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  Continuous Issue-19 | July – September 2018 

માધ્યમમક શાળાના મિદ્યાર્થીઓની અભ્યાસ ટેિોનો અભ્યાસ 

 સારાાંશ 
ખાનગી અને સરકારી શાળા તેમજ સ્ત્રી જામત અને પરુૂષ જાતીના મિદ્યાર્થીઓની અભ્યાસ ટેિો જાણિા માટે 

માધ્યમમક શાળાના 232 મિદ્યાર્થીઓ પર આ અભ્યાસ હાર્થ ધરિામા આવ્યો હતો. અભ્યાસ ટેિો અંગે માહહમત 
મેળિિા માટે ડૉ. એમ. એલ. જોષી અને ડૉ. હષાા આર. પટેલ દ્વારા રચિત અભ્યાસટેિ સશંોમધનીનો ઉપયોગ 
કરિામા આવ્યો હતો. માહહતીના પ્રરુ્થક્કરણ માટે મધ્યક, પ્રમાચણત મિિલન અને T મલુ્યની આંકડાશાસ્ત્રસ્ત્રય 
પ્રયકુ્તતનો ઉપ્યોગ કરિામા આવ્યો હતો. અભ્યાસના અંતે પહરણામો જોતા ખાનગી અને સરકારી શાળાના 
મિદ્યામર્થિઓની અભ્યાસટેિોમા ં કોઈ સાર્થાક તફાિત જોિા મળ્યો ન હતો. તેમજ સ્ત્રી જામત અને પરુૂષ જાતીના 
મિદ્યામર્થિઓની અભ્યાસટેિો િચ્િે પણ કોઈ સાર્થાક તફાિત જોિા મળ્યો ન હતો. 
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 પ્રસ્તાવના 
મિદ્યાર્થી જ્યારે પ્રાર્થમમક શાળા મશક્ષણ પણૂા કરી માધ્યમમક મશક્ષણ કે્ષત્રમા ંપ્રિેશ કરે છે ત્યારે શાહરરીક અને 

માનમસક રીતે પહરપતિ બનિા તરફ અગ્રેસર હોય છે. સાર્થે સાર્થે તે પોતાના ભમિષ્ય અંગે પણ સજાગ હોય છે. 
સારા ઉજ્જ્િળ ભમિષ્ય માટે સારુભણતર અમનિાયા  છે. અને સારુ ભણતર એ અભ્યાસટેિ સારે્થ સીધી રીતે 
સકંળાયેલ ુહોય છે. આર્થી મિદ્યાર્થીઓમા ંસારી અભ્યાસટેિો કેળિાય તે અગત્યનુ ં છે. અભ્યાસ ટેિો ઘણી બધી 
બાબતો પર આધાર રાખે છે અર્થિા તો એમ કહી શકાય કે ઘણા બધા મિમિધ પાસાઓ દ્વારા અભ્યાસ ટેિનુ ં
ઘડતર ર્થાય છે અને ઘણા બધા પહરબળો અભ્યાસટેિને અસર કરતા હોય છે.  

 

મિદ્યાર્થી માધ્યમમક તક્ષાએ જ્યારે મશક્ષણ લેિાન ુ શરૂ કરે ત્યારે તેની શૈક્ષચણક મસદ્ધિનો આધાર શાળાના 
ભૌમતક પહરબળો કે શૈક્ષચણક સશંાધનો કરતા તેની રુચિ અને િલણ િધારે અસરકતાા હોય છે કે જે અભ્યાસટેિ 
સારે્થ સબંમંધત હોય છે. સારી અભ્યાસટેિો મિદ્યામર્થિને સારી કારહકર્દીન ુઘડતર કરિામા ઉપયોગી છે જ્યારે મનમ્ન 
અભ્યાસટેિો ધરાિતો મિદ્યામર્થિ સારી શૈક્ષચણક મસદ્ધિ મેળિી શકતો નર્થી. આ અભ્યાસ દ્વારા મિમિધ પાસા અનસુાર 
અભ્યાસટેિોને િગીકૃત કરી જુર્દા જુર્દા િલ અનસુાર તફાિત જાણી શકાયો હોિાર્થી ભમિષ્યમા ં મિદ્યામર્થિઓમા ં
ઉચ્િ કક્ષાની અભ્યાસટેિ મિતસાિિા માટે જુર્દા જુર્દા ઉપાયો હાર્થ ધરી સકાશે. 
 

