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મા�યિમક શાળાના િવ�ાથ�ઓની સમ�યાનો ઉક�લ �મતાનો િવિવધ ચલોના સદંભ� અ�યાસ

��તાવના:

          િશ�ણએ આ�વન ચાલતી ���યા છે. �ય��ત પોતાના �વન દર�યાન િશ�ણ મેળવી સફળ થવાનો �ય�ન કર� છે. આ
બાબત પર ઘણા પ�રબળો અસર કર� છે. િવ�ાથ�નો રસ, �ુ�ચ, અ�યાસ ��યે� ું વલણ, ઉ�સાહ તેમજ સમ�યાના ઉક�લ માટ� જ�ર�
�મતાનો પણ સમાવશે થાય છે.

          ઉપરો�ત દર�ક પ�રબળોમાં િવચાર શ��ત આગ�ું મહ�વ ધરાવે છે. �ય��ત �વનમાં સમ�યા આવે �યાર� િનરાશ થવાને બદલે
�પ�ટ િવચાર શ��તથી સામનો કર� છે. અને �ુશળતાથી ઉક�લ મેળવે છે. વત�માન સમયના �પધા��મક �ગુમાં ટક� રહ� સફળ થવા માટ�
�પ�ટ િવચાર શ��ત ક�ળવવી આવ�યક છે.

        ���તુ સશંોધનનો િવષય મા�યિમક શાળાના િવ�ાથ�ઓની સમ�યાનો ઉક�લ �મતાનો ��ુ�ના સદંભ�માં અ�યાસ કરવામાં
આવલે છે. િવધાથ�ઓનો ઉ�ચ ��ુ��ક હોય તો તેની સમ�યા ઉક�લ �મતા ક�વી છે.? અને િન�ન ��ુ��ક હોય તેવા િવધાથ�ઓની
સમ�યા ઉક�લ �મતા ક�વી છે.? તે તપાસવાના �યાસ �વ�પે ���તુ સશંોધન કરવામાં આવલે છે.

સશંોધન�ું મહ�વ:

        આજનો િવધાથ� આવતીકાલનો નાગ�રક છે. ભારત દ�શના ઘડતરમાં તે� ું અ��ૂય �દાન રહ�વા�ું છે. જો િવધાથ��ની સમ�યા
ઉક�લ �મતા અસરકારક હશે તો ભિવ�યમાં તેઓ િનરાશ થયા િવના રા��ની �ગિતમાં પોતા� ું યોગદાન આપી શકશ.ે વળ�, �
િવધાથ�ઓમાં સમ�યા ઉક�લ �મતાનો અભાવ હશે તેમને યો�ય માગ�દશ�ન આપી સફળતા �દશા તરફ દોર� જવા અને તેજ�વી
િવધાથ�ઓ વ�ુ સા�ંુ પદાપ�ણ કર� શક� તે માટ� તેમનો સવા�ગી િવકાસ થાય તેથી ��ુ�ના સદંભ�માં િવધાથ�ઓમાં રહ�લી સમ�યા ઉક�લ
�મતા �ણવા ���તુ સશંોધનની અિનવાય�તા છે.

અ�યાસના હ��ઓુ:

(૧) મા�યિમક શાળાના િવ�ાથ�ઓની સમ�યા ઉક�લ �મતાનો અ�યાસ કરવો.                
         (૨) મા�યિમક શાળાના િવ�ાથ�ઓની સમ�યા ઉક�લ �મતાનો �તીયતાના સદંભ�માં અ�યાસ કરવો.

     (૩) મા�યિમક શાળાના િવ�ાથ�ઓની સમ�યા ઉક�લ �મતાનો ��ુ��ક સદંભ�માં અ�યાસ કરવો.

અ�યાસની ઉ�ક�પનાઓ:

૧) ઉ�ચ ��ુ�ક�ા ધરાવતા છોકરાઓ અને છોકર�ઓની સમ�યા ઉક�લ �મતાની કસોટ�ના �ા�તાકંોની સરાસર� વ�ચે કોઈ �ચૂક
    તફાવત ન�હ હોય.

૨) િન�ન ��ુ�ક�ા ધરાવતા છોકરાઓ અને છોકર�ઓની સમ�યા ઉક�લ �મતાની કસોટ�ના �ા�તાકંોની સરાસર� વ�ચે કોઈ �ચૂક
    તફાવત ન�હ હોય.

૩) ઉ�ચ ��ુ�ક�ા ધરાવતા છોકરાઓ અને િન�ન ��ુ�ક�ા ધરાવતી છોકર�ઓની સમ�યા ઉક�લ �મતાની કસોટ�ના �ા�તાકંોની
    સરાસર� વ�ચે કોઈ �ચૂક તફાવત ન�હ હોય.

૪) ઉ�ચ ��ુ�ક�ા ધરાવતી છોકર�ઓ અને િન�ન ��ુ�ક�ા ધરાવતા છોકરાઓની સમ�યા ઉક�લ �મતાની કસોટ�ના �ા�તાકંોની
    સરાસર� વ�ચે કોઈ �ચૂક તફાવત ન�હ હોય.
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સશંોધન પ�ધિત: સશંોધક� ���તુ સશંોધન માટ� સવ��ણ પ�ધિતનો ઉપયોગ કય� છે.

