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Continuous Issue-24 | June – July 2019 

માધ્યમમક શાળાઓનાાં મિધાર્થીઓની અભ્યાસ ટેિોનો અભ્યાસ 

સારાાંશ:  

વિધાર્થીઓની સફળતા પાછળ અભ્યાસ ટેિોની ભવૂિકા ખબૂજ િહત્િની રહલેી છે. તેર્થી વિધાર્થીઓિાાં 
સારી અભ્યાસ ટેિો વિકશે તેિા પ્રયાસો હાર્થ ધરિા જોઇએ. અતે્ર િાધ્યવિક શાળાઓનાાં વિધાર્થીઓની અભ્યાસ 
ટેિોનો અભ્યાસ કરિાનો પ્રયાસ કરિાિાાં આવ્યો હતો. જેના હતે ુતરીકે િાધ્યવિક શાળાઓનાાં વિધાર્થીઓની 
અભ્યાસ ટેિોનો જાવત, વિસ્તાર, શાળા પ્રકાર અને ધોરણ અનસુાર અભ્યાસ કરિો. તેિજ ઉત્કલ્પનાઓ 
િાધ્યવિક શાળાઓનાાં વિધાર્થીઓિાાં જાવત, વિસ્તાર, શાળા પ્રકાર અને ધોરણ અનસુાર અભ્યાસ ટેિોિાાં સાર્થથક 
તફાિત નહી હોય જેિી શનૂ્ય ઉત્કલ્પનાઓ રચિાિાાં આિી હતી. પ્રસ્તતુ અભ્યાસ સિેક્ષણ પધ્ધવત દ્વારા હાર્થ 
ધરિાિાાં આવ્યો હતો. વ્યાપ વિશ્ર્િ િાધ્યવિક શાળાઓના વિધાર્થીઓ અને નમનૂા તરીકે બોરસદ તાલકુાની 
ગ્રામ્ય અને શહરેી વિસ્તારની ૨ અનદુાવનત તેિજ ૨ ખાનગી  એિ કુલ િળીને ૮ શાળાઓિાાંર્થી ૨૮૮ 
વિધાર્થીઓને નમનૂા તરીકે  યાદૅચ્છછક રીતે પસાંદ કરિાિાાં આવ્યાાં હતા. ઉપકરણ તરીકે સ્િરચચત અભ્યાસ ટેિ 
સાંશોધનીનો ઉપયોગ કરિાિાાં આવ્યો  હતો. િાહહતીના પરૃ્થક્કરણ અને અર્થથઘટન િાટે િળેલ પ્રાપતાાંકો પરર્થી 
સરાસરી, પ્રિાણ વિચલન,  પ્રિાણભલૂ અને ક્ાાંવતક ગણુોત્તર શોધી ઉત્કલ્પનાઓની ચકાસણી કરી  િાહહતીનુાં 
પરૃ્થક્કરણ અને અર્થથઘટન કરિાિાાં આવ્્ુાં હત ુાં.  

િાધ્યવિક શાળાઓનાાં વિધાર્થીઓની અભ્યાસટેિો સાિાન્ય રીતે ઉછચ પ્રકારની જણાયી હતી. િાધ્યવિક 
શાળાઓનાાં વિધાર્થીઓની અભ્યાસ ટેિોનો જાવત અને વિસ્તાર અનસુાર સાર્થથક તફાિત જોિા િળ્યો ન હતો 
જયારે શાળા પ્રકાર અને ધોરણ અનસુાર સાર્થથક તફાિત જોિા િળ્યો હતો. વિવિધ અચિગિો અને 
ટેક્નોલોજીની િદદર્થી અભ્યાસ ટેિોને િધ ુરસપ્રદ, રોચક, આકર્થક  અને જ્ઞાનસિર િૈવિધ્યપણૂથ અભ્યાસ ટેિો 
વિકસાિી વિધાર્થીઓનો અભ્યાસ પ્રત્યેનો અચિગિ બદલાિી શકાય છે. 