 અભ્યાસટેવ  
સામાન્ય અર્થામા ંઅભ્યાસટેિ એટલે મિદ્યાર્થીની િાિંિાની રીત, તરાહ, િાિંિાના કલાકો, િાિંનમા ંએકાગ્રતા 
િગેરે પહરબળો આધારીત મિદ્યાર્થીનુ ંઅભ્યાસ કરિા માટેનુ ંસામાન્ય િતાન. 
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મોગાન અને ચગચલનલેંડ (1989)ના મતે,તે ટેિ મનમિત છે જે વ્યિહાર પરીિતાનર્થી આિે છે. ર્થોડા સમયની 
પ્રહિયાર્થી આ પહરિતાન િાલે છે. 
V. Good,મશક્ષણના શબ્ર્દકોષમા ંઅભ્યાસ ટેિોની વ્યાખ્યા નીિે મજુબ આપે છે. 
“An Act Movement or pattern of behaviour that through practice and training has become easy, familiar 

and rapid may be performed without conscious thought hesitancy or concentration.” 
 

કે.જી.રે્દસાઇ (1981) ના મતે,  
“મિષયિસ્ત ુકે લોકો મિષે જાણિા માટે શીખનાર કેિી તરાહ ને અનસુરે છે અને સમસ્યા કે મિષય પરત્િે પોતાનુ ં
ધ્યાન કેિી રીતે પરોિે છે, તેની લાક્ષચણકતાઓ કે ખામસયતો” 
 

પ્રસ્તતુ અભ્યાસ મા ંઅભ્યાસ ટેિો એ મિદ્યાર્થીઓ પહરક્ષાની તૈયારી માટે િાિંન અને ગ્રહણ માટે જે જુર્દી જુર્દી 
રીતો અને પિમતઓ અપનાિે છે તે. 
 

 અભ્યાસના હતેઓુ  
 માયમમક શાળાના મિદ્યાર્થીઓની અભ્યાસટેિો નો અભ્યાસ કરિો 
 સરકારી અને ખાનગી માર્દયમમક શાળામા ંઅભ્યાસ કરતા ંમિદ્યાર્થીઓની અભ્યાસટેિોમા ંરહલેા તફાિતનો અભ્યાસ 

કરિો. 
 માર્દયમમક શાળામા ં અભ્યાસ કરતા ં સ્ત્રી જામતના મિદ્યાર્થીઓ અને પરુૂષ જામતના મિદ્યાર્થીઓની અભ્યાસટેિોમા ં

રહલેા તફાિતનો અભ્યાસ કરિો. 
 

 અભ્યાસની ઉત્કલ્પ્નાઓ 
HO1 સરકારી અને ખાનગી માર્દયમમક શાળામા ંઅભ્યાસ કરતા ં મિદ્યાર્થીઓએ અભ્યાસટેિ સશંોમધનીમા ં મેળિેલ 
સરાસરી પ્રાપ્તાકંો િચ્િે સાર્થાક તફાિત નહીં હોય 

HO2 માર્દયમમક શાળામા ંઅભ્યાસ કરતા ંસ્ત્રી જામત અને પરુુષ જામતના મિદ્યાર્થીઓએ અભ્યાસટેિ સશંોમધનીમા ં
મેળિેલ સરાસરી પ્રાપ્તાકંો િચ્િે સાર્થાક તફાિત નહીં હોય 
 

