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તાપી જિલ્લાની સરકારી ઉચ્ચતર માધ્યજમક શાળાઓન ું મૂલ્યાુંકન  

પટલે ભાવશેક માર કે. 

જશક્ષણ સહાયક, સરકારી ઉચ્ચતર માધ્યજમક શાળા 

રાયગઢ. તા.જનઝર,  જિલ્લો: તાપી, ગ િરાત રાિય. 
Email: bkp2405@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(૧) પ્રસ્તાવના: 
 કેળવણીન ું માનવના જીવનમાું ખબૂ િ મહત્વ છે. કેળવણી વગર માનવજીવનની દિશા પકડી શકતો નથી. આઠવલે (૨૦૦૦) એ કહ્ ું છે ક ે“ 

જશક્ષણ વ્યવસ્થા એ સમાિન ું હિય છે. હિય શ દ્ધ શજતતશાળી અન ેભાવપણૂણ હોય તો સમાિ જનરોગી, સમથણ અને દિવ્ય બને તથા ધ્યેયલક્ષી, મહત્વલક્ષી 

અન ેતિેસ્વી રહ ેઅન ેપ્રગજતના પુંથ ેઆગળ વધતો રહે. ૨૧ મી સિીમાું જશક્ષણ સ્વરૂપ ેસમાિન ું ઘડતર કરવા માટ ેસરકારી શાળા, ગ્રાન્ટેડ શાળા, 

નોન-ગ્રાન્ટેડ શાળા, લાઘ મતી શાળા અને મોડલ સ્કૂલ િેવી શાળા કાયણરત છે. હાલની પદરજસ્થજતમાું સરકારી શાળામાું બાળકોની સુંખ્યા દિવસનેે દિવસ ે

ઘટતી જાય છે. તથેી સરકારી શાળાની હાલની પદરજસ્થતી કેવી છે? સરકારી શાળામાું કઈ શૈક્ષજણક લયકાત ધરાવતા જશક્ષકો છે? સરકારી શાળાની ભૌજતક 

સ જવધા કવેી છે? સરકારી શાળા બાળકોના સવાાંગીણ જવકાસ માટે કયા કયા પગલાું હાથ ધરી રહી છે ત ેજાણવા સુંશોધકે પ્રસ્ત ત સુંશોધન હાથ ધય ાં હત ું. 

 

(૨) પવૂણ થયલેા સુંશોધનની સમીક્ષા : 

(૨.૧) વીરકરે (૧૯૮૯) Preparation of  a criterion scale for rating the B.Ed. colleges in Maharashtra state જવષય પર રસપ્રિ   

સુંશોધન હાથ ધય ાં હત ું. તેમાું સુંશોધનનો મ ખ્ય હેત  નવીન ઘડાયેલા માપિુંડના સુંિભણમાું બી.એડ કોલેિોની વતણમાન પદરજસ્ધજતન ું સવેક્ષણ 

કરવાન ું હત ું. 

(૨.૨) જબથલે (૨૦૦૧) River country school district: A study of one small rural school district in Ilion’s જવષય પર  સુંશોધન 

હાથ ધય ાં હત ું. સુંશોધનનો મ ખ્ય હેત  સુંસ્થાની ભૌજતક સ જવધાઓનો અભ્યાસ અને અસર અુંગેની માજહતી  મેળવવાનો હતો. 
 

)૩(  સુંશોધનના હતે ઓ: 

           પ્રસ્ત ત સુંશોધનના હેત  નીચે મ િબ છે.  

(૩.૧) સરકારી ઉચ્ચતર માધ્યજમક શાળાના સ્થાપનાના હેત ઓનો અભ્યાસ કરવો.                            

(૩.૨) સરકારી ઉચ્ચતર માધ્યજમક શાળાની ભૌજતક સ જવધાઓનો અભ્યાસ કરવો. 

(૩.૩) સરકારી ઉચ્ચતર માધ્યજમક શાળાની આર્થણક જસ્થજત અુંગેનો અભ્યાસ કરવો. 

(૩.૪) સરકારી ઉચ્ચતર માધ્યજમક શાળામાું અપાતા જીવનમૂલ્યોના ઘડતરનો અભ્યાસ કરવો. 

(૩.૫) સરકારી ઉચ્ચતર માધ્યજમક શાળાના અભ્યાસક્રમની માજહતી મેળવવી. 

(૩.૬) સરકારી ઉચ્ચતર માધ્યજમક શાળાના પ્રવતણમાન જશક્ષણ પદ્ધજતની માજહતી મેળવવી.  