પારરભામિક શબ્દો:  િાધ્યવિક શાળઓ, વિધાર્થીઓ, અભ્યાસ ટેિો.   
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પ્રસ્તાિના: 

વિધાર્થીઓ ખબૂજ િહનેત કરે છે છતાાંપણ ધારેલી સફળતા િેળિી શકતા નર્થી. જેની પાછળ અનેક 

પહરબળો જિાબદાર છે. જેિાનો એક મખુ્ય પહરબળ છે વિધાર્થીઓની અભ્યાસ ટેિો. અહીં િાધ્યવિક શાળઓનાાં 

વિધાર્થીઓની અભ્યાસ ટેિો પર અભ્યાસ કરિાનુાં ઉપક્િ છે. િાધ્યવિક શાળઓનાાં વિધાર્થીઓની વશક્ષણિાાં 

અભ્યાસ ટેિોઅિરોધક બને છે, જેની વિધાર્થીઓના પરીણાિ પર જોિા િળે છે. આખુાં િર્થ વિધાર્થીઓ 

અભ્યાસ કરી આદતોના કારણે વનષ્ફળતા િેળિે છે. એના જેિી બીજી કરુણા કઇ હોઇ શકે ?વિધાર્થીઓની ખાિી 

િાચન અભ્યાસ ટેિોિાાં  રહલેી છે. અભ્યાસ ટેિો જહટલ પ્રહકયા છે. વિધાર્થીઓનાશૈક્ષચણક વિકાસિાાં અભ્યાસ 

ટેિો િહત્િનો િાગ િજિે છે.  

અભ્યાસ ટેિોિાાં ઘરનુાં િાતાિરણ અને આયોજન, િાચન અને નોંધ, વિર્યનુાં આયોજન, એકગ્રતા, 

પરીક્ષાની તૈયારી, ટેિો અને િલણ, શાળાનુાં િાતાિરણ જેિી પ્રહક્યાનો સિાિેશ ર્થાય છે. વિધાર્થીઓની 

અભ્યાસ ટેિો પર ઉપરના જુદા જુદા પહરબળો અસર કરે છે. તેિાાં િાતાિરણ સૌર્થી િહત્િનો િાગ િજિે 

છે.િતથિાન સિયિાાં આ પહરબળો વિશે જાણી તેિાાંર્થી સારી અભ્યાસ ટેિો વિકસાિિા પ્રોત્સાહહત કરિા અન ે

ખરાબ અભ્યાસ ટેિો સધુારિાની હદશાિા નમ્ર પ્રયાસના હતેરુ્થી પ્રસ્તતુ અભ્યાસ હાર્થ ધરિાિા આવ્યો છે.  

અભ્યાસના હતેઓુ: 

૧.િાધ્યવિક શાળાઓનાાં વિધાર્થીઓની અભ્યાસ ટેિોનો અભ્યાસ કરિો.  

૨.િાધ્યવિક શાળાઓનાાં વિધાર્થીઓની અભ્યાસ ટેિોનો  જાવત અનસુાર અભ્યાસ કરિો. 

૩.િાધ્યવિક શાળાઓનાાં વિધાર્થીઓની અભ્યાસ ટેિોનો વિસ્તાર અનસુાર અભ્યાસ કરિો. 

૪.િાધ્યવિક શાળાઓનાાં વિધાર્થીઓની અભ્યાસ ટેિોનો શાળા પ્રકાર અનસુાર અભ્યાસ કરિો. 

૫.િાધ્યવિક શાળાઓનાાં વિધાર્થીઓની અભ્યાસ ટેિોનો ધોરણ અનસુાર અભ્યાસ કરિો. 

ઉત્કલ્પનાઓ:  

Ho1 િાધ્યવિક શાળાઓનાાં વિધાર્થીઓિાાં જાવત અનસુાર અભ્યાસ ટેિોિાાં સાર્થથક તફાિત નહી હોય. 

Ho2 િાધ્યવિક શાળાઓનાાં વિધાર્થીઓિાાં વિસ્તાર અનસુાર અભ્યાસ ટેિોિાાં સાર્થથક તફાિત નહી હોય. 
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Ho3 િાધ્યવિક શાળાઓનાાં વિધાર્થીઓિાાં શાળા પ્રકાર અનસુાર અભ્યાસ ટેિોિાાં સાર્થથક તફાિત નહી હોય. 