 મયાાદાઓ 
 પ્રસ્તતુ સશંોધનમા ં ફતત  ગજુરાત રાજ્યના ગાધંીનગર સ્ત્રજલ્લાના ર્દહગેામ શહરેની શાળાઓનો જ સમાિેશ 

કરિામા ંઆવ્યો છે. 
 પ્રસ્તતુ સશંોધન માર્દયમમક શાળાના ધોરણ -9મા ંઅભ્યાસ કરતા ંમિદ્યાર્થીઓએ પરૂત ુ ંમયાાહર્દત છે. 

 

 સાંશોધન માળખુાં 
 

 સાંશોધન પદ્ધતત :  
પ્રસ્તતુ સશંોધનમા ંસિેક્ષણ પિમત  દ્વારા માહહતી એકમત્રક કરિામા ંઆિી હતી 
 
 
 
 



KCG-Portal of Journals 

 

3 | P a g e  
 

 તનદશા : 
પ્રસ્તતુ અભ્યાસ ર્દહગેામ શહરેની 4 માધ્યમમક શાળાઓમા ંધોરણ 9મા ંઅભ્યાસ કરતા ંકુલ 232 મિદ્યાર્થીઓ પર 
હાર્થ ધરિામા ંઆવ્યો હતો. ર્દરેક શાળામાર્થી ઝૂમખા નમનૂા પ્રયકુ્તત દ્વારા 9 મા ંધોરણનો એક એક િગા પસરં્દ 
કરિામા ંઆવ્યો હતો.  

 ઉપકરણ: 
મિદ્યાર્થીઓની અભ્યાસટેિોના માપન માટે ડૉ. એમ.એલ. જોશી અને ડૉ. હષાા આર. પટેલ દ્વારા રચિત અને 
પ્રમાચણત ર્થયેલ અભ્યાસટેિ સશંોમધનીનો ઉપયોગ કરિામા ંઆવ્યો હતો. આ ઉપકરણ મા ંકુલ 50 મિધાનો હતા 
કે જે જુર્દા જુર્દા 6 ઘટકો (1) િગાખડંની અભ્યાસટેિો (2) ઘરની અભ્યાસટેિો અને ગહૃકયા (3) એકાગ્રતા (4) 
મનયમમત િાિંન (5) પરીક્ષા સામયની િાિંન ટેિો અને (6) ઈતર ટેિો મા ંમિભાસ્ત્રજત ર્થયેલા હતા. 
 

 માહહતીની માવજત : 
અભ્યાસટેિ સશંોહર્દની માગાર્દમશિકામા ં ર્દશાાિેલ ગણુાકંન પિમત દ્વારા મેળિિામા ં આિેલા પ્રાપ્તાકંોના મધ્યક, 
પ્રમાચણત મિિલન અને t મલૂ્ય શોધી શનૂ્ય ઉતકલ્પનાઓની િકાસણી કરિામા ંઆિી હતી 
 

 પહરણામો 
 ખાનગી અને સરકારી શાળામા ંઅભ્યાસ કરતા ંમિદ્યાર્થીઓની અભ્યાસ ટેિો ની સરખામણી: 

ખાનગી અને સરકારી શાળાના મિદ્યાર્થીઓએ અભ્યાસટેિ સશંોમધનીમા ં મેળિેલ સરાસરી પ્રાપ્તાકંો, પ્રમાચણત 
મિિલન અને t મલૂ્ય સારણી 1 મા ંર્દશાાિેલ છે. 
 

