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1. પ્રસ્ત્તાિના : 

    ‘પરીક્ષા એટલે ગિદ્યાર્ીઓની શૈક્ષગણક ગસગધધ માપિા માટેનુાં એક સાધન’ િતથમાન સમયમાાં પરીક્ષાઓનાાં પ્રશ્નપરોના માળખા 

િિથખાંડમાાં ચાલતી અધ્યયન પ્રક્રિયા ઉપર જડબેસલાક ગનયાંરણ ધરાિે છે. આપણા દેશની રોિગ્રસ્ત્ત સમગ્ર ગશક્ષણ વ્યિસ્ત્ર્ાને સુધારિી એ 

કપરાં કામ છે, આ સમગ્ર ગશક્ષણ વ્યિસ્ત્ર્ાની સુધારણા માટેના અનેક પ્રયાસો પૈકીનો એક પ્રયાસ પરીક્ષા સુધારિાનો છે. આ સાંજોિોમાાં 

પ્રાર્ગમક, માધ્યગમક, ઉચ્ચ ગશક્ષણ એમ બધા સ્ત્તરે મૂલક સાંદર્થ કસોટી ધિારા પરીક્ષણ ર્ાય, તો ગશક્ષણ સુધારિાનુાં એક નિુાં આશાક્રકરણ 

પ્રિગત શકે તેમ છે. આમ, ગશક્ષણ-પરીક્ષણ સુધારિાના ઉપાય સ્ત્િરૂપે તર્ા ગશક્ષકને મદદરૂપ ર્ાય તેિી ર્ાિનાર્ી તેમને માટે એક ઉપકરણ 

રચના હેતુર્ી પ્રસ્ત્તુત સાંશોધન હાર્ ધયુું હતુાં. પ્રસ્ત્તુત અભ્યાસની સમસ્ત્યા નીચે પ્રમાણે શબ્દબધધ કરાયેલી હતી. 
 

2. સમસ્ત્યાકર્ન : 

   અગિયારમાાં ધોરણના અર્થશાસ્ત્ર ગિષયમાાં માાંિ એકમની મૂલક – સાંદર્થ કસોટીની રચના અને યર્ાર્ીકરણ 

 

3. અભ્યાસના હતેઓુ : 

 અગિયારમાાં ધોરણના અર્થશાસ્ત્ર ગિષયમાાં ‘માાંિ’ એકમની મૂલક-સાંદર્થ કસોટીની રચના કરિી.  

 રચાયેલી મૂલક સાંદર્થ કસોટીનુાં યર્ાર્ીકરણ કરિુાં.  
 

3.1 શબ્દોની વ્યિહાર વ્યાખ્યા : 

૧. અર્થશાસ્ત્ર: િુજરાત રાજ્યની ઉચ્ચતર માધ્યગમક શાળાઓમાાં અગિયારમાાં ધોરણના ગિદ્યાર્ીઓ માટે િુજરાત રાજ્યશાળા પાઠ્યપુસ્ત્તક 

માંડળે તારીખ ૧-૩-૨૦૧૬ ર્ી માંજુર ર્યેલા અભ્યાસિમને અર્થશાસ્ત્ર તરીકે સ્ત્િીકારેલ છે.  

૨. મલૂક-સાંદર્થ કસોટી: સુવ્યાખ્યાગયત િતથનક્ષેરોને આધારે લખાયેલ કલમોના વ્યાપગિશ્િમાાંર્ી આદશથ રીતે પસાંદ ર્યેલી કલમો પરના 

પરીક્ષાર્ીઓમાાં પ્રાપતાાંક ધિારા તેના ક્ષેર પ્રાપતાાંક દશાથિનારી અને ગિર્ેદક પ્રાપતાાંક ગનધાથક્રરત કસોટી એટલે મૂલક સાંદર્થ કસોટી.  

૩. ક્ષરે પ્રાપતાાંક: મૂલક સાંદર્થ કસોટીના દરેક િતથનક્ષેરોની કલમો પર પરીક્ષાર્ીઓના પ્રાપતાાંક અને િતથનક્ષેરના કુલ પ્રાપતાાંકોના િુણોત્તર.  