Ho4 િાધ્યવિક શાળાઓનાાં વિધાર્થીઓિાાં ધોરણ અનસુાર અભ્યાસ ટેિોિાાં સાર્થથક તફાિત નહી હોય. 

અભ્યાસની મયાાદા:  

૧. સ્િરચચત સાધનની િયાથદા  એ આ અભ્યાસની િયાથદા છે. 

૨. પ્રસ્તતુ અભ્યાસ આણાંદ જજલ્લાના બોરસદ તાલકુાની અમકુ અનદુાવનત અને ખાનગી િાધ્યવિક શાળાઓ 

પરુતો િયાથહદત છે.  

અભ્યાસની કાયા પધ્ધમત:  

પ્રસ્તતુ અભ્યાસિાાં સિેક્ષણ પધ્ધવતનો ઉપયોગ કરિાિાાં આવ્યો હતો.  

અભ્યાસનુાંવ્યાપ મિશ્ર્િ:  

પ્રસ્તતુ અભ્યાસના  વ્યાપ વિશ્ર્િ તરીકે િાધ્યવિક શાળાઓના વિધાર્થીઓનો સિાિેશ કરિાિાાં આવ્યો 

હતો.  

અભ્યાસનુાં નમનૂો: 

પ્રસ્તતુ અભ્યાસિાાં નમનૂા તરીકેઆણાંદ જજલ્લાના બોરસદ તાલકુાનીગ્રામ્ય અને શહરેી વિસ્તારની ૨ 

અનદુાવનત તેિજ ૨ ખાનગી  એિ કુલ િળીને ૮ શાળાઓિાાંર્થી ૨૮૮ વિધાર્થીઓ યાદૅચ્છછક રીતે પસાંદ 

કરિાિાાં આવ્યાાં હતા.  

અભ્યાસનુાં ઉપકરણ: 

પ્રસ્તતુ અભ્યાસના ઉપકરણ તરીકે સ્િરચચત અભ્યાસ ટેિ સાંશોધનીનો ઉપયોગ કરિાિાાં આવ્યો હતો. 

જેિાાં પાંચસ્કેલ ચબિંદુની અંદર ૫૦ વિધાનોની રચના કરિાિાાં આિી હતી. 

મારહતીનુાં એકત્રીકરણ:  

 આચાયથશ્રીઓની પિૂથ િાંજુરી લઈ તેિણે આપેલા  સિયે િગથવશક્ષકોની િદદ િડે નમનૂાિાાં સિાવિષ્ટ કરેલ 

પાત્રોને જરૂરી સચુનાઓ સારે્થ અભ્યાસ ટેિ સાંશોધની આપી િાહહતીનુાં એકત્રીકરણ કરિાિાાં આવ્્ુાં હત ુાં.  
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મારહતીનુાં પરૃ્થક્કરણ અને અર્થાઘટન:  

િાહહતીના પરૃ્થક્કરણ અને અર્થથઘટન િાટે િળેલ પ્રાપતાાંકો પરર્થી સરાસરી, પ્રિાણ વિચલન,  પ્રિાણભલૂ અને 

ક્ાાંવતક ગણુોત્તર શોધી ઉત્કલ્પનાઓની ચકાસણી કરીિાહહતીનુાં પરૃ્થક્કરણ અને અર્થથઘટન કરિાિાાં આવ્્ુાં હત ુાં.  

તારણો:  

િાધ્યવિક શાળાઓનાાં વિધાર્થીઓની અભ્યાસ ટેિોનુાં વિશ્ર્લેર્ણ કરતા નીચે મજુબના તારણો પ્રાપત 

ર્થાય છે.  

૧. િાધ્યવિક શાળાઓનાાં વિધાર્થીઓની અભ્યાસ ટેિો સાિાન્ય રીતે ઉછચ પ્રકારની જણાયી હતી.  

૨. િાધ્યવિક શાળાઓનાાં વિધાર્થીઓની અભ્યાસ ટેિોનો જાવત અનસુાર સાર્થથક તફાિત જોિા િળ્યો  

ન હતો. વિધાર્થીઓ અને વિધાર્થીનીઓિાાં અભ્યાસ ટેિો સરખા પ્રિાણિાાં જોિા િળી હતી.  

