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1 પ્રસ્તાિના: 

       બાળકો ને જ્યારે લક્ષ પ્રાપ્ત થતુ ંનથી, જરૂરરયાત જ્યારે સંતોષાતી નથી ત્યાર ે તે માનસસક તંર્રદલી નો અનભુિ કર ે છે, અન ેએના કારણ ે

તેનામા ંહતાર્ાનો ભાિ ઉત્પન્ન થાય છે. જેના કારણ ેર્ાળા સર્ક્ષણમાં પણ નકારત્મક અસર જોિા મળતી હર્.ે 

          સર્ક્ષણનો મુખ્ય હેત ુબાળકોના સિાાંર્ી સિકાસ નો છે, ત્યાર ેસર્ક્ષણ સાથે સંકળાયેલ તમામ પાસા નો અભ્યાસ કરિો ખૂબ જરૂરી છે, આ 

પાસાઓ મા ંબાળકો, સર્ક્ષકો, સમાજ, અભ્યાસક્રમ અન ેર્ાળાઓનો સમાિેર્ થતો હોય છે, અન ેતેમા ંમુખ્ય પાસા તરીકે ર્ાળાઓમા ંઅભ્યાસ કરતા 

બાળકો છે. આ બાળકો નું િાતાિરણ અન ે પરરસસ્થસત સાથ ે અનકુૂલન સાધિુ ં ખૂબ જ જરૂરી છે, જો બાળક િાતાિરણ અન ે પરરસસ્થસત સાથ ે

અનુકૂલન ના સાધી ર્ક ે તો તેમનો સિકાસ રુંધાઈ જાય છે, જેના ં પરરણામ ે તેના અધ્યયન પર પણ નકારત્મક અસર જોઈ ર્કાય છે, અન ે તેના 

પરરણામ ેતેઓનુ ંભસિષ્ય ધૂંધળંુ થઈ જાય છે. િણકર, જે. આર અન ેઅન્ય (૨૦૧૪), પાનસુરીયા, જે. કે (૨૦૦૯), ર્જેરા, એમ. એન(૨૦૧૬) અન ે

રાઠોડ, જે. કે ના ંસંર્ોધન ના ંપરરણામો પણ આ બાબત ની પુસિ  કર ેછે કે હતાર્ા અન ેર્ૈક્ષસણક સસસધધ એ સિધાથી ના ંજીિન પર અસર કર ેછે. 

આમ સંર્ોધક ના ંમન મા ંર્ાળા મા ંઅભ્યાસ કરતાં બાળકો સંદભ ેઅનેક પ્રશ્નો ઉદભવ્યા હતા.ં 

2 હતેઓુ : 

     દસક્ષણ ર્ુજરાત સિસ્તારના ંધો ૧૦ ના ંસિદ્યાથીઓની હતાર્ાનો જાતીયતાના સંદભ ેઅભ્યાસ કરિો તેમજ ધો ૧૦ ના ંસિદ્યાથીઓની હતાર્ા 

અન ેર્ૈક્ષસણક સસસધધ િચ્ચેના ંસંબધં અંર્ ેઅભ્યાસ કરિો જેિા ંહતા.ં 

3 ઉત્કલ્પાના: 

 - ધો ૧૦ મા ંઅભ્યાસ કરતાં કુમારો અન ેકન્યાઓ ના ંહતાર્ા માપન ક્રમમાપદંડ પર મેળિેલ પ્રપ્તાંક િચ્ચ ેસાથગક તફાિત નહીં હોય. 

- ધો ૧૦ મા ંઅભ્યાસ કરતાં સિદ્યાથીઓની હતાર્ા માપન ક્રમમાપદડં પર અન ેર્ૈક્ષસણક સસસધધ કસોટી પર મેળિેલ પ્રપ્તાંકો િચ્ચ ેસાથગક સહસંબંધ 

નહીં હોય. 

