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1. પ્રસ્તાવના : 

21 સદીએ મિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીનો યુગ છે.માનિીએ મિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીના અને  ઓદ્યોમગક ક્ષેત્રમાં ઝડપર્થી મિકાસ 

કાયો છે.મશક્ષિ માનિ સમાજની પ્રાચીન ધટના છે.પ્રાર્થમમક, માધ્યમમક અન ે ઉચ્ચતર માધ્યમમક સમયગાળા દરમમયાન 

વ્યમિત્િ અન ેચામરત્ર્ય ધડતર ર્થાય છે.જમેાં અમિરુમચ અને અિીયોગ્યતા મહત્િનો િાગ િજિે છે.અધ્યન અને અધ્યાપનમા ં

રસનું સ્ર્થાન મહત્િનું છે.અમિરુમચ અને ધ્યાન િચ્ચે ગાઢ સબંંધ છે.જ ેબાબતમાં આપિી રુમચ હોય તે બાબત તરફ આપિુ ંધ્યાન 

ઝડપર્થી જાય છે. મકે્ડૂગલ અનુસાર રુમચ ગુપ્ત ધ્યાન છે અને ધ્યાન સમિય રુમચ.બાળકોને શૈક્ષમિક અન ેવ્યિસામયક માગભદશભન 

આપિા માટે તેઓને શુ ંગમ ેછે અન ેશું નર્થી ગમતુ ંજાિિુ ંજરૂરી છે. 

 

મિદ્યાર્થીઓનો સિાાંગી મિકાસ કરિો હોય તો તેની રસ,રુમચ િલિ અને અિીયોગ્યતા તેમજ સજભનશીલતાને યોગ્ય મદશામા ં

િાળિી જોઈએ.અભ્યાસકાળ દરમમયાન મિદ્યાર્થીઓ બધા મિષયોનો અભ્યાસ કરતો હોય છે.પરંતંુ બધા મિષયોમાં રસ –રુમચ 

ધરાિ ેછે કે તેના મા યોગયતા હોય તેિુ ંશક્ય નર્થી.મિદ્યાર્થીઓના ંરસ –રુમચ પર ધિા પમરબળો અસર કરતા ંહોય છે.જમેાં ખાસ 

કરીને િાતાિરિ, મિસ્તાર,જામત,માતા –મપતાનો વ્યિસાય, મિદ્યાર્થીઓની શૈક્ષમિક મસધ્ધી અસર કર ેછે.આ બધા પમરબળો  

મિદ્યાર્થીઓનો પર કેિી અને કેટલા પ્રમાિમાં  અસર કર ેછે, ક્યાં ક્ષેત્રમાં રસ ધરાિે છે તે અનુસાર તેને પ્રેરિા અન ેમાગભદશભન 

મળી રહે તે જરૂરી છે.   

 

2. સમસ્યા કથન " 

ઉચ્ચતર  માધ્યમમક શાળાના મિદ્યાર્થીઓની વ્યિસામયક અમિરુમચનો શૈક્ષમિક મસમિના સદંિભમાં અભ્યાસ  

 

અભ્યાસમાાં સમાવવષ્ટ ચલ  : 

                                     
 

સ્િતંત્ર ચલ
શૈક્ષમિક

મસમિ

ઉચ્ચ શૈક્ષમિક

મસમિ

મનમ્ન શૈક્ષમિક

મસમિ

સારાાંશ : પ્રસ્તુત અભ્યાસનો હેતુ શૈક્ષણિક ણસણિના સદંર્ભમા ંઉચ્ચતર માધ્યણમક શાળાના ણિદ્યાર્થીઓની વ્યિસાણયક 

અણર્રુણચ જાિિાનો હતો.આ અભ્યાસમા ં120 ગજુરાતી માધ્યમની માધ્યણમક શાળાના ણિદ્યાર્થીઓની નમૂના તરીકે પસંદ 

કરિામા ંઆિી હતી. પ્રસ્તુત અભ્યાસમા ંસિકે્ષિ પધ્ધણતનો ઉપયોગ કરિામા ંઆવ્યો હતો. આ અભ્યાસમા ંઉપકરિ 

તરીકે ડૉ.અણિન જનસારી રણચત વ્યિસાણયક અણર્રુણચ સંશોધનીકાનો ઉપયોગ કરિામા ંઆવ્યો હતો. માણહતીના 

પૃથ્ર્થકરિ માટે આંકડાશાસ્ત્રીય પ્રયુણિનો ઉપયોગ કરિામા ંઆવ્યો હતો.ણિદ્યાર્થીઓએ પ્રાપ્ત કરલેા સરરેાશ પ્રાંપ્તાકો િચ્ચ ે

તફાિતની સાર્થભકતા તપાસિા માટે ‘t’ ગુિોતરનો ઉપયોગ કરિામા ંઆવ્યો હતો. માણહતીના ણિશ્લષેિ માટે SPSS 

પ્રોગ્રામનો ઉપયોગ કરિામાં આવ્યો હતો. 

