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1. પ્રસ્િાવના: 

 આ શિશ્વર્ાાં કિુાં જ કાયર્ી નથી. એક જ િસ્તુ કાયર્ી છે અને તે છે પશરિતચન. પશરિતચનની આ પ્રશિયા ક્યારયે અટકી નથી 

અને ક્યારયે અટકિાની પણ નથી. સર્યની સાથે દરકે ક્ષેત્રર્ાાં પશરિતચન આિી રહ્યા છે. તો શિક્ષણ કે્ષત્ર એર્ાાંથી કઈ રીતે બાકાત 

રહી િકે. સાથે નિા નિા સાંિોધનો પણ થઈ રહ્યાાં છે. આ ખૂબ સારી િાત છે. પરાંતુ આજ ેર્ાનિજાશત ર્ાટે એક દુભાચગ્યની િાત એ 

છે કે વ્યિહારર્ાાં નૈશતક શિક્ષણને શિિષે ર્હત્િ નથી અપાયુાં. તેને લીધે આપણા પાઠ્યપુસ્તકર્ાાં નશૈતક શિક્ષણન ેએટલુાં બધુાં સ્થાન 

પણ નથી ર્ળયુાં. પ્રશ્ન થાય છે કે, નૈશતક શિક્ષણનુાં સ્િરૂપ કેિુાં હોિુાં જોઈએ? આજ ેધર્ચગ્રાંથોને આધાર ેનશૈતક શિક્ષણન ેઅસરકારક 

ન બનાિી િકાય. આજ ેપશરશસ્થશત બદલાઈ ગઈ છે ત્યાર ેનૈશતક શિક્ષણને પાઠ્યપુસ્તકર્ાાં સાર્ેલ કરિાર્ાાં આિે અને શિજ્ઞાન 

તેર્જ અન્ય શિષયોની જરે્ ર્હત્િ અપાઈ તે સર્યની ર્ાાંગ છે. 

 આિા સાંજોગોર્ાાં સૌપ્રથર્ ઘરથી બાળકોને નશૈતક બનાિિાની પહેલ થિી જોઈએ. શિદ્યાથીના જીિનર્ાાં ઘરની સાથ ે

સાથ ેિાળા અને શિક્ષકનો ર્ોટો ફાળો રહ્યો છે. શિદ્યાથીએ કેિી રીતે િાતો કરિી જોઈએ. કેિી રીતે ઊઠિુાં બેસિુાં જોઈએ કેિુાં િતચન 

કરિુાં જોઈએ. આ બધી નાની િાતો છે પણ શિદ્યાથી જીિનર્ાાં તેનુાં ખૂબ ર્હત્ત્િ છે કારણ કે શિદ્યાથીએ સર્ાજ રહેિાનુાં છે અન ે

શિક્ષણ તો સર્ાજની એક પટેા પદ્ધશત છે. ત્યાર ેપ્રાથશર્ક િાળાના બાળકો ર્ાટેની નૈશતકતા જાણિી ખૂબ જરૂરી બની રહે છે. 

આથી પ્રાથશર્ક િાળાના બાળકોની નશૈતક્તા પર અસર કરતા ર્લોની અસર તપાસિાના શિર્ારથી પ્રેરાયને સાંિોધકે પ્રસ્તુત 

અભ્યાસ હાથ ધરિાનુાં નક્કી કયુું હતુ. 
 

2. સિસ્યા કથન: 

 ઉચ્ર્ પ્રાથશર્ક િાળાના બાળકો ર્ાટે નૈશતક્તા કસોટીના કેટલાક ર્લોના સાંદભચર્ાાં અભ્યાસ 
 

3. અભ્યાસિા ંસિામવષ્ટ ચલો: 

 પ્રસ્તુત અભ્યાસર્ાાં સર્ાશિષ્ટ સ્િતાંત્ર ર્લ અને પરતાંત્ર ર્લ નીર્ે ર્જુબ દિાચવ્યા હતા. 

િર્ સ્િતાંત્ર ર્લ ર્લની કક્ષા 

1 જાશતયતા કુર્ાર 

કન્યા 

2 ધોરણ ધોરણ-7 

ધોરણ-8 

પરતાંત્ર ર્લ 

 ઉચ્ર્ પ્રાથશર્ક િાળાના બાળકોએ ર્ેળિેલ નૈશતક્તા કસોટી પરના પ્રાપ્ાાંકો. 
 

4. અભ્યાસના હેિુઓ: 

 પ્રસ્તુત અભ્યાસના હેતુઓ નીર્ે ર્જુબ હતા. 

 ઉચ્ર્ પ્રાથશર્ક િાળાના બાળકો ર્ાટે નૈશતક્તા કસોટીની રર્ના કરિી. 