4 ચાિીરૂપ ર્બ્દો ની પરરભાષા: 

હતાર્ા:  

       પ્રસ્તુત સંર્ોધન અંતર્ગત હતાર્ા એટલે સંર્ોધક સનર્મગત હતાર્ા માપન ક્રમમાપદંડ પર દસક્ષણ ર્ુજરાત સિસ્તારની માધ્યસમક ર્ાળાઓ નો ધો 

૧૦ ના ંસિદ્યાથીઓ પૈકી નમનૂામા ંસમાયેલ પત્રોએ દર્ાગિેલ પ્રસતચરના આધારે મળેલ પ્રાપ્તાંકો એિો અથગ અસભપ્રેત હતો. 

સારારં્ :    પ્રસ્તુત સંર્ોધન ધો ૧૦ ના ંસિદ્યાથીઓ ની હતાર્ા અન ેર્ૈક્ષસણક સસસધધ પર કરિામા ંઆવ્યો હતો. જેના ંમાટ ેદસક્ષણ ર્ુજરાત 

સિસ્તાર ની ૨૬ ર્ાળાઓ ના ં૧૧૦૧ કુમારો અન ેકન્યાઓ ન ેપસંદ કરિામા ંઆવ્યાં હતા.ં પાત્રો ની પસંદર્ી યાસધચ્છક રીતે કરિામા ંઆિી 

હતી. આ પાત્રો ની હતાર્ા જાણિા માટ ેસંર્ોધક રસચત હતાર્ા માપન ક્રમમાપદંડ તેમજ ર્ૈક્ષસણક સસસધધ ની માસહતી મેળિિા માટ ેધો ૯ ની 

િાર્ષગક પરીક્ષાની ટકાિારી ને ધ્યાન મા ંલઈ માસહતી મેળિિામા ંઆિી હતી. મળેલ માસહતી ન ેિર્ો મા ંસિભાસજત કરી spss પ્રોગ્રામ ધિારા 

સરાસરી, પ્રમાણ સિચલન,પ્રમાણ ભૂલ અન ેટી કસોટી જેિી અંકર્ાસ્ત્રીય પ્રયુસક્ત ધિારા પૃથક્કરણ કરિામા ંઆવ્યંુ હતુ.ં સંર્ોધક ેરચેલ ર્ૂન્ય 

ઉત્કલ્પના નુ ંપરરણામ  ૦.૦૫  કક્ષા એ સાથગક મળયંુ હતુ.ં તેમજ હતાર્ા અન ેર્ૈક્ષસણક સસસધધ િચ્ચ ે૦.૧૯ કક્ષા એ સિધાયક સાથગક સહસંબંધ 

જોિા મળયો હતો. જેથી પરરણામ ન ેઆધાર ેકહી  ર્કાય કે સિદ્યાથીઓ ની હતાર્ા પર જાસત ની અસર જોિા મળી હતી. અન ેહતાર્ા અન ે

ર્ૈક્ષસણક સસસધધ િચ્ચ ેસિધાયક સહસંબંધ જોિા મળયો હતો. 

ચાિીરૂપ ર્બ્દો: હતાર્ા અન ેર્ૈક્ષસણક સસસધધ. 
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ર્કૈ્ષસણક સસસધધ: 

        પ્રસ્તુત સંર્ોધન અંતર્ગત ર્ૈક્ષસણક સસસધધ એટલે ધો ૧૦ ના ંસિધાથીઓએ ધો ૯ મા ંદસક્ષણ ર્ુજરાત સિસ્તારની માધ્યસમક ર્ાળામા ંમેળિેલ 

પ્રાપ્તંકો ના ંર્તમાન એિો અથગ સ્િીકારિામા ંઆવ્યો હતો. 

