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  Continuous Issue-21 | December – January 2019 

ધોરણ-૬ ના ઇતિહાસ તિષયના તિક્ષણ પર પણૂણપ્રભતુ્િ અધ્યયન મોડેલની  

અસરકારકિાનો અભ્યાસ 
 

પ્રસ્િાિના:-  

  શિક્ષણમાાં અનેક સમસ્યાઓ ઉદભવે છે. આ સમસ્યાન ાં શનરાકરણ કરવ ાં જરૂરી છે અને જો એમ   
કરવામાાં ન આવે તો શિક્ષણન ાં અધ:પતન સર્જાય. શવદ્યાર્થીઓને જે િીખવવામાાં આવે છે તેન ાં ૩૫% પણ 
તેઓને આવડત ાં હોત  ાં નર્થી. શિક્ષણકે્ષતે્ર આ એક પ્રમ ખ સમસ્યા છે. શવદ્યાર્થી આખા વર્ા દરશમયાન િાળા 
તેમજ ઘેર અધ્યયન કરી જ્ઞાન મેળવે છે. આ જ્ઞાન તેને ૧૦૦% પ્રાપ્ત ર્થવ ાં જોઇએ. તેને બદલે ઘણ ાં ઓછાં 
પ્રાપ્ત ર્થાય છે.  

આ સમસ્યાર્થી શિક્ષણને મ ક્ત કરવા માટે અનેક પ્રકારની શિક્ષણ પધ્ધશતઓ ઉપયોગમાાં લેવામાાં આવે 
છે. એવી એક પધ્ધશતની અસરકારકતા તપાસવા સાંિોધકે આ સાંિોધન હાર્થ ધર્ ું છે. 

પણૂાપ્રભ ત્વ અધ્યયન એ િૈક્ષણણક અણભગમ છે. વગાખાંડના નબળા અને મધ્યમક્ક્ષાના શવદ્યાર્થીઓની 
અધ્યયન પ્રાપ્પ્ત સ ધારવાના પ્રયાસોમાાંર્થી આ ખ્યાલ ઉદભવ્યો છે.  

“ પણૂાપ્રભ ત્વ અધ્યયન એ એક એવો િૈક્ષણણક અણભગમ છે જેમાાં વગાના બધા જ કે લગભગ બધા 
શવદ્યાર્થીઓની અધ્યયન પ્રાપ્પ્તને  સ ધારતા જઈ પણૂાપ્રભ ત્વની ક્ક્ષાએ પહોંચાડવામાાં આવે છે.” 

પધ્ધશતસરન ાં હોય, શવદ્યાર્થી જયાાં અને જયારે અધ્યયનમાાં મ શ્કેલી અન ભવે ત્યાાં ત્યારે ને ત્યારે મદદ 
આપનાર ાં હોય, પણૂાપ્રભ ત્વ પ્રાપ્ત કરવા માટે શવદ્યાર્થીને પયાાપ્ત સમય આપનાર ાં હોય અને પ્રભ ત્વમાાં િાનો 
સમાવેિ ર્થાય છે એ અંગ ેસ્પષ્ટ ધોરણો દિાાવનાર ાં હોય. 

બ્લમૂના જણાવ્યા મ જબ–દરેક શવદ્યાર્થીને જરૂરી માગાદિાન અને િીખવા માટે પરૂતો સમય આપવામાાં 
આવે તો મોટા ભાગના શવદ્યાર્થીઓની જ્ઞાન પ્રાપ્પ્ત પણૂાપ્રભ ત્વ ક્ક્ષાએ પહોંચે છે. આ વખતે શવદ્યાર્થીઓની 
અણભયોગ્યતા અને અધ્યયન પ્રાપ્પ્ત વચ્ચે નામનો જ સબાંધ રહ ેછે. અર્થવા તો ર્થોડો ઘણોપણ સબાંધ રહતેો 
નર્થી. 

અભ્યાસનુું મહત્િ:-  

 આજે શવદ્યાર્થી છ કલાક િાળામાાં અને ત્રણ કલાક ઘેર એકના એક અધ્યયન પાછળ વ્યશતત કરે છે 

છતાાં તેમની અધ્યયન પ્રાપ્પ્તર્થી સમગ્ર સમાજને અસાંતોર્ છે. શવદ્યાર્થીઓની  અધ્યયન પ્રાપ્પ્ત 

એમની િક્ક્ત પ્રમાણે ર્થતી નર્થી. 
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 આજે દેિમાાં લેવાતી આઈ. એ. એસ., રાષ્રીય પ્રશતભાખોજ, TAT, TET જેવી સ્પધાાત્મક 

પરીક્ષાઓના પરરણામો ઉપરર્થી ખ્યાલ આવે છે કે શવદ્યાર્થીઓનો આ પરીક્ષામાાં ખબૂ નબળો દેખાવ 

છે. 