(૩.૭) સરકારી ઉચ્ચતર માધ્યજમક શાળાના છેલ્લા ત્રણ વષણના શૈક્ષજણક પદરણામોનો અભ્યાસ કરવો. 

(૩.૮) સરકારી ઉચ્ચતર માધ્યજમક શાળાના પ્રવતણમાન શૈક્ષજણક કમણચારી, જબનશૈક્ષજણક કમણચારી અને જવધાથીની સુંખ્યાની માજહતી મેળવવી. 

(૩.૯) સરકારી ઉચ્ચતર માધ્યજમક શાળાના જવધાથીઓને અન ભવાતી સમસ્યાઓનો અભ્યાસ કરવો. 

સારાુંશ : કેળવળી એ માનવના સવાાંગીણ જવકાસની પ્રદક્રયા છે. ગાુંધીજીએ િણાવ્ય ું હત ું કે, “ કેળવણી એટલે બાળતના અને મન ષ્યના 

શરીર, મન અને આત્માના ઉતમાુંશોન ું આજવષ્કરણ”. પ્રસ્ત ત સુંશોધનમાું ગ િરાત રાજ્ય દ્વારા સુંચાજલત સરકારી ઉચ્ચતર માધ્યજમક 

શાળાઓન ું મૂલ્યાુંકન થય ું. િેનો મ ખ્ય ઉદ્શ સરકારી ઉચ્ચતર માધ્યજમક શાળામાું આપતા શૈક્ષજણક કાયણ અને ભૌજતક માજહતીની 

જાણકારી મેળવવી. સુંશોધનમાું તાપી જિલ્લાની તમામ સરકારી ઉચ્ચતર માધ્યજમક શાળાન ું મૂલ્યાુંકન કરવામાું આવ્ય ું હત ું. સુંશોધનમાું 

માજહતી એકત્ર કરવા માટે સુંશોધકે મ લાકાત, િસ્તાવેજી સાજહત્ય, અજભપ્રાયાવલી અને મ તત પ્રશ્નાવજલનો ઉપયોગ કયૉ હતો તથા 

માજહતી પૃથતકરણ માટે ગ ણાત્મક પૃથતકરણ, તાર્કણક આગમનાત્મક ગ ણાત્મક પધ્ધજત, ટકાવારી, સરાસરી ગ ણભાર અને કાઇવગણ 

કસોટીનો ઉપયોગ થયો હતો. અુંતે જાણવા મળય ું કે તમામ શાળામાું TAT પાસ જશક્ષકો હતા િેમના દ્વારા બાળકોનો સવાાંગીણ 

જવકાસ સાધવામાું આવી રહ્ો હતો. આ સુંિભે ઊંડાણ પૂવણકની માજહતી પ્રસ્ત ત સુંશોધનપાત્રમાું રિૂ કરવામાું આવી છે.  
 

ચાવીરૂપ શબ્િો : તાપી જિલ્લો , સરકારી શાળા , ઉચ્ચતર માધ્યજમક જવભાગ , મૂલ્યાુંકન, સરાસરી ગ ણભાર, કાઇવગણ કસોટી. 
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(૩.૧૦) સરકારી ઉચ્ચતર માધ્યજમક શાળામાું છાત્રાલય અુંગેની માજહતીનો અભ્યાસ કરવો. 

(૩.૧૧) સરકારી ઉચ્ચતર માધ્યજમક શાળાના ભાજવ આયોિન અુંગેની માજહતી મેળવી.  

 

(૪) સુંશોધનના પ્રશ્ર્નો: 

 પ્રસ્ત ત સુંશોધના પ્રશ્નો નીચે મ િબ છે. 

(૪.૧) સરકારી ઉચ્ચતર માધ્યજમક શાળાના સ્થાપનાના હેત  તયાું તયાું છે? 

(૪.૨) સરકારી ઉચ્ચતર માધ્યજમક શાળામાું કઇ કઇ ભોજતક સ જવધાઓ ઉપલબ્ધ છે? 

(૪.૩) સરકારી ઉચ્ચતર માધ્યજમક શાળાની આર્થણક જસ્થજત કેવી છે? 

(૪.૪) સરકારી ઉચ્ચતર માધ્યજમક શાળા જવધાથીમાું કેવી રીતે જીવનમૂલ્યોના ઘડતરનો જવકાસ કરે છે? 

(૪.૫) સરકારી ઉચ્ચતર માધ્યજમક શાળાનો અભ્યાસક્રમ કયા પ્રકારનો છે? 