 ઉચ્ર્ પ્રાથશર્ક િાળાના બાળકો ર્ાટે રર્ેલ નશૈતકતા કસોટી પરના પ્રાપ્ાાંકો પર જાતીયતાની અસર તપાસિી. 

 ઉચ્ર્ પ્રાથશર્ક િાળાના બાળકો ર્ાટે રર્ેલ નશૈતકતા કસોટી પરના પ્રાપ્ાાંકો પર ધોરણની અસર તપાસિી.  
 

સારાંશ:   પ્રસ્તુત અભ્યાસનો હેતુ ઉચ્ર્ પ્રાથશર્ક િાળાના બાળકો ર્ાટે નશૈતક્તા કસોટીના કેટલાક ર્લોના સાંદભચર્ાાં અભ્યાસ 

કરિાનો હતો. આ અભ્યાસર્ાાં 63 બાળકો નર્નૂા તરીકે પસાંદ કરિાર્ાાં આિેલ હતા. પ્રસ્તુત અભ્યાસર્ાાં સિેક્ષણ પદ્વશતનો 

ઉપયોગ કરિાર્ાાં આવ્યો હતો. આ અભ્યાસર્ાાં ઉપકરણ તરીકે સ્િરશર્ત નૈશતકતા કસોટીની રર્ના કરિાર્ાાં આિી હતી. 

ર્ાશહતીના પૃથ્થકરણ ર્ાટે ટી-કસોટીની ગણતરી કરિાર્ાાં આિી હતી. 

ચાવીરૂપ શબ્દો:  ઉચ્ર્ પ્રાથશર્ક, નશૈતક્તા, શિક્ષણ, કસોટી. 
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5. અભ્યાસનુ ંિહત્ત્વ: 

 પ્રસ્તુત અભ્યાસનુાં ર્હત્ત્િ નીર્ે ર્જુબ હતુાં. 

 ઉચ્ર્ પ્રાથશર્ક િાળાના બાળકોની નૈશતકતા સાંદભે જાણી િકાિે. 

 પ્રસ્તુત અભ્યાસ દ્વારા ઉચ્ર્ પ્રાથશર્ક િાળાના બાળકોની નૈશતકતા કસોટી પર જાશતયતા અને ધોરણના ર્લની અસર 

જાણી િકાિે. 

 પ્રસ્તુત અભ્યાસના પશરણાર્ સ્િરૂપે ઉચ્ર્ પ્રાથશર્ક િાળાના બાળકોની નૈશતકતા કસોટીના ર્ાપન ર્ાટે ગજુરાતી 

ભાષાર્ાાં ઉપકરણ પ્રાપ્ બનિે. 

 પ્રસ્તુત અભ્યાસ શિક્ષક અને શિદ્યાથી બાંને ર્ાટે ઉપયોગી નીિડિ.ે 

 પ્રસ્તુત અભ્યાસ ભાિી અભ્યાસકો ર્ાટે ર્ાગચદિચક પરુિાર થિે. 
 

6. અભ્યાસની ઉત્કલ્પના: 

 પ્રસ્તુત અભ્યાસર્ાાં સાંિોધક દ્વારા નીર્ે ર્જુબની ઉત્કલ્પનાઓ રર્િાર્ાાં આિેલ હતી.  

H01 ઉચ્ર્ પ્રાથશર્ક િાળાઓના કુર્ારો અન ેકન્યાઓની નૈશતકતા કસોટી પરના પ્રાપ્ાાંકોની સરાસરી િચ્ર્ે સાથચક તફાિત 

નહીાં. 

H02 ઉચ્ર્ પ્રાથશર્ક િાળાના ધોરણ-7 અને ધોરણ-8ના બાળકોની નશૈતક્તા કસોટી પરનાાં પ્રાપ્ાાંકોની સરાસરી િચ્ર્ે સાથચક 

તફાિત નહીાં હોય. 

H03 ઉચ્ર્ પ્રાથશર્ક િાળાના ધોરણ-7ના કુર્ારો અન ેકન્યાઓની નશૈતક્તા કસોટી પરના પ્રાપ્ાાંકોની સરાસરી િચ્ર્ ેસાથચક 

તફાિત નહીાં હોય. 

H04 ઉચ્ર્ પ્રાથશર્ક િાળાના ધોરણ-8ના કુર્ારો અન ેકન્યાઓની નશૈતક્તા કસોટી પરના પ્રાપ્ાાંકોની સરાસરી િચ્ર્ ેસાથચક 

તફાિત નહીાં હોય. 