 ૧૯૬૦માાં કેરોલ અને બ્ર નરના શવર્યો પર આધારરત બ્લમૂ દ્વારા પણૂાપ્રભ ત્વ મોડેલ અક્સ્તત્વમાાં 

આવ્ર્ ાં. 

 આ મોડલે વગાખાંડોમાાં અભ્યાસ કરતાાં શવદ્યાર્થીઓની વ્યક્ક્તગત અધ્યયન મ શ્કેલીઓને ધ્યાનમાાં લે 

છે. 

 અભ્યાસ કરવાની શવદ્યાર્થીની ક્ષમતામાાં રહલેા વૈયક્ક્તક તફાવતો અભ્યાસ માટે વધારાનો સમય 

પરૂો પાડીને અને તેની મ શ્કેલીન ાં શનદાન કરી સારવારરૂપ માગાદિાન પરૂા પાડીને દૂર કરવા પર આ 

મોડેલમાાં ભાર મ કવામાાં આવ્યો છે.તેર્થી આગળ ચચાા કરેલ સમસ્યાઓમાાં ઉકેલ માટે પણૂાપ્રભ ત્વ 

અધ્યયન મોડેલ ઉપાયરૂપ બની િકે તેમ છે.   

અભ્યાસના હતેઓુ:-  

(૧) શવદ્યાર્થીઓની અધ્યયન  શસદ્ધિના સાંદભામાાં ઇશતહાસ શવર્યમાાં પણૂાપ્રભ ત્વ અધ્યયનની અસર           
તપાસવી. 

  (૨) શવદ્યાર્થીઓમાાં “પણૂાપ્રભ ત્વ અધ્યયન ક્ક્ષા“ પ્રાપ્ત કરાવવી. 
  (૩) પણૂાપ્રભ ત્વ અધ્યયન માટે શવશવધ સ્વાધ્યાય તૈયાર કરવા. 

        (૪) નાની મલૂયાાંકન કસોટીઓ દ્વારા અધ્યેતાની ભલૂો જોવા મળે તે ભલૂો દૂર કરવા પરૂક વૈકપ્લપક 
શિક્ષણ  સામગ્રીની જોગવાઈ કરવી. 

(૫) સાંિોધન માટે બે શસદ્ધિ કસોટી તૈયાર કરવી.  
(૬) બ દ્ધિકસોટીના આધારે શનયાંશત્રત અને પ્રાયોણગક જૂર્થની રચના કરવી.   
 

ઉત્કલ્પના:-  

૧) પણૂાપ્રભ ત્વ અધ્યયન મોડેલર્થી અને પરાંપરાગત શિક્ષણ પિશતર્થી અધ્યયન કરતાાં શવદ્યાર્થીના 

પ્રાપ્તાાંકો વચ્ચે કોઈ સાર્થાક તફાવત નહીં હોય.  
૨) પણૂાપ્રભ ત્વ અધ્યયનર્થી અભ્યાસ કરતાાં પ્રાયોણગક જૂર્થના પણૂા કસોટીના સરાસરી અને અંશતમ 

કસોટીના સરાસરી પ્રાપ્તાાંકો વચ્ચે સાર્થાક તફાવત નહીં હોય. 
૩) પરાંપરાગત પિશતર્થી અભ્યાસ કરતાાં શવદ્યાર્થીઓના પવૂા કસોટી અને અંશતમ કસોટીના સરાસરી 

પ્રાપ્તાાંકો વચ્ચે સાર્થાક તફાવત નહીં હોય. 
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સુંિોધન યોજના :-  

 પ્રસ્ત  ત સાંિોધન માટે સાંિોધકે બે જૂર્થ પવૂા કસોટી ઉત્તર કસોટી પ્રાયોણગક યોજનાને પસાંદ કરી હતી. 

ન્યાદિણ:-  

 પ્રસ્ત  ત સાંિોધનમાાં સાંિોધકે યાદપ્ચ્છક નમનૂા પધ્ધશતર્થી વલલભ શવદ્યાનગરની પ્રાર્થશમક 

િાળાઓમાાંર્થી બે િાળાઓ પસાંદ કરવામાાં આવી હતી.. 