વ્યાપસિશ્િ અન ેનીદર્ગ: 

      પ્રસ્તુત સંર્ોધનમા ંદસક્ષણ ર્જુરાત સિસ્તારની માધ્યસમક ર્ાળામા ંઅભ્યાસ કરતાં ધો ૧૦ ના ંિષગ ૨૦૧૭-૧૮ ના ંસિધાથીઓ ન ેવ્યાપસિશ્િ 

તરીક ેસ્િીકારેલ હતુ.ં 

      પ્રસ્તુત સંર્ોધનમા ંદસક્ષણ ર્જુરાત સિસ્તારની કુલ ૨૬ ર્ાળાના ંકુમાર ૪૯૩ અન ેકન્યા ૬૦૯ એમ કુલ ૧૧૦૧ સિદ્યાથીઓન ેસ્તરરકૃત 

યાદસચ્છક રીતે નમૂનામા ંપસંદ કયાગ હતા. 

સરં્ોધન પધધસત:   

          પ્રસ્તુત સંર્ોધનમા ંધો ૧૦ ના ંસિદ્યાથીઓની હતાર્ા અન ેર્ૈક્ષસણક સસસધધ નો અભ્યાસ કરિાનો હોિાથી સંપૂણગ પણ ેસિકે્ષણ પધધસત થી 

સંર્ોધન હાથ ધયુાં હતુ.ં 

ઉપકરણ: 

     પ્રસ્તુત સંર્ોધન મા સિદ્યાથીઓની હતાર્ા જણિાની હોિાથી પાત્રો પાસથેી મસહસત મેળિિા માટે સ્િ રસચત અપ્રમણીત હતાર્ા માપન 

ક્રમમાપદંડનો ઉપયોર્ કયો હતો.જેની સિર્ત સનચ ેમુજબ હતી. 

   સંર્ોધકે નીચેના સોપાનોન ેધ્યાનમા ંરાખી હતાર્ા માપન ક્રમમાપદંડ ની સંરચના કરી હતી. 

સોપાન ૧. હતાર્ા માપન ક્રમમાપદંડ ન ેસ્પર્ગતા સંદભગ સાસહત્યનો ર્હન અભ્યાસ. 

સોપાન ૨. હતાર્ા માપન ક્રમમાપદંડ ની પ્રાથસમક સ્િરૂપ સંરચના. 

સોપાન ૩.  હતાર્ા માપન ક્રમમાપદંડ ના ંપ્રાથસમક સ્િરૂપ અંર્ ેતજસિય અસભપ્રાયો. 

સોપાન ૪.  હતાર્ા માપન ક્રમમાપદંડ ના ંસધિતીય સ્િરૂપની સંરચના. 

માસહતી એકત્રીકરણ: 

     સંર્ોધકે સંપૂણગ પણ ેસ્તરીકૃત યાદસચ્છક થી પસંદ કરેલ નામનુાના પાત્રોન ેરૂબરૂ મળીન ેયોગ્ય સૂચનાઓ આપ્યા બાદ હતાર્ા માપન ક્રમમાપદંડ 

પર પ્રસતચરો આપિાનુ ંસૂચવ્યુ ંહતુ,ં સંર્ોધક ેમાસહતી રૂબરૂ મળે તે માટ ેના ંપ્રયત્નો કયાગ હતા.ં 

માસહતીનુ ંપથૃક્કરણ અન ેઅથગઘટન: 

       સંર્ોધક ેમેળિેલ માસહતી ન ેિર્ીકૃત કરી SPSS પ્રોગ્રામ ધિારા સરાસરી, પ્રમાણ સિચલન, પ્રમાણ ભૂલ, સહસંબધં અન ેટી મૂલ્ય જેિી 

આંકડાકીય ર્ણતરી કર પૃથક્કરણ કયુાં હતુ.ં 

ટબેલ નબંર -૦૧ 

હતાર્ા માપન ક્રમમાપદડં પર કમુારો અન ેકન્યાઓએ મળેિલે પ્રાપ્તાકો ની સરાસરીના   તફિતની સાથગક્તા દર્ાગિત ુટબેલ. 

