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ઉચ્ચતર માધ્યમમક કક્ષાએ મિધાથીઓની પ્રિાહ સદંગીના ંકારણોનો અભ્યાસ 

સારાશં  
પ્રસ્તતુ અભ્માવભાાં ઉચ્ચતય ભાધ્મમભક કક્ષાએ મલધાથીઓની પ્રલાશ વાંદગીનાાં કાયણોનો અભ્માવ શાથ ધયલાભાાં 
આવ્મો શતો પ્રસ્તતુ અભ્માવભાાં ધોયણ-૧૧ના મલદ્યાથીઓ  યૂતો ભમાાદીત શતો. પ્રસ્તતુ અભ્માવભાાં સ્લ-યચચત 
પ્રશ્નાલરીનો ઉમોગ કયલાભાાં આવ્મો શતો. પ્રસ્તતુ અભ્માવભાાં ભાહશતીનુાં થૃક્કયણ ભાટે ટકાલાયીની ગણતયી 
કયલાભાાં આલી શતી. 
 

પ્રસ્તાિના  
આજના ઇન્પોટેકના જભાનાભાાં બાયત શલે મલશ્વના નકળાભાાં અન્મ દેળોની શયોભાાં  

સ્થાન રઇ યહ્ુાં છે. લાસ્તલભાાં આણે નલ યીલતાન ઇરેક્ટ્રીક યગુ ( New Era)ભાાં પ્રલેળી ચકુ્યા છે. ત્માયે 
ઉચ્ચતય ભાધ્મમભક કક્ષાએ પ્રલાશ વાંદગીની ફાફતભાાં મલધાથીએ ખફૂ જ ગશન યીતે મલચાયવુાં ડે છે. 
બમલષ્મની ળૈક્ષચણક તેભજ વ્મલવામમક કાયહકદીના આમોજન ભાટે પ્રલાશની વાંદગી મલધાથીના જીલન ઘડતયભાાં 
ખફૂ જ ઉમોગી ફને છે.  
 

  આજના આધમુનક વભમભાાં દુમનમાભાાં દયેક કે્ષત્રભાાં ઘણી ફધી ળોધ થતી યશ ેછે અને તેથી જ તેને 
અનકુૂ ઉચ્ચતય ભાધ્મમભક ક્ટ્ક્ષાએ મલમલધ પ્રલાશ વાંદગીનુાં કામા મશૂ્કેર ફની જામ છે અને મલધાથીઓની આ 
ઉંભયે તેભણે વાંદ કયેરો પ્રલાશ તેભના જીલનનો ામો તૈમાય કયનાય ફની જામ છે તેથી ઉચ્ચતય ભાધ્મમભક 
ળાાઓભાાં મલધાથીઓ  મોગ્મ પ્રલાશની વાંદગી કયે તેની જલાફદાયી આચામા, ળાા, મળક્ષકો , વાંચારકો, અને 
વભાજની શોમ છે. 
 

  મલમલધ પ્રલાશનાાં મળક્ષણભાાં મલધાથીઓને અરૂચી, અજ ાંો અને મનયાળા લતાામ છે તે દુય કયલા અને 
ઉચ્ચતય ભાધ્મમભક ક્ટ્ક્ષાએ પ્રલાશ વાંદગીનાાં કાયણો જાણલાાં ભાટે પ્રસ્તતુ અભ્માવ શાથ ધયલાભાાં આવ્મો છે.  
સમસ્યાકથન 

ઉચ્ચતય ભાધ્મમભક કક્ષાએ મલધાથીઓની પ્રલાશ વાંદગીનાાં કાયણોનો અભ્માવ  
A Study of the Causes to Select the Educational Stream of   Higher Secondary School’s Students 
 

અભ્યાસના હતેઓુ 
(1) ઉચ્ચતય ભાધ્મમભક ળાાઓના મલધાથીઓના પ્રલાશ વાંદગીનાાં કાયણો જાણલાાં. 
(2) ઉચ્ચતય ભાધ્મમભક ળાાઓના મલજ્ઞાન પ્રલાશનાાં મલધાથીઓના પ્રલાશ વાંદગીનાાં કાયણો જાણલાાં. 
(3) ઉચ્ચતય ભાધ્મમભક ળાાઓના લાચણજ્મ પ્રલાશનાાં મલધાથીઓના પ્રલાશ વાંદગીનાાં કાયણો   જાણલાાં 
(4) ઉચ્ચતય ભાધ્મમભક ળાાઓના મલનમન પ્રલાશનાાં મલધાથીઓના પ્રલાશ વાંદગીનાાં કાયણો જાણલાાં 
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(5) ઉચ્ચતય ભાધ્મમભક ળાાઓના મલમલધ પ્રલાશનાાં મલધાથીઓના પ્રલાશ વાંદગીનાાં કાયણોની  તરુના 
કયલી. 