(૪.૬) સરકારી ઉચ્ચતર માધ્યજમક શાળામાું જશક્ષણકાયણ માટે કઇ કઇ જશક્ષણ પદ્ધજતનો ઉપયોગ જશક્ષકો દ્રારા કરવામાું  આવે છે? 

(૪.૭) સરકારી ઉચ્ચતર માધ્યજમક શાળાના છેલ્લા ત્રણ વષણના શૈક્ષજણક પદરણામો કેવા છે? 

(૪.૮) સરકારી ઉચ્ચતર માધ્યજમક શાળાના શૈક્ષણીક કમણચારી, જબનશૈક્ષજણક કમણચારી અને જવધાથીઓની સુંજખ્યક માજહતી કેવી છે? 

(૪.૯) સરકારી ઉચ્ચતર માધ્યજમક શાળાના જવધાથીઓને અન ભવતી સમસ્યા કઇ કઇ છે? 

(૪.૧૦) સરકારી ઉચ્ચતર માધ્યજમક શાળાના છાત્રાલયમાું કઇ કઇ સ જવધાઓ પૂરી પાડવામાું આવે છે? 

(૪.૧૧) સરકારી ઉચ્ચતર માધ્યજમક શાળાઓન ું ભાજવ આયોિન કેવ ું છે? 

 

(૫) સુંશોધનન ું મહત્વ: 

 પ્રસ્ત ત સુંશોધનન ું મહત્વ નીચે મ િબ છે. 

(૫.૧) પ્રસ્ત ત સુંશોધન દ્રારા સરકારી ઉચ્ચતર માધ્યજમક શાળાના સમાિમાું શ ું યોગિાન આપય ું છે. તેની ઝાુંખી પ્રાપત કરી શકશે . 

(૫.૨) પ્રસ્ત ત સુંશોધન દ્રારા સરકારી ઉચ્ચતર માધ્યજમક શાળા સાથે પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે સુંકળાયેલા પ્રત્યેકને માટે સમસ્યાઓનો દિશા 

પ્રાજપત કરી શકાશે. 

(૫.3) પ્રસ્ત ત સુંશોધન ગ િરાત સરકાર દ્વારા નવી સ્થાજપત થનારી સરકારી ઉચ્ચતર માધ્યજમક શાળા માટે માગણિશણક બનશે. 

 

(૬) સુંશોધનન ું સીમાુંકન: 

 પ્રસ્ત ત સુંશોધનન ું સીમાુંકન નીચે મ િબ છે. 

(૬.૧) પ્રસ્ત ત સુંશોધન તાપી જીલ્લામાું આવેલી સરકારી ઉચ્ચતર માધ્યજમક શાળા પૂરત ું િ સીજમત હત ું. 

(૬.૨) પ્રસ્ત ત સુંશોધનમાું માજહતી એકજત્રકરણ માટે ઉપકરણો તરીકે શાળાના િસ્તાવેજી સાજહત્ય, અજભપ્રાયાવલી, મ કત િવાબી 

પ્રશ્રનાવલી, જનરીક્ષણપત્રક, સાક્ષયપત્રકનો િ ઉપયોગ કરવામાું આવ્યો હતો. 

(૬.૩) પ્રસ્ત ત સુંશોધનમાું સરકારી ઉચ્ચતર માધ્યજમક શાળા સાથે સુંકળાયેલ વ્યજતતન િ સમાવેશ કરવામાું આવ્યો હતો. 

 

(૭) સુંશોધન પધ્ધજત: 

 પ્રસ્ત ત સુંશોધનમાું સવણક્ષણ પધ્ધજતનો ઉપયોગ કરવામાું આવ્યો હતો. િેમાું નીચેના મ િા આવરી લેવામાું આવ્યા હતા.  

(૭. ૧) વ્યાપજવશ્વ અન ેનમનૂાપસુંિગી: 

  પ્રસ્ત ત સુંશોધનન ું વ્યાપજવશ્વ તાપી જીલ્લાની તમામ ઉચ્ચતર માધ્યજમક શાળાનો સમાવેશ થયો હતો.આ વ્યાપજવશ્વમાુંથી નમૂના 

પાત્રો તરીકે સહેત ક રીતે સરકારી ઉચ્ચતર માધ્યજમક શાળાઓની પસુંિગી કરવામાું આવી હતી.  
 