H05 ઉચ્ર્ પ્રાથશર્ક િાળાના ધોરણ-7 અને ધોરણ-8ના કુર્ારોની નશૈતક્તા કસોટી પરના પ્રાપ્ાાંકોની સરાસરી િચ્ર્ે સાથચક 

તફાિત નહીાં હોય. 

H06 ઉચ્ર્ પ્રાથશર્ક િાળાના ધોરણ-7 અને ધોરણ-8ના કન્યાઓની નૈશતક્તા કસોટી પરના પ્રાપ્ાાંકોની સરાસરી િચ્ર્ે સાથચક 

તફાિત નહીાં હોય. 
 

7. અભ્યાસની િયાભદાઓ: 

 પ્રસ્તુત અભ્યાસ તાપી શજલ્લાના ઉચ્છલ તાલુકાની સરકારી પ્રાથશર્ક િાળા િડદેખૂદચના ધોરણ-7 ધોરણ-8ના બાળકો 

પૂરતુાં જ ર્યાચશદત કરિાર્ાાં આવ્યુાં હતુાં.      

 પ્રસ્તુત અભ્યાસ િૈક્ષશણક િષચ 2020-21ના ઉચ્ર્ પ્રાથશર્ક િાળાના બાળકો પૂરતુાં જ ર્યાચશદત હતુાં. 

 પ્રસ્તુત અભ્યાસ સાંિોધક દ્વારા સ્િરશર્ત નૈશતકતા કસોટીની રર્ના કરલે હોિાથી સાંિોધકની ર્યાચદા પણ હોય િકે. 
 

8. વ્યાપમવશ્વ અન ેનિૂના પસંદગીની રીિ: 

વ્યાપમવશ્વ 

 તાપી શજલ્લાના ઉચ્છલ તાલકુાની પ્રાથશર્ક િાળા િડદેખૂદચ ના (ધોરણ-6થી 8)ના તર્ાર્ બાળકો પ્રસ્તુત અભ્યાસનુાં 

વ્યાપશિશ્વ બને છે. 

નિૂનાનુ ંકદ 

 પ્રસ્તુત અભ્યાસર્ાાં નર્નૂા તરીકે સરકારી પ્રાથશર્ક િાળા િડદેખૂદચ ના ધોરણ-7ના 30 શિદ્યાથીઓ અને ધોરણ-8ના 30 

શિદ્યાથીઓ એર્ કુલ 60 શિદ્યાથીઓને નર્નૂા તરીકે પસાંદ કરિાર્ાાં આવ્યા હતા. 

નિૂના પસંદગીની રીિ 

 પ્રસ્તુત અભ્યાસર્ાાં પ્રાથશર્ક િાળા િડદેખૂદચની પસાંદગી સાનકૂુળ નર્ૂના પદ્ધશતથી અને શિદ્યાથીઓની પસાંદગી ઝૂર્ખા 

પદ્ધશતથી કરિાર્ાાં આિેલ હતી.  

નિૂનાિા ંબાળકોની સંખ્યા દશાભવિી સારણી 

િર્ િાળાનુાં નાર્ શિદ્યાથીઓ કુલ 
  ધોરણ કુર્ાર કન્યા  

  ધોરણ-7 19 19 38 

1 પ્રાથશર્ક િાળા 

િડદેખૂદચ  

ધોરણ-8 12 13 25 

  કુલ 31 32 63 
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9. અભ્યાસની પદ્ધમિ: 

પ્રસ્તુત અભ્યાસર્ાાં ઉચ્ર્ પ્રાથશર્ક િાળાના શિદ્યાથીઓની નશૈતકતા જાણિાની હોિાથી સિેક્ષણ પદ્ધશતનો ઉપયોગ કરિાર્ાાં 

આવ્યો હતો. 
 

10. ઉપકરણની સંરચના: 

પ્રસ્તુત અભ્યાસર્ાાં સાંિોધક દ્વારા સ્િરશર્ત નશૈતકતા કસોટીની રર્ના કરિાર્ાાં આિી હતી. કસોટીર્ાાં રર્ાયેલા પ્રશ્નોના ર્ાર 

શિકલ્પો આપિાર્ાાં આવ્યા હતા. બાળકોને જ ેશિકલ્પ યોગ્ય લાગે તે શિકલ્પની સાર્ે ખરા(√)ની શનિાની કરિાની હતી.  
 

11. િામહિી એકત્રીકરણ  

પ્રસ્તુત અભ્યાસર્ાાં સાંિોધકે ર્ાશહતી એકત્રીકરણ ર્ાટે નશૈતકતા કસોટીની રર્ના કરી હતી. આ ર્ાટે સાંિોધકે સૌપ્રથર્ િાળાના 

આર્ાયચની ર્ાંજૂરી ર્ેળિી કોશિડ-19ની પશરશસ્થશતને કારણ ેબાળકો પાસે ઘર ેઘર ેજઈ કસોટીર્ાાં પ્રશતર્ારો ર્ેળવ્યા હતા. 
 