(6) ઉચ્ચતય ભાધ્મમભક ળાાઓના મલમલધ પ્રલાશનાાં મલધાથીઓના પ્રલાશ વાંદગીનાાં કાયણો  ય જામતની 
અવય તાવલી. 

(7) ઉચ્ચતય ભાધ્મમભક ળાાઓના મલમલધ પ્રલાશનાાં મલધાથીઓના પ્રલાશ વાંદગીનાાં કાયણો ય 
મલસ્તાયની અવય તાવલી. 

(8) ઉચ્ચતય ભાધ્મમભક ળાાઓના છોકયાઓ અને છોકયીઓના પ્રલાશ વાંદગીનાાં કાયણોનો તરુનાત્ભક 
અભ્માવ કયલો. 

(9) ઉચ્ચતય ભાધ્મમભક ળાાઓના ગ્રામ્મ મલસ્તાયના મલધાથીઓ અને ળશયેી મલસ્તાયના મલધાથીઓના 
પ્રલાશ વાંદગીનાાં કાયણોનો તરુનાત્ભક અભ્માવ કયલો. 

(10) ઉચ્ચતય   ભાધ્મમભક   ળાાઓના  મલમલધ  પ્રલાશની  વાંદગી  ભાટે મળક્ષકોને ભાગાદળાક  સચૂનો 
કયલા. 

(11) ઉચ્ચતય ભાધ્મમભક    ળાાઓના     મલમલધ   પ્રલાશની વાંદગી  ભાટે લારીઓને ભાગાદળાક  સચૂનો 
કયલા. 
 

અભ્યાસના પ્રશ્નો 
1. ઉચ્ચતય ભાધ્મમભક ળાાઓના મલમલધ પ્રલાશનાાં મલદ્યાથીઓના પ્રલાશ વાંદગીનાાં કાયણો ક્યાાં શળે ? 
2. શુાં ઉચ્ચતય ભાધ્મમભક ળાાઓના મલમલધ પ્રલાશનાાં મલદ્યાથીઓના પ્રલાશ વાંદગીનાાં કાયણો ય જામતની 

અવય શળે ? 
3. શુાં ઉચ્ચતય ભાધ્મમભક ળાાઓના છોકયાઓ અને છોકયીઓનાાં પ્રલાશ વાંદગીનાાં કાયણોભાાં તપાલત શળે ? 
4. શુાં ઉચ્ચતય ભાધ્મમભક ળાાઓના મલમલધ પ્રલાશનાાં મલદ્યાથીઓના પ્રલાશ વાંદગીનાાં કાયણો ય 

મલસ્તાયની અવય શળે ? 
5. શુાં ઉચ્ચતય ભાધ્મમભક ળાાઓના ગ્રામ્મ મલસ્તાયના મલદ્યાથીઓ અને ળશયેી મલસ્તાયના મલદ્યાથીઓના 

પ્રલાશ વાંદગીનાાં કાયણોભાાં તપાલત શળે ? 
 

અભ્યાસના ચો 
 પ્રસ્તતુ અભ્માવભાાં વભામલષ્ટ ચરો નીચેની વાયણીભાાં યજૂ કયલાભાાં આવ્મા છે.  
       સારણી - 1.1  
     અભ્યાસના ચો 
ક્રમ ચ ચના ંપ્રકાર કક્ષા કક્ષાઓ માન 
1 જામત સ્લતાંત્ર 2    મલધાથીઓ 

   મલધાથીનીઓ 
વાંળોધક પ્રશ્નાલચરની 
યચના કયી તેન ે
પ્રભાચણત કયીન ે2 મલસ્તાય સ્લતાંત્ર 2  ગ્રામ્મ 
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 ળશયેી ભાહશતીનુાં 
એકત્રીકયણ કયળે 