૪. ગિર્દેક પ્રાપતાાંક: મૂલક સાંદર્થ કસોટીના દરેક િતથનક્ષેર માટે પરીક્ષાર્ીના પારાંિત અને ગબનપારાંિત તારીકેના િિીકરણના સાચા 

ગનણથયની મહત્તમ સાંર્ાિના દશાથિનારો પ્રાપતાાંક એટલે ગિર્ેદક પ્રાપતાાંક. 

સારાાંશ:   પ્રસ્ત્તુત સાંશોધનનો મુખ્ય હેતુ અગિયારમાાં ધોરણના અર્થશાસ્ત્ર ગિષયમાાં માાંિ એકમ પર મૂલક સાંદર્થ કસોટીની રચના અને 

યર્ાર્ીકરણ કરિાનો હતો. પ્રસ્ત્તુત સાંશોધન હેતુની દ્રગિ એ વ્યિહાર પ્રકારનુાં અને માપનની દ્રગિ એ સાંખ્યાત્મક પ્રકારનુાં હતુાં. પ્રસ્ત્તુત 

સાંશોધનમાાં સાંશોધકે માાંિ એકમ પર મૂલક સાંદર્થ કસોટીની રચના કરી હતી અને તેનુાં યર્ાતરર્ી કારણ કયુું હતુાં. ૧૦૦ ગિદ્યાર્ીઓની 

નમૂનામાાં પસાંદિી કરીને માગહતીનુાં એકરીકરણ કયુું હતુાં. પ્રસ્ત્તુત સાંશોધનના તારણોમાાં z અને r અાંક શોધી પારાંિત-ગબનપારાંિત 

િિીકરણની ગિશ્િસગનયતા z અાંક ૦.૪૮ ર્ી ૧.૯૨ અને r અાંક ૦.૧૭ ર્ી ૦.૫૯ સુધીનો એટલે પૂરતો ઊંચો સાંતોષકારક જોિા 

મળ્યો હતો. બાંને અાંકોમાાં મળેલ મૂલ્યો કસોટીના ગિર્ેદક પ્રાપતાાંકની ગિશ્િસનીયતાસાંતોષકારક મળ્યા હતા. કસોટી ૧ ર્ી ૫ માટે 

િાાંગતક િુણોત્તર અનુિમે ૧૧.૩૪, ૯.૦૯, ૯.૭૬, ૮.૬૪ અને ૮.૫૨ મળ્યા હતા. જે ૦.૦૧ કક્ષાએ સાર્થક હતા. જે કસોટીની 

મૂલક સાંર્ાંગધત સાંતોષકારક જોિા મળ્યા હતા. કસોટી ૧ ર્ી ૫ માટે એકપક્રરમાણાત્મકતા અાંકની કકાંમત અનુિમે ૦.૨૩, ૦.૧૩, 

૦.૧૪, ૦.૧૨, ૦.૧૨ મળી હતી. બધી જ કકાંમતો ધન હતી. પ્રાપત પક્રરણામોમાાં કસોટીની ઘટક યર્ાર્થતા સાંતોષકારક મળી હતી. 

આ પ્રસ્ત્તુત સાંશોધનના તારણો મળ્યા હતા. 
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૫. યર્ાર્ીકરણ: રચાયેલી મૂલક સાંદર્થ કસોટીના દરેક િતથનક્ષેર માટે ગિર્ેદક પ્રાપતાાંકનુાં ગનધાથરણ કરિુાં તર્ા કસોટીના યર્ાર્થતા અને 

ગિશ્િસનીયતા ચકાસિી એટલે યર્ાર્ીકરણ.  
 