(૭.૨) ઉપકરણો:  

 પ્રસ્ત ત સુંશોધન માટે િરૂરી માજહતી એકત્ર કરવા માટે સુંશોધકે િસ્તાવેજી સાજહત્ય, મ કત િવાબી પ્રશ્રનાવલી, અજભપ્રાયાવલી, 

સાક્ષયપત્રક અને જનરીક્ષણપત્રકની રચના કરી હતી . 

 (૮)  માજહતી એકત્રીકરણ અન ેપથૃતકરણની રીત: 

 પ્રસ્ત ત સુંશોધનમાું ગ ણાત્મક તેમિ સુંખ્યાત્મક એમ બને પ્રકારની માજહતી એકત્ર કરવામાું આવી હતી.તેમિ તને ું પૃથતકરણની જવગત 

નીચેના કોષ્ટકમાું િશાણવેલ છે.  
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 પ્રસ્ત ત સુંશોધનમાું ગ ણાત્મક તેમિ સુંખ્યાત્મક એમ બને પ્રકારની માજહતી એકત્ર કરવામાું આવી હતી.તેમિ તેન ું પૃથતકરણની 

જવગત નીચેના કોષ્ટકમાું િશાણવેલ છે.  

ક્રમ ઉપકરણ માજહતી પથૃતકરણની રીત 

૮.૧ િસ્તાવેજી સાજહત્ય - ગ ણાત્મક પૃથતકરણ 

૮.૨ મ કત િવાબી પ્રશ્રનાવલી - તાર્કણક આગમનાત્મક ગ ણાત્મક પદ્ધજત  

૮.૩ અજભપ્રાયાવલી - ટકાવારી, સરાસરી ગ ણભાર, અગ્રતાક્રમ, કાઇવગણ કસોટી  

૮.૪ સાક્ષયપત્રક - ગ ણાત્મક પદ્ધજત 

૮.૫  જનરીક્ષણપત્રક - સુંખ્યાત્મક પૃથતકરણ 

 

  પ્રસ્ત ત સુંશોધનમાું માજહતી પૃથતકરણ માટે નીચે મ િબના આુંકડાશાસ્ત્રીય સૂત્રોનો ઉપયોગ કરવામાું આવ્યો 

હતો.  

કાઇ-વગણ (𝑥2) = Σ [
(𝑓𝑜 −𝑓𝑒)2 

𝑓𝑒 
] 

  જ્યાું, 𝑥2 =  કાઇવગણ મૂલ્ય  

        Fo = અવલોદકત આવૃજિ  

                        Fe = અપેક્ષજત આવૃજિ 

                         Σ = બધાનો સરવાળો  
  પ્રસ્ત ત સુંશોધનમાું રચેલી અજભપ્રાયવજલમાું જવધાનોને સરરેાશ ગ ણભાર આપવામાું આવ્યા હતા. િે ગ ણભાર નીચે િશાણવેલ છે.  

જવધાનોન ેઆપલે ગ ણભાર 

ક્રમ જવધાન સુંમત તટસ્થ અસુંમત 

૧ હકારાત્મક ૩ ૨ ૧ 

૨ નકારાત્મક ૧ ૨ ૩ 

 

(૧૦) સુંશોધનના તારણો: 

  પ્રસ્ત ત સુંશોધનમાું સરકારી ઉચ્ચતર માધ્યજમક શાળાના સુંિભે િે માજહતી પ્રાપત થઈ હતી તેના પૃથકકરણ અને અથણઘટન પર 

આધાદરત તારણો નીચે પ્રમાણે છે. 

(૯.૧) સરકારી ઉચ્ચતર માધ્યજમક શાળાઓ સ્થાપવાનો હેત  જવધાથીઓ આર્થણક ઉપાિણન સાધી અને આત્મજનભણર બને માટેનો હતો તથા 

િસ્તાવેજી માજહતી પરથી જાણવા મળય ું કે ૮૦ ટકા શાળા ૨૦૦૯ ના વષણમાું સ્થપાય હતી.   

(૯.૨) સરકારી ઉચ્ચતર માધ્યજમક શાળાઓમાું ભૌજતક સ જવધા યોગ્ય પ્રમાણમા ઉપલબ્ધ હતી. પરુંત  કેટલીક શાળાન ું પોતાન ું મકાન ન 

હોવાથી પ્રાયમરી શાળામાું જશક્ષણ કરાવતા હતા.  

(૯.૩) સરકારી ઉચ્ચતર માધ્યજમક શાળાઓની આર્થણક જસ્થજત સધ્ધર હતી.  