 

ચાવીરૂપ શબ્દો : ઉચ્ચતર માધ્યમમક શાળાના મિદ્યાર્થીઓ, શૈક્ષમિક મસમિ, વ્યિસામયક અમિરુમચ. 
 
 

 
 
 
 

DOIs:10.2018/SS/202202015                                         --:--                             Research Article 



Shikshan Sanshodhan : Journal of Arts, Humanities and Social Sciences               ISSN: 2581-6241     
Monthly, Peer-Reviewed, Refereed, Indexed Journal                                              Impact Factor:  5.146                   
Volume - 5,  Issue -  2,  FEB - 2022                                                                     Publication Date: 28/02/2022 
 

 

Available online on –   http://shikshansanshodhan.researchculturesociety.org/ Page 76 

                                                 
 

                                          
 3. હેતુઓ : 

1. ઉચ્ચ શૈક્ષમિક મસમિ ધરાિતા અન ે મનમ્ન શૈક્ષમિક મસમિ ધરાિતા ઉચ્ચતર માધ્યમમક શાળાના મિદ્યાર્થીઓની 

વ્યિસામયક અમિરુમચ જાિિી. 

2. ઉચ્ચ શૈક્ષમિક મસમિ ધરાિતા ં ઉચ્ચતર માધ્યમમક શાળાના મિદ્યાર્થીઓ અન ે મિદ્યાર્થીનીઓની વ્યિસામયક 

અમિરુમચ જાિિી. 

3. ઉચ્ચ શૈક્ષમિક મસમિ ધરાિતા ઉચ્ચતર માધ્યમમક શાળાના મિદ્યાર્થીઓ અન ે મિદ્યાર્થીનીઓની વ્યિસામયક 

અમિરુમચ જાિિી. 

 

4. ઉત્ક્લ્પનાઓ  : 

1. ઉચ્ચ શૈક્ષમિક મસમિ ધરાિતા અન ે મનમ્ન શૈક્ષમિક મસમિ ધરાિતા ઉચ્ચતર માધ્યમમક શાળાના મિદ્યાર્થીઓની 

વ્યિસામયક અમિરુમચ સશંોધનીકા પરના સરરેાશં પ્રાપં્તાકો િચ્ચ ેસાર્થભક તફાિત નમહ હોય. 

2. ઉચ્ચ શકૈ્ષમિક મસમિ ધરાિતા ઉચ્ચતર માધ્યમમક શાળાના કુમારો અને કન્યાઓની વ્યિસામયક અમિરુમચ 

સંશોધનીકા પરના સરરેાશં પ્રાંપ્તાકો િચ્ચે સાર્થભક તફાિત નમહ હોય. 

3. મનમ્ન શૈક્ષમિક મસમિ ધરાિતા ઉચ્ચતર માધ્યમમક શાળાના કુમારો અન ે કન્યાઓની વ્યિસામયક અમિરુમચ 

સંશોધનીકા પરના સરરેાશં પ્રાંપ્તાકો િચ્ચે સાર્થભક તફાિત નમહ હોય. 

 

5. અભ્યાસની મયાાદાઓ : 

પ્રસ્તુત અભ્યાસ િાિનગરની ઉચ્ચતર માધ્યમમક શાળામા ંઅભ્યાસ કરતા ંધોરિ 11  અને ધોરિ 12ના બાળકો પુરતો 

જ માયાભમદત કરિામાં આવ્યો હતો. 

પ્રસ્તુત અભ્યાસ શૈક્ષમિક િષભ 2021 -2022ના ઉચ્ચતર માધ્યમમક શાળામાં અભ્યાસ કરતાં ધોરિ 11 અને ધોરિ 12ના 

બાળકો પરુતો જ માયાભમદત કરિામા ંઆવ્યો હતો. 

 

વ્યાપવવશ્વ અને નમૂનાની પસાંદગી  

વ્યાપવવશ્વ 

પ્રસ્તુત અભ્યાસનું વ્યાપમિશ્વ િાિનગરની ગજુરાતી માધ્યમની ઉચ્ચતર માધ્યમમક શાળામાં અભ્યાસ કરતા ંિષભ 2021 

-2022ના  ધોરિ 11 અને ધોરિ 12ના  મિદ્યાર્થીઓનો સમાિશે કરિામા ંઆવ્યો હતો. 