ન�નૂો : સશંોધક� સમ�યાના �યાપ િવ�ને �યાનમાં રાખી યાદ��છક ન�નૂા પ�િતથી ધોરણ -૯ ના �ુલ ૨૦૦ િવ�ાથ��, �માં ૧૦૦
છોકરાઓ અને ૧૦૦ છોકર�ઓનો ન�નૂો પસદં કરવામાં આ�યો હતો.

ઉપકરણ:���તુ સશંોધનમાં મા�હતીના એકિ�કરણ માટ� સશંોધક� �વ-ર�ચત સમ�યા ઉક�લ કસોટ�નો ઉપયોગ કય� હતો, �માં �ુલ ૨૦
કલમોનો સમાવશે કરવામાં આ�યો હતો. જયાર� ��ુ� ��ાના માપન માટ� દ�સાઈ શા��દક – અશા��દક સ�હૂ ��ુ� કસોટ�નો ઉપયોગ
કય� હતો.

��ડાશા�ી ���ુ�ત :  ���તુ સશંોધન માટ� એક� મા�હતી�ું િવ�લેષણ અને અથ�ઘટન કરવા માટ� ટ� કસોટ�નો ઉપયોગ કરવામાં
આ�યો હતો.

પ�રણામો:

સમ�યા ઉક�લ �મતાનો ��ુ�ક�ાના સદંભ�માં અ�યાસ:

          ઉ�ચ ��ુ�ક�ા ધરાવતા છોકરાઓ અને છોકર�ઓની સમ�યા ઉક�લ �મતાની કસોટ�ના સરાસર� �ા�તાકંો વ�ચે કોઈ �ચૂક
તફાવત છે ક� ન�હ તે તપાસવા કસોટ�ના �ા�તાકંોની સરાસર�, �માણ િવચલન અને ટ�- �ણુો�ર શોધેલ છે � સારણી-૧ માં દશા�વલે
છે.

સારણી-૧
ઉ�ચ ��ુ�ક�ા ધરાવતા છોકરાઓ અને છોકર�ઓની સમ�યા ઉક�લ �મતા કસોટ�ના �ા�તાકંોના તફાવતની સાથ�કતા

�િત સ�ંયા સરાસર� �માણ િવચલન �. િવ.ની �માણ�લૂ ટ�-��ૂય

છોકરાઓ ૨૫ ૧૧.૨૮ ૨.૬૧
૦.૬૨ ૪.૯૬**

છોકર�ઓ ૨૫ ૧૪.૩૬ ૧.૭૦

** ૦.૦૧ ક�ાએ સાથ�ક
       સારણી-૧ માં દશા��યા �માણે ટ�-�ણુો�ર ૪.૯૬ છે, � સાથ�કતાની ૦.૦૧ ક�ાની �ક�મત ૨.૫૮ કરતાં વધાર� છે. આથી ઉ�ચ
��ુ�ક�ા ધરાવતા છોકરાઓ અને છોકર�ઓના સમ�યા ઉક�લ �મતા કસોટ�ના સર�રાશ �ા�તાકંો વ�ચે તફાવત છે.

       િન�ન ��ુ�ક�ા ધરાવતા છોકરાઓ અને છોકર�ઓની સમ�યા ઉક�લ �મતાની કસોટ�ના �ા�તાકંોની સરાસર� વ�ચે કોઈ �ચૂક
તફાવત છે ક� ન�હ તે તપાસવા કસોટ�ના �ા�તાકંોની સરાસર�, �માણ િવચલન અને ટ�- ��ૂય શોધેલ છે � સારણી-૨ માં દશા�વલે
છે.

સારણી-૨
િન�ન ��ુ�ક�ા ધરાવતા છોકરાઓ અને છોકર�ઓની સમ�યા ઉક�લ �મતા કસોટ�ના �ા�તાકંોના તફાવતની સાથ�કતા

�િત સ�ંયા સરાસર� �માણ િવચલન �. િવ.ની �માણ�લૂ ટ�-��ૂય

છોકરાઓ ૨૫ ૭.૧૨ ૬.૩૬
૦.૮૮ ૦.૮૬

છોકર�ઓ ૨૫ ૩.૨૭ ૨.૯૩

         સારણી-૨ માં દશા��યા �માણે ટ�-��ૂય ૦.૮૬ છે, � ૦.૦૫ ��ાએ ૧.૯૬ સાથ�કતાની �ક�મત કરતાં ઓછ� છે. તેથી િન�ન
��ુ�ક�ા ધરાવતા છોકરાઓ અને છોકર�ઓની સમ�યા ઉક�લ �મતાની કસોટ�ના �ા�તાકંોની સરાસર� વ�ચે કોઈ �ચૂક તફાવત નથી.
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        ઉ�ચ ��ુ�ક�ા ધરાવતા છોકરાઓ અને િન�ન ��ુ�ક�ા ધરાવતી છોકર�ઓની સમ�યા ઉક�લ �મતાની કસોટ�ના સરાસર�
�ા�તાકંો વ�ચે કોઈ �ચૂક તફાવત છે ક� ન�હ તે તપાસવા કસોટ�ના �ા�તાકંોની સરાસર�, �માણ િવચલન અને ટ�- ��ૂય શોધેલ છે �
સારણી-૩ માં દશા�વેલ છે.

