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ઉચ્ચતર માધ્યમમક ાલાના મળદ્યાથીઓની અભ્યાસટેળોનો અભ્યાસ 
  

 સારાાં 
લર્તભાન વભમની વલદ્યાર્થીઓની મખુ્મ અભ્માવટેલોને જાણલા વળંોધકે આ અભ્માવ શાર્થ ધયેર છે. 

વલદ્યાર્થીઓ વલમલસ્તનેુ જાણલા કેલી ર્યેશનો ઉમોગ કયે છે ર્ેન ેઅભ્માવટેલો કશલેામ. આ અભ્માવ 
વળંોધકે જાવર્ અને વલસ્ર્ાયને ધ્માનભા ંયાખીને કયેર છે. વળંોધકે આ અભ્માવભા ંસ્લપ્રભાણણર્ અભ્માવટેલ 
વળંોધવનકાનો ઉમોગ કયેર છે. વળંોધક અશીં શનૂ્મ ઉત્કલ્નાની વાર્થતકર્ાની કક્ષા, વયાવયી, પ્રભાણણર્ 
વલચરન પ્રભાણભરૂ અને t-મલૂ્મની ગણર્યી કયેર છે.  

 પ્રસ્તાળના  
વલદ્યાર્થી ોર્ાની અભ્માવટેલોના આધાયે અભ્માવ કયે છે ણ રે્ અભ્માવ કયલા ભાટે ફધાન ે

ઉમોગી કોઈ વભીકયણ નર્થી. આણે ઘણા વલદ્યાર્થીઓન ેોર્ાની યીક્ષાની ફાફર્ભા ંઅપવોવ વ્મક્ર્ 
કયર્ા ંવાબંીએ છીએ. આવુ ંના ફને રે્ ભાટે મોગ્મ અભ્માવટેલો કેલામ રે્ ખફૂ જ જરૂયી છે. વાયી 
અભ્માવટેલો કેલામ ર્ો અભ્માવકામત વય અને વાશજજક ફનાલી ળકામ છે. અભ્માવકામતભા ં યવ 
જલાઈ યશ ેછે, અન ેઅભ્માવકામત ઝડર્થી કયી ળકામ છે. આભ, અભ્માવટેલો કેલલા ભાટેના પ્રમત્નોન ે
વાર્થતક અન ેપદામી ફનાલલા ભાટે ણ આ અભ્માવ જરૂયી છે. 

 

ઉચ્ચત્તય ભાધ્મવભક કક્ષાએ વળક્ષણ રેર્ા વલદ્યાર્થીઓની વવદ્ધિનો આધાય અધ્માન િવર્, ળૈક્ષણણક 
વાધનો, અભ્માવક્રભ લગેયે ફાફર્ો કયર્ા ં વલળે ર્ેની અભ્માવટેલ ઉય યશરેો છે. જો વલદ્યાર્થીની 
અભ્માવટેલો મોગ્મ અને અભ્માવ ભાટે અનકુૂ શોમ ર્ો ર્ેના વાયા રયણાભો પ્રાપ્ર્ ર્થામ છે. જો 
વલદ્યાર્થીની અભ્માવટેલો મોગ્મ ન શોમ અને અભ્માવ પ્રત્મ ેનકાયાત્ભકર્ા શોમ ર્ો ધાયુું રયણાભ રાલી 
ળકાત ુ ંનર્થી. આર્થી વલદ્યાર્થીના વલાતગી વલકાવ અભ્માવટેલ ખફૂ જ અગત્મની ફાફર્ છે. 

 

આભ, ઉચ્ચત્તય ભાધ્મવભક ળાાના ં વલદ્યાર્થીઓભા ં કેલી અભ્માવટેલો શોઈ ળકે રે્ જાણલા પ્રસ્તરુ્ 
વળંોધન શાર્થ ધયુું છે.  

 

 અભ્યાસ ટેળોનો અથથ  
 

પ્રસ્તરુ્ વળંોધનભા ં વલદ્યાર્થીઓની અભ્માવટેલો એટર ે અભ્માવટેલ વળંોધવનકાભા ં વલદ્યાર્થીઓએ 
આેરા પ્રવર્ચાય.  