નમૂનાનુાં કદ  

પ્રસ્તુત અભ્યાસમાં નમનૂા તરીકે ગજુરાતી માધ્યમની ઉચ્ચતર માધ્યમમક શાળામાં અભ્યાસ કરતા ંિષભ 2021 - 2022ના  

ધોરિ 11ના 60  અન ેધોરિ 12ના 60 એમ કુલ 120  મિદ્યાર્થીઓનો સમાિશે કરિામાં આવ્યો હતો. 

નમૂના પસાંદગીની રીત  

પ્રસ્તુત અભ્યાસમાં સાનુકૂળ નમનૂાના પધ્ધમતર્થી અન ેગજુરાતી ઉચ્ચતર માધ્યમમક શાળાનામિદ્યાર્થીઓની પસદંગી 

ઝૂમખા ંપધ્ધમતર્થી કરિામા ંઆિી હતી.  

 

નમૂનામાાં વવદ્યાથીઓની સાંખ્યા દશાાવતી સારણી  

 

 ધોરણ  કુમાર કન્યા કુલ 

ધોરિ – 11 30 30 60 

ધોરિ – 12 30 30 60 

કુલ 60 60 120 

પરતંત્ર ચલ
વ્યિસામયક

અમિરુમચ

આંતરિતીય

ચલ
જાતીયતા

કુમાર

કન્યા
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6. અભ્યાસની પધ્ધવત : 

પ્રસ્તુત અભ્યાસમાં શૈક્ષમિક મસમિના સદંિભમાં ઉચ્ચતર માધ્યમમક શાળાના મિદ્યાર્થીઓની વ્યિસામયક અમિરુમચ 

જાિિાનો હોિાર્થી સિેક્ષિ પિમતનો ઉપયોગ કરિામાં આવ્યો હતો. 

6.1 ઉપકરણ 

પ્રસ્તુતમા ંઅભ્યાસમાં ઉપકિ તરીકે ડૉ.અમશ્વન જનસારી રમચત વ્યિસામયક અમિરુમચ સશંોધનીકાનો ઉપયોગ કરિામાં 

આવ્યો હતો. ડૉ.અમશ્વન જનસારી રમચત વ્યિસામયક અમિરુમચ સશંોધનીકામા ં હોન્લડેમા ંરસ મિષયક િસ્તુના ષટકોિ 

અમિગમ પર મિકમસત કરિામા ં આિી છે.તેમાં અમિરુમચના 6 ક્ષેત્રો આપેલા છે 1.િાસ્તમિક 2. અન્િષેિાત્મક 

3.કલાત્મક 4.સામામજક 5.સાહમસક  6.રૂમઢગત આ છ અમિરુમચના ક્ષેત્રોના આધાર ે150 વ્યિસામયક મિષયક યાદી 

આપિામાં આિી છે. 

 આ વ્યિસામયક અમિરુમચ સંશોધાનીકાની મિશ્વસનીયતા કસોટી પુનઃ કસોટી 0.63 છે અન ેઅધભ મિિાજન 0.72 છે. 

આ વ્યિસામયક અમિરુમચ સંશોધાનીકાની યર્થાર્થભતા અમીનની  વ્યિસામયક અમિરુમચ સશંોધાનીકાની સાર્થે 0.72 

જટેલો સહસંબંધ ધરાિ ેછે.  

 આ વ્યિસામયક અમિરુમચ સશંોધાનીકામાં 5 મિકલ્પો આપિામાં આવ્યાં હતાં.ખુબ જ ગમે છે,ગમ ેછે,તટસ્ર્થ,નર્થી ગમતુ,ં 

મબલકુલ નર્થી ગમતુ ં.મળેલા પ્રમતસાદન ેઆધાર ેખુબ જ ગમે છે માટે -4,ગમે છે માટે - 3,તટસ્ર્થ માટે -2,નર્થી ગમતુ ંમાટે 

-1 અને મબલકુલ નર્થી ગમતંુ માટે -0 ગુિ આપિામા ં આવ્યા હતાં. આ વ્યિસામયક અમિરુમચ સશંોધાનીકામા ં

અમિરુમચના 6 ક્ષેત્રો આપેલા છે 1.િાસ્તમિક 2. અન્િષેિાત્મક 3.કલાત્મક 4.સામામજક 5.સાહમસક  6.રૂમઢગત જ ે

ક્ષેત્રનો સરિાળો સૌર્થી િધ ુતે ક્ષેત્રમા ંસૌર્થી િધ ુરસ અન ેજ ેક્ષેત્રમા ંસૌર્થી ઓછો તો તે ક્ષેત્રમા ંસૌર્થી ઓછો રસ તેમ 

કહી શકાય. 