3.2 નમૂનાની પસાંદિી : 

   સુરત શહેરના અગિયારમાાં ધોરણમાાં અભ્યાસ કરતા િુજરાતી માધ્યમના ગિદ્યાર્ીઓ પ્રસ્ત્તુત અભ્યાસ માટેનુાં વ્યાપગિશ્િ હતુાં. પરાંતુ 

નમૂનાના ર્ાિ રૂપ ેઅભ્યાસ માટે જરૂરી ૧૦૦ ગિદ્યાર્ીઓ ર્ાિિાંિા હાઈસ્ત્કૂલ અને અપથણ ગિદ્યા ર્િન નામની બે ગમશ્ર શાળામાાંર્ી 

લેિાનુાં નક્કી કયુું હતુાં. આમ શાળાની પસાંદિી હેતુલક્ષી હતી. પ્રસ્ત્તુત અભ્યાસ અગિયારમાાં ધોરણમાાં માાંિ (એકમ ૩)નુાં ગશક્ષણ કાયથને 

ધ્યાનમાાં રાખી ગિદ્યાર્ીને આ એકમમાાં પૂિથજ્ઞાન હોિાર્ી પૂિોત્તર કસોટી અને ઉત્તર કસોટી િચ્ચેનો તફાિત શોધિાનો હતો. 
 

3.3 િતથનક્ષરે સ્ત્પિીકરણ : 

   ગિષયિસ્ત્તુના વ્યાપ અનુસાર તેનુાં ગિશ્લેષણ કરી પ્રાર્ગમક એકરૂપ ગિર્ાિો પ્રાપત કરિા, આ ગિર્ાિોને અનુરૂપ િતથન – પક્રરિતથનની 

ર્ાષામાાં અધ્યયનના હેતુઓ (સુવ્યખ્યાગયત િતથનક્ષેર) રચિાનુાં નક્કી કયુું. 
  

 સુસ્ત્પિ શૈક્ષગણક હેતુઓને અનુરૂપ કલમ-લેખન માટે આિરક િાક્ય પ્રયુગક્ત આપિાનુાં નક્કી કયુું હતુાં. 
 

3.4 કલમ-લખેન : 

   પ્રસ્ત્તુત અભ્યાસમાાં (રોઈડ અને હેલેડાયના-૧૯૮૨ ધિારા ઉદધત), એન્જલ અને મતુથજા(૧૯૭૬) તર્ા બકથ (૧૯૭૮) ધિારા ગનર્દથષ્ઠ 

પાશ્િથ યોજનાના અાંગતમ પિગર્યાના ર્ાિરૂપે કલમ-લેખન કરિાનુાં નક્કી કયુું. 
 

3.5 કલમોની તાર્કથક સમીક્ષા : 

   તાર્કથક સમીક્ષામાાં કલમ અને હેતુ િચ્ચેની એકરૂપતા ગિષે ગિષયિસ્ત્તુ અને મૂલ્યાાંકન ક્ષેરના ગનષણાાંતોનો અગર્પ્રાય લેિાનુાં નક્કી કયુું. આ 

માટે કલમ હેતુ એકરૂપતા અાંક પ્રયુગક્તનો ઉપયોિ કરિાનુાં નક્કી કયુું. આ માટે નીચેની પ્રક્રકયા અનુસરિાની હતી.  
 

૧. ગિષય ગનષણાાંતની પસાંદિી કરિી.  

૨. કલમોના િમાાંકોનુાં એકરીકરણ કરિુાં. 

૩. I.O.C.I. (કલમ-હેતુ એકરૂપતા અાંક) ની િણતરી કરિી તેર્ી પાાંચ ગિષય-ગનષણાાંતો પાસેર્ી કલમ – હેતુ એકરૂપતા અાંકોનુાં િમાાંકન 

કરાિિાનુાં નક્કી કયુું હતુાં.      
 

3.6 કલમોની વ્યાિહાક્રરક સમીક્ષા : 

૧. જૂર્ની પસાંદિી : ર્ાિિાંિા હાઈસ્ત્કૂલ અને અપથણ ગિદ્યા ર્િનના અગિયારમાાં ધોરણના ગિદ્યાર્ીઓમાાંર્ી લઘુત્તમ ૧૦૦ ગિદ્યાર્ીઓ 

લેિા. 