સારણી 1 
શાળાનો 
 પ્રકાર 

મિદ્યાર્થી  
સખં્યા 

N 

સરાસરી 
Mean 

પ્રમાચણત  
મિિલન 

SD 

પ્રમાણભલૂ 
SED 

T 
 મલૂ્ય 

સાર્થાતતા 
તક્ષા 

ખાનગી 118 80.37 11.19 
1.65 0.74 

સાર્થાક 
 નર્થી સરકારી 114 79.14 13.78 

 
સારણી 1 જોતા જ્જણાય છે કે ખાનગી શાળા અને સરકારી શાળાના મિદ્યર્થીઓના અભ્યાસટેિ સશંોમધની પરના 
પ્રાપ્તાકંોનુ ંસરાસરી મલૂ્ય અનિુમે 80.37 અને 79.14 છે. જેન ુT મલૂ્ય ૦.74 છે જે સાર્થાક નર્થી. જે ર્દશાાિે છે કે 
મિદ્યાર્થીઓની અભ્યાસટેિો મા જોિા મળતો  તફાિત એ આકક્સ્મક છે અને તેના પર શાળાના પ્રકારની કોઇ 
અસર જોિા મળતી નર્થી. અને આર્થી શનૂ્ય ઉત્કલ્પનાHO1 નો અસ્િીકાર ર્થતો નર્થી. 
 

 સ્ત્રી જામત અને પરુુષ જામતના  મિદ્યાર્થીઓની અભ્યાસ ટેિો ની સરખામણી: 
 

સ્ત્રી જામત અને પરુુષ જામતના મિદ્યાર્થીઓએ અભ્યાસટેિ સશંોમધનીમા ં મેળિેલ સરાસરી પ્રાપ્તાકંો, પ્રમાચણત 
મિિલન અને T મલૂ્ય સારણી 2 મા ંર્દશાાિેલ છે. 
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સારણી 2 

જામત મિદ્યાર્થી સખં્યા 
N 

સરાસરી 
Mean 

પ્રમાચણત 
 મિિલન 

SD 

પ્રમાણભલૂ 
SED 

T 
 મલૂ્ય 

સાર્થાતતા 
તક્ષા 

પરુૂષ 130 81.42 14.38 
1.69 1.83 

સાર્થાક  
નર્થી સ્ત્રી 102 78.32 11.42 

 

સારણી 2 જોતા જ્જણાય છે કે પરુૂષ જામત અને સ્ત્રી જામતના મિદ્યાર્થીઓના અભ્યાસટેિ સશંોમધની પરના પ્રાપ્તાકંોનુ ં
સરાસરી મલૂ્ય અનિુમે 81.42 અને 78.32 છે. જેન ુT મલૂ્ય 1.83 છે જે સાર્થાક નર્થી. જે ર્દશાાિે છે કે મિદ્યાર્થીઓની 
અભ્યાસટેિો મા જોિા મળતો  તફાિત એ આકક્સ્મક છે અને તેના પર મિદ્યાર્થીઓની જામતની  કોઇ અસર જોિા 
મળતી નર્થી. અને આર્થી શનૂ્ય ઉત્કલ્પના HO2 નો અસ્િીકાર ર્થતો નર્થી. 
 

 શૈક્ષણણક ફણિતાર્થો  
પ્રસ્તતુ અભ્યાસના પહરણામો ર્દશાાિે છે કે મિદ્યાર્થીઓની અભ્યાસટેિો પર જામત કે શાળાના પ્રકારની કોઈ સાર્થાક 
અસર જોિા મળતી નર્થી તેમ છતા અભ્યાસટેિોની કક્ષા અનસુાર મધ્્મ અને અમત મનમ્ન તક્ષામા આિતા 
મિદ્યાર્થીઓની અભ્યાસ ટેિ સધુારિા શાળાએ તેમજ િાલીઓ એ મિશેષ ધ્યાન આપિાની જરૂર છે. અને તે દ્વારા 
મનમ્ન અભ્યાસ ટેિ ધરાિતા મિદ્યાર્થીઓને મિશેષ માિજત આપિામા આિે તો ધોરણ 10 મા તઓે સારી મસદ્ધિ 
પ્રાપ્ત કરી શકે. 
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