 
 

6.2  માવહતી પથૃક્કરણ   

પ્રસ્તુત અભ્યાસ પ્રાપ્ત મામહતીનુ ંપરૃ્થક્કરિ માટે અંકશાસ્ત્રીય આંકડાકીય પ્રયમુિનો ઉપયોગ કરિામા ંઆવ્યો હતો. 

SPSS પ્રોગામનો ઉપયોગ કરીને પ્રમાિમિચલન, સરસરી પ્રાપ્તાંક અને ‘t’ ગિુોતરનો ઉપયોગ કરિામા ંઆવ્યો હતો. 

 

ઉત્ક્લ્પના  1. ઉચ્ચ શૈક્ષમિક મસમિ ધરાિતા અન ેમનમ્ન શૈક્ષમિક મસમિ ધરાિતા ઉચ્ચતર માધ્યમમક શાળાના મિદ્યાર્થીઓની 

વ્યિસામયક અમિરુમચ સશંોધનીકા પરના સરરેાશં પ્રાપં્તાકો િચ્ચ ેસાર્થભક તફાિત નમહ હોય. 

 

ઉચ્ચતર માધ્યવમક શાળાના 

વવદ્યાથીઓ 

સાંખ્યા સરાસરી પ્રમાણવવચલન ટી – ગુણોતર 

ઉચ્ચ શૈક્ષમિક મસમિ ધરાિતા 

 મિદ્યાર્થીઓ 

60 372.9 52.47  
.707 

મનમ્ન શૈક્ષમિક મસમિ ધરાિતા  

મિદ્યાર્થીઓ 

60 361.1 43.47 

 

સારિી 1.1નુ ંઅિલોકન કરતા જિાય છે કે ઉચ્ચતર માધ્યમમક શાળામાં ઉચ્ચ અન ેમનમ્ન શૈક્ષમિક મસમિ ધરાિતા 

મિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા અનુિમે 60 અને 60 છે.જયાર ેસરાસરી અનિુમે 372.9 અને 361.1 છે. જયાર ેપ્રમાિમિચલન 52.47 અન ે

43.47 છે. જયાર ેટી – ગુિોતરનુ ંમૂલ્ય .707 છે. જ ે0.05 ક્ક્ષાએ સાર્થભક તફાિત દશાભિતું ન હતંુ. તેર્થી અહી રચિામા ંઆિેલી 

ઉત્ક્લ્પનાનો સ્િીકાર ર્થયો હતો.એટલકેે ઉચ્ચતર માધ્યમમક શાળાના મિદ્યાર્થીઓની વ્યિસામયક અમિરુમચમાં ઉચ્ચ અને મનમ્ન 

શૈક્ષમિક મસમિ િચ્ચે તફાિત જોિા મળ્યો ન હતો. એટલ ે કે ઉચ્ચ શૈક્ષમિક મસમિ અન ે મનમ્ન શકૈ્ષમિક મસમિ ધરાિતા 

મિદ્યાર્થીઓ સમાન વ્યિસામયક અમિરુમચ ધરાિતા હતાં. 

 

ઉત્ક્લ્પના  2. ઉચ્ચ શૈક્ષમિક મસમિ ધરાિતા ઉચ્ચતર માધ્યમમક શાળાના કુમારો અને કન્યાઓની વ્યિસામયક અમિરુમચ 

સંશોધનીકા પરના સરરેાશં પ્રાંપ્તાકો િચ્ચે સાર્થભક તફાિત નમહ હોય. 

 

ઉચ્ચ શૈક્ષવણક મસમિ ધરાવતા 

વવદ્યાથીઓ 

સાંખ્યા સરાસરી પ્રમાણવવચલન ટી – ગુણોતર 

કુમાર 30 409.8 25.16  
13.4 કન્યા 3૦ 327.1 22.56 

*0.05 ક્ક્ષાએ સાર્થભક   
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સારિી 2.1નું અિલોકન કરતા જિાય છે કે ઉચ્ચતર માધ્યમમક શાળામા ંઉચ્ચ શકૈ્ષમિક મસમિ ધરાિતા મિદ્યાર્થીઓની 

સંખ્યા અનુિમ ે૩૦ અન ે૩૦છે. જયાર ેસરાસરી અનુિમ ે409.8 અને 327.1 છે. જયાર ેપ્રમાિમિચલન 25.16 અને 22.56 છે. 