3 પ્રલાશ વાંદગીનાાં 
કાયણો 

યતાંત્ર   

અભ્યાસની મયાાદાઓ 
 

1) પ્રસ્તતુ અભ્માવભાાં ધોયણ-11 મવલામનાાં અન્મ ધોયણના મલધાથીઓનો  વભાલેળ કયલાભાાં આવ્મો નથી. 
2)  પ્રસ્તતુ અભ્માવભાાં ગજુયાતી ભાધ્મભ મવલામ અન્મ ભાધ્મભની ળાાઓનો વભાલેળ કયલાભાાં આવ્મો નથી. 
3) પ્રસ્તતુ અભ્માવ અભદાલાદ મલસ્તાય યૂતો ભમાાદીત છે. 
4) પ્રસ્તતુ અભ્માવભાાં મલનમન પ્રલાશ મવલામ અન્મ પ્રલાશનો  વભાલેળ કયલાભાાં આવ્મો નથી. 

 

વ્યામિશ્વ અને મનદશા  
પ્રસ્તતુ અભ્માવભાાં અભદાલાદની ઉચ્ચતય ભાધ્મમભક ળાાઓના મલનમન પ્રલાશભાાં ધોયણ-૧૧નાાં મલમનમન 
પ્રલાશભાાં અભ્માવ કયતા મલદ્યાથીઓનો વભાલેળ કયલાભાાં આવ્મો શતો. 

    પ્રસ્તતુ અભ્માવભાાં અભદાલાદ જજલ્રાને ફે મલસ્તાયભાાં મલબાજજત કમો શતો. 
              1.  ગ્રામ્મ મલસ્તાય 

   2.  ળશયેી મલસ્તાય 
પ્રસ્તતુ અભ્માવભાાં સ્તયીત માદૅચ્ચ્છક  નમનૂા દ્ધમત અનવુાય કુર 558 મલદ્યાથીઓ ાવેથી પ્રશ્નાલચરથી 
ભાહશતી એકત્ર કયલાભાાં આલી શતી . 
 

સશંોધન દ્ધમત  
  પ્રસ્તતુ અભ્માવભાાં વલેક્ષણ દ્ધમત નો ઉમોગ કયલાભાાં આલેર છે . 
 

સશંોધન ઉકરણ  
 પ્રસ્તતુ અભ્માવ ભાટે વાંળોધન ઉકયણ તયીકે અભ્માવકે પ્રશ્નાલચરની યચના કયી શતી  . ભા ફે 

મલકલ્ ‘શા’ અને ‘ના’ આલાભાાં આવ્મા શતા  . ભાાં દયેક ‘શા’ ના ખાનાભાાં  પ્રમતચાય ભાટે ‘2’ ગણુ અને ‘ના’ ના 
ખાનાભાાં પ્રમતચાય ભાટે ‘1’ ગણુ આલાભાાં આવ્મો શતો  .પ્રશ્નાલચરની યચના ભાટ ેે નીચે મજુફના વોાનો 
અનવુયલાભા આવ્મા શતા. 

i. લૂા તૈમાયી 
ii. કરભોની યચના 
iii. પ્રસ્તામલક ત્રની યચના 
iv. પ્રાથમભક પ્રશ્નાલચરની યચના 
v. પ્રાથમભક પ્રશ્નાલચરની ચકાવણી 
vi. અંમતભ પ્રશ્નાલચરની યચના  
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પથૃક્કરણની રીત 
પ્રસ્તતુ અભ્માવભાાં પ્રશ્નાલચર દ્વાયા વૌ પ્રથભ પ્રમતચાય ભેલલાભાાં આવ્મા  .ત્માય ફાદ તેનુાં ગણુાાંકન આ 
પ્રભાણે કયલાભાાં આવ્યુાં શત ુાં 

1. ‘શા’ ના ખાનાભાાં  પ્રમતચાય ભાટે ‘2’ ગણુ આલાભાાં આવ્મા શતા. 
2. ‘ના’ ના ખાનાભાાં પ્રમતચાય ભાટે ‘1’ ગણુ આલાભાાં આવ્મો શતો. 