 આણાંદ જજલલાની પ્રાર્થશમક િાળાના ૮૦ શવદ્યાર્થીઓ સાંિોધન માટે પસાંદ કરવામાાં આવ્યા જેમાાં- 

 ૪૦ શવદ્યાર્થી – બાવીસગામ શવદ્યાલય, શવદ્યાનગર-પ્રાયોણગક જૂર્થ માટે 

 ૪૦ શવદ્યાર્થી – આઈ. બી. પટેલ શવદ્યાલય, શવદ્યાનગર-શનયાંશત્રત જૂર્થ માટે 

 બને્ન િાળાના ધોરણ-૬ ના શવદ્યાર્થીઓને બ દ્ધિકસોટીના પ્રાપ્તાાંકો આધારે પ્રાયોણગક અને શનયાંશત્રત 

જૂર્થને સમાન કરવામાાં આવ્યા હતાાં. 

અંકિાસ્ત્રીય પ્રયકુ્તિ:- 

પ્રસ્ત  ત સાંિોધનમાાં મારહતીન ાં શવશ્ર્લેર્ણ અને અર્થાઘટન કરવા માટે ટી કસોટીનો ઉપયોગ કરવામાાં 

આવ્યો હતો. 

પ્રયોગકાયણ:- 

પ્રાયોણગક જૂર્થને પણૂાપ્રભ ત્વ અધ્યયન મોડેલ આધારરત અધ્યયન કાયા કરાવવામાાં આવ્ર્ ાં હત  ાં. 

સૌ પ્રર્થમ સાત-સાત તાસન ાં અધ્યયન કાયા કરાવ્યા બાદ બને્ન જૂર્થને પવૂા શસપ્ધ્ધ કસોટી  આપી. 

ત્યારબાદ પ્રાયોણગક જૂર્થને પણૂાપ્રભ ત્વ અધ્યયન મોડેલ આધારરત અધ્યયનકાયા કરાવ્ર્ ાં. જેમાાં વચ્ચે વચ્ચે 

શસપ્ધ્ધ કસોટી અને શનદાન, માગાદિાન, ઉપચાર સ્વાધ્યાય, સહાધ્યાયીઓ દ્વારા માગાદિાન વગેરે આપ્ર્ ાં. આ 

પ્રરકયા શનધાારરત શવદ્યાર્થી પણૂાપ્રભ ત્વ ક્ક્ષાએ પહોંચ્યા ત્યાાં સ  ધી ચાલ  રાખી હતી. અંતે અંશતમ કસોટી બને્ન 

જૂર્થને આપી હતી.  

પ્રયોગ દરશમયાન પ્રાયોણગક જૂર્થની પણૂાપ્રભ ત્વ અધ્યયન મોડેલર્થી અધ્યયન કરતાાં, ઉપચારના 

જ દાજ દા તબકે્ક જ દીજ દી શસદ્ધિકસોટીઓમાાં મેળવેલ પ્રાપ્તાાંક અને પણૂાપ્રભ ત્વની ક્ક્ષા પ્રાપ્ત કરનાર 

શવદ્યાર્થીઓની સાંખ્યા સારણી નાંબર-૧માાં દિાાવેલ છે. 
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                                   સારણી નુંબર-૧ 

ઉપચારથી િબક્કાિાર પણૂણપ્રભતુ્િ પ્રાપ્િ 
કરનાર તિદ્યાથીઓની સુંખ્યા 

 

િબક્કાનો ક્રમ  સાદી સુંખ્યા ટકા  સુંચચિ સુંખ્યા  ટકા  
પહલેો િબક્કો  ૧૧  ૨૭.૫  ૧૧  ૨૭.૫  
બીજો િબક્કો ૭  ૧૭.૫  ૧૮  ૪૫.૫  
ત્રીજો િબક્કો ૬  ૧૫.૫  ૨૪  ૬૦.૦  
ચોથો િબક્કો ૭  ૧૭.૫  ૩૧  ૭૭.૫  
પાુંચમો િબક્કો ૬  ૧૫.૫  ૩૭  ૯૨.૫  

આમ, ઉત્તરોત્તર વગાના લગભગ બધા શવદ્યાર્થીઓએ પણૂાપ્રભ ત્વની ક્ક્ષા પ્રાપ્ત કરેલ છે. 

પરરણામો : 

  (૧) “શનયાંશત્રત જૂર્થના શવદ્યાર્થીઓના પવૂા કસોટીના સરાસરી પ્રાપ્તાાંકો અને અંશતમ કસોટીના સરાસરી 
પ્રાપ્તાાંકો વચ્ચે સાર્થાક તફાવત નહી હોય.” ની ચકાસણી કરવા માટે મધ્યક, પ્રમાણશવચલન અને ટી 
ગ ણોત્તરની ગણતરી કરવામાાં આવી હતી, જે સારણી નાંબર -૨ માાં દિાાવવામાાં આવેલ છે. 