૩. િાધ્યવિક શાળાઓનાાં વિધાર્થીઓની અભ્યાસ ટેિોનો વિસ્તાર અનસુાર સાર્થથક તફાિત જોિા 

િળ્યો ન હતો. 

૪. િાધ્યવિક શાળાઓનાાં વિધાર્થીઓની અભ્યાસ ટેિોનો શાળા પ્રકાર  અનસુાર સાર્થથક તફાિત જોિા 

િળ્યો હતો. જેિાાં અનદુાવનત િાધ્યવિક શાળાઓનાાં વિધાર્થીઓ કરતાાં ખાનગી િાધ્યવિક શાળાઓનાાં 

વિધાર્થીઓની અભ્યાસ ટેિો સારી જોિા િળી હતી.  

૫. િાધ્યવિક શાળાઓનાાં વિધાર્થીઓની અભ્યાસ ટેિોનો ધોરણ અનસુાર સાર્થથક તફાિત જોિા િળ્યો 

હતો. જેિાાં ધોરણ-૯ નાાં વિધાર્થીઓ કરતાાં ધોરણ-૧૦ નાાં વિધાર્થીઓની અભ્યાસ ટેિો સારી જોિા િળી હતી. 

અભ્યાસના શૈક્ષણણક ફણિતાર્થો: 

શૈક્ષચણક સાિગ્રીની ગોખણપટ્ટીના બદલે સિજણ પિૂથક તૈયાર કરિાની ટેિ પાડિી જોઇએ. 

વિધાર્થીની એકાગ્રતા કેળિાય તે િાટે શાાંત િાતાિરણ ઉભ ુકરવુાં જોઇએ. 

વિધાર્થીઓને સિજણ પિૂથક િાાંચિા િાટે પ્રોત્સાહહત કરિા જોઇએ.  

 વિધાર્થીઓને એક વિર્યિાાં લખેલી સાિગ્રીનેબીજા વિર્યિાાં લખેલી સાિગ્રી સારે્થ અનબુાંધ જોડીને 

સિજિાનો પ્રયત્ન કરાિો જોઇએ.  
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 વિધાર્થીઓ અભ્યાસના સિય દરમ્યાન ચચિંવતત ન બની જાય તે િાટે જરૂર જણાય ત્યારે હળવુાં 

િાતાિરણ ઉભ ુકરવુાં જોઇએ. 

 બધાજ વિષ્યોને િાચિા િાટે અગાઉર્થી ચોક્કસ આયોજન કરીને અિલ કરવુાં જોઇએ. 

 શાળાઓિાાં વશક્ષકોએ િગથિાાં િણાિિાના પાઠોનુાં વિધાર્થી અગાઉર્થી િાચન કરી લાિે તેિી ટેિોનુાં 

વનિાથણ કરવુાં જોઇએ.  

 સ્િ અધ્યન દરમ્યાન ન સિજાતી બાબતોની વિધાર્થીઓ નોંધ કરીને વશક્ષકો અને વિત્રો સાર્થે ચચાથ 

કરે તેિી ટેિોનુાં વનિાથણ કરવુાં જોઇએ.  

 શાળાના સિય વસિાય પણ વનત્ય િાચિાની ટેિ પાડિી જોઇએ.  

 િાાંચતી િખતે િાાંચવ,ુ રિતી િખતે રિવુાં એ સતૂ્રને અનસુરવુાં જોઇએ. 

ઉપસાંહાર:  

પ્રિથતિાન સિયિાાં ટેક્નોલોજીના ્ગુિાાં અભ્યાસ કે્ષતે્ર વિવિધ િલ્ટીિીડીયા દ્વારા, સ્િાટથ  કલાસીસ અન ે

દૅશ્ય-શ્રાવ્ય ટેક્નોલોજી દ્વારા અભ્યાસ ટેિોને િધ ુરસપ્રદ, રોચક,આકર્થક  અને જ્ઞાનસિર િૈવિધ્યપણૂથ અભ્યાસ 

ટેિો વિકસાિી વિધાર્થીઓનો અભ્યાસ પ્રત્યેનો અચિગિ બદલાિી શકાય. 
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