12. િામહિીનુ ંપૃથક્કરણ: 

ર્ાશહતી પથૃક્કરણ એ સાંિોધન કાયચનુાં એક ર્હત્ત્િનુાં પાસુાં છે જ ેર્ાશહતી એકત્ર કરિાર્ાાં આિી હોય તેનુાં પૃથક્કરણ કરિુાં આિશ્યક 

બની જાય છે. 

પ્રસ્તુત અભ્યાસર્ાાં સાંિોધકે ર્ાશહતીનુાં પથૃક્કરણ કરિા ર્ાટે ટી-ટેસ્ટનો ઉપયોગ કરલે હતો. 
 

13. અભ્યાસના િારણો : 

 પ્રાથશર્ક િાળાર્ાાં કુર્ારો અને કન્યાઓ િચ્ર્નેી નશૈતકતા કસોટીર્ાાં અથચસરૂ્ક જાશતયતા ભેદ ર્ળયો હતો. જરે્ાાં 

કન્યાઓની સરાસરી કુર્ારોની સરાસરી કરતાાં િધ ુહતી. તેથી કન્યાઓની નશૈતકતા કુર્ારોની નૈશતકતા કરતાાં ઊાં ર્ી જોિા 

ર્ળી હતી. 

 પ્રાથશર્ક િાળાર્ાાં ધોરણ-7ના બાળકો અને ધોરણ-8ના બાળકો િચ્ર્ે નશૈતકતાર્ાાં અથચસૂર્ક તફાિત જોિા ર્ળયો હતો. 

જરે્ાાં ધોરણ-8ના બાળકોની સરાસરી ધોરણ-7ના બાળકોની સરાસરી કરતાાં િધ ુહતી. તેથી ધોરણ-8ના બાળકોની 

નૈશતક્તા ધોરણ-7ના બાળકો કરતાાં ઊાં ર્ી જોિા ર્ળેલ હતી.  

 પ્રાથશર્ક િાળાર્ાાં ધોરણ-7ના કુર્ારો અને ધોરણ-7ની કન્યાઓ િચ્ર્ે નશૈતક્તાર્ાાં પણ અથચસૂર્ક ભેદ હતો જરે્ાાં ધોરણ-

7ની કન્યાઓની સરાસરી ધોરણ-7ના કુર્ારોની સરાસરી કરતાાં િધાર ેહતી. તેથી ધોરણ-7ની કન્યાઓની નૈશતકતા ધોરણ-

7ના કુર્ારો કરતાાં ઊાં ર્ી જોિા ર્ળી હતી.  

 પ્રાથશર્ક િાળાર્ાાં ધોરણ-8ના કુર્ારો અને ધોરણ-8ની કન્યાઓ િચ્ર્ે નશૈતક્તાર્ાાં પણ અથચસરૂ્ક તફાિત જોિા ર્ળયો 

હતો જરે્ાાં ધોરણ-8ની કન્યાઓની સરાસરી ધોરણ-8ના કુર્ારોની સરાસરી કરતાાં િધાર ે હતી. તેથી ધોરણ-8ની 

કન્યાઓની નૈશતકતા ધોરણ-8ના કુર્ારો કરતાાં ઊાં ર્ી જોિા ર્ળે છે.  

 પ્રાથશર્ક િાળાના ધોરણ-7ના કુર્ારો અને ધોરણ-8ના કુર્ારો િચ્ર્ેની નૈશતકતાર્ાાં ભેદ હતો. જરે્ાાં ધોરણ-8ના કુર્ારોની 

સરાસરી ધોરણ-7ના કુર્ારો કરતાાં િધાર ેછે. તેથી ધોરણ-8ના કુર્ારોની નશૈતકતા ધોરણ-7ના કુર્ારો કરતાાં ઊાં ર્ી જોિા 

ર્ળી હતી. 

 પ્રાથશર્ક િાળાના ધોરણ-7ની કન્યાઓ અને ધોરણ-8ની કન્યાઓ િચ્ર્ેની નશૈતકતાર્ાાં અથચસરૂ્ક ભેદ છે. જરે્ાાં ધોરણ-

8ની કન્યાઓની સરાસરી ધોરણ-7ની કન્યાઓ કરતાાં િધ ુછે. તેથી ધોરણ-8ની કન્યાઓની નૈશતકતા ધોરણ-7ની કન્યાઓ 

કરતાાં ઊાં ર્ી જોિા ર્ળે છે. 
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