�ની રચના કર� ઉપયોગ કરવામાં આ�યો હતો.  તૈયાર ઉપકરણોમાં “દ�સાઈ શા��દક-
અશા��દક સ�હૂ ��ુ� કસોટ�” અને “ અ�યયનશલૈી સશંોિધિનનો ઉપયોગ કરવામાં આ�યો હતો.

સશંોધન યોજના અને મા�હતી એક�ીકરણ

���તુ �ાયો�ગક સશંોધનમા ં‘“મા� ઉ�ર કસોટ� િનયિં�ત �ૂથ’ યોજના” પસદં કરવામાં આવી હતી.

�ાયો�ગક યોજના અ�સુાર ��ુય �યોગિવિધ હાથ ધર�,  બનંે �ૂથના િવ�ાથ�ઓને લ�ય કસોટ�ઓ �ારા અને �ાયો�ગક �ૂથના
િવ�ાથ�ઓને અ�ભ�ાયાવ�લ તથા િવ�ાથ� ડાયર� �ારા મા�હતી� ું એક�ીકરણ કરવામાં આ��ું હ� ુ.ં

મા�હતી �થૃ�રણની ર�ત

ઉ�ક�પનાઓના સદંભ�માં �કશા�ીય �થૃ�રણ માટ� SPSના ઉપયોગ �ારા સહિવચરણ �થૃ�રણ, આવયિવક સહિવચરણ �થૃ�રણ
તથા સમાન સભંવની ર�તે તથા આસગં સારણી �ારા કોઈ વગ� કસોટ�, ટકાવાર� અને �માકંનનો ઉપાયોગ કરવામાં આ�યો હતો. જયાર�
�વા�ભુવની ન�ધ માટ�ની િવ�ાથ� ડાયર�ની િવષયવ�� ુ િવ�લેષણ અ�સુાર �ણુા�મક ��ૃથકરણ કરવામાં આ��ું હ� ુ.ં

સશંોધનના તારણો
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��યેક �જ�લામાં પરંપરાગત િશ�ણ પ�ધિત કરતા ��ુ�ત �વ-અ�યયન સા�હ�ય, �લેશ કાડ�, વક� કાડ� અને ક���ટૂર સહાિયત
અ�યયન સામ�ી �ારા અ�યયનને �ચી િસ�� મળ� છે. અથા�ત રા���ય આવક -૧ , રા���ય આવક -૨, આવક અને રોજગાર�
િનધા�રણ -૧ અને આવક અને રોજગાર� િનધા�રણ-૨ પેટા એકમો માટ� �વ-અ�યયન સામ�ી િવ�ાથ�ઓ માટ� વ�ુ અસરકારક છે
��યેક ��લામાં પરંપરાગત િશ�ણ પ�ધિત કરતા �વ-અ�યયન સામ�ી �ારા અ�યયનને ઉચી િસ�� મળે છે. અથા�ત રા���ય
આવક તથા આવક અને રોજગાર� િનધા�રણ ��ુય એકમો માટ� �વ-અ�યયન સામ�ી િવ�ાથ�ઓ માટ� વ�ુ અસરકારક છે.

1. 

સમ� સૌરા�� િવ�તારમાં પરંપરાગત િશ�ણ પ�ધિત કરતા �વ-અ�યયન સામ�ી �ારા અ�યયનને UU�ચી િસ�� મળ� છે.

અથા�ત “રા���ય આવક તથા આવક અને રોજગાર� િનધા�રણ” ��ુય એકમો માટ� �વ-અ�યયન સામ�ી સમ� સૌરા�� િવ�તારના
િવ�ાથ�ઓ માટ� વ�ુ અસરકારક છે.

2. 

ચાર�ય ��લાઓમાં રા���ય આવક-  ૧, રા���ય આવક -૨ , આવક અને રોજગાર� િનધા�રણ -૧ અને આવક અને રોજગાર�
િનધા�રણ – ૨ પેટા એકમો�ું અ��ુમે ��ુ�ત �વ-અ�યયન સા�હ�ય, �લેશ કાડ�, વક� કાડ�, અને ક���ટૂર સહાિયત અ�યયન
સામ�ી �ારા અ�યયન કરતા રાજકોટ, �મનગર અને �ુનાગઢ �જ�લાઓના િવ�ાથ�ઓની િસ�� વ�ચે સાથ�ક તફાવત નથી
આથી તેની અસર સમાન છે અને ભાવનગર ��લાના િવ�ાથ�ઓમાં તેની અસર િવશષે જોવા મળે છે. ચાર�ય �જ�લાઓમાં
રા���ય આવક અને આવક અને રોજગાર� િનધા�રણ ��ુય એકમને સમ� �વ-અ�યયન સામ�ી અ�યયન �ારા કરતા રાજકોટ,
�મનગર અને �ુનાગઢ �જ�લાઓના િવ�ાથ�ઓની િસ�� વ�ચે સાથ�ક તફાવત નથી આથી તેની અસર સમાન છે અને ભાવનગર
��લાના િવ�ાથ�ઓમાં તેની અસર િવશષે જોવા મળે છે.