જયાર ેટી – ગિુોતરનું મૂલ્ય .13.4 છે. જ ે0.05 ક્ક્ષાએ સાર્થભક તફાિત દશાભિે છે. તેર્થી અહી રચિામાં આિેલી ઉત્ક્લ્પનાનો 

અસ્િીકાર ર્થયો હતો. ઉચ્ચ શકૈ્ષમિક મસમિ ધરાિતા ઉચ્ચતર માધ્યમમક શાળાના મિદ્યાર્થીઓ અન ેમિદ્યાર્થીનીઓની વ્યિસામયક 

અમિરુમચમાં 1.િાસ્તમિક 2. અન્િષેિાત્મક 3.કલાત્મક 4.સામામજક 5.સાહમસક  6.રૂમઢગત અમિરુમચના આ છ ક્ષતે્રમા ંતફાિત 

જોિા મળ્યો હતો. 

 

ઉત્ક્લ્પના 3. મનમ્ન શૈક્ષમિક મસમિ ધરાિતા ઉચ્ચતર માધ્યમમક શાળાના મિદ્યાર્થીઓ અન ેકુમારો અને કન્યાઓની વ્યિસામયક 

અમિરુમચ સશંોધનીકા પરના સરરેાશં પ્રાંપ્તાકો િચ્ચે સાર્થભક તફાિત નમહ હોય. 

 

વનમ્ન શૈક્ષવણક વસવિ ધરાવતા 

વવદ્યાથીઓ 

સાંખ્યા સરાસરી પ્રમાણવવચલન ટી – ગુણોતર 

કુમાર 30 439.87 22.90  
10.6 કન્યા 3૦ 323.53 35.77 

*0.05 ક્ક્ષાએ સાર્થભક  

સારિી 3.1નું અિલોકન કરતા જિાય છે કે ઉચ્ચતર માધ્યમમક શાળામાં મનમ્ન શૈક્ષમિક મસમિ ધરાિતા મિદ્યાર્થીઓની 

સંખ્યા અનિુમ ે૩૦ અન ે૩૦છે.જયાર ેસરાસરી અનિુમ ે438.87અને 323.53 છે. જયાર ેપ્રમાિમિચલન 22.90 અન ે35.77 છે. 

જયાર ેટી – ગિુોતરનુ ંમૂલ્ય 10.6 છે. જ ે0.05 ક્ક્ષાએ સાર્થભક તફાિત દશાભિ ેછે. તેર્થી અહી રચિામા ંઆિેલી ઉત્ક્લ્પનાનો 

અસ્િીકાર ર્થયો હતો. ઉચ્ચ શકૈ્ષમિક મસમિ ધરાિતા ઉચ્ચતર માધ્યમમક શાળાના મિદ્યાર્થીઓ અન ેમિદ્યાર્થીનીઓની વ્યિસામયક 

અમિરુમચમાં 1.િાસ્તમિક 2. અન્િષેિાત્મક 3.કલાત્મક 4.સામામજક 5.સાહમસક  6.રૂમઢગત અમિરુમચના આ છ ક્ષતે્રમા ંતફાિત 

જોિા મળ્યો હતો. 

 

7. અભ્યાસના તારણો  

1. ઉચ્ચતર માધ્યમમક શાળામા ં અભ્યાસ કરતા ં ઉચ્ચ શૈક્ષમિક મસમિ ધરાિતા અન ે મનમ્ન શૈક્ષમિક મસમિ ધરાિતા 

મિદ્યાર્થીઓની વ્યિસામયક અમિરુમચ સમાન છે . 

2. ઉચ્ચતર માધ્યમમક શાળામા ંઅભ્યાસ કરતાં ઉચ્ચ શકૈ્ષમિક મસમિ ધરાિતાિ મિદ્યાર્થીઓ(કુમાર અન ેકન્યાઓ) ની 

વ્યિસામયક અમિરુમચમાં તફાિત છે. અમિરુમચના 1.િાસ્તમિક 2. અન્િષેિાત્મક 3.કલાત્મક 4.સામામજક 5.સાહમસક 

6.રૂમઢગત આ  છ ક્ષેત્રમા ંતફાિત જોિા મળ્યો હતો 

3. ઉચ્ચતર માધ્યમમક શાળામાં અભ્યાસ કરતાં મનમ્ન શૈક્ષમિક મસમિ ધરાિતા મિદ્યાર્થીઓ(કુમાર અન ે

કન્યાઓ)નીવ્યિસામયક અમિરુમચમા ંતફાિત છે. અમિરુમચના 1.િાસ્તમિક 2. અન્િષેિાત્મક 3.કલાત્મક 4.સામામજક 

5.સાહમસક 6.રૂમઢગત આ  છ ક્ષેત્રમાં તફાિત જોિા મળ્યો હતો. 
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