૨. પૂિથ કસોટી – ગશક્ષણ – ઉત્તર કસોટી : અભ્યાસકે જાતે જ અધ્યાપન કરિુાં. કસોટી લેિી. 

૩. પરીક્ષાર્ીઓના પ્રગતચારનુાં એકરીકરણ : કસોટી તપાસી િુણપરકો બનાિિા.  

૪. પૂિોત્તર કસોટી તફાિત અાંક (PPDI) ની િણતરી : િણતરી કરી કોિકો તૈયાર કરિા. 
 

4. કસોટીનુાં સાંકલન : 

   તાર્કથક સમીક્ષા તેમજ વ્યાિહાક્રરક સમીક્ષામાાંર્ી કસોટીનુાં અાંગતમ સ્ત્િરૂપ તૈયાર કરિામાાં નીચે પ્રમાણેની બાબતોને ધ્યાનમાાં રાખિાનુાં 

નક્કી કયુું હતુાં.  
 

૧. કસોટીની લાંબાઈ : દરેક િતથનક્ષેર દીઠ દસ-દસ કલમો રાખિાનુાં ગનયત કરાયુાં.  

૨. ગિદ્યાર્ીની સામાન્ય માગહતી પ્રાગપત : કસોટી પરોના પ્રારાંર્ે ગિદ્યાર્ીની વ્યગક્તિત સામાન્ય માગહતી પૂિથ માટેની વ્યિસ્ત્ર્ા રાખિી.  

૩. િુણાાંકન પધધગત : દરેક સાચા જિાબ માટે +૧ અને ખોટા તર્ા જિાબ નગહ લખેલા પ્રશ્ન માટે ૦ (શૂન્ય) પ્રમાણે િુણાાંકન કરિુાં. 

૪. કસોટી પૂિેની સૂચના : પ્રત્યેક પ્રશ્નના પ્રકાર અનુસાર જિાબ આપિા અાંિે સ્ત્પિ, સરળ, ટૂાંકી સૂચના આપિી.  
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4.1 ગિર્દેક પ્રપતાાંકોનુાં ગનધાથરણ : 

   પ્રસ્ત્તુત કસોટીના આધારે ગિદ્યાર્ીનુાં પારાંિત-ગબનપારાંિતમાાં િિીકરણ કરિા ગિર્ેદક-પ્રાપતાાંકનુાં ગનધાથરણ કરિાનુાં હતુાં. બકથ (૧૯૭૬) 

ની વ્યિહાક્રરક પધ્ધગત “સાચા ગનણથયની મહત્તમ સાંર્ાિના” િડે ગિર્ેદક પ્રાપતાાંક ગનધાથરણ કરિાનુાં નક્કી કયુું હતુાં. આ પધ્ધગત ના અમલ 

માટે નીચેના સોપનોનુાં અમલ કરિાનુાં ગિચાયુું હતુાં.  
 

૧. પૂિથ કસોટી અને ઉત્તર કસોટીના પ્રગતચાર પ્રાપતાાંકરૂપે મેળિિા.  

૨. મળેલા પ્રાપતાાંકોના િણથનક્ષેર અનુસાર આિૃગત્ત ગિતરણો તૈયાર કરિા.  

૩. સાચા ગનણથયની સાંર્ાિના અને ખોટા િિીકરણની સાંર્ાિના િણિી.  

૪. ઈિતમ ગિર્ેદક પ્રાપતાાંકનુાં અનુમાન મેળિિુાં.  
 

4.2 યર્ાર્ીકરણ : 

પ્રસ્ત્તુત કસોટીની યર્ાર્થતા રણ રીતે પ્રસ્ત્ર્ાગપત કરિાનુાં નક્કી કયુું હતુાં.  
 

૧. ગિષયિસ્ત્તુ યર્ાર્થતા  

૨. ઘટક યર્ાર્થતા  

૩. મૂલક સાંબાંગધત યર્ાર્થતા  
 

4.3 ગિશ્િસનીયતા : 

પ્રસ્ત્તુત કસોટી માટે બે બાબતોની ગિશ્િસનીયતા પ્રસ્ત્ર્ાગપત કરિાનુાં નક્કી કયુું હતુાં.  
 