 

લાયંલાય લાચંન કયવુ,ં અભ્માવ કયલો અને વનમવભર્ યીર્ ેઅભ્માવ કયલાની ટેલને અભ્માવટેલ કશ ે
છે. વલદ્યાર્થી જીલનકા દયમ્માન અભ્માવટેલોનુ ંખફૂ જ ભશત્ત્લ યશલે ુ ંછે. જેની વીધી અવય ળૈક્ષણણક વવદ્ધિ 
ય ર્થર્ી શોમ છે.  
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કે. જી. દેવાઈ અન ેળાશ આય. ી. (૨૦૦૦)ના ભર્ મજુફ, “વલમ લસ્ત ુકે રોકો વલળે જાણલા ભાટે 
ળીખનાય કેલી ર્યશન ેઅનવુયે છે અને વભસ્મા કે વલમ યત્લ ેોર્ાનુ ંધ્માન કેલી યીર્ે યાલે છે ર્ેની 
રાક્ષણણકર્ાઓ કે ખાવવમર્ો.”  

 

 અભ્યાસનાાં હતેઓુ  
 ઉચ્ચત્તય ભાધ્મવભક ળાાઓના વલદ્યાર્થીઓની અભ્માવટેલોનો અભ્માવ કયલો.  
 અભ્માવટેલ કવોટીનુ ંપ્રભાણીકયણ કયવુ.ં  
 ઉચ્ચત્તય ભાધ્મવભક ળાાઓના વલદ્યાર્થીઓની અભ્માવટેલોનો જાવર્ના વદંબતભા ંઅભ્માવ કયલો.  
 ઉચ્ચત્તય ભાધ્મવભક ળાાઓના વલદ્યાર્થીઓની અભ્માવટેલોનો વલસ્ર્ાયના વદંબતભા ંઅભ્માવ કયલો. 

 

 અભ્યાસની ઉત્કલ્નાઓ  
HO1  ઉચ્ચત્તય ભાધ્મવભક ળાાના છોકયાઓ અને છોકયીઓના ં અભ્માવટેલ વળંોધવનકાભા ં ભેલેર વયાવયી 

પ્રાભાકં લચ્ચે વાર્થતક ર્પાલર્ નરશિં શોમ.  
HO2  ઉચ્ચત્તય ભાધ્મવભક ળાાના ળશયેી વલસ્ર્ાયના ંવલદ્યાર્થીઓ અને ગ્રામ્મ વલસ્ર્ાયના ંવલદ્યાર્થીઓની અભ્માવટેલ 

વળંોધવનકાભા ંભેલેર વયાવયી પ્રાભાકં લચ્ચે વાર્થતક ર્પાલર્ નરશિં શોમ.  
 

 અભ્યાસની મયાથદાઓ  
 પ્રસ્તરુ્ વળંોધનભા ંભાત્ર ધોયણ-૧૧ વવલામ અન્મ કોઈ ધોયણનો વભાલેળ કયલાભા ંઆલેર નર્થી.  
 પ્રસ્તરુ્ વળંોધનભા ંભાત્ર ગજુયાર્ી ભાધ્મભ વવલામ અન્મ ભાધ્મભની ળાાઓનો વભાલેળ કયેર નર્થી.  
 પ્રસ્તરુ્ વળંોધનભા ંસ્લયણચર્ અભ્માવટેલ વળંોધવનકાનો ઉમોગ કયેર છે.  

 

 સાંોધન દ્ધમત  
વળંોધકે પ્રસ્તરુ્ વળંોધન ભાટે વલેક્ષણ િવર્નો ઉમોગ કમો છે.  
 

 વ્યામળશ્વ અને નમનૂા સાંદગી  
ગજુયાર્ યાજ્મના ર્ભાભ ઉચ્ચત્તય ભાધ્મવભક ળાાઓના ં ધોયણ-૧૧ના ર્ભાભ વલદ્યાર્થીઓ 

વળંોધનનુ ંવ્માવલશ્વ છે. જેભારં્થી વશતેકુ નમનૂા વદંગીની યીર્ે કુર ૩૧ય વલદ્યાર્થીઓ નમનૂા ર્યીકે વદં 
કમાત શર્ા.  

 

 ઉકરણ 
પ્રસ્તરુ્ વળંોધનભા ં ભારશર્ીના એકત્રીકયણ ભાટે વળંોધકે સ્લ-યણચર્ અભ્માવટેલ વળંોધવનકાનો 

ઉમોગ કમો શર્ો. 
 