સારણી-૩
ઉ�ચ ��ુ�ક�ા ધરાવતા છોકરાઓ અને િન�ન ��ુ�ક�ા ધરાવતી છોકર�ઓની સમ�યા ઉક�લ �મતા કસોટ�ના �ા�તાકંોના તફાવતની

સાથ�કતા

�િત સ�ંયા સરાસર� �માણ િવચલન �. િવ.ની �માણ�લૂ ટ�-��ૂય

છોકરાઓ ૨૫ ૧૧.૨૮ ૨.૬૧
૦.૮૩ ૫.૦૧**

છોકર�ઓ ૨૫ ૭.૧૨ ૩.૨૭

       ઉ�ચ ��ુ�ક�ા ધરાવતી છોકર�ઓ અને િન�ન ��ુ�ક�ા ધરાવતા છોકરાઓની સમ�યા ઉક�લ �મતાની કસોટ�ના સરાસર�
�ા�તાકંો વ�ચે કોઈ �ચૂક તફાવત છે ક� ન�હ તે તપાસવા કસોટ�ના �ા�તાકંોની સરાસર�, �માણ િવચલન અને ટ�- ��ૂય શોધેલ છે �
સારણી-૪ માં દશા�વેલ છે.

સારણી-૪
ઉ�ચ ��ુ�ક�ા ધરાવતી છોકર�ઓ અને િન�ન ��ુ�ક�ા ધરાવતા છોકરાઓની સમ�યા ઉક�લ �મતા કસોટ�ના �ા�તાકંોના તફાવતની

સાથ�કતા

�િત સ�ંયા સરાસર� �માણ િવચલન �. િવ.ની �માણ�લૂ ટ�-��ૂય

છોકરાઓ ૨૫ ૧૪.૩૬ ૧.૭૦
૦.૯૫ ૧.૮૯

છોકર�ઓ ૨૫ ૬.૩૬ ૨.૯૩

     સારણી-૪ માં દશા��યા �માણે ટ�-��ૂય ૧.૮૯ છે, � ૦.૦૫ ��ાએ ૧.૯૬ સાથ�કતાની �ક�મત કરતાં ઓછ� છે. આથી કહ� શકાય
ઉ�ચ ��ુ�ક�ા ધરાવતી છોકર�ઓ અને િન�ન ��ુ�ક�ા ધરાવતા છોકરાઓની સમ�યા ઉક�લ �મતા કસોટ�ના �ા�તાકંોની સરાસર�
વ�ચે કોઈ તફાવત નથી.

તારણો:
૧) ઉ�ચ ��ુ�ક�ા ધરાવતી છોકર�ઓની સમ�યા ઉક�લ �મતા ઉ�ચ ��ુ�ક�ા ધરાવતા છોકરાઓ કરતાં �ચી છે.

૨) િન�ન ��ુ�ક�ા ધરાવતા છોકરાઓ અને છોકર�ઓની સમ�યા ઉક�લ �મતા સમાન છે.

૩) ઉ�ચ ��ુ�ક�ા ધરાવતા છોકરાઓની સમ�યા ઉક�લ �મતા િન�ન ��ુ�ક�ા ધરાવતા છોકરાઓ કરતાં �ચી છે.

૪) ઉ�ચ ��ુ�ક�ા ધરાવતી છોકર�ઓ અને િન�ન ��ુ�ક�ા ધરાવતી છોકર�ઓની સમ�યા ઉક�લ �મતા સમાન છે.

સદંભ���ૂચ :

૧.દ�સાઈ, ધનવતં તથા બી� (૧૯૭૬) શૈ��ણક આયોજન �િવિધ અને ��ૂયાકંનની નવી ધર�,
   અમદાવાદ:આર એ. આર.શેઠની કંપની.
૨. દ�સાઈ, એચ. � અને દ�સાઈ ક�. �., (૧૯૭૨) સશંોધન પ�ધિતઓ અને �િવિધઓ, અમદાવાદ:

૩.�િુનવિસ�ટ� �થં િનમા�ણ બોડ�, �જુરાત રા�ય
૪.િ�વેદ�, એમ. ડ�.(૧૯૭૨) િશ�ણમાં �કડાશા�, અમદાવાદ: �િુનવિસ�ટ� �થં િનમા�ણ બોડ�, �જુરાત રા�ય.
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ડો. �હતેશ. પી પટ�લ
આચાય�
બાવીસગામ બી.એડ કોલેજ
વ�લભ િવ�ાનગર

અિ�તા � માશ�લ
આસી�ટ�ટ �ોફ�સર
બાવીસગામ બી.એડ કોલેજ
વ�લભ િવ�ાનગર
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