૧. ક્ષેર પ્રાપતાાંક અનુમાનની ગિશ્િસનીયતા  

૨. પારાંિત-ગબનપારાંિત િિીકરણ ગિશ્િસનીયતા  
 

4.4 કસોટી માિથદર્શથકા : 

   કસોટીના સાંચાલન માટે તર્ા કસોટીની તાાંગરક માગહતીની રજૂઆત માટે કસોટી માિથદર્શથકા તૈયાર કરિાનુાં નક્કી કયુું હતુાં.  
 

5. કસોટી રચના (શકૈ્ષગણક હતેઓુ) (િતથનક્ષરેનુાં સ્ત્પિીકરણ) : 

   ગિષયિસ્ત્તુના પૃર્ક્કરણના આધારે પ્રાપત પાાંચ શૈક્ષગણક હેતુઓને અનુરૂપ કલમ રચના કરિા એક-એક િતથનક્ષેર સુવ્યાખ્યાગયત કરાયુાં 

હતુાં. જેના આધારે નીચેના પાાંચ શૈક્ષગણક હેતુઓ િતથન-પક્રરિતથનની ર્ાષામાાં રચ્યા હતા. 
 

૧. ગિધાર્ી, એકમમાાં આિતા ગિધાનો ઓળખે. 

૨. ગિધાર્ી, એકમમાાં આિતા ગિધાનો ખરા છે કે ખોટા તે ઓળખે. 

૩. ગિદ્યાર્ી, એકમમાાં આિતા પાક્રરર્ાગષક શબ્દોના જિાબ આપી શકે. 

૪. ગિદ્યાર્ી, એકમમાાં આિતા સાચા ગિકલ્પોને ઓળખે. 

૫. ગિદ્યાર્ી, પૂછાયેલા પ્રશ્નનો એક િાક્યમાાં જિાબ આપી શકે. 
 

5.1 કલમ લખેન  

    કસોટી રચગયતાએ કલમ ૨ચનાની ગિગિધ પ્રયુક્રકતઓની સ્ત્પિતા કરિી જોઈએ. જેર્ી બે અલિ અલિ કસોટી રચગયતા પણ એ જ 

સ્ત્પિીકરણ માટે સમાન કલમ રચી શકે. સુવ્યાખ્યાગયત િતથનક્ષેરોને આધારે કલમ લેખન કરાયુાં હતુાં. પ્રર્મ િતથનક્ષેર માટે દસ, બીજા િતથનક્ષેર 

માટે દસ, રીજા િતથનક્ષરે માટે દસ, ચોર્ા િતથનક્ષેર માટે દસ અને પાાંચમાાં િતથનક્ષેર માટે દસ એમ કુલ પ૦ કલમો રચિામાાં આિી હતી. 

ગિષયિસ્ત્તુ પૃર્ક્કરણ તેમજ સુવ્યાખ્યાગયત િતથનક્ષેરોના આધારે રચાયેલ કુલ ૫૦ કલમોનુાં પ્રાર્ગમક સ્ત્િરૂપ તૈયાર કરિામાાં આિેલ હતુાં.  
 

5.2 િણુ સ્ત્પિીકરણ  

   ગિદ્યાર્ીને આપેલ કસોટી પર માાં સુચના મુજબ જિાબ તે જ કસોટી પરમાાં  લેગખત સ્ત્િરૂપમાાં આપશે. જિાબ સાચો હોય તો સ્ત્િીકાયથ, 

નહી તો અસ્ત્િીકાયથ, સાચા જિાબના એક િુણ, નહી તો શૂન્ય િુણ. પ્રશ્નનો ઉત્તર ન અપાયો હોય તો પણ શૂન્ય િુણ.  
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5.3 કલમોની તાર્કથક સમીક્ષા  

   કલમોની તાર્કથક સમીક્ષા માટે ગિષય ગનષણાાંતો પાસે લખાયેલી કલમો જે તે સુવ્યાખ્યાગયત િતથનક્ષેરો સાર્ે કેટલી અનુરૂપ છે તે માટે 

િમાાંકન કરાિિામાાં આવ્યુાં. કલમ આપેલ િતથનક્ષેરનુાં માપન કરતી હોય તો, કલમ સામે ' + ૧', તે િતથન ક્ષેરનુાં માપન કરતી ન હોય તો '—

૧’  અને કલમ િતથનક્ષેરનુાં માપન કરે છે કે નહી તે બાબતમાાં ગિષય- ગનષણાાંત અસ્ત્પિ હોય તો કલમ સામે ‘0' લખિાનુાં હતુાં. 
 