 અંકાસ્ત્રીય પ્રયકુ્તત 
પ્રસ્તરુ્ વળંોધન ભાટે એકત્ર ભારશર્ીનુ ં વલશ્રેણ અને અર્થતઘટન કયલા ભાટે t-કવોટીનો ઉમોગ 

કયલાભા ંઆવ્મો શર્ો. 
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 રરણામો  
 અભ્યાસટેળોનો જામતના સાંદર્થમાાં અભ્યાસ 

ઉચ્ચર્ય ભાધ્મવભક ળાાના છોકયાઓ અને છોકયીઓની અભ્માવટેલ વળંોધવનકાના વયાવયી 
પ્રાભાકં લચ્ચે કોઈ વાર્થતક ર્પાલર્ છે કે નરશિં રે્ ર્ાવલા કવોટીના પ્રાભાકંોની વયાવયી, પ્રભાણ વલચરન 
અને t-ગણુોત્તય ળોધેર છે જે વાયણી-૧ભા ંદળાતલેર છે.  
સારણી-૧  

છોકરાઓ અને છોકરીઓના અભ્યાસટેળ પ્રાપતાાંકોની સરાસરી, પ્રમાણણત મળચન, પ્રમાણભૂ અને t-મલૂ્ય 
દાથળતી સારણી 

જામત 
સાંખ્યા 
N 

સરાસરી 
M 

પ્રમાણણત 
મળચન 
SD 

પ્રમાણભૂ 
SED 

ટી-મલૂ્ય 
સાથથકતાની 
કક્ષા 

છોકયાઓ 156 81.34 12.13 
1.53 0.77 

વાર્થતક 
નર્થી છોકયીઓ 156 80.16 14.88 

 

વાયણી-૧ નો અભ્માવ કયર્ા ંજણામ છે કે “t” ની રકિંભર્ ૦.૭૭ છે જે “t” ની વાયણીમન રકિંભર્ 
કયર્ા ંઓછી છે. ર્ેર્થી શનૂ્મ ઉત્કલ્નાનો સ્લીકાય ર્થામ છે. 

આર્થી કશી ળકામ કે ઉચ્ચત્તય ભાધ્મવભક ળાાના ં છોકયાઓ અને છોકયીઓના અભ્માવટેલ 
વળંોધવનકાભા ંભેલેર વયેયાળ પ્રાપ્ર્ાકંો લચ્ચે વાર્થતક ર્પાલર્ નર્થી. 

  

 અભ્યાસટેળોનો મળસ્તારનાાં સાંદર્થમાાં અભ્યાસ  
ઉચ્ચત્તય ભાધ્મવભક ળાાના ં ળશયેી વલસ્ર્ાયના ં વલદ્યાર્થીઓ અન ે ગ્રામ્મ વલસ્ર્ાયના ં વલદ્યાર્થીઓના ં

અભ્માવટેલ વળંોધવનકાના વયાવયી લચ્ચે કોઈ વાર્થતક ર્પાલર્ છે કે નરશિં રે્ ર્ાવલા કવોટીના પ્રાભાકંોની 
વયાવયી, પ્રભાણ વલચરન અને t-ગણુોત્તય ળોધેર છે. જે વાયણી-યભા ંદળાતલેર છે.  
સારણી-ર  

હરેી મળસ્તારનાાં મળદ્યાથીઓ અને ગ્રામ્ય મળસ્તારનાાં મળદ્યાથીઓનાાં અભ્યાસટેળ પ્રાપતાાંકોની સરાસરી, 
પ્રમાણણત મળચન, પ્રમાણભૂ અને t-મલૂ્ય દાથળતી સારણી 

મળસ્તાર 
સાંખ્યા 
N 

સરાસરી 
M 

પ્રમાણણત 
મળચન 
SD 

પ્રમાણભૂ 
SED 

ટી-મલૂ્ય 
સાથથકતાની 
કક્ષા 

ળશયેી 163 73.34 12.66 
1.54 1.90 

વાર્થતક 
નર્થી ગ્રામ્મ 149 82.28 14.38 

 

વાયણી-યનો અભ્માવ કયર્ા ંજણામ છે કે “t” ની રકિંભર્ ૧.૯૦ છે જે “t” ની વાયણીમન રકિંભર્ ૦.૦ 
કક્ષાએ ૧.૯૭ અન ે૦.૦૧ કક્ષાએ ય.૯ કયર્ા ંઓછી છે. ર્ેર્થી શનૂ્મ ઉત્કલ્નાનો સ્લીકાય ર્થામ છે. 
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આર્થી કશી ળકામ કે ઉચ્ચત્તય ભાધ્મવભક ળાાના ં ળશયેી વલસ્ર્ાયના ં વલદ્યાર્થીઓ અને ગ્રામ્મ 
વલસ્ર્ાયના ંવલદ્યાર્થીઓના અભ્માવટેલ વળંોધવનકાભા ંભેલેર વયાવયી પ્રાભાકંો લચ્ચે વાર્થતક ર્પાલર્ નર્થી. 
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