ઉપકરણ જૂથ સખં્યા સરાસરી પ્રમાણ 

સિચલન 

પ્રમાણ ભલૂ ટી મલૂ્ય સાથગકતાની 

કક્ષા 

હતાર્ા 

માપન 

ક્રમમાપદંડ 

કુમાર ૪૯૩ ૧૭૨.૧૨ ૨૩.૫૮ 
૧.૩૮ ૨.૧૪ 

Significant 

૦.૦૫ 

કન્યા ૬૦૮ ૧૬૯.૧૫ ૨૧.૮૩ 
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ટેબલ નંબર ૧ નું અિલોકન દર્ાગિ ેછે ક ેકુમારો અન ેકન્યાઓ ની સરાસરી અનકુ્રમ ે૧૭૨.૧૨ અન ે૧૬૯.૧૫ છે, તથા પ્રમાણ સિચલન 

૨૩.૫૮ અન ે૨૧.૮૩ છે, સરાસરી પ્રમાણ ભૂલ ૧.૩૮ છે, જેના આધાર ેસંર્ોધક ધિારા ર્ણતરી કરિામા ંઆિેલ ટી મૂલ્ય ૨.૧૪ પ્રાપ્ત થયુ ંહતુ.ં 

જે સારણીયન મૂલ્ય ૦.૦૫ કક્ષાએ ૧.૯૬ કરતા િધાર ેછે, તેથી ર્ૂન્ય ઉત્કલ્પના નો ૦.૦૫ કક્ષા એ અસ્િીકાર થયો હતો.પ્રાપ્તાકો ની તુલના કરતા 

સ્પસ્ટ થાય છે કે કન્યાઓ ના ંપ્રાપ્તાકો ની સરાસરી કરતાં કુમારો ના ંપ્રાપ્તાકો ની સરાસરી િધુ ંછે. આમ, કહી ર્કાય કે ધો ૧૦ ની કન્યાઓ કરતાં 

કુમારો િધુ ંહતાર્ા ધરાિ ેછે. સિદ્યાથી ની હતાર્ા પર જાસત ની અસર જોિા મળી હતી. 

ટબેલ નબંર ૦૨ 

હતાર્ા માપન ક્રમમાપદડં અન ેર્કૈ્ષસણક સસસધધ કસોટી પર કમુારો અન ેકન્યાઓએ મળેિલે પ્રાપ્તાકો ની સરાસરી નો સહસબધં દર્ાગિત ુ

ટબેલ. 

ઉપકરણ સખં્યા મધ્યક પ્રમાણ સિચલન સહસબધં 

હતાર્ા માપન 

ક્રમમાપદંડ 
૧૧૦૧ ૧૭૦.૪૮ ૨૨.૬૭ 

૦.૧૯ 

ર્ૈક્ષસણક સસસધધ કસોટી ૧૧૦૧ ૬૮.૦૦ ૧૩.૪૪ 

 સાથગક્તા કક્ષા- ૦.૦૧ 

ટેબલ નંબર ૦૨ નું અિલોકન દર્ાગિ ેછે કે હતાર્ા માપન ક્રમમાપદંડ પર મેળિેલ પ્રાપ્તાકો અન ેર્ૈક્ષસણક સસસધધ કસોટી પર મેળિેલ પ્રાપ્તાકો  

િચ્ચ ેસિધાયક સાથગક સહસંબંધ છે. આ બંન ેિચ્ચ ેના ંસહસંબંધ નું મલૂ્ય ૦.૧૯ છે જે નોંધ પાત્ર સહસબંંધ દર્ાગિે છે. આમ, કહી ર્કાય કે હતાર્ા 

અન ેર્ૈક્ષસણક સસસધધ એકબીજા સાથે નોંધપાત્ર રીતે જોડાયેલ છે. 

તારણો: 

૧. ધો ૧૦ મા ંઅભ્યાસ કરતાં કન્યાઓ ની તુલનામા ંકુમારો િધુ ંહતાર્ા અનભુિતા હતા.ં 

૨. એકંદરે હતાર્ા પ્રાપ્તાકો ઊંચા તેિા સિધાથીઓ ની ર્ૈક્ષસણક સસસધધ નીચી હતી. 
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