5.4 મલૂક-સાંદર્થ કસોટીની રચનાની પ્રગિગધ : 

૧. પૂિથ ગિચારણા   

(A) કસોટીના હેતુઓઃ I) પરીક્ષાર્ીના ક્ષેર પ્રાપતાાંકનુાં અનુમાન કરિુાં. II) પરીક્ષાર્ીનુાં પારાંિત-ગબનપારાંિત કક્ષામાાં િિીકરણ કરિુાં. 

(B) માપન સમૂહનો પક્રરચય : િુજરાત રાજયની માધ્યગમક શાળાઓમાાં િુજરાતી માધ્યમમાાં અભ્યાસ કરતા અગિયારમાાં  ધોરણના 

ગિધાર્ીઓ પ્રસ્ત્તુત કસોટીનુાં વ્યાપગિશ્િ હતુાં. તેમાાંર્ી સહેતુક નમૂના પસાંદિી કરી ૧૦૦  ગિદ્યાર્ીઓ ઉપર અભ્યાસ કરાયો હતો. 

(C) ગિષયિસ્ત્તુના વ્યાપનુાં સ્ત્પિીકરણ: અગિયારમાાં ધોરણના અર્થશાસ્ત્રના પાઠ્યપુસ્ત્તકમાાંર્ી ‘માાંિ અને તેની મૂલ્ય  સાપેક્ષતા’ એકમ ઉપર 

પ્રસ્ત્તુત કસોટી રચાઈ હતી.  

(D) ગિષય ગનષણાતો: પ્રસ્ત્તુત કસોટીના શૈક્ષગણક હેતુઓની અન ેકલમોની સમીક્ષા કરિા પાાંચ સમક્ષ ગિષયિસ્ત્તુ ગનષણાાંતોની સામેલિીરી 

રહી હતી.  

૨. સુવ્યાખ્યાગયત િતથનક્ષેરની રચના. ગિષયિસ્ત્તુ ગિશ્લેષણના આધારે પાાંચ િતથનક્ષેરોની રચના કરી હતી.  

૩. કલમ લેખન પ્રયુગક્ત. પાશ્િયોજના નામની કલમ-લેખન પ્રયુક્રકતના ઉપયોિર્ી તમામ િતથનક્ષેરોને અનુરૂપ કુલ ૫૦ કલમોની રચના 

કરાઈ હતી. 

૪. તાર્કથક સમીક્ષા. ગિષય-ગનષણાાંત ધિારા કસોટીની તાર્કથક સમીક્ષા કરાઈ હતી. કલમ-હેતુ એકરૂપતા અાંક શોધાયા હતા. 

૫. વ્યિહાક્રરક સમીક્ષા. કલમોની શૈક્ષગણક સાંિેદનશીલતા પ્રસ્ત્ર્ાગપત કરિા ૧૦૦ ગિદ્યાર્ીઓ ઉપર પ્રસ્ત્તુત કસોટીની અજમાયશ કરાઈ 

હતી. 

૬.કસોટીનુાં અાંગતમ સ્ત્િરૂપ. સમીક્ષામાાંર્ી સફળ ર્યેલી કલમોમાાંર્ી પાાંચ િતથનક્ષેરોને અનુરૂપ પાાંચ કસોટીમો તૈયાર કરાઈ હતી પેટા  

કસોટીઓ માટેની કલમો જેમાાં દસ દસ કલમો રખાઈ હતી. 