 ગણુાાંકન કમાા ફાદ પ્રાપ્ત થમેર પ્રમતચાયોને અભ્માવભાાં વભામલષ્ટ ચરો અનવુાય લગીકૃત કયલાભા આવ્મા 
શતા  .ત્માય છી તે પ્રમતચાયોની ટકાલાયી ળોધલાભાાં આલી શતી .આ મજુફ  ભાહશતીનુાં થૃક્કયણ કયલાભાાં આવ્યુ  
 

અભ્યાસના ંતારણો 
    પ્રસ્તતુ અભ્માવનાાં તાયણો નીચે મજુફ શતા. 
 મિનયન પ્રિાહના સમગ્ર મનદશા જૂથના મિદ્યાથીઓના પ્રિાહ સદંગી માટેના 
 કારણો નીચે ી ુો હતા 

(1) લાાંચનનો ળોખ લધ ુશોલાથી વાંદ કયેર છે . 
(2) બાાના મલમોભાાં યવ શોલાથી આ પ્રલાશ વાંદ કયેર છે. 
(3) વાહશત્મને રગતા મલમોભાાં યવ શોલાથી આ પ્રલાશ વાંદ કમો છે. 
(4) નોકયીની લધ ુતકો શોલાથી આ પ્રલાશ વાંદ કયેર છે. 
(5) ઉચ્ચ ળૈક્ષચણક કાયહકદી ઘડલાની લધ ુતકો શોલાથી આ પ્રલાશ વાંદ કયેર છે. 

 

 મિનયન પ્રિાહના જામત અનસુાર મિદ્યાથીઓના પ્રિાહ સદંગી માટેના કારણો નીચે ી ુો હતા 
(1) લાાંચનનો ળોખ લધ ુશોલાથી વાંદ કયેર છે. 
(2) બાાના મલમોભાાં યવ શોલાથી આ પ્રલાશ વાંદ કયેર છે. 
(3) વાહશત્મને રગતા મલમોભાાં યવ શોલાથી આ પ્રલાશ વાંદ કમો છે. 
(4) ઉચ્ચ ળૈક્ષચણક કાયહકદી ઘડલાની લધ ુતકો શોલાથી આ પ્રલાશ વાંદ કયેર છે. 
(5) નોકયીની લધ ુતકો શોલાથી આ પ્રલાશ વાંદ કયેર છે. 

 

 મિનયન પ્રિાહના મિસ્તાર અનસુાર મિદ્યાથીઓના પ્રિાહ સદંગી માટેના કારણો નીચે ી ુો હતા 
(1) લાાંચનનો ળોખ લધ ુશોલાથી વાંદ કયેર છે. 
(2) બાાના મલમોભાાં યવ શોલાથી આ પ્રલાશ વાંદ કયેર છે. 
(3) વાહશત્મને રગતા મલમોભાાં યવ શોલાથી આ પ્રલાશ વાંદ કમો છે. 
(4) નોકયીની લધ ુતકો શોલાથી આ પ્રલાશ વાંદ કયેર છે. 
(5) ઉચ્ચ ળૈક્ષચણક કાયહકદી ઘડલાની લધ ુતકો શોલાથી આ પ્રલાશ વાંદ કયેર છે. 
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ઉસહંાર  
 પ્રસ્તતુ અભ્માવભાાં ઉચ્ચતય ભાધ્મમભક ળાાઓના મલદ્યાથીઓના પ્રલાશ વાંદગીના કાયણોનો અભ્માવ 
કયલાભાાં આવ્મો શતો. પ્રસ્તતુ અભ્માવભાાં અભદાલાદની ળાાઓના મલદ્યાથીઓ યૂતો ભમાાહદત શતો. પ્રસ્તતુ 
અભ્માવ જાતી અને મલસ્તાયને ધ્માનભાાં યાખીને શાથ ધયલાભાાં આવ્મો શતો. 
 

     આધમુનક વભમભાાં અભ્માવક્ર્ભની વાં  મલમની વાંદગી અને પ્રલાશની વાંદગીભાાં મલદ્યાથીઓભાાં હયલતાન 
જોલા ભે છે  .મલદ્યાથીઓને   તે પ્રલાશના પ્રાથમભક ખ્મારો યજૂ કયલા જોઈએ  .મલદ્યાથીઓની  વ્મીક્ટ્તગત રૂચચ ,

યવ ,અચબપ્રામો જાણી ળકામ છે તેભજ તેભને  મોગ્મ ભાગાદળાન રુૂ ાડી ળકામ છે. 
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