                                  સારણી નુંબર-૨ 

તનયુંતત્રિ જૂથની સરાસરી, પ્રમાણતિચલન અને ટી ગણુોત્તર 
 

કસોટી સુંખ્યા સરાસરી પ્ર. તિચલન પ્રમાણ 
તિચલનની 
પ્રમાણભલૂ 

ટી-મલૂ્ય નોંધ 

પિૂણ કસોટી  ૪૦  ૧૩.૯  ૨.૦૩  
. ૪૮ . ૩૧ સાથણક નથી અંતિમ 

કસોટી  
૪૦  ૧૪.૦૫  ૨.૨૭  

    

   સારણી નાંબર -૨માાં દિાાવ્યા મ જબ મળેલ ટી-મલૂય ૦.૩૧ છે, જે ટી સારણી મલૂય ૦.૦૫ ક્ક્ષાએ 

૧.૯૬ કરતાાં ઓછાં છે. તેર્થી ૦.૦૫ ક્ક્ષાએ સરાસરી તફાવત સાર્થાક નર્થી. તેર્થી શનયાંશત્રત જૂર્થના 

શવદ્યાર્થીઓના પવૂા કસોટીના સરાસરી પ્રાપ્તાાંકો અને અંશતમ કસોટીના સરાસરી પ્રાપ્તાાંકો વચ્ચે સાર્થાક 

તફાવત નર્થી.  

(૨) “પ્રાયોણગક જૂર્થના શવદ્યાર્થીઓના પવૂા કસોટીના સરાસરી પ્રાપ્તાાંકો અને અંશતમ કસોટીના સરાસરી 
પ્રાપ્તાાંકો વચ્ચે સાર્થાક તફાવત નહી હોય.” ની ચકાસણી કરવા માટે મધ્યક, પ્રમાણશવચલન અને ટી 
ગ ણોત્તરની ગણતરી કરવામાાં આવી હતી, જે સારણી નાંબર -૩માાં દિાાવવામાાં આવેલ છે. 
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                                              સારણી નુંબર-૩ 

પ્રાયોચગક જૂથની સરાસરી, પ્રમાણતિચલન અને ટી ગણુોત્તર  
 

કસોટી સુંખ્યા સરાસરી પ્ર. તિચલન પ્રમાણ 
તિચલનની 
પ્રમાણભલૂ 

ટી-મલૂ્ય નોંધ 

પિૂણ કસોટી  ૪૦  ૧૫.૩૨   ૨.૭૨   
. ૪૮ ૫.૭૯ 

૦.૦૧ 
તક્ષાએ 

સાથણક છે. 
અંતિમ 
કસોટી  

૪૦  ૧૮.૧   ૧.૩૭   

 

  સારણી નાંબર-૩માાં દિાાવ્યા મ જબ મળેલ ટી-મલૂય ૫.૭૯ છે, જે ટી સારણી મલૂય ૦.૦૧ ક્ક્ષાએ ૨.૫૮ 

કરતાાં વધ  છે. તેર્થી ૦.૦૧ ક્ક્ષાએ સરાસરી તફાવત સાર્થાક છે. તેર્થી પ્રાયોણગક જૂર્થના શવદ્યાર્થીઓના પવૂા 

કસોટીના સરાસરી પ્રાપ્તાાંકો અને અંશતમ કસોટીના સરાસરી પ્રાપ્તાાંકો વચ્ચે સાર્થાક તફાવત છે. 

 (૩) “શનયાંશત્રત જૂર્થની અંશતમ કસોટીના સરાસરી ગ ણ અને પ્રાયોણગક જૂર્થના અંશતમ કસોટીના 
સરાસરી ગ ણ વચ્ચે સાર્થાક તફાવત નહી હોય.” ની ચકાસણી કરવા માટે મધ્યક, પ્રમાણશવચલન અને ટી 
ગ ણોત્તરની ગણતરી કરવામાાં આવી હતી, જે સારણી નાંબર -૪માાં દિાાવવામાાં આવેલ છે. 