૭. ગિર્ેદક પ્રાપતાાંકનુાં ગનધાથરણ. પૂિથ કસોટી-ગશક્ષણ-ઉત્તરકસોટી પ્રક્રિયાના પ્રતીચારોના આધારે બકથ (૧૯૭૬) સૂચિેલી વ્યાિહાક્રરક 

પધધગત અનુસાર ગિર્ેદક પ્રાપતાાંકનુાં ગનધાથરણ કરાયુાં હતુાં. પાાંચ િતથનક્ષેરોને  અનુરૂપ પાાંચ ગિર્ેદક પ્રાપતાાંક મળ્યા હતા. જેનાર્ી તે િતથનક્ષેર 

માટે મળેલા પ્રાપતાાંકોના આધારે પરીક્ષાર્ીનુાં પારાંિત-ગબનપારાંિત િિીકરણ શક્ય બન્યુાં હતુાં. એક ર્ી પાાંચ કસોટીઓમાાં ગિર્ેદક પ્રાપતાાંકો 

અનુિમે ૪, ૪,૫,૩ અને ૫ મળ્યા હતા.  

૮. યર્ાર્થતા. માપન સમૂહના ૧૦૦ પારો ઉપર પૂિથકસોટી – ગશક્ષણ ઉત્તરકસોટી પ્રક્રિયાના પ્રગતચારોના આધારે મૂલક સાંબાંગધત યર્ાર્થતા, 

ઘટક યર્ાર્થતા તેમજ ગિષય િસ્ત્તુ યર્ાર્થતા પ્રસ્ત્ર્ાગપત કરી હતી.  

        ગિષયિસ્ત્તુ યર્ાર્થતા માટે કલમોની તાર્કથક સમીક્ષા ગિષય ગનષણાાંતો ધિારા કરી હતી. કલમહેતુ એકરૂપતા અાંકનુાં મૂલ્ય  દરેક કલમ 

માટે +૧ મળ્યુાં હતુાં. આિરકિાક્ય – પાશ્િ યોજના જેિી કલમ લેખન પ્રયુગક્તનો ઉપયોિ કયો હતો.  

       ઘટક યર્ાર્થતા માટે કોમ્પપયુટર પ્રોગ્રામ NRT- 2000 નો ઉપયોિ કયો હતો. બધા િતથનક્ષેરોના એકપક્રરમાણાત્મકતા અાંક ૦.૧૨ ર્ી 

૦.૨૩ સુધી મળ્યા હતા. 

     મૂલક સાંબાંગધત યર્ાર્થતા માટે ગશગક્ષત-અગશગક્ષત જૂર્ોમાાં કસોટી પરના પ્રગતચારોની સરાસરીઓ િચ્ચેના તફાિતની સાર્થકતા 

તપાસિામાાં આિી હતી. િાાંગતક િુણોત્તર તમામ િતથનક્ષેરો માટે ૮.૫૨ ર્ી ૧૧.૩૪ મળ્યા હતા. જે ૦.૦૧ કક્ષાએ સાર્થકતા દશાથિતા 

હતા.  

૯. ગિશ્િસનીયતા. અનુમાગનત ક્ષેર પ્રાપતાાંકની ગિશ્િસનીયતા પૂિથકસોટી –ગશક્ષણ – ઉત્તરકસોટી પ્રક્રિયાના પ્રતીચારોના આધારે હેમ્પબલટન 

(૧૯૭૬) ની રીત મુજબ અનુમાનની પ્રમાણર્ૂલ શોધીને પ્રસ્ત્ર્ાગપત કરી હતી.  

     પારાંિત-ગબનપારાંિત િિીકરણની ગિશ્િસનીયતા સબકોગિયાક (૧૯૮૮) ની ગનદેગશત પધધાગતર્ી જેમાાં z અને r શોધિામાાં આવ્યા 

હતા. આર્ી પ્રસ્ત્તુત કસોટી બાંને પ્રકારે ગિશ્િસનીય ગસધધ ર્ઇ હતી.  