(૯.૪) સરકારી ઉચ્ચતર માધ્યજમક શાળાઓ જવધાથીઓના જીવનમૂલ્યોના જવકાસ માટે કજવસુંમેલન, સુંગીત  સ્પધાણ, વકતૃત્વ સ્પધાણ અને 

કાવ્યપઠન સ્પધાણન ું આયોિન કરવામાું આવત ું હત ું. તેમિ ગ િરાત સરકાર  અુંતગણત તમામ કાયણકમન ું આયોિન કરવામાું આવત ું હત ું. 

(૯.૫) સરકારી ઉચ્ચતર માધ્યજમક શાળાઓનો અભ્યાસક્રમ ગ િરાત રાજ્ય સરકાર દ્વારા રજચત હતો. 

(૯.૬) સરકારી ઉચ્ચતર માધ્યજમક શાળાઓમાું જશક્ષક દ્રારા જનિશણન પધ્ધજત, પ્રોિેકટ પધ્ધજત અને આગમન–જનગમન પધ્ધજતની મિિથી 

જશક્ષણકાયણ રસપિ બનાવવામાું આવત ું હત ું.  

(૯.૭) સરકારી ઉચ્ચતર માધ્યજમક શાળાઓન ું છેલ્લા ત્રણ વષણન ું શૈક્ષજણક પદરણામ ૭૦% થી ૧૦૦% ની વચ્ચ ેિોવા મળય ું હત ું.  
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(૯.૮) સરકારી ઉચ્ચતર માધ્યજમક શાળામાું શૈક્ષજણક કમણચારીઓની સુંખ્યા અને જબનશૈક્ષજણક કમણચારીઓની સુંખ્યા પૂરતા પ્રમાણમાું ન 

હતી. તેમિ મોટા ભાગની શાળામાું જવધાથીની સુંખ્યા ઓછી િોવા મળી હતી. 

(૯.૯) સરકારી ઉચ્ચતર માધ્યજમક શાળાઓમાું છાત્રાલયની સ જવધા ન હતી. પરુંત  શાળાની િેખરેખ માટે વોચમેનની સ જવધા હતી. 

(૯.૧૦) સરકારી ઉચ્ચતર માધ્યજમક શાળાઓ જવધાથીઓને કોઈ પણ સમસ્યા નડતી ન હતી. 

(૯.૧૧) સરકારી ઉચ્ચતર માધ્યજમક શાળાઓમાું આગામી વષોમાું જવજ્ઞાન પ્રવાહ ચાલ  કરવાનો પ્રયાસ થશે. 

(૯.૧૧) સરકારી ઉચ્ચતર માધ્યજમક શાળાઓમાું મોટા ભાગના જશક્ષકો TAT પરીક્ષા પાસ કરીને લાગ્યા હતા.  

  

(૧૧) શકૈ્ષજણક સ જચતાથો: 

(૧૦.૧) સરકારી ઉચ્ચતર માધ્યજમક શાળાઓએ શૈક્ષજણક સાધનોમાું વધારો કરવો િોઈએ. 

(૧૦.૨) સરકારી ઉચ્ચતર માધ્યજમક શાળાઓન ું રમતન ું મેિાન યોગ્ય કિન ું બનાવવ ું િોઈએ. 

(૧૦.૩) સરકારી ઉચ્ચતર માધ્યજમક શાળાઓએમાું અત્યાધ જનક સાધનો જવકસાવી અધ્યાપન કાયણમાું તેનો ઉપયોગ કરવો િોઈએ. 

(૧૦.૪) સરકારી ઉચ્ચતર માધ્યજમક શાળાઓમાું કમ્પપય ટર લેબની વ્યવસ્થા કરવી િોઈએ અને ઇન્ટરનેટ ની સ જવધા ઉપલબ્ધ કરવી 

િોઈએ. . 

(૧૦.૫) સરકારી ઉચ્ચતર માધ્યજમક શાળાઓએ જવધાથીઓની સુંખ્યા વધે તે માટેના પ્રયાસો હાથ ધરવા િોઈએ.  

 

(૧૧) ઉપસુંહાર: 

 પ્રસ્ત ત સુંશોધન રાષ્ટ્ર અને સમાિ પ્રત્યે ફરિ અિા કરતી સરકારી ઉચ્ચતર માધ્યજમક શાળાઓએ પર હાથ ધરવામાું આવ્ય ું હત ું. 

આથી પ્રસ્ત ત સુંશોધન સરકારી ઉચ્ચતર માધ્યજમક શાળાઓને સ્પશણતા સમાિના િરેક વ્યજતત તેમિ સુંશોધકને ઘણું ઉપયોગી અને 

માગણિશણકરૂપ નીવડશે. 
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