                                    સારણી નુંબર-૪  

તનયુંતત્રિ જૂથ અને પ્રાયોચગક જૂથના અંતિમ કસોટીના પ્રાપ્િાુંકોની  
સરાસરી, પ્રમાણતિચલન અને ટી ગણુોત્તર  

 

જૂથ  સુંખ્યા સરાસરી પ્ર. તિચલન પ્રમાણ 
તિચલનની 
પ્રમાણભલૂ 

ટી-મલૂ્ય નોંધ 

તનયુંતત્રિ જૂથ  ૪૦  ૧૪.૦૫    ૨.૨૭    
. ૪૨ ૯.૬૪ 

૦.૦૧ 
તક્ષાએ 

સાથણક છે. 
પ્રાયોચગક 
જૂથ   

૪૦  ૧૮.૧   ૧.૩૭   

 

  સારણી નાંબર-૪માાં દિાાવ્યા મ જબ મળેલ ટી-મલૂય ૯.૬૪ છે, જે ટી સારણી મલૂય ૦.૦૧ ક્ક્ષાએ ૨.૫૮ 

કરતાાં વધ  છે. તેર્થી ૦.૦૧ ક્ક્ષાએ સરાસરી તફાવત સાર્થાક છે. તેર્થી શનયાંશત્રત જૂર્થની અંશતમ કસોટીના 

સરાસરી ગ ણ અને પ્રાયોણગક જૂર્થના અંશતમ કસોટીના સરાસરી ગ ણ વચ્ચે સાર્થાક તફાવત છે. 
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િારણો:- 

૧) પણૂાપ્રભ ત્વ અધ્યયન મોડેલર્થી ર્થત  ાં શિક્ષણકાયા પરાંપરાગત પધ્ધશતર્થી ર્થતાાં શિક્ષણકાયા કરતાાં વધ  
અસરકારક છે. 

૨) પણૂાપ્રભ ત્વ અધ્યયન મોડેલ દ્વારા શિક્ષણકાયાર્થી વગાના લગભગ બધા શવદ્યાર્થીઓને અધ્યાપનની પણૂા 
પ્રભ ત્વની ક્ક્ષા સ ધી પહોંચાડી િકાય છે. 

૩) પરાંપરાગત શિક્ષણ પધ્ધશતર્થી કરેલ અધ્યાપન કાયાર્થી શવદ્યાર્થીઓની શસપ્ધ્ધમાાં કોઈ વધારો ર્થયો નર્થી. 
પરાંપરાગત શિક્ષણ પધ્ધશત  અસરકારક પ રવાર ર્થયેલ નર્થી. 

સારાુંિ :- 

પણૂાપ્રભ ત્વ અધ્યયન મોડેલ દ્વારા અધ્યાપનકાયા કરવામાાં આવે તો શવદ્યાર્થીઓની જ્ઞાન પ્રાપ્પ્તની કક્ષા 

વધારી િકાય છે. આ મોડેલ વગા શિક્ષણ માટે વધ  અસરકારક છે. શવદ્યાર્થીઓને ઝડપર્થી આત્મશવશ્વાસપવૂાક 

િીખવવામાાં મદદ કરે છે. તેર્થી ખાસ કરીને પ્રાર્થશમક િાળાઓમાાં વગા શિક્ષણમાાં પણૂાપ્રભ ત્વ અધ્યયન 

મોડેલનો ઉપયોગ વધારવો જોઈએ. 

સુંદર્ણ 

I. િાહ, ગ ણવાંત િૈક્ષણણક મનોશવજ્ઞાનમાાં અધ્યયન શમમાાંસા, ર્ શનવશસિટી ગ્રાંર્થ શનમાાણ બોડા, ગ જરાત 

રાજય. રિતીય આવશૃત્ત 

II. શત્રવેદી, એમ.ડી અને પારેખ, બી.ર્ . : શિક્ષણમાાં આંકડાિાસ્ત્ર, અમદાવાદ: ર્ શનવશસિટી ગ્રાંર્થ શનમાાણ 

બોડા, ગ જરાત રાજય,    

III. દેસાઈ, ધનવાંત. મ,િેલત એન. ડી.,પાંરડત હર્ાદભાઈ: ઇશતહાસ શિક્ષણની નવી ધરી. 

IV. પટેલ, રાવલ, પરીખ: માધ્યશમક શિક્ષણન વતામાન પ્રશ્નો અને પ્રવાહો, અમદાવાદ: નવદીપ પ્રકાિન.    

V. રાજય શિક્ષણ ભવન: તજજ્ઞો માટેન ાં સારહત્ય, પબ્લીિસા એન.સી.ઈ.આર.ટી.    

VI. ચૌધરી અને વૈધ, સાંિોધન પ્રકલપ, શિક્ષણ શવભાગ, ઇન્દોર: દેવી અહલયાબાઈ ર્ શનવશસિટી.  
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