૧૦. માિથદર્શથકા. કસોટીના વ્યિહાર ઉપયોિ માટે માિથદર્શથકા તૈયાર કરિામાાં આિી હતી.  
 

6. તારણો : 

    અર્થશાસ્ત્ર ગિષયમાાં ‘ માાંિ અને તેની મૂલ્ય સાપેક્ષતા ‘ એકમ ઉપર પાાંચ િતથનક્ષેરોને અનુરૂપ પાાંચ પેટા કસોટીઓ ધરાિતી યર્ાર્થ મૂલક 

સાંદર્થ કસોટી રચાઈ હતી. આ કસોટી (૧) અગિયારમાાં ધોરણના ગિદ્યાર્ીઓની કક્ષાને અનુરૂપ, (૨) િુજરાતી ર્ાષામાાં, (૩) માિથદર્શથકાની 
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સાંપન્ન, (૪) પરીક્ષાર્ી ના ક્ષેરપ્રાપતાાંકનુાં અનુમાન યર્ાર્થ અને ગિશ્િસનીય રીતે કરિા સક્ષમ અને, (૫) પરીક્ષાર્ીનુાં પારાંિત-ગબનપારાંિત 

િિીકરણ યર્ાર્થ રીતે કરિા ગસધધ કરાઈ હતી. 

    પ્રસ્ત્તુત કસોટી માટે z અને r અાંક શોધી પારાંિત-ગબનપારાંિત િિીકરણની ગિશ્િસગનયતા z અાંક ૦.૪૮ ર્ી ૧.૯૨ અને r અાંક ૦.૧૭ 

ર્ી ૦.૫૯ સુધીનો એટલે પૂરતો ઊંચો સાંતોષકારક જોિા મળ્યો હતો. બાંને અાંકો માાં મળેલ મૂલ્યો કસોટીના ગિર્ેદક પ્રાપતાાંકની 

ગિશ્િસનીયતાસાંતોષકારક હોિાનુાં સૂચિે છે.  

    કસોટી ૧ ર્ી ૫ માટે િાાંગતક િુનાત્તર અનુિમે ૧૧.૩૪, ૯.૦૯, ૯.૭૬, ૮.૬૪ અને ૮.૫૨ મળ્યા હતા. જે ૦.૦૧ કક્ષાએ સાર્થક 

હતા. જે કસોટીની મૂલક સાંર્ાંગધત સાંતોષકારક હોિાનુાં સૂચિે છે.  

    કસોટી ૧ ર્ી ૫ માટે એકપક્રરમાણાત્મકતા અાંકની કકાંમત અનુિમે ૦.૨૩, ૦.૧૩, ૦.૧૪, ૦.૧૨, ૦.૧૨ મળી હતી. બધી જ કકાંમતો 

ધન છે. પ્રાપત પક્રરણામો કસોટીની ઘટક યર્ાર્થતા સાંતોષકારક હોિાનુાં સૂચિે છે.   
 

7. ઉપસાંહાર   : 

  શૈક્ષગણક માપનક્ષેરે મૂલક-સાંદર્થ માપનનો ઉપયોિ ક્રદન પ્રગતક્રદન િધતો જાય છે. જેર્ી એક નાનો પ્રયાસ અભ્યાસકે કરિાનો પ્રયાસ કયો 

છે. જે ર્ગિષય માટે સહાયરૂપ નીિડશે. મૂલક સાંદર્થ કસોટીની રચના એ અદ્યતન અને ઘણાં મહત્િનુાં અભ્યાસક્ષેર છે. પ્રસ્ત્તુત અભ્યાસમાાં 

ગિષયિસ્ત્તુ તરીકે એક નાના એકમનો સમાિેશ કરાયો છે. આિા અનેક નાના એકમો પર મૂલક સાંદર્થ કસોટીઓ રચી સમગ્ર પાઠ્યપુસ્ત્તકોને 

અનુરૂપ મૂલક-સાંદર્થ કસોટી સાંકગલત કરી શકાય જેર્ી અધ્યાપન પ્રક્રિયા તેને અનુસરી િસ્ત્તુલક્ષી બનાિી શકાય. 
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