3. 

“રા���ય આવક તથા આવક અને રોજગાર� િનધા�રણ” એકમની િસ�� પર િશ�ણ પ�ધિત, િવ�તાર, �તીયતા અને િસ��ક�ાની
�તર��યાની સાથ�ક અસર થાય છે. ઉ�ચ, મ�યમ અને િન�ન િસ��ક�ા ધરાવતા સહ�ર� અને �ામ િવ�તારના છોકરાઓ અને
છોકર�ઓના �ાયો�ગક �ૂથ અને િનયિં�ત �ૂથની �ધુાર�લી સરાસર�ઓ દશા�વે છે ક�,  શહ�ર� અને �ા�ય િવ�તારમાં પણ
�વત�ંચલ િશ�ણ પ�ધિતની પરત�ં ચલ ઉ�રકસોટ�ના િસ�� �ા�તાકંો પર થતી અસર �તીયતાના બનંે �ટારો માટ� અને
િસ��ક�ાના �ણેય �તરો માટ� અલગ- અલગ છે.

4. 

��ુ�ત �વ-  અ�યયન સા�હ�ય,  �લેશ કાડ�,  વક� કાડ� અને કો���ટુર સહાિયત અ�યયન સામ�ી �ારા અ�યયન કરતા
િવ�ાથ�ઓના અ�ભ�ાયોની અવલો�કત અને અપે��ત આ�િૃ� વ�ચે સાથ�ક તફાવત છે,  આથી તેઓએ આપેલા અ�ભ�ાયો
આક��મક ન�હ પરં� ુ વા�તિવક છે.

5. 

�વ-અ�યયન સામ�ી �ારા અ�યયન �ગેના છોકરાઓ અને છોકર�ઓના અ�ભ�ાયો વ�ચે કોઈ સાથ�ક તફાવત નથી. અથા�ત
�વ-અ�યયન સામ�ી �ારા િશ�ણ �ગે છોકરાઓ અને છોકર�ઓના સમાન અ�ભ�ાય ધરાવે છે.

6. 

�વ-અ�યયન સામ�ી �ારા અ�યયન �ગેના શહ�ર� અને �ા�ય િવ�તારના િવ�ાથ�ઓના અ�ભ�ાયો વ�ચે કોઈ સાથ�ક તફાવત
નથી. અથા�ત �વ-અ�યયન સામ�ી �ારા િશ�ણ �ગે શહ�ર� અને �ા�ય િવ�તારના િવ�ાથ�ઓના સમાન અ�ભ�ાય ધરાવે છે.

7. 

��ુ�ત �વ-અ�યયન સા�હ�ય, �લેશ કાડ�, વક� કાડ�, અને ક���ટૂર સહાિયત અ�યયન સામ�ી �ારા અ�યયન કરતા િવ�ાથ�ઓએ
અ�ભુવલેી બાબતો પરથી કહ� શકાય ક�, �વમેળે, �વગિત એ , િશ�કના માગ�દશ�ન વગર, �વ-અ�યયનની માગ�દશ�ક બાબતો
�ારા રસ�વૂ�ક શીખી શકાય છે. કોઈની પણ મદદ વગર �તેજ ભણી શ�ા હોવાથી િવ�ાથ�ઓના આ�મિવ�ાસમાં વધારો થયો
હતો.

8. 

શૈ��ણક ફ�લતાથ�

���તુ સશંોધનમાં મળેલા તારણો પરથી ફ�લત થાય છે ક� �વ-અ�યયન સામ�ી �ારા િશ�ણની અસરકારકતા પરંપરાગત િશ�ણ
પ�ધિત કરતા વ�ુ છે. દર�ક િવ�ાથ�ઓમાં શીખવાની �ળૂ�તૂ શ�કતઓ હોય જ છે, આ શ��તઓ ઓળખીને અ�યયન�મતા� ું સવંધ�ન
કર� શકાય છે. �ના માટ� �વ-અ�યયન સામ�ી ��ેઠ છે.
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